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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 2561
ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. กรองทิพย์ นาควิเชตร
รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติ กิตติเลิศไพศาล
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคา
รองศาสตราจารย์ ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ วะสีนนท์
รองศาสตราจารย์ ดร. จุรีพร จันทร์พาณิชย์
รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พิมลบรรยงค์
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี ศุจิจันทรรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ บุญจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยากร หวังมหาพร
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร. พนิตสุภา ธรรมประมวล
รองศาสตราจารย์ ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพทูรย์ อินต๊ะขัน
รองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร น้อยน้าใส
รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สืบชาติ อันทะไชย
รองศาสตราจารย์ ดร. อาลัย จันทร์พาณิชย์
รองศาสตราจารย์ กรองทิพย์ ชัยชาญ
รองศาสตราจารย์ เนตรชนก คงทน
รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
รองศาสตราจารย์ นันทพร อดิเรกโชติกุล
รองศาสตราจารย์ พจน์มาลย์ สมรรคบุตร
รองศาสตราจารย์ พรณีย์ ตะกรุดทอง
รองศาสตราจารย์ วรารัตน์ เขียวไพรี
รองศาสตราจารย์ วรุณี เชาวน์สุขุม
รองศาสตราจารย์ สารภี วรรณตรา

นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชนูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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รองศาสตราจารย์ สุเมธ แก่นมณี
รองศาสตราจารย์ เอกรัตน์ เอกศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา วงศ์คาจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ วรรธนัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงศ์ ลือนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งดาว จินดาเทวิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลกันยา ศรีสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมภิชา ตันติสันติขม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จาริณี ม้าแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวินทร์ ลิ้มศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยรัตน์ ปราณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐชา หน่อทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทินกร อัตไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินทิพย์ พิมพ์กลัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลรวี จันทร์ลุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภดล แสงแข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ คงฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมุข ศรีชัยวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ยางกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลานุช คงคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยุงพร นนทวิศรุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนะ ปัญญาภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา เพิ่มพูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร เลิศยิ่งยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ บุญหมื่นไวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สามารถ อัยกร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาสินี โพธิ์ชาธาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์ สีพาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์มาศ สุขกสิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาราญ กาจัดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาเริง ไกยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล ศิริเวชพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุจิตร ชิณสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา หล่อตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยพล ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมตตา ดีเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา รุจิรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญไท เจริญผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกาแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพจน์ มานะสมปอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวี พูลทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร หงส์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภางค์ นันตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี มณีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกราช หนูแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ
ดร. จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล
ดร. เชาวลิต สิมสวย
ดร. นิวัตต์ ทองวล
ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง
ดร. ปิยมาศ สุรภพพิศิษฐ์
ดร. พวงพรภัสสร์ วิริยะ
ดร. ไพโรจน์ ทองคาสุก
ดร. ภัทร์ คชภักดี
ดร. ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง
ดร. ลลิตา ธงภักดี
ดร. สมเกียรติ ทานอก
ดร. สุขสันติ แวงวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถาบันการศึกษาเป็นพลังสาคัญในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปฏิรูปโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และเตรียมพร้อมรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งการ
แข่งขันและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว โดยเฉพาะบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการสร้างคน สร้างฐานความรู้ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาการ
จัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงด้านการศึกษาและอื่น ๆ ที่ได้มา
จากการวิจัยและพั ฒนา เพื่อนาไปตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ของประเทศหรือเป็นส่วน
สาคัญในการชี้นาสังคม พัฒนาฐานความรู้ด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนา ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางปัญญา สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่ วามมั่งคั่งและยั่งยืน การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจั ย และนวัตกรรม การพั ฒนาภาค เมือง และพื้ นที่ เศรษฐกิจ และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ อการพั ฒ นา
ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ มาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ที่ให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความยินดีเป็นส่วนสาคัญและเปิดโอกาสให้มีเวทีการนาเสนอและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัต กรรม และงานสร้า งสรรค์ สาหรับ คณาจารย์ นัก วิช าการ นักวิจัย นัก ศึกษา ทั้งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย ได้แลกเปลี่ยนองค์ค วามรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างคุณค่าและพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่ ก ารเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ต่ อ ไปได้ จึ ง เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ มี ก ารจั ด การประชุ ม วิ ช าการและน าเสนอ
ผลงานวิจั ย ระดั บ ชาติ ครั้ง ที่ 10 “ถั ก ทองานวิ จั ย ท้ อ งถิ่ น .....ก้ า วไกลสู่ ส ากล” The National Academic
Research Conference 10th “ Connecting Local Research to International Perspectives” โด ย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขึ้น ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความยินดีและขอชื่นชมหน่วยงานผู้จัด
ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ดาเนินการพร้อมทั้งบริหาร
จัดการการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้เรียบร้อยสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์อันเป็นอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพลังจากทุกภาคส่วนในการเข้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0
ท้ายสุดนี้ ขออานวยพรให้คณะผู้จัดงานและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้น และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์และพร้อมนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้
สังคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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สารจากประธานเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัย
ท้ องถิ่ น.....ก้ าวไกลสู่ สาก ล Connecting Local Research to International
Perspectives” โดยความร่ วมมื อระหว่ างสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาคณะวิ ทยาการ
จั ดการ และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สมาคมศิ ลปากร วิ ทยาลั ยนาฏศิ ลป์ นครราชสี มามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏชั ยภู มิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ มหาวิทยาลัยเกริก
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสี มาทั้งในส่วน
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนี้ มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทการวิจัยกับการพัฒนาประเทศไทย”
การเสวนาในหัวข้อ “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม : ใครได้ -ใครเสีย” การนาเสนอผลงานและการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยและวิชาการเพื่อรับใช้สังคม โดยการดาเนินงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวที
นาเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไป อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ทั้งในท้องถิ่นและในระดับประเทศ รวมไปถึงเพื่อ
สร้างเครือข่าย และสร้างนักวิจัยใหม่ด้านงานวิชาการรับใช้สังคม ตลอดจนสามารถนาผลงานวิ ชาการรับใช้สังคมไปสู่
การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. วรเดช จันทรศร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. พิพัฒน์ นนท
นาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยเพื่อนาเสนอและตีพิมพ์
เผยแพร่ ทุ ก ท่ า นที่ ได้ เสี ย สละเวลาอั น มี ค่ า ยิ่ ง ในการประเมิ น ผลงานวิ จั ยเพื่ อตี พิ มพ์ ในเอกสารเล่ มนี้ โดยเฉพาะ
ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และขอขอบคุณผู้ส่งผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการเข้าร่วมในครั้งนี้ ตลอดจนคณะกรรมการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒ นา คณะวิทยาการ
จัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่านที่ได้ร่วมมือกัน การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ให้ประสบความสาเร็จเรียบร้อยด้วยดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
ประธานเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
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สารจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความมุ่งมั่นในการ
ดาเนินภารกิจส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
มาโดยต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับและเป็น
งานวิจัยที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
ในการนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
และภาคี เครื อ ข่ า ยในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ ร่ ว มกั น จั ด การประชุ ม วิ ช าการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th National Academic Research Conference) ภายใต้หัวข้อ
“ถักทองานวิจัยท้องถิ่นสู่สากล (Connecting Local Research to International Perspective)” ขึ้นในระหว่าง
วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นกลไกทางวิชาการที่สาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการวิจัย ช่วยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว การจัดประชุมวิชาการ
ในครั้งนี้ ถือเป็ นเวทีที่ เปิ ดโอกาสให้ค ณาจารย์ นักศึ กษา และผู้ที่ สนใจ ได้น าเสนอผลงานวิจัยต่อที่ ประชุ มเพื่ อ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชน อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับภายในสถาบันการศึกษาเดียวกันและระหว่างสถาบันการศึกษา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่
จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ดร. ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

สารจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เป็นผู้ที่สังคมให้ความยอมรับนับ
ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับแนวหน้า สามารถสร้างองค์ความรู้และ
นวัต กรรมใหม่ ๆ ได้ จ ากการวิ จั ย และพั ฒ นา ในครั้ง นี้ เป็ น การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ เป็นเวทีวิชาการในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยรับใช้สังคมเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0
ดั งนั้ น เอกสารประกอบการประชุ มวิ ชาการ (Proceeding) ฉบั บนี้ เป็ นความ
ร่วมมือและร่วมใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายเทเติมเต็ม ศักยภาพด้านวิชาการอย่างแท้จริง ซึ่งผลงานทุก
ชิ้นผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพสมควรได้รับการ
ตีพิมพ์ สามารถนาไปเป็นสิ่งที่อ้างอิงทางวิชาการ ตลอดจนนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สารบัญ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สารอธิการบดี
สารจากประธานเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
สารคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารบัญ
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิต
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, วรวุฒิ พึ่งพัก และ สิงห์ สิงห์ขจร
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสุนัขของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี : วชิรา
ฉัตรเบ็ญญรงค์ และ ประภัสสร กิตติมโน
การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชนบ้านแม่ละนา อาเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล และ กิจฐเชต ไกรวาส
การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย : อาภาภรณ์ สุขหอม
และ กิจฐเชต ไกรวาส
การจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม : สิงห์ สิงห์ขจร,
วรวุฒิ พึ่งพัก และ รัตนา บุญอ่วม
การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา : จุฬาลักษณ์ พันธัง และ
กิจฐเชต ไกรวาส
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา : ผ้าทอไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย : วีนัสรินทร์ โตสงวน, มาณวิน สงเคราะห์, ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
และ อรุณี ยศบุตร
การจัดการโซ่อุปทานยางพาราในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร : พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
และ สุธิดา ทับทิมศรี
การจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก : ชวโรจน์ แย้มกลิ่น และ กิจฐเชต ไกรวาส
การจัดการโลจิสติกส์ของกระเจี๊ยบเขียว กรณีศึกษา : ตาบลลาลูกบัว อาเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม : วราภรณ์ สารอินมูล
การจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดพะเยา : กนกวรรณ เอี่ยมชัย, แดนชัย ชอบจิตร, สุรเดช เมืองมา และ เอกพันธ์ คาภีระ
การจัดทาฐานข้อมูลโลจิสติกส์ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว : ญาณิน พัดโสภา
การใช้ กิ จกรรมแบบมี ส่ วนร่ วมโดยใช้ การละเล่ นพื้ นบ้ านเพื่ อพั ฒ นาทั กษะการฟั ง -การพู ด
ภาษาอังกฤษของเด็กไทยเบิ้ง ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี : พิจิตรา เอี่ยมสมัย
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การบริหารโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่บ้านโคกน้อย ตาบลโคกใหญ่
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ : จิตรธีรา รวยสูงเนิน และ รุ่งอรุณ บุญสายันต์
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
: อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และ พนัส จันทร์ศรีทอง
การประเมินผลนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบ ในพื้นที่ภาคตะวันออก : ประยุกต์ ปิติวรยุทธ และ
กิจฐเชต ไกรวาส
การประเมินศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : บริษัท ABC จากัด : ทมนี สุกใส
การประยุกต์ใช้ต้นทุนกิจกรรมในธุรกิจโรงงานอาหารแปรรูป : วัชรินทร์ วิชัยดิษฐ์ และ บุญฑริกา
ใจกระจ่าง
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ริ ก แปรรูป ของผู้ บ ริ โภคในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย : จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์
การสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม :
เกษวดี เนื่องศรี และ กิจฐเชต ไกรวาส
การให้ความหมายและรูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (กรณี ศึกษาวัด
ขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี) : กัมปนาท เพชร์แก้ว และ มันสสินี บุญมีศรีสง่า
การออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ท้ องถิ่น สู่การพั ฒนาผลิตภั ณฑ์ ภายใต้แนวคิ ดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ในเขตพื้นที่ตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา : สุธิดา วรรธนะปรกรณ์, ภักดี
ปรีดาศักดิ์, พีนาลิน สาริยา, สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ และนุสรา ทองคลองไทร
ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดงานวิ่งระยะไกลเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา
: พงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์ และ สุวารี นามวงค์
ความคิ ดเห็ นของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ : นฤชา อันทามา และ วิษณุ ปัญญายงค์
ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา กรณีศึกษา : นักเรียนโรงเรียนธรรมิก
วิทยาเพชรบุรี : กัลยา สว่างคง
ความพร้อมด้านบุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการในเขตจั งหวัด
นครศรีธรรมราช : เพียงใจ คงพันธ์ และ ภัทราวรรณ วังบุญคง
ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : ปกาศิต เจิมรอด,
ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ, พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ และ นรินทร์ อุ่นแก้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ต “ทีเด็จฯ 3
บอดี้ สแลม-เดอะ พาวเวอร์ ออฟแชริ่งคอนเสิร์ต ” (กิจกรรมท าดีตามค าพ่ อสอน 9) ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : ณัฏฐ์ เดชะปัญญา และ ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : ณิชารีย์ มาฟู และ ประภัสสร กิตติมโนรม
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138
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หน้า
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานสัมพันธ์กับภาวะผู้นาเชิงจูงใจของนายจ้างที่มีต่อความยึดมั่นต่อ
องค์การของลูกจ้าง : ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์
ต้นทุนและผลตอบแทนการหล่อพระด้วยทองเหลืองกับการหล่อด้วยอะลูมิเนียม กรณีศึกษา:
หมู่บ้านท่ากระยาง ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี : พิชญ์กสินี นนท์กาญจน
จินดา และ สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน บ้านแก้ว อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : สายไหม ไชยศิรินทร์
แนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี : วันนิมิต สายสิทธิ์ และ ดวงเงิน ซื่อภักดี
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท ค้าปลีก
ในเขตกรุงเทพมหานคร : อัญชลี หิรัญแพทย์
แนวทางการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ กรณีศึกษาโครงการวิจัยภายใต้
โครงการการบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้าอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง : ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ์
จีนนุ่น, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ และ นพดล สาลีโภชน์
แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษา :
ชุมชนหมู่บ้านเสม็ดน้อยและหมู่บ้านสังแก อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : ชนัสนันท์ แสนกล้า
และ สมพันธ์ เตชะอธิก
แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา :
อัมพร ยานะ, พัชรบูรณ์ ศรีวิชัย, กนกวรรณ เอี่ยมชัย และ วรัญญากรณ์ โนใจ
บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ในเขตอาเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย : พระนัสชนะ มหามงฺคโล (ส่างช้าง), พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ
และ ภาสกร ดอกจันทร์
บริบทสถานภาพและการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุในระดับสากลและท้องถิ่นเชียงราย :
ขจาย เหล่าสุนทร, วรรณะ รัตนพงษ์, นาวิน พรมใจสา และ จันจิรา วิชัย
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับปัญหาการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ภายในเรือสินค้า : ธนวัฒน์ วิเศษ
สินธุ์
ปัจจัยเชิงสาเหตุการพัฒนาผู้จั ดหาที่มีอิทธิพลในโซ่อุปทานและส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของผู้จัดหาสินค้าห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในประเทศไทย : พงษ์เทพ ภูเดช
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กนกพร จันทร และ ปิยฉัตร บูระวัฒน์
ปัจจัยที่มี ความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้ าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในจั งหวัด
อุบลราชธานี : กมลพร นครชัยกุล และ ธรรมวิมล สุขเสริม
ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการจั ดการความรู้ ภู มิ นิ เวศวั ฒ นธรรมเพื่ อการจั ดการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชน
กรณีศึกษา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม, ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล,
สายสกุล ฟองมูล, สมคิด แก้วทิพย์ และ ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร
ผลของการศึกษากลวิธีอภิปัญญาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางคาศัพท์และความคงทนการเรียนรู้คาศัพท์
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ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : สุพิชญา วงศ์คาสาย และสุดสรวง ยุทธนา
หน้า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติ กรรมการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล : จินตาณัฏฐ์ พรอ่วมอิน และกรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
ผู้นาไทยกับเสถียรภาพทางการเมืองในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 : ชนะศึก วิเศษชัย วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร
ระบบคาเรียกผีในภาษาไทดา : ฐานะมนตร์ กลิ่นจันทร์แดง
รูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงินที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ของพนักงานในเครือบริษัทกิฟฟารีน : ธนภณ เรืองแรงสกุล และ ศักดิ์ชาย นาคนก
วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงสู่ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย : สุธิดา บุตรแขก
ศักยภาพที่ซ่อนเร้นของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : เฉลิมศรี เหล่าสุนทร,
วรรณะ รัตนพงษ์, นาวิน พรมใจสา และ จันจิรา วิชัย
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : กรณี ศึกษากลุ่มวิสาหกิจเกษตร
ผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
: นงนุช ศรีสุข
ศักยภาพทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านล้าหลังอาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
: สกุล วงษ์กาฬสินธุ์
ศึกษากลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : ชัยวิชญ์ ม่วงหมี
อิทธิพลของความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี : ปิยธิดา ขุมทอง, วัชระ เวชประสิทธิ์ และ กฤตชน วงศ์รัตน์
กลุ่มการศึกษา
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตข้าวปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน GAP ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์
จังหวัดนครราชสีมา : คธาวุธ พลโคตร
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ส่ ง ผลต่ อ องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 : ภาธรณ์ สิรวรรธกุล,
ธนิก คุณเมธีกุล และ ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์
การพัฒนากิจกรรมโครงการเป็นฐานในการเรียนรู้ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษาวิชาธุรกิจ
สื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กิติกร ทิพนัด
การพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลั กสูตรและการสอน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : สมเกียรติ ทานอก และสมบูรณ์ ตันยะ
การพัฒนาชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติโดยใช้ปั ญหาเป็นฐานแบบออนไลน์
และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ : รัฐพร กลิ่นมาลี, ดวงกมล โพธิ์นาค
และ มนต์ชัย เทียนทอง
การพัฒนาชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : กฤษดา กฤตเมธกุล และ ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก
การพัฒนาตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : ผลิ ตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : ศิววิชญ์ จั้นอรัญ
การพัฒนาทักษะสาหรับการจัดการสาธารณสุขในชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตังข้าวแตน
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อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา และ พรพล รมย์นุกูล
หน้า
การพัฒนารูปแบบการเรี ยนแบบห้องเรียนกลับด้านแบบร่วมมือกันในรายวิชาการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ : ธนเศรษฐ ชะวางกลาง และ สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี
การพัฒนาสื่อให้ความรู้ในการบริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น : จักรรวี แสงจันทร์ และ
ศันสนีย์ เลี้ยงพานิช
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูย่านการค้าถนนจอมพล เมืองเก่านครราชสีมา :
นิคม บุญญานุสิทธิ์ และ อภินันท์ สีม่วงงาม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แบบผู้เรียน
เป็นสาคัญและการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัดที่ 23 : ศิริดา บุรชาติ
การวิจัยบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา : สุวรรณา
เตชะธีระปรีดา, ทวี วัชระเกียรติศักดิ์, ศิริพร เลิศยิ่งยศ, ชิตวรา บรรจงปรุ และ สุรัตน์ หงษ์ไทย
การศึกษาการใช้พจนานุกรมและปัญหาการใช้พจนานุกรมในการแปล 2 นักศึกษาวิชาเอก
ภาษาจีนชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา :
รุจิรา ศรีสุภา, วิชมัย อิ่มวิเศษ และ Li Xuan Xuan
การศึ กษาการส่ งเสริมคุ ณ ธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริหาร
สถานศึ กษาตามทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 : พรทิพย์ ทบธรรม และ เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด : ประสาน จันทร์ดาสุด, สุรีย์มาศ สุขกสิ และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
การศึกษาแนวโน้มการจัดการความรู้ในประเทศไทย : ระบิล พ้นภัย, อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน
และ ปราณี สกุลลิขเรศสีมา
การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด : รักศักดิ์ คุ้มชนม์, สุรีย์มาศ
สุขกสิ และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
การศึกษาประสบการณ์การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในต่างแดน กรณีศึกษา โรงเรียนนาฏศิลป์
วัดธัมมาราม นครชิ คาโก ประเทศสหรัฐ อเมริก า : รัต นะ พู น เกษม, กิ ต ติ คงตุ ก และ
ไอยเรศ บุญฤทธิ์
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษา
บาลีของพระสงฆ์เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : พระมหาณรงค์ ธมมฺจารี (จันทรชัย)
และ สุวิมล ตั้งประเสริฐ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น : มัณฑณา ชื่นรัมย์
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน : สมบัติ กุมลาชัย
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และ เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
หน้า
การส่งเสริมการจัดการตลาดท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวแบบ
Slow Tourism กลุ่มผู้สูงอายุ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา :
กรองทิพย์ ชัยชาญ
การส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้ านเตย ตาบลกระเบื้องใหญ่
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา : มานิตย์ อรรถชาติ
การสร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โคราชเมืองต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : เอกราช หนูแก้ว และ
เอกรัตน์ เอกศาสตร์
ความคาดหวังสมรรถนะทางบัญ ชีของนักบัญ ชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : ธนชัย กะตะศิลา, พิทยา ผ่อนกลาง และ เบญจวรรณ รักษ์สุธี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 : ภราดร มาซานนท์ และ เสาวนี สิริสุขศิลป์
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์ การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 : ประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย และ
เสาวนี สิริสุขศิลป์
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการในตลาดต้ อ งชม กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ ½ : สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร, สุธาสินี โพธิ์ชาธาร, จารุ
วรรณ พนมจีระสวัสดิ์ และ นวพร ฝอยพิกุล
ท้องถิ่น-ภาครัฐ พลวัตการเมือง : ภาพสะท้อนปัญหาการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนใน
เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า : วุฒินันท์ ชัยศรี
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒ นาการจัดการความรู้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นในการผลิตข้าว
ปลอดภัยที่ยั่งยืนอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล,
พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล, วีรวัตร นามานุศาสตร์ และ กนกพร ฉิมพลี
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา ในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : พรทิพย์ รอดพ้น,
วรอนงค์ โถทองคา, นวินดา ซื่อตรง และ พิมพ์นิภา รัตนจันทร์
บทบาทของผู้บ ริห ารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 กับ ความรับ ผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 : ธรรมเกียรติ พรหมจันทร์ และ เสาวนี สิริสุขศิลป์
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี : ทวีศักดิ์ ธาตุชัย, นวัตกร หอมสิน
และ ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์
ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่อ ความเครีย ดของนั ก เรีย นระดั บ ชั้ น นั ก เรี ยนชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 : วนิดา แดนดี และ สมเกียรติ ทานอก
ผลกระทบของการสนับสนุนองค์กรและความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพ
การทางานของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อารญา
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พรหมมีชัย และ พลานุช คงคา
หน้า
ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน
ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสีมา : ชุติมา วุฒิสิงห์ชัย
ผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของ
เด็กปฐมวัย : กัลยณัฏฐ์ แพงไพรี, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และ อังคณา กุลนภาดล
ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่อง
กราฟ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การรู้ เรื่ อ งคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 :
กมลวรรณ มีเทียม, วนินทร สุภาพ และ อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง
แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการจัดการความรู้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนจากการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภารกิจการวิจัย
และบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : กรณีศึกษาการวิจัยและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา : ทวี วัชระเกียรติศักดิ์, สุภาพร ลักษมีธนสาร,
สุวรรณา เตชะธีระปรีดา, ชิตวรา บรรจงปรุ และ วิภาวี พูลทวี
พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษา : กรณีศึกษาการสอนเทคนิคไวโอลินแนวไทยเดิมของครูโกวิทย์
ขันธศิริ : จิราพัชร เลิศศิวาพร และ ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : การวิจัยเชิงคุณภาพ
: สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ, ชรินทร์ มั่งคั่ง และ นงเยาว์ เนาวรัตน์
โมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียน
คุณภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 : อุษณีย์ สีแก้วตู้
และ เสาวนี สิริสุขศิลป์
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 : กานต์ เนตรกลาง
กลุ่มการศึกษาและอื่น ๆ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออก
: กิจฐเชต ไกรวาส
กลยุทธ์การสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแสผ่านสื่อออนไลน์ : กรณีศึกษาเฟซบุ๊กเพจ : กิ่งกาญจน์
เกิดแก้ว และ เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
การขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย : ปญา ทรรทรานนท์
การบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์ สู่ชุ มชนของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว สานักงานเขตบางคอ
แหลม กรุงเทพมหานคร : กิรณา ไชยสาลี และ จารุนี อารีรุ่งเรือง
การรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา :
การวิเคราะห์โมเดล SERVQUAL : นลินทิพย์ เงินสูงเนิน, ธัชวิศว์ โพนสิงห์, สรวีย์ สมใจ, บุษยา
วงษ์ชวลิตกุล และสิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา
การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภั ณ ฑ์แปรรูปจากมะขามเทศ :
พวงพรภัสสร์ วิริยะ และสุภาพร ลักษณมีธนสาร
การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้วยการเต้นราเต้ าเต๋อชิ่นชีที่มีต่อการพัฒนา
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จิตตปัญญาของนิสิต : นพรัตน์ ศุทธิถกล
หน้า
การศึกษาการจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต : มัทนา วิไลลักษณ์
และ รัชนีกร แซ่วัง
การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านการขนส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสีข้าวด้วยกระบวนการลาดับชั้นเชิง
วิเคราะห์แบบฟัซซี่ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : นวพร ฝอยพิกุล และสโรชินี แก้วธานี
การสื่อสารกับการต่อรองอานาจและการสร้างอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอล
ท้องถิ่น : ศึกษากรณีสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : จิรพัฒน์ โทพล
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครื อข่ายทางสังคมของกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี : รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา, บดินทร์ ปั้นบารุงกิจ และสมพงษ์ เส้งมณีย์
ความสั มพั นธ์ระหว่างทั กษะภาวะผู้ น าด้ าน Soft Skills ของผู้ บริหารสถานศึ กษากับวัฒนธรรม
คุ ณ ภาพของวิท ยาลัย สังกั ดอาชี วศึ ก ษาจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ : ดวงกมล สุน ทรพิ นิ จ และ
เสาวนี สิริสุขศิลป์
แนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : ชลาลัย วงศ์อารีย์
ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา : นิศรา มูลวรรณ,
นริศ สวัสดี และ เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้าน
การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : วัชรินทร์
บุญรักษา, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ปณิธี การสมดี และชาติชัย อุดมกิจมงคล
สภาพการณ์การสื่อสารเพื่อการกาหนดแนวทางสู่การฟื้นฟู อนุรักษ์ เสริมสร้า งความมั่นคง
ด้านอาหารอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ : สุทธินันท์ โสตวิถี, ภารดี พึ่งสาราญ และรัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเปรียบเทียบการประมาณราคาก่อสร้างอาคารโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 มิติและวิธี
ดั้งเดิม : เทอดธิดา ทิพย์รัตน์, ยศศักดิ์ชัย พิชัยณรงค์, ยิ่งยง รุ่งฟ้า และ อรวรรณ จันทร์น้อย
การผลิตสบู่ดินและหินภูเขาไฟร่วมกับรังไหม จังหวัดบุรีรัมย์ : จินดาพร สืบขาเพชร, รุ่งเรือง
งาหอม และ คณิตตา ธรรมจริยวงศา
การพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด : พิชิต วันดี, อุทิศ ทาหอม, สาราญ ธุระตา และ วีรากร รัตกุล
การยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูล
ถั่วของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อาเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย : พิณทิพย์ แดงไฝ, พหล ศักดิ์คะทัศน์, นคเรศ รังควัต และ สายสกุล ฟองมูล
การลดต้นทุนการผลิตมะม่วงน้าดอกไม้โดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด : ประเวช เชื้อวงษ์
การวางแผนงานก่อสร้างถนนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 มิติ : เทอดธิดา ทิพย์รัตน์,
ยศศักดิ์ชัย พิชัยณรงค์ และ ยิ่งยง รุ่งฟ้า
การศึกษาปริมาณและประเภทของดอกไม้ จากศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ และพระบรมรา
ชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ :
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รุ่งเรือง งาหอม, จินดาพร สืบขาเพชร และ คณิตตา ธรรมจริยวงศา
หน้า
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้าของกลุ่มเกษตรกร
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : สิทธเดช หมอกมีชัย และ ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย
ระบบน าเสนอสารสนเทศบนระบบปฏิ บั ติก ารแอนดรอยด์ เรื่อ ง สมเด็จ พระเจ้ า ตากสิ น
มหาราช : ณภัทรกฤต จันทวงศ์
กลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง (ผลงานวิจัย)
การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก :
เรขา อินทรกาแหง
การสร้างสรรค์การแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทธยานธรณีโคราช : รัตติกร ศรีชยั ชนะ
นาฏยประดิษฐ์ ชุดผ้าทอกะเหรี่ยง : จิตสุภวัฒน์ สาราญรัตน
นาฏยประดิษฐ์การแสดงโขนชุด พาลีเกี้ยวนางมณโฑ : พิเชษฐ์ อ่อนสาลี และ หฤทัย นัยโมกข์
วิจัยนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ : นัยน์ปพร ชุติภาดา
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับตาบล จังหวัดพะเยา :
กนกวรรณ เอี่ยมชัย, เฉลิมพล กาใจ และ พัชรบูรณ์ ศรีวิชัย
การบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : พนิดา เทพชาลี และ นพเก้า บัวงาม
การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอนโกของวัยรุ่นในอาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี : สริยาภา คันธวัลย์ และ เหมือนฝัน คงสมแสวง
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 : ศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย, ศรีสุรางค์ ทีนะกุล และ สมชาย วรกิจเกษมสกุล
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเกาะคา
จังหวัดลาปาง : อัจฉรา เมฆสุวรรณ, บุญฑวรรณ วิงวอน และ ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
การรับรู้คุณค่าโดยรวม ความดึงดูดใจของตัวเลือก และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร : อิสรียาพร พรหมหาญ
และ นิตนา ฐานิตธนกร
การรับรู้คุ ณค่ าตราสินค้ าและพฤติกรรมการซื้ อผ้ าไหมของผู้บริโภคในจั งหวัดนครราชสีมา :
นันทนา ป้องจันมณีสกุล และ สุธาสินี โพธิ์ชาธาร
การวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา : สุรัตน์ หงส์ไทย, ดวงพร กิจอาทร
และ เอกรัตน์ เอกศาสตร์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา : สุภาพร ลักษมีธนสาร, ทวี วัชระเกียรติศักดิ์, สุวรรณา
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เตชะธีระปรีดา, ชิตวรา บรรจงปรุ และ วิภาวี พูลทวี
หน้า
การศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา : พงษ์พันธ์ มวยหมั่น และ สุธาสินี โพธิ์ชาธาร
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ ตามการรับรู้
ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน : รัฐภล หาญชนะ และ กนกพร ฉิมพลี
ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการสื่อสารความผูกพันและความพึงพอใจในงาน และ
บรรยากาศในองค์ กร ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานบริ ษั ท เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร : พัณณ์ชิตา รุ่งหิรัญธนากิตติ์ และ นิตนา ฐานิตธนกร
นวัตกรรมการผลิตและกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่ สาหรับ
ชุมชนด่านเกวียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาด
อาเซียนและตลาดโลก : ชัยศิริ หลวงแนม, ชน ยี่นาง, เกรียงไกร ดวงขจร, ดุริวัฒน์ ตาไธสง
และ อ่อนลมี กมลอินทร์
ปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์
ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร : กิตติวัฒน์ จิตรวัตร และ นิตนา ฐานิตธนกร
ปัจจัยจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร : ธนาวุฒิ เผ่าดี และ สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร
ปั จ จั ย ทางจิ ต สั ง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการแห่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตรของ
ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : อัมพร ช่วยสุข, ธีรพันธ์ สงวนวงศ์
และ ธรรมนูญ คงสวัสดิ์
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ
จังหวัดลาปาง : อัจฉรา เมฆสุวรรณ และ ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
วงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ บ้านสมุน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน : ปิยาภา
คชาศักดิ์, พัชราภรณ์ ทุเรียน, พิมพ์ชนก สุวรรณคีรี และ นริศรา พันธุ์ธาดาพร
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : วิลัยพร ยาขามป้อม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : ลักษมี
โขมโนทัย, เอกชัย ปานมาก, จิระพงษ์ พนาวงศ์ และ กนกมน รุจิรกุล
สภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 3 : นุชา มาตหนองแวง, ศิราณี จุโฑปะมา และ ประคอง กาญจนการุณ
กลุ่มการศึกษา
การใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 : นฤมล พึง่ แก้ว, วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง และ สมโภชน์ พนาวาส
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ : ชรินทร์
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ทิพย์ บัติสูงเนิน, ประสิทธิ์ ปุระชาติ และ วันวิสาข์ ลิจ้วน
หน้า
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกาลัง โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ทัศนีย์ หักขุนทศ, วัลลภ เหมวงษ์ และ สมชาย วรกิจเกษมสกุล
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้
เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 6 : ศศิวิมล จันทรังษี, ศรีสุรางค์ ทีนะกุ ล และ
สมชาย วรกิจเกษมสกุล
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบซิปปา
เสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบ ราของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 5 : วิท ยา เสนาเสถีย ร,
สมชาย วรกิ จเกษมสกุล และ ศรีสุรางค์ ทีนะกุล
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ ตาม
รูปแบบการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยชุดฝึกทักษะที่เน้นกระบวนการ
แก้ ปั ญ หาของโพลยาและโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 : ชาญชัย หาญสีนาด, สมชาย วรกิจเกษมสกุล และ วัลลภ เหมวงษ์
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา : ณรงค์ชัย ธนกิจภาคิน, ชวิศ จิตรวิจารณ์, สมเกตุ อุทธโยธา และ ชุฏิภัคศ์
เขมวิมุตติวงศ์
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ทรรศนีย์ วงค์คา และ ปกรณ์ ประจันบาน
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ : อนล สวนประดิษฐ์, บรรพต วงศ์ทองเจริญ, มิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์ ,
สัญชัย ครบอุดม, โยธิน จ่าแท่นทะรังค์, กรนาลิน สาริยา, วิทวัส สหวงษ์ และ เลอสันต์ ฤทธิ์ขันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ : สุภาพร
สืบเทพ และ เพียงแข ภูผายาง
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 : บุญส่ง กรุงชาลี, ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ และ ศรีเพ็ญ พลเดช
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา : การวิจัย
ผสานวิธี : อรัญญา แก้วเหล่า, ไพศาล วรคา และ พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 : จรัสศรี โพธิ์เหมือน, ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ และ ศรีเพ็ญ พลเดช
กลุ่มการศึกษาและอื่น ๆ
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตีความ ของนักศึกษา ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดย
ใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย : รุจิเรข บุญญราศรี
การพั ฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้ รู ปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม ในรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครราชสีมา : หทัยวรรณ มณีวงษ์
หน้า
การวิเคราะห์บริบทชุมชนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ในตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย และตาบล
หินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : สโรชินี แก้วธานี
การศึกษาความสามารถด้านภาษาและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน : ณิชา ขอเสริมกลาง, กาญจนา ท่อแก้ว และ
ชยพร ธงภักดี
การศึกษาตัวบ่งชี้ความสุขในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา : มาลิสา
อินรักษา, พูนศักดิ์ ศิริโสม และ ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
การศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ ยวกับการบวก การลบ
การคูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 : ณัฐพล เลิศนัน, พูนศักดิ์
ศิริโสม และ ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา : สมฤทัย มีแสงนิล และ สวียา ปรารถนาดี
แนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อ ยเอ็ด : ชฎาภรณ์
แก้วแสนทิพย์, จาเนียร พลหาญ และ อรัญ ซุยกระเดื่อง
พฤติกรรมกลุ่มของเด็กแว้น ในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : สุชญาดา โชคชัย,
จาเนียร พลหาญ และ ธีรชัย บุญมาธรรม
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพั ฒ นาความสามารถในการให้ค าอธิ บายเชิ งวิท ยาศาสตร์โดยใช้ ป ระเด็น ทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ : วิชชุตา อ้วนศรีเมือง
การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย: นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : อมร เจือตี๋ และ สะไบแพร อาจศรี
ผลงานวิจัยภาคชุดงานสร้างสรรค์
กลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง (ผลงานสร้างสรรค์)
บรรพกาลจันทร์งาม : สมศักดิ์ บัวบุตร
ฟ้อนส่วงเฮือ : นฤมล จิตต์หาญ, ชลาลัย วงศ์อารีย์, เสาวรัตน์ ทศศะ, ภูวนัย กาฬวงศ์
และ จิรายุทธ จันทะเรือง
ศรีสาธรสะออนโคราช : กนกวรรณ แซ่เตียว, จิราภรณ์ จิ๋วนุช, พัณณิตา หัดสูงเนิน และ
หฤทัย นัยโมกข์
สูจิบัตร
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ผลงานวิจัยภาคบรรยาย

1
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กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
COMMUNICATIONS PROCESS IN ELDERLY SCHOOL OF RACHASATHIT SUBDISTRICT
ADMINITRATIVE ORGANIZATION, ANGTHONG PROVINCE.
ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข1 วรวุฒิ พึ่งพัก2 และ สิงห์ สิงห์ขจร3
Prapawis Panassupsuk1 Worawut Phungphak2 and Singh Singkhajorn3
1อาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2หัวหน้ากลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย สานักงานสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ 8
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของโรงเรียนผู้สูงอายุ และศึกษากระบวนการสื่อสารของโรงเรียน
ผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิต อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากตัวแทนของภาครัฐ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ฝ่ายละ 5 คน
รวม 10 คน เก็บรวบรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า 1) โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์เป็นพื้นที่
ที่ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ มีจานวนผู้สูงอายุร้อยละ 20
ของประชากรทั้งหมด จึงทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตเป็นสังคมผู้สูงอายุ การดาเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลราชสถิตย์ มีการเรียน 4 หมวดวิชาคือ (1) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (2) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน (3) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (4) สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ 2) การสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ แบ่งออกเป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการ
คือ การประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียน มีนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์เป็นผู้นาหลักในการประชุม และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ โดยมีการนัดหมาย
สถานที่ นั ดพบในแต่ ละหมู่ บ้ า นเพื่ อ รวมกั น เดิ น ทางมาโรงเรีย นผู้ สู ง อายุ ผ่ า นการใช้ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร เช่ น
โทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่นไลน์
คาสาคัญ : กระบวนการสื่อสาร, โรงเรียนผู้สูงอายุ, สังคมผู้สูงอายุ
ABSTRACT
This study aims to investigate the context of an aging school and the communication
processes of Ratchasathit Sub-district Aging School in Sub-district Administration Organization of
Ratchasathit, Chaiyo District, Ang Thong Province. This qualitative research selects sample groups
as a focus group of 5 people from the state sector and another 5 from the public sector relating
to this aging school. The data of the research is collected from interviews.
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The study found that 1) the aging school of Ratchasathit Sub-district is where aging
students do activities together that is supported by Sub-district Administration Organization of
Ratchasathit. This school accommodates 20 percent of aging students; thus, Sub-district
Administration Organization of Ratchasathit has entered a aging society. The school offers 4
groups of subjects which include (1) Senior Healthcare (2) Career Promotion and the Potential
Development of Community Learning Center (3) Religion, Arts, Culture, Customs and Local
Wisdom, and (4) Benefits and Welfare of Senior People. The study also found that 2) the types of
communication in Ratchasathit Sub-district Aging School are formal and informal. Formal
communication refers to weekly meetings, which are chaired by the president of Sub-district
Administration Organization of Ratchasathit in order to develop learning styles and solves
problems occurring during learning activities. Informal communication refers to the meetings and
meeting points in each village in order to gather the students and travel to the school together
through communication technologies such as cellphones and LINE applications.
Keyword : Communication Process, Senior school, Aging society
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ 10 ของประชากร
อย่างไรก็ตาม การจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์จะต้องมีสัดส่วนประชากรวัย 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 20 ของประชากร
ตามนิยามขององค์การสหประชาชาติ (UN) และได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับการ
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10
ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่า ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่า
ประเทศนั้ น กาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 2) ระดับ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือ
ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี
มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบุรณ์ และ 3.) ระดับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ และในปี 2565 จะเป็นปีแรก
ที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (สานักงานสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ 8, 2561, น. 3) การแบ่งกลุ่ม
ผู้สูงอายุสามารถแบ่งได้ตามหลักการช่วยตนเองในชีวิตประจาวัน (Activity Daily Living : ADL) กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่
ช่วยตัวเองได้ดี (กลุ่มติดสังคม) มีสุขภาพทั่วไปดีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ อาจมีโรงเรื้อรังแต่อยู่ในความดูแลของแพทย์
ทาให้สามารถเข้ากิจกรรมสังคมได้ กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้บางส่วน อาจมีโรคเรื้อรังและโรกที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว ส่งผลให้มีข้อจากัดในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
และกลุ่มที่สาม คือ กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (กลุ่มติดเตียง) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีโรคประจาตัวหลายโรค
และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ (จิรทีปต์ ทวีสุข, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2561) กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นิยามโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการจัดการศึกษา อีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุ ณค่า
ความสาคัญ และพลังของผู้สูงอายุ โดยการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย การเกิดขึ้นของโรงเรียนผู้สูงอายุยังสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
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ข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2553 และ 2556 แผนระดับชาติหลายฉบับ
ที่ให้ความสาคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2559, น. 1) และทางสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ลดการพึ่งพิง เสริมการทางานของภาครัฐ ภายใต้หลักสูตรการ
เรียนรู้สาหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังของสังคม และเกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตอย่าง
แท้จริง โรงเรียนผู้สูงอายุสามารถมีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะกาหนดตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ไว้ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจ
เป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นช่วงเวลาตามหลักสูตรที่จัดอบรม ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น หน่วยงานของรัฐที่มีความใกล้ชิดและมีบทบาทใน การจัดสวัสดิการสังคม
สาหรับประชาชนในชุมชน การจัดสวัสดิการสังคมจึงเป็นระบบที่มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ ผู้ค นจ านวนมาก เพื่ อการจั ดสวัสดิก ารสังคมให้ เกิดประสิท ธิภ าพและคุ ณ ภาพสูงสุ ดกับ คนในสังคม องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทาหน้าที่ดูแลและการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นของตนเอง อาทิเช่น
การจัดการระบบสาธารณูปโภค การจัดการดูแลรักษาระบบสิ่งแวดล้อม การจัดการการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น ภารกิจขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทต่อคุณภาพ
ชีวิตประชากรของตนเองสูงมาก
โรงเรียนผู้สูงอายุ คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะการศึกษาตามอัธยาศัย
ของผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และจาเป็นต่อการดาเนินชีวิต ช่วยเพิ่ มพูนความรู้
ทักษะชีวิตที่จาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่
ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงออกซึ่งศักยภาพด้วยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์แก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญา
ให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน องค์การบริหารส่ วนตาบลราชสถิต (อบต.ราชสถิตย์) ได้จัดทาหลักสูตรการเรียนการสอน
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 ถึง 2564)
และปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบต.ราชสถิตย์ ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อสังคมตามแนวคิดที่ว่า ผู้สูงวัย คือ หลักชัยของสังคม
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในด้านส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 3) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งด้านกาย ใจ สังคมและสติปัญญา
4) เพื่อส่งเสริมคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่
ซึ่งมีชมรมผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของในชุมชน การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุและการติดต่อสื่อสารระหว่าง อบต.
ราชสถิตย์ กับชมรมผู้สูงอายุมีส่วนเป็นอย่างมากในการทาให้โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตประสบความสาเร็จ
โดยได้มีการเปิดเรียนกันมาต่อเนื่องถึง 4 ภาคการศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกวิธี
และสร้างจิตอาสาโดยถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้อื่นได้ มีความรู้ด้านอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองได้และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สืบทอดองค์ความรู้ สร้างเจตคติ รักและหวงแหนศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้ผู้สูงอายุมีองค์ความรู้ในประโยชน์และสวัสดิการของตนเอง อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
สร้างประโยชน์ต่อชุ มชนและมีจิ ตอาสา ซึ่งส่งผลให้ผู้วิจัยมีค วามสนใจที่จ ะศึกษาวิจัย กระบวนการสื่อสารของ
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิต
2. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิต
กรอบแนวคิดในการวิจัย
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์
• ภาครัฐ
• ภาคประชาชน

กระบวนการสื่อสาร
• การสื่อสารแบบเป็นทางการ
• การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ

กระบวนการสื่อสารของ
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
โรงเรียนผู้สูงอายุ หมายถึง โรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ ซึ่งได้จัดการศึกษา
ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต
กระบวนการสื่อสาร หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุและการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตาบลราชสถิตย์กับผู้สูงอายุในการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์
บริบทของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ หมายถึง สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่จะศึกษากระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลตัวแทนของภาครัฐและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนผู้สูงอายุ
ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็นตัวแทนจากภาครัฐจานวน 5 คนและตัวแทน
จากภาคประชาชนจานวน 5 คน รวมเป็นจานวน 10 คน สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล คือ โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิต
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดาเนินการโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาการสร้าง
แบบสัมภาษณ์ อย่างละเอียดตามกรอบแนวคิดการวิจัยโดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้สาหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ถูกสร้างขึ้น
เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งประกอบด้วยคาถาม 2 ส่วนโดยมีเนื้อหาในแต่ละส่วน
ดังนี้ คือ ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับ
กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิต
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะนาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการทดสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยกับผู้ช่วยวิจัยอีกจานวน 5 คน สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล คือ โรงเรียนผู้สูงอายุตาบล
ราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) การสร้างข้อสรุปโดยใช้กรอบ
ความคิดเชิงทฤษฎีเป็นฐานหลักในการวิเคราะห์เพื่อนาข้อค้นพบเบื้องต้นมาพิจารณาว่าสอดคล้องกับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
ในกรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่ศึกษาไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่ อย่างไร กระบวนการและเงื่อนไขต่างๆ ในข้อค้นพบเหล่านั้น
เป็นไปตามกรอบความคิด เชิงทฤษฎีหรือไม่ แล้วจึงอภิปรายผลตามข้อค้นพบที่ได้จากการเปรียบเทียบ และยืนยัน
การเก็บข้อมูลใช้ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561
ผลการวิจัย
1. บริบทของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์
จากการที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดสรรกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ทาร่วมกันเป็นกลุ่มอาชีพ เมื่อทากิจกรรม
จานวนถี่ครั้งขึ้น จึงเกิดแนวคิดในการก่อตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการประชุมปรึกษาหารือโดยตัวแทนหมู่บ้านละ
2 คน ภายหลังได้พัฒนาเป็นคณะกรรมการผู้สูงอายุ เมื่อได้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุแล้วจึงมีการเลือกประธาน
รองประธาน และคณะกรรมการบริหารของชมรมผู้สูงอายุ จากนั้นจึงร่างกฎระเบียบข้อบังคับของชมรม โดยมีการศึกษา
ดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์สมบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนามาเป็นต้นแบบ จากนั้นจึงเริ่ม
ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเมื่อมกราคมปี 2559 และเปิดการเรียนจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่
ที่ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกวิธี สร้างจิตอาสาโดยถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพ
แก่ผู้อื่นได้ มีความรู้ด้านอาชีพและด้านต่างๆ สามารถเลี้ยงตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข ให้ผู้สูงอายุ
เป็นผู้สืบทอดองค์ความรู้ สร้างเจตคติ รักและหวงแหนศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้ผู้สูงอายุ
มีองค์ความรู้ในประโยชน์และสวัสดิการของผู้สูงอายุ และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อชุมชน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระผู้อื่น ไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคมในตาบล
โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ นายจิรทีปต์ ทวีสุข เป็นผู้อานวยการ
โรงเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ปัจจุบันตาบลราชสถิตย์ มีเนื้อที่ อยู่
ประมาณ 9.6 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีประชากร 2,300 คน โดยมีผู้สูงอายุ 471 คน (เกินร้อยละ 20)
ทาให้ อบต.ราชสถิตย์เป็นสังคมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุนี้เป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุ
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ คือ รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น ซึ่งแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนในระดับพื้นฐาน
ทั่วไปเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งเป้าหมาย รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น โรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลราชสถิตย์ จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยการจัดการเรียนการสอนให้ 4 หมวดวิชาหลัก ประกอบด้วย
1. การดู แ ลสุ ข ภาพผู้ สู งอายุ 2. ส่ ง เสริม อาชี พ และพั ฒ นาศั ก ยภาพศู น ย์ ก ารเรีย นรู้ในชุ ม ชน 3. ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้สูงอายุ มีผู้อานวยการ ครูใหญ่
ประธานนักเรียนห้อง หัวหน้ากลุ่มสีแต่ละกลุ่มสี
2. กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์
กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
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2.1 การสื่อสารแบบเป็นทางการ คือ การประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนและปรับปรุง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ และประธานนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุประชุมร่วมกัน โดยเชิญตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสี ประธานนักเรียน
ประธานชมรมผู้สูงอายุ มาประชุมเพื่อนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาสะท้อนถึงการดาเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลราชสถิตย์ และสรุปเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ การสื่อสารอย่างเป็นทางการ
ของโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นมีมาตั้งแต่การเริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนจนกระทั่งก่อตั้งโรงเรียนสาเร็จ โดยชมรมผู้สูงอายุร่วมกับ
นายก อบต.ราชสถิต ในส่วนของการประชุมประจาเดือนช่วยทาให้ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโรงเรียน
โดยมีการน าข้อมู ลปัญ หา ความต้องการของผู้สูงอายุที่ เป็ น ผู้เรียนผ่านตั วแทนหัวหน้ ากลุ่ม สี ประธานนักเรียน
ประธานชมรมผู้สูงอายุ โดยมีนายกฯ เป็นประธานในการประชุมทุกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อนามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับรายวิชาที่ทาการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุต่อไป นอกจากนี้ ในการเรียนทุกครั้ง
จะมีช่วงเวลาที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ได้มาพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุเพื่อแจ้งกิจกรรมต่างของทางอบต.ฯ
และฝากให้สื่อสารต่อยังคนในหมู่บ้าน ดังนั้น หัวหน้ากลุ่มสี ประธานนักเรียน ประธานชมรมผู้สูงอายุ จึงเปรียบเสมือน
ตัวแทนในการสื่อสารทั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ไปยังผู้สูงอายุที่โรงเรียนผู้สูงอายุ และเป็นตัวแทน
ในการสื่อสารของผู้สูงอายุที่โรงเรียนผู้สูงอายุไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
2.2 การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเริ่มรู้จักคุ้นเคยกันจากการเข้ามาเรียน
ในโรงเรียนผู้สูงอายุเนื่องจากทั้ง 7 หมู่บ้านนั้นจะมีระยะทางห่างไกลกันหลายกิโลเมตร เมื่อเข้ามาเรียนจึงทาความรู้จัก
คุ้นเคยกัน เมื่อมีงานบุญงานศพหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปเยี่ยมเยียนกัน โรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งทาให้ผู้สูงอายุในชุมชนรู้จักกัน
เป็นอย่างดี และกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุมาพบปะกันแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน มีการใช้เครื่องมือในการสื่อสาร
คือโทรศัพท์มือถือและใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการสื่อสารพูดคุยและการนัดหมายของกลุ่มผู้สูงอายุ หากมีกิจกรรม
ที่ทางชุมชนมีการรวมตัวกันในงานประเพณีต่างๆ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการของผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัว เพราะเป็นพื้นที่เล็กๆ จึงมีโอกาสพบเจอกันได้ง่าย
ประเด็นในการสนทนาส่วนใหญ่จะเป็นการสอบถามสาระทุกข์ สุขดิบ มีการพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่กันและกัน
การรับประทานอาหารร่วมกันของกลุ่มผู้สูงอายุ มีการพูดคุยถึงความชอบส่วนตัว การแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องต่างๆ
ตลอดจนถึงการนาเอาผลิตผลทางการเกษตรมาแลกเปลี่ยน ซื้อขาย การพบกันทุกสัปดาห์ในการเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ทาให้เกิดการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่อง มีการนัดหมายว่าจะพบกัน ณ สถานที่แห่งใดของแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อรวมกันรอรถรับส่งที่ทางทางองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์จัดมารับไปโรงเรียน ประเด็นที่น่าสนใจคือพื้นที่
ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุทาให้ผู้บริหารและข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์มีพื้นที่
ในการสื่อสารกับผู้สูงอายุแบบไม่เป็นทางการทาให้เกิดความผูกพันในการดูแลซึ่งกันและกัน เกิดสังคมแบบเอื้ออาทร
สังคมแห่งการแบ่งปัน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข การช่วยเหลือแบ่งปัน ร่วมมือซึ่งกันและกันในสังคม
และจุดเริ่มต้นที่จะทาให้สังคมเป็นสังคมที่มีความสุขอย่างแท้จริง
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ พบว่า มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานนักเรียน และหัวหน้ากลุ่มสี เป็นผู้ส่งสารหลัก โดยผู้ส่งสารส่วนใหญ่จะเป็นผู้นา
ทางความคิ ด ของคนในชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ พอล ลาซาร์ส เฟลด์ และคณะ (Paul Lazarsfeld, et all., 1963)
พบว่าการกระจายข่าวสารนั้นเกิดขึ้นเป็น 2 จังหวะ คือ จากสื่อมวลชนไปถึงผู้นาความคิดเห็นจังหวะหนึ่ง และจากผู้นา
ความคิดไปถึงประชาชนทั่วไปอีกจังหวะหนึ่ง ดังนั้น ข่าวสารของสื่อมวลชนจึงมิได้เข้าถึงและมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับเสมอไป
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) หรือความเป็นผู้นาความคิดเห็น (Opinion
Leadership) จึงได้กลายเป็นทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two-Step Flow Theory)
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เหตุผลที่นิยมใช้การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากคนในชุมชนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี
ซึ่งมีการสอบถามสาระทุกข์สุขดิบ หากมีกิจกรรมที่ทางชุมชนมีการรวมตัวกันในงานประเพณี ต่างๆ ก็จะเป็นการ
พูดคุยกั นอย่างไม่เป็นทางการ พื้นที่ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ทาให้ผู้บริหารและ
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์มีพื้นที่ในการสื่อสารกับผู้สูงอายุแบบไม่เป็นทางการ ทาให้เกิด
ความผูกพันในการดูแลซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) เนื้อหาของสารที่ใช้สื่อในชุมชน
ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และยังสอดคล้องกับ ศรีธรณ์ โรจน์สุพจน์
(2547) พบว่า การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ อาศัยการสนทนาพูดคุยปากต่อปากในครอบครัว เครือญาติ เพื่อนบ้าน
สถานที่สื่อสารเกิดขึ้นได้ทุกแห่ง เช่นในบ้าน ร้านค้า ศาลาวัด ไร่นา อ่างเก็บน้า ฯลฯ
การใช้เครื่องมือในการสื่อสาร คือ โทรศัพท์มือถือและใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการสื่อสารพูดคุยและนัดหมายต่างๆ
ของกลุ่มผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ แนวความคิด ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม Innovation Diffusion Theory
ของ Roger (1973) ได้แบ่งกลุ่มคนในสังคมที่จะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยีไว้ดังนี้ กระบวนการ Social
Adoption นั้น การยอมรับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จะต้องอาศัยช่องทางในการสื่อสารของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคม
เพื่อสื่อสารจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งนวัตกรรมถูกสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ของระบบสังคม โดยใช้เวลาในการ
เข้าสู่สมาชิกในสังคม ทั้งสี่ส่วนประกอบหลักในสังคมนั่น คือ นวัตกรรม ช่องทางในการสื่อสาร เวลา และ ระบบสังคม
Critical mass จานวนผู้ที่ยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมน้อยที่สุ ด ที่ยังคงมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนวัตกรรม
และผู้ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี นั้น ซึ่งอัตราการยอมรับนั้นเพียงพอจะทาให้มันยังคงมีเทคโนโลยีนั้นอยู่ได้ด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษา กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ ในการเปรียบเทียบกับพื้นที่
อื่นๆ ที่ได้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบเช่น โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน ตาบลหนองลาน อาเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาพู่ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
2. ควรมีการศึกษา ปัจจัยภายนอกที่ทาให้กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์
เกิดผลสาเร็จในระยะยาว
3. นาเสนอให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
หรือกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสาร
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดความเข้ มแข็งของโรงเรียนผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
และเป็นแนวทางแก่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุ
เอกสารอ้างอิง
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2543). สื่อเพื่อชุมชน การประมวลองค์ความรู้. กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกวฺ).
ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์ และคณะ. (2547). การสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมจั ดการป่า ชุ มชนของชาวบ้า นห้วยแก้ ว
กิ่งอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ: เชียงใหม่.
Lazarsfeid, P. F., & Mezel, H. (1963). Mass Media and Personal influence. IN The Science Of
Human Communication (pp. 94-115). Edited by Wilbur Schramm. New York : Basic Book.
Rogers, E. M. (1973). Communication Strategies for Familly Plamming. New York: The Free Press.
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กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสุนัขของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
MARKETING STRATEGY EFFECTING TO THE CUSTOMERS BUYING DECISION OF DOG FOOD AT
NONTHABURI PROVINCE
วชิรา ฉัตรเบ็ญญรงค์1
Vajira chatbenrong1
ประภัสสร กิตติมโนรม1
Phapatsorn Kittimonorom1
1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1อาจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารสุนัขของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ/
Chi–Square ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เลือกซื้ออาหาร
สุ นั ข ในจั ง หวัด นนทบุ รี จ านวน 400 คน ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ ระหว่า ง 20-30 ปี
สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีสัตว์เลี้ยง 3 ตัว และเลี้ยง
สุนัขพันธ์เล็ก ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข ในจังหวัดนนทบุรี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับกลยุทธ์ทางการตลาดสูงมากที่สุด คือ
กลยุทธ์ด้านราคา รองลงมา คือกลยุทธ์ด้านสถานที่จัดจาหน่าย และด้านที่มีระดับกลยุทธ์กลยุทธ์การตลาดน้อยที่สุด
คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขชนิดเม็ด ซื้อเพราะทาเลและบรรยากาศของสถานที่จัดจาหน่าย
โดยซื้อในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 201-400 บาท และซื้อที่คลีนิครักษาสัตว์ ยี่ห้อ Royal Canin
ผลการทดสอบค่าระดับความสัมพันธ์ ในภาพรวม ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับการเลือกซื้ออาหารสุนัข
ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้ออาหารสุนัขในจังหวัดนนทบุรี
คาสาคัญ : กลยุทธ์ทางการตลาด, การเลือกซื้อของผู้บริโภค, อาหารสุนัข
ABSTRACT
The objective of this study was to investigate marketing strategy of dog food, to study
the customers buying decision of dog food, and to study the relationships between marketing
strategy and the customers buying decision of dog food at Nonthaburi Province. The research
instrument was the questionnaire. Data collected were analyzed through frequency, percentage,
mean, standard deviation and Chi-squared at .05 level of significant. The sampling of this study
was 400 individuals, those aged between 20-30 years, graduated with bachelor’s degree, those
with monthly income of 10,001-20,000 bath, mostly 3 dogs, those with small dog. The findings
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were found as follow. The analytic results of the marketing strategy of dog food had high
level,//the factors were ranked from highest to lowest mean scores as follows,//price
factor,//place factor,/and product factor respectively. In terms the customers buying decision of
dog feed pellets, chosen place of distribution, bought once in a month, the expense for each
time 201-400 bath, bought an animal clinic. mostly chosen royal canin brand.
The result of hypothesis test was overall found that, factor effecting of marketing
strategy to the customers buying decision of dog food at Nonthaburi Province , marketing strategy
had no relationship with customers buying decision of dog food at Nonthaburi Province.
Keywords : marketing strategy, customers buying decision, dog food
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ยุคปัจจุบันมีความนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนที่เปลี่ยนไป ด้วยชีวิตจะมีแรงกดดันในชีวิตการทางานค่อนข้างสูง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่ดีเพียงพอสาหรับความพึงพอใจในแต่ล่ะบุคคล ทาให้ประชนชนในยุคปัจจุบันเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ต่อคน
ในครอบครัวลดน้อยลง และประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ อยู่ในสภาวะการแต่งงานช้า การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจึง
กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยคลายเครียด ซึ่งเกิดจากสภาวะแรงกดดันในการทางาน และคลายความเหงา
ในการดาเนินชีวิตในทุกๆ วันซึ่งโดยส่วนมากจะนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ประเภทสุนัข มากที่สุด เนื่องจากเลี้ยงง่าย จากที่เคย
เลี้ยงไว้เฝ้า บ้าน ต่อมาเริ่มปรับเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงในลักษณะเสมือนสมาชิกในครอบครัว ส่ง ผลให้ค นไทย
มีค่านิยมในการเลี้ยงสุนัขเพิ่มขึ้น และทาให้สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาตลอดจนถึงปัจจุบันอาหาร
สัตว์เลี้ยงนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และแบรนด์สาหรับให้เลือกซื้อตามความเชื่อมั่นของประชาชนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง
โดยอาจคานึงถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ หรือสารอาหารที่ระบุบนฉลาก แต่เมื่อแบ่งประเภทของอาหารสัตว์เลี้ยง
สาเร็จรูปเป็นประเภทหลักๆ แล้วสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ อาหารแห้งหรืออาหารเม็ด อาหารกระป๋อง
หรืออาหารเปียก และอาหารกึ่งแห้งกึ่งเปียก หรืออาหารเม็ดนิ่ม แต่ประเภทอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ
อาหารแห้ง หรืออาหารเม็ด ซึ่งวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตนั้นได้ผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อให้มีความชื้นต่าที่สุด
หรือไม่เกินร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดกลยุทธ์การเกิดเชื้อราในอาหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการขัดหินปูน
เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้แล้วยังส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการให้อาหารสัตว์ซึ่งเหมาะสม
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบันที่มีเวลาค่อนข้างจากัดอีกด้วย จังหวัดนนทบุรี ในอาเภอบางใหญ่
ถือว่าเป็นพื้นที่ ที่มีหมู่บ้านจัดสรรค่อนข้างมาก ส่งผลให้ประชาชนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย
โดยสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงมากที่สุด คือสุนัข เนื่องจากเลี้ยงง่าย ซื่อสัตย์ ช่วยคลายเครียด คลายความเหงาและสามารถ
ช่วยดูแลบ้านได้ อาหารสาเร็จรูปสาหรับสัตว์เลี้ยงให้เลือกสรรหามากมายหลากหลายแบรนด์ ซึ่งอาจทาให้การเกิดแข่งขัน
ทางการตลาดที่สูง
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่ามีกลยุทธ์ทางการตลาดด้านใด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข
ของผู้บริโภค ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อนาข้อมูลผลที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอาหารสุนัขสาเร็จรูป
ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ด้านส่ว นประสมการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารสุนัขของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
1. กลยุทธ์ทางการตลาด หมายถึง วิธีทางการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ระยะยาว เพื่อแสวงหากาไร
ท่ามกลางการแข่งขัน
1.1 ด้านผลิตภัณ ฑ์ หมายถึง คุ ณ ภาพของอาหารสุนัข ลักษณะเม็ดของอาหารความหลากหลาย
ของรสชาติ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยและมีมาตรฐานน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข
1.2 ด้านราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพปริมาณต่อถุง ชื่อเสียง
ของสินค้า และความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
1.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง ความสะดวกในการเดินทางไปเลือกซื้อ แหล่งการจัดจาหน่าย
มีความครอบคลุมทั่วถึง มีการจัดเรียงสินค้าที่เหมาะสม สะอาดและสวยงาม
1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การโฆษณาผ่านช่องทางที่เหมาะสม แจกสินค้าทดลอง
การให้ส่วนลด และของสมนาคุณและการมีพนักงานเชียร์ขาย
2. พฤติ ก รรม หมายถึ ง พฤติ ก รรมของผู้ บ ริโภคในการเลื อกซื้อ อาหารสุนั ข โดยจาทฤษฎี พ ฤติ กรรม
ผู้บริโภค 6W1H (CONSUMER BEHAVIOR Theory) แบ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคออกเป็น 7 ด้านดังนี้
2.1 Who หมายถึง กลุ่มเป้าหมายในการเลือกซื้ออาหารสุนัข
2.2 What หมายถึง ยี่ห้ออาหารสุนัขที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ
2.3 When หมายถึง ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารสุนัข
2.4 Why หมายถึง เหตุผลลาดับแรกที่ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารสุนัข
2.5 Where หมายถึง สถานที่ในการเลือกซื้ออาหารสุนัข
2.6 Whom หมายถึง ใครมีอิทธิพลในการเลือกซื้ออาหารสุนัข
2.7 How หมายถึง แหล่งข้อมูลใดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข
3. อาหาร หมายถึง อาหารสาเร็จรูปที่ใช้สาหรับเลี้ยงสุนัขในแต่ละมื้อระหว่างวันโดยใช้แทนข้าว ผลิตจาก
ฟางข้าว และกากถั่วซึ่งเหลือการอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์และธัญหารต่างๆ
4. สุนัข หมายถึง สุนัขซึ้งเป็นสัตว์มีเขี้ยวชนิดเชื่อง มี พฤติกรรม การรับรู้ทางประสาทสัมผัส และลักษณะ
ทางกายภาพที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงวัยดังนี้สุนัขโต ลูกสุนัข และสุนัขพันธุ์เล็ก
5. ผู้บริโภค หมายถึง ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข โดยอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัย เรื่อ ง กลยุท ธ์ท างการตลาดที่ส่ง ผลต่อ ต่อ พฤติก รรมการเลือ กซื้อ อาหารสุนัข ของผู้บ ริโ ภค
ในจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น กลยุทธ์การตลาด ทฤษฏีของ Kotler (2016, p. 49)
และกรอบตัวแปรตามของพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข 6W1H ของ Kotler and Keller (2012, p.56) ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. ระดับการศึกษา
6. รายได้
7. สมาชิกในครอบครัว
8. จานวนสุนัขที่เลี้ยง
กลยุทธ์ทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
ที่มา : Kotler (1997)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
(Kotler, 2016, p. 49)

พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขของผู้บริโภค ใน จังหวัดนนทบุรี
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 6W1H
(CONSUMER BEHAVIOR Theory)

1. กลุ่มเป้าหมายในการเลือกซื้ออาหารสุนัขคือใคร
2. ยี่ห้ออาหารสุนัขที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ
3. ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารสุนัข
4. เหตุผลลาดับแรกที่ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารสุนัขในแต่ละครั้ง
5. สถานที่ในการเลือกซื้ออาหารสุนัข
6. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข
7. แหล่งข้อมูลใดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข
(Kotler & Keller, 2012, p. 56)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชาชนที่เลี้ยงสัตว์สุนัข โดยอาศัยอยู่ในอาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คานวณโดยการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน โดยกาหนดความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (William, 2003,
p. 104) จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยแบ่ง
ตามสัดส่วนของประชากร 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง 50 คน บางบัวทอง 154 คน ปากเกร็ด40 คน บางกรวย 45
คน และ บางใหญ่ 73 คน และไทรน้ อย 38 คน และใช้วิธีการสุ่มตั วอย่างแบบบั งเอิญ (Accidental Sampling) โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนรวมจานวนเป็น 400 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ศึกษาได้ทาการสร้างขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้ออาหารสุนัขของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหา
ในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดคานิยามศัพท์เฉพาะเพื่อใช้เป็นกรอบในร่างข้อคาถาม
3. นาร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบให้คาแนะนาแก้ไขและปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับภาวะผู้นาของผู้บริหารและขวัญและกาลังใจในปฏิบัติงานแต่ละด้านให้เหมาะสมกับเนื้อหา โดยพิจารณา
จากเอกสาร ตารา บทความ และหลักการทางวิชาการ
4. นาแบบสอบถามที่ ป รับ ปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ ย วชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านตามเนื้ อหา
(Content Validity) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. ดาเนินการนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพ
ของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ
แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.80–1.00 ขึ้นไป เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพพร้อมจัดพิมพ์ได้ค่าเท่ากับ 0.99
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้จริง จานวน 30 ชุด และนาผลมาวิเคราะห์มาหาค่าความเที่ยง (Reliability) ทั้งฉบับ ด้วยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alph Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
อยู่ระหว่าง 0.81-0.89 โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.90 ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สามารถ
นาแบบสอบถามฉบับนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การเก็บและรวบรวมข้อมูล จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ
1. แหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ เอกสารงานวิ จั ย
วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความและอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหาร
สุนัขของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีเพื่อใช้ข้อมูลที่ได้ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้ประชาชนที่เลี้ยงสัตว์สุนัข
โดยอาศัยอยู่ในอาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จานวน 400 ชุด โดยมีคาชี้แจงรายละเอียดในแบบสอบถาม รอเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในการตอบแบบสอบถามเพื่อนาข้อมูล
จากแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัสในโปรแกรมสาเร็จรูปเตรียมการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติต่อไป โดยมีขั้นตอน
ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยมีการดาเนินการดั้งนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้เก็บคืนมา คัดเลือกฉบับที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อย
2. นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อหาทางค่าสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขจาแนกตากกลยุทธ์ส่วนบุคคล และกลยุทธ์
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสุนัข โดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้ในการหาค่ าความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์
การตลาดกับพฤติกรรมผู้ที่เลือกซื้ออาหารสุนัขในจังหวัดนนทบุรี โดยทดสอบสมมติฐาน ไคสแควร์ (Chi-Square)
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลกลยุทธ์ส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี รายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีสัตว์เลี้ยง 3 ตัว และเลี้ยงสุนัขพันธ์เล็ก
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัข
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อกลยุทธ์กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข ในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม (n = 400)
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข
S.D.
ระดับความ
ลาดับ
x
ในจังหวัดนนทบุรี ภาพรวม
คิดเห็น
1. ด้านผลิตภัณฑ์
3.85 .56
มาก
4
2. ด้านราคา
3.92 .43
มาก
1
3. ด้านสถานที่จัดจาหน่าย
3.90 .45
มาก
2
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.87 .66
มาก
3
3.87 .29
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.87, SD = .29) และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับกลยุทธ์ทางการตลาดสูงมากที่สุด คือ กลยุทธ์ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( x = 3.92, SD = .43) รองลงมา คือกลยุทธ์ด้านสถานที่จัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90, SD = .45)
และด้านที่มีระดับกลยุทธ์การตลาดน้อยที่สุด คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.85, SD = .56)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขในจังหวัดนนทบุรี
ตารางที่ 2 แสดงจานวน และร้อยละข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขของกลุ่มตัวอย่าง (n = 400)
ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข
จานวน
ร้อยละ ลาดับ
1. ประเภทอาหารสุนัขที่นิยมเลือกซื้อ
ชนิดเม็ด
182
45.43
1
ชนิดเปียก
140
35.06
2
ชนิดกึ่งเม็ดกึ่งเปียก
78
19.51
3
รวม
400
100.00
2. เหตุผลที่เลือกซื้ออาหารสุนัข
เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า
102
25.43
2
ทาเลและบรรยากาศของสถานที่จัดจาหน่าย
118
29.38
1
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
92
23.21
3
ราคามีความเหมาะสม
76
19.01
4
พนักงานแนะนาและสามารถให้ข้อมูลครบถ้วน
12
2.96
5
รวม
400
100.00
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัข
3. ช่วงเวลาที่นิยมเลือกซื้ออาหารสุนัข
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
รวม
4. ค่าใช่จ่ายต่อครั้งในการซื้ออาหารสุนัข
1 หมายถึง น้อยกว่า 200 บาท
2 หมายถึง 201 – 400 บาท
3 หมายถึง 401 – 600 บาท
4 หมายถึง 601 – 800 บาท
5 หมายถึง มากกว่า 800 บาทขึ้นไป
รวม
5. สถานที่ที่นิยมเลือกซื้ออาหารสุนัข
ร้านขายอาหารสุนัข
ห้างสรรพสินค้า
คลินิกรักษาสัตว์
ร้านสะดวกซื้อ
อื่น ๆ ไม่แน่นอนตามสะดวก
รวม
6. ยี่ห้อของอาหารสุนัขที่ท่านนิยมเลือกซื้อ
Royal Canin
Dr.Luvcave
Smart Heart Gold
Smart Heart
Pedigree
รวม

จานวน

ร้อยละ

ลาดับ

225
43
91
41
400

56.30
10.62
22.72
10.37
100.00

1
3
2
4

91
262
8
20
20
400

22.72
65.43
1.98
4.94
4.94
100.00

2
1
5
3
4

78
42
225
41
14
400

19.26
10.62
56.30
10.37
3.46
100.00

2
3
1
4
5

208
44
77
66
5
400

52.10
10.86
19.26
16.54
1.23
100.00

1
4
2
3
5

จากตารางที่ 2 การศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้การเลือกซื้ออาหารสุนัข ในจังหวัดนนทบุรีของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษามี ดังนี้ ประเภทของอาหารสุนัขที่นิยมเลือกซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
นิยมเลือกซื้อชนิดเม็ด จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.43 รองลงมา คือ ชนิดเปียก จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ
35.06 และเลือกน้อยที่สุด คือ ชนิดกึ่งเม็ดกึ่งเปียก จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51 เหตุผลที่เลือกซื้ออาหารสุนัข
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซื้อเพราะ ทาเลและบรรยากาศของสถานที่จัดจาหน่าย จานวน 118 คน
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คิดเป็นร้อยละ 29.38 รองลงมา เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.43 และน้อยที่สุด
คือ พนักงานแนะนาและสามารถให้ข้อมูลครบถ้วน จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.96 ช่วงเวลาที่นิยมเลือกซื้อ
อาหารสุนัข ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน จานวน 225 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมา คือ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.72 และน้อยที่สุด คือ
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.37 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้ออาหารสุนัข ในจังหวัดนนทบุรี
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้ออาหารสุนัข 201-400 บาท จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.43 รองลงมา
คือ น้อยกว่า 200 บาท จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.72 และน้อยที่สุด คือ 401-600 บาท จานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.98 สถานที่ที่นิยมเลือกซื้ออาหารสุนัขมากที่สุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อที่คลีนิค
รักษาสัตว์ จานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมา คือ ร้านขายอาหารสุนัข จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.26
และน้อยที่สุด คือ อื่นๆ ไม่แน่นอนตามความสะดวก จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.46 ยี่ห้อของอาหารสุนัขที่นิยม
เลือกซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อ Royal Canin จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10
รองลงมา คือ Smart Heart จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.26 และน้อยที่สุด คือ Pedigree จานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.23
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรตาม
ผลการทดสอบสมมติฐาน
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
แปลความ
เป็นไปตาม
ไม่เป็น
ซื้ออาหารสุนัข (Y)
ตัวแปรอิสระ
สมมติ
ไปตาม
C (Contingency
ค่า
2
ฐาน
สมมติฐาน

Coefficient)
นัยสาคัญ
สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข ในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านผลิตภัณฑ์บริการ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด

1. ด้านผลิตภัณฑ์
15.897
0.194
.044*
มีความสัมพันธ์

3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
19.731
0.216
.001*
มีความสัมพันธ์
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
1. ด้านกลยุทธ์ส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี รายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีสัตว์เลี้ยง 3 ตัว และเลี้ยงสุนัขพันธ์เล็ก สอดคล้องกับ (สุขโชค
เสงี่ยมศักดิ์, 2553, น. 79) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาท และสอดคล้องกับ
(อานัส เชี่ยวจีน, 2553, น. 80) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และทัศนคติ และกลยุทธ์ส่วนประสมทางกาตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20 ถึง 30 ปี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน และสอดคล้องกับ (ฆนภัทร ธงยศ,
2550, น. 74 )กลยุทธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูป พบว่า ส่วนใหญ่ จะเลี้ยงสุนัขประมาณ 2-3 ตัว
และเป็นสุนัขพันธ์ต่างประเทศ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้บริโภคที่เลือกซื้ออาหารสุนขั
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ (อานัส เชี่ยวจีน , 2553, น. 81) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และทัศนคติ และกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางกาตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางตลาดที่มีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคในระดับมากที่สุด คือด้านราคา
รองลงมาคือด้านสถานที่จัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับ (ฆนภัทร ธงยศ,
2550, น. 76)กลยุทธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูป พบว่า ผู้ซื้อจะพิจารณาจากราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพมาก ที่สุด รองลงมาไดแก ราคาเมื่อเทียบกับปริมาณ ในด้านสถานที่จัดจาหน่าย จะพิจารณาที่การหาซื้อง่าย
และสะดวก ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดจะพิจารณาที่การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม มากที่สุด
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ สูงมากที่สุด คือ เก็บง่าย และอาหารอยู่ได้นานไม่เสียง่าย อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ มีคุณค่าทางโภชนาการของอาหารครบถ้วน อยู่ในระดับมาก และประเด็นที่มีระดับกลยุทธ์
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขน้อยที่สุด คือ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ สีสันสวยงาม ดูน่าซื้ออยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้อง (อานัส เชี่ยวจีน, 2553, น. 81) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และทัศนคติ และกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านราคา
ด้านสถานที่จัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับ (ชาตรี พิมพ์อ่า, 2551, น. 58)
ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงสาเร็จรูปสาหรับสุนัข
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารสุนัขจากความสะดวกในการให้สุนัขกินอาหารและการเก็บรักษา
โดยจะเป็นอาหารประเภทเม็ดแบบแห้ง ยี่ห้อเพดดีกรี ราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณ ภาพ ด้านการส่งเสริม
การตลาด คือมีการโฆษณาในหลายช่องทาง ซางส่งผลให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
อานัส เชี่ยวจีน (2553, น. 81) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และทัศนคติ และกลยุทธ์ส่วนประสมทางกาตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางตลาดที่มีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ เบญจวรรณ เสาวรัตน์ (2556, น. 78) ศึกษา
พฤติกรรมการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร พบว่า ชนิดของสัตว์เลี้ยง และจานวน สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข
จานวน 3 ตัว ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนและมีคุณภาพเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยง เก็บง่ายสามารถ
จัดเก็บได้นาน ด้านราคาคือราคาไม่แพง ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีทาเลที่สะดวกหาซื้อง่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดมีการจั ด โปรโมชั่ น ลดราคา และแถมสิ น ค้ าพรีเมี ยมซึ่งสามารถจู งใจให้ เกิดพฤติกรรมการเลือกซื้ อได้
สอดคล้องกับ Ernst Walet (2015, p. 33) ศึ กษาการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มในการสะท้อนให้เห็นถึงการซื้อ
อาหารของผู้บริโภคอย่างไร พบว่า ผู้บริโภคมีลักษณะการซื้ออาหารที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคล
แต่จะคานึงถึงสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด โดยการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคได้ส่งผลต่อการซื้ อ
อาหารสัตว์เลี้ยงมากที่สุดในด้านของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ (Thamizhvanan, A., & M. J. Xavier, 2013, p. 62)
กลยุทธ์ที่กาหนดความตั้งใจซื้อ ของผู้บริโภคในสินค้าออนไลน์ โดยศึกษาเฉพาะในประเทศอินเดีย พบว่า กลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นส่วนสาคัญที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อ โดยพบว่าถ้าผู้บริโภคมีความเชื่อใน
ในผลิตภัณฑ์มาก ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อระดับที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับ Berthon P.R., et al.
(2009, p. 68) กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยพบว่า ผู้บริโภคจะทาการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อสินค้าบริโภคจากหลายกลยุทธ์ โดยผู้บริโภคจะพิจารณาจากคุณค่าของสินค้าก่อนเสมอโดยจะต้องตรงตาม
จุดประสงค์ของลูกค้า กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านราคา โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
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ประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีระดับกลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา สูงมากที่สุด คือ ราคาถูกเมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่น
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ประหยัดจากการซื้อปริมาณที่มากขึ้น เมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่น (เช่น ซื้อถุงใหญ่เมื่อ
เทียบกับถุงเล็กหรือซื้อเป็นแพ็ค) อยู่ในระดับมาก และประเด็นที่มีระดับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหารสุนัขน้อยที่สุด คือ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณค่า อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์กลยุทธ์
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข ในจังหวัดนนทบุรี กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านสถานที่จัดจาหน่าย
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สถานที่จัดจาหน่ายสะดวก หาซื้อง่าย อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สถานที่
จัดจาหน่าย มีผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือกซื้อ มีการแสดงสินค้าที่ชัดเจน ณ จุดขาย ทาให้หาสินค้าได้ง่าย สอดคล้อง
กับ สุขโชค เสงี่ยมศักดิ์ (2553, น. 83) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยพบว่า กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดมีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูปยี่ห้อสมาร์ทฮาร์ท
มากที่สุด ได้แก่ ด้านสถานที่จัดจาหน่ายสะดวกในการเดินทางเพื่อเลือกซื้อสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด สูงมากที่สุด คือ มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น การให้ส่วนลด เพิ่มปริมาณ การให้ของแถม เมื่อซื้อ
ตามจานวนที่กาหนด มีการโฆษณาส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทีวี ไลน์และเฟสบุค สอดคล้องกับ ฆนภัทร ธงยศ,
2550, น. 91) กลยุทธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูป ในด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อจะพิจารณาที่ความชอบ
รับประทาน ของสุนัขเป็นหลัก รองลงมาคือคุณภาพ สินคา และความหลากหลายของรสชาติ ในด้านราคาผู้ซื้อจะ
พิจารณาจากราคาที่ เหมาะสมกับ คุ ณ ภาพมาก ที่ สุด ราคาเมื่อเที ยบกับ ปริมาณ ในด้านสถานที่จั ดจาหน่ าย จะ
พิจารณาที่การหาซื้อง่าย และสะดวก ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดจะพิจารณาที่การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก
แจก แถม มากที่สุด รองลงมาไดแก การแจกสินคาตัวอย่างเพื่อทดลองใช้ และในด้านส่วนประสมทางการตลาด
3. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนนทบุรี
ประเภทของอาหารสุนัขที่นิยมเลือกซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อชนิดเม็ด
สอดคล้ อ งกั บ ชาตรี พิ ม พ์ อ่ า (2551, น. 55) ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงสาเร็จรูปสาหรับสุนัข ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารสุนัขจาก
ความสะดวกในการให้สุนัขกินอาหารและการเก็บรักษา โดยจะเป็นอาหารประเภทเม็ดแบบแห้ง สอดคล้องกับ
ฆนภัทร ธงยศ (2550, น. 92-93) กลยุทธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ จะเลี้ยงสุนัขประมาณ 2-3 ตัว และเป็นสุนัขพันธ์ต่างประเทศ ซื้ออาหารชนิดแห้งอัดเม็ดมากที่สุดเกรดคุณภาพ
ของอาหารที่ซื้อ คือ ระดับมาตรฐาน เหตุผลที่เลือกซื้ออาหารสุนัข ส่วนใหญ่ เลือกซื้อเพราะ ทาเลและบรรยากาศ
ของสถานที่จัดจาหน่าย รองลงมา เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และน้อยที่สุด คือ พนักงานแนะนาและสามารถ
ให้ข้อมูลครบถ้วน กลยุทธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูป พบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อจะพิจารณา
ที่ความชอบรับประทานของสุนัขเป็นหลัก รองลงมาคือคุณภาพ สินคา และความหลากหลายของรสชาติ ในด้านราคา
ผู้ซื้อจะพิจารณาจากราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพมาก ที่สุด รองลงมาไดแก ราคาเมื่อเทียบกับปริมาณ ช่วงเวลาที่นิยม
เลือกซื้ออาหารสุนัข ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน รองลงมา
คือ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และน้อยที่สุด คือ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้ออาหารสุนัข ในจังหวัด
นนทบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้ออาหารสุนัข 201-400 บาท รองลงมา คือ น้อยกว่า 200 บาท และ
น้อยที่สุด คือ 401-600 บาท สถานที่ที่นิยมเลือกซื้ออาหารสุนัขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อที่คลีนิครักษาสัตว์
รองลงมา คือ ร้านขายอาหารสุนัข และน้อยที่สุด คือ อื่นๆ ไม่แน่นอนตามความสะดวก สอดคล้องกับ (ฆนภัทร ธงยศ,
2550, น. 93) กลยุทธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูป พบว่า ผู้ซื้อจะพิจารณาจากสถานที่ที่หาซื้อง่าย
และสะดวก ยี่ห้อของอาหารสุนัขที่นิยมเลือกซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อ Royal Canin
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รองลงมา คือ Smart Heart และน้อยที่สุด คือ Pedigree สอดคล้องกับ สุขโชค เสงี่ยมศักดิ์ (2553, น. 83) ศึกษา
เรื่อง การตัดสิน ใจเลือกซื้ออาหารสุนั ขสาเร็จ รูป ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่ เลือกซื้ ออาหารสุนั ข
สาเร็จรูปยี่ห้อสมาร์ทฮาร์ทมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา
ผู้ประกอบการ ควรให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารสุนัขอยู่ในระดับมาก โดยจาแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้า ผู้บริโภค จะซื้อด้วยเหตุผลในการเลือก
ซื้ออาหารสุนัข โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ควรให้ความสาคัญกับประเภทของอาหารสุนัขที่ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อ
การสร้างภาพลักษณ์ให้กับร้าน การคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั่วไป
1.2 ด้านราคา ควรให้ความสาคัญกับประเด็นการกาหนดราคาให้รู้สึกว่าราคาที่จ่ายไปคุ้มค่ากับบริการ
ที่เลือกใช้ในการเข้าไปรับบริการในแต่ละครั้ง การกาหนดราคาที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับร้านอื่นที่อยู่ในระดับ
เดียวกันโดยมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ
1.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ควรให้ความสาคัญกับประเภทของอาหารสุนัขที่ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อ
การหาที่ตั้งของร้านอยู่ในทาเลที่สะดวกในการเดินทาง ร้านมีที่จอดรถเพียงพอ การจัดหาสถานที่ให้มีความเหมาะสม
ในการเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เช่นในห้างสรรพสินค้ามีสถานที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ
1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสาคัญกับประเด็นการให้ส่วนลดในการมาใช้บริการครั้งต่อไป
การให้บริการในรูปแบบแพ็คเกจต่างๆ การให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิก การมีข้อมูลของทางร้านเผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์
ต้องมีความน่าเชื่อถือ ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้สื่อประเภทนี้มากยิ่งขึ้น การที่มีพนักงาน
บริการแนะนาสินค้าและบริการ การมีป้ายแสดงการบริการด้านต่างๆ ชัดเจน และการมีระบบสมาชิกเพื่อรับส่วนลด
และควรพิจารณาวันเวลาในการเปิดให้บริการที่มีความเหมาะสม ตลอดจน กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด word of
mouse เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนาผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
การนากลยุทธ์ทางการตลาด 4’P มาพัฒนาการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาจัดจาหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคต่อไป
2.2 ควรศึกษากลยุทธ์ที่มีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเลือกซื้ออาหารสุนัขนอกเหนือจากกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด 4’P/อาทิ/กลยุทธ์ประสบการณ์ในการเคยใช้บริการกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด
ในระบบออนไลน์หรือสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน/การชาชาระค่าบริการที่ง่ายและสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เช่น การมีระบบ
การผ่อนจ่าย 0% การสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ เป็นต้น
2.3 ควรศึกษาพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว เช่น พัทยา ภูเก็ต นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น
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การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชนบ้านแม่ละนา อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
TOURISM MANAGEMENT IN ACCORDANCE WITH GOOD GOVERNANCE IN MAE LA NA
COMMUNITY, PANG MA PHA DISTRICT, MAE HONG SON PROVINCE
ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล1
Tharikarn Thananchayakul1
กิจฐเชต ไกรวาส1
Kittachet Krivart1
1นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
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1อาจารย์ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชนบ้านแม่ละนา
อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด้วยการวิเคราะห์
เอกสารเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนจานวน 5 ฉบับ ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านแม่ละนาได้มีการจัดการ
การท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลใน 6 ด้าน ดังนี้ (1) การจัดการด้านหลักนิติธรรม ชุมชนได้มีการร่วมกันกาหนด
กฎระเบียบมาใช้ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยเป็นไปตามความยินยอมพร้อมใจของสมาชิกในชุมชน
(2) การจัดการด้านหลักคุณธรรม ชุมชนได้มีการจัดสรรปันผลรายได้และผลประโยชน์ตามมติข้อตกลงร่วมกันให้แก่สมาชิก
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง (3) การจัดการด้านหลักความโปร่งใส ชุมชนได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดาเนินงาน
การจัดการการท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วมทา และร่วม
ตรวจสอบการดาเนินงาน (4) การจัดการด้านหลักการมีส่วนร่วม สมาชิกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
ของชุมชนผ่านทางการประชุ มกลุ่มย่อยและการประชุมระดับเวทีใหญ่ของชุมชน โดยสามารถแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และตัดสินใจร่วมกัน (5) การจัดการด้านหลักความรับผิดชอบ ชุมชนมีการจัดการการท่องเที่ยวโดยคานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมที่เป็นเจ้าของทรัพยากรต่างๆร่วมกัน และ (6) การจัดการด้านหลักความคุ้มค่า
ชุมชนมีแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างตระหนักถึงการมีอยู่อย่างจากัดของทรัพยากร โดยมุ่งบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน
คาสาคัญ : การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล, การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
ABSTRACT
The objective of this study was to study Tourism Management in accordance with Good
Governance in Mae La Na Community, Pang Ma Pha District, Mae Hong Son Province by
qualitative research method to analyzed 5 documents on community tourism management. The
results revealed that Mae La Na Community has managed tourism according to the six principles
of Good Governance as follow: (1) Rule of Laws, community members have formulated the
regulation on community tourism management in accordance with consent of the community
members, (2) Ethics, community board has allocated a fair share of income and benefits in
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accordance with the mutual agreement terms, (3) Transparency, disclosing information about the
community tourism management and giving opportunity to members to check and participate in
community tourism management, (4) Participation, all community members have participated
with suggestion or make decisions in community tourism management in the community
meeting, (5) Accountability, community members have managed community tourism with social
responsibility and limited natural resources, and (6) Value for Money, community has managed
community tourism with the aim to manage the resources of the community to be worthwhile
and sustainable.
Keywords : Tourism Management, Tourism Management in accordance with Good Governance,
Community Tourism Management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญอย่างมากในการสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศ มีบทบาทสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน โดยในปี 2559
การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศรวมทั้งสิ้น 2,510,778 ล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังช่ วยให้เกิดการกระจายรายได้ไปทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ รวมถึงการสร้างรายได้จนทาให้ประเทศสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไปได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามจากเม็ดเงินจานวนมหาศาลที่เป็นรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับยังประโยชน์
ให้กับกลุ่มคนส่วนน้อยเท่านั้น แต่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศที่เป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันกลับไม่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างยุติธรรม อีกทั้งยังต้องแบกรับผลกระทบและความเสียหายอันเกิดจากธุรกิจท่องเที่ยว
เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทาลาย วิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในพื้น ที่เริ่มสูญหายไป เป็นต้น
ซึง่ จากปัญหาดังกล่าวนี้ทาให้เกิดกระแสการนาหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เข้ามาใช้ในการจัดการการท่องเที่ยว
ซึ่งหลักธรรมาภิบาลนั้นเป็นกระแสนิยมที่ถูกนามาใช้ในการบริหารงานในองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2542, น. 24-31)
ชุมชนบ้านแม่ละนา ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่บริเวณชุมชนเป็นพื้นที่ราบ
กลางหุบเขา ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้าปาย มีแม่น้าสายสาคัญคือ ลาน้าแม่ละนา
ที่ไหลผ่านกลางชุมชน บริเวณโดยรอบหมู่บ้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูนและมีถ้าใหญ่น้อยมากมาย ในส่วนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่บริเวณชุมชนบ้านแม่ละนาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายที่สาคัญ
ประกอบด้วย ภูเขาหินปูน ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ลาห้วย และถ้าหินปูน ประชากร ชุมชนแม่ละนาเป็นชาวไต (ไทใหญ่)
ที่อพยพมาจากประเทศพม่า พูดภาษาและแต่งกายแบบไทใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีการตั้งถิ่นฐานชุมชนมานานกว่า 200 ปี
(สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, ออนไลน์, 2561) ในปี 2529 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการเปิดตัวด้านการท่องเที่ยว
ซึ่งทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมถ้าแม่ละนา นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อสร้างเป็นที่พัก
สาหรับให้บริการนักท่องเที่ยว ทาให้การเติบโตทางการท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม
ภายในถ้า พื้นที่ป่าไม้ รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน จากปัญหาดังกล่าวชาวบ้านในชุมชนจึงได้ร่วมกั นหาแนวทางในการ
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล จนสามารถแก้ไขปัญ หาผลกระทบจาการท่องเที่ยว รวมถึง
สามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อีกด้วย
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จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่ได้นาเสนอมาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า
ชุมชนบ้านแม่ละนามีการจัดการการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลอย่างไร จึงทาให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการ
โดยมีการกระจายผลประโยชน์ที่ยุติธรรม และมีการดูแลถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะนาไปขยายผลในชุมชนอื่นที่ต้องการการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวของ
ชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชนบ้านแม่ละนา อาเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การจัดการการท่องเที่ยว คือ การดาเนินงานในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน โดยคานึงถึง
ความเหมาะสมในหลายมิติ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชนที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิผล
ธรรมาภิบาล คือ หลักการบริหารจัดการที่ดี ก่อให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า
การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักนิติธรรม คือ การกาหนดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สาหรับการจัดการ
การท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน มีความเป็นธรรม และเสมอภาค
แก่สมาชิกในชุมชน
การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักคุณ ธรรม คือ การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนโดยยึดถือหลัก
ความถูกต้อง ยุติธรรม ความเสมอภาค และเท่าเทียมให้แก่สมาชิกในชุมชน
การจั ดการการท่ อ งเที่ ยวตามหลัก ความโปร่งใส คื อ การจั ดการการท่ อ งเที่ ยวของชุ มชนด้ วยความ
ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและทั่วถึง
มีการดาเนินการในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในชุมชน
การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมตัดสินใจในการจัดการการท่องเที่ยวชองชุมชน
การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักความรับผิดชอบ คือ การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนโดยยึดถือ
ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม
การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักความคุ้มค่า คือ การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนโดยตระหนักถึ ง
การมีทรัพยากรที่จากัด โดยยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่าเป็นสาคัญ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวและหลักธรรมาภิบาล สามารถนามา
กาหนดเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้
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หลักธรรมาภิบาล
1. หลักนิติธรรม

2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า

การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแม่ละนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับการ
จัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ประกอบด้วย
1. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การศึกษารูปแบบประชาธิปไตยชุมชน” โดย ผศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
และคณะ (2556)
2. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 “การจัดการ
การท่องเที่ยวแบบวิถีประชาธิปไตยของชุมชนต้นแบบแม่ละนา อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดย กิจฐเชต
ไกรวาส, อาภาภรณ์ สุขหอม และ นนทวัตน์ สุขผล (2561)
3. รายงานการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม
.....พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “การจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนแม่ละนา อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดย อาภาภรณ์ สุขหอม (2560)
4. วารสารวิ ช าการ Veridian E-Journal SILPAKORN UNIVERSITY ฉบั บ ภาษาไทย มนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557 “การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน :
กรณีศึกษาบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา” โดย พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557)
5. วารสารวิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ปี ที่ 26 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
“ศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้าอัมพวา” โดย วรรณวิมล ภู่นาค (2558)
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ที่คัดเลือกศึกษาครั้งนี้คือชุมชนบ้านแม่ละนา อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นชุมชนที่มี
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวในชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการจัดการการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชนบ้านแม่ละนา อาเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้วิธีการจาแนกประเภท (Typological Analysis) ข้อมูลวิธีการจัดการการท่องเที่ยวตามหลัก
ธรรมาภิบาลของชุมชนบ้านแม่ละนา อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นจะใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อมูล
(Comparative Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของวิธีการจัดการการท่องเที่ยวตามหลัก
ธรรมาภิบาลของชุมชนบ้านแม่ละนา อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาธรรมาภิบาลในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแม่ละนา ประกอบด้วย
1. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักนิติธรรมของชุมชนบ้านแม่ละนา
จากการศึกษาพบว่า ชาวบ้านของชุมชนบ้านแม่ละนาได้มีการประชุมร่วมกันอยู่เสมอ เพื่อปรึกษาหารือ
หรือระดมความคิดเห็นต่างๆ ในเวทีปางน้าไหม้ (วงดื่มน้าชา) เพื่อปรึกษาหารือปัญหาจากการจัดการการท่องเที่ยว
ของชุม ชน ในส่ว นของระดับ ที่สูง ขึ้น ไปในกลุ่ม ต่า งๆ ในชุม ชน สมาชิก ของกลุ่ม และสมาชิก ของกองทุน ต่า งๆ
จะคัดเลือกตัวแทน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประธานกลุ่มหรือประธานกองทุน ให้เข้าไปเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนา
ข้อมูลปัญหาต่างๆ ไปร่วมกันทาหน้าที่ออกกฎระเบียบในด้านการบริหารจัดการการชุมชน รวมไปถึงกฎระเบียบ
ในด้านการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน และยังทาหน้าที่ร่วมกับผู้นาชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
โดยเป็นไปตามความยินยอมพร้อมใจของสมาชิกในชุมชน แต่ในเรื่องที่มีความสาคัญของชุมชน เช่น การตัดถนนในหมู่บ้าน
จะใช้ วิธี ก ารจั ด ประชุ ม บริเวณวั ด เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ของประชาชนทั้ ง หมดในชุ ม ชน ทั้ งนี้ ชุ ม ชนยั ง มุ่ ง ให้
ความสาคัญและจัดการการการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ของชุมชน เพื่อเป็นแนวทาง
ร่วมกันในการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติธรรม
2. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักคุณธรรมของชุมชนบ้านแม่ละนา
จากการศึกษาพบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแม่ละนามีการจัดสรรปันส่วนรายได้จาก
การท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกตามมติข้อตกลงร่วมกัน และยังมีการปันส่วนร้อยละ 10 ของรายได้จากการท่องเที่ยว
เข้ากองกลางของชุมชน เพื่อนาเงินส่วนนี้ไปเป็นค่าพาหนะ ค่าอาหารในการส่งสมาชิกไปอบรม รวมถึงนาไปสมทบ
ในการพัฒนาชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และการจัดงานประเพณีต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ในชุม ชนให้ ดีขึ้น โดยชุม ชนมีแ นวทางที่สาคัญ ในการจัด การการท่อ งเที่ย วของชุม ชนให้ เ กิด ความยั่ง ยืน ดัง นี้
1) เสริมสร้างความภาคภูมิใจในประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนให้แก่สมาชิกในชุมชน 2) ส่งเสริมให้ชาวบ้าน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทาง และตัดสินใจในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 3) สร้างความยั่งยืนให้แก่
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 4) ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิ ก
ในชุมชน ซึ่งทาให้สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างทั่วถึง การดาเนินการ
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากชาวบ้านส่วนใหญ่ ในชุ มชนและทาให้การจัดการการท่องเที่ยวของชุ มชน
ประสบความสาเร็จ อีกทั้งเป็นไปตามหลักคุณธรรมะ
3. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักความโปร่งใสของชุมชนบ้านแม่ละนา
จากการศึกษาพบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแม่ละนามีการดาเนินงานอย่างเปิดเผย
โดยชุมชนได้มีการจัดประชุมสมาชิกทั้งในกลุ่มย่อยหรือระดับเวทีใหญ่ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการดาเนินการการจัดการ
การท่องเที่ยวต่อสมาชิกชุมชนทุกคน ทั้งนี้แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแม่ละนาจะเกิดขึ้น
โดยความเห็นพ้องต้องกันของชุมชน โดยทุกครอบครัวจะร่วมกันการประชุมหารือและมีมติเห็นชอบในการจัดการร่วมกัน
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ทาให้การดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ประสบความสาเร็จ และเกิดปัญหา
อุปสรรคค่อนข้างน้อย เนื่องจากสมาชิกในชุมชนช่วยกันคิด ช่วยกันทา ช่วยกันดาเนินการ และช่วยกันตรวจสอบ
อย่างรอบคอบ ส่งผลให้การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนดาเนินไปภายใต้การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารของชาวบ้าน
ในชุมชนในทุกกระบวนการและขั้นตอน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
ตามหลักความโปร่งใส
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4. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่ละนา
จากการศึกษาพบว่า นับตั้งแต่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการเปิดให้มีการเข้ามาท่องเที่ยว ชุมชนบ้านแม่ละนา
จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมถ้าที่บ้านแม่ละนา
ซึ่งการเติบโตทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ละนาได้สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามภายในถ้า
พื้นที่ป่าไม้ รวมถึงวิถีชีวิตชุมชน ทางชุมชนบ้านแม่ละนาจึงได้มีการพูดคุยถึงปัญหาดังกล่าวโดยอาศัยเวทีปางน้าไหม้
(วงดื่มน้าชา) ในการปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นต่างๆ พูดคุยแลกเปลี่ยน ร่วมทบทวนถึงปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาจากการท่องเที่ยว อาทิ การระดมความคิดเห็นของกลุ่มโฮมสเตย์ เกี่ยวกับปัญหาในการดูแลนักท่องเที่ยว
การระดมความคิดเห็นของกลุ่มจ๊าตไต (ลิเกไทยใหญ่) และกลุ่มหัตถกรรมพื้นฐาน เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมโยง
กิจกรรมของกลุ่มกับการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยผลจากการประชุมปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นในการประชุมนั้น
ได้นาไปสู่การที่ชุมชนได้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
ของชุมชน อาทิ การจัดตารางการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมและการแสดง การจัดเตรียมที่พักและอาหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ชุมชนยังจัดให้มีเวทีประชุมใหญ่เพื่อระดมความคิดเห็นและลงมติในเรื่องสาคัญจากประชาชนทุกคนในชุมชน
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้นาชุมชนในทุกระดับจะพยายามสร้างการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
จากสมาชิกในชุมชน มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทาง และตัดสินใจในการจัดการ
การท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ การจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกและกองกลาง
ของชุมชน นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมทีมีบทบาทต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน
เป็นกลไกสาคัญในการรวมใจชาวบ้านในชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมและการร่วมแรงร่วมใจให้กับสมาชิกในชุมชน
รวมถึงการที่ชุมชนมีผู้นาและผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพยกย่องตามวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา แต่ทว่าผู้นา
และผู้อาวุโสก็ไม่ได้ทาการตัดสินใจหรือลงมือทาเรื่องของส่วนรวมโดยลาพัง แต่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น
ทั้งแบบกลุ่มย่อยและเวทีประชุมใหญ่ของทั้งหมู่บ้าน ซึ่งการดาเนินการจัดการการท่องเที่ยวโดยการเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน
ในชุมชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น และร่วมแก้ปัญหานั้น
ซึ่งเป็นการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนตามหลักการมีส่วนร่วม
5. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักความรับผิดชอบของชุมชนบ้านแม่ละนา
จากการศึ กษาพบว่า ชาวบ้านในชุม ชนบ้ านแม่ละนาได้มีการจั ดตั้งกลุ่ มขึ้น มาเพื่ อช่ วยกันอนุ รักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้กลุ่มนายทุนเข้ามาจับจองหรือมาหาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ
ของชุมชน เนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแม่ละนา ได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นปีที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้เปิดตัวด้วยการจัดเป็นปีท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ทาให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมถ้าที่บ้านแม่ละนา รวมถึงเริ่มมีนักลงทุนเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อสร้างเป็นที่พักสาหรับเปิดเป็นธุรกิจ
บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งการเติบโตของการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ละนาได้เริ่มสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสมบัติส่วนรวมของชุมชนและสังคม
เช่น ถ้าแม่ละนา ซึ่งเป็นถ้าที่สวยงาม มีทรัพยากรทางชีวภาพที่หายาก ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น เป็นต้นว่า ไข่มุกถ้า
หายไปบางส่วน จานวนปลาไม่มีตาซึ่งเป็นปลาเฉพาะถิ่นหายากเริ่มลดจ านวนลง พื้ นที่ป่ารอบตัวถ้าถูกตัดโค่ น
รวมถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนบางส่ ว นเปลี่ ย นแปลงไป ท าให้ ช าวบ้ า นชุ ม ชนบ้ า นแม่ ล ะนาจั ด ประชุ ม และร่ ว มกั น
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จนได้ข้อสรุปว่าชาวบ้านในชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการจัดการการท่องเที่ยว ดังนั้นชุมชนจึงร่วมกันหาแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาจากการท่องเที่ยวต่างๆ
เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงความเป็นอัตลักษณ์ทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชนเอาไว้ให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้การจัดการการท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นไปตามหลักความรับผิดชอบ
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6. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักความคุ้มค่าของชุมชนบ้านแม่ละนา
จากการศึกษาพบว่า สมาชิกชุมชนบ้านแม่ละนาตระหนักถึงความมีอยู่อย่างจากัดของทรัพยากรต่างๆ
ของชุม ชน ทาให้ใ นเวทีก ารประชุม ใหญ่เ พื่อ ระดมความคิด เห็น ของชาวบ้า นในชุม ชนและทุก ฝ่า ยที่เ กี่ย วข้อ ง
มีมติในการสร้างแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยที่สมาชิกในชุมชนมีแนวคิดร่วมกันว่าการที่การท่องเที่ยว
ของชุมชนจะเกิดความยั่งยืนนั้น ต้องสร้างให้ชุมชนมีความยั่งยืนก่อนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ซึ่งความยั่งยืนดังกล่าวนี้ต้องอาศัยอยู่บนแนวคิดการใช้ทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ดังนั้นชุมชนแม่ละนาจึงร่วมกันจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการท่องเที่ยว ร่วมกันรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชน สังคม วัฒนธรรมที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ให้ดารงอยู่ เพื่อให้การจัดการการท่องเที่ยวที่มีการใช้ทรัพยากรต่างๆของชุมชนที่เป็นต้นทุนในการจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนในทุกด้านให้เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุด จากการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแม่ละนา
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลด้านความคุ้มค่า
อภิปรายผล
การศึ กษา “การจัดการการท่องเที่ยวตามหลั กธรรมาภิบาลของชุมชนบ้านแม่ละนา อาเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ตามที่ได้นาเสนอผลการศึกษามาทั้งหมดข้างต้น สามารถนาเอาประเด็นสาคัญของผลการศึกษา
มาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักนิติธรรมของชุมชนบ้านแม่ละนาพบว่า ทางชุมชนได้มีการจัดการ
การท่องเที่ยวตามหลักนิติธรรม โดยสมาชิกชุมชนมีการเลือกตัวแทนของกลุ่มเข้าไปเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อทาหน้าที่ออกกฎระเบียบในการบริหารจัดการชุมชน รวมถึงการออกกฎระเบียบในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
โดยสมาชิกชุมชนให้การยอมรับและถือปฏิบัติ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของกิจฐเชต ไกรวาส,
อาภาภรณ์ สุขหอม และ นนทวัตน์ สุขผล (2561, น. 141) เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวแบบวิถีประชาธิปไตยของ
ชุมชนต้นแบบ แม่ละนา อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านทาการออกกฎระเบียบ
ในการจัดการการท่องเที่ยว และร่วมกับผู้นาชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
2. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักคุณธรรมของชุมชนบ้านแม่ละนาพบว่า ทางชุมชนได้มีการจัดการ
การท่องเที่ยวตามหลักคุณ ธรรม โดยการจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนให้แก่สมาชิกตามข้อตกลง
จากการดาเนินการดังกล่าวทาให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ร่วมกันและทาให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวของชุมชน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ อาภาภรณ์ สุขหอม (2560, น. 56) เรื่อง
การจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนแม่ละนา อาเภอบางปะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่พบว่า ชุมชน
มีการจัดการแบ่งสรรรายได้จากการท่องเที่ยวให้สมาชิกตามมติข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในชุมชน และมีการ
จัดสรรเงินรายได้บางส่วนไปพัฒนาชุมชน รวมถึงจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนให้ยั่งยืน
3. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักความโปร่งใสของชุมชนบ้านแม่ละนาพบว่า ทางชุมชนได้มีการจัดการ
การท่องเที่ยวตามหลักความโปร่งใส โดยมีการดาเนินงานในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อย่างเปิดเผย ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาของ กิจฐเชต ไกรวาส, อาภาภรณ์ สุขหอม และนนทวัตน์ สุขผล (2561, น. 140-141)
เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวแบบวิถีประชาธิปไตยของชุมชนต้นแบบ แม่ละนา อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่พบว่า ชุมชนมีการส่งเสริมให้สมาชิกได้ร่วมประชุมรับทราบการดาเนินการการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีการ
จัดประชุมเวทีใหญ่ของชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่สมาชิกในชุมชนให้รับทราบอยู่ตลอด
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4. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่ละนาพบว่า ทางชุมชนได้มีการจัดการ
การท่องเที่ยวตามหลักการมีส่วนร่วม โดยผู้นาชุมชนพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในทุกขั้นตอน
การดาเนินงาน มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนทั้งในกลุ่มย่อยและระดับ
การประชุมเวทีใหญ่ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557, น. 650)
เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา ที่พบว่า ตัวผู้นาชุมชนได้มีการ
เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นส่วนสาคัญ
ที่ ท าให้ ก ลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเกิ ด ความยั่ ง ยื น และได้ รับ การสนั บ สนุ น จากสมาชิ ก ในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ แต่ ผ ล
การศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับการศึกษาของ วรรณวิมล ภู่นาค (2558, น. 63) เรื่อง ศักยภาพชุมชนในการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้าอัมพวา ที่พบว่า ชุมชนอัมพวายังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างต่ อเนื่องและยังไม่มีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจร่วมกัน ทาให้เกิดผลกระทบเชิงลบจากการ
ท่องเที่ยวในชุมชน สินค้าและบริการ และค่าครองชีพในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเกิดปัญหาการขัดแย้งผลประโยชน์
5. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักความรับผิดชอบของชุมชนบ้านแม่ละนาพบว่า ทางชุมชนได้มีการจัดการ
การท่องเที่ยวตามหลักความรับผิดชอบ โดยสมาชิกชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อปกป้องชุมชนจากการที่นายทุน
จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหาย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ เป็นทรัพยากรของส่วนรวม ดังนั้นชุมชนจึงได้มีแนวทางการการจัดการ
การท่องเที่ยวในการแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีชุมชนดั้งเดิมให้ยั่งยืน
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ประภาส ปิ่นตบแต่ง และคณะ (2556, น. 64) เรื่อง การศึกษารูปแบบ
ประชาธิปไตยชุมชน ที่พบว่า สาเหตุของการตั้งกลุ่มของสมาชิกชุมชนก็เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะแนวทางการจั ด การท่ อ งเที่ ย วให้ ยั่ งยื น ได้ นั้ น ชุ ม ชนต้ อ งยั่ ง ยื น ก่ อ นทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
6. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักความคุ้มค่าของชุมชนบ้านแม่ละนาพบว่า ทางชุมชนได้มีการจัดการ
การท่องเที่ยวตามหลักความคุ้มค่า โดยชุมชนมีความตระหนักถึงการมีทรัพยากรอย่างจากัด จึงมีการลงมติในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งการท่องเที่ยวจะเกิดความยั่งยืนนั้นต้องสร้างให้ชุมชนมีความยั่งยืนก่ อนทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ประภาส ปิ่นตบแต่ง และคณะ (2556, น. 64-65) เรื่อง การศึกษารูปแบบ
ประชาธิปไตยชุมชน ที่พบว่า ชุมชนมีแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน
จึงได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นจัดให้มีเวทีประชุมใหญ่เพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายด้าน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถนามากาหนดเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1. ชุมชนอื่นที่ต้องการนาการจัดการการท่องเทียวตามหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ ควรมีการเลือกตัวแทนชุมชน
เพื่อทาหน้าที่ในการออกกฎระเบียบด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
2. ชุมชนอื่นที่ต้องการนาการจัดการการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ ควรดาเนินการจัดสรรรายได้
จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมให้แก่สมาชิกชุมชนตามมติข้อตกลงร่วมกันของชุมชน
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3. ชุมชนอื่นที่ต้องการนาการจัดการการท่องเทียวตามหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ ควรดาเนินงานการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึ งเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
4. ชุมชนอื่นที่ต้องการนาการจัดการการท่องเทียวตามหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ ควรเปิดโอกาสให้
สมาชิ กชุ ม ชนมี ส่วนร่วมในการแสดงความคิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะ ร่วมตั ด สิน ใจ และร่วมแก้ ปั ญ หา และร่วมรับ
ผลประโยชน์ในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างทั่วถึง
6. ชุมชนอื่นที่ต้องการนาการจัดการการท่องเทียวตามหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ ควรดาเนินการรณรงค์
สร้างจิตสานึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อให้การท่องเที่ยวของชุมชนเกิดความยั่งยืน
7. ชุมชนอื่นที่ต้องการนาการจัดการการท่องเทียวตามหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ ควรดาเนินการสร้าง
ความตระหนักในทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นไป
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย
HALAL TOURISM MANAGEMENT IN THE SOUTHERN ANDAMAN COAST OF THAILAND
อาภาภรณ์ สุขหอม1
Arpaporn Sookhom1
กิจฐเชต ไกรวาส1
Kittachet Krivart1
1นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
1อาจารย์ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ของประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล
ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย ที่มีจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยว
มากที่สุด 2 อันดับแรก ประกอบด้วย (1) จังหวัดภูเก็ต (2) จังหวัดกระบี่
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทยทั้ง 2 จังหวัด
มีการดาเนินการตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม โดยการจัดการด้านสถานที่พักอาศัยมีองค์ประกอบที่สาคัญ
4 องค์ประกอบ คือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ และด้านสังคม การจัดการด้านอาหารมีองค์ประกอบ
ที่สาคัญ 7 องค์ประกอบ คือ ด้านสถานที่ ด้านวัตถุดิบ ด้านอุปกรณ์และภาชนะ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร
ด้านการให้บริการ และด้านสังคม การจัดการด้านการขนส่ง มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ด้านบุคลากร
ด้านการให้บริการ และด้านกระบวนการ และการจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยว มีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 องค์ประกอบ
คือ ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ
คาสาคัญ : การจัดการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยววิถีฮาลาล, ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ABSTRACT
The objective of this study was to study Halal tourism management in the southern
Andaman coast of Thailand by Documentary Research method. This study focused on Halal
tourism management in Phuket province and Krabi province where are the two most popular
tourist destinations in the southern Andaman coast of Thailand.
The results revealed that both of provinces have managed Halal tourism management in the
southern Andaman coast of Thailand in accordance with Islamic provisions. Management issues as
following: (1) residential management has four key elements: locations, staffs, services and social
aspects (2) food management has seven key elements: places, raw materials, equipment and
containers, processes, staffs, services, and social aspects (3) transportation management has three key
elements: staffs, services, and processes (4) tourism management has 2 key elements: staffs and
services.
Keywords : Tourism Management, Halal Tourism, the Southern Andaman Coast of Thailand
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การท่องเที่ยววิถีฮาลาล (Halal Tourism) เป็นหนึ่งในประเภทการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างมาก และถือว่า
เป็นการจัดการการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ซึ่งชาวมุสลิมจะให้
ความสาคัญกับการท่องเที่ยวทีไ่ ม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม จากการสารวจของสานักวิจัยพิวของสหรัฐอเมริกา
ระบุว่าปัจจุบันประชากรมุสลิมในโลกมีจานวนมากถึงกว่า 1,600 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของจานวนประชากรโลก
ทั้งหมด และคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 ประชากรมุสลิมจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3 ของประชากรโลก ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2559
มีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกเดินทางท่องเที่ยวจานวน 121 ล้านคน มีการใช้จ่ายเงินสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว
สูงถึง 55 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563 จานวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจะเพิ่มขึ้นเป็น 156 ล้านคน
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจานวนนักท่องเที่ยว (Pew Research Center, 2011) จึงทาให้นักท่องเที่ยว
มุสลิมกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญของหลายประเทศ
สาหรับประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากประเทศตะวันออกกลางเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2556 มีนักท่องเที่ยวจากชาติตะวันออกกลางเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย จานวน 663,933 คน มีรายได้รวม 38,224.94 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2559 มีจานวน
นักท่องท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 690,000 คน (ฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
เชิงการตลาด. ออนไลน์. 2560) ) โดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม คือแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบตามภูมิภาคของประเทศไทย พบว่า ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากที่สุดเช่นกัน โดยจังหวัดที่สร้างรายได้
สูงสุดในภาคใต้ คือ จังหวัดภูเก็ต รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดในกลุ่ม ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในปี 2560
ทารายได้สูงถึง 391,880.14 ล้านบาท และ 93,986.60 ล้านบาท ตามลาดับ (กรมการท่องเที่ยว, 2560) การท่องเที่ยว
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) เป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพและโอกาสที่ดี
ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งได้ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่หลักของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยว
ที ่ม ีชื ่อ เสีย งและเป็น ที ่รู้จ ัก ของนัก ทอ่ง เที ่ย วทั ้ง ชาวไทยและต่า งชาติทั ่ว โลกรวมทั ้ง นัก ท่อ งเที ่ย วมุ ส ลิม ด้ว ย
ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวมุสลิมที่เดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันใน 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
นักท่องเที่ยวไทยมุสลิม นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมอาเซียน และนักท่องเที่ยวมุสลิมตะวันออกกลาง โดยนิยมเดินทาง
ไปท่องเที่ยวที่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ สาหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมนิยมทาให้ช่วงเดินทางมาท่องเที่ยว
ได้แก่ การเที่ยวชายหาดและหมู่เกาะต่าง ๆ (อรพรรณ จันทร์อินทร์ และคณะ, 2556)
อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมุสลิมเดินทางมาท่องเที่ยวได้มากขึ้นจาเป็น
ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลให้มีศักยภาพและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
ทั้งการให้บริการด้านโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว และบุคลากรผู้ให้บริการ จากความเป็นมา
และความสาคัญของปัญหาตามที่ได้นาเสนอมาทั้งหมดข้า งต้น ทาให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจว่าจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันของประเทศไทย มีการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลอย่างไร จึงทาให้สามารถดาเนินการตามหลักปฏิบัติ
ของศาสนาอิสลามจนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งบทความนี้จะได้นาเสนอ
กระบวนการและวิธีการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย
อันเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและเพื่อจะได้นาไปปรับใช้
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การท่องเที่ยววิถีฮาลาล หมายถึง การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิมมุสลิม โดยไม่ขั ด
ต่อหลักศาสนาอิสลามและเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล หมายถึง การจัดการการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการ และ
อานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ทั้งในด้านสถานที่พักแรม ด้านอาหาร ด้านการขนส่ง และด้าน
แหล่งท่องเที่ยว โดยดาเนินการให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล
ฝั่ ง อั น ดามั น ของประเทศไทย หมายถึ ง พื้ น ที่ ศึ ก ษาในจั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น ของประเทศไทย
ประกอบด้วย กระบี่ และภูเก็ต
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากทบทวนวรรณกรรมแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวและหลักการฮาลาลตามหลักคาสอนของศาสนา
อิสลาม สามารถนามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ของประเทศไทย
1. การจัดการด้านสถานที่พักอาศัย
2. การจัดการด้านอาหาร
3. การจัดการด้านการขนส่ง
4. การจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยว

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดข้างต้นการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ประกอบไปด้วย การจัดการ
ใน 4 ด้าน คือ ด้านสถานที่พักอาศัย ด้านอาหาร ด้านการขนส่ง และด้านแหล่งท่องเที่ยว
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในการดาเนินการวิจัย โดยเอกสาร
ที่ทาการศึกษาเป็นเอกสารเกี่ยวกับวิธีการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย
ประกอบดัวย
1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
สาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม” โดย อรพรรณ จันทร์อิน และคณะ (2556)
2. วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 “การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
แบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต” โดย ธนินทร์ สังขดวง และ จิระนาถ รุ่งช่วง (2560)
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3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ
ตะวันออกลางในประเทศไทย” โดย ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ (2551)
4. รายงานการประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 “การจัดการการท่องเที่ยว
วิถีฮาลาลของประเทศต้นแบบในอาเซียน” โดย อาภาภรณ์ สุขหอม (2561)
5. วิทยานิพนธ์ “การเสนอรูปแบบการจัดการการบริการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวมุสลิม” โดย อรุณ บิลหลี (2554)
6. Master Card-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2017 (MasterCard & Crescent
Rating, 2017)
7. International Research Journal of Applied and Basic Sciences 4 “Value Creation in
Tourism: An Islamic Approach.” (Namin, A.A. Tajzadeh, 2013)
8. The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010-2030. ( Pew
Research Center, 2011)
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ที่คัดเลือกศึกษาครั้งนี้เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีจานวนนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด 2 อันดับแรก และมีทรัพยาการทางธรรมชาติที่สวยงาม
และมีชื่อเสียง ประกอบด้วย
1. จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทามาท่องเที่ยวสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในภาคใต้ และ
อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่งอันดามัน
2. จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทามาท่องเที่ยวสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภาคใต้ และ
อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่งอันดามัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อ มูล วิธีการจัดการการท่องเที่ย ววิถีฮ าลาในพื้น ที่ภ าคใต้ฝั่ง อัน ดามัน ของประเทศไทย
ใช้วิธีการจาแนกประเภท (Typological Analysis) ข้อมูลวิธีการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของพื้นที่ภาคใต้
บริเวณฝั่งอันดามันของประเทศไทย จากนั้นจะใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative Analysis) เพื่อวิเคราะห์
ความเหมือนและความแตกต่า งของวิธีการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของพื้นที่ภ าคใต้บริเวณฝั่ง อันดามัน
ของประเทศไทย
ผลการวิจัย
การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทยจะนาเสนอผลการศึกษา
โดยลาดับดังนี้
1. การจัดการด้านสถานที่พักอาศัย
การจัดการด้านสถานที่พักอาศัยสาหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม เพื่อการท่องเที่ยววิถีฮาลาในพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันของประเทศไทยทั้ง 2 จังหวัด มีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลใน 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1.1 ด้านสถานที่ ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
1.1.1 ที่พักอาศัย ควรมีทีตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมปลอดภัยและไม่มีมลพิษ
1.1.2 มีสถานที่ละหมาดและมีสัญลักษณ์บอกทิศทางละหมาด
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1.1.3 มีการออกแบบห้องพัก เช่น การวางเตียงนอน และห้องสุขา ไม่ให้หันไปทางทิศมักกะ
1.1.4 ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในที่พักอาศัย
1.1.5 มีการแบ่งแยกชั้นห้องพักระหว่างชาย-หญิง ที่เดินทางมาพักคนเดียว
1.1.6 ไม่มีรูปภาพ หรือประติมากรรมในการตกแต่งที่มีลักษณะคล้ายหรือเหมือนมนุษย์
1.1.7 ไม่มีไนต์คลับหรือสิงบันเทิงทีไม่เหมาะสมในโรงแรมที่พัก
1.1.8 ไม่บริการรายการทีวีทีไม่เหมาะสมในโรงแรมที่พัก
1.1.9 ไม่ให้มีสถานที่เล่นการพนันภายในโรงแรมที่พัก
1.1.10 ไม่บริการเครืองดื่มแฮลกอฮอล์
1.2 ด้านบุคลากร ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
1.2.1 สถานที่พักอาศัยควรมีเครื่องแบบให้พนักงานที่มีความเหมาะสม
1.2.2 บุ ค ลากรควรมี สุ ข ภาพดี มี สุ ข นิ สั ย ดี ไม่ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ไม่ เป็ น โรคผิ วหนั ง มี ก ารตรวจ
สุขภาพพนักงานประจาปี
1.2.3 บุคลากรต้องมีความเข้าใจเรื่องหลักการให้บริการ
1.2.4 บุคลากรในสถานที่พักอาศัยต้องสามารถสือสารภาษาต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว
ได้อย่างน้อย 1 คน
1.3 ด้านการให้บริการ ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
1.3.1 ผู้ให้บริการด้านที่พักอาศัยจะต้องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
1.3.2 ผู้ให้บริการต้องต้อนรับนักท่องเทียวด้วยวัฒนธรรมอันดีงามสือสารด้วยภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศกับนักท่องเทียวต่างชาติได้
1.3.3 การให้บริการต้องรวดเร็ว เรียบร้อย และสามารถให้บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยวในบริเวณ
ใกล้เคียงได้
1.3.4 สถานทีให้บริการจะต้องมีความสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทีไม่มีมลพิษไม่มี
สิ่งทาลายภาพลักษณ์ทีดีของประเทศและ มีสถานทีปฏิบัติศาสนกิจ
1.4 ด้านสังคม ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
1.4.1 สถานที่พักอาศัยต้องมีการคัดแยกขยะก่อนนาไปทิ้ง
1.4.2 สถานที่พักอาศัยไม่ระบายน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ
1.4.3 สถานที่พักอาศัยควรมีบ่อพักน้าเสีย หรือบ่อดักเศษอาหารและไขมันโดยตรง
1.4.4 ไม่ดาเนินการอันใดที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อชุมชน
1.4.5 ควรปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในเรื่อง ค่าจ้าง สวัสดิการ และไม่ละเมิดการใช้แรงงานเด็ก
1.4.6 หากต้องมีการใช้แรงงานต่างชาติต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1.4.7 สถานที่พักอาศัยควรตั้งอยู่ในทาเลทีตั้งทีปลอดภัย และไม่มีมลพิษ มีมาตรการด้านการ
รักษาความปลอดภัย
1.4.8 มีการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกับชุมชน
1.4.9 มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน และสนับสนุนอาชีพให้กับคนในชุมชน
1.4.10 มีการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และมีข้อมูลเกี่ยวกับมัสยิดในบริเวณใกล้เคียง
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ผลการศึกษาพบว่า การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลด้านสถานที่พักอาศัย ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ของประเทศไทยทั้ง 2 จังหวัด มีการดาเนินการตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม โดยคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ
4 องค์ประกอบ คือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ และด้านสังคม
2. การจัดการด้านอาหาร
การจัดการด้านอาหารสาหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม เพื่อการท่องเที่ยววิถีฮาลาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ของประเทศไทยทั้ง 2 จังหวัด มีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1 ด้านสถานที่ ในส่วนของร้านอาหาร สถานที่เตรียม และสถานที่ปรุงอาหาร ต้องถูกต้องตามหลัก
คาสอนของศาสนาอิสลาม
2.1.1 ห้องครัวสาหรับปรุงอาหารฮาลาลต้องแยกออกจากครัวทั่วไปอย่างเด็ดขาด
2.1.2 หากเป็นสถานที่ที่เคยใช้ปรุงอาหารทั่วไปมาก่อนต้องล้างเครื่องครัวนั้นด้วยน้าดิน
2.1.3 ไม่นาสิ่งที่ไม่ใช่อาหารฮาลาลเข้ามาในครัวฮาลาล
2.2 ด้านวัตถุดิบ วัตถุดิบและต้องผลิตภัณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปรุงอาหารถูกตามหลักฮาลาลและได้รับ
การรับรองและมีเครื่องหมายฮาลาล
2.2.1 วัถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่ามีกรรมวิธีเป็นไปตามหลักฮาลาล
2.2.2 กรรมวิธีการเชือดต้องเป็นไปตามหลักฮาลาล และต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ ศาสนาอิสลามอนุมัติเท่านั้น
ไม่เป็นการทารุณสัตว์
2.2.3 เครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆ ต้องมีเครื่องหมายฮาลาล และจัดเก็บแยกจากสิ่งที่ไม่ใช่ฮาลาล
2.3 ด้านอุปกรณ์และภาชนะ อุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในร้านอาหารและใช้สาหรับปรุงอาหารต้องเป็นไป
ตามหลักฮาลาล
2.3.1 ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงอาหาร และใช้สาหรับใส่อาหารจะต้องไม่เป็นวัสดุที่มีอันตราย
2.3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารฮาลาลต้องไม่ปนเปื้อนกับสิ่งที่ไม่ใช่ฮาลาล
2.3.3 ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงอาหาร ต้องแยกจากภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
อาหารทั่วไป
2.4 ด้านกระบวนการ ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
2.4.1 การจัดเตรียมอาหาร ภาชนะจัดเก็บ การปรุงอาหารการจัดเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จ จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการฮาลาลทีกาหนดหรือไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
2.4.2 การจัดเก็บเครืองปรุง การล้างทาความสะอาดอุปกรณ์ และวัสดุทีใช้ในการประกอบอาหาร
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการฮาลาลทีกาหนดหรือไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
2.5 ด้านบุคลากร ต้องมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี
2.5.1 บุค ลากรที่ให้บริการในร้านอาหารต้องเป็นชาวมุสลิม หากไม่ใช่ต้องมีความเข้าใจอันดี
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ ของชาวมุสลิม
2.5.2 บุคลากรที่ให้ด้านการปรุงอาหารต้องเป็นชาวมุสลิม
2.5.3 จัดให้มีการอบรมบุคลากรเพื่อให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามก่อน
การให้บริการ
2.6 ด้านการให้บริการ ผู้ให้บริการของธุรกิจร้านอาหารฮาลาลควรมีการแต่งกายทีเหมาะสม
2.6.1 พนักงานเสริฟ์ควรสวมหมวก หรือเก็บผมให้เรียบร้อย
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2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5

การต้อนรับนักท่องเทียวควรต้อนรับด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม
พนักงานควรสามารถสือสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 คน
พนักงานควรให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและกระตือรือร้น
ในร้านอาหารควรมีรายการอาหารพร้อมระบุราคาทีเป็นธรรม และต้งอยู่ในสภาพแวดล้อม

ทีไม่มีมลภาวะ
2.7 ด้านสังคม ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
2.7.1 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2.7.2 ไม่มีการขายบริการทางเพศ
2.7.3 ร้านอาหารควรมีการจัดการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.7.4 มีการจัดการของเสียหรือเศษอาหารภายในร้านอาหารให้เหมาะสม
2.7.5 รักษาความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานประกอบการให้ร่มรื่น
2.7.6 มีการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกับชุมชน
2.7.7 มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน และสนับสนุนอาชีพให้กับคนในชุมชน
2.7.8 มีการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และมีข้อมูลเกี่ยวกับมัสยิดในบริเวณใกล้เคียง
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลด้านอาหาร ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย
ทั้ง 2 จังหวัด มีการดาเนินการตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม โดยคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ 7 องค์ประกอบ
คือ ด้านสถานที่ ด้านวัตถุดิบ ด้านอุปกรณ์และภาชนะ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ และด้านสังคม
3. การจัดการด้านการขนส่ง
การจัดการด้านอาหารสาหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม เพื่อการท่องเที่ยววิถีฮาลาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ของประเทศไทยทั้ง 2 จังหวัด มีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
3.1 ด้านบุคลากร ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
3.1.1 บุคลากรควรมีเครื่องแบบพนักงานที่มีความเหมาะสม สะอาดและสุภาพเรียบร้อย
3.1.2 บุคลากรควรมีสุขภาพดี มีสุขนิสัยดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนัง มีการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจาปี
3.1.3 บุคลากรต้องมีความเข้าใจเรื่องหลักการให้บริการตามหลักศาสนาอิสลาม
3.1.4 บุคลากรต้องสามารถสือสารภาษาต่างประเทศและภาษาที่ใช้สื่อสารกับชาวมุสลิมได้
3.2 ด้านการให้บริการ ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
3.2.1 การให้บริการรถยนต์โดยสารเดินทางต้องเป็นการให้บริการเฉพาะแบบฮาลาลเท่านั้น
3.2.2 การให้บริการสายการบินต้องเป็นการให้บริการเฉพาะแบบฮาลาลเท่านั้น
3.2.3 จัดให้มีสถานที่บนเครื่องบินหรือรถ ในการอานวยความสะดวกในการละหมาด
3.2.4 จัดตารางเวลาการเดินทางที่แน่นอนทั้งสายการบินและรถยนต์
3.2.5 จัดให้มีคัมภีร์อัล-กุรอานในระหว่างเดินทาง
3.2.6 จัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลบริการบนสายการบิน หรือในรถโดยสารระหว่างทาง
3.2.7 จัดให้มีสื่อบันเทิงแบบฮาลในระหว่างการเดินทาง
3.3 ด้านกระบวนการ ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
3.3.1 การจัดการด้านการขนส่งต้องให้บริการเฉพาะแบบฮาลาล
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3.3.2 มีการอบรมพนักงานที่คอยให้บริการ ให้มีความรู้และคามเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ
ของศาสนาอิสลาม
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลด้านการขนส่ง ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ของประเทศไทยทั้ง 2 จังหวัด มีการดาเนินการตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม โดยคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ
3 องค์ประกอบ คือ ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ และด้านกระบวนการ
4. การจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยว
การจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม เพื่อการท่องเที่ยววิถีฮาลาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่ง
อันดามันของประเทศไทยทั้ง 2 จังหวัด มีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้
4.1 ด้านบุคลากร ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
4.1.1 มัคคุเทศก์ผู้ดูแลต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม
4.1.2 มัคคุเทศก์ควรเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
4.2.3 มัคคุเทศก์ต้องสามารถสือสารภาษาต่างประเทศและภาษาที่ใช้สื่อสารกับชาวมุสลิมได้
4.2.4 มัคคุเทศก์ต้องแต่งกายเหมาะสมและสุภาพเรียบร้อย
4.2 ด้านการให้บริการ ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
4.2.1 แหล่งท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมจะไม่มีหรือไม่อยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่น
4.2.2 มีการจัดแยกประเภทการให้บริการนักท่องเที่ยวไว้มุสลิมอย่างชัดเจน
4.2.3 ทุกสถานที่ท่องเที่ยวจะมีเครื่องหมายฮาลาล เพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เห็น และเกิด
ความมั่นใจในมาตรฐานของบริการ
4.2.4 ภายในสถานที่ ท่องเที่ยวจะมีสิ่งอานายความสะดวกที่จัดไว้เฉพาะสาหรับนักท่องเที่ยว
มุสลิม อาทิ สถานที่ทาละหมาด ร้านอาหาร ห้องน้า เป็นต้น
4.2.5 มีสัญลักษณ์บอกทิศในการทาละหมาดและมีการแจ้งเตือนเรื่องเวลา
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลด้า นการขนส่งในพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ของประเทศไทยทั้ง 2 จังหวัด มีการดาเนินการตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม โดยคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ
2 องค์ประกอบ คือ ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ
อภิปรายผล
การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทยทั้ ง 2 จังหวัด
ตามที่ได้นาเสนอผลการศึกษามาทั้งหมดข้างต้น สามารถนาผลการศึกษาในประเด็นสาคัญ ตามวัตถุประสงค์มา
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลด้านสถานที่พักอาศัย ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่ง
อันดามันของประเทศไทยทั้ง 2 จังหวัด มีการดาเนินการตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม โดยคานึงถึงองค์ประกอบ
ที่สาคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านสถานที่ โดยที่พักอาศัยควรมีทีตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสถานที่
ละหมาดและมีสัญลักษณ์บอกทิศทางละหมาด มีการแบ่งแยกชั้นห้องพักระหว่างชาย-หญิงที่เดินทางมาพักคนเดียว
ไม่มีสถานเริงรมย์ ไม่ให้มีสถานที่เล่นการพนัน และไม่มีการตกแต่งด้วยปติมากรรมคล้ายหรือเหมือนมนุษย์ภายใน
ที่พักอาศัย 2) ด้านบุคลากร ควรมีเครื่องแบบให้พนักงานที่มีความเหมาะสม มีสุขภาพดี เข้าใจเรื่องหลักการให้บริการ
ตามหลักศาสนาอิสลาม ต้องสามารถสือสารภาษาต่างประเทศได้ 3) ด้านการให้บริการ ต้องรวดเร็ว เรียบร้อย และ
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สามารถให้บริการข้อมูลทางการท่องเทียวในบริเวณใกล้เคียงได้ และ 4) ด้านสังคม ต้องมีการคัดแยกขยะก่อนนาไปทิ้ง
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มีการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกับชุมชน และมีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรพรรณ จันทร์อินทร์ และคณะ (2556) เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม ที่พบว่า
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมฮาลาลที่ต้องคานึงถึ งควรประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ด้านสถานที่ บุคลากร การกาจัดขยะมูลฝอย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม
และความสัมพันธ์กับชุมชน นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อาภาภรณ์ สุขหอม
(2561) เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของประเทศต้นแบบในอาเซียน ที่พบว่า รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว
วิถีฮาลาลด้านสถานที่พักอาศัย ต้องมีการแบ่งแยกชั้นห้องพักระหว่างชาย-หญิงที่เดินทางมาพักคนเดียว แบ่งแยกพื้นที่
สาหรับทากิจกรรมต่างๆ ระหว่างชาย-หญิง มีสัญลักษณ์บอกทิศในการทาละหมาดและการประกอบศาสนกิจ จัดให้
มีสถานที่สาหรับทาละหมาด ไม่มีสถานเริงรมย์ สถานที่เล่นการพนัน และไม่มีการตกแต่งด้วยประติมากรรมคล้าย
หรือเหมือนมนุษย์ ซึ่งการที่ผลการศึกษาที่สอดคล้องกันดังกล่าวอาจเนื่องมาจากต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล
ในจังหวัดเชียงใหม่จัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลเป็นอย่างดี จึงทาให้การจัดการด้านสถานที่พักอาศัยได้มาตรฐาน
ตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
2. การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลด้านอาหาร ที่พบว่า จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย
ทั้ง 2 จังหวัด มีการดาเนินการตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม โดยคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ 7 องค์ประกอบ
คือ 1) ด้านสถานที่ โดยห้องครัวสาหรับปรุงอาหารฮาลาลต้องแยกออกจากครัวทั่วไป และไม่นาสิ่งที่ไม่ใช่อาหารฮาลาล
เข้ามาในครัวฮาลาล 2) ด้านวัตถุดิบ ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือ มีกรรมวิธีเป็นไปตามหลักฮาลาล ต้องมีเครื่องหมายฮาลาล
และจัดเก็บแยกจากสิ่งที่ไม่ใช่ฮาลาล 3) ด้านอุปกรณ์และภาชนะ ต้องไม่ปนเปื้อนกับสิ่งที่ไม่ใช่ฮาลาล และต้องแยก
จากภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารทั่วไป 4) ด้านกระบวนการ การจัดเตรียมอาหาร ภาชนะ เครืองปรุง
และการล้างทาความสะอาดอุปกรณ์จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการฮาลาลทีกาหนดหรือไม่ขัดต่อ
หลักศาสนาอิสลาม 5) ด้านบุคลากร บุคลากรที่ให้บริการในร้านอาหารต้องเป็นชาวมุสลิม หากไม่ใช่ต้องมีความเข้าใจอันดี
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ ของชาวมุสลิม 6) ด้านการให้บริการ พนักงานเสริฟ์ควรสวมหมวก หรือเก็บผมให้เรียบร้อย
และควรให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและกระตือรือร้น และ7) ด้านสังคม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ไม่มี
การขายบริการทางเพศ มีการจัดการของเสียหรือเศษอาหารภายในร้านอาหารให้เหมาะสม มีการสร้างความสัมพันธ์
และกิจกรรมร่วมกับชุมชน และมีการรักษาวัฒ นธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อรพรรณ จันทร์อินทร์ และคณะ (2556) เรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลฝั่งทะเลอันดามัน
ของประเทศไทยสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม ที่พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล
ที่ต้องคานึงถึงควรประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านสถานที่ วัตถุดิบที่ใช้/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ กระบวนการ
บุคลากรภาชนะ/อุปกรณ์ที่ใช้งาน การกาจัดขยะมูลฝอย ความปลอดภัย การให้บริการ ความรับผิดชอบต่อสังคม
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์กับชุมชน นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกล่าวยังมีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ อาภาภรณ์ สุขหอม (2561) เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของประเทศต้นแบบในอาเซียน
ที่พบว่า ภายในร้านอาหารจะให้บริการเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
มีการแยกครัว วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบสาหรับอาหารฮาลาลออกจากครัวทั่วไป รวมทั้งวิธีการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์
และกรรมวิธีการปรุงอาหารจะต้องเป็นไปตามหลักฮาลาล ไม่มีการจาหน่ายเครื่องดื่มมึนเมา และพนักงานที่ให้บริการ
ต้องเป็นชาวมุสลิม หรือเป็นผู้มีความเข้าใจในข้อปฏิบัติของชาวมุสลิมเป็นอย่างดี ซึ่งการที่ผลการศึกษามีความสอดคล้องกัน
ดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในด้านอาหารการกินนั้นค่อนข้างมีความเคร่งครัด
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ทั้งในส่วนของสถานที่ประกอบอาหาร วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ กรรมวิธีการประกอบอาหาร ผู้ปรุงอาหารและพนักงาน
บริการ จะต้องเป็นไปตามหลักคาสอนของศาสนา
3. การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลด้านการขนส่ง ที่พบว่า จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย
ทั้ง 2 จังหวัด มีการดาเนินการตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม โดยคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ 3 องค์ประกอบ
คือ 1) ด้านบุคลากร ควรมีเครื่องแบบพนักงานที่มีความเหมาะสม สะอาดและสุภาพเรียบร้อย มีความเข้าใจเรื่องหลักการ
ให้บริการตามหลักศาสนาอิสลาม และสามารถสือสารภาษาต่างประเทศและภาษาที่ใช้สื่อสารกับชาวมุสลิมได้
2) ด้านการให้บริการ การให้บริการรถยนต์โดยสารและสายการบินต้องเป็นการให้บริการเฉพาะแบบฮาลาลเท่านั้น
จัดให้มีสถานที่อานวยความสะดวกในการละหมาดรวมทั้งการให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม สื่อบันเทิงและบริการอื่นๆ
ที่ไม่ขัดต่อหลักคาสอนของศานาอิสลาม และ3) ด้านกระบวนการ การจัดการด้านการขนส่งต้องให้บริการเฉพาะแบบฮาลาล
และมีการอบรมพนักงานที่คอยให้บริการ ให้มีความรู้และคามเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม
สอดคล้องกับ อรุณ บิลหลี (2554) เรื่องการเสนอรูปแบบการจัดการการบริการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ที่ว่า การเดินทางของชาวมุสลิมจะคานึงถึงสิ่งที่ สามารถอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ก่อนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอาภาภรณ์ สุขหอม (2561) เรื่อง การจัดการ
การท่องเที่ยววิถีฮาลาลของประเทศต้นแบบในอาเซียน ที่พบว่า การจัดการด้านการขนส่ง มีการจัดยานพาหนะให้เป็นไป
ตามมาตรฐานฮาลาล มีการอานวยความสะดวกและแจ้งเวลาทาละหมาด มีการให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม สื่อบันเทิง
และบริการอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อหลักคาสอนของศานาอิสลาม ซึ่งการที่ผลการศึกษามีความสอดคล้องกันดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก
ในการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวของชาวมุสลิมนั้น การให้บริการด้านการขนส่ง อาทิ สายการบิน รถยนต์โดยสาร
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ดังนั้นในทุกพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยว
ชาวมุสลิมตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก แสดงว่าจะต้องมีมาตรฐานการจัดการด้านการขนส่งเป็นที่ยอมรับ
ของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
4. การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลด้านแหล่งท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ของประเทศไทยทั้ง 2 จังหวัด มีการดาเนินการตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม โดยคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ
2 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านบุคลากร มุคคุเทศก์ผู้ดูแลต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม
ต้องแต่งกายเหมาะสมและสุภาพเรียบร้อย และต้องสามารถสือสารภาษาต่างประเทศและภาษาที่ใช้สื่อสารกับชาวมุสลิมได้
2) ด้านการให้บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมจะไม่มีหรือไม่อยู่ใกล้สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่น
จะมีการจัดแยกประเภทการให้บริการนักท่องเที่ยวไว้มุสลิมอย่างชัดเจน มีสัญลักษณ์บอกทิศในการทาละหมาดและ
มีการแจ้งเตือนเรื่องเวลา และทุกสถานที่ท่องเที่ยวจะมีเครื่องหมายฮาลาล เพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เห็น และเกิดความ
มั่นใจ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ (2551) เรื่องการศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยว
สาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในประเทศไทย ที่พบว่า การเดินทางของชาวมุสลิมที่ไม่ควร
ไปเยือนจะเป็นในส่วนของเรื่องสถานที่ วัดวาอารามต่างๆ การกราบไหว้สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หรือการเยี่ยมชมสถานที่ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่น ๆ นอกเหนือจากศาสนาอิสลาม ซึ่งการเยี่ยมชมสิ่งปลูกสร้างหรือธรรมชาติ สามารถ
กระทาได้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อาภาภรณ์ สุขหอม (2561) เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล
ของประเทศต้ น แบบในอาเซี ย น ที่ พ บว่ า การจั ด การด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว มี ก ารแยกประเภทการให้ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวมุสลิมไว้อย่างชัดเจน และในทุกแหล่งท่องเที่ยวจะมีเครื่องหมายฮาลาลติดไว้ให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ
ซึ่งการที่ผลการศึกษามีความสอดคล้องกันดังกล่าวเนื่องมาจากการตัดสินใจเลื อกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวมุสลิมนั้นจะเลือกสถานที่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิมและไม่ขัดต่อศาสนา
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาตามที่ได้นาเสนอไปข้างต้น สามารถนามากาหนดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ขยายผล
ในการจัดการการท่องเที่ยววิถีอิสลามตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศไทยได้ดังนี้
1. หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอัน ดามันของประเทศไทยและพื้นที่อื่น ๆ ควรนาผลการศึกษาครั้งนี้
ไปใช้ในการจัดทาแผนกลยุทธ์การในการพัฒนาแผนการท่องเที่ยว เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ
ในการขยายตัวของการท่องเทีย่ ววิถีฮาลาล
2. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและให้ความสาคัญในการปรับปรุงการให้บริการการท่องเที่ยว
วิถีฮาลาลของประเทศไทยด้านการขนส่ง และด้านแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตัวของการท่องเที่ยววิถีฮาลาล
3. รัฐบาลควรมีการส่งเสริมให้ธุรกิจที่เกียวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร บริษัท
ขนส่ง บริษัททัวร์ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลมาปฏิบัติ
เพือรองรับนักท่องเทียวมุสลิม
4. ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมอยู่แล้วในปัจจุบัน ควรนาข้อมูลจาก
การศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ปรับปรุงการให้บริการในส่วนที่ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานฮาลาล
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ ควรส่งเสริมให้บุคคลากรเรียนรู้การให้บริการตามหลักศาสนา
อิสลามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามารตฐานฮาลาล
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การจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม
COMMUNICATION MANAGEMENT IN ELDERLY CARE OF KHAOPRANGAM SUBDISTRICT MUNICIPALITY
สิงห์ สิงห์ขจร1 วรวุฒิ พึ่งพัก2 และ รัตนา บุญอ่วม3
Singh Singkhajorn1 Worawut Phungphak2 and Ratana Bunuam3
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2หัวหน้ากลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย สานักงานสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ 8
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3อาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาบริบทการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม
2) เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนของภาครัฐ และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตาบลเขาพระงาม โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ตัวแทนของภาครัฐ
และตัวแทนของภาคประชาชนจานวน 10 คน แบ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐจานวน 5 คนและตัวแทนของภาคประชาชน
จานวน 5 คน รวมเป็นจานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) อย่างเป็นระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษา ผลการวิจัย พบว่า
1) การดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีการจัดแบ่งเป็นผู้สูงอายุติดเตียง
และผู้สูงอายุติดบ้านมีโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดสังคมโดยมีโครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครบวงจร 2) การจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม ส่วนของการ
ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้านมีการจัดการการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่เพียงกดปุ่มเดียวก็ส่งสัญญาณ
ไปศูนย์รับแจ้งเหตุซึ่งตั้งอยู่ภายในเทศบาลได้รับแจ้งเหตุจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูลประวัติผู้ป่วยสูงอายุ
ที่โทรขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งแสดงตาแหน่งที่ตั้งของบ้านผู้ป่วยสูงอายุจากนั้นรถแพทย์ฉุกเฉินจะเดินทางมาถึง
ภายในไม่เกิน 5 นาที เพื่อส่งต่อสถานพยาบาลต่อไป และการมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านโดยมี
การลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ผู้สูงอายุติดสังคมมีการจัดการการสื่อสารโดยใช้โรงเรียนปัจ ฉิมวัย
เป็น ศู นย์กลางในการรวมตัวของผู้สูงอายุเพื่อให้ เกิดกิจ กรรมต่างๆมีการสื่อสารระหว่างกลุ่มในการส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
คาสาคัญ : การจัดการการสื่อสาร, การดูแลผู้สูงอายุ, เทศบาลตาบลเขาพระงาม
ABSTRACT
The objection of this research is to study 1) To study the context of elderly care of
Khaoprangam subdistrict municipality. 2) To Study the communication management in elderly
care of Khaoprangam subdistrict municipality. This was a qualitative research based on a sample
42

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

of 5 government staff of Khaoprangam subdistrict municipality and 5 Community leaders of
Khaoprangam subdistrict municipality.Who know about elderly care of Khaoprangam subdistrict
municipality. The sample was selected through purposive sampling. Data were collected using an
in-depth interview form and analyzed using content analysis. The results found: 1) The context
of elderly care of Khaoprangam subdistrict municipality divided into the elderly, the bed and the
elderly are home have projects excellent happy home ward Khaoprangam subdistrict
municipality. The elderly are socially connected have the center for quality of life for the elderly
2) communication management in elderly care of Khaoprangam subdistrict municipality projects
municipality excellent happy home ward Khaoprangam subdistrict municipality are managed by
one-touch mobile phones that send a signal to the notification center located within the
municipality, prompting them to use the computer system. Check out the history of elderly
patients who call for help. The emergency doctor will arrived with in 5 minutes to the hospital.
There are 3 time’s week health care workers are assigned to take care of the elderly. Elderly
people with social communication management are using the Patchimwai school as the center
for the integration of the elderly to create activities. There is communication between groups to
transmit information related to activities related to the elderly.
Keyword : communication management, elderly care, Khaoprangam subdistrict municipality
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การถ่ายโอนภารกิจด้านผู้สูงอายุจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา ศูนย์บริการทางสังคม นอกจากนี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุน สปสช. ทั้งในกองทุ นระดับตาบลและเทศบาล และกองทุน
ส่งเสริมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ซึ่งผู้สูงอายุสามารถใช้บริการดูแลสุขภาพจากกองทุนดังกล่าวได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มทั้งด้านการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความใกล้ชิดและมีบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคม
สาหรับประชาชนในชุมชน การจัดสวัสดิการสังคมก็เป็นระบบที่มีขอบเขต กว้างขวางครอบคลุมหลายๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตผู้คนจานวนมาก เพื่อเป้าหมายในการจัดสวัสดิการสังคมให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ สูงสุดให้กับคนในสังคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่และภารกิจในการดูแลและการจัด บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ในการจัดการดูแลกิจการหลายๆ ด้าน การจัดการระบบ สาธารณูปโภค การจัดการ
ดูแ ลรัก ษาระบบ สิ่ง แวดล้อ ม การจัด การการศึก ษาและศิล ปวัฒ นธรรม การดูแ ลคุณ ภาพชีวิต ของประชาชน
ในท้องถิ่น อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับภาคประชาชนเป็นอย่างมาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหลักในการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ คือ เบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ
และประสานการจัดสวัสดิการตามปัญหาความเดือดร้อนกรณีต่างๆ บทบาทรองคือ สนับสนุนการรวมกลุ่ม/จัดตั้ง
ชมรมผู้สูง อายุ รวมไปถึง สนับ สนุน งบประมาณในการด าเนิน งานในการจัด กิจ กรรม ทัศ นศึก ษา วัน ผู้สูง อายุ
วันสงกรานต์ จัดหาเครื่องออกกาลังกายและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับชุมชน รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ
สงเคราะห์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาล
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ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุแล้ว (Aging Society) ตั้งแต่พ.ศ. 2547 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ
(วัย 60 ปีขึ้นไป) เกินร้อยละ 10 ของประชากร อย่างไรก็ตาม การจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Absolute
Aged Society) ก็ต่อเมื่อมีสัดส่วนประชากรวัย 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 20 ของประชากรตามนิยามขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) ที่ผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึงประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
และได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)
หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากร
อายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 2 ระดับ
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20
ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้ง แต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่า
ประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง
สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้น
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ และในปี 2565 จะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ มีจานวน
ประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก ก่อนจะเข้าสู่ปี 2565 ที่ไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุจานวนสูง ถึง 13.6
ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5 โดยผู้สูงอายุ สามารถแบ่งตามหลักการช่วยตนเองในกิจวัตรประจาวัน (Activity
Daily Living : ADL) 1. กลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดี (ติดสังคม) สุขภาพทั่วไปดีช่วยเหลือตนเองได้ อาจมี โรคเรื้อรัง แต่ควบคุมได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือคนอื่นได้ 2. กลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (ติดบ้าน) ช่วยตนเองได้ในบางเรื่อง
ต้องการการช่ วยเหลือบางส่วน อาจมี โรคเรื้อรัง และโรคที่ มีผลต่อการเคลื่อนไหว มีค วามจ ากัดในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม 3. กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (ติดเตียง) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มีโรคประจาตัวหลายโรค
มีโรคแทรกซ้อน หรือเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้
เทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีการจัดโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและ
ผู้ สู งอายุ ของเทศบาลต าบลเขาพระงาม จั งหวั ดลพบุ รี (Excellent Happy Home Ward Kao PraNgam Tessaban
Lopburi) โดยมี ส หวิ ช าชี พ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย งให้ มี ก าลั ง ใจและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง มี จุ ด เด่ น ก็ คื อ การน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ โดยเชื่อมต่อระบบสัญญาณโทรศัพท์และการติดตั้งกล้อง CCTV ในชุมชน และเชื่อมสัญญาณ
กับศูนย์ปฏิบัติการของเทศบาลที่สามารถเชื่อมโยงกับลูกข่ายที่ เป็นอาสาสมัครในชุมชน ที่มีระบบสัญญาณ GPS
แจ้งจุดพิกัด สามารถตรวจสอบจุดเกิดเหตุได้ทันที เข้าให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว จนทาให้เทศบาลตาบล
เขาพระงาม ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจาปี 2560 จากสหประชาชาติ
(ยูเอ็น) ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในสาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย
และเอเชียแปซิฟิก โครงการดังกล่าวเป็นนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ที่ช่วยยกระดับสุขภาวะ
ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ติดเตียงที่มีค วามพร้อมและสมั ครใจให้ได้รับบริการด้านสุขภาวะที่ครอบคลุมทุกมิติ
เป็นการผสมผสานแนวคิดเรื่องที่อยู่อาศัย สุขภาวะ และการจัดการเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน จะเห็นได้ชัด
จากการที่ผู้ป่วยติดเตียงหลายรายมีสุขภาวะดีขึ้น บางรายก็สามารถกลับมาเดินได้อีก ความมุ่งมั่นในการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพร้อม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย
การจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม
2. เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม
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นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
การดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การทาให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีให้มีความสุขมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
การจัดการการสื่อสาร หมายถึง วิธีการทาให้เกิดความสาเร็จในการติดต่อกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองได้ดี
กลุ่มผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
บริบทของการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม หมายถึง สภาพทั่วไปของเทศบาลตาบลเขาพระงาม
ในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
กรอบความคิดในการวิจัย
การดูแลผู้สูงอายุของ
เทศบาลตาบลเขาพระงาม
• ผู้สูงอายุติดสังคม
• ผู้สูงอายุติดบ้าน
• ผูส้ ูงอายุติดเตียง

การจัดการการสื่อสาร
• โครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะ
ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ
• โรงเรียนปัจฉิมวัย

การจัดการการสื่อสารในการ
ดูแลผู้สูงอายุของเทศบาล
ตาบลเขาพระงาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ตัวแทนของภาครัฐ และภาคประชาชน
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนของภาครัฐ และภาคประชาชน
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนของภาครัฐ และตัวแทนของภาคประชาชนจานวน 10 คน
แบ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐจานวน 5 คนและตัวแทนของภาคประชาชนจานวน 5 คน รวมเป็นจานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
interview) แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษา ค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งศึกษาการสร้างแบบสัมภาษณ์ อย่างละเอียดตามกรอบแนวคิดการวิจัยโดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้สาหรับการวิจัยครั้งนี้
ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งประกอบด้วยคาถาม 2 ส่วนโดยมีเนื้อหา
ในแต่ละส่วน ดังนี้ คือ
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับบริบทของการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะนาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการทดสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยกับผู้ช่วยวิจัยอีกจานวน 5 คน สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล คือ เทศบาลตาบลเขาพระงาม
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดาเนินการโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นสาหรับ
เก็บรวบรวมตัวอย่างจานวน 10 คน ใช้ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2561
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การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์โดยวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) การสร้างข้อสรุปโดยใช้กรอบ
ความคิดเชิงทฤษฎีเป็นฐานหลักในการวิเคราะห์เพื่อนาข้อค้นพบเบื้องต้นมาพิจารณาว่าสอดคล้องกับทฤษฎีใด
หรือไม่ แล้วจึงอภิปรายผลตามข้อค้นพบที่ได้จากการเปรียบเทียบ และยืนยัน
ผลการวิจัย
1. บริบทของการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม
การดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีการแบ่งกลุ่มของผู้สูงอายุ
ดังต่อไปนี้ ผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองได้ดี (ผู้สูงอายุติดสังคม) ผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (ผู้สูงอายุติดบ้าน)
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (ผู้สูงอายุติดเตียง) มีการจัดแบ่งเป็นผู้สูงอายุติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้านมีโครงการ
บ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดสังคมโดยมีโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครบวงจร
ผู้สูงอายุในเทศบาลตาบลเขาพระงามมีการสารวจประชากรมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 11 ก็คือเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นสังคมระดับตาบลแล้วก็เป็นระดับประเทศด้วย ซึ่งเป็นภารกิจของเทศบาลตาบลเขาพระงาม มีส่วนในเรื่อง
ของการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อสังคมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วมีสิ่งสาคัญคือจะทายังไงให้ผู้สูงอายุใ นตาบลมีความสุข
มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ที่สาคัญทางเทศบาลตาบลเขาพระงามมีการลงไปสารวจเรื่องของความเป็นอยู่
ของผู้สูงอายุในตาบล สิ่งที่สะท้อนกลับมาในเรื่องของผู้สูงวัยนั้นคืออยู่ติดอยู่กับบ้านจะว่างงานก็จะมีปัญหาในเรื่อง
ของรายได้ นอกจากเรื่องของสวัสดิการที่ทางเทศบาลตาบลเขาพระงามช่วยเหลือคือ ถุงยังชีพผู้สูงอายุ ที่มอบให้ในแต่ละเดือน
ผู้สูงอายุก็อยากมีรายได้เสริมพิเศษขึ้นมาอีก ทางเทศบาลตาบลเขาพระงามมีนโยบายที่อยากจะทาให้ผู้สูงอายุ
นอกจากมีสุขภาพที่ดี การส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์มีสุขภาพกายมีสุขภาพจิตที่ดี
ทางเทศบาลตาบลเขาพระงามมีกิจกรรมเสริมให้เช่นร้านวันวานเป็นร้านกาแฟให้ผู้สูงอายุนั้นได้มาเข้าร่วมเกี่ยวกับ
งานฝีมืออาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่เทศบาลดาเนินการตามหน้าที่แล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพ
เรือ่ งของจิตใจทางเทศบาลตาบลเขาพระงามก็มีโครงการในเรื่องหน้าต่างที่จะส่งเสริม
การจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่สาคัญที่สุดก็คือแบ่งประเภทกลุ่มผู้สูงอายุ มีกิจกรรมของผู้สูงอายุทั้งที่เป็นกลุ่มปกติ
กลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงดังนั้นกลุ่มปกติก็จะมีกิจกรรมที่นาผู้สูง อายุที่มีศักยภาพมาทากิจกรรมเช่นให้ผู้สูงอายุ
เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุที่มีความชานาญเรื่องดนตรีไทย เรื่องภาษาอังกฤษที่ผู้สูงอายุ
เคยเป็นคุณครูเก่าเกษียณ มีการนันทนาการต่างๆ ก็จะมีการมาทางานร่วมกันจนมาเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเทศบาล
ตาบลเขาพระงามใช้ชื่อว่าโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา มีการนากลุ่มผู้สูงอายุมาทากิจกรรมอยู่ด้วยกันในทุกๆ เดือน ก็จะทา
ประชาคมผู้สูงอายุมีการนาผู้สูงอายุมารวมกันเพื่ อทางานร่วมกันจะมาเล่าให้ฟังว่าเดือนนี้ทาอะไรแล้วผู้สูงอายุ
ต้องการให้ทากิจกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนหรือต้องการร้องเรียนเรื่องอะไร ทากิจกรรมก็จะมาฟังกันเพื่อให้
ผู้สูงอายุนั้นมีส่วนร่วมดาเนินการกันการพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระงามในทิศทางใด ผู้สูงอายุในแต่ละเดือนที่โรงเรียน
เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะกันก็เป็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเ ป็นการสร้างให้ผู้สูงอายุ
ได้มาเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความรักความสามัค คี ในการที่จ ะพั ฒ นาต่อยอดไปให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ในอนาคต
ผู้สูงอายุจะมากขึ้นจะทายังไงให้ผู้สูงอายุนั้นได้มีส่วนช่วยพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระงาม สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของ
การมีส่วนร่วมการประชาคมผู้สูงอายุจะมาร่วมประชุม สิ่งที่ช่วยพัฒนาได้ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ จากความร่วมมือที่ผ่านมา
เทศบาลตาบลเขาพระงามจัดทาโครงการหรือประชาคมผู้สูงวัยก็จะมีส่วนร่วมเกือบทุกครั้ง มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลตาบลเขาพระงามในหลายๆ เรื่อง ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นตรงนี้มาช่วยพั ฒนาเทศบาลตาบลเขาพระงาม
ในเรื่องต่างๆ เวลาเทศบาลตาบลเขาพระงามมีงานหรือกิจกรรมต่างๆก็จะได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุเป็นอย่างดี
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2. การศึกษาการจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม
การจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม ส่วนของการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
และผู้สูงอายุติดบ้านมีเทศบาลตาบลเขาพระงาม ร่วมกับ บริษัท TOT จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการจัดโครงการการดูแล
ผู้ป่ วยเรื้อรังในชุ มชน (Home Ward) และบริการการช่วยเหลือผ่านทางโทรศั พท์ (TOT Help care center) เทศบาล
ตาบลเขาพระงาม เล็งเห็นถึงความสาคัญในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ถูกทอดทิ้ง
ให้ดาเนินชีวิตอยู่ที่บ้านตามลาพัง อีกทั้งปัญหาการเข้าถึงการบริการด้วยเหตุภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ภาวะทุพพลภาพ
และการพึ่งพา รวมถึงความยากจนและระบบเกื้อหนุนทางสั งคม โดยเฉพาะเมื่อโรงพยาบาลการส่งผู้ป่วยกลับบ้าน
จาเป็นต้องมีการติดตามดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะเร่งการทางานเชิงรุกในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการดูแลและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยมีการบริการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ (TOT Help care center) และมี
บุคลากรสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านติดตามแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง การจัดการการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
ที่เพียงกดปุ่มเดียวก็ส่งสัญญาณไปศูนย์รับแจ้งเหตุซึ่งตั้งอยู่ภายในเทศบาลได้รับแจ้งเหตุจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบข้อมูลประวัติผู้ป่วยสูงอายุที่โทรขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งแสดงตาแหน่งที่ตั้งของบ้านผู้ป่วยสูงอายุ
จากนั้นรถแพทย์ฉุกเฉินจะเดินทางมาถึงภายในไม่เกิน 5 นาที เพื่อส่งต่อสถานพยาบาลต่อไป และการมีเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านโดยมีการลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ การจัดการการสื่อสารของ
การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้านที่เทศบาลตาบลเขาพระงามมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาดาเนินการ
เป็นวิธีการที่สามารถจะดูแลผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็ว
ผู้สูงอายุติดสังคมมีการจัดการการสื่อสารโดยใช้โรงเรียนปัจฉิมวัยเป็นศูนย์กลางในการรวมตัวของผู้สูงอายุ
เพื่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ มีการสื่อสารระหว่างกลุ่มในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอายุ การรวมตัวชมรมผู้สูงอายุเป็นจุดเริ่มต้นแต่การเป็นชมรมอย่างเดียวนั้นมันเหมือนกับว่าไม่สามารถ
ตอบสนองกิจกรรมหรือความต้องการความเป็ น อยู่ของผู้สูงอายุได้เลยเป็ นที่ มาของการจั ดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
โรงเรียน หรือโรงเรียนปัจฉิมวัย ซึ่งโรงเรียนปัจฉิมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ มีทักษะต่างๆ
มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่องคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูง อายุ อาชีพเสริม งานฝีมือต่างๆ
มากกว่าการเป็นเพียงชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนปัจฉิมวัยหรือโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี 2557 จุดประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุติดสังคมและกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านได้มีกิจกรรมทางสังคม
โดยการตั้งโรงเรียนก็ผ่านมาจากชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม ผู้สูงอายุบางคนอาจจะมีภูมิปัญญา
ชาวบ้านหรือเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็ให้ไปสอนที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเขาพระงาม ในขณะเดียวกันนักเรียน
เทศบาลตาบลเขาพระงาม ก็ได้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้สูงอายุ โดยตั้งเป็นห้องเรียนจาลอง คือต้องการให้เด็ก
นักเรียนอนุบาลได้รู้ว่าวิถีชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละคนมีลักษณะอย่างไร การนาแว่นตาชนิดพิเศษที่ใส่เข้าไปคนสายตาปกติ
ก็มองหนังสืออ่านไม่ค่อยชัดก็ทาให้รู้ว่า ผู้สูงอายุสายตาไม่ค่อยดี เครื่องรัดแขนรัดข้อ จะเดินไม่ค่อยสะดวก นั่นก็แสดงว่า
สุขภาพของผู้สูงอายุมีการสึกหรอไปตามวัย การบีบการนวด การอาบน้าให้ผู้สูงอายุเพื่อจะได้ช่วยผู้สูงอายุได้ในวันข้างหน้า
ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เรื่องการเพิ่มความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ทาให้สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตสามารถใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
ทาให้ผู้สูงอายุมีการตั้งกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อพูดคุยทาให้มีความสามัคคีมีการสร้างสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียน
ปัจฉิมวัยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความใกล้ชิดระหว่างครอบครัว การจัดการการสื่อสารของการดูแลผู้สูงอายุสังคม
ทีเ่ ทศบาลตาบลเขาพระงามมีการนากิจกรรมให้ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องโดยใช้การสื่อสารผ่านกิจกรรมของโรงเรียนปัจฉิมวัย
มีการนัดหมายว่าจะเจอกันที่ไหนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะรวมกันมาเพื่อรอรถทางเทศบาลตาบลเขาพระงามมารับไปโรงเรียน
และร้านวันวานที่เป็นที่ผู้สูงอายุมาฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุในเทศบาลตาบลเขาพระงาม
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อภิปรายผล
การจัดการการสื่อสารของการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้านที่เทศบาลตาบลเขาพระงามมีการนา
เทคโนโลยีการสื่อสารมาดาเนินการทาให้เป็นวิธีการที่สามารถจะดูแลผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็ว โรงเรียนปัจฉิมวัย
เป็น ศู นย์กลางในการรวมตัวของผู้สูงอายุเพื่อให้ เ กิดกิจ กรรมต่างๆมีการสื่อสารระหว่างกลุ่มในการส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่ (ภูมิวัฒ น์ พรวนสุข , 2558) ด้านสังคม พบว่า
ปัญหาการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่ ด้านสังคม โดยภาพรวม
มีปัญหาอยู่ใน ระดับมาก เมื่อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ไ ร้ที่พึ่งพิงเป็นการชั่วคราว รองลงมาได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างสม่าเสมอ และยังสอดคล้องกับกระบวนการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตาบลมาบแค (เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ,ปนัดดา ปริยฑฤฆ และญาณิศา
โชติกะคาม, 2555) พบว่ากระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ในการดาเนินงาน
ดังนี้ 1) การสร้างทีมแกนนาซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่สาคัญของชุมชน เริ่มตั้งแต่การค้นหาแกนนาการเปิดโอกาสการเข้าร่วม
แบบจิตอาสา การสร้างข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2) กระบวนการ
ค้นหาปัญหาและความต้องการ 3) การออกแบบกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการพัฒนา ศักยภาพการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในเวทีประชาคม และการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้มีการ
กาหนดเป้าหมายร่วมกัน วางแผนและดาเนินงานร่วมกันอย่างมีทิศทาง และ 4) กระบวนการพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ เริ่มต้นจากการเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิด การรับรู้และ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล และระดับกลุ่ม รวมทั้งผลักดันโครงการเข้าสู่ แผนพัฒนาชุมชน
ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เรื่องการเพิ่มความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ทาให้สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตสามารถใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
ทาให้ผู้สูงอายุมีการตั้งกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อพูดคุยทาให้มีความสามัคคีมีการสร้างสุข ภาพจิตที่ดี สอดคล้อง
กับแนวความคิดทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม Innovation Diffusion Theory (Roger, 1973) ได้แบ่งกลุ่มคน
ในสังคมที่จะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี ที่ยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมน้อยที่สุด ที่ยังคงมีการ
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนวัตกรรมและผู้ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี ยังสอดคล้องกับ การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร
กับการส่งต่อข้อมูล ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ (กิรณา สมวาทสรรค และ กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ , 2559)
พบว่า ผู้สูงอายุใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ส่วนใหญ่เพื่อติดสื่อสารกับลูก หลาน ญาติ พี่ น้อง ที่มีการใช้งานผ่านอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือจานวนมากที่สุด โดยเรียนรู้ทักษะการใช้งานและมีการสนทนากับลูกหลาน เพื่อนร่วมงาน และคนรู้จัก
นิยมส่งรูปภาพสติกเกอร์ สวัสดีในตอนเช้า รูปภาพวิว บรรยากาศ ธรรมชาติ ในขณะเดียวกันนิยมส่งคลิปข่าวเตือนภัย
เหตุการณ์ข่าวในระดับมาก โดยส่วนมากเชื่อว่าการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์จะทาให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
และยังสอดคล้องกับ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุ (กันตพล
บรรทัดทอง, 2557) พบว่าผู้สูงอายุที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ สถานที่ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ความบ่อยในการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษา การจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุ ในการเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ที่ได้เป็นต้นแบบ
ในการดูแลผู้สูงอายุ
2. ควรมีการศึกษา ปัจจัยภายนอกที่ทาให้การจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุ เกิดผลสาเร็จในระยะยาว
3. เสนอให้สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนา การจัดการ
การสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของในการการดูแลผู้สูงอายุ
4. เสนอให้กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนา
การจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอนาคต
5. เสนอให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการสื่อสารในการดูแล
ผู้สูงอายุ
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การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
TOURISM SAFETY MANAGEMENT IN PATTAYA CITY AREA
จุฬาลักษณ์ พันธัง1
Julaluck Punthung1
กิจฐเชต ไกรวาส1
Kittachet Krivart1
1นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
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1อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) นโยบาย แผนงาน และการดาเนินงานในการจัดการความปลอดภัย
ด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา 2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาโดยการดาเนินการวิจัยได้ใช้วิธีการแบบเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ใช้เครื่องมือ
แนวคาถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
(Key Informants) จากกลุ่มผู้บริหารจานวน 18 คน และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความและจาแนกประเภทข้อมูล
ผลศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า หน่วยงานภาครัฐมียุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และการดาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในหน่วยงานของตน โดยยุทธศาสตร์หลักมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และกระจายเข้าสู่จังหวัด และในระดับท้องถิ่นคือเมืองพัทยารวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการซ้อมแผน
จัดการความปลอดภัยร่วมกันปีละ 1 ครั้ง ในขณะที่ภาคเอกชนไม่มีแผนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ผลศึกษาตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ประสบปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านบุคลากร 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ 4) ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการทางาน
คาสาคัญ : การจัดการความปลอดภัย, การท่องเที่ยวเมืองพัทยา
ABSTRACT
A Study aimed to examine the policy, plan and operation, problems and obstacles in
tourism safety management in Pattaya City Area. The qualitative research employed in-depth
questions as the research instrument for in-depth interviews in collecting data from 18 key
informants of top management group. The data analysis was done by using with interpretative
analysis and typological analysis methods.
The preliminary finding demonstrated that Government had the particular strategies,
policies, plans and operations for tourism of their own organization according to the main
strategy from the Ministry of Tourism and Sports to the provincial and local level including all
stakeholders in Pattaya. In addition, there was at least once-a-year integral drill of safety
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instruction and management whereas the private sector did not have a concrete plan pertaining
problem and safety management in tourism in Pattaya. In terms of the second objective, the
results showed that the relevant parties of safety management faced many problems and
difficulties which could be divided into four factors: 1) personnel, 2) budget 3) materials and 4)
management and work instruction process.
Keywords : Safety Management, Pattaya City Area Tourism
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญนามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน
การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค รัฐบาลกาหนดนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและดาเนินมาตรการเชิงรุก
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว โดยก าหนดพื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ห ลั ก ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พั ฒ นาส่ งเสริม ให้ เมื อ งพั ท ยาเป็ น
Tourism & Sport City (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554, น. 1) เมืองพัทยาจึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์
หลักด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของรัฐบาล เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนและเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก (ราชกิจจานุเบกษา, 2552,
น. 71) กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของเมื อ งพั ท ยาส่ ว นใหญ่ เป็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพ ด้านการค้ าและการบริการนั กท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ (สานั ก
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา, 2559, น. 26)
ปัจจัยด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว แต่ทว่าเมืองพัทยา
ยังประสบปัญหาด้านปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้งในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว วิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์ ปลดทรัพย์ หรือเหตุความไม่ปลอดภัยทางบกและทางน้าในรูปแบบต่างๆ เช่น
กรณีเรือโดยสารล่มหรือนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางน้าเสียชีวิต ส่งผลให้รัฐบาลต้องกลับมาทบทวน นโยบาย
แผนงาน และการดาเนินงานในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวรวมถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อเพิ่มมาตรฐาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง (กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง, 2554, น. 3)
หน่วยงานส่วนใหญ่ เช่น สานักงานตรวจคนเข้าเมืองยังไม่ได้กาหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวให้เจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (เอกนรินทร์ ปันยานะ, 2547, น. 56) สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาที่พบว่า นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวขาดทิศทางทีช่ ัดเจน ทาให้การร่วมมือของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีอุปสรรค และเป็นปัญหาด้านการประสานงานกับตารวจท่องเที่ยว รวมทั้งการสื่อสารระหว่างตารวจท่องเที่ยวกับ
นักท่องเที่ยวยังไม่ดีเท่าที่ควร (เกชัย ซอประเสริฐ, 2539, น. 124) ปัญหาของภาครัฐและภาคอกชนที่ยังขาดแผนงานย่อย
ในหน่วยงานของตนเอง การนานโยบายไปปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงขาดการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัย
จึงมีสนใจศึกษาประเด็นด้านการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
ในเขตพื้ นที่เมืองพัท ยา เพื่ อเป็ นต้น แบบในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่ องเที่ยวรวมถึงปรับใช้กับเมือง
ท่องเที่ยวอื่นๆ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้สามารถดาเนินมาตรการเชิงรุก
เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในอนาคต
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษานโยบาย แผนงาน และการดาเนินงานในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่เมืองพัทยา
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ไม่มีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
การเฝ้าระวังความปลอดภัย หมายถึง การป้องกันก่อนเกิดเหตุในทุกรูปแบบ เช่น การสารวจแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อระวังการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น การคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว การวางมาตรการสร้างความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานต่างๆ การผลักดัน รณรงค์ให้เกิดระเบียบข้อบังคับหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับ
นักท่องเที่ยวในการ การประสานงานและการซักซ้อมปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่มีหน้ าที่รักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ฝึกอบรมผู้มีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การสร้างแนวร่วมรณรงค์ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวโดยสร้างเครือข่ายท้องถิ่น ชุมชน
ต่างๆ ให้เฝ้าระวังและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เมื่อประสบปัญหาด้านความปลอดภัย หมายถึง กรณี นักท่องเที่ยว
ประสบอุบัติเหตุสามารถให้การช่วยเหลือบรรเทาเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ
หรือเมื่อนักท่องเที่ยวประสบปัญหาสามารถร้องเรียนได้ โดยมีมาตรการอานวยความสะดวกให้ และจัดให้มีอาสาสมัคร
ด้านรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ ยวเพื่ อให้นักท่องเที่ยวเพิ่ มความระมัดระวังในการเดินทางท่องเที่ ยวเป็ นพิเศษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการท่องเที่ยว
การปราบปราม หมายถึง การจัดกาลังเฉพาะกิจเข้าสืบสวนปราบปรามผู้กระทาผิด ระดมปราบปราม
อาชญากรรมและกลุ่มมิจฉาชีพตามแหล่งท่องเที่ยว หรือในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือร้องทุก ข์ ให้ดาเนินการ
จับกุมผู้กระทาผิด รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มี
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว หมายถึง ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่เมืองพัทยา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาที่ดูแลด้านการสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ 1) เมืองพัทยา 2) สถานี
ตารวจภูธรเมืองพัทยา 3) สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา 4) สถานีตารวจท่องเที่ยว พัทยา 5) โรงพยาบาล
บางละมุง 6) ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา 7) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานพัทยา 8) หน่วยกู้ภัยสว่าง
บริบูรณ์ และ 9) สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
เมื องพั ท ยา ท าให้ ได้มาซึ่ งกรอบแนวคิ ดการวิจั ยที่ ค รอบคลุมปั ญ หาการวิจั ย ประกอบด้ วย 1) ยุท ธศาสตร์ก าร
ท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 2) ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
พ.ศ.2555-2558 3) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 4) แผนบูรณาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว โดยใช้หลัก
ปัจจัยทางการบริหาร ได้แก่ (1) ด้านบุคลากร (2) ด้านงบประมาณ (3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (4) ด้านการบริหารจัดการ
และกระบวนการทางาน ได้เป็นกรอบแนวคิดดังนี้
นโยบายการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา

แผนงานการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา

การดาเนินงานการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
• การเฝ้าระวังความปลอดภัย
• การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบปัญหาด้านความปลอดภัย
• การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
• การปราบปราม

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์
4. ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant)
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวนทั้งสิ้น18 คน ประกอบด้วย 1) ที่ปรึกษาเมืองพัทยา 2) รองนายกเมืองพัทยา
3) ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมืองพัทยา 4) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เมืองพัทยา 5) หัวหน้า
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล เมืองพัทยา 6) หัวหน้าศูนย์สั่งการและควบคุม เมืองพัทยา 7) รองหัวหน้างานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เมืองพัทยา 8) รองผู้กากับการสถานีตารวจภูธร เมืองพัทยา 9) ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด
ชลบุรี 10) สารวัตรตารวจท่องเที่ยว พัทยา 11) ผู้อานวยการกรมเจ้าท่า พัทยา 12) ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางละมุง
13) หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลบางละมุง 14) ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานพัทยา 15) พนักงานการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานพัทยา 16) ผู้บังคับการกรมต่อสู้
อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 17) นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา
18) ประธานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์
การคั ดเลื อกผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคั ญ เพื่ อน ามาเก็ บรวบรวมข้ อมู ลด้ วยวิธีการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-depth
Interview) มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคือ เป็นผู้บริหารและผู้นาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัย
ด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยาที่ปฏิบัติงานในระดับผู้นาองค์กรหรือหัวหน้างาน หรือมีประสบการณ์การทางาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
แนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดประเด็นสาคัญและนาจัดทาเป็นร่างแนวคาถาม
3. นาร่างแนวคาถามที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
4. นาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับร่างแนวคาถามให้มีความตรงเชิงเนื้อหาและมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์
5. นาแนวคาถามที่ได้ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทาหนังสือจากวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการขอเข้าสัมภาษณ์
2. ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูล ดาเนินการศึกษาภาคสนามโดยการเก็บข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptive Research)
โดยดาเนินการสัมภาษณ์ ตามหัวข้อที่กาหนดไว้ กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ในการสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้างจานวน
ทั้งสิ้น 18 คน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แล้วนาผลวิเคราะห์
มาสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย พรรณนาความ
จากเอกสารและข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามเชิงลึก ดังนี้
1. การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และการดาเนินงานในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่เมืองพัทยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการตีความข้อมูล (Interpretative Analysis)
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2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการตีความข้อมูลและจาแนกประเภทข้อมูล (Interpretative Analysis and Typolpgical
Analysis)
ผลการวิจัย
การศึกษานโยบาย แผนงาน และการดาเนินงานในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
เมืองพัทยา ผลการศึกษาจะนาเสนอโดยลาดับ ดังนี้
1. ผลการศึกษายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
2. ผลการศึกษาแผนบูรณาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
3. ผลการศึกษาการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ ยวขององค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
ได้แก่ 1) เมืองพัทยา 2) สถานีตารวจภูธร เมืองพัทยา 3) สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา 4) สถานีตารวจ
ท่องเที่ยว พัทยา 5) ด่านตรวจคนเข้าเมือง พัทยา 6) โรงพยาบาลบางละมุง 7) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานพัทยา 8) หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ 9) สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
1. ผลการศึกษายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
ผลการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและ
บริการท่องเที่ยว มี 2 กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์พัฒนาการอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
และ 2) กลยุทธ์พัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว รายละเอียดของผลการศึกษาดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการศึกษายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว)
แนวทาง/แผนงาน/
การดาเนินงาน
โครงการ
1. กลยุทธ์การพัฒนา แผนงานพัฒนาสิ่งอานวย 1. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
อานวยความสะดวก ความสะดวกในแหล่ง (มาตรการเฝ้าระวัง,มาตรการประชาสัมพันธ์)
ด้านการ ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวที่สาคัญ
2. พั ฒ นาสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วผ่ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (มาตรการประชาสัมพันธ์, มาตรการให้ความช่วยเหลือ)
3. ขยายศู น ย์ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สร้ า งเครื อ ข่ า ย
อาสาสมัคร (มาตรการเฝ้าระวัง,มาตรการประชาสัมพันธ์)
2. กลยุ ท ธ์ พั ฒ นา โครงการเพิ่ มศั กยภาพ 1. พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย์รับแจ้งเหตุของตารวจ
ค ว าม ป ล อ ด ภั ย การอานวยความสะดวก ท่ อ งเที่ ย วและศู น ย์ บ ริก ารนั ก ท่ อ งเที่ ยว (มาตรการเฝ้ าระวัง ,
ด้านการท่องเที่ยว และความปลอดภั ย มาตรการให้ความช่วยเหลือ)
ให้แก่นักท่องเที่ยว
2. สนั บ สนุ น มาตรการจั ดการความปลอดภั ย ทางบก ทางน้ า
ทางอากาศ และปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บให้ เ กิ ด การบั ง คั บ ใช้
บทลงโทษตามกฎหมาย (มาตรการเฝ้าระวัง)
3. กาหนดมาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัย
ทางการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ (มาตรการเฝ้าระวัง)
กลยุทธ์
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หน่วยงาน
กก./สธ./มท./
คค./พณ./
ทส./ททท./
ศธ./รง./สส
ปน. และ
ภาคเอกชน
กทท.

กทท.
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กลยุทธ์

แนวทาง/แผนงาน/
โครงการ
โครงการบู ร ณาการ
งานด้ านการช่ วยเหลื อ
นักท่องเที่ยว
โครงการการอ านวย
การแก้ ไขปั ญหาการ
หลอกลวงและช่วยเหลื อ
นักท่องเที่ยว

การดาเนินงาน

หน่วยงาน

ส่งเสริม ความร่วมมื อผู้ป ระกอบธุรกิ จนาเที่ ยวและมั ค คุ เทศก์ ก ก ./ส ต ช ./
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครตารวจท่องเที่ยว (มาตรการเฝ้าระวัง, บก.ทท./มท.
มาตรการให้ความช่วยเหลือ)
ผลักดัน แนวทางแก้ไขปั ญ หาหลอกลวงนักท่ องเที่ยว ซั กซ้ อม กก.
ความเข้าใจกาหนดแนวทางมาตรฐานกับผู้ประกอบการ กากับ
ดูแลธุรกิจนาเที่ยวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ป้องปรามไม่ให้ทาผิด
เชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล อาชญากรรม มุ่ ง เน้ น มาตรการป้ อ งกั น
อุบัติเหตุ (มาตรการเฝ้าระวัง, มาตรการให้ความช่วยเหลือ)

ตารางที่ 2 คาย่อของหน่วยงานต่างๆ
คาย่อ
กทท.
กก.
สธ.
มท.
คค.
พณ.
ทส.
ททท.
ศธ.

หน่วยงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ

คาย่อ
รง.
สสปน.
กต.
สตช.
บก.ทท.
กพ.
กพร.
สงป.
วท.

หน่วยงาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
กระทรวงการต่างประเทศ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงบประมาณ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทีม่ า: ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560, 2558.
2. ผลการศึกษาแผนบูรณาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
ผลการศึ ก ษาพบว่า แผนบู รณาการช่ วยเหลือ นั ก ท่ องเที่ ยวของจั งหวัด ชลบุ รี (Chonburi Tourist
Assistance Integrated Plan) มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
เมืองพัทยา ได้แก่ โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนในเขต
เมืองพัทยา ภายใต้กลยุทธ์การดาเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและการใช้คาสั่งทางการปกครองเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาคัญของจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาแผนบูรณาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
แนวทาง/แผนงาน/
โครงการ
การดาเนินงานตามนโยบายผู้ว่า โครงการร่วมใจสร้าง
ราชการจังหวัดชลบุรีและการ ความปลอดภั ยในชี วิ ต
ใช้คาสั่งทางการปกครองเพื่อ และทรั พย์ สิ นข อ ง
แก้ไขปัญหาสาคัญของจังหวัด นั ก ท่ อ งเที่ ย วแ ล ะ
ประชาชนในเขตเมือง
พัทยา
กลยุทธ์

การดาเนินงาน

หน่วยงาน

1. การทางานร่วมกันของ ทหารบก ทหารเรือ ตารวจ จั งห วั ด ช ล บุ รี ,
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและอาสาสมัครป้องกัน อาเภอบางละมุง,
ภั ยฝ่ายพลเรือ น ร่ วมกั น ออกตรวจและรัก ษาความ เมืองพัทยา
สงบในเขตพื้ น ที่ เ มื อ งพั ท ยา (มาตรการเฝ้ า ระวั ง ,
มาตรการปราบปราม,มาตรการให้ความช่วยเหลือ)
2. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัย
อาชญากรรมในเขตเมืองพั ทยา (มาตรการให้ ค วาม
ช่วยเหลือ)
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3. ผลการศึกษาการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวขององค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
ผลการศึกษาพบว่า องค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา มี ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนงาน เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ได้แก่ 1) เมืองพัทยา ได้จัดทาโครงการศูนย์ควบคุม
และสั่งการความปลอดภัยเมืองพัทยา โครงการพัทยาทีม และศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเลและสารสนเทศ
เมืองพัทยา 2) สถานีตารวจภูธร เมืองพัทยา มีแผนปฏิบัติราชการการรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว
ของตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี เพื่อดู แลด้านการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 3) สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาพัทยา ได้จัดทายุทธศาสตร์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางน้า หรือพัทยา โมเดล (Pattaya Model) 4) สถานี
ตารวจท่องเที่ยว พัทยา มียุทธศาสตร์ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ย วชาวต่างชาติ
(พ.ศ. 2559-2562) ของสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นแผนในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 5) ด่านตรวจคน
เข้าเมืองพัทยา มีแผนการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
6) โรงพยาบาลบางละมุงได้จัดทาแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย (Mass Casualty) ของโรงพยาบาลบางละมุง
เพื่อจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 7) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาพัทยา มียุทธศาสตร์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ.2560-2564 เป็นแนวปฏิบัติด้านการจัดการความปลอดภัย ส่วนหน่วยงานเอกชน ได้แก่ สมาคมนักธุรกิจและ
การท่องเที่ยวเมืองพัทยา และ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ พัทยา ไม่มีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ในองค์กร
ที่เป็นรูปธรรมในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดของแต่ละหน่วยงานดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวขององค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
ลาดับ หน่วยงาน
ที่
1.

2.

3.

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนงาน
การดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
เมืองพัทยา โครงการ ศูนย์ควบคุมและสั่งการ สร้างศูนย์ควบคุมและสั่งการความปลอดภัยเมืองพัทยา (Contact Center)
ความปลอดภัย เมืองพัทยา
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) พัฒนาระบบเพื่อบูรณาการ
การท างานร่ ว มกั น ของศู น ย์ รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ หน่ ว ยป้ อ งกั น
เหตุร้ายบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
โครงการพัทยาทีม
บูรณาการการทางานร่วมกันของศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ชุมชน
อาสา หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เรียกว่า “พัทยาทีม”
ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล ติ ด ตั้ งระบบบั น ทึ ก ภาพและติ ด ตามเรือ ก าหนดเส้ น ทางเดิ น เรื อ
และสารสนเทศ เมืองพัทยา
กากับดูแลการจราจรทางทะเล ตรวจจับผู้โดยสารไม่สวมเสื้ อชูชีพ
(KOBUN ปราการที่ 10)
และเฝ้าระวังเหตุทั่วไปบนเรือผ่านกล้องบันทึก อุปกรณ์วิทยุแบบพกพา
และกล้องระยะไกลแบบ Thermal (กล้องระยะไกลชนิดตรวจจับ
ความร้อน)
สถานี
แผนปฏิบัติราชการการรักษาความ จัดตั้งสายตรวจท่องเที่ยว ออกปฏิบัติหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ตารวจภูธร ปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
เมืองพัทยา ของตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี
ภาษาอังกฤษ จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์บริการและรักษาความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว
สานักงาน ยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับความปลอดภัย - กาหนดพื้นที่กิจกรรมทางน้าต่างๆ
เจ้าท่า
ทางน้า พัทยา โมเดล (Pattaya Model) - สนับสนุนให้มีโครงการติดตั้งอุปกรณ์ AIS (Automatic Identification
ภูมิภาค
มาตรการที่ 1 จัดระเบียบพื้นที่ทางน้า System) ส าหรั บ เรื อ โดยสารสาธารณะติ ด ตั้ ง โทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
สาขาพัทยา (Zoning)
(CCTV)
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ลาดับ หน่วยงาน
ที่

4.

5.

6.

7.

8.

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
มาตรการที่ 2 กากับดูแลและควบคุม
การจราจรทางน้า (Monitoring)
มาตรการที่ 3 บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน
(Integration)
มาตรการที่ 4 สร้างจิตสานึกด้าน
ความปลอดภัย (Awareness)
มาตรการที่ 5 ปฏิรูปกฎหมายให้
สอดคล้องกับการพัฒนา (Legal
reform)
สถานีตารวจ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการดู แ ลรั ก ษา
ท่องเที่ยว ความปลอดภั ย และให้ บ ริก ารแก่
พัทยา
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ (พ.ศ.
2559-2562) ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
ด่านตรวจ แผนการปฏิบั ติงาน การรักษาความ
คนเข้าเมือง ปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว
พัทยา
ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง

การดาเนินการ

- ขยายกรอบความร่วมมือครอบคลุมถึงการประชาสัมพันธ์ ณรงค์
ด้านความปลอดภัย การช่วยเหลือกู้ภัย การรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ต่างๆ
- กาหนดให้ผู้ควบคุมเรือโดยสารต้องเข้ารับการอบรม
- ยกระดับด้านกฎหมายทั้งในเรื่องมาตรฐานเรือ อุปกรณ์ประจาเรือ
มาตรฐานความรู้ความสามารถผู้ทาการในเรือโดยสารสาธารณะ

ให้บริการ ช่วยเหลือ และอานวยความสะดวก กาจัด-ต่อต้าน-ระงับ
ยั บ ยั้ ง -ควบคุ ม ภั ย คุ ก คามในด้ า นต่ า งๆ อ านวยความยุ ติ ธ รรม
คุ้ มครองผลประโยชน์ ข อนักท่ องเที่ ยวให้ได้รับ ความเป็ นธรรมถู ก
กฎหมาย ได้มาตรฐานสากล ป้องกัน-ปราบปรามอาชญากรรม
1. เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
ทั้งระบบ ตอบสนองการจัดระเบียบการควบคุมแรงงานต่างด้าว
ในภารกิจคนเข้าเมืองทั้งระบบ
2. ล้างปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและคนต่างด้าวที่เป็นภัยต่อความสงบสุข
ของประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม
กาหนดสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุหมู่ กาหนดการใช้แผนและ
รหัสประจา โดยพิจารณาจากจานวนผู้ป่วย ลักษณะเหตุการณ์และ
กาหนดอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ในและนอกเวลาราชการ
ส่ ง เสริม และพั ฒ นา อ านวยความสะดวกด้ า นความปลอดภั ย แก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ป รั บ ปรุ ง
พัฒนา ยกระดับมาตรการ วิธีการ การดาเนินการด้านความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว

โรงพยาบาล แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย
บางละมุง (Mass Casualty) ของโรงพยาบาล
บางละมุง
การท่องเทีย่ ว ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศ และกีฬ า พ.ศ.2560-2564 ได้แก่
ไทย สาขา แผนงานสร้า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่
พัทยา
นักท่อง เที่ยวด้านความปลอดภัย
และเตรี ย มความพร้ อ ม ในการ
รักษาความปลอดภัยพร้อมรับ มือ
กับ สถานการณ์ รุน แรง แผนงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ดูแล
รักษาความปลอดภัย และให้ความ
ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว
สมาคมนัก ไม่มีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ โครงสร้างและรูปแบบองค์กรที่เน้นในเชิงธุรกิจ ภารกิจ ด้านจัดการ
ธุรกิจและ ในองค์ ก รที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการ ความปลอดภัยที่เห็นเด่นชัดจึงเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมการ
การท่อง
จั ด การความปลอดภั ย ด้ า นการ ทางานของภาครัฐ
เที่ยวเมือง ท่องเที่ยว
พัทยา
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ลาดับ หน่วยงาน
ที่
9.

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนงาน
การดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
หน่วยกู้ภัย ไม่มีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ โครงสร้างและรูปแบบองค์กรที่เน้นในรูปแบบของจิตอาสาในการ
มูลนิธิสว่าง ในองค์ ก รที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการ บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภารกิจด้านจัดการความปลอดภัยที่เห็น
บริบูรณ์
จั ด การความปลอดภั ย ด้ า นการ เด่นชัดจึงเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมการทางานของภาครัฐ
พัทยา
ท่องเที่ยว

2. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
มีข้อค้นพบดังต่อไปนี้
2.1 ด้านบุคลากร
2.1.1 ปัญหาอัตรากาลัง บุคลากรในการปฏิบัติงาน มีสาเหตุสาคัญสองประการดังนี้ 1) ความต้องการ
อัตราข้าราชการเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราที่ได้รับการจัดสรรจากผลการเกษียณอายุ และมีข้อจากัดในการเพิ่มอัตรา
ข้าราชการตั้งใหม่ ตามนโยบายปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ ซึ่งใช้การตัดลด ยุบเลิกอัตรากาลังของส่วนราชการหนึ่ ง
ไปให้อีกส่วนราชการหนึ่ง 2) กระบวนการพิจารณาจัดสรรข้าราชการจากผลการเกษียณอายุและการพิจารณาเพิ่ม
อัตราตั้งใหม่มีความล่าช้าเพราะต้องผ่านกระทรวงและใช้เวลาในการบริหารข้อมูลตาแหน่ง ส่งผลให้การได้รับบริการ
จากภาครัฐในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือในช่วงที่มีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจานวนมากอาจได้รับการบริการ
ที่ไม่สะดวก หรือไม่ได้รับความพึงพอใจจากการเข้ารับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพ ย์สิน เช่ น การจั ดการดูแล สอดส่อง ป้องกัน ปราบปรามที่ไม่ทั่วถึง อาจนามาซึ่ง ปัญ หาอาชญากรรม
ในรูปแบบต่างๆ อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ในเชิงลบได้
2.1.2 ปัญหาด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน พบว่า ในบางหน่วยงาน
ขาดการให้ความสาคัญและเข้ามากากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการรวมถึงไม่ได้รับฟังปัญหาที่
สะท้อนขึ้นไปจากการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
2.1.3 ปัญหาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
แต่บางส่วนขาดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ คานึงแต่สิทธิที่พึงมีพึงได้มากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่พึงปฏิบัติ บางส่วนขาดความเสียสละ ขาดการอุทิศแรงกายแรงใจอย่างจริงจังเพื่อองค์กร หรือปัญหากาลังคนภาครัฐ
ในหลายหน่วยงานมีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การใช้อุปกรณ์บางอย่างที่มีความทันสมัย
การส่งเสริมทักษะด้านภาษา เป็นต้น ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยึดติดกับการทางานแบบเดิม ทางานตามคาสั่ง
รวมทั้งขาดความกล้าหาญที่จะโต้แย้งเมื่อเห็นว่าคาสั่งนั้นไม่ถูกต้องหรือการปฏิบัติงานนั้นไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ
2.2 ด้านงบประมาณ
2.2.1 ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ พบว่า ระบบและกฎระเบียบด้านงบประมาณแผ่นดิน
เกี่ยวเนื่องและส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณในแต่ละหน่วยงาน บางหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าน
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีแต่งบประมาณที่จัดสรรเพื่อดูแลบุคลากรค่อนข้างน้อย
บางหน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการความปลอดภัย ซึ่งต้องใช้งบประมาณ
แผ่นดินที่สูงมากจึงไม่สามารถดาเนินงานได้ทันท่วงที สาหรับในส่วนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเองก็ไม่ได้มีงบประมาณ
ขององค์กรในการบริหารจัดการความปลอดภัยโดยตรง
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2.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์
2.3.1 ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ หรือล้าสมัย เนื่องด้วย
จานวนนักท่องเที่ยวมีจานวนมากแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการรองรับด้านความปลอดภัยไม่เพียงพอ อีกทั้งบางหน่วยงาน
อุปกรณ์ก็ชารุดเสียหายเนื่องจากใช้มาเป็นเวลานานหรือขาดการซ่อมบารุง ดูแลรักษา หรือบางหน่วยงานอุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ ในการปฏิบัติจาเป็น ต้องมีค วามทันสมัย เช่น ซอฟแวร์หรือ อุปกรณ์ค อมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด
แต่เนื่องด้วยเหตุทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวโยงกันทางด้านงบประมาณในข้อที่ 2 จึงต้องผ่านการอนุมัติงบประมาณและ
ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในส่ว นงานภาคเอกชน กลับไม่พบปัญหา
อาจเนื่องด้วยความแข็งแกร่งของตัวองค์กรและเครือข่าย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือร่วมบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา
2.4 ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการทางาน
2.4.1 ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และการดาเนินงาน
ในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา กล่าวคือ หน่วยงานบางหน่วยงานยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ และนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าร่วมประชุมวางแผนด้านความปลอดภัยของจังหวัด ซึ่งการขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวส่งผล
ให้ในทางปฏิบัติจะไม่ค่อยให้ค วามสาคั ญ กับ กระบวนการจัดการความปลอดภัยเท่าไหร่นัก เพราะเมื่อไม่ท ราบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องก็เกิดขึ้นได้ยาก และการซ้อมแผนความปลอดภัย
ทีบ่ ูรณาการร่วมกันของแต่ละหน่วยงานที่จัดขึ้นนั้นหลายฝ่ายก็ยังมองว่า ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ให้มีความชัดเจน
นอกจากนี้ภาคเอกชนเองยังมองว่า ตนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมน้อย
2.4.2 ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ แต่ละหน่วยงานพบปัญหา
ด้านการประสานงานที่แตกต่างกัน ปัญหาการประสานงานในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยดีไม่ค่อยมีปัญหาเท่าใดนัก ส่วนใหญ่
จะเป็นปัญหาการประสานงานในหน่วยงานนอกพื้นที่หรือองค์กรภาคเอกชนบางส่วน เช่น ผู้ประกอบการที่เห็นแก่ได้
เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน บางหน่วยงานพบปัญหาด้านการประสานงาน
เช่น ต้องออกตรวจร่วมกัน 3-4 หน่วยงาน แต่ในทางปฏิบัติจริงออกตรวจร่วมกันเพียง 2 หน่วยงาน เป็นต้น
2.4.3 ปัญ หาข้อ จากัด ด้า นกฎหมาย พบว่า ยัง ไม่มีก ฎหมายที่กาหนดบทบาทอานาจหน้า ที่
ของหน่วยงานที่บูรณาการการทางานร่วมกันเอาไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งส่งผลให้ขาดความเข้มแข็งและความชัดเจนใน
แง่ของการปฏิบัติ นอกจากนี้พบว่าปัญหากฎระเบียบ เทคโนโลยี และวิธีปฏิบัติงานบางอย่างที่ไม่ทันสมัยในการ
บริหารงานภาครัฐโดยยึดโยงกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ไว้เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน
ภาครัฐและล้าสมัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทาให้การบริหารงานขาดความคล่องตัวในที่สุด
2.4.4 ปั ญ หาด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ในทางปฏิ บั ติ ควรเริ่ม จากแผนพั ฒ นาจั งหวัด ซึ่งต้ อ ง
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนการดาเนินภารกิจของตนเองที่เ กี่ยวข้อง เนื่องด้วย
การประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางที่ช่วยแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวให้ทุกหน่วยงานรับทราบร่วมกัน พบว่า การประชาสัมพันธ์
ด้านความปลอดภัยของบางหน่วยงานให้กับนักท่องเที่ยวยังขาดแบบแผนที่ชัดเจนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
2.4.5 ปัญหาการควบคุม การติดตามประเมินผล ยังขาดการประเมินผลด้านการจัดการความปลอดภัย
อย่างเป็นรูปธรรมในหลายๆหน่วยงานที่ต้องมีการบูรณาการงานร่วมกัน ซึ่งหมายความถึงความต่อเนื่องในแง่ของการบริหาร
และแนวทางการพัฒนาที่ต่อเนื่องด้วย อีกทั้งภาคเอกชนบางองค์กรก็ยังไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านนี้อย่างจริงจัง
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ตารางที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
มิติ
ปัญหาและอุปสรรค
1. ด้านบุคลากร
1.1 ปัญหาอัตรากาลังจานวนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ
1.2 ปัญหาด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน
1.3 ปัญหาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
2. ด้านงบประมาณ
2.1 ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์
3.1 ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ หรือล้าสมัย
4. ด้านการบริหารจัดการ 4.1 ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และ
และกระบวนการทางาน การดาเนินงานในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
4.2 ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 ปัญหาข้อจากัดด้านกฎหมาย
4.4 ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์
4.5 ปัญหาการควบคุม การติดตามประเมินผล
อภิปรายผล
การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา มีประเด็นข้อค้นพบที่ผู้วิจัยนามา
อภิปรายผลการศึกษาไว้ 2 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 นโยบายการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในระดับชาติโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ให้ความสาคัญส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
ผ่านแผนงาน โครงการต่างๆ ในหน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องไว้เป็นแนวทางกว้างๆ ซึ่งได้ขับเคลื่อนไปแล้ว
ในแต่ละกระทรวง โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนในระดับจังหวัด ได้แก่ แผนบูรณาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
(Chonburi Tourist Assistance Integrated Plan) ผ่านโครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยวและประชาชนในเขตเมืองพัท ยา มีหน่วยงานรับผิดชอบคือ จังหวัดชลบุรี อาเภอบางละมุง และ
เมืองพัทยา ลงสู่แผนในระดับพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ในเขตเมืองพัทยาซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ว่า วิธีการที่จะไปสู่ ความสงบ
ปลอดภัยอยู่ดีมีสุขของชุมชนและสังคมต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรประชาชนในแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่น
อย่างหลากหลาย รวมถึงมีการสารวจขอบเขตและระดับของภัยคุกคามต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว และพัฒนามาตรการป้องกันเพื่อขจัดปั ญหาเหล่านี้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติระดับชาติ และ ระดับภูมิภาค (พิชิต ควรเดชะคุปต์, 2540, น. 25)
ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาพบว่า 1) เมืองพัทยา 2) สถานีตารวจท่องเที่ยว 4 กองกากับการ 2 กองบังคับการ
ตารวจท่องเที่ยว 3) สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา 4) สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา เป็นหน่วยงานภาครัฐ
ที่ มี บ ทบาทหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการจั ด การความปลอดภั ย ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว ในขณะที่ ภ าคเอกชน
หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ เป็นหน่วยงานสาคัญที่มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีแผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวภายในหน่วยงานที่ค่อนข้างชัดเจน
เป็นรูปธรรม ในขณะที่ภาคเอกชนยังไม่มีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือจัดการความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
โดยตรง จะมีหน้าที่ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
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ในพื้นที่เท่านั้น ส่วนภาคประชาสังคมมีบทบาทค่อนข้างน้อย ข้อค้นพบอีกประการหนึ่งคือ การนานโยบายจัดการ
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวจากภาคส่วนต่างๆ เมื่อนาไปปฏิบัติพบว่า ยังไม่สามารถบูรณาการการทางานได้ครบวงจร
หน่วยงานภาครัฐมักพูดถึงกระบวนการทางานของตน แต่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและภาคประชาชน เมืองพัทยา
จึงควรตระหนักในการให้ความสาคัญสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมประเมินผล นอกจากนี้พบว่า สัดส่วนของตัวแทนจากภาครัฐมีจานวนมากกว่าภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม
อยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการที่นาไปปฏิบัติล้มเหลว
ไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้การซักซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวควรกระทาอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งทางบก
และทางทะเล และเมืองพัทยาควรให้ค วามสาคัญ กับการประชาสัมพัน ธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ผ่านช่องทางต่างๆ เนื่องด้วยเป็นการสะท้อนถึงมาตรฐานในการดู แลจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวที่ดี
ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจที่องค์กรภาครัฐให้ความสาคัญ เพิ่มความได้เปรียบเชิงแข่งขันและช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศในท้ายที่สุด
ประเด็นที่ 2 ปัญหา อุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่อ งเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา พบว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ประสบปัญ หาและ
อุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้น ที่เมืองพัทยา แบ่งเป็น 4 ด้าน สอดคล้องกับ
หลักการบริหาร ดังนี้ 1) ด้านบุคลากร ได้แก่ (1) ปัญหาอัตรากาลังจานวนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ
(2) ปัญหาด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน (3) ปัญหาศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 2) ด้านงบประมาณ ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ปัญหาด้าน
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ หรือล้าสมัย 4) ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการทางาน
ได้แก่ (1) ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และการดาเนินงานในการจัดการ
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา (2) ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ปัญหาข้อจากัดด้านกฎหมาย (4) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ (5) ปัญหาการควบคุม การติดตามประเมินผล
และสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อการประหยัด (Economy)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549, น. 27) เช่น การปรับเปลี่ยน
การทางานให้มีความทันสมัย (Managerailization) ลดการควบคุม (Deregulation) มีการกาหนดวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (Accountability for results) (Christopher, 1991, pp. 3-19)
รวมถึง สร้างระเบียบวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีความประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร (Jonathan, 1996,
p. 406)
ทุกหน่วยงานภาครัฐมักให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า จุดแข็งของเมืองพัทยาก็คือ การให้ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร เนื่องด้วยขนาดพื้นที่ไม่กว้างขวางจนเกินไปนัก ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานมีการประชุมด้านการจัดการ
ความปลอดภัยร่วมกันโดยมีเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพหลัก จึงทาให้รู้จักคุ้นเคยกัน การประสานงาน สนับสนุนส่งเสริม
อานวยความสะดวกซึ่งกันและกันจึงไม่ค่อ ยพบปัญหา กล่าวได้ว่าทุกหน่วยงานมองไปไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างปลอดภัย และเดินทางกลับไปอย่างสวัสดิภาพ รวมถึง
มีความประทับใจที่จะได้กลับท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยาอีกครั้ง ซึ่งหากมองวิเคราะห์ลึกลงไปแล้วความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน จะเป็นกลไกตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการความปลอดภัยด้าน
การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพในท้ายที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในประเด็นสาคัญของทุกวัตถุประสงค์สามารถนามากาหนดข้อเสนอแนะดังนี้
1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรนาผลการศึกษาไปใช้ในการจัดทา
แผนบูรณาการร่วมการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และเสนอรัฐบาลในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และผลักดันให้เกิดกฎหมายที่มีบทบัญญัติรองรับสิทธิ หน้าที่
และบทบาทของหน่วยงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2. จังหวัดชลบุรี ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่ปรึกษาในการพัฒนาจังหวัด โดยกากับดูแล
การมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ และติดตามประเมินผลการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในระดับ
จังหวัดให้ขับเคลื่อนสู่ระดับท้องถิ่นคือเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง
3. เมืองพัทยา ควรบูรณาการร่วมกับกลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดและหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้อง จัดทาคู่มือการสร้างความรู้ความเข้าใจใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) การจัดการความปลอดภัย
ด้านการท่องเที่ยว 2) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 3) การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
จัดระบบกลไกสนับสนุนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมโดยสร้างระบบการคัดเลือกตัวแทนที่สามารถสะท้อนปัญหาในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและจัด
ประชุมสัมมนาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4. ภาคสถาบันการศึกษา เสนอให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแกนหลักร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในเขตพื้นที่
เมืองพัทยาเช่น วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นแหล่งให้ความรู้เผยแพร่แนวคิด วิธีการ การปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม โดยมุ่งเน้นเรื่องการจัดการความปลอดภั ยด้านการท่องเที่ ยว ส่งเสริมการวิจั ยพัฒ นาที่จ ะช่วยให้เกิด
รูปแบบแนวทางการจัดการความปลอดภัยที่ มีนวัตกรรม รวมถึงเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ สะท้อนข้อเท็จจริง
เชิงสร้างสรรค์
5.ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เสนอให้สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นแกนหลัก
ในการขับเคลื่อน และสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ส่วนภาคประชาสังคมควรสอดส่องเป็นหูเป็นตา
ให้กับเจ้าหน้าที่ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
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การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรณีศึกษา : ผ้าทอไทลือ้ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
LOCAL WISDOM KNOWLEDGE CASE STUDY : TAI LUE WOVEN CLOTH BAN SRI DON CHAI
COMMUNITY CHIANG KHONG DISTRICT CHIANG RAI PROVINCE
วีนัสรินทร์ โตสงวน1
Winussarin Tosanguan1
มาณวิน สงเคราะห์1 ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล2 และ อรุณี ยศบุตร3
Manawin Songkhro1 Chaiyot SamritSakun2 and Aruni Yotbut3
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะบริหารธุรกิจ
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc) คณะบริหารธุรกิจ
3อาจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (Ph.d) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณี ศึกษา : ผ้าทอชาวไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสารวจ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อ
ของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ 2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้
ในกระบวนการทอผ้าไทลื้อของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธี
วิ จั ยแบบผสานวิ ธี ทั้ งระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพและปริ มาณ โดยผ่ านการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนบ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษและภูมิปัญญาใหม่ที่มีการผสมผสานในท้องถิ่นของชุมชนบ้านศรีดอนชัย
มีผู้ทรงภูมิปัญญาของชุมชนบ้านศรี ดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คือ กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทอผ้า
2. การจัดการทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน พบว่า ยังไม่ได้มีการดาเนินการจัดเก็บ
องค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน องค์ความรู้ส่วนใหญ่จึงเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่ขาดการรวบรวมความรู้
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางชุมชนเห็นว่าควรมีการดาเนินในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกรวมทั้งผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนต่อไป
3. กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในชุมชน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 30 คน มี ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นอย่างนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มีเจตคติต่อการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับ มากที่สุด
คาสาคัญ : การจัดการความรู้, ผ้าทอไทลื้อ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ABSTRACT
Research Local Wisdom Knowledge Case Study: Tai Lue Woven Cloth Ban Sri Don Chai
Community Chiang Khong District Chiang Rai province The purpose is: 1. To explore the local
wisdom of Tai Lue weaving of the weaving group. Baan Sri Don Chai Chiang Khong District 2. To
study the process of knowledge management in Tai Lue weaving process of weaving group. Baan
Sri Don Chai Chiang Khong District Chiang Rai province This research uses the merge method.
Both quantitative and qualitative research methods. Through participatory action research The
research found that
1. Local Wisdom Knowledge Tai Lue Woven Cloth is the traditional wisdom of Ban Sri
Don Chai community. Chiang Khong District Chiang Rai province It has been passed down from
the ancestors and the new wisdom has a local mix of Ban Sri Don Chai community. The wisdom
of Ban Sri Don Chai community. Chiang Khong District Chiang Rai is a weaving group. Baan Sri Don
Chai Chiang Khong District Chiang Rai province We are specialized in weaving.
2. Management of local knowledge database of local wisdom. It has not been done to
store the knowledge that is clear. Most knowledge is the knowledge that exists in the person
who lacked written knowledge. The community should be aware that information about the
local wisdom of the community should be collected. To provide a source of information to
outsiders as well as those interested in learning about the community.
3. The process of learning local wisdom of the people in the community found that 30
participants in local wisdom learning activities had knowledge of local wisdom after learning
activities. The statistically significant increase was 0.05 and the participants in the learning activity
had the highest level of attitudes towards local wisdom management.
Keywords : Knowledge Management, Lue Woven Cloth, Local Wisdom
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าค่านิยมที่ดีงามต่างเสื่อมถอย วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางสร้างสรรค์และทาลาย อีกทั้งการประกอบอาชีพในสังคมจาเป็นต้องแก่งแย่งผลประโยชน์
เพื่อสนองความต้องการ ขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มีวิถีชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนขาดน้าใจ ขาดความเอื้อเฟื้อต่อกัน
ละเลยต่อการยึดถือปฏิบัติและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ฯลฯ ซึ่งปัญหาต่างๆ ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยทั้งสิ้น
เราจึงควรร่วมใจกันปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเริ่มจากภูมิลาเนาหรือชุมชนของตนให้เข้มแข็งก่อน
เพื่อป้องกันผลร้ายที่ตามมา คือการเสื่อมสูญทางวัฒนธรรมอย่างถาวร โกวิทย์ พวงงาม (2556,น. 13-16) ได้แสดงทัศนะ
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไว้ว่า ต้องเป็นชุมชนที่สามารถจัดการตนเองและพึ่งพาตนเองได้
โดยชุมชนจะต้องเปลี่ยนกระบวนการคิด (Paradigm Shift) ที่เน้นการให้ความสาคัญกับกระบวนการคิด การเรียนรู้
กระบวนการสร้างชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นทุนทางธรรมชาติ ทุนความรู้ ทุนทางสังคมและทุนมนุษย์ โดยทุนชุมชนเป็นสิ่งที่คน
ในชุมชนสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เป็นเจ้าของความรู้ จัดการความรู้ และฝึกหัด
คิดในเชิงบวก โดยการยอมรับซึ่งกันและกัน ร่วมถักทอสิ่งดีๆ เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
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บ้านศรีดอนชัยเป็นแหล่งหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ โดยเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายผ้าทอไทลื้อ เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียง
ของอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน อาชีพการทอผ้าของชาวบ้านศรีดอนชัย แต่เดิมเป็นอาชีพเสริม
หลังฤดูเก็บเกี่ยวแต่ปัจจุบันได้กลายเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้มั่นคง ในอดีตการถ่ายทอดความรู้ในการทอผ้านั้น
ใช้การสอนกันภายในครอบครัว ชุมชนต่างๆ การบอกต่อๆ กันในกลุ่มผู้ที่สนใจทอผ้าแล้วฝึกปฏิบัติจนเกิดความชานาญ
คนทอส่วนใหญ่ที่นิยมทอผ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนิยมทอผ้าไทลื้อ ซึ่งลักษณะผ้ามีความงดงามมีเอกลักษณ์รูปแบบที่อ่อนช้อย
ลงบนพื้นผ้า สาหรับลวดลายเป็นลายโบราณดั้งเดิมและยังได้รับความนิยม คือลายน้าไหล โดยการทอผ้าไทลื้อนั้น
จะใช้กี่พื้นบ้านทอทาให้เนื้อผ้าแน่นสม่าเสมอกันและผู้ทอมีเทคนิคเฉพาะในการกระแทบฟืมจึงได้ผ้าทอไทลื้อที่งดงาม
จากการศึกษา พบว่า เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก ผู้ทอจะหันไปทางานการเกษตรของตนเองก่อน การทอผ้า
ในระยะนี้จึงลดน้อยลง บวกกับการทอผ้านั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ต้องใช้ความละเอียดในการขาย การเรียนรู้ของผู้ทอ
จึงต้องอาศัยเวลาฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจึงเกิดความชานาญ ด้วยเหตุนี้ลูกหลานจึงไม่ค่อยสนใจและเห็นความสาคัญ
ที่จะสืบทอดเอาไว้ ผ้าทอไทลื้อของบ้านศรีดอนชัย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความสาคัญมีเอกลักษณ์อันงดงาม
เป็นศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเหตุความสาคัญของปัญหาดังกล่าว
จึงมีแนวคิดที่จะบริหารการจัดการความรู้ที่ประกอบด้วย การรวบรวมความรู้ การสร้างความรู้ การเก็บความรู้และ
การค้นคืนความรู้ โดยใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ เพื่อสามารถบันทึกและถ่ายทอดความรู้
การทอผ้าไทลื้ออย่างสมบูรณ์และทาให้ผู้ที่สนใจสามารถ เกิดความรู้และความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ในกระบวนการทอผ้าไทลื้อของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
นิยามศัพท์ที่ใช้การวิจัย
1. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ ระเบียบแบบแผน กรรมวิธี หรือลาดับการกระทา
ของชุมชนบ้านศรีดอนชัย ซึ่งดาเนินต่อเนื่องกันไปให้เกิดผลผลิตหรือเกิดความรู้ที่สมบูรณ์และสังคมของกิจกรรมนั้นๆ
2. การจัดการความรู้ คือ การเรียนรู้ การปฏิบัติงานจริงและนาข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ซึ่งเน้นที่การจัด
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นสาคัญ รวมถึงการสร้างความรู้ใหม่ของชุมชน
3. ผ้าทอไทลื้อ หมายถึง ผ้าฝ้าย ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เป็นงานหัตกรรมท้องถิ่นที่ผลิตในบ้านศรีดอนชัย
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
4. ไทลื้อ หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ไทกลุ่มหนึ่ ง ซึ่งตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในป่ามณฑทยูนาน ทางตอนใต้
ของประเทศจีนและต่อมาชาวไทลื้อบางส่วนอพยพโยกย้ายลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐฉานของประเทศพม่า บางส่วนอยู่ใน
ประเทศลาวและบางส่วนอยู่กระจายตัวโดยทั่วไปในดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
บริบทของชุมชนบ้านศรีดอนชัย
- ประวัติความเป็นมาของชุมชน
- สภาพทั่วไปของชุมชน/ทรัพยากรชุมชน
- เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

กระบวนการ การจัดการความรู้การทอผ้าไทลื้อของกลุ่มสตรี
ทอผ้า บ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
1. การบ่งชี้ความรู้
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ใหม่
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
5. การเข้าถึงความรู้
6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
7. การเรียนรู้

กระบวนการจัดการความรู้ 7
กระบวนการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรณีศึกษา : ผ้าทอชาวไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research)
กระบวนการวิจั ยประกอบด้วย การวางแผนวิจั ย (Planning) ปฏิ บั ติ การตามแผน (Acting) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
(Observing) และสะท้อนความรู้ ข้อค้นพบ ข้อสังเกต (Reflecting) (Kemmis & Mc. Taggart, 1988) ที่ใช้รูปแบบ
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ผู้วิจัยได้ดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 1 การศึกษาสารวจเกี่ยวกับสถานนะองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อ ชุมชนบ้านศรี
ดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดชียงราย โดยทาการศึกษาสารวจองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของชุมชน (Knowledge
Defining) ด้วยการลงพื้นที่เพื่อสารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงบริบทที่แท้จริงของชุมชน สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง
ที่มีเนื้อหาที่สัมพันธ์กับฐานชีวิต ฐานวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรของชุมชน (ธารง บั วศรี, 2542 และ ถนอมวรรณ
ประเสริฐเจริญสุข, 2543) เนื้อหาสาระในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นประกอบด้วย ภูมิหลังและประวัติของชุมชนสภาพ
ทางกายภาพของชุมชน โครงสร้างของสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยมีขั้นตอนในการศึกษามี ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Searching) โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ จากข้อมูล
ทุติยภูมิเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยเอกสารทางด้านวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ วารสาร
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต
2. การศึกษาในพื้นที่ (Research Area Surveying) เป็นการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ การใช้แบบสอบถาม
เพื่อสารวจว่าชุมชนใดบ้างที่มี องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
ระยะที่ 2 ผู้วิจัยนาผลจากการศึกษาในระยะที่ 1 มาทาการเลือกองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อ
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยทาการประชุมกลุ่มย่อย โดยผู้วิจัย ได้นาผลที่ได้จาก
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การศึกษาการสารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเบื้องต้นตามกรอบภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อมานาเสนอแก่ผู้เข้าร่วม
ในการประชุ มกลุ่มย่อยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการใช้ เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion: FGD) เพื่อประมวลองค์ความรู้และกาหนดชนิดขององค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระยะที่ 3 การจัดเก็บองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยนาผลการคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น
ของชุมชนจากการประชุมกลุ่มย่อย มาดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ (Knowledge Capture) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
ในชุมชนให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้และนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวก
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
รูป แบบการวิจั ย (Research Design) ใช้ แ บบการวิจั ย เชิ งทดลอง (Experimental Research Design)
แบบกลุ่มเดียวทดลองก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-posttest Design) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
ดังนี้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน จากศูนย์การเรียนรู้สตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จานวน 30 คน
1. การทดสอบความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ (Achievement Test) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
3. การทดสอบความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ (Achievement Test) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการวิจัย
1. ผลการสารวจ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อ
1.1 พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ การทอผ้าไทลื้อ และสภาพทั่วไปของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย
จากการวิจัยพบว่าบริบทของชุมชนบ้านศรีดอนชัย ตั้งอยู่ ตาบลศรีดอนชัย อาเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เส้นทางสายเชียงราย-เทิง-เชียงของ หรือเส้นทางเชียงราย-พญาเม็งราย-เชียงของ มีพื้นที่ทั้งหมด 94 ตารางกิโลเมตร
ห่างจากตัวอาเภอเชียงของ 15 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองเชียงราย 122 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ
ที่อพยพเข้ามาเมื่อประมาณ 40 กว่าปีที่ผ่านมา ปัจจุบันบ้านศรีดอนชัยมีประชากรประมาณ 8,760 คน (ปี 2559)
ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ราบ สลับกับเทือกเขา มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกบางส่วนติดกับแม่น้าโขง
คือ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วประเทศลาว มีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายเชื้อชาติ เช่น ไทลื้อ ขมุ ชาวมูเซอ แม้ว
เย้า โดยไทลื้อส่วนมากอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านห้วยเม็งและบ้านศรีดอนชัย ทีอพยพมาจากทางสิบสองปันนาทางตอนใต้ของจีน
บ้านศรีดอนชัยเป็นแหล่งหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ โดยปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายผ้าทอไทลื้อ
นอกจากมีสินค้าหัตถกรรมผ้าทอแล้วยังมีการสาธิตการผลิต ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ที่เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงของอาเภอเชียงของในปัจจุบัน
ผู้วิ จั ยเห็ น ว่าควรมี การสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนบ้ านศรีด อนชั ย อาเภอเชี ย งของ
จังหวัดเชียงราย ตลอดจนกระบวนการปรับตัวของชุมชนที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ควรได้รับการศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมถึงวิธีการทาและกระบวนการต่างๆ เพื่อสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน อันจะเป็นยัง เป็นแนวทางในการ
สร้างอาชีพและยังเป็นการสืบทอดงานอาชีพพื้นบ้านที่เอกลักษณ์ อันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านศรีดอนชัย
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ต่อไป
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1.2 ความรู้เกี่ยวกับผ้าทอไทลื้อ
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) และการสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม (Focus
groups) กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผู้ทอผ้าไทลื้อ มีความรู้ในกระบวนการทอ
ผ้าไทลื้อ โดยผู้วิจัยสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้
อัตลักษณ์ลวดลายการทอผ้าไทลื้อ ลายน้าไหล บ้านศรีดอนชัย ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ชาวไทลื้อ
เรียกว่า ลายเกาะหรือลายล้วง อันเนื่องมาจากวิธีการทอที่นาด้ายสองเส้นมาคล้องกันผูกกันกับด้ายเส้นยืน เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงให้กับเนื้อผ้าและต้องใช้มือล้วงด้ายเส้นยืนเพื่อต้องสอดด้ายเส้นพุ่งเข้าไปเพื่อให้เกิดลวดลาย ในปัจจุบัน
ผ้าทอไทลื้อ มีสีสันมากกว่าที่ อื่น ด้านหลังของผืนผ้าและจะมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ มีสีสันสดใสใช้ฝ้ายย้อมสีเคมี
ในการทอลวดลายใหม่ (นางแว่นแก้ว ภิรมณ์พลัด ประธานกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย, สัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2560)
ลวดลายผ้าทอชาวไทลื้อปัจจุบันมีลวดลายหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามแต่ผู้ ทอผ้าจะคิด
และออกแบบ เมื่อทอเสร็จลักษณะลวดลายคล้ายกับอะไรก็จะใช้ชื่อลายว่าคือสิ่งนั้น อาทิ
เกาะป้าด หรือ ลายพาด มีลักษณะลายเป็นคลื่นหยักพาดกันในแนวเฉลียง ส่วนใหญ่ลายนี้มักเป็น
ลายเดี่ยวๆ ไม่ผสมกับรายอื่น แต่ลายพาดคือโครงสร้างของลายต่างๆ เกือบทุกลาย

ภาพที่ 2 เกาะป้าด

ภาพที่ 3 เกาะป้าดมีเขี้ยว

ภาพที่ 4 เกาะก้นต่อมีเขี้ยว

ภาพที่ 5 เกาะเครือก้นต่อ

เกาะบ้าง บ้าง หมายถึง แหว่ง ลักษณะของลายเกาะจะอยู่ในรูปสามเหลี่ยมแต่ยอดแหว่งไป

ภาพที่ 6 เกาะบ้าง
เกาะยอด มีลักษณะของการพาดเส้นหยักให้ปลายชนเข้าหากันแหลมออกไปคล้ายเป็นยอด

ภาพที่ 7 เกาะยอด

ภาพที่ 8 เกาะยอดต่อ
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ภาพที่ 9 เกาะยอดก้นต่อ
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ลวดลายของผ้าทอไทลื้อ มีความละเอียดประณี ตและมีเอกลักษณ์ ของไทลื้อ มาจากความคิด
สร้างสรรค์ที่ถักทอออกมาเป็นลวดลายอย่างสวยงาม
ลวดลายน้าไหล มาจากเทคนิควิธีการทอแบบเกาะ หรือ ล้วง

ภาพที่ 10 เกาะไหลใหญ่
2. กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อ ของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย
2.1 สารวจและจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge Planning)
การสารวจและจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อ พบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย ยังไม่ได้มีการดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน องค์ความรู้ส่วนใหญ่
จึงเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งขาดการรวบรวมความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ขาดการบันทึกข้อมูลองค์ความรู้ในแต่ละเรื่อง จึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้น และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย ประสบความสาเร็จในการทอผ้าไทลื้อและสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กัน
ในกลุ่มผู้ทอผ้าไทลื้อ
นอกจากนี้จากการสารวจเรื่องการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน พบว่า
หน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการเผยแพร่ ขาดการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในส่วนของโรงเรียนมีการนาภูมิปัญญาไปบูรณาการกับ
หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนแต่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลซึ่ง มิได้มีการจัดทาในรูปแบบของฐานข้อมูลที่มีขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินงานที่ชัดเจน
ทั้งนี้ทางกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย เห็นว่าควรมีการดาเนินการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกรวมทั้งผู้ที่สนใจการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ชุมชนต่อไป เช่น
2.1.1 เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ และแผ่นป้ายความรู้ ที่ประชาชนในชุมชนสามารถไปเรียนรู้ได้
ในศูนย์การเรียนรู้
2.1.2 ฐานข้อมูล ที่มีรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย เช่น ชื่อ ที่อยู่
รวมทั้งขั้นตอนในการดาเนินการ หรือวิธีการทางานของภูมิปัญญาด้านการทอผ้า ที่ผู้สนใจสามารถศึกษาและทา
ความเข้าใจในองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าได้
2.2 การแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
การแสวงหาความรู้ในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อของชุมชน บ้านศรีดอนชัย อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงรายในระยะแรกกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัยใช้วิธีการสืบค้นภูมิปัญญาของชุมชนที่มีการสูญหายไป
ในอดีตและเครื่องมือในการทอผ้า เพื่อรื้อฟื้นวัฒนธรรมของชุมชนโดยการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั้น
จะให้ลักษณะการพูดคุยกับกลุ่มคนสูงอายุในชุมชนเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ของชุมชนว่ามีองค์ความรู้ด้านใดบ้างเพื่ อนา
องค์ความรู้เหล่านั้นมานาเสนอในลักษณะของวัฒนธรรมของชุมชน
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ผลการวิจัยพบว่าในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นการแสวงหาความรู้ใน 3 ลักษณะ คือ
2.2.1 การแสวงหาความรู้ที่เป็นประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ในชุมชนความรู้ส่วนใหญ่
ที่เป็นภูมิปัญญาและความรู้จากประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล (Tacit Knowledge) และนาองค์ความรู้นั้นมาแลกเปลี่ยน
2.2.2 การศึกษาดูงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก
2.3 รูปแบบในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลจากการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อของกลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านศรีดอนชัย ได้มีการดาเนินการการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านศรีดอนชัยในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
2.3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน
2.3.2 การจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ ให้แก่กลุ่มต่างๆ ที่สนใจ โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภายนอกชุมชน
เป็นผู้สนับสนุน เช่น การพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัด การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น การฝึกอบรมการทอผ้าไทลื้อ ให้แก่กลุ่มที่สนใจ
2.3.3 การจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆที่สนใจโดยกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย
ซึ่งมีความตระหนักและเห็นในความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนาไปประกอบอาชีพได้ซึ่งมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น การฝึกอาชีพการทอผ้าของกลุ่มแม่บ้าน ตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย มีการจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1) การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้แบบนี้ ผู้สอนจะทาการสาธิตและให้ผู้เรียน
ปฏิ บั ติ ต ามส่ ว นใหญ่ เป็ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ ฝึ ก อาชี พ โดยผู้ เรี ย นต้ อ งมี ก ารฝึ ก กั บ ครู ผู้ ส อน เช่ น
กระบวนการทอผ้า เทคนิคการทอผ้า รวมไปถึงลักษณะลวดลายของผ้าทอไทลื้อ
นอกจากนี้แล้วในการถ่ายทอดความรู้ผู้สอนยังได้มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม เช่น
การเตรียมฝ้าย ผู้สอนจะอธิบายถึงความแตกต่างของเครื่องมือแต่ละชนิดว่า มีการใช้ทาอะไรกันบ้างโดยเครื่องมือ
แต่ละชนิดนั้นมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
2) การศึกษารูปแบบวิธีการทางานของชุมชนหรือของบุคคลอื่น ส่วนใหญ่พบว่าตัวผู้สอน
จะเป็นผู้ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพื่อนามาปรับและพัฒนาการทางานของตนเอง เน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มเครือข่ายในระดับตาบล เช่น การส่งเสริมชาวบ้าน
ในการสร้างอาชีพ นอกจากนี้แล้วการสร้างความรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัยยังมีการแลกเปลี่ยนโดยชาวบ้าน
จะมีการนาความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้นี้จึงทาให้เกิดการหมุนเวียน
ความรู้ในชุมชนอย่างรวดเร็ว
2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนโดยผู้วิจัยร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 6 ตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จานวน 30 คน โดยเป็นเพศชาย จานวน 6 คน เพศหญิง จานวน 24 คน
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ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่จัดขึ้น ผู้วิจัยได้ทาการประเมินผล
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบก่อน (Pre-test) และหลัง (Post-test)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จานวน 10 ข้อ โดยมีผลดังนี้
ผลการวิจัยพบว่ามีค่าคะแนนสอบก่อน (Pre-test) เท่ากับ 22.26 และคะแนนทอสอบหลัง (Post-test)
เท่ากับ 40.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เท่ากับ 6.51 และ 3.89 และเมื่อทดสอบค่าความแตกต่างของคะแนน
ก่อนและหลังด้วยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ค่า t เท่ากับ 15.90 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
ลาดับที่
กลุ่มตัวอย่าง
N
S.D
t
sig
x
1
ก่อนเข้าร่วม
30
22.26
6.51
15.90
.000**
2
หลังเข้าร่วม
30
40.17
3.89
อภิปรายผล
1. ผลการสารวจ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อ
บ้านศรีดอนชัยเป็นแหล่งหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ โดยปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายผ้าทอไทลื้อ
นอกจากมีสินค้าหัตถกรรมผ้าทอแล้วยังมีการสาธิตการผลิต ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ที่เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงของอาเภอเชียงของในปัจจุบัน
จากผลการสารวจพบว่ามีผู้ทรงภูมิปัญญาของชุมชนบ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
คือ กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทอผ้า
กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ เพื่อการอนุรักษ์
และต่อยอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไทลื้อ มาสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับสมาชิก จนปัจจุบันผ้าทอไทลื้อ
ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในนามผลิตภัณฑ์ OTOP อาเภอเชียงของ ได้รับรางวัล
ระดับประเทศและมีมาตรฐานรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมรม อีกทั้งที่ทาการกลุ่มยังเป็นสถานที่จาหน่าย
ผลิตภัณ ฑ์ OTOP อาเภอเชียงของ สอดคล้องกับการศึกษาของ รัชพล ปัจพิบูลย์ (2538) ที่พ บว่ากระบวนการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทยทรงดา มีการสอนการทอผ้าโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ถ่ายทอด
และผู้รับการถ่ายทอดทาให้ผู้สอนสอดแทรกความรู้ด้านต่างๆ ได้ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวคือ พ่อแม่
และญาติพี่น้องเป็นผู้ให้การถ่ายทอดต่อบุตรหลานที่ยังไม่ได้รับการเรียนรู้ให้ได้รับการเรียนรู้ตามขั้นตอน จนสามารถ
ปฏิบัติเองได้
ผ้า ทอที่เป็นอัตลักษณ์ของผ้า ทอไทลื้อบ้านศรีด อนชัย คือ ลายน้าไหล สีของผ้าทอเป็นสีสันสดใส
มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ลายน้าไหล ได้มาจากการบอกเล่า การอพยพของชาวไทลื้อ จากสิบสองปันนาลงมายัง
ประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกระแสน้าที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่า ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของกลุ่มชน
จากประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ดังที่ภัทริน กุสพลนนท์ (2547) กล่าวไว้ว่า การทอผ้าไทลื้อ กลุ่มแม่บ้าน
บ้านธาตุสบแวน อาเภอเชี ยงคา จังหวัดพะเยา ศึกษาความเป็นมาของชาวไทลื้อในบ้านธาตุสบแวน ชาวไทลื้อ
บางส่วนได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาเภอเชียงคาจนถึงปัจจุบัน การทอผ้าของชาวไทลื้อทั้งในอดีตมักทอผ้าไว้ใช้ในชีวิตประจาวัน
แต่ในปัจจุบัน มีการทอผ้าไว้จาหน่าย ผู้ทอผ้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ส่วนผู้ชายจะช่วยในด้านประกอบอุปกรณ์ เมื่อมีเวลาว่าง
จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว จะมีการรวมกลุ่ม สตรีในหมู่บ้านเพื่อทอผ้าเป็นอาชีพเสริม ทาให้สร้างรายได้
สร้างความสามัคคีในหมู่บ้านและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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เทคนิคในการทอผ้าไทลื้อ บ้านศรีดอนชัยจะใช้เทคนิค จก ขิด ยกดอก เกาะหรือล้วง เป็นเทคนิคที่ทา
ให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า ส่วนสีของผ้าทอผู้ทอจะเป็นผู้เลือกสีเองส่วนใหญ่ใช้สีสันสดใสในการทอ
2. กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อ ของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย
2.1 สารวจและจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge Planning)
ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่นของชุมชนบ้านศรีดอนชั ย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยังไม่ได้มีการ
ดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน องค์ความรู้ส่วนใหญ่จึงเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit
Knowledge) ขาดการรวบรวมความรู้ที่เป็นลายลักษณ์ (Explicit Knowledge) มีพียงองค์ความรู้บางเรื่องที่มีการบันทึก
เรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษร จากเครือข่ายของชุมชนที่มาแลกเปลี่ยน เช่น องค์ความรู้ด้านการทอผ้าที่มีการรวมกลุ่ม
กับหน่วยงานภายนอก หรือนักวิจัยจากภายนอกที่เข้ามาวิจัยในชุมชนโดย ความรู้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวของผู้ทรงภูมิปัญญา โดยเฉพาะผู้นาชุมชน องค์ความรู้ส่วนใหญ่จึงเป็น
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ อลาวี (Alavi. 2003) ที่ว่า การจัดความรู้
ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้และนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวก เพื่อนาไปเก็บและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Knowledge Sharing) ที่ให้สามารถนาองค์ความรู้มาใช้ใหม่ได้ และยังสอดคล้องกับ โบเยกา (Gboyega, 1997)
มอนโร (Monroe, 1980) และธนาคารโลก (World Bank, 2001) ที่พบว่าภูมิปัญญาวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จาเป็นต้อง
ดาเนินการส่งเสริม เผยแพร่โดยการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
2.2 การแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
การแสวงหาความรู้ในการจัดการภูมิปัญญาของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารและสารวจจากกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย ทั้งนี้นอกจากเป็น
การสืบค้นความรู้ (Knowledge Acquistion) ของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย คือ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ยังเกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างบุคคลในการถ่ายโอนความรู้ระหว่างผู้วิจัย
นักวิจัยท้องถิ่นและกลุ่มสตรีทอผ้า ซึ่งพบว่า ได้มีการดาเนินการในการแสวงหาความรู้ที่เป็ นการรวบรวมความรู้
จากแหล่งความรู้ภายใน (Internal collection of Knowledge) คือ ทั้งภายในชุมชนและการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ภายนอกชุมชนซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้ใน 2 ลักษณะ คือ 1) การแสวงหาความรู้ที่เป็นประสบการณ์เดิม
ของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ในชุมชนความรู้ส่วนใหญ่ที่เป็นภูมิปัญญาและความรู้จากประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล
(Tacit Knowledge) และนาองค์ความรู้นั้นมาแลกเปลี่ยน 2) การศึกษาดูงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกชุมชน
วิธี ก ารแสวงหาความรู้เหล่ า นี้ เป็ น ไปด้ วยการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ จ ากแหล่ ง ความรู้ ที่ เกิ ด จาก
การศึกษาและค้นคว้าจากตัวบุคคล กลุ่มองค์กรและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรชุมชน โดยเฉพาะความรู้
ในกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชั ย ซึ่ง ยุวนุช ทินนะลักษณ์ (2549) กล่าวว่าการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่ในชุ มชน
ท้องถิ่น ได้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทุนทุกประเภท ทั้งทุนทางสัง คม ทุนทางภูมิปัญญา มีทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในชุมชน ดังนั้นหากความรู้ไม่พอหรือยังขาดอยู่จึงจะขยับวงกว้างออกไปเรื่อยๆ จากนั้น
เมื่อชุมชนได้แสวงหาความรู้ที่จาเป็นได้แล้วจะทาการพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทชุมชนโดยการ
ตรวจสอบและคัดเลือกความรู้ที่สาคัญที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานได้โดยการนาความรู้ที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนมาบูรณาการกับความรู้เดิมของตนจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2.3 รูปแบบในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไทลื้อ ของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย ได้มี
การดาเนินการในหลายรูปแบบ ทั้งเป็นการดาเนินการการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยชุมชนและมีการจัดกิจกรรม
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เพื่อการเรียนรู้ของหน่วงงานต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 1) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผ่ า น
หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน 2) การจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ ให้แก่กลุ่มต่างๆ ที่สนใจโดยมีหน่วยงาน/องค์กร
ภายในชุมชน เป็นผู้สนับสนุน 3) การจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ ให้แก่กลุ่มต่างๆที่สนใจโดยชุมชน ซึ่งมีความตระหนัก
และเห็นในความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
จะเห็นว่ากลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย มีการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา ที่สอดคล้อง
กับ ทรงศิริ สาประเสริฐ (2542) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ลักษณะการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งพบว่า
การถ่ายทอดระหว่างชุมชน มีการใช้วิธีการเรียนรู้จากการฝึกอบรม การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน
2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนโดยผู้จัดทาได้จัดกิจกรรม
การอบรม ผลการวิจัยปรากฏว่า ภายหลังการใช้การทดสอบก่ อนการอบรมและหลังการอบรม ผู้ที่เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผ้าทอไทลื้อ มากขึ้น หลังจากผ่านการอบรม สอดคล้องกับการวิจัยของ อุบลรัตน์ กิจไมตรี
(2544) ที่ ศึ กษาค้ นคว้าเรื่องการพั ฒ นาหลักสูตรเพื่ อถ่ายทอดเพลงอีแซว ภู มิปัญ ญาท้องถิ่น สุพ รรณบุรี สาหรับ
นักเรียนประถมศึกษา โดยผู้วิจัยได้สารวจแนวคิดและงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ทดลอง
ใช้สูตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพังม่วง จังหวัดสุพรรณี จานวน 23 คน ผลจากวิจัยพบว่า นักเรียน
และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดเพลงอีแซวภูมิปัญญาท้องถิ่นสุพรรบุรี
ผลการสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หลักการคาอธิบายวิชา จุดหมาย โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา เวลาเรียน แนวทาง
การจัดการเรียนการสอน สื่อและการประเมินผล มีนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเพลงอีแซว สามารถแสดงเพลงอีแซวได้
และมีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
ข้อเสนอแนะ
1. องค์การบริหารส่วนตาบล สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่ ตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2. กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านศรีดอนชัย ควรมีการจัดการความรู้เรื่องกระบวนการทอผ้าไทลื้อให้เป็นระบบ
เป็นรูปธรรม เช่นการบันทึกเป็นลักษณ์อักษร ให้เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร คู่มือ เพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย
3. ควรนาความรู้ที่มีอ ยู่ไปประยุก ต์ใช้ในการทอผ้า ไทลื้อ เพื่อ ก่อให้เกิด การพั ฒ นาระบบการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งการเรียนรู้ในระบบ การเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่คนชุมชนอีกด้วย
เอกสารอ้างอิง
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การจัดการโซ่อุปทานยางพาราในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
NATURAL RUBBER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN MUANG DISTRICT, KAMPHEANG PHET
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์1 และ สุธิดา ทับทิมศรี2
Photsawi Sirisaranlak1 and Sutida Tubtimsri2
1อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งเน้นศึกษาการจัดการโซ่อุปทานยางพาราในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาโซ่อุปทานยางพาราในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร และวิเคราะห์ปัญหาการจัดการโซ่อุปทานของ
เกษตรกรสวนยางพาราและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเจาะจงเลือก (Purposive
Sampling) โดยการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
มีจานวน 15 คน ที่อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 9 คน พ่อค้า
ยางพารา จานวน 3 คน ตัวแทนสหกรณ์กองทุนสวนยางและกลุ่มชาวสวนยาง จานวน 3 คน โดยการแบบสัมภาษณ์
การดาเนินงานตามตัวแบบจาลองโซอุปทาน (SCOR Model) หรือ ซึ่งประเด็นคาถามประกอบด้วย การวางแผน
การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่ง การส่งคืน และปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการโซ่อุปทานยางพารา
จากการวิจัยพบว่าด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยางพาราราในเขต อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า พื้นที่ปลูกยางพารา
รวมในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีเนื้อที่รวม 12,323 ไร่ โดยพันธุ์ยางที่มี
การปลูกมากที่สุดคือ RRIM 600 ผู้วิจัยได้สร้างแบบจาลองโซ่อุปทานยางพาราในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ซึ่งโซ่อุปทานยางพาราเริ่มจากส่วนต้นน้าคือ เกษตรกรทาการปลูกยางพารา ได้ผลิตวัตถุดิบต้นน้าคือ น้ายางสด ยางแผ่นดิบ
และยางก้อนถ้วย โดยน้ายางสดจะถูกจาหน่ายไปยังสหกรณ์หรือกลุ่มชาวสวนยาง ส่วนยางก้อนถ้วยและ ยางแผ่นดิบ
จะถูกจาหน่ายไปยังสหกรณ์หรือกลุ่มชาวสวนยาง และพ่อค้ายางพาราในจังหวัด หลังจากที่มีการรวบรวมสินค้าจะถูกจัด
จาหน่ายไปยังส่วนกลางน้าคือโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติในจังหวัดใกล้เคียงและภาคใต้ เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ยางพาราขั้นต้นส่งต่อโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในอุตสาหกรรมปลายน้าต่อไป จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการจัดการโซ่อุปทานยางพาราด้วยแผนภาพสาเหตุและผล พบว่าปัญหาเกิดจาก 4 ปัจจัยหลัก คือ Man (คน)
Machine (เครื่องจักร) Management (การบริหารจัดการ) และ Environment (สิ่งแวดล้อม) โดยเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ เช่น เกษตรกรขาดความรู้และทักษะความชานาญในการทาสวนยาง การกรีดยาง และการบารุงรักษาต้นยาง
การลงทุนเครื่องจักรในการทายางแผ่นดิบมีต้นทุนที่สูง ขาดทักษะการจัดการด้านโลจิสติกส์ ความผันผวนของราคายาง
ปัญหาโรคติดต่อในต้นยางและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
คาสาคัญ : โซ่อุปทานยางพารา, ตัวแบบจาลองโซอุปทาน, แผนภาพสาเหตุและผล
ABSTRACT
This paper aims to study the ‘Natural Rubber Supply Chain Management in Muang
District, Kampheang Phet. The objectives consist of the study of Rubber supply chain in Muang
District, Kampheang Phet and analysis of the problems in rubber supply chain of farmers and
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s t a k e h o ld e r s . The researcher selected the samples using purposive sampling method by
interviewing and collecting information from the participants in the supply chain from the base
on SCOR Model activities. There were 15 samples in the Muang district which consists of 9 rubber
growers, 3 rubber traders, rubber plantation cooperatives and 3 rubber farmers. The questions
included supply planning, production, delivery, return and problems in supply chain
management. The research found that the general information about rubber in the district of
Kamphaengphet province, found. Total rubber plantation in Muang District Kamphaeng Phet
Province with right and unlicensed documents in total area of 12,323 Rai, the most cultivated
rubber is RRIM 600. The researcher constructed a rubber supply chain model in Muang district.
Khampangphet The supply chain of rubber consist of f a r m e r s , Rubber trader, and Rubber
processing plant. Raw materials are rubber latex, raw rubber sheet and rubber cup. Latex is sold
to rubber cooperatives or rubber farmers group. Rubber cup and raw rubber sheets are sold to
rubber cooperatives or rubber traders in the province. After collecting the products, it will be
distributed to the natural rubber processing plants in the neighboring provinces and the southern
part of Thailand for the processing of primary rubber products and the primary rubber products
will be sent to processing plants in the downstream industry. From the analysis of problems in
rubber supply chain management with the Cause and Effect diagram found that the problem is
caused by four main factors: Man, Machine, Management, and Environment. This is due to many
reasons such as a farmer’s lack of knowledge and skills in the rubber plantation, rubber tapping
and fertilizations, investment in raw rubber sheet machinery has a high cost, lack of logistics
management skills, volatility of rubber prices, rubber trees diseases and natural disasters.
Keywords : Rubber Supply Chain, SCOR Model, Cause and Effect Diagram
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันนี้การผลิตยางพาราในประเทศไทยมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังทารายได้ให้กับ
ประเทศจานวนมากในแต่ละปี จากรายงาน ของศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)
กล่าวว่าเนื้อที่กรีดได้ทั้งประเทศในปี 2559 คือ 19,613,559 ไร่ และผลผลิต 4,451,848 ตัน โดยในภาคเหนือมีเนื้อที่
กรี ด ได้ คิ ด เป็ น 789,762 ไร่ และมี ผ ลผลิ ต ยางพารา 113,012 ตั น จากสถิ ติ ในปี 2557-2559 พบว่ า จั ง หวั ด
กาแพงเพชรเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตยางพาราที่มีการเติบโตอย่างต่อสม่าเสมอ จังหวัดกาแพงเพชร มีเนื้อที่ ยืนต้น
ประมาณ 40,846 ไร่ ผลผลิตรวม 38,914 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 188 กก. แหล่งปลูกยางพาราของจังหวัดกาแพงเพชรที่สาคัญ
ได้แก่ อ.เมืองกาแพงเพชร อ.คลองลาน และ อ.ปางศิลาทอง เนื้อที่กรีดทั้งจังหวัดเท่ากับร้อยละ 50 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด
รวมเนื้อที่ยืนต้นเท่ากับร้อยละ 70 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด ถึงแม้ว่ายางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่สาคัญซึ่งทารายได้
ให้กับเกษตรกรในจังหวัดกาแพงเพชร แต่ในปัจจุบันยังมีการศึกษาวิจัยในการจัดการโซ่อุปทาน (Supply chain)
ของยางพาราอยู่น้อย ซึ่งยังขาดองค์ความรู้ในการเชื่อมโยงโซ่อุปทานโดยองค์รวมจากต้นน้าถึงปลายน้า การจัดการโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management) เกี่ยวข้องกับการประสานงานและร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
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ไปยังผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้แทนจาหน่าย จนกระทั่งถึงผู้บริโภค เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค
(ประจวบ กล่อมจิตร, 2556, น. 16) การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเพื่อศึกษาโซ่อุปทานยางพาราที่เริ่มจาก
เกษตรกรผู้ผลิตยางพาราในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งผ่านการรวบรวมและกระจายสินค้าโดยสหกรณ์สวนยาง
และพ่อค้ายางพารา ไปยังผู้ประกอบการขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
โดยดาเนินการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงปัญ หาที่เกิดขึ้นในการจัดการโซ่อุปทานยางพาราและทาการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยแผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) และมีการพัฒนาตัวแบบการจัดการ
โซ่อุปทานยางพาราในอาเภอเมือง เพื่อประยุกต์ใช้ในการดาเนินการพัฒนาการประสานงานและเชื่อมโยงโซ่อุปทาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร สหกรณ์ยางพารา และเครือข่ายธุรกิจยางพาราเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการโซ่อุปทานยางพาราในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาโซ่อุปทานยางพาราด้วยการวิเคราะห์ตัวแบบจาลองโซอุปทาน (SCOR Model) ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัดการโซ่อุปทานของเกษตรกรสวนยางพาราและผู้ที่เกี่ยวข้อง
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การจัดการโซ่อุปทาน หมายถึง การประสานงานและร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบไปยังผู้ผลิต
ผู้กระจายสินค้า ผู้แทนจาหน่าย จนกระทั่งถึงผู้บริโภค เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค
โซ่อุปทานยางพารา หมายถึง การบริหารจัดการเริ่มจากส่วนต้นน้าคือ เกษตรกรทาการปลูกยางพารา
ได้วัตถุดิบต้นน้าคือ น้ายางสด ยางแผ่นดิบและยางก้อนถ้วย ผ่านกระบวนการแปรรูปที่แตกต่างกัน ผลผลิตที่ได้คือ
ยางแผ่นดิบ และยางก้อนถ้วยหรือเศษยาง
แผนภาพสาเหตุและผล (ผังก้างปลา) หมายถึง แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา กับสาเหตุ
ทั้งหมดที่อาจก่อ ให้เกิดปัญหานั้น สานักมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่นได้นิยามความหมายของผังก้างปลา คือ
แผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลายๆสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
หนึ่งปัญหา
ตัวแบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) หมายถึง ตัวแบบแสดงลักษณะการดาเนินการ
จัดการโซ่อุปทานและกิจกรรมทางธุรกิจในโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และแก้ปัญหาการขาด
ความเป็ น มาตรฐาน โดยมี ก ารก าหนดมาตรวัด ให้ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ส าหรับ การวัด ประสิ ท ธิภ าพในแต่ ล ะ
กระบวนการ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการจัดการโซ่
อุปทานยางพารา ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
- คน (Man)

ศึกษาโซ่อุปทานยางพาราด้วยการวิเคราะห์กิจกรรม
ตามตัวแบบจาลองโซอุปทาน (SCOR Model)
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
- เกษตรกร
- พ่อค้ายางพารา
- ตัวแทนสหกรณ์กองทุนสวนยาง

- เครื่องจักร (Machine)

- การบริหารจัดการ (Management)
- สิง่ แวดล้อม (Environment)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานยางพาราในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ทั้งหมด 16 ตาบล จานวน 213,228 คน (สานักงานสถิติจังหวัดกาแพงเพชร, 2558)
กลุ่มตัวอย่างการศึกษาในครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการ
ตัดสินใจของผู้วิจัย ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับหัวข้อ
การวิจัยในครั้งนี้ จานวน 15 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant Interview) เป็นการเลือก
ตัวอย่างที่ผู้ศึกษาได้ดาเนินการพิจารณาเลือกตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพมาดาเนินการประมวลผลข้อมูลอันนาไปสู่ข้อค้นพบต่อไป
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้งนี้ จานวน 15 คน ที่ อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ประกอบด้วย 1) เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 9 คน 2) พ่อค้ายางพารา จานวน 3 คน 3) ตัวแทนสหกรณ์กองทุนสวนยาง
และกลุ่มชาวสวนยาง จานวน 3 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยอาศัยแนวความคิดจากตารา เอกสาร รายงาน ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และตอนที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม SCOR Model หรือ ตัวแบบจาลองโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดหา
แหล่งวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่ง การส่งคืน และปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการโซ่อุปทานยางพารา
3. วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิได้มา
จากทาการเก็บข้อโดยการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานยางพารา ได้แก่ เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพ
ทาสวนยางพาราในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พ่อค้ายาง และตัวแทนกลุ่มชาวสวนยางและสหกรณ์สวนยาง
81

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลทุติยภูมิได้มาจากวิธีการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตารา วารสาร บทความ งานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง
และค้นคว้าข้อมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การยางแห่งประเทศไทย สาขา
กาแพงเพชร สมาคมยางพาราไทย และ ชุมนุมสหกรณ์สวนยางแห่งประเทศไทย
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้แบ่งข้อมูลออกออกเป็น 2 ประเภทคือ
ข้อมูลปฐมภูมิ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกดังนี้ 1) การวิเคราะห์
แบบสัมภาษณ์ การดาเนินงานตาม SCOR Model หรือ ตัวแบบจาลองโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดหา
แหล่งวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่ง การส่งคืน และปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการโซ่อุปทานยางพารา โดยนาคาสัมภาษณ์
จากผู้ถูก สั มภาษณ์ ม าเปรียบเที ยบความเหมื อ นและความต่ างของแต่ ละบุ ค คล และจั ด ลาดับ ความสาคั ญ และ
คุณลักษณะของข้อมูล เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกันของข้อมูลในการหาข้อสรุปที่เป็นสาระหลัก ซึ่งการวิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของการพรรณนา
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์
เพื่อหาบทสรุปร่วมกันของเรื่องหรือเหตุการณ์นั้น 2) การวิเคราะห์โซ่อุปทานยางพารา อ. เมือง จ. กาแพงเพชร ตั้งแต่
เกษตรกรต่อไปยังตลาดกลางยางหรือสหกรณ์เพื่อเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยาง 3) การวิเคราะห์ผังก้างปลา
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการโซ่อุปทานจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานยางพารา
ข้อมูลทุติยภูมิ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการยางแห่งประเทศไทย สาขากาแพงเพชร เพื่อทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกยางพาราในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่องการจัดการโซ่อุปทานยางพาราในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีวัต ถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิธีการจัดการโซ่อุปทานรวมถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานผู้วิจัยได้ทาการสารวจและเก็บข้อมูลดังกล่าว ผล
จากการดาเนินการศึกษามีดังต่อไปนี้
จากการวิจัยพบว่าด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยางพาราราในเขต อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรพบว่า พื้นที่
ปลูกยางพารารวมในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธ์ มีเนื้อที่รวม 12,323 ไร่
โดยพันธุ์ยางที่มีการปลูกมากที่สุดคือ RRIM 600 จานวน 11,427 ไร่ รองลงมาคือพันธุ์ RRIT 251 จานวน 1,046 ไร่
โดยตาบลไตรตรึงษ์มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด จานวน 5,130 ไร่ โดยมีจุดรวบรวมยางของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
กับการยางแห่งประเทศไทยสาขากาแพงเพชร จานวน 3 แห่งคือ กลุ่มชาวชวนยาง ตาบลนาบ่อคา สหกรณ์กองทุน
สวนยาง ตาบลไตรตรึงษ์ และกลุ่มชาวสวนยาง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ด้านการจัดการโซ่อุปทานยางพารา จากการสัมภาษณ์การดาเนินงานตาม SCOR Model หรือ ตัวแบบจาลอง
โซอุปทาน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่ง การส่งคืน และปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการบริหารจัดการโซ่อุปทานยางพารา ด้านการวางแผนด้านการวางแผนการปลูกยาง จากการสัมภาษณ์เกษตรกร
ชาวสวนยางพบว่า การตัดสินใจในการเริ่มปลูกยางพาราส่วนใหญ่ได้รับคาแนะนาได้รับจากเพื่อนเกษตรกร มีการซื้อ
กล้ายางพาราจากภาคใต้ ภาคตะวันออก และผู้เพาะพันธุ์ในท้องที่ ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกคือ RRIM 600 และมีการได้รับ
คาแนะนาในการปลูกต่างๆ จากเพื่อนเกษตรกรและหน่วยงานรัฐบาลในการสนับสนุนข้อมูล พันธุ์ยาง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ในการทาสวนยางพารา ด้านการวางแผนการผลิตยาง พบว่า โดยส่วนใหญ่จะมีการเปิดกรีดยาง 9 เดือน/ปี ในระหว่าง
เดือน มิถุนายน ถึง กุมภาพันธ์ และมีการพักต้นยาง 3 เดือน/ปี ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม การบารุงรักษาต้นยาง
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จะมีการใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง การกรีดยางด้วยตนเองและคนในครอบครัวถ้ามีพื้นที่ปลูกยางไม่เกิน 10 ไร่ และถ้ามีพื้นที่สวนยาง
มากกว่า 10 ไร่ขึ้นไปจะเป็นรูปแบบการจ้างแรงงานใน สวนยาง ปกติจะมีการแบ่งผลประโยชน์แบบหุ้นส่วน เช่น 60
: 40 , 70 : 30 และ 50 : 50 ในกรณี ที่ผู้รับจ้างกรีดยางเป็นผู้รับผิดชอบค่าปุ๋ยเอง ด้านการวางแผนการซื้อขาย
ยางพาราของพ่อค้ายางพารา จากการสัมภาษณ์พบว่า ต้องใช้ ความรู้และประสบการณ์อย่างมากในการจัดหาแหล่งสินค้า
การตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากธุรกิจยางพารา มีความเสี่ยงสูงทั้งด้าน
ความผันผวนของราคา และคุณภาพสินค้า ด้านการวางแผนจากการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวสวนยางและสหกรณ์
สวนยาง พบว่า พันธกิจหลักของกลุ่มชาวสวนยางคือการรวบรวมยางจากสมาชิกเพื่อเป็นอานาจต่อรองราคากับ
โรงงานโดยการเลือกขายสินค้าให้กับโรงงานที่ให้ราคาสูงที่สุด รูปแบบการซื้อขายยางจะเป็นแบบกึ่งประมูล
ด้านการจัดหาวัตถุดิบสาหรับสวนยางพารา จากการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่าประกอบด้วยวัตถุดิบสาหรับ
การปลูกยาง วัสดุอุปกรณ์สาหรับการกรีดยาง วัสดุอุปกรณ์สาหรับทายางแผ่น และวัตถุดิบสาหรับการบารุงรักษาต้นยาง
ซึ่งวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้สามารถจัดซื้อจัดหาได้จากผู้ขายอุปกรณ์ในท้องถิ่น หรือร้านวัสดุขายอุปกรณ์การเกษตร โดยวัสดุ
อุปกรณ์สาหรับทายางแผ่นจะประกอบไปด้วยเครื่องรีดยางที่จะต้องมีการลงทุนสูง ด้านการการจัดหาสินค้าของพ่อค้ายาง
พบว่ามีการจัดหาสินค้ายางพาราจากเครือข่ายเกษตรกรในชุมชนที่นามาเสนอขาย และการหาข้อมูล จากการประมูล
ยางพาราผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ด้วยตนเอง โดยสินค้าที่พ่อค้ายางพาราจัดซื้อจัดหาเพื่อขายต่อไป สินค้าที่รับซื้อ
จากเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบด้วย ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบ ด้านการจัดหาแหล่งวัตถุดิบของสหกรณ์ พบว่า
โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะนาสินค้ายางพารามาขาย ณ ที่ทาการของกลุ่มชาวสวนยางและสหกรณ์สวนยาง โดยจะมี
การรวบรวมผลผลิตจากการรับซื้อน้ายางสด ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบ
ด้านการผลิตสินค้ายางพาราพบว่า จะมีสินค้ายางพาราประเภทต่างๆประกอบด้วย ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบ
และน้ายางสด โดยส่วนใหญ่จะมีการเปิดกรีดยาง 9 เดือน/ปี ในระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กุมภาพันธ์ และมีการพัก
ต้น ยาง 3 เดือ น/ปี ระหว่า งเดือ น มีน าคม ถึง พฤษภาคม การกรีด ยางพบว่า จะมี 2 รูป แบบ คือ การกรีด ยาง
โดยเจ้าของสวนเองและคนในครอบครัวในกรณีที่มีพื้นที่ปลูกยางไม่เกิน 10 ไร่ และรูปแบบการจ้างแรงงานในสวนยาง
ในกรณีที่มีพื้นที่สวนยางมากกว่า 10 ไร่ขึ้นไป จะเป็นการว่าจ้างหรือรับจ้างกรีดยางโดยแบ่งผลประโยชน์แบบหุ้นส่วน
ด้า นการผลิต สิน ค้า ของพ่อ ค้า ยาง พบว่า โดยส่วนใหญ่จ ะไม่มีก ารผลิต แปรรูป สิน ค้า จะเป็น การรวบรวมสิน ค้า
เพื่อเสนอขายต่อไป โดยต้นทุนทางด้านการผลิตอาจรวมถึงค่าขนส่งที่พ่อค้ ายางจะต้องไปรับสินค้าหน้าสวน และ
ต้นทุนการถือครองสินค้าก่อนการขาย เนื่องจากจะต้องมีการรวบรวมสินค้าให้เพียงพอก่อนที่จะส่งไปขายยังโรงงาน
แปรรูป จากการสัมภาษณ์กลุ่มชาวสวนยางและสหกรณ์ สวนยางด้านกระบวนการผลิต พบว่าจะไม่มีการแปรรูป
สินค้ายางพาราเป็นเพียงผู้รวมรวบยางเพื่อเสนอขายแก่โรงงานยางพาราจากปริมาณผลิตที่รวบรวมได้
ด้านการจัดส่งสินค้า จากการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่า มี 2 รูปแบบคือ 1) การบรรทุกสินค้านาไปส่งยัง
สถานที่รับซื้อ สหกรณ์หรือ พ่อค้ายางพาราในชุมชน 2) การมีพ่อค้ามารับซื้อหน้าสวนยางและจุดรวบรวมของเกษตรกร
โดยเกษตรกรจะเป็นผู้ตรวจสอบราคารับซื้อที่สูงกว่าก่อนที่จะมีการเลือกผู้รับซื้อ และเลือกวิธีการขนส่ง จากการสัมภาษณ์
พ่อค้ายางพาราด้านการจัดส่งสินค้า พบว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ด้วยตนเอง หลังจากที่มีการรวบรวมสินค้าพ่อยาง
จะมีการตกลงซื้อขายกับ โรงงานแปรรูปยางพาราในจั งหวัดใกล้เคียง และภาคใต้ ด้านการจัดส่งสินค้าของสหกรณ์
พบว่า ตัวแทนกลุ่มชาวสวนยางและสหกรณ์สวนยางจะมีการว่าจ้างรถบรรทุกเพื่อมารับสินค้าภายหลังจากที่มีการตกลง
ซื้อขาย โดยการขนส่งแต่ละรอบจะต้องเต็มคันรถ เส้นทางการขนส่งแบ่งได้เป็นสองเส้นทางคือ ในกรณีที่เป็นการซื้อขาย
ยางแผ่นจะมีการว่าจ้างรถขนส่งไปยังภาคใต้ และในกรณีที่เป็นยางก้อนถ้วยและน้ายางสดจะมีการว่าจ้างรถให้ไปส่ง
ในโรงงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดใกล้เคียง
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ด้านการส่งคืนสินค้าจากการสัมภาษณ์ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา พ่อค้ายางพารา กลุ่มชาวสวนยางและ
สหกรณ์สวนยาง พบว่าโดยส่วนใหญ่จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและยืนยันระดับคุณภาพสินค้าก่อนที่จะมีการซื้อขาย
จึงไม่มีการส่งคืนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
การศึกษาโครงสร้างโซ่อุปทานยางพาราในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ดังแสดงในภาพที่ 2 พบว่า
ประกอบด้วย เกษตรกร พ่อค้ายางพาราหรือกลุ่มสหกรณ์ยางพารา โรงงานแปรรูปยางธรรมชาติ และโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งโซ่อุปทานยางพาราเริ่มจากส่วนต้นน้าคือ เกษตรกรทาการปลูกยางพารา ได้ผลิตวัตถุดิบต้นน้าคือ
น้ายางสด ยางแผ่นดิบและยางก้อนถ้วย โดยน้ายางสดจะถูกจาหน่ายไปยังสหกรณ์หรือกลุ่มชาวสวนยาง ส่วนยาง
ก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบจะถูกจาหน่ายไปยังสหกรณ์หรือกลุ่มชาวสวนยาง และพ่อค้ายางพาราในจังหวัด หลังจากที่มี
การรวบรวมสินค้าจะถูกจัดจาหน่ายไปยังส่วนกลางน้าคือโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติในจังหวัดใกล้เคียงและภาคใต้
เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราขั้นต้นส่งต่อโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในอุตสาหกรรมปลายน้าต่อไป

ภาพที่ 2 โครงสร้างโซ่อุปทานยางพาราอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
จากการวิเคราะห์ผังก้างปลาปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการโซ่อุปทานยางพารา (ภาพที่ 3) จากการศึกษา
พบว่าเกิดจากสาเหตุหลักคือ คน เครื่องจักร การบริหารจัดการ และสภาพแวดล้อม เช่น เกษตรกรขาดความรู้และ
ทั กษะความช านาญในการท าสวนยาง การกรีด ยาง และการบ ารุงรัก ษาต้ น ยาง ขาดทั ก ษะและความละเอีย ด
รอบคอบในการตรวจสอบคุณภาพยางพารา การลงทุนเครื่องจักรในการทายางแผ่นดิบมีต้นทุนที่สูง ขาดทักษะการ
จัดการด้านโลจิสติกส์ เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการกักตุนสินค้ามากเกินไป ความผันผวนของราคา
ยาง ปัญหาโรคติดต่อในต้นยางและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
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ภาพที่ 3 ผังก้างปลาปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการโซ่อุปทานยางพาราอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
อภิปรายผล
จากการศึกษาโครงสร้างโซ่อุปทานยางพาราในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่าประกอบด้วย
เกษตรกรผู้ผลิต น้ายางดิบ ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบ โดยพ่อค้ายางพาราหรือกลุ่มสหกรณ์ยางพาราเป็นผู้รับซื้อ
และรวบรวมยางเพื่อส่งต่อไปโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง สอดคล้องกับ คลอเคลีย
วจนะวิช ากร และ ปานจิ ต ศรีสวัสดิ (2557) กล่าวว่าโลจิ สติ กส์และโซ่อุ ป ทานยางพาราเริ่มจากส่ วนต้ นน้ าคื อ
เกษตรกรทาการปลูกยางพารา ได้วัตถุดิบต้นน้าคือ น้ายางสด ยางแผ่นดิบและยางก้อนถ้วย ผ่านกระบวนการแปรรูป
ที่แตกต่างกัน ผลผลิตที่ได้คือยางแผ่นดิบ และยางก้อนถ้วยหรื อเศษยาง และส่งต่อไปยังตลาดกลางยางหรือสหกรณ์
เพื่อเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางให้เป็นสินค้าจากยางธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ ต่อไป
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของเกษตรกรสวนยางพาราและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยการวิเคราะห์แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการโซ่อุปทาน
ยางพาราในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่าปัญหาเกิดจาก 4 ปัจจัยหลัก คือ Man (คน) Machine (เครื่องจักร)
Management (การบริหารจัดการ) และ Environment (สิ่งแวดล้อม) สอดคล้องกับ กนิษฐา พิพิธภัณฑ์ (2557)
กล่าวว่า สามารถที่จะกาหนดกลุ่มปัจจัยใดก็ได้ โดยกลุ่มกาหนดไว้เป็นปัจจัยนั้นสามารถแยกแยะและกาหนดสาเหตุต่างๆ
ได้อย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล โดยส่วนมากมักจะใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย เพื่อจะนาไปสู่การ
แยกแยะสาเหตุต่างๆ ซึ่ง 4M 1E นี้มาจาก M Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร M Machine เครื่องจักร
หรืออุปกรณ์อานวยความสะดวก M Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการ M Method
กระบวนการทางาน และE Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการทางาน
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานควรการได้รับความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพการเพื่อการประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆ
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ลดปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับ ธนิตย์ โสรัตน์ (2550, น. 68-72)
กล่าวว่า การที่จะนา SCM ไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องนาไปใช้หรือไปจัดการ
ในกระบวนการ เช่น การคาดคะเนยอดขาย และกระบวนการสนับสนุนส่งเสริมการตลาด จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง
ในอาณาบริเวณของตลาด การจัดการกระบวนการจัดซื้อ จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับคู่ค้า การจัดการขนส่ง
ในโซ่อุปทาน เป็นการจัดการเกี่ยวข้องกับความเร็ว และการจัดการคลังสินค้า เป็นการจัดการเกี่ยวกับสภาพคล่อง
ทางการเงิน
ข้อเสนอแนะ
1. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอุตสาหกรรมต้นน้าในโซ่อุปทานยางพารา การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้าเพื่อที่จะสามารถนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อย่างละเอียด
และเป็นแนวทางในการพัฒนาในการศึกษาครั้งต่อไป
2 จากสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการโซ่อุปทานยางพารา ควรมีการสร้างเครือข่ายโซ่อุปทาน
ยางพาราทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา และภาคประชาชนเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา
และความคิดเห็นเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานยางพาราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุนในส่วนต่างๆ
ของโซ่อุปทานยางพารา
เอกสารอ้างอิง
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การจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก
MANAGEMENT OF FRUIT PRICES DECLINE PROBLEM IN EASTERN REGION
ชวโรจน์ แย้มกลิ่น1
Chawaroj Yamklin1
กิจฐเชต ไกรวาส1
Kittachet Krivart1
1นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
1อาจารย์ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาสภาพปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก และ
2) ศึ กษาแนวทางการจัดการปั ญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้ นที่ ภาคตะวันออก โดยใช้การวิจัยเชิ งคุณภาพ ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่เป็นกลุ่มสานักงานเกษตรจังหวัด หอการค้าจังหวัด ผู้นาท้องถิ่น และ
กลุ่มเกษตรกร ที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก และใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการจาแนกข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก มีวิธีการ ดังนี้ 1) ด้านการผลิต
เกษตรกรต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของตลาด ด้วยการจัดการคุณภาพ GAP ที่มุ่งเน้นทาให้ผลผลิต
มีน้าหนักดีและมีผิวที่สะอาดปลอดภัยจากสารตกค้าง มีผลผลิตที่สุกตามอายุเวลาการเก็บเกี่ยว 2) ด้านการตลาด
เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอานาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางและร่วมกันผลิตสินค้าคุณภาพ ควรเพิ่มช่องทางการ
ขายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดบทบาทของพ่อค้าคนกลาง ทาให้เกษตรกรสามารถกาหนดราคาได้ด้วยตนเอง
พร้อมนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ (Active Packanging) ที่คงสภาพความสดของผลผลิตเพื่อการส่งออกมาใช้ 3) ด้านการ
แปรรูป เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต อาทิ ทุเรียนผง ที่สามารถนาเอามาขึ้นรูปใหม่ได้ รวมทั้งการแช่แข็งผล
ในรูปผลสดและแบบแกะเนื้อแล้วเพื่อการส่งออก รวมถึงการทาอบแห้ง (ฟรีซดราย) 4) ด้านการกระจายสินค้า พัฒนา
ระบบบริการโลจีสติกส์ที่รวดเร็วครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตให้คงความสดใหม่ ลด
ความเสียหายของผลผลิต ลดระยะเวลาในการขนส่ง
คาสาคัญ : การจัดการปัญหา, ปัญหาราคาผลไม้ตกต่าภาคตะวันออก
ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study Fruit Prices Decline Problem in Eastern Region
and 2) to study management of fruit prices decline problem in Eastern region. The study was
conducted by qualitative research methodology and collect data by in-depth interview from key
informants who are important part in management of fruit prices decline problem in eastern region:
provincial agriculture office, chamber of commerce officers, local leaders, and farmers. The qualitative
data was analyzed by typological analysis methods.
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The study revealed that Management of fruit prices Decline Problem in the Eastern
Region as follows. 1) Production, farmers have to produce quality products respond the
consumer needs with GAP Quality Management which focus on good weight, clean peel without
residues products, and harvesting when products are matured 2 ) Marketing, farmers have to
assemble to be a group for bargaining power with middlemen, and increase sales channels
through online which is the way to reduce the power of middlemen, so the farmers can set their
own prices and take active packaging to maintain the freshness of the export products 3)
Processing, adding value to the product such as durian powder which can be re-form, fresh fruit
frozen and freeze dried for export 4) Distribution, to develop logistics system from starting point
to destination for maintain the quality of the products to keep freshness, reduce damaged
products, and reduce transportation time.
Keywords : problem management, fruit prices decline problem in eastern region
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เหมาะต่อการเพาะปลูกและทาเกษตรกรรมที่สาคัญ
เป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนหลากหลายชนิดที่โดดเด่นในเรื่องของรสชาติที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
พื้นที่เพาะปลูกผลไม้ของไทยจะกระจายไปตาม 3 ภูมิภาคหลักคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ผลไม้ไทย
นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกไปขายยัง
ต่างประเทศมีมูลค่าปีละหลายหมื่นล้านบาท ผลไม้ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและมียอดการส่งออกสู งเป็นที่นิยม
บริโภคในต่างประเทศ เช่น มะพร้าว เงาะ ลาไย ทุเรียน มะม่วง ลิ้นจี่ ฝรั่ง และมังคุด เป็นต้น
ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่เพาะปลูกผลไม้เป็นจานวนมากและเป็นแหล่งผลิตที่สาคัญในการผลิต
เงาะ ทุเรียนและมังคุด ในการบริโภคในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ทางด้านสถานการณ์ในปัจจุบัน ในปี 2560
ภาพรวมของปริม าณผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของภาคตะวัน ออกทั้ง 3 ชนิ ด คื อ เงาะ ทุเรียน มังคุ ด (สานั กงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560, น. 1-2) มีผลผลิตที่ออกมาภายในปีนี้รวมทั้งสิ้น 631,203 ตัน สาหรับราคาของผลผลิต
เงาะ ทุเรียน และมังคุด ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะพบว่าเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาจากราคาผลไม้ตกต่ามาตลอด
สาเหตุของปัญหาหลักมาจากปริมาณผลผลิตที่มีปริมาณมากออกสู่ตลาดพร้อมกันในระยะสั้นๆ จนเกิดปัญหาราคาตกต่า
ในทุกๆ ปี ผลผลิต เงาะ ทุเรียนและมังคุดในภาคตะวันออก จะมีผลผลิตออกมาในช่วงเดื อนเมษายน-มิถุนายน
ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาแต่เพียงสั้นๆ ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ อีกทั้งยังมีผลผลิตออกมาพร้อมๆกันในปริมาณมหาศาล
จนทาให้มีผลผลิตออกมามากเกินความต้องการของตลาด ในช่วงปี 2550-2551 (คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิ สภา, 2551, น. 1-2) ด้วยสถานการณ์ ผ ลผลิตล้นตลาดประกอบกับราคาที่ตกต่าส่งผลให้เกษตรกร
ประสบกับปัญหาได้ราคาผลผลิตไม่คุ้มกับต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปในแต่ละปี ส่งผลให้เกิดการประท้วงและนาผลไม้เททิ้ง
ที่ถนนตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ นอกจากนี้เราจะเห็นได้จากแนวโน้มพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ เงาะ มัง คุด
และทุเรียน ดังกล่าวค่อนข้างลดน้อยลง ผลพวงมาจากที่เกษตรกรต้องเผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ามาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน จนทาให้เกษตรกรเริ่มถอดใจและเริ่มหาผลไม้หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆมาปลูกทดแทน ซึ่งอาจส่งผลให้พื้นที่ที่มี
การเพาะปลูก เงาะ ทุเรียน และมังคุด ที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สาคัญที่มีทั้งการบริโภคในประเทศและส่งออกยัง
ต่างประเทศลดน้อยหายลงไปเรื่อยๆ
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จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาตามที่ได้เสนอมาทั้งหมดข้างต้น ทาให้เห็นความสาคัญของการ
จัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าในภาคตะวันออกมีสภาพปัญหา
และมีแนวทางในการจัดการปัญหารคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาและหาแนวทาง
ในการช่วยเหลือปัญหาราคาผลผลิตตกต่าของเกษตรกรสวนผลไม้ในภาคตะวันออกต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ในภาคตะวันออก
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. สภาพปัญหาราคาผลไม้ตกต่า หมายถึง สถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งส่งผลให้
เกษตรกรต้องเผชิญ กับปัญ หาด้านราคาผลไม้ตกต่าอันมี สาเหตุมาจาก การกระจุกตัวของผลไม้ ต้นทุนการผลิต
คุณภาพสินค้า สภาพภูมิอากาศ ปริมาณผลผลิตและความต้องการ การกาหนดราคาของพ่อค้าคนกลาง
2. แนวทางการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก หมายถึง วิธีการและกระบวนที่นามา
เป็ น แนวทางในการจั ด การปั ญ หาในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง แนวทางในการจั ด การเป็ น 4 ด้ า น
ประกอบด้วย ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการแปรรูปและแช่เย็น ด้านการกระจายสินค้า
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยแบ่งกรอบแนวคิดเป็น 2 ประเด็น
คือ 1. ประเด็นสภาพปัญหาราคาผลไม้ตกต่า 2. ประเด็นแนวทางการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่า
สภาพปัญหาราคาผลไม้ตกต่า
- การกระจุกตัวของผลไม้
- สภาพภูมิอากาศ

- ต้นทุนการผลิต

- ปริมาณผลผลิตและความต้องการ

- คุณภาพสินค้า

- การกาหนดราคาของพ่อค้าคนกลาง

แนวทางการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก
- การผลิต
- การตลาด
- การแปรรูปและแช่เย็น
- การกระจายสินค้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก ในประเด็นสภาพ
ปัญหาราคาผลไม้ตกต่า ประกอบด้วย การกระจุกตัวของผลไม้ ต้นทุนการผลิต คุณ ภาพสินค้า สภาพภูมิอากาศ
ปริมาณผลผลิตและความต้องการ การกาหนดราคาของพ่อค้าคนกลาง ประเด็นแนวทางการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่า
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย การผลิต การตลาด การแปรรูปและแช่เย็น การจายสิ นค้า โดยทาการศึกษา
ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก
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วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ดังต่อไปนี้
1. ตัวแทนภาครัฐจากสานักงานเกษตรจังหวัด
2. ตัวแทนจากภาคเอกชนจากหอการค้าจังหวัด
3. ผู้นาที่มีประสบการณ์การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่า
4. กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าคนกลาง
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เพื่อนามาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
1. เป็นตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่า
2. เป็นผู้นาที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่า
3. เป็นตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกร พ่อค้าคนกลาง ที่ประกอบอาชีพภายในพื้นที่ภาคตะวันออก
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ แนวคาถามสาหรับใช้ในการสัมภาษณ์
ซึ่งมีรายละเอียดการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาจากตารา เอกสาร แนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดประเด็นเนื้อหาของคาถามในแบบสัมภาษณ์ โดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยมากาหนดแนวคาถาม
ในการสัมภาษณ์ให้เนื้อหาครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
3. จัดทาแบบสัมภาษณ์ที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
4. นาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแต่งแนวคาถามให้ตรงเชิงเนื้อหาและมีความครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์
5. นาแนวคาถามที่ได้ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือแนวคาถามแบบไม่มีโครงสร้างในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการจัดการ
ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ารวมทั้งกลุ่มเกษตรกรและพ่อค้าคนกลาง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออกมีวิธีการดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ด้ า นสภาพปั ญ หาราคาผลไม้ ต กต่ า วิ เ คราะห์ ด้ ว ยการจ าแนกประเภทข้ อ มู ล
(Typological Analysis) ข้อมูลด้านสภาพปัญหาราคาผลไม้ตกต่า ซึ่งประกอบด้วยการกระจุกตัวของผลไม้ ต้นทุน
การผลิต คุณภาพสินค้า สภาพภูมิอากาศ ปริมาณผลผลิตและความต้องการ การกาหนดราคาของพ่อค้าคนกลาง
2. การวิเคราะห์ด้านแนวทางการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีจาแนกประเภทข้อมูลแนวทางการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
การผลิต ด้านการตลาด ด้านการแปรรูป ด้านการกระจายสินค้า
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก ข้อค้นพบที่เป็นผลการศึกษา
จะนาเสนอโดยลาดับดังนี้
1. สภาพปัญหาราคาผลไม้ตกต่า
ผลการศึกษาพบว่า ด้านสภาพปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในช่วงก่อนปี 2558 ค่อนข้างย่าแย่และวิกฤติ
ราคาเงาะที่เกษตรกรได้รับจะอยู่ที่ราคาประมาณ 1-3 บาท ต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ มังคุด ราคาจะอยู่ที่ประมาณ
2-5 บาท และสุดท้ายคือทุเรียน ราคาพันธุ์หมอนทองจะอยู่ที่ประมาณ 10-12 บาท ส่วนพันธุ์ชะนีจะอยู่ที่ประมาณ
3-5 บาท ส่วนสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาราคาผลไม้ตกต่า ประกอบด้วย 6 สาเหตุหลัก ดังนี้
1.1 การกระจุกตัวของผลไม้ หรือที่เรียกว่าสินค้ าล้นตลาด ภาวะผลผลิตล้นตลาดนี้จะเกิดในช่วง
ระยะเวลาเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้ทยอยสุกและสามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันทั่วทั้งพื้นที่ ทาให้เป็นช่วงที่มี
ปริมาณผลผลิตออกมาสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณที่มหาศาลส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาด ระบายผลผลิตออกไม่ทัน
ประกอบกับความต้องการบริโภคน้อยกว่าปริมาณผลผลิต ทาให้ผลผลิตที่เกษตรกรนาเอาออกมาขายนั้นเสียหายและ
เน่าเสีย
1.2 ต้นทุนการผลิต เกิดการแข่งขันกันของเกษตรกรที่ต่างนาเอาสารเคมีต่างๆ มาใช้ในการทาเกษตร
ของตน ท าให้ เกษตรกรมี ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง ขึ้ น มากกว่ า เดิ ม อี ก ทั้ งในการท าเกษตรยั ง ต้ อ งใช้ น้ า ใช้ ไฟ น้ ามั น
โดยเฉพาะค่าแรงงานซึ่งปัจจุบันปัญหาขาดแรงงานทางการเกษตรที่นับวันยิ่งหาได้ยาก แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้ม
ลดลงทุกปี ผลพวงจากแรงงานภาคเกษตรปัจจุบันเริ่มมีอายุมากขึ้นประกอบกับแรงงานภาคเกษตรหันไปทาแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมกันมากขึ้น ยิ่งในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวแรงงานจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อการทาเกษตรเป็นอย่างมาก ประกอบกับ
ผลไม้มีอายุการเก็บรักษาที่สั้นทาให้ต้องเร่งระบายผลผลิตออกเพื่อป้องกันการเน่าเสีย ทาให้เกษตรกรจาเป็นต้องขายไป
ในราคาถูกทาให้ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตสูงที่เกษตรกรจ่ายไปแต่ละปีซึ่งบางปีก็แทบไม่คุ้มทุน
1.3 คุณภาพสินค้า ผลผลิตที่มีความต้องการของตลาดจะต้องเน้นที่รูปทรง ผิวสวย แก่จัด ผลไม่มีตาหนิ
อาทิ มังคุดต้องเป็นมังคุดผิวมัน เนื้อไม่เป็นแก้ว เงาะต้องมีผิวสีแดงสดผิวไม่ช้า ทุเรียนต้องแก่จัด มี น้าหนักมากกว่า
2.5 กิโลกรัมต่อผล เป็นต้น ผลผลิตด้อยคุณภาพที่เห็นได้ชัดก็คือ ทุเรียน ในช่วงแรกที่ทุเรียนออกสู่ท้องตลาดจะมี
ราคาสูง เกษตรกรบางคนเมื่อเห็นว่าทุเรียนราคากาลังดีจึงเกิดความละโมบตัดทุเรียนอ่อนออกมาขาย เมื่อพบทุเรียนอ่อน
ในตลาดเป็นบางส่วนจะส่งผลให้ราคาทุเรียนตกต่าในทันที เช่นเดียวกับการส่งออกถ้าตรวจเจอทุเรียนอ่อนที่ปลายทาง
เพียงเล็กน้อย ก็จะชะลอและหยุดรับซื้อทันทีเช่นกัน
1.4 สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากปัจจุบันโลกถูกผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน (Global Warming)
และปรากฎการณ์เรือนกระจก(Greenhouse Effect) ส่งผลทาให้สภาพภูมิอากาศค่อนข้างแปรปรวน ภาคเกษตรจึงได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะดังกล่าว จากการศึกษาพบว่าผลไม้ทั้ง 3 ชนิด จาเป็นต้องอาศัยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม
ในการผลิตดอก ด้วยสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนจึงส่งผลต่อจานวนผลผลิตผลไม้ของภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก
กล่าวคือ ถ้าอากาศเหมาะสมทาให้ผลผลิตมีจานวนมากทาให้เกิดผลผลิตล้นตลาดราคาผลไม้ก็จะตกต่า แต่ถ้าสภาพ
ภูมิอากาศไม่เอื้ออานวยจะทาให้ผลผลิตน้อยส่งผลให้ราคาผลไม้สูง นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนยังเป็น
ตัวกาหนดคุณ ภาพของผลไม้ที่ส่งผลต่อราคา อาทิ ปริมาณน้าฝนที่มากเกินไปในระหว่างฤดู เก็บเกี่ยวจะส่งผลให้
มังคุดเป็นยางและเนื้อเป็นแก้ว ทุเรียนจะเป็นไส้ซึม เงาะแตกคาต้น นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า สภาพภูมิอากาศ
ที่แปรปรวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ ลมมรสุมและพายุ ที่เข้ามาทาลายหักโค่นต้นผลไม้ ผลร่วงหล่นเสียหาย ก่อนการ
เก็บเกี่ยว และเมื่อผลไม้ที่ร่วงหล่นเสียหายเหล่านี้เข้าสู่ตลาดจากการขาดจิตสานึกของเกษตรกรบางคนส่งผลให้ตลาดเสีย
เพราะผลไม้อ่อน ราคาจึงตกต่าตามไปด้วย
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1.5 ปริมาณผลผลิตและความต้องการ จากการที่มีปริมาณการผลิต(demand) มากกว่าความต้องการบริโภค
(Supply) กล่าวคือ ราคาผลไม้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักสาคัญ ในช่วงที่มีความต้องการบริโภคสูง
ราคาก็จะดี แต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีความต้องการบริโภคราคาก็จะตกต่า ในช่วงที่เกิดปัญหาราคาผลไม้ตกต่าด้วย
ปริมาณผลผลิตที่มีจานวนมหาศาลทาให้เกิดสินค้าล้นตลาด เกินความต้องการบริโภค ระบายสินค้าไม่ทัน ทาให้ราคา
ผลไม้ตกต่า ประกอบกับในช่วงที่เกิดปัญหาราคาผลไม้ตกต่าการส่งออกยังค่อนข้างน้อยและทาได้ยากเมื่อเทียบกับ
ปริมาณผลผลิต พบว่าตลาดใหญ่ในการระบายสินค้าจึงมีเพียงแค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ในปัจจุบันพบว่ารสชาติ
ของผลไม้ไทยเริ่มเป็นที่ติดใจของชาวต่างชาติทั้งจีน เวี ยดนาม ญี่ปุ่น และอเมริกา โดยเฉพาะประเทศจีนที่เป็นแหล่ง
บริโภครายใหญ่และสาคัญของไทย
1.6 การกาหนดราคาของพ่อค้าคนกลาง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาราคาผลไม้ตกต่า เนื่องจากล้ง
เป็นผู้กาหนดราคาสินค้าในตลาด ในช่วงแรกของฤดูเก็บเกี่ยวราคาผลไม้จะมีราคาสูงกว่าปกติทาให้ล้งไม่ต้องการจะซื้อ
ในราคาที่สูง ก็จะเริ่มปิดล้งไม่รับซื้อผลไม้จากเกษตรกรเพื่อรวมตัวกันปรับราคาลง โดยอ้างเหตุผลเรื่องคุณภาพสินค้า
เป็นหลัก อาทิ การตัดทุเรียนอ่อน และการนาเอาผลผลิตโดนลมพายุเสียหายมาขายให้ล้ง ซึ่งจริงๆ แล้วล้งไม่ได้รับซื้อ
ทุเรียนที่โดนลมพายุเป็นแต่เพียงข้ออ้างของล้งเท่านั้นที่จะปรับราคาลง เมื่อเช็คราคาที่ปลายทางยังพบว่าราคาที่ปลายทาง
ไม่ได้ตกลงแต่อย่างใด
2. แนวทางการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการปัญหาราคาผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออก สามารถแบ่ งออกเป็น
4 ด้าน อันได้แก่ การผลิต การกระจายสินค้า การตลาด การแปรรูป ดังนี้
2.1 ด้านการผลิต เกษตรกรต้องผลิตสินค้าที่มีคุณ ภาพเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
เกษตรกรต้องมีจิตสานึกรู้จักความรับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเอง ไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่ได้คุ ณภาพออกมาขาย
เน้นผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพโดยสามารถรับประกันคุณภาพได้ โดยเน้นการจัดการคุณภาพ GAP ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการทาให้ผลไม้ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณ ภาพตรงต่อความต้องการ มุ่งเน้นทาให้ผลผลิตมีน้าหนักและมีผิวที่สะอาด
ปลอดภัยจากศัตรูพืชและสารตกค้าง มีผลผลิตที่แก่ต ามอายุการเก็บเกี่ยว เมื่อเกษตรกรปฏิบัติตามขั้นตอนการ
จัดการคุณภาพ GAP แล้วพบว่าผลผลิตผลิตมีคุณภาพมากขึ้นและเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคส่งผลให้ราคาผลผลิตดีขึ้น
อีกด้วย นอกจากนี้เกษตรกรต้องเพิ่มองค์ความรู้ในการทาผลไม้นอกฤดูกาลเพื่อเป็นการลดปัญหาการกระจุกตัวของผลไม้
และเป็นการกระจายฤดูกาลในการผลิตให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2.2 ด้านการตลาด ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมีส่วนในการช่วยเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และ
ช่องทางการตลาดและเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการขายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ คนส่วนใหญ่หันมาซื้อสินค้า
ผ่านออนไลน์กันมากขึ้นรวมถึงผลไม้ด้วย จึงทาให้ปัจจุบันตลาดสาคัญอยู่ในเครือข่ายออนไลน์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง
แม้จะอยู่ต่างพื้นที่ก็ตาม การเจรจาตกลงซื้อขายกันก็สามารถติดต่อกันโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยตัดระบบ
พ่อค้าคนกลางออกไป ส่งผลให้เกษตรกรหรือผู้ค้าสามารถกาหนดราคาได้ด้วยตนเอง สิ่งที่สาคัญคือเกษตรกรหรือ
ผู้ค้าต้องมีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบควบคู่ไปกับผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถการันตีผลผลิตของตนเองได้
ด้วยการรับเปลี่ยนคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าเกิดมีปัญหาขึ้น ในส่วนของการตลาดต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพกับตัวผลไม้ โดยเฉพาะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ (Packanging) ผลสดเพื่อการส่งออกสู่เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า นอกจากนี้ภาครัฐต้องหาตลาดต่างประเทศเพิ่มเพื่อการส่งออก ควรมีการเปิดตลาดต่างประเทศ
ที่มีอานาจในการซื้ออย่างโซนยุโรป อเมริกา หรือแม้แต่ประเทศอิน เดีย ที่ปั จ จุบั นยังไม่ ค่ อยมีการส่งออกไปยัง
ประเทศเหล่านี้กว้างขวางนัก
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นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบว่า เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอานาจการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
โดยวิธีการสร้างกลุ่มเกษตรกรให้เข็มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันภายในกลุ่มและร่วมกันสร้า งและพัฒนา
ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อป้อนสู่ตลาด เมื่อผลผลิตมีคุณภาพกลุ่มเกษตรก็สามารถกาหนดราคาได้ด้วยตนเองหรือมีอานาจ
ที่จะต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางมากขึ้น พบว่า การรวมกลุ่มของเกษตรกรปัจจุบันที่ทากันอย่างแพร่หลายและ
กาลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในภาคตะวันออก คือ การรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงท่องเที่ยว และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันขึ้นภายในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาแหล่งเกษตรกรรม
ด้วยการเปิดสวนบุฟเฟ่ต์ผลไม้ โดยนักท่องเที่ยวจะได้ทานบุฟเฟต์ผลไม้ที่สาคัญของภาคตะวันออกคื อ เงาะ ทุเรียน
มังคุด ลองกอง สละ และอื่นๆ พร้อมกับชมบรรยากาศสวนผลไม้ สร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ประกอบการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนับล้านบาทต่อปีและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในภาคตะวันออกจานวนมาก
นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย
2.3 ด้านการแปรรูปและแช่เย็น การแปรรูปสินค้าและการแช่เย็นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตผลไม้
มากขึ้นกว่าการขายผลสด ปัจจุบันการแปรรูปผลไม้มีรูปแบบที่หลากหลายและเป็นที่นิยมทาในเชิงธุรกิจ ทั้งการ
รวมกลุ่มแม่บ้าน การรวมกลุ่มในชุมชน หรือการทาแปรรูปในครัวเรือ น ซึ่งทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าและเกิด
รายได้เพิ่ม การแปรรูปที่เป็นที่ได้รับความนิยม อาทิ ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ผลิตภัณฑ์น้าเงาะ ผลิตภัณฑ์น้ามังคุด
เครื่องสาอางจากผลไม้ เป็นต้น และจากการพัฒนาการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องจึงทาให้กลุ่มชุมชนบางกลุ่มเกิดไอเดีย
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การแปรรูปมากขึ้น อาทิ การทาทุเรียนทอดในรูปแบบเฟร๊นซ์ฟราย
ที่มีคุณภาพคงที่ลดความแตกหักเสียหายจากการขนส่งและยังฉีกรูปแบบผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆ ทาให้ถูกใจผู้บริโภคมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่แบบใหม่ที่น่าสนใจจากการพัฒนาค้นคว้าก็คือ การทาทุเรียนผง ของชุมชนบ้านจารุง
สืบเนื่องมาจากปัญหาราคาผลไม้ตกต่าทาให้ผู้นาชุมชนคิดไอเดียใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการแปรรูปแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่า
จนเกิดเป็นทุเรียนผง ซึ่งอยู่ในรูปแบบผงสามารถนามาขึ้นรูปกับน้าก่อนการรับประทาน ตัวผลิตภัณฑ์นี้สามารถเลือกได้
จะทานแบบแข็งหรือแบบอ่อนนิ่มลักษณะคล้ายกับทุเรียนผลสด และยังสามารถเลือกกลิ่นน้อยหรือไม่มีกลิ่นเลยก็ได้
แต่รสชาติยังคงเหมือนกับทุเรียนสด ต้นทุนค่าเครื่องจักรในการแปรรูปทุเรียนผงเพียงหลักหมื่นบาทเกษตรกร
จึงเข้าถึงได้ง่ายสามารถทาได้ทุกครัวเรือนที่ต้องการทาแปรรูปทุเรียนผง
นอกจากการแปรรูปที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตที่เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้
ตกต่าแล้ว พบว่า การแช่เย็นและอบแห้ง (ฟรีซดราย) ทั้งในรูปของการแช่เย็นผลสดหรือแม้แต่แกะออกมาเฉพาะเนื้อ
เก็บรักษาในอุณหภูมิคงที่ และการทาอบแห้งด้วยอุณหภูมิ -40 องศาสามารถทานแบบเป็นผลไม้อบแห้งและนามาขึ้นรูป
ใหม่ได้ ด้วยการแช่เย็นและอบแห้งสามารถยืดอายุของผลผลิตได้นานจึงสามารถนาออกมาขายในช่วงนอกฤดูกาลได้
จากการศึกษาพบว่าราคาผลผลิตที่ทาการแช่เย็นและอบแห้งราคาค่อนข้างสูงจึงเริ่มมีการทาธุรกิจเชิงพาณิช ย์
เพื่อการส่งออกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่ามีปัญหาด้านต้นทุนในการผลิตโดยเฉพาะเครื่องจักรมีราคาค่อนข้างสูง
ธุรกิจนี้จึงอยู่ในภาคเอกชนหรือต้องเป็นกลุ่มสหกรณ์จึงจะสามารถดาเนินการได้ เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงได้
ภาครัฐจึงจาเป็นต้องเข้ามามีส่วนในช่วยลงทุนหรือลดต้นทุนเครื่องจักรให้ถูกลง
2.4 ด้านการกระจายสินค้า เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่รวมถึงผลไม้มีอายุระยะเวลา
ในการเก็บรักษาค่อนข้างสั้น เงาะเป็นผลไม้ที่มีอายุสั้นที่สุดมีระยะเวลาเพียงแค่ 1-2 วัน หลังจากนั้นจะเริ่มเน่าเสีย
ส่วนมังคุดก็เช่นกันถ้ามีการเก็บเกี่ยวผลมังคุดที่สุกจัดหรือผลที่หล่นใต้ต้นเพียงระยะ 2-3 วันเปลือกจะเริ่มแข็งเนื้อข้างใน
จะเริ่มเน่าเสีย ในส่วนของทุเรียนมีระยะเวลาในการสุกประมาณ 3-4 วัน แต่จะเกิดปัญหาเมื่อเวลาสุกพร้อมกันจะทาให้
เริ่มแตกสุกขายไม่ทัน ด้วยข้อจากัดเรื่องอายุระยะเวลาของผลไม้เหล่านี้ ดังนั้นจึง จาเป็นต้องมีการพึ่ งพาระบบ
บริการโลจีสติกส์ที่รวดเร็วเพื่อทาให้การขนส่งสินค้าเพื่อระบายผลผลิตไปยังพื้นที่ต่างๆได้ในระยะเวลาภายในไม่กี่ชั่วโมง
จากแหล่งผลิต เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตให้คงความสดใหม่ ลดความเสียหายของผลผลิต ลดระยะเวลาในการขนส่ง
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นอกจากนี้การจัดการบริการโลจีสติกส์ต้องสามารถกระจายสินค้าจากภาคตะวันออกไปยังภาคอื่นๆ
หรือแม้แต่การขนส่งไปยังท่าเรือ สนามบิน และจุดเชื่อมต่อเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศต้องทาได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว รถขนส่งสินค้าภายในประเทศควรเป็นรถที่มีการควบคุมรักษาอุณหภูมิคงที่เพื่อเก็บรั กษาให้ผลสดใหม่
ในระหว่างการขนส่ง และด้วยโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ภาครัฐกาลังดาเนินการก่อสร้างจะยิ่งเกิดประโยชน์
คุณูประการอย่างใหญ่หลวงต่อภาคเกษตรกรรม เพราะเกษตรกรสามารถส่งสินค้าจากภาคตะวันออกไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้
ภายในเวลา 1-2 ชั่วโมง เกษตรกรสามารถกะระยะเวลาในการส่งสินค้ากับปลายทางได้อย่างแม่นยาและสามารถโทรเช็ค
ต้นทางปลายทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขนส่งที่มีผลต่อผลผลิต
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง การจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาคตะวันออก ตามที่ได้นาเสนอมาข้างต้น
สามารถนาประเด็นที่สาคัญมาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาราคาผลไม้ตกต่า พบว่า ในช่วงก่อนปี 2558 ราคาผลไม้ค่อนข้างวิกฤติเงาะ
เป็นผลไม้ที่ราคาตกต่าที่สุด ราคาเงาะที่เกษตรกรได้รับจะอยู่ที่ราคาประมาณ 1-3 บาท ต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ
มังคุด ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 2-5 บาท และสุดท้ายคือทุเรียน ราคาพันธุ์หมอนทองจะอยู่ที่ประมาณ 10-12 บาท
ส่วนพันธุ์ชะนีจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 บาท โดยพบสาเหตุปัญหาราคาผลไม้ตกต่ามาจาก 1) การกระจุกตัวของผลไม้
2) ต้นทุนการผลิต 3) คุณภาพสินค้า 4) สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 5) ปริมาณผลผลิตและความต้องการ 6) การกาหนด
ราคาจากพ่อค้าคนกลาง ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ สมศักดิ์ วิรัติสกุล (2545, น. 55) เรื่องปัญหา
ราคาผลผลิตทางการเกษตรทุเรียนตกต่าตามฤดูกาลผลิต จังหวัดจันทบุรี ที่พบว่า ผลผลิตด้อยคุณภาพ เกิดปัญหา
ตัดทุเรียนก่อนเวลาอันควร อีกสาเหตุหนึ่งมาจาก การที่ทุเรียนมีผลผลิตออกสู่ตลาดในระยะเวลาเดียวกัน ทาให้ผล
ระบายไม่ทัน รวมทั้งความต้องการบริโภคกับปริมาณผลผลิตไม่สอดคล้องกันทาให้ราคาตกต่า และปัญหาพ่อค้าคนกลาง
เป็นผู้กาหนดราคา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ อรวรรณ นวลสุทธิ์ (2546, น. 67) เรื่อง การบริหาร
จัดการผลไม้มังคุด ของจันทบุรี เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการผลไม้ (มังคุด) ของจังหวัดจันทบุรี พบว่า ผลผลิตไม่มี
คุณภาพจึงส่งผลต่อการส่งออก และปัญหาปริมาณผลผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของต่อการบริโภค
2. แนวทางการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่า พบว่า สามารถแบ่ง ออกเป็น 4 ด้าน อันได้แก่ การผลิต
การกระจายสินค้า การตลาด การแปรรูป ดังนี้ 1) ด้านการผลิต 2) ด้านการตลาด 3) ด้านการแปรรูปและแช่เย็น
4) ด้า นการกระจายสิน ค้า ผลการศึก ษาดัง กล่า วสอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ รณไชย อยู่แ สง (2544, น. 99)
เรื่อง การจัดการเกี่ยวกับทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการ ได้แก่ การนาเข้าแช่เย็น
หรือแช่แข็ง เพื่อยืดระยะเวลาการนาออกสู่ตลาด การนามาแปรรูป การกระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดในประเทศ
อย่างรวดเร็วและกระจายทั่วประเทศ โดยการจัดวางแผนที่ดีทาให้การส่งออกทุเรียนมีคุณ ภาพเพิ่มขึ้ น ส่งเสริม
เกษตรกรให้จัดรวมกลุ่มทุเรียนคุณภาพ การจัดตั้งสหกรณ์ชาวสวนทุเรียน ให้มีอานาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และ
เข้ามาจัดการแก้ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรในสหกรณ์ชาวสวนทุเรียน ภาครัฐสนับสนุนการจัดจาหน่ายทุเรียนคุณภาพ
ไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับการศึกษาของ (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา, 2551,
น. 171-173) เรื่องแนวทางในการพัฒนาผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง พบข้อสรุป
และข้อเสนอแนะคือ ด้านการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณตามความต้องการของตลาด
ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ ด้านการตลาด
เพื่อส่งเสริมขยายสินค้าสู่ตลาดตามความต้องการของผู้บริโภค โดยการส่งเสริมตลาดภายในและกระจายผลผลิต
ด้วยการใช้ระบบสหกรณ์ เป็นต้น และส่งเสริมขยายตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น ด้านการขนส่งเพื่อกระจายสินค้า
ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบ Logistics ครบวงจรจากต้นทางแหล่งผลิตไปถึงตลาดปลายทาง
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่ได้นาเสนอไปทั้งหมดข้างต้น สามารถนามากาหนดเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1. เกษตรกรควรเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องการทาผลไม้นอกฤดูกาลเพื่อลดการกระจุกตัวและกระจายการผลิต
ให้หลากหลาย ในส่วนของต้นทุนการผลิต เกษตรกรควรลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้สารที่ทาจากธรรมชาติ อาทิ
สารอินทรีย์ สารชีวภัณ ฑ์ ที่ช่วยลดต้นทุน ด้านคุณ ภาพสินค้าเกษตรกรต้องนาความรู้เชิงวิชาการร่วมกับการทา
เกษตร อาทิ การจัดการคุณภาพ GAP ในกระบวนการผลิต ในส่วนของการส่งออกต้องควบคุมด้วยมาตรฐาน GMP
สาหรับโรงคัดบรรจุผลไม้
2. เกษตรกรควรมีการทาเกษตรแบบแม่นยาสูง (Precision Agriculture) ที่นาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้
ในการทาเกษตรกรรม ซึ่งสามารถรู้สภาพดินฟ้าอากาศได้ล่วงหน้าเพื่อง่ายต่อการวางแผนการผลิตและเพิ่มผลิตได้
ส่วนปริมาณผลผลิตและความต้องการนั้นสามารถนาเอาการเกษตรแม่นยาสูงเข้ามาร่วมในส่วนของการเพิ่มผลผลิต
ให้มากขึ้นอันเนื่องมาจากผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ภาครัฐต้องหาตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น
นอกจากนี้เกษตรกรควรพัฒนาสินค้าให้มีคุ ณภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อตัดระบบ
พ่อค้าคนกลางให้ลดลง
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม และภาคเอกชน ควรดาเนินการ
ร่วมมือกันเพื่อบูรณาการความพร้อมในการสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร พ่อค้าคนกลาง เป้าหมายในการวางแผน
การผลิต การตลาด การแปรรูป และการระบายสินค้า ภายในภาคตะวันออก ให้สามารถผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพได้
ตามมาตรฐานที่กาหนดเพื่อยกระดับให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และพ่อค้าคนกลาง ควรร่วมมือกันก่อตั้งสถาบันผลไม้ แต่ละชนิดขึ้นมา
อาทิ สถาบันทุเรียนไทย ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้ว โดยเป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร พ่อค้า เพื่อผลิตสินค้า
คุณภาพมีความเชื่อถือได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้การพัฒนาผลผลิตไปในทิศทางเดียวกัน และ
ขยายการตลาดให้กว้างมากขึ้นด้วยการนาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการขยายตลาด
5. เพื่อให้การดาเนินการแนวทางการจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าสามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่า ดังนั้นควรนาเอาแนวทางการจัดการผลไม้ตกต่าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่าในภาคสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อให้ไปสู่เกษตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางรัฐบาล
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การจัดการโลจิสติกส์ของกระเจี๊ยบเขียว กรณีศึกษา : ตาบลลาลูกบัว อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
THE LOGISTICS MANAGEMENT OF OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS) CASE STUDY :
LAMLUKBUA DONTUM DISTRICT NAKHON PATHOM PROVINCE
วราภรณ์ สารอินมูล
Varaporn Saninmool
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้กับเกษตรที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในหมู่บ้าน
แหลมกระเจา ตาบลลาลูกบัว อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม กระเจี๊ยบเขียวเป็นผักส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย
ซึ่งต่ างประเทศนิ ย มบริโภคแพร่ห ลาย ตลาดสาคั ญ คื อ ประเทศญี่ ปุ่ น คนญี่ ปุ่ น นิ ยมบริโภคกระเจี๊ ยบเขียวมาก
เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารและมีคุณค่าทางสมุนไพร รักษาโรค สาหรับคนไทยบริโภคกระเจี๊ยบเขียวมานานแล้ว
เพราะเป็นผักพื้นบ้านของเราซึ่งปลูกง่าย ปลูกได้ตลอดปีและมีราคาไม่สูงเราใช้ฝักอ่อ นของกระเจี๊ยบเขียวเป็นอาหาร
และยังเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อการส่งออกกระเจี๊ยบเขียวสดแต่อย่างไรก็ตามกระเจี๊ยบเขียว
เป็นสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่ายและคุณภาพสูญเสียได้ง่ายระหว่างการขนส่งในระยะทางไกล ดังนั้นหากมีการจัดการ
ต้นทุนโลจิสติกส์ของกระเจี๊ยบเขียวที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้การทราบถึง
ต้นทุนโลจิสติกส์ ผลกระทบของรูปแบบการขนส่งต่อการสูญเสียคุณภาพ และ การจัดการคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
ของกระเจี๊ยบเขียวที่เหมาะสมจะสามารถช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ ของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในหมู่บ้าน
แหลมกระเจา ตาบลลาลูกบัว อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จานวนทั้งหมด 23 ราย พบว่าเกษตรกรไม่มีการ
วางแผนการผลิตร่วมกันส่งผลให้ปริมาณผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่า เกษตรกรมีรูปแบบการปลูกกระเจี๊ยบเขียว
2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 เกษตรกรปลูกกระเจี๊ยบเขียว ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48
โดยมีผลผลิตรวม 1,750 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุน การผลิตเฉลี่ย 8.80 บาทต่อกิโลกรัม และมีต้นทุนโลจิสติกส์เท่ากับ
3.80 บาทต่อกิโลกรัม ส่วน รูปแบบที่ 2 คือ เกษตรกรปลูกกระเจี๊ยบเขียวไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP
คิดเป็นร้อยละ 52 พบว่ามีผลผลิตรวม 1,570 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 10.52 บาทต่อ กิโลกรัม และ
มีต้นทุนโลจิสติกส์เท่ากับ 6.90 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตรวม และต้นทุ นการผลิต ทั้ง 2 รูปแบบ
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์
คาสาคัญ : กระเจี๊ยบเขียว, การจัดการโลจิสติกส์
ABSTRACT
The objective of this research is reduction of logistic cost of Okra’s agriculture in
Lamlukbua Dontum District Nakhon Pathom Province. Analysis of quantitative data by percentage
and mean. Okra is a major export vegetable in Thailand. The main market is Japan. Japanese eat
a lot of okra. Because of its nutritional value and its medicinal value, Thai herbs have long been
used to treat gum disease. It is our local vegetables, which are easy to grow. Growing year round
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and low price, we use a soft pod of okra as a food. It is also an economic vegetable that the
government provides for the export of raw okra. However, okra is an agricultural product that is
easily perishable and easily lost during transit. The efficient management of the cost of the okra
logistic can reduce the damage. In addition, knowing the logistics costs. The impact of the
transport model on quality loss and postharvest quality management of okra may be appropriate
to reduce logistics costs.
Therefore, The Logistics Cost Management of Okra (Abelmoschus esculentus) Case Study:
Lamlukbua Dontum District Nakhon Pathom Province. There have Okra’s agriculture total 22
cases. They have logistic costs were 3.36 baht per kilogram. The first Inventory Costs were 2.40
baht per kilogram or 71.23 percent, The second by transport costs were 0.87 Baht per kilogram or
25.85 percent. The third material handling cost were 0.08, representing 2.35%. and the last
procurement costs were 0.02 or 0.57 percent.
Keywords : Okra, Logistics Management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระเจี๊ยบเขียวเป็นผักส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย ซึ่งต่างประเทศนิยมบริโภคแพร่หลาย ตลาดสาคัญ
คือ ประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นนิยมบริโภคกระเจี๊ยบเขียวมาก เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารและมีคุณค่าทางสมุนไพร
รักษาโรค สาหรับคนไทยบริโภคกระเจี๊ ยบเขียวมานานแล้ว เพราะเป็นผักพื้นบ้านของเราซึ่งปลูกง่าย ปลูกได้ตลอดปี
และมีราคาไม่สูงเราใช้ฝักอ่อนของกระเจี๊ยบเขียวเป็นอาหาร คือขนาดฝักยาว 4-9 ซม. ซึ่งเป็นขนาดที่เก็บเกี่ยวมาบริโภค
แล้วจะมีคุณภาพดี อ่อน ไม่มีเส้นใย ฝักกระเจี๊ยบเขียวที่เก็บมาแล้ว ควรนามาบริโภคทันทีสามารถนามาประกอบอาหารได้
ตั้งแต่รับประทานเป็นผักจิ้ม ชุบแป้งทอด ยาต่างๆ ประกอบอาหารอื่นๆ เช่น แกงเลียง แกงจืด และฝักกระเจี๊ยบเขียว
ตากแห้งสามารถทาชา ซึ่งมีกลิ่นหอมได้อย่างดี เป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหาร โดยเฉพาะวิตามินซี และแคลเซียมสูง
เมื่อเทียบกับผักชนิดอื่น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารจาพวกกัม (Gum) และเพคติน (Pectin) ในปริมาณสูงทาให้
อาหารที่ประกอบขึ้นจากฝักกระเจี๊ยบมีลักษณะเป็นเมือก ซึ่งช่วยป้องกันอาการหลอดเลือดตีบตัน สามารถรักษาโรค
ความดันโลหิต บารุงสมอง ลดอาการโรคกระเพาะอาหารและยังมีสารขับพยาธิตัวจี๊ด ได้ ซึ่งปรากฏสรรพคุณในตารา
แพทย์แผนโบราณ และการทดลองแพทย์แผนใหม่ทั้งในและต่างประเทศ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกกระเจี๊ยบเขียวในปี 2554-2556
2554
2555
รายการ
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
(ตัน)
(ล้านบาท)
(ตัน)
(ล้านบาท)
กระเจี๊ยบเขียว
2,125.23
325.73
2,131.90
321.61
- ญี่ปุ่น
2,092.87
322.84
2,078.43
316.74
- อื่นๆ
32.36
2.89
53.47
4.87
ที่มา : กรมศุลกากร
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2556
ปริมาณ
(ตัน)
2,161.53
2,080.14
81.39

มูลค่า
(ล้านบาท)
331.31
323.86
7.45
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จากข้อมูลตางรางที่ 1 การพิจารณาการส่งออกกระเจี๊ยบเขียว เพื่อผลักดันการส่งออกกระเจี๊ยบเขียงให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานข้อมูล ปี 2554 เป็นฐาน (ปริมาณการส่งออก 2,120.23 ตัน และมูลค่าการส่งออกประมาณ
325.73 ล้านบาท) พบว่าปริมาณและมูลค่าการส่งออกในช่วงปี 2544-2556 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นหาไม่มีปัจจัยด้านลบมากระทบการผลิตและการส่งออก และน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ในอนาคต ตลาดหลักยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
เกษตรกรและผู้ประกอบการควรหาแนวทางการผลิตใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตลง ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
รวมถึงการเพาะพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวใหม่ โดยนาเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความหลากหลาย และหมุนเวียนพันธุ์
หากปรับตัวและพัฒนาศักยภาพสินค้าของตนได้ตามที่กล่าวก็น่าจะเป็นข้อได้เปรียบสาหรับประเทศไทย ที่จะเป็น
ฐานการผลิตและส่งออกกระเจี๊ยบเขียวที่สาคัญในการเป็นศูนย์กลางกระจายการส่งออกกระเจี๊ยบเขียวไปยังประเทศต่างๆ
ทั่วโลกซึ่งในการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเชิงธุรกิจหรือเพื่อการค้าจะต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเป็นการเบื้องต้นก่อน
รวมถึงเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง และการตลาด ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ส่วนมากจะละเลย ก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมา อันได้แก่ ต้นทุนในการผลิตสูง การสูญเสียผลผลิตระหว่างการขนส่ง
และราคาที่ขายได้ไม่สูงนัก สิ่งสาคัญคือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเริ่มตระหนักคือการส่งออกกระเจี๊ยบเขียวของไทยต้องเผชิญ
การแข่งขันที่โดยต้องเร่งพัฒนาทางเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งเพิ่มคุณ ภาพของกระเจี๊ยบเขียวนับว่าการส่งออก
ของกระเจี๊ยบเขียวกาลังเผชิญความท้าทายใหม่โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาตลาดเดิมและเร่งขยาย
ตลาดใหม่
บ้านแหลมกระเจา ตาบลลาลูกบัว อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก
กระเจี๊ยบเขียวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกระเจี๊ยบเขียวนอกจากจะส่งออกในลักษณะของฝักสดแล้ว ยังสามารถแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งนับเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ดังนั้นเกษตรกรที่ป ลูกกระเจี๊ยบเขียวในหมู่บ้า นแหลมกระเจา ตาบลลาลูกบัว อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
จะต้องเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สืบเนื่องจากปัญหาดังกล่าวฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร
มีการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงกระเจี๊ยบเขียว
ให้เป็นที่รู้จักและบริโภคของประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นสินค้าส่งออกที่มากยิ่งขึ้นและที่สาคัญคือเกษตรกรกาลัง
ประสบปัญหาการจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของกระเจี๊ยบเขียว เช่ น ปัญหาด้านแรงงาน ต้นทุน คุณภาพ
และราคาจาหน่าย ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้ายังขาดการบริหารจัดการที่ดีเพราะไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
ในการต้นทุนโลจิสติกส์ของกระเจี๊ยบเขียว ในการทาวิจัยครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ทาสวนกระเจี๊ยบเขียว
ในหมู่บ้านแหลมกระเจา ตาบลลาลูกบัว อาเภอตอนตูม จังหวัดนครปฐม มีส่วนร่วมในการพัฒนากระเจี๊ยบเขียวให้มี
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ของกระเจี๊ยบเขียวที่มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ (Logistics
Connectivity) ในระดับภูมิภาค และระดับประเทศได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกระเจี๊ยบเขียวหมู่บ้านแหลมกระเจา ตาบลลาลูกบั ว
อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้กับเกษตรกรที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในหมู่บ้าน
แหลมกระเจา ตาบลลาลูกบัว อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทาใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการรวมถึง
การเคลื่อนย้าย, จัดเก็บ และกระจายสินค้า จากแหล่งที่ผลิต (Source of Origin) จนสินค้าได้มีการส่งมอบไปถึง
แหล่งที่มีความต้องการ (Source of Consumption) โดยกิจกรรมดังกล่าว จะต้องมีลักษณะเป็นกระบวนการแบบ
บูรณาการ โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบแบบทันเวลา (Just in Time) และ
เพื่ อลดต้นทุนโดยมุ่งให้เกิดความพอใจแก่ลูกค้ า (Customers Satisfaction) และส่งเสริมเพื่อให้ เกิดการจั ดการ
ต้นทุนโลจิสติกส์
ระบบโลจิสติกส์ หมายถึง ระบบการจัดการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภค
ตามความต้องการของลูกค้า
กระเจี๊ยบเขียว หมายถึง ผลผลิตของเกษตรกรที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในหมู่บ้านแหลมกระเจา ตาบลลาลูกบัว
อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
กรอบแนวคิดในการวิจัย

สถานการณ์ปจั จุบันของการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกระเจี๊ยบเขียว

วิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์
1. ต้นทุนการจัดหา
2. ต้นทุนการเคลื่อนย้ายวัสดุ
3. ต้นทุนการขนส่ง
4. ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

แนวทางการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
ของกระเจี๊ยบเขียว หมู่บ้านแหลม
กระเจา ตาบลลาลูกบัว
อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิด ในการวิจัย เป็น การศึก ษาสถานการณ์ปัจ จุบัน ของการจัด การโลจิส ติก ส์
ของกระเจี๊ยบเขียว วิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ต้นทุนการจัดหา ต้นทุนการเคลื่อนย้ายวัสดุ ต้นทุน
การขนส่ง และต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง เพื่อหาแนวทางจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ของกระเจี๊ยบเขียวและนาระบบ
การจัดการโลจิสติกส์ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในการจัดการโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรกระเจี๊ยบเขียวในหมู่บ้านแหลมกระเจา
ตาบลลาลูกบัว อาเภอนดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการค้นหาการจัดการโลจิสติกส์ของกระเจี๊ยบเขียว วิเคราะห์การจัดการระบบโลจิสติกส์
และนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในการจัดการโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรกระเจี๊ยบเขียว
ในหมู่บ้านแหลมกระเจา ตาบลลาลูกบัว อาเภอนดอนตูม จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยโดยวิธีการศึกษา
เชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยมีรายละเอียดการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การศึกษาข้อมูลและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สินค้าเกษตร เพื่อนาข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย และพัฒนาเพื่อนามาอภิปรายผล
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาในกลุ่มประชากรที่เป็นเกษตรกรปลูกกระเจี๊ยบเขียวที่อาศัยอยู่ใน หมู่บ้านแหลมกระเจา ตาบล
ลาลูกบัว อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จานวนทั้งสิ้น 22 ราย (สานักงานเกษตรอาเภอดอนตูม, 2560)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดทาข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม คือ วิเคราะห์และสร้างระบบการ
จัดการโลจิสติกส์ของกระเจี๊ยบเขียว ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดการโซ่อุปทานกระเจี๊ยบเขียว ได้แก่ การวางแผน, การจัดซื้อจัดหา, การ
ผลิต และ การขนส่ง
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยปั จจั ยด้านปัญ หาอุป สรรคการจัดการโซ่อุป ทาน ได้แก่ ปั จจั ยที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ และ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามประกอบด้วยเครื่องมือตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3
ทีผ่ ู้วิจัยสร้างขึ้นสาหรับรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสาร
ตารางานวิจัยจากเอกสารตารางานวิจัยเกี่ยวกับการการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และจากการสัมภาษณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ กาหนดขอบข่ายและประเด็นที่จะถาม 2) ตรวจวินิจฉัยพิจารณาและมีบางข้อนามา
ปรับปรุงแก้ไข 3) นาแบบสอบถามและแบบสารวจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา จานวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบเนื้อหาตลอดจนความเหมาะสมด้านอื่นๆ หรือผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจแบบสอบถามแล้วเห็นสมควรที่จะปรับปรุง
เพิ่มเติมในบางเรื่องจึงนาไปแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แบบสอบถามและแบบสารวจมีความชัดเจน
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 4) นาแบบสอบถามและแบบสารวจที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ออกไปทดลองใช้ (Try Out)
กับชุมชนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน 5) นาแบบสอบถามและแบบสารวจที่ไปทดลองใช้กลับมาตรวจหา
ค่ า ความเชื่ อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์อั ลฟ่ า (Coefficient Alpha) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 6) นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะสรุปอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะนาแบบสอบถามไปใช้จริง 7) จัดทาแบบสอบถาม และแบบแบบสารวจฉบับสมบูรณ์ไปจัดทาสาเนาเพื่อทา
การจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
5.1 การศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กรอบแนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกระเจี๊ยบเขียว โดยใช้
แหล่งข้อมูล เช่น วารสาร เอกสาร ตารา และงานวิจัย
5.2 มีการประชุมวางแผนผู้ช่วยวิจัย 2 คน ก่อนการลงพื้นที่ต้องมีการพูดคุยและตกลงกันถึงขั้นตอน
การสัมภาษณ์อย่างละเอียดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสัมภาษณ์ในแบบเดียวกัน ร่วมอานวยความสะดวกในการจัดเก็บ
ข้อมูลตามแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย
5.3 จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ได้สร้างขึ้นและตรวจสอบ แล้วนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม วิธีการสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์เพื่อหาข้อสรุป
5.4 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละวัน จะมีการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์
ของแบบสัมภาษณ์
5.5 นาผลสรุปจัดทาคู่มือและรูปเล่มเผยแพร่ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกระเจี๊ยบเขียว
และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยนารูปแบบที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชุมชนต่อไป
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนามาเขียนเป็นความเรียงเพื่อนาเสนอ มีรายละเอียดในการ
ดาเนินการวิจัยดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ จากแบบสอบถามจะนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) คือ
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดการโซ่อุปทาน ได้แก่ การวางแผน, การจัดซื้อจัดหา, การผลิต และ การ
ขนส่ง
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยปั จจั ยด้ านปัญ หาอุป สรรคการจัดการโซ่อุป ทาน ได้แก่ ปั จจั ยที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ และ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ลักษณะการวิเคราะห์สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ลักษณะการวิเคราะห์ใช้แบบคาถามปลายเปิด และสรุปเป็นความเรียง
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิเคราะห์การจัดการต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ และนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรกระเจี๊ยบเขียวในหมู่บ้านแหลมกระเจา ตาบลลาลู กบัว อาเภอนดอนตูม จังหวัด
นครปฐม ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยโดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative research method) โดยมีผลการ
ดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในหมู่บ้านแหลมกระเจา ตาบลลาลูกบัว อาเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม
รายการค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมโลจิสติกส์
ต้นทุนต่อกิโลกรัม
ร้อยละของต้นทุน
1. ต้นทุนการจัดหา (Procurement Costs)
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์
0.0052
0.155
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปุ๋ยเคมี
0.0050
0.149
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์
0.0050
0.149
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเร่งดอก
0.0040
0.119
รวม
0.0192
0.572
2. ต้นทุนการเคลื่อนย้ายวัสดุ (Material Handling Costs)
2.1 ค่าจ้างในการเก็บเกี่ยว
0.0710
2.114
2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว
0.0080
0.238
รวม
0.0790
2.352
3. ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Costs)
3.1 ค่าน้ามันในการขนส่ง
0.0220
0.655
3.2 ค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการขนส่ง
0.7070
21.053
3.3 ค่าดูแลรักษารถที่ใช้ในการขนส่ง
0.1240
3.692
3.4 ค่าสูญเสียจากการขนส่ง
0.0150
0.447
รวม
0.8680
25.847
4. ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Inventory Costs)
4.1 ค่าเสียโอกาสจากการจัดเก็บปุ๋ยเคมี
1.5640
46.573
4.2 ค่าเสียโอกาสจากการจัดเก็บปุ๋ยอินทรีย์
0.8110
24.150
4.3 ค่าเสียโอการจากการจัดเก็บสารเร่งดอก
0.0170
0.506
รวม
2.3920
71.229
ต้นทุนโลจิสติกส์รวม (บาทต่อกิโลกรัม)
3.3582
100
จากตารางที่ 2 แสดงผลการคานวณต้นทุนโลจิสติกส์ ในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวในหมู่บ้านแหลมกระเจา
ตาบลลาลูกบัว อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จากการสัมภาษณ์เกษตรกรจานวน 22 ราย พบว่า มีต้นทุนโลจิสติกส์
เท่ากับ 3.36 บาทต่อกิโลกรัม โดยต้นทุนที่มากที่สุดคือ ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง มีต้นทุนเท่ากับ 2.40 บาท
ต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 71.23 และอันดับรองลงมาคือต้นทุนการขนส่ง มีต้นทุนเท่ากับ 0.87 บาท ต่อกิโลกรัม
คิดเป็นร้อยละ 25.85 ลาดับที่ 3 คือต้นทุนการเคลื่อนย้าย มีต้นทุนเท่ากับ 0.08 คิดเป็นร้อยละ 2.35 และลาดับ
สุดท้ายคือต้นทุนการจัดหา มีต้นทุนเท่ากับ 0.02 คิดเป็นร้อยละ 0.57
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อภิปรายผล
ผลการคานวณต้นทุนโลจิสติกส์ ในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวในหมู่บ้านแหลมกระเจา ตาบลลาลูกบัว อาเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม จากการสัมภาษณ์เกษตรกรจานวน 22 ราย พบว่า มีต้นทุนโลจิสติกส์เท่ากับ 3.36 บาทต่อกิโลกรัม
โดยต้นทุนที่มากที่สุดคือ ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง มีต้นทุนเท่ากับ 2.40 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 71.23
และอันดับรองลงมาคือ ต้นทุนการขนส่ง มีต้นทุนเท่ากับ 0.87 บาท ต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 25.85 ลาดั บที่ 3
คือต้นทุนการเคลื่อนย้าย มีต้นทุนเท่ากับ 0.08 คิดเป็นร้อยละ 2.35 และลาดับสุดท้ายคือต้นทุนการจัดหา มีต้นทุน
เท่ากับ 0.02 คิดเป็นร้อยละ 0.57 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิศักดิ์ ห่านนิมิตกุลชัย (2549) ศึกษาการวิเคราะห์
ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานสับปะรด กระป๋องในประเทศไทย พบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกร กรณีเกษตรกร
ส่งสับปะรดเองเท่ากับ 0.723 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร็อยละ 18.66 ของต้นทุนการผลิตสับปะรด และในกรณี
เกษตรกรส่งสับปะรดผ่านผู้รวบรวมคานวณต้นทุนโลจิสติกส์ได้ 0.245 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของต้นทุน
การผลิตสับปะรดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้รวบรวมเท่ากับ 0.361 บาทต่อกิโลกรัม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ชัยภูมิ
สุขสาราญ (2553) ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ และการจัดการ คุณภาพของกะหล่าปลีหลังการเก็บเกี่ยว
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า สามารถแบ่งการ รวบรวมกะหล่าปลีได้เป็น 2 กรณี โดยกรณีที่ 1 ผู้รวบรวมไปรับ
ผลผลิตยังแปลงเกษตรกร ซึ่งพบว่า มี ต้นทุนโลจิสติกส์เท่ากับ 3.82 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนอีกกรณีหนึ่งผู้รวบรวมรอรับ
ผลผลิตยังสถานที่ รวบรวม มีต้นทุนโลจิสติกส์เท่ากับ 3.51 บาทต่อกิโลกรัม
ข้อเสนอแนะ
การลดต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในหมู่บ้านแหลมกระเจา ตาบลลาลูกบัว อาเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ดังนี้
1. ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต เกษตรกรควรรวมกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดภูแลเพื่อวางแผนการจัดซื้อ ปัจจัย
การผลิตภายนอก เช่น หน่อพันธุ์ สารกาจัดวัชพืช ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพและผลิตภัณ ฑ์การเกษตร อื่นๆ ทั้งนี้ทาให้
สามารถต่อรองราคาซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรจากร้านจาหน่าย รวมทั้งควรจัดซื้อใน ครั้งเดียวเพื่อให้เพียงพอต่อรอบ
การผลิตในแต่ละครั้ง ซึ่งช่วยให้สามารถลดต้นทุนได้
2. ด้านการเคลื่อนย้ายวัสดุ เกษตรกรควรมีการวางแผนการผลิตสับปะรดภูแลร่วมกับผู้รวบรวมในเรื่องการปลูก
กาหนดการเก็บเกี่ยว และปริมาณผลผลิต ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมการเก็บเกี่ยว การเคลื่อน ผลผลิต ในการรวบรวม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ด้านการขนส่ง เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มผลิตสับปะรด และวางแผนเกี่ยวกับตารางปฏิบัติงาน ในการดูแล
รักษาผลผลิตตลอดอายุการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพื่อให้ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งสามารถประมาณ ค่าในแต่ละรอบการผลิตได้
4. ด้านการจัดเก็บสินค้าคงคลัง พบว่ามีร้อยละของต้นทุนด้านโลจิ สติกส์มากที่สุด ดังนั้นเกษตรกรควร
วางแผนการผลิตในแต่ละรอบ คานวณการใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก และ ปริมาณผลผลิต
เอกสารอ้างอิง
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การจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา
PARTICIPATORY HEALTH MANAGEMENT FOR COMMUNITY SELF-RELIANCE :
A COMMUNITY IN PHAYAO PROVINCE
กนกวรรณ เอี่ยมชัย1 แดนชัย ชอบจิตร2 สุรเดช เมืองมา3 และ เอกพันธ์ คาภีระ4
Kanokwan Aiemchai1 Danchai Chopchit2 Suradate Maungma3 and Akhaphan Khampeera4
1ดร. พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ (ด้านการสอน) ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
2พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการสอน) ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
3นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านตุ่น
4พยาบาลวิชาชีพ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม และให้คนในชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พื้นที่วิจัยเป็น หมู่บ้านแห่งหนึ่ ง ในจังหวัดพะเยา
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) ผู้นาชุมชนอย่างเป็นทางการจากองค์กรท้องถิ่น 2) ผู้นาองค์กรอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการในชุมชน 3) ตัวแทนครัวเรือน 4) ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 50 คน การวิจัย
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ทบทวนสถานการณ์ สุขภาพของคนในชุมชน 2) พัฒ นารูปแบบการจัดการสุขภาพและ
ทดลองปฏิบัติ 3) การติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
การเรียนรู้กลุ่มย่อย การประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาที่ชุมชนสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง คือการดื่มสุราและ
การกาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ ปัญหาที่ชุมชนสามารถจัดการได้ด้วยตนเองเป็นบางส่วนและต้องขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานและองค์กรภายนอกชุมชน คือ 1) การเจ็บป่ว ยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2) การได้รับ
ผลกระทบจากสารเคมีทางการเกษตร และ 3) การใช้ยาชุดจากรถขายยาเร่ โดยที่รูปแบบการจัดการสุขภาพมีกลไก
ใน 3 ระดับ คือระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับกลไกสุขภาพ
คาสาคัญ : จังหวัดพะเยา, การจัดการสุขภาพ, การพึ่งพาตนเอง,การมีส่วนร่วมของชุมชน
ABSTRACT
This participatory action research aimed to develop the participatory health management
and encourage the self-reliance healthcare of people within the community. The target area was one
of the villages in Phayao province. The 50 participants were selected as follows: 1) the appointed
community leaders from the Local Administrative Organizations. 2) The formal and informal leaders
within the community. 3) The household representative. 4) The delegates from the Health Promoting
Hospital. The research had divided into three phases as follows: 1) Review the situation of the
community's health problems. 2) Develop and implement the health management within the
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community. 3) Follow-up assessments. Data was collected by using the research tools such as
questionnaire, focus group, in-depth interview, group discussion, and stakeholder forum. Then, it was
analyzed by using content analysis for qualitative data and descriptive statistics for quantitative data.
The results had found two-type of problems within the community: 1. The self-capable problems
were alcoholic and unhygienic waste disposal. 2. The incapable problems were the problems that
could not be solved by themselves and were coordinated with the government sector and
organization from outside the community such as 1) Illness of non-communicable diseases (NCDs) as
Hypertension and Diabetes mellitus. 2) Effects of Agricultural chemicals. 3) Steroids drug use. The selfreliance community health management was developed and implemented in three-level as
household level, community level and health mechanism level.
Keywords : Phayao province, Health Management, Self-reliance, Community Participation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน เป็นพื้นที่ชนบทมีสภาพเป็นพื้นที่ป่า มีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากที่สุด
ประมาณรัอยละ 47 มีพื้นที่เนินเขาผสมที่ราบ ประมาณร้อยละ 35 และมีที่ราบลุ่มน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 18
ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีล้านนาที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นระยะเวลายาวนาน
ปัจจุบันสภาพบริบทชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน รวมถึงการขยายตัวของเมืองทั้งในชุมชนเมือง
และชุมชนชนบท ด้านสุขภาพก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยที่ปัญหาความเจ็บป่ว ยที่เป็นสถิติของการมารับบริการ
ผู้ป่ วยนอก 5 ลาดับ แรกของปีงบประมาณ 2559 คื อ โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2560) โรคเหล่านี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ระดับตนเอง
และครอบครัว ถึงแม้ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสาคัญกับการเข้าถึงบริการสุขภาพ คือการขยายพันธกิจ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในลักษณะ“การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของชุมชน” แต่การ
ทางานเชิงรุกและการมีส่วนร่วมยังไม่เกิดผลเต็มที่ อสม. ส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ขาดความมั่นใจ
ในการให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการสุขภาพ รวมทั้งยังใช้เทคนิควิธีการเดิมๆ ในการเข้าถึงชาวบ้าน (คมสันต์ ธงชัย
และ สุชาดามณี บุญจรัส, 2560) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับคนในชุมชนยังมีน้อย การมีส่วนร่วม
ของชุมชนหรือของประชาชน เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนทุกๆ ด้าน รวมทั้งการ
พัฒนาสุขภาวะของประชาชนที่เป็นการดาเนินการตามกฏบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ได้เน้นย้าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ (Khanindra, 2004) การออกแบบการดูแลสุขภาพ ต้องสร้างความเข้าใจ
ของกระบวนการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ทั้งในชุมชนเขตเมืองและชุมชนชนบท (Kenn & orther, 2013)
จากความเป็นมาและสาเหตุของปัญหาจึงเกิดเป็นคาถามว่าจะทาอย่างไรให้ชาวบ้านสามารถหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาของตนเองรวมทั้งหาวิธีการสร้างรูปแบบในการจัดการสุขภาพด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
ในชุมชนได้เข้าใจปัญหาสุขภาวะของตนเองได้อย่างแท้จริง และมองปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องของคนในชุมชนที่ต้อง
ช่วยกันดูแล และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชนได้จนสามารถเกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การจัดการสุขภาพ หมายถึง การที่ชุมชน/หมู่บ้าน มีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพ มีการ
จัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และมีการสรุปประเมินผลการ
จัดการด้านสุขภาพ
การจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง หมายถึง ความสามารถของประชาชนในชุมชน มีระบบคิด วิธีการ
ปฏิบัติและกระบวนการ รวมถึงอานาจในการตัดสินใจ ในการจัดการเรื่องการดูแลรักษาสุ ขภาพอนามัยของตนเอง
และครอบครัว จนถึงมีความสามารถในการดูแลสมาชิกในชุมชนที่ครอบคลุมทั้งมิติกาย จิต และจิตสังคม ปัญญาได้
ด้วยตนเองและโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างเป็นระบบ อยู่ในสังคมที่ดีในครอบครัวที่อบอุ่นชุมชน
ที่เข้มแข็ง
การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชน มีโอกาสได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดริเริ่ม การวางแผน
การพิจารณาตัดสินใจ การปฏิบัติและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวบุคคลและชุมชนเอง โดยเฉพาะ
ในเรื่องการจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถดูแลคนในครอบครัวและนามาซึ่งสุขภาวะของคนในชุมชน
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ โคเฮน และ อัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1981, p. 6) คือ สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสิน ใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วม
เสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้นาชุมชนอย่างเป็นทางการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 4 คน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานและสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวน 12 คน ผู้นาอย่างไม่เป็นทางการในชุมชน เช่น
ปราชญ์ ชุ ม ชน จ านวน 3 คน ตั ว แทนจากโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล 1 คน ตั ว แทนครั ว เรื อ นที่ เป็ น
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) ประเภทที่ยังมีพฤติกรรมเดิม และประเภทที่สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ 2)กลุ่มคนที่ไม่รู้ปัญหาและยังมีพฤติกรรมเดิม รวม 50 คน
กิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ระยะที่ 1 ทบทวนสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน โดย 1) ศึกษาข้อมูลแหล่งทุติยภูมิ
จากฐานข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จากองค์การบริหารส่วนตาบล และข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสารวจ
ภาคสนามร่วมกับ อสม.และผู้นาชุมชน โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ชุมชน
แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชน โอ่งเศรษฐกิจ และระบบสุขภาพชุมชน โดยเน้นการปฏิบัติการร่วมกับสมาชิกในชุมชน
เก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงและถ่ายภาพ 2 ) การจัดเวทีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่จาแนกไว้ทั้ง 3 กลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม วิธีคิด วิธีการปฏิบัติที่ผ่านมา เบื้องหลังความคิดของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลภาพรวมที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการสุขภาพ และกระบวนการที่บุคคล ครอบครัว ชุมชนใช้ในการจัดการ
สุขภาพด้วยตนเอง เครื่องมือใช้แบบสอบถามวัดความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ และใช้เวทีกลุ่มย่อยและการสนทนากลุ่ม
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพและทดลองปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องในระดับที่ชุมชน
สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง และปัญหาที่ต้องทาร่วมกับบุคคลหรือองค์กรอื่นภายนอกชุมชน ใช้เครื่องมือผังขั้นบันได
ในการวางแผนเพื่อกาหนดขั้นตอนในการดาเนินงาน การทดลองใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพผ่านเวทีประชาคม
การเรียนรู้กลุ่มย่อยและการสนทนากลุ่ม
ระยะที่ 3 การติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ ที่มีแนว
คาถามรูปแบบการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริ บทของชุมชน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตัว
และแบบสังเกต
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)ข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสารวจข้อมูล
สุขภาวะชุมชน และแบบสอบถามวัดความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
1. สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน ประกอบด้วยปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอย ปัญหา
การดื่ม สุร า ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร และ
ปัญหาการใช้ยาจากรถเร่เพื่ออาการแก้ปวดเมื่อยร่างกาย จากข้อมูลที่ได้ร่วมกั นทบทวนถึงภาวะการเจ็บป่วยและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ร้อยละของปัญหาสุขภาพ 7 อันดับแรกของคนในชุมชน
จากการได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย ด้วยการเข้าร่วมเรียนรู้ถึงปัญหาและสาเหตุของการเกิดโรค
เช่นปัญหาการเผาขยะอาจมี ความเกี่ยวพันกับโรคระบบทางเดินหายใจ ปัญหาโรคผิวหนัง โรคติดเชื้อและปรสิต
อาจเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร เป็นต้น กลุ่มที่ขับเคลื่อนเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่ม คนที่ไม่มีความรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันและยังมีพฤติกรรมการปฏิบัติแบบผิดๆ จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จาก ลด
งด เลิก และการขยายความรู้สู่การปฏิบัติในครัวเรือน
2. รูปแบบการจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ได้กลไกของรูปแบบ 3 ระดับ ดังนี้
2.1 ระดับครัวเรือน ชุมชนตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพทั้ง 5 ด้าน ปัญหา
การกาจัดขยะมูลฝอย ปัญหาการดื่มสุราปัญหา การเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปัญหาการใช้
สารเคมีทางการเกษตรและ ปัญหาการใช้ยาแก้ปวดเมื่อยร่างกาย โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จาก ลด งด เลิก
จากการได้รับความรู้ผ่านกิจกรรม การเข้าร่วมเรียนรู้ถึงปัญหาและสาเหตุของการเกิดโรค และการขยายความรู้สู่การ
ปฏิบัติในครัวเรือน
2.2 ระดับชุมชน องค์ประกอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนาชุมชน
ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นตัวแบบให้แก่คนในครอบครัวและชุมชน เช่น การปลูกผักไว้รับประทานเอง การคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน เป็นแกนนากลุ่มปั่นจักรยานและรื้อฟื้นการราวงย้อนยุค ทั้งนี้ อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องการดูแลสุขภาพ สามารถให้คาปรึกษา คาแนะนา และให้ความรู้กับชาวบ้าน ผลของการใช้รูปแบบด้วยการเรียนรู้
กลุ่มย่อย กระบวนการประชาคม จนเกิดมาตรการทางสังคมที่เป็นข้อปฏิบัติร่วมกันในชุมชนและขยายไปสู่ชุมชน
ที่ใกล้เคียง
2.3 ระดับกลไกสุขภาพ กลไกวงรอบที่หนุนเสริมการใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
เพื่อการพึ่งพาตนเองให้มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ
ภาคี เครื อ ข่ า ยด าเนิ น งานที่ ส ร้า งกระบวนการเรีย นรู้ร่ วมกั น โดยที่ ม าตรการชุ ม ชนที่ ร่ว มกั น ก าหนด ค านึ ง ถึ ง
วัฒ นธรรมชุ ม ชน ทุ น ทางทรัพ ยากรบุ ค คล ภู มิปั ญ ญาและเทคโนโลยีท้ อ งถิ่ น และมี อ งค์ ป ระกอบของวิท ยาลั ย
พยาบาลหนุนเสริมด้านวิชาการผ่านการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนุนเสริมผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล และระดับแกนนาทั้งในส่วนของชุมชนและ อสม.
เข้ามามีบทบาทสาคัญ โดยกลไกการจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนดังกล่าว
แสดงได้ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 รูปแบบการจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง
3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ประกอบด้วย
3.1 ปัญหาที่ชุมชนสามารถจัดการได้ด้วยตนเองประกอบด้วย ปัญหาการดื่มสุราของประชาชน และ
ปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอย ด้วยการเรียนรู้กลุ่มย่อย และกระบวนการประชาคมหมู่บ้านรื้อฟื้นกฎกติกาของหมู่บ้าน
จากเดิมที่มีการตั้งกฎในกลุ่มแกนนาแล้วนามาใช้กับชาวบ้าน จึงไม่ได้ผลในเชิงปฏิบัติ ผลจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามรูปแบบ นาประเด็นเข้าสู่การประชาคมหมู่บ้าน จนเกิดมาตรการทางสังคม
ประกอบด้วย 1) ห้ามนาขยะทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือบริเวณต้นน้า อนุญาตให้เผาขยะได้นอกบริเวณหมู่บ้านในช่วง
ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ชาวบ้านเกิดความตระหนัก ห่วงแหนในทรัพยากรของชุมชนได้ช่วยกันสอดส่องดูแลป่าต้นน้า
จากคนชุมชนอื่นมาทิ้งขยะ จนสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนที่ใกล้เคียงโดยใช้มาตรการร่วมกัน 2) มาตรการทางสังคมเกี่ยวกับ
การงดเลี้ยงเหล้าในงานศพ ให้ใช้เครื่องเสียงในงานเลี้ยงงานบุญ ไม่เกิน 21.00 น. มีการกาหนดค่าปรับจากผู้ที่ทะเลาะ
วิวาทจากการเมาสุรา โดยที่มีการเกิดเหตุ 1 ครั้งหลังจากมีมาตรการทางสังคมเกิดขึ้น โดยที่คู่กรณีถูก ปรับคนละ
5,000 บาท เป็นคู่กรณีแรก
3.2 ปัญหาที่ชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหรือองค์กรภายนอกชุมชน ประกอบด้วยปัญหา
การเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรและปัญหาการใช้ยาแก้ปวดเมื่อย
จากรถเร่และยาชุ ด เป็ น การประสานความร่ว มมือจากบุค ลากรของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลบ้ านตุ่ น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยาด้วยการอบรมพัฒนาศักยภาพ
อสม. ในการใช้เครื่องมือจราจร 7 สี สาหรับการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เทคนิคการสื่อสาร
สุขภาพ เป็นการเน้นย้าการแสดงบทบาทหน้าที่ของ อสม.ให้กับคนในชุมชน โดยเน้นกลยุทธ์ “เยี่ยมซ้าๆ ย้าบ่อยๆ”
สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงและเจ็บป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรังรวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ
ในชุมชน ทาให้ อสม.ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนมากขึ้น
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อภิปรายผล
รูปแบบการจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพในชุมชน เป็นการดาเนินการ
ตามแนวคิดสุขภาพองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติสุขภาวะและการมีส่วนร่วมที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในชุมชนและองค์กรอื่น นอกชุม ชน ทั้งนี้การพึ่งพาตนเองด้านสุ ขภาพจะเกิดขึ้น ได้ต้อ งมีการจัดการที่ ดี (สุเทพ
พลอยพลายแก้ว และคณะ, 2556) ในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่ต้องเริมจากบุคคล ครัวเรือน จากการเรียนรู้
สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ ไม่ ได้ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็วแต่ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงตามขั้ น ตอน จนสามารถท า
พฤติกรรมใหม่ได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน เมื่อเกิดพฤติกรรมใหม่ บุคคลนั้นจะเกิดการแนะนา
และส่งเสริมให้บุคคลอื่นทาพฤติกรรมใหม่เหมือนกันด้วย การเรียนรู้พฤติกรรมใหม่จะเกิดขึ้นเป็นวงจร คือเริ่มจาก
ความตระหนัก การทดลองทาและการทาซ้า (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) ดังเช่นกลุ่มแกนนา อสม. และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการเรียนรู้จากกลุ่มย่อยร่วมกันครั้งแล้วครั้งเล่า จนสามารถปฏิบัติจริงได้
และขยายผลไปสู่คนในครอบครัว และครอบครัวอื่นชุมชน การเป็นตัวแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งผลต่อวิธีคิด วิธีปฏิบัติ
ของคนในชุมชน รวมทั้งต้องมีการวางแผนการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สาระหลักและวิธีการที่หลากหลาย ดังเช่น
กลยุทธ์การปฏิบัติงานของ อสม.ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพหลายๆ ด้าน ในการดาเนินการ
ตามรูปแบบคือ “เยี่ยมซ้าๆ ย้าบ่อยๆ” จนคนในชุมชนเชื่อมั่นเกิดการยอมรับในตัวแบบด้านสุขภาพ และศักยภาพ
ของ อสม.มากยิ่งขึ้น
การที่ประชาชนหรือหมู่ชนที่เข้ามารวมกันเพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปของกลุ่ม
หรือเครือข่าย ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายที่แก้ปัญหานั้นๆ ให้ลุล่ วงหรือพัฒนาประเด็นนั้นๆ ร่วมกัน
ในรูปแบบของการประชาคมหรือประชาสังคมนั้น ทั้งนี้ประชาชนถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ว่ามีความรู้สึก
หรือมีความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร และมีแนวทาง
ที่จะแก้ปัญหาหรือผลักดันในประเด็นนั้นๆ อย่างไร (Robert Adams แปลโดย โสภา อ่อนโอภาส, 2546) นั่นคือ
กระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไรกับปัญหาการดื่ม สุราและ
ปัญหาการจัดการขยะตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงคนชุมชนส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือในการดาเนินการตามการตัดสินใจนั้น
และสุดท้ายชุมชนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน ทาให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
ในปัญหาของตนเอง ว่าจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่อคนในชุมชนและชุมชนอื่นที่ใกล้เคียง ทาให้การพัฒนามีความมั่นคง
และต่อเนื่องและประชาชนมีโอกาสที่จะได้ใช้และพัฒนาความสามารถของตนเอง จึงเป็นการระดมทรัพยากรบุคคล
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน (จีระศักดิ์ เจริญพันธ์, 2550) จนสามารถพัฒนามาเป็นนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ ที่มาจากฐานรากของชุมชนได้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ที่เน้นย้าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสร้า งเสริม สุ ข ภาพ เป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ก ารสร้า งเสริม สุ ข ภาพตามกฏบั ต รออตตาวา (Ottawa Charter)
(Khanindra, 2004)
สาหรับอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทในการเป็นผู้นาการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ในด้านพฤติกรรม
ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน เมื่อ อสม.ได้รับการเสริมพลังในด้านของความรู้ ทักษะการปฏิบัติทาให้มี
ความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะนาข้อมูลข่าวสารไปสื่อสารสุขภาพกับประชาชนได้ ทั้งนี้เป็นไปตามทฤษฎีการเสริมสร้าง
พลังอานาจ ลักษณะการเสริมสร้างพลังอานาจด้านจิตใจจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างพลังซึ่งเป็นแรงจูงใจภายใน
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น การรับรู้ถึงความสามารถของตน การรับรู้ว่าตนมีความสาคัญต่องาน และงานมีความหมายต่อตนเอง
เพราะการเสริมพลังอานาจเป็นกระบวนการเสริมสร้างให้ประชาชนมีการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง
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และสังคมส่วนรวม (โสภา อ่อนโอภาส, 2546) จนนาไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ระพีพัฒน์ ศรีมาลา และคณะ (2559) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้นาชุมชน พบว่า เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนด้านสุขภาพที่สามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างมีส่วนร่วม
เกิดการประสานการทางานเป็นภาคีเครือข่ายสุขภาพ เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์และคณะ
(2555) ได้พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน พบว่าการจัดการปัญหาสุขภาพโดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัด โรงเรียน ชมรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน สถานีอนามัย
และสถาบันการศึกษาร่วมกันปรึกษาหารือ ทบทวนความเข้าใจต่อเหตุการณ์และปัญหาต่างๆ และกาหนดบทบาท
หน้าที่ วิธีการ แนวทางตลอดจนปัจจัยด้านงบประมาณ ในการจัดการปัญหาร่วมกัน โดยมีแนวคิดว่า “ชุมชนร่วมคิด
ชุมชนร่วมทา ชุมชนร่วมประเมินผลงาน” รวมทั้งผลงานวิจัยของ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และ วรากร เกรียงไกรศักดา
(2560) ที่ได้พัฒนาแนวทางการดาเนินงานของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ พบว่าต้องมีการดาเนินการ
ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและดาเนินการอย่างมีส่วนร่วม หรือแม้แต่ในประเทศออสเตรเลีย
งานวิจัยของ Althea and Other (2014) พบว่า วิธีการพึ่ งพาตนเองของคนในชนบทถือเป็นกลยุทธ์หลักในการ
จัดการโรคเบาหวานและโรคเรื้อรัง เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
การนาไปใช้ประโยชน์
1. การศึกษาครั้งนี้สนับสนุนชุมชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ ยวข้อง นาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและตาบล และตาบลอื่นๆ
2. ชุมชนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั้งในกลุ่มผู้นา อสม. และสมาชิกในชุมชนเป็นแกนนา
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ได้ใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้จากการวิจัยนาไปพัฒนาศักยภาพ
อสม. ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการผสานวิธีการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ด้วยความรู้สมัยใหม่
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เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
LOGISTICS PUBLIC TRANSPORT DATABASE DOCUMENTATION TO SUPPORT DECISION MAKING
TO TRAVEL IN SA KAEO PROVINCE
ญาณิน พัดโสภา
Yanin Patsopa
อาจารย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
โดยจาแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของนักท่ องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วของนักท่องเที่ยว และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลโลจิสติกส์ระบบขนส่ง
สาธารณะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสระแก้ว ประชากรในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมา
จังหวัดสระแก้ว โดยสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 400 คน
ด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จานวน 7 คน โดยผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ (เพศ การใช้สื่อ และประเภทของสื่อ) มีผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ปัจจัยด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (รูปแบบการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์การเดินทาง ความสัมพันธ์ของผู้ร่ว มเดินทาง
และจานวนผู้ร่วมเดินทาง) มีผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05 2) นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจเดินทางโดยคานึงถึงปัจจัย เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยว ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอานวยความสะดวก/สาธารณูปโภค และด้านบุคลากร ตามลาดับ
3) แนวทางการจัดทาฐานข้อมูลโลจิสติกส์ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง
และหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันจากผู้มีส่วนร่วม โดยพบว่า ปัญหาที่ส่งผลต่อการเดินทางท่องเทีย่ ว จังหวัดสระแก้ว คือ
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยบริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งแก้ไขโดยการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการ
รถทัศนาจรในการเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว
คาสาคัญ : โลจิสติกส์, ระบบขนส่งสาธารณะ, เดินทางท่องเที่ยว
ABSTRACT
This research describes on 1) studying and comparing the travelling decision from tourist
in Sa Kaeo province which categories by demography and tourist behavior. 2) studying the level
of decision for travelling to Sa Kaeo from tourist 3 ) preparing to develop the logistics public
transportation database with supported Sa Kaeo tourism industry. The population of research are
responded questionnaire 400 of tourism who traveled around Sa Kaeo and deep interview with 7
of tourism industry participant. The statistics methods are frequency, percentage, standard
deviation, t-test and variance. The study result are 1) population factors (gender, advertising
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media, type of advertising) affected to travelling decision significantly around 0.05 2) Travelling
factors (travelling information support, tourism location, tourism location accessibility,
Infrastructure and public utility) are important for making tourism decision 3) data factors that
related to developed the logistics public transportation database are travel route, travel cost and
time, travel information, public transport information, traveling guide and hotline and social
media advertising.
Keywords : logistics, public transportation, travelling
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ ยว ปี พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) ขยายตัวร้อยละ 4 โดยเฉพาะภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการท่องเที่ยว
ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์สูงถึงร้อยละ 15.3 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, น. 2)
และในปีเดียวกันนี้ ประเทศไทยได้ถูกจัดลาดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว อยู่ในลาดับที่ 8
ของภูมิภาคเอเชีย และอันดับที่ 34 ของโลกจาก 136 ประเทศ ด้วยตัวชี้วัด 18 ด้าน โดยด้านที่ได้คะแนนมาก ได้แก่
ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และสิ่งอานวยความสะดวก ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา
ด้านโครงสร้างคมนาคมขนส่งทางอากาศ การให้ความสาคัญของการเดินทางท่องเที่ยว ขณะเดียวกันการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยประสบปัญหา ด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยในประเทศ
และประสิทธิภาพการขนส่งทางบก (World Economic Forum, 2017, p. 2) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จึงให้
ความสาคัญต่อการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ จากการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้ เกิดความยั่งยืน และ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว โดยพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับขนส่งสาธารณะ พัฒนาการ
เชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง สาหรับอานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2560, น. 10-11)
สถานการณ์ การท่องเที่ ยวภายในประเทศ พบว่า นั กท่ องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ค วามนิยม
ท่องเที่ยวอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี เป็นต้น ภาครัฐจึงได้มีกลยุทธ์ในการจัดการ
สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อการกระจายจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวสู่จังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ
ด้านแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีการจัดกลุ่มเมืองหลักและเมืองรอง ทั้งนี้จังหวัดสระแก้วถูกจัดเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองรอง
ของภาคตะวันออก ได้รับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแบบ Amazing Thailand Go Local เช่น เที่ยวลดหย่อน
ภาษีเมืองรอง 55 จังหวัด เมืองต้องห้ามพลัส จุดเด่นของการท่องเที่ยวภายในจังหวัด คือ ความหลากหลายของ
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา อุทยาแห่งชาติปางสีดา
การส่องกระทิง อุทยานแห่งชาติตาพระยา แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม
ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ปราสาทเขาโล้น แหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร เช่น โรงเรียนกาสร กสิวิทย์ แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรณีสัณฐาน เช่น ละลุ ถ้าเพชรโพธิ์ทอง ถ้าน้าเขาพระศิวะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ ตลาดโรงเกลือ เป็นต้น
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น
พร้อมกันนี้ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยมศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อประกอบการวางแผนเดินทาง
ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงมุ่งเน้น ศึกษาด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และปัจจัย
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ประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด สาหรับเป็นข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ถึงแนวทางการพัฒนา การจัดทาฐานข้อมูลโลจิสติกส์ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อสนับ สนุน
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วของนักท่องเที่ยว จาแนก
ตามข้อมูลประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วของนักท่องเที่ยว
3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลโลจิสติกส์ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การจัดทาฐานข้อมูล หมายถึง การสารวจประกอบด้วยลักษณะประชากรณ์ศาสตร์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
และสัมภาษณ์ ถึงปัญหาและแนวทางการไขที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
โลจิสติกส์ระบบขนส่งสาธารณะ หมายถึง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสระแก้วด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ
รถบริการทัศนาจร (รถป้ายเขียว) หมายถึง รถโดยสารสาธารณะแบบไม่ประจาทาง รับจ้างพานักท่องเที่ยว
เดินทางท่องเที่ยว
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การใช้
สื่อในการสืบค้ นข้อมูลการท่องเที่ยว ประเภทของสื่อ และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ได้แก่ รูปแบบการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง จานวนผู้ร่วมเดินทาง ลักษณะความสัมพันธ์
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านข้อมูลสนับสนุน
การท่องเที่ยว ด้านบุคลากร ด้านการเข้าถึง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอานวยความสะดวก/สาธารณูปโภค
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการสารวจ (Survey Research) โดยใช้
การเก็บแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว เป็นกลุ่มประชากร
ที ่ไ ม่ท ราบจ านวนที ่แ น่น อน (Indefinite Population) และเลือ กกลุ ่ม ตัว อย่า งแบบไม่ใ ช้ค วามน่า จะเป็น
(Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
มาจากตารางสาเร็จรูป Taro Yamane ระดับควาเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% (e=0.05) ที่
ระดับจานวนประชากร ∞ (Infinity) มีค่าเท่ากับ 400 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, น. 47)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
116

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) ประกอบด้ วยค าถามที่ เกี่ย วกับ เพศ อายุระดั บ การศึ กษา อาชี พ รายได้ การใช้ สื่อในการสื บ ค้ น ข้อมู ลการ
ท่องเที่ยว ประเภทของสื่อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 6 ข้อ
ได้แก่ รูปแบบการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง จานวนผู้ร่วมเดินทาง และลักษณะ
ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมเดินทาง
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว เป็นคาถามตราวัด (Likert
Scale) จานวน 26 ข้อ ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยว ด้านบุคลากร ด้านการเข้าถึง
และด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอานวยความสะดวก/สาธารณูปโภค
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือ ตารา เอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการทาวิจัย กาหนดนิยาม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา โดยการประเมินความน่าเชื่อถือ 2 ลักษณะ
ได้แก่ การทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
และวัตถุประสงค์การวิจัย (Inter-Reliability) จากดัชนีความสอดคล้องกัน (Index of Concordance: IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ค่า IOC มีค่าสูงสุด คือ 1.00 หมายความว่ามีความเที่ยงตรงสูงสุด ข้อคาถามที่จะเลือกไว้
ใช้ควรมีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป จากการทดสอบค่าความถูกต้องของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีค่า
เท่ากับ 0.92 จากคาถามทั้งหมด 30 ข้อ
ทดสอบความน่าเชื่อ ถือ ของเครื่อ งมือ (Reliability Test) กับ กลุ่ม ตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 30 คน
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ประมวล Cronbach’s Alpha ทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา โดยหาความเชื่อถือได้ของเครื่องมือวัด
เป็นตัวเลขที่อยู่ในจุดเลขทศนิยม มีค่าไม่เกิน 1.00 จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัคเท่ากับ 0.85
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากตารา เว็บไซต์ หนังสือ
วารสารสิ่งพิมพ์ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การใช้สื่อในการสืบค้น
ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว ประเภทของสื่ อ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ เชิ ง พรรณนา โดยรายงานผลเป็ น ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ รูปแบบการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง จานวนผู้ร่วมเดินทาง ลักษณะความสัมพันธ์ โดยใช้การวิเคราะห์
ทางสถิติเชิงพรรณนา โดยรายงานผลเป็นค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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4. ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่า T-Test ด้วยข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ การใช้สื่อในการ
สืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว และประเภทของสื่อ ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย รูปแบบการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะความสั มพันธ์ ทดสอบความแตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
5. ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Anova) จากข้อมูล
ประชากรศาสตร์ด้าน อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ด้านจานวนผู้ร่วมเดินทาง
วิธีการเดินทาง ทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสระแก้ว ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
6. สมมติฐานที่ค่า p-value น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จะทาการทดสอบ Least Significant
Different (LSD) เพื่อวิเคราะห์รายคู่
ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ผู้ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสื่อ โดยข้อคาถามมุ่งเน้นที่ประเด็นปัญหาในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยบริการขนส่ง
สาธารณะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงความสาคัญของการจัดทาฐานข้อมูลโลจิสติกส์ระบบขนส่งสาธารณะ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22-27 ปี ประกอบอาชีพรับราชการและเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ย 10,000-20,000 บาท และใช้สื่อในการสืบค้นข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่
ใช้ช่องทางสืบค้นข้อมูลจาก Internet มากที่สุด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ข้อมูลประชากรศาสตร์ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน ร้อยละ
เพศ หญิง
197
49.2 รายได้
ชาย
203
50.8 เฉลี่ยต่อ
อายุ ไม่เกิน 22 ปี
92
23.0 เดือน
22 – 27 ปี
125
31.3
28 – 33 ปี
81
20.3
34 – 39 ปี
56
14.0
40 ปีขึ้นไป
46
11.5
อาชีพ ข้าราชการ /
139
34.8 สื่อสืบค้น
รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูล
พนักงาน
76
19.0
ประเภท
บริษัทเอกชน
ของสื่อ
ธุรกิจส่วนตัว/
53
13.3
ค้าขาย

ไม่เกิน
10,000 บาท
10,000 –
20,000 บาท
20,001 –
30,000 บาท
ตั้งแต่ 30,001
ใช้
ไม่ใช้
โทรทัศน์
วิทยุ
นิตยสาร
Internet

ตารางที่ 1 (ต่อ)
118

จานวน ร้อยละ
127
31.8
175

43.8

71

17.8

27
367
33
189
25
84

6.8
91.8
8.2
20.8
2.8
9.3

265

29.2
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จานวน
รับจ้างทั่วไป
นักเรียน/
นักศึกษา
อื่นๆ

50
73
9

ร้อยละ
ปากต่อปาก
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อน
อื่นๆ

12.5
18.3
2.3

จานวน ร้อยละ
205
22.6
137
3

15.1
0.3

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัตถุประสงค์
เพื่อพักผ่อน เดินทางด้วยรถส่วนบุคคล จานวนผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่ 3-4 คน มีความสัมพันธ์แบบเพื่อน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน ร้อยละ
รู ป แบบการ การท่องเที่ยว
346
29.5
ท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ
การท่องเที่ยว
140
11.9
เชิงเกษตร
การท่องเที่ยว
166
14.2 วิ ธี ก า ร
ประวัติศาสตร์
เดินทาง
การท่องเที่ยว
243
20.7
นันทนาการ
การท่องเที่ยว
144
12.3 จ า น ว น ผู้
เชิงวัฒนธรรม
ร่วมเดินทาง
การท่องเที่ยว
133
11.3
ธรณีสัณฐาน
การท่องเที่ยว
74
6.3 ลักษณะ
ค ว า ม ส น ใจ
ความ
พิเศษ
สัมพันธ์
วัตถุประสงค์ เพื่อพักผ่อน
361
64.2
การเดินทาง เพื่อธุรกิจ
19
3.4
ศึ ก ษ า 55
9.8
ธรรมชาติ
31
5.5
ศึกษา
ประวัติศาสตร์

119

เพื่อเยี่ยมญาติ
เพื่อทางาน
เพื่อการศึกษา
อื่นๆ
รถส่วนบุคคล
รถสาธารณะ
รถเช่า
อืน่ ๆ
1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
มากกว่า 6 คน
เพื่อน
พ่อแม่/ญาติ
สามี/ภรรยา
คู่รัก
องค์กร/บริษัท
อื่นๆ

จานวน ร้อยละ
27
4.8
31
5.5
32
5.7
6
1.1
346
86.5
41
10.3
8
2.0
5
1.3
76
19.0
125
31.3
109
27.3
90
22.5
180
37.9
154
32.4
63
13.3
43
9.1
20
4.2
15
3.2
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3. ระดับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญด้านข้อมูล
สนับสนุนการท่องเที่ยวมากที่สุด ลาดับที่สองด้านแหล่งท่องเที่ยว ลาดับที่สามด้านการเข้าถึง ลาดับที่สี่ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน/สิ่งอานวยความสะดวก/สาธารณูปโภค และลาดับที่ห้าด้านบุคลากร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ย
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
3.84
ด้านข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยว
3.87
ด้านบุคลากร
3.52
ด้านการเข้าถึง
3.76
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอานวยความสะดวก/สาธารณูปโภค
3.61
ค่าเฉลี่ยรวม
3.73

S.D.
.79
.6
.79
.66
.74
.59

ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4. จากการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ด้านประชากรศาสตร์
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ เพศ การใช้สื่อในการสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว และประเภทของสื่อ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 แต่ด้านประชากรศาสตร์ที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พบว่าไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
P-value
เพศ
.000**
อายุ
0.441
อาชีพ
0.202
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0.286
การใช้สื่อในการสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว
.000**
ประเภทของสื่อ
.000**
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
5. จากการเปรียบเที ย บปั จ จั ยที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิน ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วจั งหวัด สระแก้ ว ด้า นข้ อมู ล
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ รูปแบบการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยว
ลักษณะความสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 และ จานวนผู้ร่วมเดินทาง มีความสัมพันธ์กับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอานวยความสะดวก/สาธารณูปโภค แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ด้าน
ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ วิธีการเดินทาง พบว่าไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบปัจจัยด้านข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
P-value
รูปแบบการท่องเที่ยว
.000**
วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยว
.000**
วิธีการเดินทาง
.525
จานวนผู้ร่วมเดินทาง
.048*
ลักษณะความสัมพันธ์
.000**
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
6. จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมท่อง จานวน 7 ท่าน
ถึงแนวทางการจัดทาฐานข้อมูล โลจิสติกส์ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว ได้ผลดังนี้
6.1 ความคิดเห็นจากภาครัฐ
6.1.1 การแก้ ปั ญ หาไม่ มี รถขนส่ งสาธารณะเข้ าถึ งแหล่งท่ อ งเที่ ย ว ด้ วยรถจ้ างเหมาเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวหรือรถบริการทัศนาจร (รถป้ายเขียว) แทนรถโดยสารสาธารณะแบบประจาทาง
6.1.2 จั ด โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยมี ค วามยื ด หยุ่ น ตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ในโปรแกรมการท่องเที่ยว จะรวมการเดินทางไปสถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ ในบริเวณจังหวัด
สระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร การขายของที่ระลึก และมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
6.1.3 บูรณาการข้อมูลทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อบริการข้อมูลกับนักท่องเที่ยว
โดยจัดทาเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และสายด่วน
6.1.4 พัฒนาบุคลาการด้านการท่องเที่ยว ทั้งมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถบริการทัศนาจร
(รถป้ายเขียว) ด้านการสื่อสารภาษา มาตรฐานการให้บริการ
6.2 ความคิดเห็นจากภาคเอกชน
6.2.1 ควรบูรณาการข้อมูล มีหน่วยงานกลางบริการข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
6.2.2 โปรแกรมการท่องเที่ยวที่รวบรวมสิ่งอานวยความสะดวกจากผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร
ร้านขายของที่ระลึก เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย
6.2.3 สร้างมาตรฐานในธุรกิจบริการ เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้ใช้บริการ
6.3 ความคิดเห็นจากสื่อ
6.3.1 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ
6.3.2 มีข้อมูลปฏิทินการท่องเที่ยวชุมชน
6.4 การจัดทาฐานข้อมูล โลจิสติกส์ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ต้องบูรณาการทั้งห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังภาพที่ 1
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กลางน้า
ดาเนินการแก้ไขและพัฒนาตาม
ยุ ท ธศาสตร์ 5 ด้ า น ได้ แ ก่
แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว การเข้ าถึ ง
บุ ค ลากร ข้ อ มู ล โครงสร้าง
พื้ น ฐาน สิ่ ง อ าน วยค วาม
สะดวกและสาธารณูปโภค

ปลายน้า
การบริการนักท่องเที่ยว
1. ทางตรง คือ การให้บริการจากภาคเอกชน เช่น
โรงแรม ร้านอาหาร การคมนาคมขนส่ง
2. ทางอ้ อม คื อ การบริ การข้ อมู ล โดยศู นย์ บริ ก าร
นักท่องเที่ยว จากภาครัฐผ่าน
2.1 ช่องทางโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วยข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง (เส้นทางและบริการ
ขนส่งสาธารณะแบบประจาทางและไม่ประจาทาง) ที่
พักร้านอาหาร บุคลากร (มักคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงาน
ขับรถ) และโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
สามารถเลือกตามความต้องการ
2.2 สายด่วน (Call Center)

นักท่องเที่ยว

Supply

ต้นน้า
1. ศึกษาปัญหา
2. กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
แก้ปัญหา

ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาซัพพลายเชนการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
อภิปรายผล
ข้อมูลประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ วแตกต่างกัน
จากผลการวิจัยพบว่า เพศส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว สอดคล้องกับ (อติกานต์ ไพโรจน์
พอรินะกุล และ สุชาติ ทวีพรปฐมกุล, 2555, น. 129) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง ผลการศึกษาพบว่า เพศมีผลต่อการตัดสินใจด้านแหล่งท่องเที่ยว
เพศชายชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ท้าทาย ขณะที่เพศหญิงมีความอ่อนโยน รักสวยรักงาม จึงนิยมเดินทางไป
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม
ข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านการใช้สื่อในการสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวและประเภทของสื่อ จากผลการวิจัย
พบว่า การใช้สื่อและประเภทของสื่อที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว สอดคล้องกับ
อภิชาติ ติลกสกุลชัย (2554, น. 111) กล่าวในการศึกษาความต้องการข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยผ่านสื่อออนไลน์
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นละวัยทางานนิยมใช้สื่อให้การหา
ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยววัยกลางคน นิยมใช้สื่อในการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
และนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุนิยมให้สื่อให้การหาวิธีการเดินทาง
ข้อมูลประชากรศาสตร์ด้าน อายุ อาชีพ และรายได้ จากผลการวิจัยพบว่า อายุ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน เนื่องจากจังหวัดสระแก้วมีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ สอดคล้องกับ วันทิกา หิรัญเทศ (2556, น. 52)
ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี พบว่า การเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม อายุ อาชีพ และรายได้ ไม่พบความแตกต่าง
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมเดินทาง และจานวนผู้ ร่วมเดินทาง แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว เช่น นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อศึกษาธรรมชาติจะเลือกไป
อุทยานแห่งชาติปางสีดา แต่ถ้านักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จะเลือกไปปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นต้น
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โดยด้านจานวนผู้ร่วมเดินทางได้ทาการเปรียบเทียบเชิงซ้อน พบว่า จานวนผู้ร่วมเดินทางแบบเป็นกลุ่ม 5 คนขึ้นไป
มีความสัมพันธ์กับด้านกายภาพ ได้แก่ ที่พัก มัคคุเทศก์ ระบบสาธารณูปโภค ร้านค้า ร้านอาหาร และด้านความปลอดภัย
ของตู้กดเงินสดอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับ (จิตราภรณ์ เถรวัตร และ ธง คาเกิด, 2560, น. 94) ได้ทาการศึกษาการ
สร้างรูปแบบกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ความต้องการจัด
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว มีความต้องการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวด้านความต้องการ
ทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือความต้องการทางความปลอดภัย
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว ของนักท่องเที่ยว ด้านวิธีการเดินทางที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก การเดินทางมายัง จังหวัดสระแก้วในปัจจุบันด้วยรถ
ส่วนตัวเป็นวิธีที่สะดวกและได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่าบริการขนส่งสาธารณะ
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก และผู้เดินทางรู้สึกถึงมีความปลอดภัยมากกว่าบริการขนส่งสาธารณะ
สอดคล้องกับ ชนิดาภา ไมตรีแก้ว (2554, น. 42) ทาการศึกษา การจัดเส้ นทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรณีศึกษา บริษัท เอ็กซ์โซติกส์เกทอะเวย์ จากัด พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวตะวันออกกลางนิยมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค โดยการซื้อแพคเกจทัวร์แทนการเดินทางด้วยตัวเอง
เนือ่ งจากประหยัดเวลาในการเดินทางกว่าการเดินทางด้วยตัวเอง
ระดับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว พบว่า นักท่องเที่ยวคานึงถึง ข้อมูลสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด ที่นี้ หมายถึง ข้อมูลการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงการถ่ายทอด
ประสบการณ์การการเดินทางจากผู้ที่เคยไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กระทู้ ซึ่งสอดคล้องกับ พงศ์วิชญ์ คงเจริญ, 2558, น. 34)
ได้ทาการศึกษา เนื้อหาของกระทู้เว็บไซต์พันทิปและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย พบว่า เนื้อหากระทู้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพที่พักและสิ่งอานวยความสะดวกเป็นหลัก เล่าเรื่องด้วยภาพที่สวยงาม
โดยใช้ภ าษาที่เป็น กัน เอง จึง มีผ ลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กที่พัก ของนัก ท่อ งเที่ย วเป็น อย่า งมากเพราะเป็น ข้อ มูล
จากผู้บริโภคที่ไปมาจริง มีผู้มาแสดงความคิดเห็นหลากหลาย โดยนักท่องเที่ยวสนใจข้อคิ ดเห็นแง่ลบมากกว่าแง่บวก
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนาไปพิจารณาเปรียบเทียบ และตัดสินใจ และสอดคล้องกับ นันตพร ศรีวิไล, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช.
และ จาตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, 2556, น. 98) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม มี 2 ตัวแปร คือ ที่พัก
และ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และ นักท่องเที่ยวคานึงถึง ด้านบุคลากรน้อยที่สุด เนื่องจาก ส่วนใหญ่การเดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดสระแก้ว นิยมเดินทางด้วยตัวเองไม่มีบริการทัวร์แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งไม่สอดคล้องกับ (สุชาดา ธโนภานุวัฒน์
และ สมบัติ กาญจนกิจังหวัด , 2555, น. 133) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนาเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนาเที่ยวภายในประเทศ
นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรมากที่สุด
บทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว พบว่า เพื่ออานวยความสะดวกในการ
เดินทางให้นักท่องเที่ยวและลดปัญหาไม่มีบริการรถสาธารณะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว
ของจังหวัดสระแก้ว ต้องปรับเปลี่ยนโดยการใช้รถยนต์สาธารณะ ประเภทรถบริการทัศนาจร (รถป้ายเขียว) ซึ่งเป็น
รถสาธารณะแบบไม่ประจาทาง ให้บริการนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ ภาณุพงษ์ ประจงค้า และคณะ (2560, น. 67)
ทาการศึกษา แบบจาลองการวัดคุณภาพบริการของรถทัศนาจรสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า องค์ประกอบ
ของคุณภาพบริการรถทัศนาจรนั้นประกอบไปด้วย ด้านความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ด้านพนักงานขับรถ
และพนักงานต้อนรับ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ปัญหาการประสานงานด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จากการ
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สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อ จึงมีความคิดเห็นตรงกัน คือ
ควรมีหน่วยงานกลางทาหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อบริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ในลักษณะ
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และสายด่วนบริการข้อมูลนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ ธนพล
ถาวรศิลป์ (2552, น. 130) ได้ทาการศึกษา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว พบว่า ภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน ควรร่วมกันบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว และควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
หลายรูปแบบ
ข้อเสนอแนะ
1. รถบริการทัศนาจรสาหรับบริการนักท่องเที่ยว ควรส่งเสริมให้มีมาตราฐานการบริการและปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก
2. ช่องทางสาหรับให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวควรมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและจูงใจนักท่องเที่ยวได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการ
ด้านต่างๆ ควบคู่กับการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว
2. ศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อสามารถวางกรอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). “ยุทธศสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
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การใช้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของ
เด็กไทยเบิ้ง ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
THE USING PARTICIPATORY ACTIVITY TO DEVELOP ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS
BY FOLK ACTIVITIES FOR THAI BUENG CHILDREN IN KHOK SALUNG SUB DISTRICT,
PATTANANIKOM DISTRICT, LOP BURI
พิจิตรา เอี่ยมสมัย
Pichitra Iamsamai
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยมีวัตถุ ประสงค์คือเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
ภาษาอังกฤษของเด็กไทยเบิ้ง ตาบลโคกสลุง โดยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน ประชากรที่ศึกษาคือเด็กไทยเบิ้งตาบลโคกสลุงอายุ 9-12 ปี จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ดาเนินการวิจัยได้แก่แผนการจัดกิจกรรมจานวน 6 แผน เครื่องมือที่ใช้สะท้อนแผนสะท้อนผลการปฏิบัติการ ได้แก่
แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบทดสอบการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานวิจัยนี้มีวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจั ยพบว่า 1. เด็กผ่านเกณฑ์ ป ระเมินการฟังพูดการพู ดภาษาอังกฤษร้อยละ 70
จานวน 14 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 2. เด็กมีความ
คิดเห็นต่อการใช้การละเล่นพื้นบ้านพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.42
คาสาคัญ : การใช้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม, การละเล่นพื้นบ้าน,ทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษ
ABSTRACT
This research is Participatory Action Research. The purpose of the research were to
develop the English Listening and Speaking skills of Thai Bueng Children using folk activities and
to investigate the children’ opinions about the activities concerning the English Listening and
Speaking skills by using folk activities. The subjects of this study were twenty children aged nine
to twelve. The instruments were the experimental instruments which were six activity plans and
the reflecting instruments including the teaching observation form, the English Listening and
Speaking skills test, and the children’ opinions evaluation form. The research procedure
comprises of three action cycles. The collected data were analyzed by means of percentage and
standard deviation. The findings were as follows: 1. The result of developing English listening and
speaking skills of Thai Bueng children was achieved a score at 70 and success rate at 70 percent
that was higher than the prescribed criterion. 2. The children’ opinions about activities using folk
activities were high level at 4.42
Keywords : Participatory Activity, Folk Activities, English Listening and Speaking Skills
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเรื่องสาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นสังคม
จึงต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ซึ่งภาษาที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาและเป็นเครื่องมือสาคัญ
นอกเหนือจากภาษาแม่แล้วคื อภาษาอังกฤษ กล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญมาก เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อการประกอบอาชีพ การแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมต่างประเทศจะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเข้าใจ
และภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยของตนและสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยไปสู่สังคมโลกได้
(กรมวิชาการ อ้างใน ศุภวรรณ นาคนิล, 2552)
ทั้งนี้พันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคือการวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
เป้าประสงค์คือส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นสู่สากล จากการลงพื้นที่
สารวจข้อมูลพบว่าตาบลโคกสลุงเป็นชุมชนไทยเบิ้งที่เก่าแก่แห่ งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อาเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ที่น่าสนใจมากมายเช่น ภาษาไทยเบิ้ง การละเล่นพื้นบ้าน
นิทานพื้นบ้าน อาหารประจาถิ่น การทอผ้า ประวัติศาสตร์ชุมชน เป็นต้น ประชากรในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจ
ในอัตลักษณ์ของตนเอง คนในท้องถิ่นต้องการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และต้องการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน โดยมีเป้าหมายคือการนาคุณค่าทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อย่างสมดุล ปัจจุบันโคกสลุงเริ่มเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่สนใจทางด้านวัฒนธรรมชาวต่างประเทศ
เข้ามาที่ชุมชนโคกสลุงอย่างต่อเนื่อง แต่เด็กในท้องถิ่นซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
ยังขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งนี้อันเนื่องมาจากมีเจคติที่ไม่ดีต่อภาษาอังกฤษ ไม่มีแรงบันดาลใจ ไม่กล้า
แสดงออก และไม่มีความมั่นใจในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าการนาละเล่นพื้นบ้านใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จะช่วยส่งเสริมจินตนาการ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และการเป็นผู้นาผู้ตามที่ดีจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้แก่เด็ก
ได้มีโอกาสฝึกทักษะการฟังและส่งเสริมทักษะการพูดอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วการละเล่นผ่านทางการเรียนปนเล่น
(Play and Learn) จะสามารถส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
ของเด็กให้สูงขึ้น ประกอบกับต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ตาบลโคกสลุงมีอันได้แก่การละเล่นพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้านต่างๆ
ที่สามารถจะพัฒนาศักยภาพของเด็กในชุมชนได้
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงมีความสนใจในการใช้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน
เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของเด็กไทยเบิ้งตาบลโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทยเบิ้งและ
สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นของตนเอง
อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวจะทาให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานจะช่วยเพิ่มพูนทักษะการฟัง
การพูดภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เต็มศักยภาพของตนเองเพื่อไปใช้ในการพัฒ นา
ท้องถิ่นต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษของเด็กไทยเบิ้ง ตาบลโคกสลุงโดยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การฟังการพูดภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเด็กไทยเบิ้งที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังทากิจกรรมการใช้
การละเล่นพื้นบ้านและความพึงพอใจของเด็กไทยเบิ้งตาบลโคกสลุงซึ่งมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ปัจจัยนาเข้า (Input)
กระบวนการของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1. วางแผน
2. ปฏิบัติ
3. สังเกตการณ์
4. การสะท้อนการปฏิบัติ
การสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

กระบวนการ (Process)
1. วางแผน
- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการสร้างแผนการจัดกิจกรรม
แบบมีส่วนร่วม
- การกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
- การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
- การระดมความคิดในกลุ่มเพื่อกาหนดหัวข้อ
และออกแบบการละเล่นพืน้ บ้านที่จะใช้จัด
กิจกรรม
2. ปฏิบัติ
ดาเนินตามแผนการจัดกิจกรรมที่สร้างขึ้น
ซึ่งกาหนดเป็น 3 วงจร วงจรละ 2 กิจกรรม
3. สังเกตการณ์
สังเกตพฤติกรรมของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในระหว่างที่ทากิจกรรม
4. การสะท้อนการปฏิบัติ
- วิเคราะห์ผลการปฏิบัติ
- สรุปปัญหาและสิ่งที่ได้จากการทากิจกรรม

ผลลัพธ์ (Output)
1. ทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษ
2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
ใช้การละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนา
ทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษ

ปรับปรุงข้อบกพร่อง หาเทคนิควิธีการ
ที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการฟังพูด
ภาษาอังกฤษในวงจรต่อไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามคาศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การใช้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ให้ประชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย นับตั้งแต่
การกาหนดปัญหา การดาเนินการ ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมการทากิจกรรม
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ผู้วิจัย
มีวิธีดาเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning) การสร้างแผนการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการละเล่น
พื้นบ้านที่มีต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กไทยเบิ้ง โดยผู้วิจัยมีวิธีการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 การพัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษ
1.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1.3 การละเล่นพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ดาเนินการสร้างแผนการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การวางแผนกระบวนการจัดกิจกรรม การกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การลงพื้นที่เก็ บข้อมูล
การระดมความคิดในกลุ่มเพื่อกาหนดหัวข้อและออกแบบการละเล่นพื้นบ้านที่จะใช้จัดกิจกรรม การลงมือปฎิบัติ
และการสะท้อนผลการปฏิบัติการโดยการสรุปปัญหาและสิ่งได้ได้จากการทากิจกรรม ตามแนวคิดของ Kemmis
and Wilkinson (1998)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) โดยผู้วิจัยดาเนินตามแผนการจัดกิจกรรมที่สร้างขึ้น ซึ่งกาหนดเป็น
3 วงจร วงจรละ 2 กิจกรรม และนาผลการปฎิบัติแต่ละวงจรมาเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) โดยจะใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลขณะทากิจกรรมและ
เมื่อสิน้ สุดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสะท้อนผลปฏิบัติการ (Reflection) โดยผู้วิจัยศึกษาผลของการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยนาข้อมูล
จากผลสะท้อนการปฏิบัติมาร่วมวิเคราะห์
ประชากร
ผู้วิจัยคัดเลือกตัวอย่างเด็ก จานวน 20 คน โดยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีเกณฑ์ คัดเลือกดังนี้
1. เด็กเพศชายหรือหญิง ที่มีอายุระหว่าง 9-12 ปี
2. มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
3. ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมโครงการวิจัย
เครื่องมือวิจัย
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ จานวน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 อีกาฟักไข่ กิจกรรมที่ 2 งูกินหาง
กิจกรรมที่ 3 หมากเก็บ กิจกรรมที่ 4 กระโดดยาง กิจกรรมที่ 5 เพลงราโทนตานานโคกสลุง กิจกรรมที่ 6 เพลงราโทน
ตามองตา
2. เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่
2.1 แบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
2.2 แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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3. เครื่องมือทีใ่ ช้ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม
3.1 แบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน
ได้แก่ตอนที่ 1 แบบทดสอบการฟัง 20 ข้อ และตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะการฟัง 10 ข้อ โดยตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องความเห็นกับจุดประสงค์เป็นรายข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ติดต่อขอความอนุเคราะห์กบั ผูน้ าชุมชนเพือ่ ขอข้อมูลพืน้ ฐานของชุมชน
2. สารวจชุมชนโดยศึกษาบริบททางด้านต่างๆ ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภู มิปัญ ญาท้องถิ่น
และการละเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งจัดกลุ่มอภิปรายกับผู้นาและคนในท้องถิ่นถึงปัญหาในชุมชน
3. รับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการวิจัยและชี้แจงแนะนารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
4. วัดระดับทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ (Pre-test)
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระยะเวลา 18 ชั่วโมง จากแผนการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอยวัดระดับทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ (Posttest) และความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ซึ่งวิเคราะห์โดยหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน โดยแบบสอบถามความคิดเห็นมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม หาค่าเฉลี่ยแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert แปลค่า
ความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 162)
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในวงจร
ต่อไป
ผลการวิจัย
การจัดกิจกรรมการใช้การละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษของเด็กไทยเบิ้งตาบลโคกสลุง
ในแต่ละวงจรจะมีการประเมินผลการเรียนรู้โดยทาแบบทดสอบย่อยเป็นแบบทดสอบการฟัง 10 ข้อ และแบบทดสอบการพูด
5 ข้อ ซึ่งในส่วนของการฟังมีเกณฑ์การให้คะแนนคือตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบไม่ถูกได้ 0 คะแนน เกณฑ์การประเมินคือ
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ระดับดีมาก 10 คะแนน ระดับดี 7-9 คะแนน ระดับพอใช้ 4-6 คะแนน และ ระดับปรับปรุงคือ 1-3 คะแนน สาหรับในส่วน
ของทักษะการพูดนั้นเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบรูบริคส์ประกอบด้วย 4 คะแนน พูดสื่อสารโต้ตอบได้ถูกต้องตามเนื้อหา
และหลักภาษา ชัดเจน คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ 3 คะแนน พูดสื่อสารโต้ตอบได้ค่อนข้างคล่องแคล่วแต่ใช้ภาษาผิดบ้าง
2 คะแนน พูดโต้ตอบได้พอเป็นที่เข้าใจแต่พูดตะกุกตะกัก 1 คะแนน พยายามพูดเป็นคาๆ สื่อความหมายไม่ได้
เกณฑ์การประเมินประกอบด้วย ช่วงคะแนน 16-20 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 11-15 คะแนน อยู่ในระดับดี 6-10 คะแนน
อยู่ในระดับพอใช้ 1-5 คะแนน อยู่ในระดับปรับปรุง โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ในการดาเนินการวงจรที่ 1 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมได้แก่ อีกาฟักไข่ และ งูกินหาง ซึ่งการประเมินผล
การเรียนรู้โดยทาแบบทดสอบย่อยเป็นแบบทดสอบการฟัง 10 ข้อ และแบบทดสอบการพูด 5 ข้อ โดยสรุปดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบย่อยท้ายวงปฏิบัติการที่ 1
จานวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน S.D.
ผู้เข้าร่วม เต็ม
สูงสุด ต่าสุด เฉลี่ย
กิจกรรม
20
15
9
2
4.80 2.39

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ
32

จานวน
ผู้เข้าร่วม
ที่ผ่านเกณฑ์
0

ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
ที่ผ่านเกณฑ์
0

จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาคะแนนได้สูงสุด 9 คะแนนและทาคะแนนได้ต่าสุด 2 คะแนน โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 32 และมีค่า S.D. 2.39 และไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนใดผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 1 ในด้านทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษ แสดงในตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทักษะการฟังท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 1
เกณฑ์การประเมิน
ดีมาก
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
0
ร้อยละ
0

เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
0
8
0
40

ปรับปรุง
12
60

จากตารางที่ 2 พบว่ ามี ผู้ เข้ า ร่วมกิ จ กรรมที่ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพได้ ระดั บ พอใช้ จ านวน 8 คน และระดั บ
ปรับปรุงร้อยละ 12 คิดเป็นร้อยละ 40 และ 60 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทักษะการพูดท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 1
เกณฑ์การประเมิน
ดีมาก
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
0
ร้อยละ
0

เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
0
8
0
40

ปรับปรุง
12
60

จากตารางที่ 3 พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประเมินคุณภาพมีจานวนเท่ากันกับผลการทดสอบทักษะการฟัง
กล่าวคือได้ระดับพอใช้จานวน 8 คน และระดับปรับปรุงร้อยละ 12 คิดเป็นร้อยละ 40 และ 60 ตามลาดับ
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติการวงจรที่ 1 จากการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมกั บ เด็ ก ไทย
เบิ้งตาบลโคกสลุงพบปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่กล้าแสดงออก มีความอายที่จะทากิจกรรม
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจดจาประโยคและคาศัพท์ไม่ได้
- กิจกรรมที่นามาใช้ในวงจรแรก มีเนื้อหาภาษาอังกฤษค่อนข้างยาวทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนขาด
ความสนใจไปบ้าง
แนวทางแก้ไขเพื่อนาไปปรับปรุงในการปฏิบัติการวงจรที่ 2 ได้แก่
- สร้างความคุ้นเคยให้มากขึ้นระหว่างผู้ทาวิจัยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ฝึกซ้าๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจดจาประโยคและคาศัพท์ได้
- ปรับแผนการจัดกิจกรรมให้กระชับขึ้น
2. ในการดาเนินการวงจรที่ 2 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ หมากเก็บ และ กระโดดยาง ซึ่งการประเมินผล
การเรีย นรู้โ ดยทาแบบทดสอบย่ อ ยเป็น แบบทดสอบการฟัง 10 ข้อ และแบบทดสอบการพูด 5 ข้อ โดยสรุป
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 2
จานวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ผู้เข้าร่วม เต็ม
สูงสุด ต่าสุด เฉลี่ย
กิจกรรม
20
15
11
4
7.95

S.D.

1.98

คะแนน
จานวน
ร้อยละ
เฉลี่ยร้อย ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม
ละ
ที่ผ่านเกณฑ์ ที่ผ่านเกณฑ์
53
1
6.66

จากตารางที่ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาคะแนนได้สูงสุด 11 คะแนนและทาคะแนนได้ต่าสุด 4 คะแนน โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 7.95 คิดเป็นร้อยละ 53และมีค่า S.D. 1.98 และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินจานวน 1 คน
จากทั้งหมด 20 คน ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 2 ในด้านทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษ แสดงใน
ตารางที่ 5 และ 6
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทักษะการฟังท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 2
เกณฑ์การประเมิน
ดีมาก
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
0
ร้อยละ
0

เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
5
11
25
55

ปรับปรุง
4
20

จากตารางที่ 5 พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประเมินคุณภาพได้ระดับดีจานวน 5 คนระดับพอใช้จานวน 11 คน
และระดับปรับปรุงจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25 คิดเป็นร้อยละ 55 และ 20 ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทักษะการพูดท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 2
เกณฑ์การประเมิน
ดีมาก
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
0
ร้อยละ
0

เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
3
17
15
85

ปรับปรุง
0
0

จากตารางที่ 6 พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประเมินคุณภาพได้ระดับดีจานวน 3 คนระดับพอใช้จานวน 17 คน
ไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ระดับปรับปรุง โดยคิดเป็นร้อยละ 15 และ 85 ตามลาดับ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติการวงจรที่ 2 จากการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมกั บ เด็ ก ไทย
เบิ้งบ้านโคกสลุงพบปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจดจา ประโยค คาศัพท์ไม่ได้
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนยังโต้ตอบบทสนทนาไม่ได้
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เรียนรู้เร็วมักจะเป็นฝ่ายตอบภาษาอังกฤษเป็นประจาในขณะที่คนเรียนรู้ช้าจะนิ่งเฉย
รอเล่นอย่างเดียว
แนวทางแก้ไขเพื่อนาไปปรับปรุงในการปฏิบัติการวงจรที่ 3 ได้แก่
- สร้างกิจกรรมให้น่าสนใจมากขึ้น ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
- สร้างกิจกรรมที่เร้าใจ มีการเสริมแรง และมีของรางวัลตอบแทน
- ฝึกซ้าๆ และให้ในเวลาการทากิจกรรมมากขึ้น
3. ในการดาเนินการวงจรที่ 3 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ เพลงราโทนตานานโคกสลุง และ เพลงราโทน
ตามองตา ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้โดยทาแบบทดสอบย่อยเป็นแบบทดสอบการฟัง 10 ข้อ และแบบทดสอบ
การพูด 5 ข้อ โดยสรุปดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 3
จานวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ผู้เข้าร่วม เต็ม
สูงสุด ต่าสุด
เฉลี่ย
กิจกรรม
20
15
13
8
9.70

S.D.

1.34

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ
64.66

จานวน
ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม
ที่ผ่านเกณฑ์ ที่ผ่านเกณฑ์
4
26.66

จากตารางที่ 7 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาคะแนนได้สูงสุด 13 คะแนนและทาคะแนนได้ต่าสุด 8 คะแนน โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 9.70 คิดเป็นร้อยละ 64.66 และมีค่า S.D. 1.34 และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินจานวน
4 คน จากทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66 ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 3 ในด้านทักษะการฟัง
พูดภาษาอังกฤษ แสดงในตารางที่ 8 และ 9
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบทักษะการฟังท้ายวงจรปฏิบตั ิการที่ 3
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
0
9
11
ร้อยละ
0
45
55
133

ปรับปรุง
0
0
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จากตารางที่ 8 พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประเมินคุณภาพได้ระดับดีจานวน 9 คน ระดับพอใช้จานวน
11 คน คิดเป็นร้อยละ 45 และ 55 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบทักษะการพูดท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 3
เกณฑ์การประเมิน
ดีมาก
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
2
ร้อยละ
10

เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
5
13
25
65

ปรับปรุง
0
0

จากตารางที่ 9 พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประเมินคุณภาพได้ระดับดีมากจานวน 2 คนระดับดีจานวน 5 คน
และระดับพอใช้จานวน 13 คน ไม่มีระดับปรับปรุง โดยคิดเป็นร้อยละ 10, 25 และ 65 ตามลาดับ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติการวงจรที่ 3 จากการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมกั บ เด็ ก ไทย
เบิ้งตาบลโคกสลุงพบปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนยังออกเสียงคาศัพท์และเรียบเรียงประโยคไม่ถูกต้อง
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนยังไม่กล้าแสดงออก
แนวทางแก้ไขเพื่อนาไปปรับปรุงในการปฏิบัติการ
- ผู้วิจัยให้กาลังใจ เสริมแรง และทบทวนโดยฝึกซ้าๆ ให้มากขึ้น
- ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น มีกิจกรรมอื่นๆ สอดแทรกเพื่อกระตุ้นความสนใจ
และมีของรางวัลตอบแทน
- จัดทาใบทบทวน สรุปเนื้อหา สาระที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 1-3 แสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 1-3
วงจร
จานวน คะแนน คะแนน คะแนน
ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม เต็ม
สูงสุด
ต่าสุด
กิจกรรม
วงจรที่ 1
20
15
9
2
วงจรที่ 2
20
15
11
4
วงจรที่ 3
20
15
13
8

คะแนน
เฉลี่ย

S.D.

4.80
7.95
9.7

2.39
1.98
1.34

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ
32
53
64.66

ร้อยละคน
ผ่านเกณฑ์
0
6.66
26.66

จากผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 1-3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นจาก
วงจรที่ 1 ร้อยละ 32 เป็น ร้อยละ 53 และ 64.66 ในวงจรที่ 2 และ 3 ตามลาดับ และมีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นได้แก่ วงจรที่ 1 ไม่มีจานวนผู้ผ่านเกณฑ์เลย เป็นมีผู้มีจานวน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 6.66 และ 26.66 ในวงจรที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
หลังจากดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมพื้นบ้านทั้ง 6 กิจกรรม
ครบทั้ง 3 วงจรแล้ว ผู้วิจัยได้วัดผลการพัฒนาทักษะการฟังพูดโดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาแบบทดสอบจานวน 30 ข้อ
แบ่งเป็นแบบทดสอบการฟังจานวน 20 ข้อ และแบบทดสอบการพูดจานวน 10 ข้อ โดยมีผลดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 11 ผลการทดสอบการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเปรียบเทียบก่อนและหลังทากิจกรรม
การ
จานวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน S.D. คะแนน จานวน ร้อยละ
ทดสอบ ผู้เข้าร่วม เต็ม
สูงสุด ต่าสุด เฉลี่ย
เฉลี่ย คนที่ผ่าน คนผ่าน
กิจกรรม
ร้อยละ เกณฑ์
เกณฑ์
Pre-test
20
30
20
12
16.60 2.41 55.33
0
0
Post-test
20
30
26
18
21.95 2.62 73.16
14
70
จากตารางที่ 11 คะแนน Pre-test จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาคะแนนเฉลี่ยได้ที่
16.60 และไม่มีผู้ใดได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมิน เปรียบเทียบกับผลคะแนน Post-test ซึ่งมีทิศทางดีขึ้นกล่าวคือ
ผู้เข้า ร่วมกิจ กรรมได้ค ะแนนต่าสุดที่ 18 คะแนน และได้ค ะแนนสูง สุด 26 คะแนน โดยมีค ะแนนเฉลี่ย 21.95
ซึ่งมีผู้คะแนนผ่านเกณฑ์จานวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
ตารางที่ 12 ผลการประเมิน ความคิ ดเห็น ของเด็กไทยเบิ้ งที่ ร่วมกิจ กรรมการพั ฒ นาทั ก ษะการฟั งและการพู ด
ภาษาอังกฤษโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน
X
1. การใช้การละเล่นพื้นบ้านมาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทา
4.80
0.41 มากที่สุด
ให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจมากขึ้น
2. การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษโดยการใช้ ก ารละเล่ น
4.90
0.30 มากที่สุด
พื้นบ้าน ทาให้เกิดความสนุก ไม่น่าเบื่อ
3. การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกระตุ้นให้
4.65
0.48 มากที่สุด
อยากเรียนเพิ่มภาษาอังกฤษมากขึ้น
4. ผู้ เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมสามารถเชื่ อ มโยงความรู้เ ดิ ม และความรู้ใหม่ ใน
4.55
0.51 มากที่สุด
การละเล่นพื้นบ้านภาคภาษาอังกฤษ
5. การใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมาประกอบในการจัดกิจกรรมทาให้
4.25
0.44
มาก
สามารถพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษได้
6. การใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมาประกอบในการจัดกิจกรรมทาให้
4.10
0.55
มาก
สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้
7. เนื้อหากิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูด
4.20
0.41
มาก
ภาษาอังกฤษมีความเหมาะสม
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกล้าแสดงออก และเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
3.85
0.48
มาก
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงและอธิบายการละเล่นพื้นบ้านของ
3.95
0.39
มาก
ตนเองให้กับชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมตาบลโคกสลุงได้
10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้านของตนเองมากขึ้น
5.00
0.00 มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
4.42
0.39
มาก
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จากข้อมูลข้างต้นพบว่าผู้เข้า ร่วมกิจกรรมมีความเห็นว่าการใช้การละเล่นพื้นบ้านมาจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษทาให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจมากขึ้นในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกันกับการจัด
กิจกรรมพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษโดยการใช้การละเล่นพื้นบ้าน ทาให้เกิดความสนุก ไม่น่าเบื่อ และการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกระตุ้นให้อยากเรียนเพิ่มภาษาอังกฤษมากขึ้น ที่มีค่าเฉลี่ย4.80, 4.90
และ 4.65 ตามลาดับ นอกจากนั้นยังมีความเห็นในระดับมากว่า การใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมาประกอบ
ในการจัดกิจ กรรมทาให้สามารถพัฒนาทักษะการฟังภาษาอัง กฤษได้ และ การใช้กิจ กรรมการละเล่น พื้นบ้า น
มาประกอบในการจัดกิจกรรมทาให้สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 และ 4.10
ตามลาดับ นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิ ดเห็นในระดับมากในเรื่องของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค วามกล้า
แสดงออก และเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้ นในการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงและอธิบาย
การละเล่นพื้นบ้านของตนเองให้กับชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมตาบลโคกสลุงได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 และ 3.95
ตามลาดับ ซึ่งในภาพรวมแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อการใช้การละเล่นพื้นบ้านพัฒนาทัก ษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.42
อภิปรายผล
จากการใช้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง -การพูดภาษาอังกฤษ
ของเด็กไทยเบิ้งตาบลโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่ากิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะ
ทางด้ า นภาษาของเด็ ก ไทยเบิ้ ง กล่ า วคื อ จากงานวิ จั ย พบว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ทั ก ษะในการฟั ง และการพู ด
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นจากร้อยละ 55.33 เป็นร้อยละ 73.16 ซึ่งมีผู้คะแนนผ่านเกณฑ์จานวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 70
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ นาคนิค (2552) ซึ่งพบว่าผลการพัฒนาทักษะ
ด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยเบิ้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีคะแนนเฉลี่ยการฟังพูดภาษาอังกฤษร้อยละ 75.2 ซึ่งสูงเกินเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 70 เช่นเดียวกันรวมทั้งงานวิจัย
ของ บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ (2554) ที่พบว่าทักษะการคิดคานวณของเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากการใช้
ชุ ดกิ จ กรรมคณิ ต ศาสตร์ผ่านการละเล่น พื้ น ไทยเพื่ อส่ งเสริม ทั ก ษะการคิ ดสู งกว่า ก่อ นใช้ การละเล่น ไทยอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ในส่วนของความคิดเห็นของเด็กไทยเบิ้งที่มีต่อการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมความคิดเห็นต่อการใช้การละเล่นพื้นบ้านพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 ซึ่งเมื่อสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความกระตือรือร้น ตั้งใจ สนใจ และสนุกสนานทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ นาคนิค
(2552) ซึ่งพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านตามรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารทาให้
เด็กมีความสนใจ กระตือรือร้น ร่วมมือในการปฏิบัติกิ จกรรมอย่างดี รวมทั้งเด็กมีความกล้าแสดงออก และมีน้าใจ
รวมทั้งสอดคล้องกับสานักคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ที่กล่าวว่าการเล่นเป็นกิจกรรมที่สาคัญในชีวิต เด็กทุกคนจะรู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาสทาการทดลอง สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง การเล่นจะมีอิทธิพล
และมีผลดีต่อการเจริญเติบโต ช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
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1. ควรมีการนาการกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไปส่งเสริมในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา
ในระดับชั้นต่างๆ โดยเฉพาะเด็กไทยเบิ้งหรือเยาวขนในกลุ่มชาติพันธุ์ทีมีอัตตลักษณ์ของตนเองอย่างโดดเด่นและมีความ
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การบริหารโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่บ้านโคกน้อย ตาบลโคกใหญ่
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์
PROJECT MANAGEMENT KHOK NOI KIEOW KA GE WITH ORGANIC BIO FERTILIZERS KHOK NOI
VILLAGE, KHOK YAI DISTRICT, NON SANG DISTRICT, NONGBUALAMPHU PROVINCE BY
ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND, NORTHEAST HYDROELECTRIC POWER
PLANT, UBOLRATANA DAM
จิตรธีรา รวยสูงเนิน1 และ รุ่งอรุณ บุญสายันต์2
Jitteera Ruaysungnoen1 and Rungarun Boonsayan2
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2อาจารย์ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การบริหารโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่บ้านโคกน้อย ตาบลโคกใหญ่
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์นั้น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทาการศึกษาคณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพลังน้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์กับคณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของหมู่บ้านโคกน้อยและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์
ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาการบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ และเพื่อศึกษาเงื่อนไขที่สาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จ
ของโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเ คราะห์เนื้อหาแล้วนาเสนอผลการศึกษา
เหล่านั้นในรูปของความเรียง
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การบริหารโครงการที่ดีและนาไปสู่ความสาเร็จนั้น เริ่มจากการมีนโยบายคั ดเลือก
โครงการ โดยมีการวางแผน นาไปสู่การปฏิบัติ ติดตาม ควบคุม และการประเมินผลโครงการ ซึ่งมีตัวชี้วัดความสาเร็จ
ในการบริหารโครงการอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านเวลา ด้านการเงิน ด้านประสิทธิผล และด้านความพึงพอใจ เพื่อให้การทางาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประสบความสาเร็จได้ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : การวางแผนโครงการ, การนาโครงการไปปฏิบัติ, การประเมินผลโครงการ
ABSTRACT
Research Of Project Management Khok Noi Kieow Ka Ge With Organic Bio Fertilizers Khok
Noi Village, Khok Yai District, Non Sang District, Nongbualamphu Province By Electricity Generating
Authority of Thailand, Northeast Hydroelectric Power Plant, Ubolratana Dam. This research is
Qualitative Research And Study The Social Responsibility Working Group Of Northeast
Hydroelectric Power Plant, Ubolratana Dam And Khok Noi Village and Participants 31 persons.
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The tools used in the study were structured interviews. The objective of this study was to study
the project management social responsibility of the Electricity Generating Authority of Thailand,
Northeast Hydroelectric Power Plant Ubonratana Dam And to study the important conditions that
make the project Khok Noi Kieow Ka Ge With Organic Bio Fertilizers achievement. The data was
Content Analysis and then presented in the form of the results.
The study concluded that Project management is good and bring about to success,
Starting from the policy of selecting projects. Planned bring about to practice, follow, control,
and evaluation of the project. There are 4 indicators for success in project management include
time, money, effectiveness and complacency. for implementation to social responsibility
substantial in order to Social Responsibility achieve goals and effectiveness.
Keyword : Project planning, Project implementation, Project Evaluation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพลังงานที่ประกอบ
ภารกิจด้านพลังงาน คือ การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในราคาที่เป็นธรรม
และขณะเดียวกันต้องคานึงถึงการดูแลเรื่ องสิ่งแวดล้อมไปด้วย ดังที่ปรากฏอยู่ในพันธกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ให้บริการด้านพลังงานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และรักษา
สมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสรรค์สร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ”
นอกจากภารกิจหลักด้านการผลิตไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังมีนโยบายด้านพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่คานึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในสาระสาคัญของนโยบาย มีดังนี้ คือ 1) เสริมสร้างจิตสานึกในการถือปฏิบัติ
ด้วยการมีทัศนคติที่ดีต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีความปลอดภัย โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีคุณค่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 3) ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 4) จัดการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน 5) เสริมสร้าง
สนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชน 6) ใช้การสื่อสารสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยมีการทางานเพื่อชุมชนรอบพื้นที่
เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นการปฏิบัติงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานถึง
10 ปีขึ้นไป
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงมีโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางในการบริหาร
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเน้นการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์กร โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ
ได้แก่ การใช้หลักธรรมาภิบาล ดาเนินงานเป็นมิตรต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม การคานึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงาน
และความเท่าเทียมในสังคม การสร้างคุณค่าให้กับองค์กรจากการดาเนินการที่โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต การสนับสนุน
ทางด้านการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการสร้างรายได้ การศึกษา รวมถึงสุขภาพของคนในท้องถิ่นที่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ร่วมด้วย ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับลักษณะขององค์กร ดาเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคคลากรในองค์กร ซึ่งนอกเหนือจากการระดมทุนเพื่อลงไปสู่ชุมชนเพื่อนามาสู่ภาพลักษณ์ขององค์กรตรงที่มี
ความยั่งยืนกว่า
โครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เป็นหนึ่งในโครงการที่โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ได้ดาเนินการร่วมกับชุมชนตามนโยบายด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และตามแนวทางในการ
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บริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เป็นโครงการแรก
ที่ โรงไฟฟ้ าพลั งน้ าภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ เขื่ อ นอุบ ลรัต น์ ด าเนิ น การร่วมกั บ ชุ ม ชนและได้ รับ รางวัล ชมเชย
ระดับประเทศ ประเภทที่ 5 ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ประจาปี 2558 ภายใต้โครงการชีววิถี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนรอบพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัตน์ในเรื่องการ
ดารงชีวิตของมนุษย์กับธรรมชาติว่าอยู่อย่างไรจึงจะสามารถนาเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัวมาใช้ในการดารงชีวิต
โดยเน้นเรื่องของการลดละเลิกการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สิน
จากประเด็นดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ หมู่บ้านโคกน้อย ตาบลโคกใหญ่ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อนาผลการศึกษา ตลอดจนหาข้อเสนอแนะเป็นแนวทาง
เพื่อนาไปพัฒนาการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพลังน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์ ในโครงการอื่นๆ และเป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อื่นๆ หรือองค์กรอื่นๆ ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์
2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่สาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกากับให้การ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นได้ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม
2. การบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การบริหารโครงการและการดาเนินการร่วมกัน
ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับชุมชน ในกิจกรรมสาคั ญ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การนาโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ และการประเมินผล
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
3. การวางแผนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ การกาหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการเขียนแผนงานโครงการ มีการชี้แจงนโยบายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และกรอบการสนับสนุนชุมชน รวมถึงการวางแผนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับชุมชน
4. การนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ หมายถึง การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดาเนินการร่วมกับชุมชนในการนาโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ
พิจารณาโครงการและจัดสรรทุนให้กับชุมชน การนาโครงการไปปฏิบัติ มีการควบคุมโครงการ และสรุปโครงการ
และจัดทารายงาน
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5. การประเมินผลโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลและตัดสินเกี่ยวกับ
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ และผลของโครงการในด้านการบริหารโครงการ ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของโครงการซึ่งพิจารณาความสาเร็จจากบรรทัดฐานต่างๆ ที่มีความสาคัญ รวม 4 ประการ คือ 1) ด้านเวลา
2) ด้านการเงิน 3) ด้านประสิทธิผล และ 4) ด้านความพึงพอใจ
6. ความสาเร็จ หมายถึง ความสาเร็จในการดาเนินโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ซึ่งประกอบด้วย 1) สร้างโรงเรือนและจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ 2) สมาชิกในชุมชนมาร่วมการดาเนินการผลิต
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 3) ชุมชนสามารถเพิ่มรายได้จากการขายปุ๋ยหมักชีวภาพ และ 4) มีการนาเทคโนโลยีเข้าไปใช้ใน
กระบวนการอย่างน้อย 2 วิธี และความสาเร็จตามมาตรฐาน ISO 26000 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใน 7 ด้าน
ประกอบด้วย 1) การกากับดูแลองค์กร 2) สิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน 4) สิ่งแวดล้อม 5) การปฏิบัติ
ดาเนินงานอย่างเป็นธรรม 6) ประเด็นด้านผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน เป็นแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ประสบความสาเร็จและเป็นการเปรียบเทียบกันเองระหว่างการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารโครงการและเครื่องชี้วัดความสาเร็จในการบริหารโครงการ แนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งบริบทโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวแล้วนั้น ผู้ศึกษาได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์ ทาให้เกิดความรู้ แนวความคิดมาทาการวิเคราะห์
สังเคราะห์เนื้อหาสาระออกมา และสามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาที่จะตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการศึกษา
คือ ด้านการบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่ อนอุบลรัตน์ และเงื่อนไขที่สาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของโครงการโคกน้อยเขียวขจี
ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยใช้ข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และจะได้นาผลการศึกษา
เรื่องการบริหารโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่บ้านโคกน้ อย ตาบลโคกใหญ่ อาเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์
สมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
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ปัจจัยนาเข้า (Input)

ผลลัพธ์ (Output)
1. ตัวชี้วดั ความสาเร็จในการบริหารโครงการ
1.1 บรรทัดฐานด้านเวลา
1.2 บรรทัดฐานด้านการเงิน
1.3 บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล
1.4 บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจ

1. บุคลากร
2. งบประมาณ
3. กฎระเบียบที่เกีย่ วข้องกับการดาเนิน
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4. อืน่ ๆ

กระบวนการบริหารโครงการ
(Process)
1. การวางแผนโครงการ
2. ลักษณะผู้บริหารโครงการหรือผู้นา
3. หลักเกณฑ์และการควบคุมโครงการ
4. การประเมินผลโครงการ

2. ความสาเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2.1 การตอบแทนสังคมและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
2.2 ภาพลักษณ์ที่ดี
2.3. ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีสว่ นได้เสีย
2.4 ความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจ
2.5 สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
2.6 สร้างกาไรควบคู่การเจริญเติบโตและมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ธุรกิจ
2.7 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
2.8 ความยั่งยืนของกิจการและสังคม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การบริหารโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่บ้านโคกน้อย ตาบลโคกใหญ่
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาทบทวนแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องแล้ว และเพื่อการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบแนวคิดใน
การศึกษา จะได้กล่าวถึงวิธีดาเนินการศึกษาเพื่อแสดงขั้นตอนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
พื้นที่ดาเนินการศึกษา
พื้นที่ในการดาเนินการศึกษา ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านโคกน้อย ตาบลโคกใหญ่ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) คณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพลังน้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมาจากหัวหน้ากองและเลขานุการซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละกอง ทั้งหมด 6 กอง
จานวน 12 คน และ 2.คณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของหมู่บ้านโคกน้อยและผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมา
จากคณะทางานบริหารงานของหมู่บ้านและตัวแทนแต่ละครัวเรือน จานวน 19 คน รวมประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
จานวน 31 คน
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แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้มาจากการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถาม
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
ทางวิชาการ เอกสารรายงานต่างๆ รายงานประจาปี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หน่วยในการวิเคราะห์
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์ระดับปัจเจกบุคคล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเอง
โดยความเห็นชอบและคาแนะนาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักวิชาการ และบุ คลากรจากองค์กรภายนอก คือ
แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาดาเนินการนาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์คณะทางานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ และคณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของหมู่บ้านโคกน้อยและผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมขออนุญาตดูข้อมูลการปฏิบัติงานเท่าที่จาเป็น แล้วรวบรวม
แบบสัมภาษณ์กลับคืนมาด้วยตนเอง
การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้มา
จากเอกสารวิชาการต่างๆ จากการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาจะได้นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ มาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอผลการศึกษาเหล่านั้นในรูปของความเรียง
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์โดยแยกแยะเนื้อหาที่ศึกษา โดยมีหลักการ
ทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี มาประกอบการพิจารณาให้ตีความได้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาที่เป็นสาระสาคัญ
และเป็นความจริง จากผู้รู้ที่รู้จริง ในประเด็นที่ค้นหาคาตอบ
ผลการวิจัย
1. ด้ า นการบริห ารโครงการด้ า นความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
1.1 การวางแผนโครงการ การยึ ด หลั ก เข้ า ใจในงานที่ จ ะท า เข้ า ใจในกลุ่ ม เป้ าหมาย เข้ า ใจพื้ น ที่
ลักษณะภูมิประเทศ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ เรียกรวมว่า “เข้าใจลักษณะภูมิสังคม” และเน้น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อดาเนินกิจกรรมจะทาให้การบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น โดยเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการทางานตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดโครงการ การวางแผน
นาไปสู่การเขียนแผนงานโครงการระหว่างโรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์กับชุมชน ไม่เน้น
ผลลัพธ์มากจนเกินไปเพราะจะทาให้การบริหารโครงการไม่มีความยั่งยืน
1.2 ลักษณะผู้บริหารโครงการหรือผู้นา เน้นให้ความสาคัญกับผู้บริหารโครงการหรือผู้นาที่มีความมุ่งมั่น
ที่จะดาเนินกิจกรรมและทาประโยชน์จากการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการที่ผู้บริหารโครงการ
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หรือผู้นาได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงและผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินกิจกรรมผู้บริหารโครงการหรือผู้นาสามารถแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม นาไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการดาเนินกิจกรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและเกิดกระบวนการจัดการร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์กับชุมชน อาจกล่าวได้ว่า “การบริหารโครงการที่ดี ควรมีผู้บริหารโครงการหรือผู้นาที่ดี”
1.3 หลักเกณฑ์และการควบคุมโครงการ โดยมีวิธีกาหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมซึ่งให้ความสาคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์
อย่างมีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการกากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม โดยนาหลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่า มาใช้ในการบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1.4 การบริหารโครงการหรือการกากับโครงการ ซึ่งมีวิธีในการบริหารโครงการ การกากับโครงการ
หรือกิจกรรมในแต่ละด้าน ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้
1.4.1. ด้านการกากับดูแลองค์กร โดยมีระบบบริหารโครงการอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสามารถตรวจสอบได้
1.4.2. ด้านสิทธิมนุษยชน สาหรับองค์กรควรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคลากร
ชุมชนและสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน จะทาให้องค์กรได้รับ
ความน่าเชื่อถือและการยกย่อง
1.4.3. ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน ควรเคารพสิทธิในการทางานตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ให้ความคุ้มครองทางสังคม สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
1.4.4. ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารโครงการที่มีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับมาก
และน้อย องค์กรต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒ นากระบวนการประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึง
ปราศจากผลกระทบพร้อมกับปกป้องแลบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุด เพื่อเพิ่มมูล ค่าและ
สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรเอง รวมทั้งสังคมส่วนรวม
1.4.5. ด้านการดาเนินงานอย่างเป็นธรรม ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการบริหารโครงการ ไม่ปกปิดบิดเบือนข้อมูลด้วยวิธีการใดๆ
1.4.6. ด้านผู้บริโภค การบริหารโครงการนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงและยั่งยืน
1.4.7. ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยการร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากองค์กรหรือจากการดาเนินกิจกรรมขององค์กร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ตลอดจนฟื้นฟูสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
1.4.8. ด้านนวัตกรรม ผลลัพธ์จากความสาเร็จของการบริหารโครงการทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่
คือ การมีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก และการนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ย่อมนาไปสู่ความเจริญเติบโตที่ก้าวหน้า และความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และความยั่งยืนของกิจการ เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต รวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1.5 การประเมินผลโครงการ โดยประเมินความสาเร็จของการบริหารโครงการจากเป้าหมายของโครงการ
ที่เขียนไว้ในแผนการดาเนินงานโครงการ ซึ่งเป้าหมายนั้นสามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัด
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2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่สาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
2.1 ปัจจัยนาเข้า ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่า ทิศทางการ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม เริ่มจาก
มีการประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานและแบ่ง ความรับผิดชอบ
ให้แต่ละสายงานรับไปดาเนินการร่วมกัน มีกฎระเบียบและมีหลักเกณฑ์ในการบริหารหรือการควบคุมโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคมและองค์กร ในด้านแรกเน้นเรื่องความรับผิ ดชอบต่อสังคมในกระบวนการ โดยคานึงถึงการป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานขององค์กร และในด้านที่สองเน้นเรื่องการมุ่งเสริมสร้า งวัฒ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มุ่งให้พนักงานเห็นความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้พนักงาน
มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งคานึงถึงการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมลงใน
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละโครงการ
2.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารโครงการ ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่
อธิบายถึงตัวชี้วัดความสาเร็ จที่ทาให้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประสบความสาเร็จ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 4 ด้าน คือ 1) ด้านเวลา 2) ด้านการเงิน 3) ด้านประสิทธิผล และ 4) ด้านความพึงพอใจ
2.3 ความสาเร็จในการบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้
ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่าภายหลังโครงการสิ้นสุดลงและสาเร็จตามเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมรอบๆ ชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงจนสามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทาให้มุมมองและทัศนะคติโดยรวมของชุมชนต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากเดิม ชุมชน
เข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กรมากขึ้น ทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน โดยชุมชน
มองว่า การมีโรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกับชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ มีส่วนช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น และทาให้เกิดการพั ฒนา
อย่างมีส่วนร่วมต่อชุมชน พร้อมที่จะพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
การดาเนินโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ของคนในชุมชนสามารถนามาใช้ได้จริงในส่วนของ
เกษตรกรรมในครัวเรือน หากจากเหลือใช้ในครัวเรือน สามารถนาออกมาจาหน่ายให้แก่ชุมชนอื่นๆ หรือผู้ที่สนใจได้
ในระยะยาว สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนและนาไปขยายผลทางธุรกิจในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้
อภิปรายผล
ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงการบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ รวมไปถึงเงื่อนไขที่สาคัญ
ทีน่ าไปสู่ความสาเร็จของโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ ผู้ศึกษา
มีการอภิปรายผล ดังนี้
1. การบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ มีผลการอภิปรายคือ การบริหารโครงการที่ดี ต้องมีการวางแผนการดาเนิน
โครงการอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากผู้บริหารโครงการหรือผู้นาในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือองค์กร
แสดงความจริงในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการค้นหาปัญหาหรือความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ หรื อ สร้ า งความเข้ า ใจในส่ ว นของโครงการที่ จ ะด าเนิ น การ สอบถามความคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการดาเนินโครงการและร่วมสรุปบทเรียนนาไปสู่การปฏิบัติ
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พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงในข้อบกพร่องในการดาเนิน ทัง้ นีท้ ี่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนีเ้ นื่องจาก ผู้บริหารโครงการหรือ
ผู้นาในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือองค์กร มีความมุ่งมั่นและลงมือปฏิบัติงานจริงในการดาเนิน
โครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สามารถถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติได้ครบถ้วนตามขั้นตอนตั้งแต่
เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ โดยนานโยบายแนวทางการปฏิบัติ ระเบียบกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย เข้ามาใช้โดยเคร่งครัด
ตามแผนการดาเนินโครงการ ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการหรือผู้นาที่ดี ต้องรู้จักการบริหารจัดการ
วางแผนภายใต้กลยุทธ์ขององค์กร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและเข้าร่วมในการดาเนินกิจกรรม ให้คาปรึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
พร้อมทั้งปรับปรุงทบทวนแผนงานและงบประมาณที่ผ่านมา และผู้บริหารโครงการหรือผู้นาต้องดาเนินการบริหาร
โครงการหรือการกากับดูแลโครงการในแต่ละด้านให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านการกากับดูแลองค์กร ด้านสิทธิมนุษยชน
ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการดาเนินงานอย่างเป็นธรรม ด้านผู้บริโภค ด้านการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาชุมชน และด้านนวัตกรรม เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อดิศร ไตรยงค์ (2553) ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารโครงการโรงเรียน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น มีการดาเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกาหนดเป้าหมายและการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ
2) การกาหนดนโยบาย รวมถึงมีการนิเทศกากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 3) การวางแผน โดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
ในการประชุมและออกแบบวางแผนโครงการ 4) การกาหนดงบประมาณ โดยให้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่ นมากที่สุด
ใช้วัสดุเท่าที่จาเป็นหรือดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ บางอย่างเพื่อให้สามารถทดแทนกันได้ 5) การนาแผนไปปฏิบัติ
มีการนิเทศกากับติดตาม และประเมินผลเป็นระยะๆ และ 6) การประเมินผล
2. เงื่อนไขที่สาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มีผลการอภิปราย
คือ การบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะประสบความสาเร็จได้นั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มีทิศทางในการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระเบียบข้อบังคับ นโยบาย
แนวทางการปฏิบัติงาน ที่มีเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้เนื่องจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเห็นความสาคัญและเน้นการมีส่วนร่วมในเรื่องของการรั บผิดชอบต่อสังคม
โดยคานึงถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียจากการดาเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ถูกต้องเพื่อให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดทัศนคติ
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในทิศทางบวกและนาไปสู่การที่องค์กรนาไปปฏิบัติโดยแท้จริง มีการติดตามและประเมินผล
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผลของการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมุ่งเน้นในเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและให้มีความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาพล
แสงทรัพย์สิน (2559) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จขององค์กร องค์กรต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
ในทุกด้านและการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถกระทาออกมาได้ในหลายรูปแบบเพื่อภาพลักษณ์
ขององค์กรและเป็นการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่บ้านโคกน้อย ตาบลโคกใหญ่
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์” ได้มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
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1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ควรกาหนดรูปแบบการบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบให้ชัดเจน
มีการสร้างเอกลักษณ์ให้โครงการแต่ละโครงการ โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบกิจการ และทันต่อกระแสของสังคม
ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็นที่สนใจของคนทั่วไป
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ควรให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในด้านการ
สนับสนุนและการช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และทาให้การดาเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ผู้บริหารโครงการหรือผู้นา ควรสามารถกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมโครงการให้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดขึ้นมาโดยใช้ทักษะการสื่อสารในการสร้างการรับรู้ที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้เข้าร่วมโครงการ และสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น
4. ควรเปรียบเทียบข้อแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย และกระแสตอบรับจากสังคมในการบริหารโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมกับองค์กรอื่นๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อนามาปรับปรุงและเสริมจุดแข็งให้กับองค์กร
5. ควรมีการทบทวนแผนการบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในโครงการที่ผ่านมา เพื่อหา
ข้อบกพร่องและแก้ไขข้อบกพร่องนั้น เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อๆ ไป
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การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
GOOD GOVERNANCE PRACTICES OF PERSONNEL’S BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT
UNIVERSITY
อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด1 และ พนัส จันทร์ศรีทอง2
Areewan Iamsa-ard1 and Panus Junsrithong2
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประชากรในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน
794 คน โดยได้ท าการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิ ดตารางเครซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และทาการสุ่มอย่างง่าย ได้จานวน 259 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจและ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบ
การปฏิบัติง านตามหลัก ธรรมาภิบ าลของบุค ลากร มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา ประกอบด้ว ย
4 องค์ประกอบ เรียงตามน้าหนักองค์ประกอบที่ได้จากมากไปน้อยคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความ
รับผิดชอบ และ (4) หลักการมีส่วนร่วม 2) ผลการยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยวิธีสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นสอดคล้องกันว่ามีความถูกต้องครอบคลุม เหมาะสม
เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์
คาสาคัญ : หลักธรรมาภิบาล, การปฏิบัติงาน
ABSTRACT
The purposes of this research were to find: 1) The components of Good Governance
Practices of Personnel’s Bansomdejchaopraya Rajabhat University and 2) the confirmation of
Good Governance Practices of Personnel’s Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The
population was 794 people. The samples calculating by sample size from the tables of Krejcie
and Morgan were 259 person. The data collected by using the opionnaires. The data were
analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor
analysis, and content analysis. Findings were as follows: 1) The components of Good Governance
Practices of Personnel’s Bansomdejchaopraya Rajabhat University factors of 4 components by
weight The compositions were as follows: (1) Rule of Law (2) Morality (3) Accountability and (4)
Participation 2) The experts were confirmed that The components of Good Governance Practices
of Personnel’s Bansomdejchaopraya Rajabhat University was accuracy, propriety, feasibility and
utility standards.
Keywords: Good Governance, Practices
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาพแห่งอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการอุดมศึกษาซึ่งเป็นนัยสาคัญที่เป็นปัจจัยแวดล้อมรุมเร้า
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษา ประกอบด้วย 7 เรื่อง/ประเด็น โดยในแต่ละประเด็น/เรื่อง
จะมีประเด็นย่อยให้สถาบันอุดมศึกษาคัดพิจารณาและดาเนินการเพื่อการขับเคลื่อนควบคู่ไปด้วยคือ 1) ความเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากรจานวนเด็กและเยาวชนลดลง อัตราการปันส่วนประชากรที่จะหมดไป และมีผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น อุดมศึกษาต้องลดการขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ต้องให้ความสาคั ญกับคุณภาพการศึกษา การสร้างความรู้
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แก่ผู้สูงวัย ทั้งนี้ เพื่อการทางานหลัง
วัยเกษียณ การเปลี่ยนงาน และการประกอบการใหม่ๆ 2) พลังงานและสิ่งแวดล้อมการพึ่งพาการนาเข้าพลังงานที่สูง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการใช้พลังงานจากฟอสซิลสร้างปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
อุดมศึกษาต้องร่วมสร้างบุคลากรและความรู้ เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้เพิ่มขึ้น ต้องสร้างความตระหนัก
และตื่นตัว โดยจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นวิชาพื้นฐานและสร้างความรู้โดยจัดการศึกษาเชิงลึกและการวิจัย ต้องสนับสนุน
การวิจัยทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้า ป่าไม้ และระบบนิเวศ รวมทั้ง
พัฒนาคนที่มีอยู่แล้วในตลาดแรงงานและผลิตกาลังคนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต้องทางานร่วมกับภาคการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3) การมีงานทาและตลาดแรงงานในอนาคต
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานคือ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และสารสนเทศ อุดมศึกษาต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ประชาชนที่มีการศึกษาน้อยและออกจากภาคเกษตรก่อนเข้าสู่ภาคบริการ
และภาคการผลิต ต้องช่วยให้ประชากรที่ยังอยู่ในภาคการเกษตรให้อยู่ต่อไปได้ และอยู่ได้ดีขึ้น คือต้องช่วยสร้างคน
และสร้างความรู้เพื่อเน้น (เพิ่ม) การจัดการเกษตรที่ยั่งยืน การเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรด้วยอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมฐานวัตถุดิบเกษตร ต้องผลิตกาลังคนโดยเน้นที่ภาคบริการ
ซึ่งจะเป็นหลักเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ : Knowledge, Technology และ Value Chain ต้องร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมรายสาขาเพื่อยกระดับการผลิต ต้องริเริ่มเศรษฐกิ จใหม่ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฐานความรู้
(Creative Economy) โดยเพิ่มสัดส่วน Knowledge Industry และ Knowledge Worker 4) การกระจายอานาจ
การปกครองพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กาหนดให้มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น โดยแนวทาง
การกระจายอ านาจ ประกอบด้ ว ย การถ่ า ยโอนภารกิ จ การกระจายอ านาจเงิ น การถ่ า ยโอนบุ ค ลากร ฯลฯ
อุดมศึ กษาต้องท างานกั บท้ อ งถิ่น (เสริม ภารกิจด้ านการให้ บ ริก ารวิช าการแก่ สังคมให้ โดดเด่น ) ในเรื่อง การให้
คาปรึกษาในกิจการของท้องถิ่น การพัฒนาคนทางานปัจจุบันของท้องถิ่น การสร้างคนทางานในอนาคตของท้องถิ่น
การให้ความรู้เพิ่มทักษะอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ควรรวมตัวกัน
ทางานเป็นเครือข่ายเชิงพื้นที่ เครือข่ายเชิงประเด็น เพื่อตอบโจทย์ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นโจทย์บูรณาการที่ต้องการ
ความรู้ห ลายระดับ หลากสาขา 5) การจั ดการความขัด แย้งและความรุ น แรงความรุน แรงในสามจั งหวัดภาคใต้
อุดมศึกษาต้องสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจสาหรับสังคมไทยโดยรวม และในสามจังหวัดภาคใต้ในประเด็นสังคมพหุลักษณ์
พหุวัฒนธรรม ต้องพัฒนาครูและผลิตครู หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อสาหรับพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม
ต้องให้โอกาส (ทางการศึกษา) แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในสามจังหวัดภาคใต้อย่างถาวรตลอดไป 6) เยาวชน
นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่างๆ
ที่สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัย อุดมศึกษาต้องจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพื้นที่
การเรียนรู้ของเยาวชนและนักศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม (Socialization) ต้องบูรณาการกิจกรรม
นอกหลักสูตรกับชีวิตจริงเข้ากับหลักสูตร ต้องจัดให้มีระบบวัดผลงาน (KPI) ของอาจารย์ด้านการดูแลนักศึกษา
ทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรมนอกหลักสูตรและจริยธรรม ต้องเพิ่มความเข้มข้นและประสิทธิภาพของการเรียนรู้
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ของนักศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศ ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อให้มีการพัฒนา
ทางด้านการสื่อความ การตัดสินใจ การนาการแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ โดยใช้กลไก
ระบบ “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในการจัดการศึ กษา ต้องให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และแนะแนวทางด้าน “การอาชีพและการมีงานทา” (Career Counseling) แก่นักศึกษา
และบัณฑิตเพื่อให้ข้อมูลทั้งในรูปของศูนย์ข้อมูลอาชีพ การให้คาปรึกษา การจัดนิทรรศการ และโอกาสที่ผู้ประกอบการ
จะมาให้ข้อมูลและแนะนาตัวระหว่างกัน ต้องจัดการเรียนรู้บนฐานการทางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Workbased/Community-based Education) ต้องจัดทา Tracer Studyเพื่อติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต
อย่างเป็ นระบบ รวมทั้ งศึ กษาความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณฑิ ตและตัวบั ณฑิ ตเอง ต้องสร้างความหลากหลาย (Diversity)
Mobility ของนักศึกษาต่างวัย ต่างภูมิหลัง ต่างวัฒนธรรมและสังคม และต่างเผ่าพันธุ์ และ 7) เศรษฐกิจพอเพียง
อุดมศึกษาควรจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเนื้อหาวิ ชา หรือเปิดสอนเป็นรายวิชา
หรือเปิดสอนในลักษณะเป็นสาขาวิชา ควรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรเป็นผู้นาให้วิเคราะห์
ได้ปฏิบัติได้บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สร้างความรู้ใหม่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งระดับโลก (สมควร ทรัพย์บารุง,
ออนไลน์, 2560)
ในยุคปัจจุบันมีผลทาการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชนจาต้องบริหารงานให้ทันต่อกระแส
ของความเปลี่ยนแปลง ให้ทันสมัย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะนาประเทศชาติให้มีการพัฒนาก้าวหน้า
โดยเน้นถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สิทธิและเสรีภาพของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การตรวจสอบอานาจรัฐ เป็นต้น ทาให้ประชาชนเริ่มมีความสนใจตื่นตัวเกี่ยวกับธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น และเป็นที่เชื่อกันว่า
หากประเทศไทยมีการนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนแล้ว
จะทาให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และเกิดความเป็นธรรมในสังคม เศรษฐกิจและการเมือง (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2544) ธรรมาภิบาลจึงเป็นมิติของกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารงานภาครัฐ โดยเน้นบทบาทของผู้บริหารงาน
ภาครัฐจัดบริการให้มีคุณภาพสูงตามที่ประชาชนต้องการ สนับสนุนให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับ
มากขึ้น (ไชยวัฒน์ คาชู และคณะ, 2545) ระบบการศึกษามีหลายระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษามีอิทธิพล
อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ อุดมศึกษาจึ งถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ สาหรับประเทศไทยสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีการจัดการ
ที่ มี ค วามหลากหลายเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็วของสั งคมและพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี
(ประเสริฐ จริยานุกูล, 2535, น. 5) ดังนั้นการลงทุนเพื่ออุดมศึกษาจึงเป็นการลงทุนที่สาคัญสาหรับอนาคตของประเทศ
จึงต้องพัฒนาทั้งคุณภาพและปริมาณ ประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษาอาจพิจารณาได้จากวิสัยทัศน์ในแผนแม่บท
ของการกาหนดทิศทางของแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2543-2557) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทย
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข แผนแม่บทดังกล่าว มิได้มีผลผูกพันจากัดเพียงอาจารย์และนักศึกษาอีกต่อไป
หากแต่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องคานึงถึง “บุคคลทั้งหมดในชาติ” ซึ่งจะทาให้ขอบเขตความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา
ครอบคลุมไปสู่ประชากรทั้งหมด ดังนั้นทาให้ทราบว่าการศึกษามีความสาคัญสามารถที่จะพัฒนาทุกๆ ด้านของชาติได้
ถ้าคนในชาติมีการศึกษา ผู้ที่มีบทบาทในสถานศึกษาที่จะทาให้องค์ กรมีคุณ ภาพและประสิทธิภาพคื อผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ควรมีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลย่อมทาให้
สถานศึ ก ษาดั ง กล่ า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ประสิ ท ธิ ผ ลให้ ผู้ รั บ การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพสามารถตอบสนองต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยและแข่งขันกับนานาประเทศได้
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จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพบว่าในการดาเนินงานมีรูปแบบการบริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงิน และบริหารงานวิชาการที่เป็นการเฉพาะส่วนของแต่ละองค์การ อาจทาให้มีการบริหารจัดก าร
ที่ขาดความเป็นอิสระทาให้ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาด้านโครงสร้างและขบวนการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
ถ้ า ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาไม่ ได้ ใช้ “หลั ก ธรรมาภิ บ าล” หรื อ หลั ก การบริห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ม าด าเนิ น การ
บริหารงานอย่างจริงจัง ความสาเร็จของงานไม่มีประสิทธิภาพ และประสิท ธิผลได้ตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถ
แข่งกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และนานาประเทศได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อการการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมมติฐานของการวิจัย
1. องค์ประกอบของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีลักษณะเป็นพหุองค์ประกอบ
2. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความถูกต้อง
ครอบคลุม เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 794 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจานวน 794 คน โดยได้ทา
การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 259 คน
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
การจัดการศึกษา หมายถึง การประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทา ตลอดจนประสบการณ์
ซึ่งนาไปสู่การสร้างความรู้ การรวบรวมความรู้ การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ เผยแพร่โดยบุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้
เพือ่ นาความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาคน และองค์กร
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การทางานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่ และบทบาทของตน เข้าใจในหน้าที่
อย่างแจ่มชัดในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมั่นใจว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนมีความเข้าใจ
อย่างชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลักธรรมาภิบาลสากล ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม
หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความสอดคล้อง หลักความเสมอภาค
หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลักการมีเหตุผล
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การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หมายถึง
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบของการหลักธรรมาภิบาล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพหุองค์ประกอบ
พหุองค์ประกอบ หมายถึง องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่มีความสัมพันธ์กันจานวน 4 องค์ประกอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หมายถึง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการการเรียนการสอน
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
วิธดี าเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
การทางาน มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Ratting Scale)
ตอนที่ 2 สอบถามการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา รวม 50 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยเกณฑ์การให้คะแนนความสาคัญมีดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสาคัญมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสาคัญมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสาคัญปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสาคัญน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสาคัญน้อยที่สุด
เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่กาหนดไว้ ผูวิจัยจึงได
กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจัยไวดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้การดาเนินการวิจัย
เป็นไปอย่างมีระบบ และเป็นไปตามระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัย โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตารา บทความ ข้อมูลสถิติการวิจัยของหนวยงานต่างๆ และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมาภิบาลเพื่อจัดทา
โครงการการวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาวรรณกรรมเพิ่มเติม
จากบทความ งานวิจัย ทฤษฎีต่างๆ หนังสือ วารสาร สารสนเทศ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทาแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับธรรมาภิบาล โดยผู้วิจัยกาหนดว่ากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นี้ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ รองอธิการบดีที่ควบคุมดูแลงานด้านการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผู้วิจัยได้เลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 3 คน
และผู้วิจัยได้กาหนดผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ดังต่อไปนี้
153

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

1.2.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอธิการบดีมาแล้ว
จานวน 1 คน
1.2.2 รองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งดารงตาแหน่งหรือ
เคยดารงตาแหน่งมาไม่ต่ากว่า 1 ปี จานวน 1 คน
1.2.3 คณบดี ซึ่งดารงตาแหน่งเป็นคณบดีในคณะวิชาใดก็ได้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือเคย
ดารงตาแหน่งมาไม่ต่ากว่า 1 ปี จานวน 1 คน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาเครื่องมือของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นขั้นตอนการที่ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์กาหนดขอบข่ายเพื่อสร้ างและ
พัฒนาเครื่องมือเพื่อนาไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ สร้างเป็นคาถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
และตรวจสอบความเที่ยงตรงของโครงสร้าง เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามในแบบสอบถามกับ
โครงสร้างเนื้อหา IOC (Index of Item-Objective Congruence) จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีลักษณะเป็นการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และเป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงทั้งฉบับมาปรับปรุงตามคาเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้นาไปทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการนาไปทดลองใช้
เก็บ ข้อมูล (Tryout) กับ กลุ่ม ตัวอย่าง 40 คน แล้วน ามาค านวณค่ าความเชื่ อมั่น ซึ่งเป็น การตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมือโดยรวมทั้งฉบับโดยใช้วิธีการคานวณค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach) และปรับปรุงแบบสอบถาม
ได้เป็นเครื่องมือของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แล้วจึงนาแบบสอบถามฉบับจริงไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาองค์ประกอบของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นขั้นตอนในการศึกษาองค์ประกอบของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยหลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมาผู้วิจัยจะทาการแปลผลข้อมูล
เพื่อหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยการใช้สถิติ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ “PCA” (Principal Component Analysis) มีเกณฑ์การเลือก
ตัวแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งโดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) ที่มากกว่า 1
และถือเอาค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป
ที่บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการนาความคิดเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อทราบการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยผู้วิจัยได้ทดสอบความเหมาะสม
ความเพียงพอ และแมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองค่า คือ
3.1 ค่า KMO and Bartlett’s Test โดยดูค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy) ที่มีค่ามาก (เข้าใกล้หนึ่ง) และ
3.2 ค่าที่ใช้ทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity :
H0 : ตัวแปรการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีความสัมพันธ์กัน
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โดยพิจารณาจากค่า Chi-Square และการมีนัยสาคัญทางสถิติที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 (Sig ≤ .05)
ว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน
ขั้นตอนที่ 4 การยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้า พระยา โดยวิธีสัม มนาอิง ผู้เชี่ย วชาญ (Connoisseurship)โดยผู้เชี่ย วชาญและผู้ท รงคุณ วุฒิจานวน 9 คน
โดยผู้วิจัยนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบยืนยัน ความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) ความเหมาะสม
(Propriety Standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) และความเป็ นประโยชน์ (Utility Standards)
และข้อคิดเห็นอื่นๆ แล้วผู้วิจัยทาการรวบรวมข้อมูลและสรุปผล
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงาน ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยสัมมนา
อิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) และการสนทนากลุ่มที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาสรุป เขียนเป็นร่าง
รายงานผลการวิจัยเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะแล้วจัดทาเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้ข้อค้นพบ 2 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) ผลการยืนยันการปฏิบั ติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เท่ากับ .952 แสดงว่าตัวแปร
ของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นจานวนข้อมูล
ที่มีความเพียงพอ และมีความเหมาะสม สามารถใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ระดับดีมาก
เพราะค่า KMO มีค่ามากกว่า 0.5 และเข้าใกล้ 1 และเมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ Bartlett's Test of
Sphericity พบในลักษณะเดียวกันคือ ค่า Chi-Square เท่ากับ 9.211 ค่า Significance เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า
.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซึ่งแสดงว่า ค่าแมททริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทาให้สามารถนา
ข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่า KMO and Bartlett’s test of spericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
sig
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.952
9.211
1225
.000
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การวิเคราะห์องค์ประกอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ เรียงตามน้าหนักองค์ประกอบที่ได้จากมากไปน้อยคือ 1) หลักนิติธรรม
2) หลักคุณธรรม 3) หลักความรับผิดชอบ และ 4) หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งองค์ประกอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงเป็นพหุองค์ประกอบ ตามสมมติฐานการวิจัย
โดยในแต่ละองค์ประกอบมีจานวนตัวแปร ค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร
(Eigen Value) และค่าร้อยและของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative Percentage of Varianve) ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) 11.55 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 23.10
องค์ประกอบที่ 2 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) 7.60 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 15.20
องค์ประกอบที่ 3 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) 6.80 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 13.61
องค์ประกอบที่ 4 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) 3.38 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 6.77
ตารางที่ 2 องค์ประกอบที่ 1
ที่

ตัวแปร

หน่วยงานมีแผนการดาเนินการ หรือขั้นตอนที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและคาดหวัง
ความสาเร็จได้
การดาเนินการของหน่วยงานในการบริหารจัดการโดยยึดหลักเป้าหมายของหน่วยงาน
2 17
เป็นหลัก
หน่วยงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาและเห็นชอบขั้นตอน หรือกระบวนการ
3 18
ปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบของคุณภาพ ประสิทธิภาพ
หน่วยงานมีโครงสร้า งของหน่วยงานที่เชื่อมต่อกันในการปฏิบัติงานตามสายการ
4 19
บังคับบัญชา
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอมติอันที่
5 26
จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยภาพรวม
6 32 มีการออกกฎ ระเบียบต่างๆ โดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
7 33 มีการคานึงถึงความเท่าเทียบกันของบุคคลากรในหน่วยงานเสมอ
8 37 มีการยกย่องชมเชย และมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
9 38 มีการปรับปรุงแก้ไขตามที่มีเรื่องร้องเรียน
10 39 มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงาน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value)
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance)
1

8

น้าหนัก
องค์ประกอบ
.649
.634
.634
.652
.703
.610
.700
.678
.692
.635
11.55
23.10
23.10

องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรจานวน 10 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .610-.703
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) เท่ากับ 11.55 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage
of Variance) เท่ากับ 23.10 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative Percentage of
Variance) เท่ากับ 23.10 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี
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และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Rigen Value) กับทั้ง 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบนี้
มีความสาคัญเป็นอันดับ 1 เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับมีแผนการดาเนินการ
หรือขั้นตอนที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและคาดหวังความสาเร็จได้ การบริหารจัดการโดยยึดหลักเป้าหมายของ
หน่วยงานเป็นหลัก ส่วนร่วมในการพิจารณาและเห็นชอบขั้นตอน หรือกระบวนการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบของคุณภาพ
ประสิทธิภาพ มีโครงสร้างของหน่วยงานที่เชื่อมต่อกันในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา มีส่วนร่วมในการพิจารณา
และเสนอมติอันที่จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยภาพรวม มีการออกกฎ ระเบียบต่างๆโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
คานึงถึงความเท่าเทียบกันของบุคคลากรในหน่วยงานเสมอ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “หลักนิติธรรม”
ตารางที่ 3 องค์ประกอบที่ 2
ที่
1

ตัวแปร
23

หน่วยงานมีการกาหนดระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนที่เกี่ยวกับผลกระทบของบุคลากร
และถือปฏิบัติโดยเสมอภาค
2 24 ผู้บริหารของท่านให้ความสาคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยเท่าเทียมกัน
3 27 หน่วยงานมีการตัดสินใจเรื่องสาคั ญ โดยใช้ ฉันทามติ (ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติ) โดยให้ถือปฏิบัติทุกคนเท่าเทียมกัน
4 28 หน่วยงานที่ท่านทางานนั้น ผู้ที่จะดารงตาแหน่งในหน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ
สรรหาหรือเลือกสรร โดยให้บคุ ลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
5 34 มีการลงโทษเมื่อมีการทาผิดวินัย
6 42 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การอย่างเปิดเผยแก่บุคคลภายในและภายนอก
7 50 หน่วยงานใช้กระดาษน้อยลงและมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value)
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance)

น้าหนัก
องค์ประกอบ
.671
.647
.632
.698
.720
.708
.717
7.60
15.20
38.30

องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรจานวน 7 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .632-.720
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) เท่ากับ 7.60ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage
of Variance) เท่ากับ 15.20 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative Percentage of
Variance) เท่ากับ 38.30 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี
และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) กับทั้ง 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบนี้มีความสาคัญ
เป็นอันดับ 2 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับมีการกาหนดระเบียบ
ปฏิบัติ และขั้นตอนที่เกี่ยวกับผลกระทบของบุคลากรและถือปฏิบัติโดยเสมอภาคผู้บริหารของท่านให้ความสาคัญกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยเท่าเทียมกัน การตัดสินใจเรื่องสาคัญโดยใช้ฉันทามติ บุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
มีการลงโทษเมื่อมีการทาผิดวินัย เป็นต้น ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “หลักคุณธรรม”
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบที่ 3
ที่

น้าหนัก
องค์ประกอบ

ตัวแปร

หน่วยงานมีการกาหนดกระบวนการดาเนินงานที่ยืดถือประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
ไม่สิ้นเปลืองระยะทางและเวลา จนทาให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
หน่วยงานมีการบริหารงานตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ มีการ
2 10
ประเมินผล และติดตามการดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ
หน่วยงานมีการบริหารทรัพยากร บุคคลภาระงานและงบประมาณ ตามความ
3 11
รับผิดชอบ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value)
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance)
1

9

.731
.758
.708
6.80
13.61
51.92

องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรจานวน 3 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .708-.758
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) เท่ากับ 6.80 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of
Variance) เท่ า กั บ 13.61 และค่ า ร้อ ยละของความแปรปรวนสะสมของตั ว แปร (Cumulative Percentage of
Variance) เท่ากับ 51.92 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี
และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) กับทั้ง 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบนี้
มีความสาคัญเป็นอันดับ 3 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับ มีการกาหนดกระบวนการดาเนินงานที่ยืดถือประโยชน์ของ
ผู้ใช้บริการเป็นหลัก ไม่สิ้นเปลืองระยะทางและเวลา จนทาให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ มีการบริหารงานตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ มีการประเมินผล และติดตามการดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ มีการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาระงานและงบประมาณ ตามความรับผิดชอบ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “หลักความรับผิดชอบ”
ตารางที่ 5 องค์ประกอบที่ 4
น้าหนัก
องค์ประกอบ
1 1 บุคลากรมีส่วนในการกาหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะ
.671
ของหน่วยงาน กาหนดแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้
2 2 หน่วยงานมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์การให้บุคลากรทราบและ
.805
ปฏิบัติตาม
3 3 หน่วยงานมีการติดตาม และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ
.613
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value)
3.38
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of Variance)
6.77
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of Variance)
58.69
ที่

ตัวแปร
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องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรจานวน 8 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .613-.805
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) เท่ากับ 3.38 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of
Variance) 6.77 และค่ าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative Percentage of Variance)
เท่ากับ 58.69 ลักษณะเช่ นนี้แสดงว่ า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ ประกอบได้ดี และ
องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) กับทั้ง 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบนี้
มีความสาคัญเป็นอันดับ 4 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 4 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการ
บุคลากรมีส่วนในการกาหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน กาหนด
แนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ หน่วยงานมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายขององค์การให้บุคลากรทราบและปฏิบัติตาม หน่วยงานมีการติดตาม และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “หลักการมีส่วนร่วม”
2. ผลการยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุค ลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
ผลการยืน ยัน การปฏิ บัติงานตามหลักธรรมาภิ บาลของบุ ค ลากร มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา มี ค วามถู ก ต้ อ งครอบคลุ ม (Accuracy Standards) เหมาะสม (Propriety Standards)
เป็นไปได้ (Feasibility Standards) และเป็นประโยชน์ (Utility Standards) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์
ตามสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 6

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ตารางที่ 6 การยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ความถูกต้อง
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ความเป็นประโยชน์
ถูกต้อง
ไม่
เหมาะสม
ไม่
เป็นไป เป็นไป
เป็น
ไม่เป็น
ถูกต้อง
เหมาะสม
ได้
ไม่ได้ ประโยชน์ ประโยชน์

9

0

9

0
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็น ที่สามารถนามาเป็นประเด็นในการอภิปรายผล 2 ประเด็น คือ 1) องค์ประกอบ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) ผลการยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย พบว่ า องค์ ป ระกอบการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ เรียงตามน้าหนักองค์ประกอบที่ได้จาก
มากไปน้อยคือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความรับผิดชอบและ 4) หลักการมีส่วนร่วม องค์ประกอบ
การปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ซึ่ ง จ านวน
องค์ประกอบ ทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าว เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ที่ว่า องค์ประกอบการปฏิบัติงานตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าลของบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เป็ น พหุ อ งค์ ป ระกอบโดยแต่ ล ะ
องค์ ป ระกอบเกิดจากการใช้วิธีทางสถิติ ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ องค์ป ระกอบทั้ง 4 องค์ ป ระกอบ มีตัวแปรในแต่ละ
องค์ ป ระกอบครอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งคณะวิจัยที่ได้ทาการศึกษาไว้ ดังนั้นสามารถอภิปรายผลในภาพรวม
ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 “หลักนิติธรรม” มีตัวแปรจานวน 10 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .610-.703 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) เท่ากับ 11.55 ค่าร้อยละของความแปรปรวน
ของตั ว แปร (Percentage of Variance) เท่ า กั บ 23.10 และค่ า ร้ อ ยละของความแปรปรวนสะสมของตั ว แปร
(Cumulative Percentage of Variance) เท่ากับ 23.10 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร เป็นตัวแปร
ที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value)
กับทั้ง 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 1 เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 1
ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับมีแผนการดาเนินการ หรือขั้นตอนที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและคาดหวังความสาเร็จได้
การบริหารจัดการโดยยึดหลักเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลัก ส่วนร่วมในการพิจารณาและเห็นชอบขั้นตอน หรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบของคุณ ภาพ ประสิทธิภาพ มีโครงสร้างของหน่วยงานที่เชื่อมต่อกันในการ
ปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอมติอันที่จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยภาพรวม
มีการออกกฎ ระเบียบต่างๆ โดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย คานึงถึงความเท่าเทียบกันของบุคคลากรในหน่วยงาน
เสมอ สอดคล้องกับ สุธรรม ส่งสิริ (ออนไลน์, 2553) ที่กล่าวว่า หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การยึดถือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรากฎหมายกฎข้อบังคับให้ทันสมัย และเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และชุมชนยอมปฏิบัติการ
ตามกฎ และยังสอดคล้องกับ ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ (2543) ที่กล่าวว่าหลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยินยอม
พร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่า งเสมอภาคและเป็นธรรม และยังสอดคล้องกับ วิสิฐ ญาณภิรัต และคณะ (2559)
ได้ทาการวิจัยเรื่อง บริบทหลักนิติธรรมในต่างประเทศ ซึ่งการวิจัยนี้รวบรวมหลักการต่างๆ ทั้งหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ
และหลักธรรมาภิบาล ในบริบทของต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง รวมถึงศึกษาแนวคิด
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ของหลักนิติธรรมในภาคเอกชน เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการเหล่านี้โดยเน้นศึกษาในหลักนิติธรรมที่เป็นหลัก
ของกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) อันเป็นหลักที่จากัดการใช้อานาจ
ของผู้ปกครองไม่ให้เกินขอบเขตโดยปกครองภายใต้กฎหมาย อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับหลักนิติรัฐ (Legal State)
ที่มาจากหลักกฎหมายของกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) รวมถึงในการใช้
หลักนิติธรรมกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วนาข้อมูลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและแตกต่างของหลักต่างๆ
ตลอดจนศึกษาประวัติความเป็นมา และการนาหลักต่างๆ มาปรับใช้ในกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรา 3 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
องค์ประกอบที่ 2 “หลักคุณธรรม” มีตัวแปรจานวน 7 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .632-.720 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) เท่ากับ 7.60ค่าร้อยละของความแปรปรวน
ของตั ว แปร (Percentage of Variance) เท่ า กั บ 15.20 และค่ า ร้ อ ยละของความแปรปรวนสะสมของตั ว แปร
(Cumulative Percentage of Variance) เท่ากับ 38.30 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร เป็นตัวแปร
ที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value)
กับทั้ง 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 2 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2
ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับมีการกาหนดระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนที่เกี่ยวกับผลกระทบของบุคลากรและถือปฏิบัติ
โดยเสมอภาคผู้บริหารของท่านให้ความสาคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยเท่าเทียมกัน การตัดสินใจเรื่องสาคัญ
โดยใช้ฉันทามติ บุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินการ มีการลงโทษเมื่อมีการทาผิดวินัย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) (อ้างถึงใน อนุรัตน์ จักรเจริญพรชัย, 2550, น.20-21) กล่าวว่า
หลักคุณธรรม เป็นการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน
และเสริมสร้างสนับสนุนให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจาชาติ
องค์ประกอบที่ 3 “หลักความรับผิดชอบ” มีตัวแปรจานวน 3 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .708-.758 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) เท่ากับ 6.80 ค่าร้อยละของความแปรปรวน
ของตัวแปร (Percentage of Variance) เท่ากับ 13.61 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative
Percentage of Variance) เท่ากับ 51.92 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบได้ดี และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 3 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับ มีการกาหนด
กระบวนการดาเนินงานที่ยืดถือประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ไม่สิ้นเปลืองระยะทางและเวลา จนทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริการ มีการบริหารงานตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ มีการประเมินผล และติดตามการดาเนินงาน
อย่างมีความรับผิดชอบ มีการบริหารทรัพยากร บุคคลภาระงานและงบประมาณ ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ
เกษียร เตชะพีระ (2541, น.30-32) ซึ่งกล่าวถึงการมองธรรมรัฐในแง่ของนักธุรกิจ นักจัดการสมัยใหม่เป็นแนวคิด
เรื่องการเปิดเสรี โดยเป็นเรื่องของการบริหารให้เกิดผลสาเร็จโดยไม่เกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งมีองค์ประกอบ
ที่จาเป็นต้องมี ได้แก่ การมีส่วนร่วมจากประชาชน (Participation)มีหลักการและความรับผิดชอบ (Accountability)
การสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability) และมีความโปร่งใส (Transparency) ตลอดจนต้องมีระบบกฎหมายที่มี
ความยุติธรรม (Rule of Law)
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องค์ประกอบที่ 4 “หลักการมีส่วนร่วม” มีตัวแปรจานวน 8 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .613-.805 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) เท่ากับ 3.38 ค่าร้อยละของความแปรปรวน
ของตัวแปร (Percentage of Variance) 6.77 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative
Percentage of Variance) เท่ากับ 58.69 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบได้ดี และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) กับทั้ง 4 องค์ประกอบ
องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 4 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 4 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปร
เกี่ยวกับการบุคลากรมีส่วนในการกาหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน
ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานที่ ชั ด เจนและสามารถปฏิ บั ติ และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ได้ หน่ ว ยงานมี ก ารถ่ า ยทอด
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์การให้บุคลากรทราบและปฏิบัติตาม หน่วยงานมีการติดตาม และประเมินผลเพื่อปรับปรุง
แนวทางการปฏิบัติ สอดคล้องกับ สุธรรม ส่งสิริ (ออนไลน์ , 2553) ได้กล่าวถึง หลักการมีส่วนร่วม (Participatory)
ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ได้แก่ การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้บริหาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การประเมินผลงานขององค์กร
หรือหน่วยงาน สอดคล้องกับ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้ (2546) ได้ทาการวิจัยเอกสารเรื่อง ตัวชี้วัดธรรมภิบาล
พบว่า สังคมเป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้ธรรมาภิบาลมีความเข้ มแข็งและยั่งยืนซึ่งสังคมที่คาดหวังควรเป็นสังคม
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทันการณ์ และครบถ้วนสมบูรณ์ มีความโปร่งใส ต้องสร้างกลไกความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ มีสื่อที่เป็นอิสระและต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้พบว่า การที่จะทราบว่าองค์การ
หรือหน่วยงานใดมีธรรมาภิบาลอยู่ระดับใด จะต้องมีตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
การยื น ยั น การปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา
จากการยืนยันการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ดังกล่าว มีความถูกต้องครบถ้วน เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่า
องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานซึ่งมีค วามครอบคลุมสอดคล้องเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นจริงของการปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบดังกล่าว มาจากข้อมูลจริงในด้านความคิดเห็นและเหตุผลแล้ว
จึงไม่มีข้อโต้แย้ง ประเด็นจึงอยู่ที่การทาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งแล้วแต่อุปสรรคในแต่ละท้องถิ่นหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ
ดังนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถนาเอาองค์ประกอบดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการบริหารงานทั้งหน่วยวางแผนนโยบายและการปฏิบัติ
ควรนาองค์ประกอบต่างๆ ของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษารายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบและพิจ ารณาประกอบการตัดสินใจ
ว่าสามารถนาไปปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นแนวคิด เรื่องการพัฒนาเพิ่มเติมและควรให้การสนับสนุน
ความคิดพร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติต่อไป
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยในการนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ไปทดลองใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่นเพื่อสรุปภาพรวมและความถูกต้องเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบ
2. ควรศึกษาวิจัยในแต่ละองค์ประกอบทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
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การประเมินผลนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก
EVALUATION OF HERBAL CITY MODEL POLICY IN EASTERN THAILAND
ประยุกต์ ปิติวรยุทธ¹
Prayuk Pitivorayuth¹
กิจฐเชต ไกรวาส¹
Kittachet Krivart¹
¹นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
¹อาจารย์ ดร.ประจาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทของนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก
2) ประเมินผลการดาเนิน งานตามนโยบายเมืองสมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยใช้การศึกษาวิจัยเอกสารจาก
รายงานประจาปีงบประมาณปี 2560 แผนแม่บทเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี ข้อมูลการประเมินบริบทและ
สิ่งแวดล้อมก่อนที่จะดาเนินโครงการหลักการและเหตุผล การชี้ประเด็นปัญหาและเป้าหมายของโครงการ ข้ อมูลการ
ประเมินตัวป้อนเข้าหรือปัจจัยนาเข้าความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรตลอดจนเทคโนโลยีและแผนดาเนินงาน
ข้อมูลการประเมินกระบวนการเพื่อหาข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อทาการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลผลผลิตที่เกิดขึ้น
เป็นการประเมินข้อมูลผลผลิตที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็น
ต้นแบบเมืองสมุนไพรของภาคตะวัน ซึ่งเป็นเป้าหมายในการดาเนินงานของเขตสุขภาพที่ 6 หรือพื้นที่ภาคตะวันออก
ผลการศึกษาพบว่า บริบทของนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออกมีดังต่อไปนี้ ด้านลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการปลูกสมุนไพร ด้านการแพทย์แผนไทยที่เจริญก้าวหน้า
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่หลากหลาย ด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เข้มแข็ง มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
ต้นแบบเมืองสมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออก จากการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพรในพื้นที่
ภาคตะวันออก มีข้อค้นพบดังนี้ 1) ด้านการประเมินบริบทหรือสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะเด่นทางภูมิอากาศ
ที่เอื้ออานวยและมีพืชพันธุ์สมุนไพรที่มากมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจานวนมากมาย มีองค์ความรู้ที่เอื้ออานวย
มีการใช้สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรค มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีกระบวนการขับเคลื่อนที่ชัดเจน
มีค วามเหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสมุนไพร 2) ด้า นการประเมินปัจ จั ยนาเข้า จั ง หวัดปราจี นบุรี
มีกระบวนงานในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสมุนไพรภาคตะวันออก ทรัพยากรบุคคลมีจานวนน้อย งบประมาณไม่เพียงพอ
ระบบการบริหารจัดการมีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เทคโนโลยีที่ใช้และวัสดุอุปกรณ์ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ
3) ด้านการประเมินกระบวนการ การก่อตัวนโยบายต้องเกิดจากคนในพื้นที่ กาหนดนโยบายจากคนในพื้นที่จึงจะมีประสิทธิผล
การนานโยบายไปปฏิบัติกิจกรรมต้องไม่มากเกินไป การประเมินผลนโยบายมีการติดตามอย่างใกล้ชิด 4) ด้านการประเมิน
ผลผลิตที่เกิดขึ้น ผลผลิตที่เกิดขึ้นได้มาจากกระบวนการในการดาเนินงานตามนโยบาย ซึ่งมีการก่อตัวนโยบายดีและ
มีการกาหนดนโยบายอย่างเหมาะสม นาไปปฏิบัติได้ดี ผลผลิตที่เกิดขึ้นจึงประสบความสาเร็จ
คาสาคัญ : การประเมินผลนโยบาย, บริบท, เมืองสมุนไพรต้นแบบ, ในพื้นที่ภาคตะวันออก
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ABSTRACT
The objectives of this study were 1) To study the context of Herbal City Model Policy in
Eastern Thailand. 2) To evaluate the process outcomes of Herbal City Model Policy in Eastern
Thailand by studying the 2017 annual report, Prachinburi Herbal City Master Plan, data of context
and environment evaluation before the policy was started, principles and reasons, problems
identification and the objectives of the policy, input, suitability and sufficiency of the resources
and technology, process plan, process evaluation to find out and improve the defects of the
process. The data evaluation was to compare the outcomes with the objectives and goals of
Prachinburi Province, the Herbal city Model in Eastern Thailand, which was the target Province of
6th Public Health Region in Eastern Thailand.
The results revealed that the contexts of Herbal City Model Policy in Eastern Thailand
were : Geographical features and the environment were suitable for herbal planting, Thai
Traditional Medical was very successful, Health Trips were various and the responsible institutes
were strong. These contexts resulted in Herbal City Model Policy's drive. The findings were : 1)
context and environment evaluation : the advantages of Prachinburi Provinces were suitable
weather for planting, a lot of herb varieties and health tourism locations, supportive knowledges,
herb consumption in health promotion and medical treatment, responsible institutes, strong and
suitable process to drive Herbal City Model Policy, 2) input evaluation : Prachinburi Province had
process to drive Herbal City Model Policy but few personnels and budgets. Management system
was suitable but insufficient and low technology and tools, 3) process evaluation : the policy
was closely monitored but it was not from the local's demand, the activities of the policy were
too much to do, 4) outcomes evaluation : the outcomes were achieved due to proper policy
planning and implementation.
Keywords : Policy evaluation, context, Herbal city model, Eastren Thailand
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สองทศวรรษที่ผ่านมาขบวนการสุขภาพนอกกระแสหลักได้ก่อตัวขึ้นเป็นปรากฏการณ์ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
การใช้ยาสมุนไพร ยาไทย การนวดไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารสุขภาพ ตลอดจนการตื่นตัวต่อทางเลือกสุขภาพ
ที่ปรากฏขึ้นอย่างหลากหลาย ความเคลื่อนไหวของขบวนการสุขภาพนอกกระแสหลักที่ก่อตัวมาอย่างต่อเนื่องได้เริ่ม
หยั่งรากลึกและมีฐานที่มั่นคงขึ้นตามลาดับ ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม 3 ประการ คือ 1) การสืบสานภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 2) กระแสสุขภาพและการแพทย์ทางเลือก 3) ความเข้มแข็งของการเมืองสุขภาพภาคประชาชน
(กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2547, น. 6) ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พุทธศักราช 2550 ได้ระบุ ในหมวด 5 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 46-48 โดยมีสาระสาคัญ
ที่กล่าวถึงการให้จัดทาธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติขึ้นโดยกาหนดให้มีสาระการส่ งเสริมสนับสนุนการใช้และการพัฒนา
การแพทย์แผนไทยด้วย รวมทั้งระบุนโยบายใดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่าผูกผันหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดาเนินการต่อไปตามอานาจหน้าที่ของตน (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ, 2550,
น. 14-15)
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เมืองสมุน ไพร หมายถึง ภาพจาลองของโครงการที่เป็นรูปธรรมภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่ดาเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
สมุนไพรให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจแบบ ครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐและมีผลการดาเนินงานภายใต้ 4 มาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อน พื้นที่ฐานรากอย่างยั่งยืน
มาตรการที่ 2 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่า ผลผลิตให้กับเกษตรกร มาตรการที่ 3 ขยายช่องทางการใช้
ประโยชน์เพิ่มมูลค่าและการตลาด มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการ (คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด
ประจาปีงบประมาณ 2561, 2561, น. 203)
ในพื้นที่ภาคตะวันออกในการบริหารจัดการเมืองสมุนไพร ประกอบด้วย 8 จัง หวัด คือ สมุทรปราการ
สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราดและปราจีนบุรี ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีโดยสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นพื้นที่ตันแบบในการจัดการเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทิศตะวันออกของประเทศไทย
โดยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการทาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อต่อการ
ทาเกษตรกรรม โดยร้อยละ 70 ของพื้นที่ตอนล่างเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าปราจีนบุรีไหลผ่านสามารถทาการเกษตร
ได้ทั้งการทานาปลูกข้าว ไม้ผลและการปลูกพืชไร่ ทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทาการเกษตร 1,124,836 ไร่ จังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและองค์ความรู้ด้านสมุนไพรหายาก เนื่องจากมีประวัติศาสตร์
ความเป็นมาที่เป็นระยะเวลายาวนาน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสายพันธ์สมุนไพรโบราณจากคนพื้นเมืองและ
ปราชญ์ชาวบ้าน โดยสมุนไพรที่มีความโดดเด่น และสาคัญของปราจีนบุรี ได้แก่ ข้าวเย็นเหนือ ตะไคร้ต้น ย่านาง
หมาน้อย โคคลาน พญาท้าวสะเอว พญาเสือโคร่ง ม้ากระทืบโรง เป็นต้น การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ภายใน
จังหวัดปราจีนบุรี โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่นยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี จากสานักงานจังหวัด จังหวัด
ปราจีนบุรียังมีโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นหน่วยงานสาคัญในการส่งเสริมและการพัฒ นาวิจัยสมุนไพร และ
หมู่บ้านดงบังที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์สมุนไพรที่สาคัญและหายากของจังหวัดปราจีนบุรี (แผนแม่บทเมืองสมุนไพร
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 12-13)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่ได้นาเสนอมาทั้งหมดข้างต้น จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าบริบท
และผลการประเมินการดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก คือปัญหาเรื่องใดบ้าง
เพื่อที่ทางหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้จะสามารถวางแนวทางเพื่อพัฒนาผลการดาเนินงานตาม
นโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบ ทุกแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้มีประสิทธิผลและคุ้มค่าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก
2. เพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
นโยบาย หมายถึง หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดาเนินการ
สมุนไพรไทย หมายถึง พืช สัตว์ ธาตุวัตถุ สารสกัด ที่มีการใช้อยู่ในประเทศไทย และให้รวมถึงผลิตภัณฑ์ยา
และตารับยาในคัมภีร์โบราณของไทย อาหาร เครื่องสาอาง ที่มีส่วนผสมของสิ่งดังกล่าว เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม สร้างเสริม
สุขภาพ รักษาโรค และสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศไทย
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เมืองสมุนไพร หมายถึง ภาพจาลองของโครงการที่เป็นรูปธรรมภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้นาเอาแนวคิดการประเมินโครงการของ Stufflebeam (1971)
ไดเสนอแบบจาลองในการประเมินโครงการ เรียกวา CIPP Model
บริบทของนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก
การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก
• บริบทของนโยบาย (Context)
• ปัจจัยนาเข้าของการดาเนินนโยบาย (Input)
• กระบวนการดาเนินนโยบาย (Process)
• ผลผลิตของการดาเนินนโยบาย (Product)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
วิธีดาเนินงานวิจัย
วิธีวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยเป็ น การวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
การวิ จั ย เอกสาร (Documentary Research) เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ ว ไปนโยบายเมื อ งสมุ น ไพรต้ น แบบ
ประกอบด้วย 1) แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 2) รายงานประจาปี
งบประมาณ ปี2561 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 3) รายงานสรุปผลการตรวจราชการเชิงบูรณาการของ
เขตสุขภาพที่ 6 และ 4) แผนแม่บทเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามกระบวนการวิจัย ตามระเบียบ
วิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิจัย (Methodology) โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative research)
ด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสาร โดยการทบทวนข้อมูลแนวคิ ดที่เกี่ยวกับ นโยบายเมือง
สมุนไพร ทั้งบริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลิตภัณฑ์ต้นแบบเมืองสมุนไพรของภาคตะวันออก คือจังหวัด
ปราจีนบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research)
โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ ได้จากดาเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์
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ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) หรือแบบแผนหลัก (Major Pattern) ที่พบในข้อมูลที่ได้ค้นพบ
จากเอกสารทั้งหมด จากนั้นจึงนาประเด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (SubThemes) และหัวข้อย่อย (Categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวม
ไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาบริบทตามนโยบายเมืองสมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออกและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพร ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสาร(Documentary
Research) ของพื้นที่ต้นแบบเมืองสมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่เมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัด
ปราจีนบุรี
ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาวิจัยนี้ใช้เวลาในดาเนินการศึกษาในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงบริบทของนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก
2. ทราบถึงผลการประเมินการดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก
3. ได้แนวทางการพัฒนาและยกรดับผลการดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบ ในพื้นที่ภาค
ตะวันออก
ผลการวิจัย
บริบทของนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบภาคตะวันออก
ความเป็นมาของนโยบายเมืองสมุนไพร
ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ แพทย์แผนไทยโดยการผสมผสานการบริการ
แพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข โดยมีแนวทางการดาเนินงานของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลตามแนวทางการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเข้าสู่ระบบการแพทย์ป กติ นอกจากนั้น “อภัยภู เบศร” ยังเป็ น ที่ รู้จั ก ในฐานะของแบรนด์ผ ลิต ภัณ ฑ์
สมุนไพรระดับต้นของประเทศไทย และจังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในเรื่องของความเป็นเมืองยา
หรือปราจีนเวชนคร ซึ่งสอดคล้องกับทางรัฐบาลทีได้เห็นความสาคัญต่อการพัฒนาแพทย์แผนไทย โดยจัดทาแผน
แม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 เพื่อจัดตั้งเมืองสมุนไพร ดังนั้นจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออก จึงดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นเมือง
สมุนไพรอย่างมีระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงได้จัดทาแผนแม่บทในการพัฒนาจังหวัด ปราจีนบุรีเมือง
สมุนไพรเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน ระหว่าง พ.ศ.2560-2564 (แผนแม่บทเมืองสมุนไพร จังหวัด
ปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 4-5)
ด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของประเทศไทย
โดยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการทาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเป็นจุดเด่นของจังหวัด ด้วยลักษณะทาง
ภู มิ ศ าสตร์แ ละภู มิ อ ากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การท าการเกษตร โดยร้อ ยละ 70 ของพื้ น ที่ ต อนล่ างเป็ น ที่ ราบลุ่ ม มี แ ม่ น้ า
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ปราจีนบุรีไหลผ่าน มีลักษณะกลุ่มดินที่อุดมสมบูรณ์ จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่สาหรั บทาการเกษตร 1,124,836 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 37.79 ของพื้นที่ทั้งหมด จังหวัดปราจีนบุรีมีต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและองค์ความรู้ด้านสมุนไพร
หายากและโบราณจานวนมาก มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสายพันธ์สมุนไพรจากคนพื้นเมืองและปราชญ์ชาวบ้าน
จานวนมาก ไดรับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมให้จังหวัด
มีจุดเด่นด้านการผลิตยาสมุนไพรและสมุนไพรหายากของประเทศไทย มีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็น
หน่วยงานสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยพันธุ์และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และหมู่บ้านดงบั งที่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สมุนไพรที่สาคัญและหายากของจังหวัดปราจีนบุรี อย่างไรก็ตามกลับพบปัญหาของปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตสมุนไพรในจังหวัดปราจีนบุรีไม่ตรงตามความต้องการของตลาด เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี
มีจานวนเล็กน้อยเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP)
(แผนแม่บทเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 12-13)
ด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นที่ความเป็นเมืองยามีการเพาะปลูกสมุนไพรต่างๆ
หลากหลายสายพันธุ์รวมทั้งมี ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในการรักษาแพทย์พื้นบ้าน จังหวัดปราจีนบุรีมีจานวน
สถานพยาบาลภาครัฐภายในจังหวัดจานวนทั้งหมด 109 แห่ง โดยสามารถจาแนกออกเป็นประเภท ดังนี้ ประเภท
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 7 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์จานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนจานวน 6 แห่ง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมจานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจานวน 93 แห่ง สถานพยาบาล
เอกชน จานวน 2 แห่ ง ทั้งยังมีค วามร่วมมือจากหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดในการสนับ สนุ นพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการแพทย์แผนไทย เช่นสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีส่ งเสริมการแพทย์แผนไทยควบคู่กับ
การแพทย์แผนปัจจุบัน โรงพยาบาลอภัยภูเบศรเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัย พั ฒ นาองค์ ความรู้และวิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย (รายงานประจาปีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, 2560, น. 101)
ปัจจุบันพบว่าแนวโน้มความนิยมของการแพทย์แผนไทยเริ่มมีม ากขึ้น โดยสามารถเห็นได้จากมูลค่าการ
บริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมีความสาคัญ
ในจังหวัดปราจีนบุรี ในปี 2557 พบว่ามีมูลค่า 9,035,792 บาท และจานวนผู้มารักษาทั้งหมด 117,270 คน เพิ่มขึ้น
ในปี 2558 เป็ น มู ลค่ า 9,804,651 บาท และจ านวนผู้มารักษา 255,456 คน (แผนแม่บ ทเมือ งสมุ นไพร จั งหวัด
ปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 15-16)
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรีมีความโดดเด่นด้วยการแพทย์แผนไทยทั้งการบาบัดรักษา
ด้วยสมุนไพร มีองค์ความรู้เรื่องหมอยาพื้นบ้านที่ใช้ หลักวิทยาศาสตร์ในการแปรรูปผลิตยาสมุนไพร จึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้เรื่องแพทย์แผนไทยที่ได้คุณภาพตามหลักเภสัชศาสตร์และได้สร้างพิพิทธภัณฑ์แพทย์แผนไทย “ตึกเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร” เพื่อนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความจงรักภัคดีของผู้สร้างและยังเป็นจุดนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุงยา และตัวอย่างยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มชุมชนและ
ตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่นกลุ่มสมุนไพรไทย มีการสนใจและเข้าใจในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอย่างดี (แผนแม่บทเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 17-18)
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโยบาย
ด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโยบายเมืองสมุนไพรของภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี
มีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก และมีผู้ว่าราชการจังหวัด
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เป็นประธานในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสมุนไพร มีภาคส่วนของราชการของทั้งจังหวัดเข้าร่วม เช่น หน่วยงานปกครอง
(จังหวัด อาเภอ) สานักงานเกษตรจังหวัด พาณิชจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กรมพัฒนาที่ดิน การท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานพัฒนาชุมชน กองพลทหาราบที่ 2 หอการค้าจังหวัด วัฒนธรรม
จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร เป็นต้น (แผนแม่บทเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 20)
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ด้านกระบวนการในการขับเคลื่อนโยบายเมืองสมุนไพรของภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรีมีกระบวนการ
ในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสมุนไพรดังนี้
วิสัยทัศน์ “ปราจีนบุรีเมืองสมุนไพร” ปราจีนบุรีเมืองสมุนไพร เป็นจุดหมายของการดุแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
และแพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคอาเซียน มุ่มเน้นการให้บริการที่มีคุณค่าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเป็น
แหล่งวัตถุดิบชั้นยอด การให้บริการสุขภาพแผนไทยที่มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีแบบแผนในการ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งอยูบ่ นพื้นฐานของการร่วมคิดร่วมพัฒนาของทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน
พันธกิจ
1. พัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยมีความร่วมมือ
หลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ชุมชน และเอกชน
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของเกษตรทางเลือก ส่งเสริมการนาสมุนไพรไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผ่านวิสาหกิจ
ชุมชนหรือกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ รวมทั้งนาไปใช้ในการพัฒนายาและผลิตภัณ ฑ์สุขภาพในสถานบริการ
สาธารณสุข
3. ผลักดันให้เกิดความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวนโยบายประชารัฐโดยมีจังหวัด
เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก และเป็นโครงการนาร่องเพื่อเป็นตัวอย่างของการพัฒนาสมุนไพรครบวงจรในระดับจังหวัด
ผลักดันให้เกิดความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (แผนแม่บทเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.
2560-2564, 2559, น.19)
ห่วงโซ่คุณค่าในการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี
การพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรีมุ่งให้บริการแก่ผู้รับประโยชน์ใน 3 ระดับ ได้แก่คนปราจีนบุรี
คนไทย และคนต่างชาติ โดยนาเสนอผลผลิต 2 กลุ่ม คือ การบริการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย และการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ซึ่งมีบริบทการพัฒนาเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การพัฒนาระดับต้นทางเพื่อการดูแลสมุนไพรไทย
การพัฒนาระดับกลางทางเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย และการพัฒนาระดับปลายทางเพื่อส่งเสริมกาท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการยกร่างแผนแม่บทเมือง
สมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรีและคณะกรรมการดาเนินการยกร่างแผนแม่บทเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี การกากับ
ติดตามต้นทางมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมผลผลิตสมุนไพรไทย กลางทางมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรไทย ปลายทางมีการตั้งแต่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย
เพื่อรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพทางการบริหารและ
นโยบายภาครัฐเพื่อกาหนดนโยบายและกากับติดตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนา แผนแม่บทเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. 2560-2564 ให้สอดคล้องกับกรอบแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 รวมไปถึง
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผล
ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 4 ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสมุนไพร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ การเพิ่มมูลค่าและการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาระบบและกลไกขับเคลื่อนแผนแม่บทเมืองสมุนไพร (แผนแม่บทเมืองสมุนไพร
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 19)
การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก
การประเมินบริบทตามนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบภาคตะวันออก
บริบทตามนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรีในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
ด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นปัจจัย ที่สนับสนุนในการดาเนินงาน
ตามนโยบายเมืองสมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้าไหลผ่าน
เหมาะกับการเพาะปลูกพืชสมุนไพรและเป็นจังหวัดที่มีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรหายากและโบราณและมีประวัติ
อันยาวนานและมีชื่อเสียงของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ส่วนปัจจัยที่ไม่สนับสนุนในการดาเนินงานตามนโยบายเมือง
สมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ สมุนไพรที่ปลูกได้มีคุณภาพยังไม่ดีพอและไม่ใช่เกษตรอินทรีย์
ด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดปราจีนบุรี เป็นปัจจัยที่สนับสนุนในการดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพร
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ มีจุดเด่นที่ความเป็นเมืองยามีการเพาะปลูกสมุนไพรหลากหลายสายพันธุ์ มีปราชญ์
ชาวบ้านที่มีความรู้ในการรักษาแพทย์พื้นบ้านและแพทย์แผนไทยอยู่หลากหลายตาราด้วยกัน มีโรงพยาบาลของรัฐ
ที่มีชื่อเสียงคือโรงพยาบาลอภัยภูเบศร อีกทั้งประชาชนมีแนวโน้มสนใจในการใช้ยาสมุนไพรมากขึ้น
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี เป็นปัจจัยที่สนับสนุนในการดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพร
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องแพทย์แผนไทย ได้สร้างพิพิทธภัณฑ์แพทย์แผนไทยมีกลุ่มชุมชน
และตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่วนปัจจัยที่ไม่สนับสนุนในการดาเนินงานตามนโยบาย
เมืองสมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ ยังขาดการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
ด้านหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในการขับเคลื่อนโยบายเมืองสมุนไพรของภาคตะวันออก เป็นปัจจัยที่สนับสนุน
ในการดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมีภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วม
ด้านกระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสมุนไพรของภาคตะวันออกเป็นปัจจัยที่สนับสนุนในการ
ดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน มีการ
กาหนดยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองพั นธกิจ มีการกาหนดตัวชี้ วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุ ณ ภาพและกาหนดระดับ
ความสาเร็จอย่างชัดเจน รวมทั้งมีแผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
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การประเมินปัจจัยนาเข้าของการดาเนินนโยบายเมืองสมุนไพรของภาคตะวันออก
1. ทรัพยากรบุคคล
ตารางที่ 1 แสดงจานวนบุคลากรแพทย์แผนไทยของจังหวัดปราจีนบุรี
ระดับของหน่วยบริการ
จานวน (คน)
โรงพยาบาลศูนย์
31
โรงพยาบาลชุมชน
10
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
11
รวมทั้งสิ้น
52
ที่มา : รายงานประจาปีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561

คิดเป็นร้อยละ
59.62
19.23
21.15
100

จากข้อมูลแสดงจานวนบุคลากรพบว่า มีบุคลากรแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับโรงพยาบาลศูนย์สูงถึง
ร้ อ ยละ 59.62 ซึ่ ง ท าให้ เห็ น ได้ ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านรวมตั ว อยู่ ที่ โรงพยาบาลอภั ย ภู เบศร ซึ่ ง เป็ น
โรงพยาบาลศูนย์แห่งเดียวในจังหวัดปราจีนบุรี แต่หากมองถึงความเหมาะสมในการกระจายทรัพยากรบุคคลจะพบว่า
ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีจานวน 93 แห่งแต่มีแพทย์แผนไทยเพียง 11 คน อาจมีผลทาให้การ
ขับเคลื่ อนนโยบายในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทาได้ยาก หากมีการกระจายบุคลากรลงในระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอาจทาให้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่ประชาชนในชุมชนได้ทั่วถึงมากขึ้น และ
บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ (แผนแม่บทเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559)
2. ทรัพยากรงบประมาณ
ตารางที่ 2 แสดงจานวนงบประมาณที่ได้รับตามนโยบายเมืองสมุนไพรของจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยราชการ
โครงการ
จานวนเงิน
อาเภอประจันตคาม
ขุดลอกแหล่งน้าปรับปรุงทางการเกษตร
9,300,000
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาศักยภาพเพิ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสัมมา 9,797,100
อาชีพของชุมชน
อาเภอศรีมโหสถ
จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีศรีมโหสถ
250,000
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เปิดคลินิกบริการเฉพาะโรค
6,700,000
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
เพิ่มมูลค่าไข่เป็ดไข่ไก่ โดยการพัฒนาสูตรอาหารที่มา 2,750,000
จากสมุนไพร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
จัดงานส่งเสริมมรดกไทย มรดกโลก วัดต้นโพธิ์ จังหวัด 2,200,000
ปราจีนบุรี
อาเภอเมืองปราจีนบุรี
อนุรักษ์ป่าชุมชนอาเภอเมืองปราจีนบุรี
1,000,000
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชารัฐร่วมใจพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,800,000
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าในที่สาธารณะ
170,000
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต
24,266,500
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร
17,165,000
รวม
75,398,600
ที่มา : งบพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ปี2561 ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายเมืองสมุนไพร
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จากข้อมูลงบพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 จานวนทั้งหมด 299,808,500 บาทเปรียบเทียบกับงบที่ใช้
ขับเคลื่อนนโยบายเมืองสมุนไพรภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรี จานวนทั้งหมด 75,398,600 บาท คิดเป็นร้อยละ
25.15 ซึ่งถือว่าไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ
3. ทรัพยากรทางการบริหาร
ด้า นการวางแผน (Planning) การกาหนดวิสัย ทัศ น์ พันธกิจ ที่ชั ดเจน มีก ารกาหนดยุทธศาสตร์
ที่ตอบสนองพันธกิจ มีการกาหนดตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและกาหนดระดับความสาเร็จอย่างชัดเจน
รวมทั้งมีแผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งมีความเหมาะสมในการดาเนินงานตาม
นโยบายเมืองสมุนไพรภาคตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรี
ด้านการจัดองค์การ (Organizing) มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการแผนแม่บทเมือง
สมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรีและคณะกรรมการดาเนินการแผนแม่บทเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี การกากับติดตาม
ต้นทางมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมผลผลิตสมุนไพรไทย กลางทางมีการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรไทย ปลายทางมีการตั้งแต่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย
เพื่อรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพทางการบริหารและ
นโยบายภาครัฐ ซึ่งมีความเหมาะสมในการจัดตั้งองค์การตามภารกิจที่ ได้รับใหม่โดยใช้องค์การที่มีอยู่แต่เดิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้านการจัดคนเข้าทางาน (Staffing) เมื่อมีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมต่างๆ
ในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรีจะมีการกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบตามคาสั่งและเมื่อมี
ออกแผนปฏิบัติการจะมีการกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ มีความเหมาะสมเพราะไม่ต้องจัดหาบุคลากรเพิ่ม ซึ่งเป็น
การประหยัดงบประมาณและได้คนที่มีความชานาญและปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว
ด้านการสั่งการและการประสานงาน (Directing and Coordinating) ในคาสั่งคณะกรรมการอานวยการ
แผนแม่บทเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ว่าราชการว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการ
ของจังหวัดเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีความเหมาะสมในการสั่งการและการประสาน
ด้านการควบคุม (Controlling) นอกจากจะมีคาสั่งคณะกรรมการอานวยการแผนแม่บทเมืองสมุนไพร
จังหวัดปราจีนบุรีและคาสั่งคณะทางานแผนแม่บทเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรีแล้วยังมีคณะอนุกรรมการอีก 4 ที่
ทาหน้าที่ในการกากับติดตาม ซึ่งมีความเหมาะสมสามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด และคณะอนุกรรมการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ที่แต่งตั้งมีความชานาญในแต่ละด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง (แผนแม่บทเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.
2560-2564, 2559, น. 5-6)
4. ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์
ใช้เทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่เพียงแต่มีการดึงศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่
ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆร่วมกัน ซึ่งมีความเหมาะสมในยุคของการบริหารจัดการ
ในสมัยใหม่ แต่ถ้าสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มเติม เช่นการกาหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทางอิเล็กโทรนิคในการ
ปลูกพืชสมุนไพร อาจทาให้การขับเคลื่อนโยบายเป็นได้ง่ายยิ่งขึ้น
การประเมินกระบวนการ
การก่อตัวนโยบาย ผลจากการสืนค้นข้อมูลจากเอกสารกระบวนการตามนโยบายเมืองสมุนไพรภาคตะวันออก
จังหวัดปราจีนบุรีมีการทบทวนความเป็นมาและความสาคัญของการจัดทาแผนแม่บทเมืองสมุนไพรให้สอดคล้องกับ
แผนและนโยบายในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองสมุนไพร เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ โมเดลประเทศไทย 4.0 และแผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 รวมทั้งมีการวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางของสมุนไพร
ระบบการแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด (แผนแม่บทเมืองสมุนไพร
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 5-7) ซึ่งมีความเหมาะสมเนื่องจากมีการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน
แนวนโยบายของประเทศด้านสมุนไพร จุดแข็ง จุดอ่อนภัยคุกคามและโอกาส ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายเมื อง
สมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออกที่จะกาหนดขึ้น
การกาหนดนโยบาย ผลจากการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารกระบวนการตามนโยบายเมืองสมุนไพรภาคตะวันออก
จังหวัดปราจีนบุรี การกาหนดนโยบายมีทั้งการกาหนดนโยบายในระดับกระทรวง ซึ่งเป็นแนวนโยบายในการขับเคลื่อน
ของประเทศที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นได้ว่าออกคาสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งไปยัง
กระทรวงต่างๆ จะเห็นได้ว่าอานาจในการบังคับใช้จริงไม่มีควรเป็นคาสั่งที่ออกจากนายกรัฐมนตรีจะมีอานาจบังคับมากกว่า
(คู่มือการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2559, น. 73) ส่วนคาสั่งในระดับ
จังหวัดออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีความเหมาะสมในระดับของจังหวัด
การตัดสินใจนโยบาย ผลจากการสืนค้นข้อมูลจากเอกสารกระบวนการตามนโยบายเมืองสมุนไพรภาคตะวันออก
จังหวัดปราจีนบุรี การกาหนดนโยบายมีทั้งการกาหนดนโยบายในระดับกระทรวง ซึ่งเป็นแนวนโยบายในการขับเคลื่อน
ของประเทศที่มาจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทาให้การตัดสินใจในระดับประเทศไม่ค่อยชัดเจนและการสื่อสาร
เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ส่วนคาสั่งในระดับจังหวัดออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีความเหมาะสมในระดับของจังหวัด
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจในการสั่งการและประสานการสื่อสารของราชการในระดับจังหวัดได้อย่างชัดเจน
การนานโยบายไปปฎิบัติ เมื่อได้รับนโยบายเมืองสมุนไพรภาคตะวันออกและจังหวัดปราจีบุรี จึงมากาหนด
คณะกรรมการอานวยการเมืองสมุนไพรและคณะทางานขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อกาหน ด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้วกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา แบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้ผลผลิต การผลิตและเผยแพร่วัตถุดิบสมุนไพรที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจ การยกระดับมาตรฐานการวิจัย พัฒนา และผลิตวัตถุดิบสมุนไพรทั้งระบบและการพั ฒนานวัตกรรม
องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อขยายผล
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 ส่ ง เสริม การใช้ ส มุ น ไพรในระบบบริก ารสุ ข ภาพ ได้ ผ ลผลิ ต การวิจั ย และการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร บริการแพทย์แผนไทย การพัฒนาโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทยมาตฐานเอเซีย
และการส่งเสริมเครือข่ายผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทย ใช้ยาสมุนไพร
ยุท ธศาสตร์ที่ 3 ขยายช่ องทางการใช้ป ระโยชน์ การเพิ่ มมูลค่ าและการตลาด ได้ผลผลิต การส่งเสริม
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพร ได้ผลผลิต กลไกการขับเคลื่อนแผน
แม่บทเมืองสมุนไพรและการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร
และกาหนดตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ และโครงการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งในการควบคุม
กากับติดตาม การกาหนดเจ้าภาพในการดาเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้องชัดเจน (แผนแม่บท
เมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 26)
การประเมินผลนโยบาย หลักจากมีการกาหนดโครงการตามผลผลิตและขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการ
อานวยการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี และคณะทางานขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี
โดยการกากับติดตามต้นทางมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมผลผลิตสมุนไพรไทย กลางทางมีการแต่งตั้ง
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คณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรทมและการตลาดสมุนไพรไทย ปลายทางมีการตั้งแต่งคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การใช้สมุนไพรไทยเพื่อรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพ
ทางการบริห ารและนโยบายภาครัฐ ในการก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยมี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วัด และระดั บ
ความสาเร็จรวมถึงระยะเวลาในการดาเนินงานตามแผนงานโคงการไว้อย่างชัดเจนซึ่งมีความเหมาะสมอย่างมาก
(แผนแม่บทเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 20)
การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้ น ผลจากการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารได้ผลการประเมินผลผลิตดังนี้จังหวัด
ปราจีนบุรีมีการดาเนินการตามนโยบายเมืองสมุนไพรจนได้ผลิตดังต่อไปนี้
การก่อตัวนโยบาย จากการประเมินกระบวนการการก่อตัวนโยบายผลผลิตที่เกิดขึ้น ได้แก่ นโยบายเมือง
สมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งในเรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นพันธุ์สมุนไพร องค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ เกิดประโยชน์กับการบริการทางสาธารณสุข และ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ และมีการใช้สมุนไพรเป็นการสืบสานภูมิปัญญา
การกาหนดนโยบาย จากการประเมินกระบวนการการกาหนดนโยบายผลผลิตที่เกิดขึ้น ได้แก่ กระบวนการ
ในการกาหนดนโยบายทั้งในระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ซึ่งเป็นคาสั่งในการอานวยการ และคาสั่ง
ในการดาเนินการตามนโยบายเมืองสมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับหนึ่งและสามารถ
ยกระดับของคาสั่งในระดับคณะรัฐมนตรีเพื่อระดับในการควบคุมกากับติดตามให้สูงขึ้น
การนานโยบายไปปฎิบัติ จากการประเมิ น กระบวนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ ผลผลิ ตที่ เกิด ขึ้ น แบ่ งตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้ผลผลิต การผลิตและเผยแพร่วัตถุดิบสมุนไพรที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจ การยกระดับมาตรฐานการวิจัย พัฒนา และผลิตวัตถุดิบสมุนไพรทั้งระบบและการพัฒนานวัตกรรม
องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อขยายผล เช่น มีพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างตราสินค้า
ให้เป็นที่รู้จักและไว้ใจในหมู่ผู้บริโภคของกลุ่มเป้าหมาย (Branding) และสร้างตลาดการค้า (Marketing) ของเมือง
สมุนไพร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ ได้ผลผลิต การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยาสมุนไพร บริการแพทย์แผนไทย การพัฒนาโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทยมาตฐานเอเซียและการ
ส่งเสริม เครือข่ ายผู้ใช้ บ ริก ารแพทย์แ ผนไทย ใช้ ยาสมุ น ไพร เช่ น ส่ งเสริม การใช้ ส มุ น ไพรและบริก ารในวิถีชี วิต
เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) มีโรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP มีการจัดทาคู่มือแนวทางการจัดบริการรวมมิตร พิชิตดาว ในการจัดบริการตามกลุ่มวัย
พัฒนาต้นแบบการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ให้บริการสุขภาพที่มีการผสมผสานของสหวิชาชีพ ทั้งงานบริการ
ผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยใน และงานบริการชุมชน ร้อยละผู้รับบริการงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผ่านเกณฑ์
ยุท ธศาสตร์ที่ 3 ขยายช่ องทางการใช้ป ระโยชน์ การเพิ่ มมูลค่ าและการตลาด ได้ผลผลิต การส่งเสริม
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ศูนย์การเรียนรู้บางเดชะ ในการสร้าง แหล่งฝึกอบรม
ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เรือนหมอพร ตลาดนัดชุมชน และ นอกจากนี้มีการจัดทา
สวนเกษตรอินทรีย์ Herbal City ที่หาดยาง จะสามารถเป็น Wellness city ต่อขยายกับบางเดชะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพร ได้ผลผลิต กลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บท
เมืองสมุนไพรและการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร เช่น มีฐานข้อมูลผู้ปลูก/ผู้จาหน่าย/พื้นที่ปลูก/แปรรูป/
ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพร ที่ได้มาตรฐานของจังหวัด ผลงานวิชาการ การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
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ตารางที่ 3 การกาหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์การดาเนินงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564
1. ภาคเกษตร(สมุ น ไพร) มี ค วามเข้ม แข้งสามารถผลิ ต
สมุนไพรที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ชนิด
5
5
5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ชนิดของสมุนไพรที่มีคุณภาพและ
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์/GAP
2. ภาคเกษตร (สมุนไพร) ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน (พันธุ์ วิทยาการเพาะปลูก
วิทยาการเก็บเกี่ยว และการตลาด)
แปลง
25
25
50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จานวน เกษตรกร/แปลงที่ผ่านการ
ตรวจรั บ รองมาตรฐาน (เกษตรอิ น ทรี ย์ /GAP) ผลผลิ ต
สมุนไพร
3. ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสมุนไพรที่ใช้สาหรับ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ:สั ด ส่ ว นนวั ต กรรมองค์ ค วามรู้
ที่ เป็ น Holistic Healthcare ที่ ถู ก น าไปขยายผล (เช่ น ร้อยละ 20
40
60
80
100
วัฒนธรรมสุขภาพท้องถิ่น ร้านอาหาร ท่องเที่ยว แหล่ง
เรียนรู้ เป็นต้น)
จานวนฟาร์มเกษตรที่ใช้สมุนไพรแทนยาปฏิชีวนะในสัตว์ ฟาร์ม 100 100 100 100 100
เศรษฐกิจ (เพื่อลดการตกค้างของยาปฏิชีวนะในสัตว์ที่จะ
ก่อให้เกิดการดื้อยาในมนุษย์)
4. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์แผนไทยและ
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยการ
บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการรับบริการทางการแพทย์ ร้อยละ 16
16
18
18
20
แผนไทยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ร้อยละ
5
10
10
10
10
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนต่อ ร้อยละ 80
80
80
80
80
การให้บริการทางการแพทย์แผนไทย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนต่อ ร้อยละ 80
80
80
80
80
การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย
5. ปราจีนบุรีมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพทั้งในระดับประเทศและอาเซียน
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ :อั ต ราการเติ บ โตของจ านวน ร้อยละ 10
15
20
25
30
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ: อั ต ราการเติ บ โตของจ านวน
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชาวต่างชาติ
ร้อยละ
5
10
15
20
25
ตั ว ชี้ วั ด เชิ งป ริ ม าณ :อั ต ร าก าร เติ บ โต ราย ได้
ผลิตภัณฑ์OTOP สมุนไพรไทย
ร้อยละ 15
20
25
30
35
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จานวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
จานวน
7
7
7
7
7
ตั วชี้ วัด เชิ ง ปริม าณ: จ านวนร้า นอาหารที่ ได้ รับ การ (แห่ง/ปี)
รับรองมาตรฐานเมนูสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขของ จานวน 14
14
14
14
14
กระทรวงสาธารณสุข
(แห่ง/ปี)
ตั วชี้ วัด เชิ ง ปริม าณ: จ านวนสปาที่ ได้ รับ การรับ รอง
มาตรฐานสปาของกระทรวงสาธารณสุข
จานวน
1
1
1
1
1
ตั วชี้ วั ด เชิ งป ริ ม าณ : จ าน วน ก ลุ่ ม เก ษ ต รก ร / (แห่ง/ปี)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสุขภาพ
ราย
1
1
1
1
1
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ: ปราจี น บุ รี ติ ด อั น ดั บ 1 ใน5
จังหวัดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
อันดับ
5
4
3
2
1
6. ปราจี น บุ รี ส ามารถขยายการผลิ ต ก าลั ง คนด้ า น
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ ร้อยละ 100 100 100 100 100
ทางานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
7. ปราจีนบุรีมีการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ
เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี
ตามนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสาเร็จของเป้าหมาย ร้อยละ 20
40
60
80
100
ของโครงการตามแผนแม่บท
กิจกรรมการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
กิจกรรม
2
3
4
5
ทีม่ า : แผนแม่บทเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 24-25.
จากการประเมินกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติยุทธศาสตร์และภารกิจ โครงการและกิจกรรมในการ
ดาเนินงานมากอาจทาให้ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้ยาก (รายงานสรุปผลการตรวจราชการเชิงบูรณาการ
ของเขตสุขภาพที่ 6, 2561)
การประเมินผลนโยบาย จากการประเมินกระบวนการประเมินผลนโยบายมีการกาหนดโครงการตามผลผลิต
และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี และคณะทางานขับเคลื่อน
เมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรีการ โดยการกากับติดตามต้ นทางมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมผลผลิต
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สมุนไพรไทย กลางทางมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรไทย ปลายทางมีการตั้งแต่ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยเพื่อรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้าง
ความเข้มแข็งและศักยภาพทางการบริหารและนโยบายภาครัฐ ในการกากับติดตามและประเมินผลโดยมีการกาหนด
ตัวชี้วัดและระดับความสาเร็จรวมถึงระยะเวลาในการดาเนินงานตามแผนงานโครงการไว้อย่างชัดเจนซึ่งมีความเหมาะสม
อย่า งมากแต่ อ าจมี ปั ญ หาในการติ ด ตามเนื่ อ งจากภารกิ จ และกิ จ กรรมที่ มี จ านวนมากและไม่ ใ ช่ สายงานบั งคั บ
บัญชาการเกิดปัญหาในการติดตาม (แผนแม่บทเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560-2564, 2559, น. 21-22)
อภิปรายผล
จากการประเมินตามนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก ตามที่ได้นาเสนอผลการศึกษา
มาทั้งหมดข้างต้น สามารถนาผลการศึกษาในแต่ละประเด็นสาคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการศึกษาบริบทของนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก พบว่า ด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการปลูกสมุนไพร ด้านการแพทย์แผนไทยที่เจริญก้าวหน้า ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่หลากหลาย ด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เข้มแข็ง มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสมุนไพร
ภาคตะวันออก ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนี เพ็ชร์ช้าง (2552) ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านกฎหมาย
และระเบียบ ด้านการพึ่งพาตนเอง และด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการขับเคลื่อนโครงการ
จากผลการศึกษาด้านการประเมินบริบทหรือสิ่งแวดล้อม พบว่าบริบทหรือสิ่งแวดล้อมต่อการประเมิน
นโยบายเมืองสมุนไพรในพื้นที่ภาคตะวันออก ภูมิอากาศที่เอื้ออานวยและมีพืชพันธุ์สมุนไพรที่มาก มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิง สุข ภาพจานวนมากมาย มีอ งค์ค วามรู้ที่เอื้อ อานวย มีก ารใช้ส มุน ไพรในการส่ง เสริมสุข ภาพและรัก ษาโรค
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีกระบวนการขับเคลื่อนที่ชัดเจนมีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสมุนไพร
ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนี เพ็ชร์ช้าง (2552) สภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม มีความหลากหลายของพันธุ์พืช
แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพและเหมาะสมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยประชาชนมีส่วนร่วม
มีการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ มีใช้ประโยชน์จากสมุนไพรทั้งเป็นยาและอาหารได้อย่างเหมาะสม
จากผลการศึกษาด้านการประเมินปัจจัยนาเข้าของการดาเนินนโยบายเมืองสมุนไพรของภาคตะวันออก
พบว่าตัวป้อนเข้าหรือปัจจัยนาเข้าต่อการประเมินนโยบายเมืองสมุนไพรภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี มีกระบวนงาน
ในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสมุนไพรภาคตะวัน ด้านทรัพยากรบุคคลมีจานวนน้อยกระจายไม่ทั่วถึงและขาดองค์ความรู้
งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมกับภารกิจ ระบบการบริหารจัดการมีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เทคโนโลยีที่ใช้
และวัสดุอุปกรณ์ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอซึ่งสอดคล้องกับ พวงทอง อานวยสมบัติ (2554) บุคลากรต้องให้ส่วนราชการ
ช่วยเหลือเรื่ององค์ความรู้ งบประมาณต้องได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ มีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นตอน
จากผลการศึกษาด้านการประเมิน กระบวนการของการดาเนินนโยบายเมืองสมุนไพรของภาคตะวันออก
พบว่าการประเมินกระบวนงานในการขับเคลื่อนนโยบาย การก่อตัวนโยบายต้องเกิดจากคนในพื้นที่ กาหนดนโยบาย
จากคนในพื้นที่จึงจะมีประสิทธิผล การนานโยบายไปปฏิบัติกิจกรรมต้องไม่มากเกิน ไป การประเมินผลนโยบายมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับ พวงทอง อานวยสมบัติ (2554) การบริหารจัดการงานทรัพยากรธรรมชาติ
ทาให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนและการบริหารจัดการต้องมีตาบลและชุมชนมีส่วนร่วม
จากผลการศึกษาด้านการประเมิน ผลผลิตที่เกิดขึ้น พบว่าการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นผลผลิตที่เกิดขึ้น
ได้มาจากกระบวนการในการดาเนินงานตามนโยบาย หากมีการก่อตัวนโยบายดี มีการกาหนดนโยบายอย่างเหมาะสม
นาไปปฏิบัติได้ดี ผลผลิตที่เกิดขึ้นจะประสบความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ พวงทอง อานวยสมบัติ (2554) การขาด
การวางแผนที่ดี ขั้นตอนการดาเนินงาน ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน อาจทาให้งานล่าช้า
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะบริบทของนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบภาคตะวันออก
จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ควรนาเอาข้อค้นพบในเรื่องบริบทและข้อค้นพบจากการประเมิน
ตามนโยบายเมืองสมุนไพรภาคตะวันออกไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เมืองสมุนไพรเพื่อให้เกิดผลดี
กับประชาชนและเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ ควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ทั้งในส่วนของการ
ดาเนินงานกิจกรรมในชุมชน เพื่อทาการอบรมให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ การดูแลกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยให้งบประมาณ
จากกองทุกสุขภาพตาบล
3. ข้อเสนอแนะการประเมินกระบวนการ
3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเชื่อมโยงตามนโยบายเมืองสมุนไพรภาคตะวันออก ทั้งในส่วนของโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3.2 โรงเรียน วัด ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
กลุ่มเยาวชน ควรสร้างความชอบ เชื่อมั่น และอยากใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
เพื่อสร้างอัตลักษณ์อันดีงามของงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในกลุ่มเยาวชน
4. ข้อเสนอแนะการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น
4.1 ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ควรให้ความสาคัญกับนโยบายเมืองสมุนไพรภาคตะวันออก
และนาเอาสภาพปัญหาและรูปแบบในการแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ไปสู่การแนวทางการพัฒนา
รูปแบบเมืองสมุนไพร ทั้งรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาทั้งในด้านบริบทและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า สถานที่
เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ
4.2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสานักตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งเป็นผู้กากับ
ติดตามนโยบาย ควรข้อค้นพบในบริบทที่พบและการประเมิน ไปกาหนดเป็นนโยบายและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจากอาจารย์ดร.กิจฐเชต
ไกรวาส ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษาแนะนาและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดมา
ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
เอกสารอ้างอิง
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2547). ภูมิปัญญา สุขภาพวิถีไทย ผลการศึกษาห้าประเด็น
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การประเมินศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : บริษัท ABC จากัด
EVALUATION OF LOGISTICS MANAGEMENT POTENTIAL
CASE STUDY: ABC COMPANY LIMITED
ทมนี สุขใส
TOMMANEE SOOKSAI
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการจัดการด้านการจัดการโลจิสติกส์
ขององค์กร เพื่อพัฒนากระบวนการทางานและการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของกรณีศึกษา บริษัท ABC จากัด ซึ่งเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม และแบบประเมินศักยภาพ
ด้านโลจิสติกส์ โดยนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และตีความหมายเพื่อสรุปผล ทาให้ทราบว่าบริษัทกรณีศึกษา
ให้ความสาคัญด้านการกาหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 76 ด้านระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 53.33 ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 48.57
ด้านการวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 43.33 และด้านความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการคิดเป็นร้อยละ 30 ตามลาดับ และยังพบว่ากลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีความสนใจในการดาเนิน
โครงการการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ภายในบริษัท เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทางานและลดต้นทุน
อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามกลุ่มของผู้บริหารระดับกลาง และพนักงานในระดั บปฏิบัติการยังมีความเห็นว่าการจัดการ
โครงการด้านการจัดการโลจิสติกส์จากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการทางานและการลดต้นทุน
ภายในบริษัท ก่อให้เกิดภาระงานเพิ่มขึ้นจากงานประจา และมีความคุ้ยเคยกับกระบวนการทางานเดิมมากกว่า ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าการตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของบริษัทกรณีศึกษาจาเป็นจะต้องได้รับ
การร่วมมือกันภายในบริษัท เพื่อชี้ประเด็นปัญหาที่มีอยู่ในการดาเนินงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงจะสามารถ
พัฒนากระบวนการทางานและลดต้นทุนได้อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : การจัดการโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, คู่มือวินิจฉัยความสามารถด้านโลจิสติกส์
ABSTRACT
This research aims to Study on the importance of logistics management in the organization.
And to develop work processes and reduce logistics costs of case studies ABC company lim ited. A
qualitative research approach was used to collect data by interviewing group discussion and logistics
scorecard questionnaire. The information is analyzed and interpreted to summarize. This is important
to note that the Case Study focuses on the establishment of business strategies 76 %, Information
and Information Technology Management 53.33%, The efficiency and effectiveness of logistics 48.57%,
Planning and performance 43.33%, a n d Cooperation between enterprises 30% respectively. This
research is found the senior executives of the company are interested in implementing the logistics
management system development within the company for develop work processes and reduce costs
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sustainably. However, the group of middle managers. And staff at the operating level also have the
opinion that is project management of logistics management from various agencies or organizations.
For develop work processes and reduce costs within the company increases workload from routine
tasks and worked with the original process. So that evident that recognizing the importance of logistics
and supply chain management of the company, case studies need to be coordinated within the
company for identify problems in the operation and solve common problems. It will be able to
develop work processes and reduce costs sustainably.
Keywords : Logistics Management, Electrical and Electronics industry, Logistics Scorecard
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ -การค้า ระหว่างประเทศต่างๆ มีความเข้มข้นมากขึ้น บรรดาผู้ประกอบการ
ในต่างประเทศต่างก็ปรับตัว และพัฒนาขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ให้เหนือกว่าผู้ประกอบการจากประเทศอื่นๆ ในขณะที่ผู้ประกอบการในระดับ SMEs ของประเทศไทย ยังมีความจาเป็น
ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนในหลายๆ ด้านอย่างจริงจัง ทั้งจากภาครัฐ และจากองค์กร หรือหน่วยงานที่มีบทบาท
ทางด้านวิชาการต่างๆ จึงจะทาให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยเหล่านั้นประสบความสาเร็จ มีความสามารถที่จะแข่งขันได้
ในเวทีโลก และนามาซึ่งความเข้มแข็งของรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต (สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, 2550)
จากประเด็นต่างๆ ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศไทยกาลังเผชิญ ทาให้มี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการ
จัดการโลจิสติกส์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก
ให้มากขึ้น โดยแนวคิดการเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ จะเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ดีต่ออุตสาหกรรม เนื่องจากจะช่วยให้การค้า
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น แต่ความต้องการสินค้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบไป โดยเฉพาะความต้องการใช้งานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีการ
ผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง ทาให้กลุ่มผู้ประกอบกิจการของไทยมีความจาเป็นต้องเร่งปรับตัว อาทิ 1) เร่งปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีต่างๆ 2) เน้นการผลิตการผลิต
ตามความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น 3) พัฒนาอุตสาหกรรมขั้นต้นน้าผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้ได้ด้วยตัวเอง และ 4) พัฒนาทักษะความสามารถของแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมีความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น (อรรถสิทธิ์
แจ่มฟ้า, 2559)
บริษัท ABC จากัด เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีสัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying Cost) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนด้านการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการสูงตามไปด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการภายในประเทศมีความสาคัญต่อการแข่งขัน
ในสภาวะปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรายใหญ่ของโลก อาทิเช่น
ฮาร์ดดิสไดร์ฟ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรพิมพ์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โดยเป็นการผลิตเพื่อจาหน่าย
ภายในประเทศและส่งออกยังต่างประเทศ ที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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มีผู้ประกอบการจานวนมากตั้งแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ รวมอยู่ในโซ่อุปทานขนาดใหญ่ เนื่องจาก
ประเทศไทยได้ประสบกับมหาอุทกภัยใหญ่ในปี 2554 โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย
นิคมอุตสาหกรรมหลักถึง 7 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ (Lat Krabung Industrial Estate)
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุง เทพฯ (Anya Thani Industrial Estate) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี (Nava
Nakorn Industrial Estate) นิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา (304 Industrial Park) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ฉะเชิงเทรา (Wellgrow Industrial Estate) นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา (Gateway City Industrial
Estate) และนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา (TFD Industrial Estate) นั้น ทาให้ผู้ประกอบการประสบปัญหา
การพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์และมีผลกระทบต่อเนื่องของธุรกิจในภาพรวม และเกิดจากความผันผวน
ของตลาดประเทศคู่ค้าในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท ABC จากัด
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษางานวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : บริษัท ABC จากัด
มีคาศัพท์ที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ดังนี้
การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง ระบบบริหารการสั่งซื้อ การจัดลาเลียงสินค้า การเคลื่อนย้ายการจัดเตรียม
วัตถุดิบ และการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างการผลิต หรือเป็นกระบวนการในการจัดการวางแผนในการเคลื่อนย้าย
สินค้าและ/หรือบริการไปยังผู้บริโภค
โซ่อุปทาน หมายถึง การเชื่อมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ที่เริ่มต้นจากผู้ส่งมอบ
วัตถุดิบไปยังจุดสุดท้าย คือลูกค้าหรือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย โดยทั่วไปแล้วซัพพลายเชนจะประกอบด้วยส่วนที่สาคัญๆ
คือ ผู้ส่งมอบ โรงงานผู้ผลิต ศูนย์กระจายสินค้า ร้านค้าย่อยและลูกค้าหรือผู้บริโภค
คลังสินค้า หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอย และการเคลื่อนย้ายสินค้า
และวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าจะทาหน้าที่ในการเก็บสินค้าระหว่างการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อสนับสนุนการผลิต และ
การกระจายสินค้า
สินค้าคงคลัง หมายถึง ทรัพยากรหนึ่งขององค์ กรที่รอการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปอีกสภาวะหนึ่ง
เช่น วัตถุดิบที่รอการผลิตเป็นสินค้าสาเร็จรูป หรือสินค้าสาเร็จรูปที่รอการจาหน่าย หรือสินค้าอยู่อยู่ในกระบวนการผลิต
ที่รอการผลิตในกระบวนการต่อไป
คู่มือวินิจฉัยความสามารถด้านโลจิสติกส์ หมายถึง คู่มือที่ใช้ในการประเมินตนเองขององค์กรที่ได้จัดทาขึ้น
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิธีการที่จะทาให้องค์กรได้ทราบถึงสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง
ซึ่งจะทาให้สามารถนาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ที่นับจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การประเมินตนเอง (Self Assessment) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่องค์การ
สามารถนามาใช้ในการประเมินตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงการดาเนินงานทางธุรกิจได้ในลาดับต่อไป
องค์การทุกขนาดและทุกประเภททั้งภาคการผลิต การค้า และบริการสามารถประเมินเองได้
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การทบทวนวรรณกรรม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อยู่ในภาวะทรงตัวเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ามีความผันผวน สาหรับภาวการณ์จาหน่ายภายในประเทศ
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในสินค้าหลายชนิด โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศและพัดลม ทั้งนี้การผลิตที่เพิ่มขึ้นอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักดังภาพที่ 1 แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนการผลิต
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากมีการย้ายฐานการผลิตไปยังในประเทศในอาเซียน
ตารางที่ 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
สินค้า
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย
(%)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน,
8.34
คอมเพรสเซอร์ และพัดลม
เครื่องซักผ้า
17.49
กระติกน้าร้อน
7.60
ตู้เย็น
2.32
เตาอบไมโครเวฟ
-28.25
ที่มา : กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2559.
ภาวการณ์ลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนกับ BOI ซึ่งมีประเภทของกิจการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีหลากหลาย โดยประเภทกิจการที่มีเงินทุนสูง
ได้ แ ก่ Hard Disk Drive, Solar Cell & Solar Module and Semiconductor เป็ น ต้ น ส าหรับ การปรั บ ตั ว ของ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในอนาคต อรรถสิทธิ์ แจ่มฟ้า (2015) คาดว่าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้ นอีกเล็กน้อย เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออกหลัก
มีความผันผวนอยู่ค่อนข้างสูง
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น
อุปทานหรืออุปสงค์ ทาให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยมีข้อจากัดและมีความเสี่ยงทั้งด้านการผลิต
และการค้าระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยกาลังเผชิญกับการ
ผลิตสินค้าขั้นกลางและขั้นปลายน้าส่วนใหญ่ทาให้สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้น้อย และเป็นผลมาจากโครงสร้างการ
ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ที่ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Hard Disk Drive ซึ่งมีสินค้า
ทดแทนอย่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สมรรถนะสูงที่กาลังได้รับความนิยมสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพฤติกรรม
การบริ โภคของผู้ บ ริ โภคในยุ ค Internet of Things มี ก ารเปลี่ ย นแปลง โดยเป็ น ความต้ อ งการใช้ ง านชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิ กส์ขั้นสูงเพื่ อรองรับการผลิต Smartphone, Tablet และ Device & Gadget มากขึ้น และการขาดแคลน
แรงงาน และความไม่สมดุลของทักษะแรงงานไทยกับความต้องการของตลาดที่ต้องการแรงงานทักษะสูงขึ้นเพื่อรองรับ
การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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การจัดการโลจิสติกส์ Stock and Lambert (2001) ได้ให้ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์ไว้ว่า
เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือการบริการตั้งแต่ต้นน้าไปยังปลายน้า ทั้งภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้
การจัดการโลจิสติกส์มีขอบข่ายความรับผิดชอบสูงมากกว่ากระบวนการผลิต แต่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันหลายๆ
กิจกรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุนการดาเนินการภายในองค์กร เชื่อมโยงทุกหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กรทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน โดยกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (Key Logistics Activities) สามารถจาแนกได้
9 กิจกรรม ตามข้อมูลจากสานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังนี้ 1) การให้บริการลูกค้า
และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ 2) การวางแผนจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ 3) การสื่อสารด้ านโลจิสติกส์และ
กระบวนการสั่งซื้อ 4) การดาเนินการ ผลิต บรรจุ และขนส่ง 5) การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า 6)
การวางแผนกาลังการผลิต และการคาดการณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้า 7) การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 8)
การบริหารการจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า และบรรจุหีบห่อ 9) กระบวนการโลจิสติกส์ย้อนกลับ
การจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายสาคัญที่ทุกองค์กรใช้เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยให้ความสาคัญกับต้นทุนการดาเนินการต่างๆ โดยพยายามหาวิธีลดต้นทุนให้ต่าลงเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันในตลาด เนื่องจากการเพิ่มราคาสินค้าเพื่อรักษาระดับรายได้ให้เท่าเดิมนั้นเป็นไปได้ยากในสภาวะทางการแข่งขัน
ทางการตลาดในปัจจุบัน (สานักโลจิสติกส์, 2559)
การประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ มีเกณฑ์และดัชนีในการประเมินศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ขององค์กร
ถูกจัดทาขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน SME Projects สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รต่ า งๆ สามารถประเมิ น ศั ก ยภาพทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข ององค์ ก รตนเองได้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
มาตรฐานสากล และเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพขององค์กรลักษณะเดียวกันในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่ อให้องค์กรที่ได้
ประเมินตนเอง มองเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร และสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้สาหรับการพัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น และมีความสามารถด้านการแข่งขัน ซึ่งมีการประเมินและการให้ระดับคะแนนเพื่อให้การประเมิน
ศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ขององค์กรถูกต้องแม่ นยาและสามารถวิเคราะห์แปลผลได้อย่างสมบูรณ์ โดยองค์กร
ทาการประเมินตนเองด้วยการเลือก Logistics Scorecard ที่จ ะใช้ประเมินให้ตรงกับ ลักษณะองค์กรของท่า น
ซึ่ง Logistics Scorecard แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะของธุรกิจ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการด้านโลจิสติกส์ มีดัชนีที่ใช้ชี้วัดศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์เป็น 5 ด้านใหญ่ๆ
คือ ด้านการกาหนดกลยุทธ์องค์กร ด้านการวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านโลจิสติกส์ ด้านระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความร่วมมือกันระหว่างองค์กร
ในการวัดศักยภาพแต่ละด้าน จะมีตัวชี้วัดแยกเป็นข้อย่อยลงไปเป็นรายละเอียด และในแต่ละตัวชี้วัด จะแบ่งระดับ
การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ถึง ระดับที่ 5 เรียงจากระดับศักยภาพต่าที่สุด ไประดับศักยภาพสูงที่สุด
ตามลาดับ ผู้ที่ทาการประเมินควรเป็นผู้ที่ดูแลกิจกรรมโลจิสติกส์ หรือผู้บริหารระดับสูง ที่ทราบรายละเอียดของ
กิจกรรมโลจิสติกส์ขององค์กรทั้งหมด ทั้งนี้เพราะรายละเอียดของตัวชี้วัดบางตัวต้องการความแม่นยาและเที่ยงตรง
ในการประเมินสูง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยฉบับนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ซึ่งเป็นการวิจัยโดยการศึกษาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคกลาง และนาเสนอผลการวิจัย ในลักษณะรวบรวมความสาคั ญ ตามคู่มือวินิจฉัย
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ความสามารถด้านโลจิสติกส์ของกรณีศึกษา โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อศึกษาถึงการตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภาคกลาง เพื่อปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้วิจัย
ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ
1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อการตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของบริษัท ซึ่งในการดาเนินการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบมีแบบแผน ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการเตรียมชุดคาถามกว้างๆ
แบบปลายเปิด โดยใช้การมีส่วนร่วมของพนักงานในแผนกที่เกี่ยวข้องกับงานด้า นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ให้สัมภาษณ์ จานวน 10 คน ซึ่งใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 3 ชั่วโมงต่อบริษัท เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้วิจัยดาเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) เป็นผู้คอยจุด
ประเด็นในการสนทนา (สุภางค์ จันทวานิช, 2549)
2. ข้อมูลจากแบบประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard) เป็นการประเมินศัก ยภาพ
ด้านโลจิสติกส์โดยใช้แบบประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ เป็นเครื่องมือหลักในการประเมิน ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพ
ด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด 5 ด้าน 23 ตัวชี้วัด โดยดัชนีที่ใช้วัดระดับความสามารถในการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์
แบ่งเป็นระดับ ต่าสุดคือระดับ 1และสูงสุด คือระดับ 5 โดยองค์กรทาการประเมินตนเองด้วยการเลือก Logistics
Scorecard ที่ จ ะใช้ ป ระเมิ น ให้ ตรงกับ ลั กษณะองค์ กร ซึ่งผู้ท าการประเมิ น เป็ น ผู้ที่ ดูแลกิ จ กรรมโลจิ สติ กส์ หรือ
ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัทจานวน 32 คน ที่ทราบรายละเอียดของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด
หลังจากทาการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์แล้ว จะทาการประเมินผลคะแนนโดยการหาค่าเฉลี่ย ( Mean)
เพื่อทาการวิเคราะห์ผลการประเมินศักภาพด้านโลจิสติกส์ของกรณีศึกษาบริษัท ABC จากัด โดยรวมในแต่ละด้าน
ของตัวชี้วัดเป็นร้อยละ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และผู้บริหารขององค์กร มีความเห็นและประเมินองค์กร
เกี่ยวกับการตระหนักรู้ศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
1. ด้านการกาหนดกลยุทธ์องค์กร กลุ่มผู้บริหารมีความสนใจในการดาเนินการพัฒนาระบบการจัดการ
โลจิสติกส์ภายในองค์กร และเห็นถึงความสาคัญของกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ เฉลี่ยอยู่ในระดับ 5 และพบว่าองค์กรมีระบบ
ในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และมีระบบและวิธีการประเมิน และพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า
รวมทั้งมีการร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาระดับความพึงพอใจของลูกค้า เฉลี่ยอยู่ในระดับ 4 และองค์กรมีการทาข้อตกลง
กับผู้ส่งมอบหลักอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย (Win-Win Solution) เฉลี่ยอยู่ในระดับ 3 และพบว่าองค์กรมีการทาข้อตกลง
กับลูกค้าหลัก อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย เฉลี่ยอยู่ในระดับ 2
2. ด้านการวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน กลุ่มผู้บริหารร่วมกันลงความเห็นว่า องค์กรมีการกาหนด
และนามาตรฐานสาหรับวิธีการทางานในองค์กร รวมทั้งกิจกรรมที่มีการติดต่อกับผู้ส่งมอบและลูกค้าขององค์กร และ
มีการพัฒนาการทางานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความสามารถในการวางแผนงานและการดาเนินกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์ต่างๆ ขององค์กรมีความสอดคล้องกัน รวมถึงมีการพิ จารณาจานวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่และมีการ
ประสานงานเพื่อการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Quick Response) เฉลี่ยอยู่ในระดับ 3 และพบว่าองค์กรมีความเข้าใจ
ในแนวโน้มของตลาดสินค้า และใช้วิธีการทางสถิติในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า มีการวางแผนกาลังพล
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และพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสตกส์ รวมถึงมีระบบในการจัดการและติดตามสถานะของสินค้า วัสดุคงคลัง รวมทั้ง
สามารถติดตามกิจกรรมการจัดซื้อ เฉลี่ยอยู่ในระดับ 2 และพบว่าองค์กรมีการกาหนดแผนงานด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ และคานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรและโซ่อุปทานเฉลี่ยอยู่ในระดับ 1
3. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ กลุ่มผู้บริหารมีความเห็นว่า องค์กรวัดอัตราการหมุนเวียน
ของสินค้าคงคลัง และช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ และมีการบริหารสินค้าคงคลัง
ที่สามารถเชื่อมโยงกับการจัดการกระแสเงินสดขององค์กรได้ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในด้านนี้
อย่างเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3 และนอกจากนี้กลุ่มผู้บริหารเห็นว่า องค์กรควรปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์ต่างๆ
ภายในองค์กรให้สามารถเชื่อมโยงถึงกัน และสามารถประสานกับลูกค้า และผู้ส่ งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
องค์กรต้องมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ สามารถประเมินต้นทุนการเสียโอกาสในการขายสินค้า
อันเนื่องมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้ และองค์กรเข้าใจถึงความสาคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม
รวมถึงมีการน ามาใช้ เป็ น แนวทางในการลดต้น ทุ น เพื่ อผลประโยชน์ โดยรวมของสมาชิ กในโซ่ อุป ทานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เฉลี่ยอยู่ในระดับ 2
4. ด้านระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มผู้บริหารมีความเห็นว่า องค์กร
มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทางด้าน
ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนาความรู้ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ
ให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการทางานได้ เฉลี่ยอยู่ในระดับ 4 และมีความเห็นว่า องค์กรมีการกาหนดรหัส
ที่เป็นมาตรฐานสาหรับระบุให้กับสินค้า และกระบวนการต่างๆ สามารถพัฒนาไปสู่การจัดการระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ในองค์กร รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์อื่นๆ
ต่อไปได้ และองค์กรมีการนาคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ซอฟท์ แวร์) มาช่วยในการจัดการ
ข้อมูลทางด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์มาใช้ในองค์กร มาติดตั้ง เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล
หรือการแสดงผลข้อมูล ในกระบวนการต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศเหล่านั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ให้สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจภายในองค์กร และระหว่างคู่ค้าได้ เฉลี่ยอยู่ในระดับ 2
5. ด้านการร่วมมือกันระหว่างองค์กร กลุ่มผู้บริหารลงความเห็นว่า องค์กรลงความเห็นว่าปัจจุบันองค์กร
มีความร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์ ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตรกัน และระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของการได้ประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย เฉลี่ยอยู่ในระดับ 2 และองค์กรเห็นถึงความสาคัญของการร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์
ระหว่างองค์กร และหน่วยงานวิจัยหรือพัฒนาโดยอยู่บนพื้นฐานของการได้ประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ 1 เท่านั้น
ตารางที่ 2 สรุปค่าเฉลี่ยผลการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์จากคู่มือวินิจฉัยความสามารถด้านโลจิสติกส์
ตัวชี้วัด
1. การกาหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ
1.1 การให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ กลยุ ท ธ์
ด้านโลจิสติกส์

ระดับ
1 2 3 4 5

ความหมาย

 - ผู้บริหารระดับสูงมีการกาหนดนโยบายหรือ กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
- องค์ก รมีห น่วยงาน หรือ คณะทางาน รับ ผิด ชอบกิจกรรมด้านโลจิส ติก ส์
(ซึ่งเป็นบุคลากรจากหลายฝ่ายมารวมตัวกัน หรือประชุมกันเป็นครั้งคราว)
- มีการตั้งดัชนีชี้วัด (Key Performance Index) ทางด้านโลจิสติกส์ขึ้นมา
- องค์กรมีการประเมินผลกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กร
- มีการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวชี้วัด

ระดับ
ความหมาย
1 2 3 4 5

1.2 การทาข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลัก
- องค์กรมีการทาสัญญา หรือ ข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลัก ในรูปแบบต่างๆ เช่น
และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ใบสั่งซื้อ (PO) ,ข้อกาหนด, e-mail หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สาคัญระหว่างองค์กรกับผู้ส่งมอบหลัก นอกเหนือ จาก
ที่ระบุไว้ในสัญญา/ข้อตกลง เช่น ประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบด้านต่างๆ เป็นต้น

1.3 การท าข้ อ ตกลงกั บ ลู กค้ าหลั ก
- องค์กรมีการทาสัญญา หรือ ข้อตกลงกับลูกค้าหลักในรูปแบบต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ
และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
(PO) , ข้อกาหนด, e-mail หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

1.4 การจัดทาระบบในการประเมิน
- องค์กรมีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
และพัฒนาความพึงพอใจลูกค้า
- มีการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยแผนก/ฝ่ายขายเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น
- มีระบบในการจัดการ และจัดเก็บข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดขึ้น
- มีการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะภายในองค์กร
- มี การนาผลส ารวจความพึ งพอใจของลูก ค้ ามาวิเคราะห์ เพื่ อ พั ฒ นาวิธีการ
ทางาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ดีขึ้น
 - องค์กรมีการกาหนดถ้อยแถลง (Commitment Statement) และประกาศ
1.5 การจัด ท าระบบในการพั ฒ นา
และประเมินพนักงาน
ให้ทราบทั่วกัน
- องค์กรมีโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานให้เป็นไป
ตามถ้อยแถลงขององค์กร
- องค์กรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ
- มีระบบการวัดผลการทางาน และประเมินการทางานของพนักงานให้เป็นไป
ตามถ้อยแถลงขององค์กร
- มีระบบในการจัดการองค์ค วามรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และการเรียนรู้ระหว่างทีม และพนักงานแต่ละระดับขององค์กร
2. การวางแผนและความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

2.1 การกาหนดแผนงาน
- องค์กรไม่มีแผนงานด้านโลจิสติกส์เป็นลายลักษณ์อักษร
ด้านโลจิสติกส์

2.2 การพยากรณ์ความต้องการของ
- องค์กรมีการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (ในผลิตภัณฑ์หลัก) โดยอาศัย
ลูกค้าและแนวโน้มทางการตลาด
ประสบการณ์ของฝ่ายขาย
- ความต้องการของลูกค้าที่พยากรณ์ไว้กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

2.3 การวางแผนและการปรับแผนการ
- องค์กรมีการวางแผนการขายและ แผนการสั่งซื้ อวัตถุดิบ และ แผนการจัดส่ง
ท างานด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข องสถาน
สินค้า
ประกอบการ
- องค์กรมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้าน โลจิสติกส์ เช่น
การขาย การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่ง และการสั่งซื้อที่เป็นอิสระกัน ไม่มี
การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
- มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์ก รในการวางแผนต่างๆ
เช่น แผนการขาย แผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และวางแผนการจัดส่งสินค้าร่วมกัน
โดยพิจารณาวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังที่มีอยู่ เพื่อการตอบสนองลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความหมาย
1 2 3 4 5

2.4 ระบบการจั ด การและติ ด ตาม
- องค์กรมีการติดตาม หรือตรวจสอบ สถานะ จานวน ของสินค้า และวัสดุคงคลังหลัก
สถานะของสินค้า วัสดุคงคลัง และ
- องค์กรมีการวางแผนการจัดหาวัสดุ วัตถุดิบคงคลังให้เป็นไปตามความต้องการ
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
ของสินค้า

2.5 การพั ฒ นาขั้ น ตอนการท างาน
- กิจกรรมที่สาคัญต่างๆ มีการกาหนดวิธีการทางานที่เป็นมาตรฐานไว้
และกระบวนการทางานที่เป็นมาตรฐาน
- มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนดอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง

2.6 การพัฒนาหน่วยงานรับผิดชอบ
- องค์ ก รมี ก ารประกาศขอบเขต อานาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
ด้านโลจิสติกส์
ตาแหน่งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
- องค์กรมีการวิเคราะห์หาจานวนบุคลากรที่เหมาะสมในแต่ละตกแหน่งงาน
3.ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ด้านโลจิสติกส์

3.1 การพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์
- องค์กรมีแผนพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมด้าน โลจิสติกส์ในบางกิจกรรมเท่านั้น
โดยมีการกาหนดเป้าหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

3.2 อัตราการหมุนเวียนสินค้ าคงคลัง
- องค์กรทราบอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์บางประเภท
และช่ วงระยะเวลารอบหมุ น เวีย น
- องค์กรทราบช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด
วัฏจักรเงินสด

3.3 ช่วงเวลานาในการส่งมอบสินค้า
- องค์กรมีการกาหนดช่วงเวลานามาตรฐานของลูกค้า หรือผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
ให้ ลู ก ค้ า และประสิ ท ธิ ภ าพในการ
- องค์กรนาข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลานาในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายมา
จัดการคาสั่งซื้อ
ใช้ในการวางแผนการจัดส่งสินค้า (ประกอบด้วย 1. การบรรทุกสินค้าในพาหนะ
แต่ละคัน 2. เส้นทางที่ใช้วิ่ง และ 3. ลาดับในการส่งสินค้า)

3.4 ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพใน
- องค์กรมีการวัดอัตราการส่งมอบที่ทันเวลา และ ความถูกต้องในการเติมเต็ม
การจัดส่งสินค้า
คาสั่งซื้อของลูกค้า และ
- อัตราการส่งมอบที่ทันเวลา หรือความถูกต้องในการเติมเต็มคาสั่งซื้อของลูกค้า
ตัวใดตัวหนึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95%
- มีการเก็บข้อมูลสาเหตุหลักของการส่งมอบที่ล่าช้าหรือผิดพลาด

3.5 สินค้าคงคลังและต้นทุนค่าเสีย
- องค์กรไม่มีการกาหนดระดับสินค้าคงคลังเป้าหมาย (Target Stock Level)
โอกาส
- องค์ ก รไม่ มี ก ารประมาณค่ าเสี ยโอกาสที่ เกิ ด ขึ้ น จากการที่ ไม่ ได้ ข ายสิ น ค้ า
เฉพาะในส่วนขององค์กรเท่านั้น

3.6 กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
- องค์กรมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
และความปลอดภัย
- กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพราะข้อบังคับด้านกฎหมายเท่านั้น
- กิ จ กรรมด้ า นความปลอดภั ย เป็ น กิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น เพราะข้ อ บั ง คั บ ด้ า น
กฎหมายเท่านั้น

3.7 การบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น ที่
- องค์กรทราบต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์บางตัวที่สาคัญ
เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
4. ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 ก าหนดรหั ส มาตรฐานส าหรั บ
- องค์กรมีการกาหนดรหัสมาตรฐานให้กับสินค้าบางรายการ หรือกระบวนการ
สินค้าและกระบวนการ
บางส่วน

4.2 การจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์
- องค์กรมีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูลในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
บางกิจกรรมเท่านั้น
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4.3 การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการ
- องค์ ก รตระหนั ก ถึ งความสาคั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค คลากรด้ านการบริห าร
บริ ห ารจั ด การระบบเทคโนโลยี
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
สารสนเทศ
- องค์กรมีบุคคลกรทางด้านนี้อย่างเพียงพอ
- องค์ กรมีแผนส่งเสริมการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
- องค์กรมีการปฏิบัติตามแผนบางส่วน
5. ค วามร่ ว มมื อ ระห ว่ า งสถาน
ประกอบการ

5.1 ความร่ ว มมื อ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์
- องค์กรเห็นถึงความสาคัญของการร่วมมือ ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่
ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตร
เป็นพันธมิตรกัน และระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกัน
- องค์กรมีแผนที่จะดาเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
5.2 การให้ความสาคัญด้านความร่วมมือ 
องค์กรไม่เห็นถึงความสาคัญของการร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์
ด้านโลจิสติกส์กับหน่วยงานวิจัยและ
ระหว่างองค์กร และหน่วยงานวิจัยหรือ
พัฒนา
เฉลี่ยศักยภาพด้านโลจิสติกส์ทุกด้าน
ร้อยละ 52.17

อภิปรายผล
การประเมินศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: บริษัท ABC จากัด โดยศึกษาถึงการตระหนัก
รู้ถึงความสาคัญของการจัดการด้านโลจิสติกส์ขององค์กร 5 ด้านเพื่อพัฒนากระบวนการทางาน และการลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งสามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
การกาหนดกลยุทธ์สถานประกอบการนั้นจาเป็นต้องมีการทาข้อตกลงกับลูกค้าและมีการแลกเปลี่ยนและมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยองค์กรต้องมีการทาสัญญา หรือ ข้อตกลงกับลูกค้าหลักในรูปแบบต่างๆ เช่น
ใบสั่งซื้อ (PO), ข้อกาหนด, e-mail หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในการวางแผนและความสามารถ
ในการปฏิบัติงานขององค์กรนั้น ควรตระหนักถึงการกาหนดแผนงานด้านโลจิสติกส์และการพยากรความต้องการ
ของลูกค้าและแนวโน้มทางการตลาด รวมถึงระบบการจัดการและติดตามสถานะของสินค้าวัสดุคลคลังและกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์ นอกจากนี้แล้วควรให้ความสาคัญในการพัฒนาหน่วยงานรับผิดชอบแผนงานด้านโลจิสติกส์ ในการ
ตระหนักถึงความสาคัญของประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ขององค์กรนั้น บริษัทกรณีศึกษาควรให้
ความสาคัญ ต่อการพัฒ นากิจ กรรมด้า นโลจิสติกส์ ให้ส ามารถกาหนดระดับ สิน ค้า คงคลัง เป้า หมาย มีน โยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และควรมีการบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ โลจิสติกส์ที่สาคัญ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิลาวัลย์ สากลาง (2558) พบว่ากิจกรรมหลักที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของบริษัท
โรงสีรุ่งอนันต์ จากัดได้การ การจัดหาและรับซื้อข้าวเปลือก การแปรรูปข้าวเปลือก การขนส่งข้าวสารขาว และการจัดการ
คลังสินค้าทั้งข้าวเปลือกและข้าวสาร ที่เป็นผลผลิตของบริษัท และจะกลายเป็นรายได้ของบริษัทในอนาคต ด้านระบบ
การบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรควรตระหนักถึงการกาหนดมาตรฐานสาหรับสินค้า
และกระบวนการจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์ สอดคล้องกับ วราภรณ์ สารอินมูล (2558) พบว่าพนักงานมีปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางานและตาแหน่งงานแตกต่างกันจะมีการรับรู้ในการใช้ระบบโดยรวมแตกต่างกัน
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ดังนั้นการนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจในองค์กรนั้น
เป็นไปค่อนข้างยาก ด้านความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ บริษัทกรณีศึกษาควรมีความร่วมมือด้านโลจิสติกส์
ระหว่างธุรกิจพันธมิตร และให้ความสาคัญด้านความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับหน่วยงานวิจัยและพัฒนา สอดคล้อง
กับ พัดชา ชัยชนะพาล (2556) พบว่าการเลือกองค์กรเข้าร่วมเป็นพันธมิตรควรพิจารณาจากคุณสมบัติ หลายๆ ด้าน
ได้แก่ สภาพคล่อ งทางการเงิน ทีมงาน และระบบการบริห ารงาน เพื่อ เสริมศัก ยภาพ ดัง นั้นองค์ ก รส่ว นใหญ่
จึงจาเป็นต้องพิจารณาการร่วมมือกันระหว่างองค์กรมากเป็นพิเศษ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสาเร็จลงได้
ด้วยความกรุณาของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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การประยุกต์ใช้ต้นทุนกิจกรรมในธุรกิจโรงงานอาหารแปรรูป
IMPLEMENTATION OF ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM IN FROZEN SHRIMP PROCESSING
PLANT
วัชรินทร์ วิชัยดิษฐ์1
Watcharin Vichaidit1
บุญฑริกา ใจกระจ่าง1
Buntarika Jaikrajang1
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี
1อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ
การประยุกต์ใช้ต้นทุนกิจกรรมในโรงงานอาหารแปรรูป ประเภทสินค้า กุ้ง ขาวแช่เยือกแข็ง แบบมีหัว
มีวัตถุประสงค์เพื่อคานวณและเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของสินค้าตามวิธีต้นทุนวิธีแบบดั้งเดิมและวิธีต้นทุน
กิจกรรมหรือระบบ ABC ของค่าแรงงานและค่าเช่า รวบรวมข้อมูลต้นทุนด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกจากหัวหน้าแผนกผลิต
แผนกวิศวกรรม แผนกวางแผนการผลิต แผนกบัญชี แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกบุคคลและแผนกจัดซื้อ ระหว่าง
เดือนกันยายน 2560 ข้อมูลกิจกรรมของการผลิตสินค้าถูกวิเคราะห์ตามขั้นตอนของการประยุกต์ใช้ระบบ ABC
ผลการศึกษาการวิเคราะห์กิจกรรมพบว่ากิจกรรมการผลิตที่มีสัดส่วนต้นทุนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การบรรจุลงถุง
(ร้อยละ 22.57) การคัดขนาดกุ้ง (ร้อยละ 19.89) และการชั่งน้าหนักกุ้ง (ร้อยละ 17.81) ตามลาดับ ต้นทุนการผลิต
รวมตามวิธีต้น ทุน กิจ กรรมสูง กว่า วิธีดั้ง เดิม 239,175.83 บาท หรือ ร้อ ยละ 10.24 ของต้น ทุน การผลิต รวม
เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพบว่าค่าแรงงานทางตามวิธีต้นทุนกิจกรรมสูงกว่าวิธีดั้งเดิมเท่ากับ 1.04 บาท/กก.
หรือร้อยละ 37.85 ในขณะที่ค่าเช่าเครื่องจักรตามวิธีต้นทุนกิจกรรมต่ากว่าวิธีต้นทุนแบบดั้งเดิมเท่ากับ 0.35 บาท/กก.
หรือร้อยละ 8.64 ของต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ตามลาดับ
คาสาคัญ : ต้นทุนกิจกรรม, กระบวนการผลิต, ตัวผลักดันต้นทุน
ABSTRACT
The implementation of activity-based costing on frozen shrimp processing plant, the raw
head on shell on semi-IQF shrimp, compared product cost calculating in terms of labor and
rental costs for traditional costing and activity-based costing (ABC) methods. Data were gathered
during September, 2017 by in-depth interview method, from the head of seven departments:
production, engineering, production planning, accounting, quality control, human resources, and
purchasing. Activities were analyzed and found that top three activities which consumed highest
costs are packing (22.57%), shrimp sizing (19.89), and shrimp weighting (17.81), respectively. Total
product cost of ABC was higher than the traditional one 259,175.83 THB, or 10.24%. In addition,
per unit cost of labor according to ABC method was higher than the traditional method around
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one-third, 1.04 THB. In contrast, per unit cost for rental calculated by the ABC method was lower
than the traditional method 0.35 THB (8.64%), respectively.
Keywords : Activity-based Costing / Production/ Cost Driver.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมประมงที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิต
ของมนุษย์ จากการสารวจขององค์การอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nation : FAO) พบว่ าจากก าลั งการผลิ ต สั ต ว์น้ ารวมทั่ วโลกปี 2555 (ค.ศ.2012)
ประมาณ 66.63 ล้านตัน มูลค่าการผลิตรวมประมาณ 137.73 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FAO Yearbook, Online, 2014)
ประเทศจีนครองอันดับ 1 ประเทศผู้ผลิตสัตว์น้ารายใหญ่ของโลก คิดเป็นร้อยละ 62 ของกาลังการผลิตทั้งหมด
ในขณะที่กาลังการผลิตรวมของประเทศไทย อินเดีย บังกลาเทศ เวียดนาม และอินโดนีเซีย เท่ากับร้อยละ 20
ของกาลังผลิตทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมประมงของประเทศในเอเชีย ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ความต้องการการบริโภคภายในประเทศ การส่ งออก รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี ทาให้ประชากรมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหันมาบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น ในส่วนของประเทศไทยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) ของภาคประมงในปี 2556 มีมูลค่า 122,525 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.03 ของผลผลิต
มวลรวมของประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 8.59 ของผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรตามลาดับ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม
ประมงเอเชี ย ยั งมี ข้อ จ ากั ด ด้ า นพื้ น ที่ ก ารเพาะเลี้ ยง การบริห ารจั ด การทรัพ ยากรน้ า การบริห ารจั ด การต้ น ทุ น
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการแปรรูป ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญต่อความอยู่รอดและศักยภาพในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเอเชียในอนาคต (ณาตยา ศรีจันทึก, 2556)
ในด้านการผลิตและบริหารจัดการอุตสาหกรรมประมงมีการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานผลิต การใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติทดแทนแรงงาน การใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just in Time) แต่ในด้านของการควบคุม
ต้นทุนยังใช้ระบบต้นทุนแบบเดิมซึ่งไม่สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ชัดเจนเพื่อนาไปประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ระบบต้นทุนกิจกรรม (Activity-based Costing) เริ่มมีการนามาใช้เมื่อปี ค.ศ.1988 โดย Kaplan and
Kooper และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปี ค.ศ. 1991 เนื่องจากระบบต้นทุนกิจกรรมจะมีการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเข้าตามกิจกรรมที่เกิดต้นทุนได้อย่างแม่นยา (จุฑามน สิทธิผลวณิชกุล, 2553, น. 93) ดังนั้นการนา
ระบบต้นทุนกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจแปรรูปอาหารจึงมีความน่าสนใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคานวณต้นทุน
และควบคุมต้นทุนการผลิตซึ่งจะทาให้กิจการสามารถแข่งขันในตลาดได้
การศึกษานี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของสินค้าประเภทต้นทุนค่าแรงพนักงาน ค่าบริการจัดเก็บสินค้า
และค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร โดยจะประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ประเภทสินค้ากุ้งแปรรูป
แช่เยือกแข็งแบบมีหัว เพื่อนาข้อมูลมาให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ค่าแรงพนักงาน ค่าบริการจัดเก็บสินค้าและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรโดยใช้ระบบต้นทุน
กิจกรรม
2. เสนอแนวทางให้กับผู้บริหารในเรื่องการลดต้นทุนจากการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม

193

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
กุ้งแปรรูปแช่เยือกแข็ง หมายถึง การนาวัตถุดิบกุ้งมาผ่านกระบวนการผลิต
กุ้งขาวแวนนาไม หมายถึง สายพันธุ์กุ้งทะเลที่มีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ มีชื่อ
เรียกเป็นทางการว่า กุ้งขาวลิโทพิเนียส แวนนาไม (Litopenaeus Vannamei) ลักษณะทั่วไปของกุ้งขาวลิโทพีเนียส
แวนนาไม ลาตัวมี 8 ปล้องและมีสีขาว หน้าอกใหญ่ มีการเคลื่อนไหวเร็ว ส่วนหัวมี 1 ปล้อง มีกรีอยู่ในระดับยาว
ประมาณ 0.8 เท่าของความยาวเปลือก หัวสันกรีสูง ปลายกรีแคบ ส่วนของกรีมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมีสีแดงอมน้าตาล
กรีด้านบนมี 8 ฟัน กรีด้านล่างมี 2 ฟัน เปลือกหัวสีขาวอมชมพูถึงแดง ขาเดินมีสีขาวเป็นลักษณะที่โดดเด่น หนวดแดง
2 เส้นยาว ตาแดงเข้ม ส่วนตัวมี 6 ปล้อง เปลือกตัวสีขาวอมชมพูถึงแดง เปลือกบาง ขาว่ายน้า 5 คู่ มีสีขาวข้างใน
ส่วนปลายมีสีแดง ส่วนหางมี 1 ปล้อง ปลายหางมีสีแดงเข้ม แพนหางมี 4 ใบ และ 1 กรีหาง ขนาดตัวโตที่สมบูรณ์
จะมีขนาดเล็กกว่ากุ้งกุลาดา หากินได้ทุกระดับความลึกของน้า
ต้น ทุ น ฐานกิจ กรรม (Activity-based Costing) หมายถึง ต้ น ทุ น ของทรัพ ยากรทั้ งหมดที่ ใช้ ส าหรับ
กิจกรรมนั้นๆ กิจกรรม (Activity) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการเช่น วัตถุดิบ
แรงงานและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น ออกมาเป็นผลได้
ทรัพยากร (Resources) หมายถึง ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตในแต่ละกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดผลได้จากการ
ประกอบกิจกรรมนั้นๆ
ตั ว ผลั ก ดั น ต้ น ทุ น (Cost Driver) หมายถึ ง ปั จ จั ย หรื อ กิ จ กรรมใดๆที่ เป็ น สาเหตุ โดยตรงต่ อ การใช้
ทรัพยากรของกิจการ (กชกร เฉลิมกาญจนา, 2552)
ตัวผลักดันทรัพยากร (Resources Driver) หมายถึง ปัจจัยหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดสัดส่วนการใช้
ทรัพยากรต่างๆ เข้าไปในหน่วยงานที่ประกอบกิจกรรมนั้นๆ
ตั วผลั ก ดั น กิ จ กรรม (Activity Driver) หมายถึง ปั จ จั ย หรือ เกณฑ์ ที่ ใช้ ในการก าหนดสั ด ส่วนการใช้
กิจกรรมต่างๆ เข้าไปกับผลได้หรือสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาข้อมูลทั่วไปของโรงงาน กระบวนการผลิต โครงสร้าง
การบริหารงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลต้นทุนการผลิตเดือน กันยายน ปี 2560 โดยได้มา
จากหน่วยงานบัญชีและหน่วยงานผลิตของโรงงานแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็งตัวอย่าง และจากการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลต้นทุนที่ใช้วิเคราะห์เก็บรวบรวมจากข้อมูลของฝ่ายผลิต วิศวกรรม
ฝ่ายวางแผน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบุคคลและฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในงานวิจัยนี้ ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการโรงงานตัวอย่าง และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 7 คน ได้แก่ แผนกผลิต แผนกวิศวกรรม แผนกวางแผนการผลิต แผนกบัญชี แผนกควบคุมคุณภาพ
แผนกบุคคลและแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิต รวบรวมข้อมูลทฤษฎีการวิเคราะห์ต้นทุน
กิจกรรมจากเอกสารงานวิจัยและหนังสือ รวมถึงรวบรวมข้อมูลตัวเลขทางบัญชีชองโรงงานตัวอย่าง เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม
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- ข้อมูลต้นทุนระบบเดิม ได้มาจากต้นทุนสินค้าของฝ่ายบัญชี
- ข้อมูลต้นทุนระบบกิจกรรม ได้มาจากการเก็บข้อมูลต้นทุนกระบวนการผลิตสินค้า
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
ในงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดย 1) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปของโรงงานตัวอย่าง
และข้อมูลต้นทุนทางบัญชีของโรงงานตัวอย่างจากผู้บริหารโรงงานและเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกในเดือนกันยายน 2560
2) ใช้ Process Mapping วิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดคุณค่ากับผลิตภัณฑ์ (Value-added Activity : VA) และกิจกรรม
ที่ไม่ก่อให้คุณค่ากับผลิตภัณฑ์ (Non Value-added Activity : NVA)
การวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการ Process Mapping ในการแบ่งกิจกรรมที่เกิดคุณค่าและกิจกรรม
ที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่ากับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอผู้บริหารโรงงานในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ต่อไปเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปและข้อมูลต้นทุนของโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่เยือกแข็ง
ตัวอย่าง
2. ศึกษาวิธีการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมของโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่เยือกแข็ง
3. วิเคราะห์การคิดต้นทุนแบบเดิมของโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่เยือกแข็ง
4. ประยุกต์การคิดต้นทุนโดยใช้ระบบ ABC ในการคานวณต้นทุนสินค้าของโรงงานผลิตอาหารทะเลแปร
รูปแช่เยือกแข็ง
5. เปรียบเทียบผลการคิดต้นทุนโดยใช้วิธีเดิมและระบบ ABC พร้อมเสนอแนะ
โดยสามารถสรุปวิธีดาเนินการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วิธีการดาเนินการวิจัย
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ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ต้นทุนสินค้าตามระบบต้นทุนกิจกรรมมีค่าสูงกว่าระบบบัญชีเดิม
ของโรงงาน 239,175.89 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.24 เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพบว่าค่าแรงงาน
ทางตามวิธีต้นทุนกิจกรรมสูงกว่าวิธีดั้งเดิมเท่ากับ 1.04 บาท/กก. หรือร้อยละ 37.85 ในขณะที่ค่าเช่าเครื่องจักร
ตามวิธีต้นทุนกิจกรรมต่ากว่าวิธีต้นทุนแบบดั้งเดิมเท่ากับ 0.35 บาท/กก. หรือร้อยละ 8.64 ของต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตตามระบบบัญชีเดิมและระบบต้นทุนกิจกรร
ต้นทุนการผลิตสินค้า A
หน่วย
ระบบบัญชีเดิม
ระบบต้นทุนกิจกรรม
เดือนกันยายน 2560
1. จานวนยอดการผลิต
กิโลกรัม
346,080.00
346,080.00
2. ค่าแรงพนักงาน
บาท/กก.
2.7400
3.7772
3. ค่าเช่าเครื่องจักร
บาท/กก.
4.0061
3.6600
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของระบบ
บาท/กก.
6.7461
7.4372
คานวณต้นทุนการผลิตรวม
บาท
2,334,690.29
2,573,866.18
ผลต่างของต้นทุน
239,175.89
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาค่าแรงพนักงานและค่าเช่าเครื่องจักรโดยวิธีต้นทุนกิจกรรมผลิตภัณฑ์ชนิด A
ค่าแรง
ค่าเช่า
ต้นทุน
สัดส่วน
กระบวนการผลิต
พนักงาน เครื่องจักร กิจกรรม
(บาท/กก.) (บาท/กก.) (บาท/กก.) (ร้อยละ)
1. กระบวนการรับวัตถุดิบ
0.0743
0.2935
0.3678
4.95
2. กระบวนการคัดขนาดวัตถุดิบด้วยเครื่องคัดขนาด
1.2052
0.2739
1.4791
19.89
3. กระบวนการแช่สาร
0.1756
0.3254
0.5010
6.74
4. กระบวนการชั่งน้าหนักวัตถุดิบลงถาด
0.4784
0.8460
1.3244
17.81
5. กระบวนการแช่แข็งโดยน้าเกลือเย็น
0.1755
0.4351
0.6106
8.21
6. กระบวนการแช่แข็งแบบ Semi IQF
0.0105
0.6104
0.6209
8.35
7. กระบวนการเคลือบผิวหน้าสินค้า
0.007
0.0463
0.0533
0.72
8. กระบวนการบรรจุลงถุง
0.9756
0.7030
1.6786
22.57
9. กระบวนการบรรจุลงกล่อง
0.6751
0.1264
0.8015
10.78
ต้นทุนการผลิตแต่ละกิจกรรมรวม
3.7772
3.6600
7.4372 100.00
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมการผลิตที่มีสัดส่วนต้นทุนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การบรรจุ
ลงถุง (ร้อยละ 22.57) การคัดขนาดกุ้ง (ร้อยละ 19.89) และการชั่งน้าหนักกุ้ง (ร้อยละ 17.81) ตามลาดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 2 โดยผู้จัดการโรงงานควรนามาวิเคราะห์แนวทางในการลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป
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อภิปรายผล
จากข้อมูลต้นทุนการผลิตตามระบบบัญชีแบบดั้งเดิม ไม่สามารถระบุถึงสามาเหตุและปัญหาได้ดังนั้นจึงเหมาะ
ที่จะนาระบบต้นทุนกิจกรรมมาใช้เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนแต่ละกิจกรรมย่อยๆ และสามารถนามาเป็นแนวทางในการ
ลดต้นทุนได้ ผู้วิจัยเลือกต้นทุน 2 ตัว ในการนามาวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมเปรียบเทียบกับต้นทุนแบบดั้งเดิม คือ
1) ต้นทุนค่าแรงทางตรงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิตหลักและสามารถควบคุมได้ 2) ค่าใช้จ่ายผลิตทางตรง
ผู้วิจัยเลือกค่าเช่าเครื่องจักรมาวิเคราะห์เนื่องจากโรงงานผลิตตัวอย่างเป็นโรงงานเช่าโดยเช่ าพื้นที่และเครื่องจักร
จากสหกรณ์สุราษฎร์ธานี (CO/OP) โดยมีค่าเช่าเครื่องจักรสูงถึง 1,386,438.86 บาท/เดือน หรือ ร้อยละ 32.04
ของค่าใช้จ่ายผลิตทางตรงทั้งหมด โดยสามารถสรุปความแตกต่างระหว่างระบบต้นทุนแบบเดิมที่บริษัทใช้กับต้นทุน
ตามระบบต้นทุนกิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาต้นทุนระบบบัญชีแบบเดิมกับต้นทุนกิจกรรม
รายละเอียด
ต้นทุนระบบบัญชีแบบเดิม
ต้นทุนกิจกรรม
1. ความแตกต่างของต้นทุน ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดของปัญหา
คานวณต้นทุนการผลิตแยกแต่ละ
การผลิต
ต้นทุนว่าเกิดจากกระบวนการผลิตใด
กระบวนการผลิตและกิจกรรมย่อย
2. ที่มาของต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนเกิดจากค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการ
ต่อจานวนการผลิตสินค้า
ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการผลิต
3. การวิเคราะห์คุณค่าเพื่อหา ระบบต้นทุนแบบเดิมไม่มีข้อมูลเพื่อช่วย วิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมและ
แนวทางในการลดต้นทุน
ในการตัดสินใจ
สามารถสะท้อนปัญหาในแต่ละ
กระบวนการเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการต่างๆ
จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า การคานวณต้นทุนสินค้า โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมจะสามารถแยกต้นทุน
ตามกิจกรรมย่อยของการผลิตได้ และสะท้อนปัญหาในส่วนของกระบวนการผลิตต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยกระบวนการ
ที่ทางผู้จัดการโรงงานควรนามาปรับปรุงได้แก่ กระบวนการบรรจุลงถุง กระบวนการคัดขนาดกุ้ง และกระบวนการ
ชั่งน้าหนักกุ้ง ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัยครั้งนี้ที่ได้ทาการศึกษานาต้นทุนกิจกรรมมาใช้ ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้ากุ้งแปรรูป
แช่เยือกแข็งของโรงงานตัวอย่าง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การกาหนดกิจกรรมที่จะนามาคานวณต้นทุนกิจกรรมจะต้องทราบกระบวนการอย่างละเอียดและ
สามารถเก็บข้อมูลได้ชัดเจน
2. การเลือกตัวผลักดันต้นทุนจะต้องพิจารณาให้ถูกต้ องและเหมาะสมกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่บริษัท
ดาเนินอยู่
3. การนาระบบต้นทุนกิจกรรมมาใช้จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไปใช้เนื่องจากมีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ
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4. สามารถนาวิธีการคานวณต้นทุนกิจขยายผลไปใช้ได้ทุกแผนกของบริษัทซึ่งจะทาให้ผู้ บริหารสามารถ
เห็นต้นทุนที่ละเอียดตามกิจกรรมที่ปฏิบัติและใช้ประกอบการตัดสินใจต่างๆ ได้ เช่น การนาเครื่องจักรมาทดแทน
การใช้แรงงานคน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เป็นต้น
5. การนาต้นทุนกิจกรรมมาใช้จะต้องมีการเพิ่มต้นทุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื่องจากต้นทุนกิจกรรม
ต้องอาศัยข้อมูลต้นทุนที่ละเอียดทุกกิจกรรมเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการนาระบบต้นทุนกิจกรรมมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทาให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่มีความถูกต้อง
แม่นยามากกว่าระบบต้นทุนแบบเดิม และเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาพัฒนาในอนาคตจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อมูลต้นทุนทรัพยากรบางอย่าง เช่นค่าแรงงาน ได้จากค่าเฉลี่ยหรือการประมาณอาจมีความคลาดเคลื่อน
เนื่องจากในการปฏิบัติงานจริงจะมีเวลาว่างหรือเวลารอคอยการผลิต (Idle Time) เกิดขึ้นในทุกกระบวนการ ซึ่งอาจส่งผล
ให้ต้นทุนที่ได้มีค่าน้อยกว่าความเป็นจริง ดังนั้นอาจจะต้องเพิ่มการเก็บข้อมูลชั่วโมงทางานจริงเพื่อเพิ่มความแม่นยา
ขอต้นทุน
2. ในงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะต้นทุนการผลิตและค่าเช่าเครื่องจักรกล ซึ่งทางบริษัทสามารถนาไปปรับใช้
กับส่วนงานอื่นๆ ได้อีก เช่น กิจกรรมจัดซื้อวัตถุดิบ กิ จกรรมการจัดเก็บและขนส่งสินค้า กิจกรรมซ่อมบารุง เป็นต้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องในทุกฝ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการต่างให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปของผู้บริโภค
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
A STUDY OF CONSUMER BEHAVIORS AND ATTITUDES TOWARD PROCESSED CHILLI
PRODUCTS IN UPPER NORTHEASTERN OF THAILAND
จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์
Jitpisut Bubphapant
อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อที่จะศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปของผู้บริโภค
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณ ฑ์พริกแปรรูปของผู้บริโภคในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
ของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคต่อทัศนคติ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ
ประชากรที่บริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ กลุ่มจังหวัดสนุก
(สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) จานวน 400 คน และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ทดสอบสมมติฐาน
ด้วย การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA)
และการเปรียบเทียบรายคู่ (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคในด้าน จานวนเงินที่ใช้
ความบ่อยในการซื้อ ความถี่ในการรับประทาน และรู้จักผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปจากที่ใด ที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติ
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : พฤติกรรมผู้บริโภค, ทัศนคติ, ผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) To study the consumers’ behaviors toward
processed chilli products in upper Northeastern region 2) To study consumers’ attitudes toward
processed chilli products in upper Northeastern region 3) To study the difference of personal
factors on consumers’ attitudes toward processed chilli products in upper Northeastern region
and 4) To study the difference of consumers’ behaviors on attitudes toward processed chilli
products in upper Northeastern region. The quantitative approach was adopted in this study and
data was gathered using questionnaire. With a total of 400 respondents who have consumed
processed chilli products in upper Northeastern region which are Sanook provinces group (Sakon
Nakhon, Nakhon Phanom and Mukdahan), a survey was developed and analyzed statistically by
t-test, One-way ANOVA and LSD. The results revealed that different purchasing money, buying
frequency, consumption frequency and where respondents learned about processed chilli
products initiated different consumers’ attitudes toward processed chilli products at the 0.05
level of significance.
Keywords : Consumer behaviors, Attitudes, Processed chilli products
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พริกถือได้ว่าเป็นพืชที่สาคัญของประเทศไทยซึ่งอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านาน และมีความสาคัญ
ในหลายๆ แง่ด้วยกัน ในแง่สังคมและวัฒนธรรม พริกเป็นส่วนประกอบของอาหารประจาวันของคนไทย และยังใช้
เป็นพืชสมุนไพรซึ่งมีการสืบทอดเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ในแง่ของเศรษฐกิจ พริกเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศและปลูกได้ตลอดทั้งปี (สุชีลา เตชะวงค์เสถียร, 2549) ซึ่งพริกที่ปลูกขึ้นมานั้น
ทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก นอกจากนี้พริกยังสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น
การนาพริกมาแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารและยา โดยนาสารที่อยู่ในพริกซึ่งเรียกว่า “แคปไซซินอยด์” (Capsaicinoids)
ในไส้และแกนของพริกมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องปรุง กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารสาเร็จรูป กลุ่มสารสกัด และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าพริกได้มากขึ้น
(ขวัญกมล สระทองฮ่วม, 2554)
จากสถิติปี 2556 ในประเทศไทยมีพื้นที่ในการปลูกพริก 348,453 ไร่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถือได้ว่ามีพื้นที่ปลูกพริกมากที่สุดประมาณ 128,932 ไร่ (37%) และมีผลผลิตประมาณ 117,150 ตัน (สถาบันวิจัยพืชสวน,
ออนไลน์, 2559) เนื่องจากอาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสเผ็ดเป็นส่วนใหญ่ ความต้องการผลผลิตพริกในประเทศ
จึงมีปริมาณมาก มีการจาหน่ายพริกร้อยละ 97 เพื่อใช้บริโภคในประเทศ และประมาณร้อยละ 20 ถูกแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ซอสพริก น้าพริกเผา พริกเครื่องแกง ฯลฯ ที่เหลือประมาณร้อยละ 3 ถูก ส่งออกทั้งในรูปผลสด
ผลแช่แข็งและเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปตามลาดับ (กมล เลิศรัตน์, 2550)
โดยในอดีตนั้นเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนิยมทานาเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว ส่งผล
ให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรขึ้นอยู่กับรายได้จากการขายข้าวเพียงอย่างเดียว และรายได้จากการขายข้าวในแต่ละปี
ไม่เท่ากันเนื่องจากปัญหาทางด้านปัจจัยทางราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก รวมถึงสภาวะอากาศ กระทั่งในปี พ.ศ. 2557
กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ต้องการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร รวมถึงลดความเสี่ยงจากการที่เกษตรกรมีรายได้
ทางเดียวจากการทานา จึงได้มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พริก และถ่ายทอดวิธีการปลูกและการดูแลรักษาพริกให้แก่เกษตรกร
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้ใช้ช่วงเวลาหลังจากการทานาที่ชาวนาว่างอยู่แล้ว ส่งผลให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
ทาให้ปัจ จุบัน เกษตรกรในเขตภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตอนบนจึง ปลูกพริก ทั้ง เป็น พืช หลักและพืช หลัง ทานา
เป็นจานวนมาก กลายเป็นแหล่งปลูกพริกที่สาคัญของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตพริกที่ได้คุณภาพก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายด้านด้วยกัน เช่น การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การขยายตัวและเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ทาให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ปัญหาทางการตลาดพริกในประเทศไทยนั้น
พบว่า ต้นทุนในการผลิตสูงเนื่องจากแรงงานในการเก็บเกี่ยวหายากและราคาสูง นอกจากนี้ร าคาพริกยังไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางเป็นคนกาหนดราคา และผลผลิตพริกมีคุณภาพไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การดูแล
ของเกษตรกร และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว ในขณะเดียวกันบางคราวก็เกิดปัญหาพริกราคาตกต่า เกษตรกรขายไม่ได้
ส่งผลให้พริกเหลือเกิดการเน่าเสียเป็นจานวนมาก ดังนั้นเกษตรกรจึงประสบปัญหาทั้งพริกไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค หรือพริกเหลือเน่าเสียต้องทิ้งไปทาให้ไม่เกิดประโยชน์
จากความสาคัญที่กล่าวมาและปัญหาข้างต้นที่เกิดจากพริกที่ขาดตลาดหรือเหลือจากการขายไม่ได้ ผู้วิจัย
เล็งเห็นความสาคัญของพริกแปรรูปซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ดี หากมีการเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากพริก ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่
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จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ซึ่งมีการปลูกพริกเป็นจานวนมาก เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจผู้บริโภค
สามารถน าไปใช้ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ เป็ น ประโยชน์ ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ริก แปรรูป และสามารถน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้สูงสุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของของปัจจัยส่วนบุคคลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปของผู้บริโภค
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. เพื่อศึกษาผลกระทบของพฤติกรรมการบริโภคต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปของผู้บริโภค
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พริกแปรรูปที่ซื้อหรือรับประทาน จานวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ ซื้อ ฯลฯ
ทัศนคติของผู้บริโภค หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกของบุคคลมีต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป ซึ่งเป็นผล
มาจากประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอันมีแนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาและกระทาต่อสิ่งนั้นๆ ในแง่การบริโภค
ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หมายถึง ภูมิภาคหนึ่งในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบไปด้วยสามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร รวมเรียกว่ากลุ่มจังหวัดสนุก
ผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป หมายถึง ผลิตภัณฑ์พริกที่ผ่านการเก็บรักษาหรือแปรรูปซึ่งทาให้อยู่ได้นานโดยไม่บูดเสีย
เป็นการยืดอายุอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส และยังคงคุณค่าทางโภชนาการได้
ในระดับหนึ่ง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวความคิดในงานวิจัยครั้งนี้ พัฒนาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ ความหมายของทัศนคตินั้นมีผู้ได้ให้ความหมายไว้มากมายซึ่งแตกต่าง
กันไปดังนี้ ธงชัย สันติวงษ์ (2540, น. 191) ให้ความหมายทัศนคติคือสิ่งซึ่งเราทาการอธิบายด้วยวิธีการอ้างอิงถึง
สิ่งที่อยู่ในความนึกคิดของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งที่เป็นสาเหตุที่อยู่ภายในดังกล่าวนี้เองที่เป็นเหตุทาให้มีผลกระทบต่อแบบ
ของพฤติกรรมที่แสดงออก ที่ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถสังเกตเห็นได้
ทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล และทัศนคติยังมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือใช้
บริการของผู้บริโภคอีกด้วย (Kotler, 2006)
องค์ประกอบของทัศนคติ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ ได้แก่
1. องค์ประกอบด้วยความรู้ ความเข้าใจ (The cognitive) เป็นส่วนที่เป็นความเชื่อของบุคคลต่อสิ่งที่ชอบ
และไม่ชอบ ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติที่ดีและไม่ดีต่อสิ่งเหล่านั้น
2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่า งๆ
ซึ่งแตกต่างกัน ไปตามบุ ค ลิกภาพ ค่ านิยมของแต่ละบุ ค คล มัน จะเป็ น ในรู ป แบบของความรู้สึกในด้านบวกและ
ความรู้สึกในด้านลบ
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3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior) คือการแสดงออกของบุคคลหนึ่งต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึก
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539, น. 3) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงพฤติกรรมซึ่งบุคคลทาการค้นหา การซื้อ
การใช้ การประเมินผลและการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีการคาดหวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการได้
พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับบุคคลแต่ละคน กลุ่มคนหรือองค์กร และกระบวนการที่ใช้ในการเลือกเฟ้ น
การสร้างความมั่นใจการใช้ และการกาจัดผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของตน ซึ่งการตัดสินใจ
และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นจะสะท้อนออกมาในรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ซื้ออะไร ซื้อที่ไหน
ซื้ออย่างไร ซื้อเมื่อไร เป็นต้น (Hawkins, Best & Coney, 2003)
ธงชัย สันติวงษ์ (2540, น. 60) กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา และการใช้ซึ่งสิ่งค้าและบริการ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาก่อนแล้ว
และมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น งานวิจัยนี้จึงออกแบบโดยใช้ระเบียบทางการวิจัย ซึ่งกาหนด
ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป ส่วนตัวแปรตามคือ ทัศนคติมีต่อ
ผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป งานวิจัยนี้มีสมมติฐานในการศึกษา ดังต่อไปนี้
H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่แตกต่างกัน
H2 : พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พริก
แปรรูปที่แตกต่างกัน
ปัจจัยส่วนบุคคล
• เพศ
• อายุ
• อาชีพ
• รายได้
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
• พริกแปรรูปที่ซื้อหรือรับประทานบ่อย
• จานวนเงินเฉลี่ยที่ใช้
• ซื้อไปทาอะไร
• ซื้อบ่อยเพียงใด
• ความถี่ในการรับประทาน
• บุคคลที่มีอิทธิพล
• กิจกรรมการส่งเสริมการขาย
• ลักษณะการซื้อ
• ซื้อจากแหล่งใด
• รู้จักผลิตภัณฑ์จากแหล่งใด

H1
ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
• ด้านความเข้าใจ (Cognitive)
• ด้านอารมณ์ (Affective)
• ด้านพฤติกรรม (Behavior)

H2

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ได้แก่จังหวัด สกลนคร, นครพนม และมุกดาหาร อายุตั้งแต่ 15-60 ปี และผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มกลุ่มเป้าหมายวิธีคานึงความ
น่าจะเป็น (Probability) แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามเพศชายและเพศหญิ งในแต่ละจังหวัด
และวิธีไม่คานึงความน่าจะเป็น (Non-Probability) แบบสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัยทราบจานวน
ประชากรที่ แ ท้ จ ริง ของคนในจั ง หวั ด สกลนคร นครพนม และมุ ก ดาหาร จึ งใช้ วิธี ในการค านวณคื อ วิ ธี Taro
Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป โดยแบบสอบถามมีรูปแบบของคาตอบเดียว
และหลายค าตอบ (Single and multiple choice questions) 3) ข้อ มูล ทั ศ นคติ ที่ มีต่ อผลิตภั ณ ฑ์ พ ริก แปรรูป
ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรม โดยข้อคาถามเป็นแบบ Likert Scale มีการวัด
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ด้วยการกาหนดขอบเขตของอันตรภาคชั้น
เท่ากับ (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด/คะแนนสูงสุด) จะกาหนดให้มีคะแนนเฉลี่ยห่างกันชั้นละ 0.8 คะแนน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดย ทาการทดสอบค่าที (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA)
ความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้วิจัยได้ทดสอบความเชื่อมั่น โดยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อเป็นการทดสอบก่อน (Pre-Test) จานวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบความความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)
โดยการตรวจสอบความเชื่อมั่นจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ในการตรวจสอบ
โดยค่าที่ยอมรับได้จะต้องมีค่าเกิน 0.7 (Nunnally, 1978) ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในครั้งนี้ มีค่าความเชื่อมั่น 0.863
ดังนั้นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้
การทดสอบสมมติฐาน
เพื่อหาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ใช้สถิติ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติ t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มและกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสองเป็นอิสระแก่กัน (Independent Sample) และสถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม
สมมติฐานที่ 2 ใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใช้ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม
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ผลการวิจัย
จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.30 มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 36 และมี อาชี พ ค้ าขาย ร้อยละ 33.8 มีช่ วงรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท และ 10,00020,000 บาท โดยมีร้อยละเท่ากันที่ 26.8
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเคยบริโภคผลิตภัณฑ์
พริกแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 100 ผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่ซื้อหรือรับประทานบ่อยที่สุดในเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาส่วนใหญ่
นิยมซื้อพริกป่นร้อยละ 51.8 โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถจดจาตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปได้
ร้อยละ 52 เหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป เพราะหาซื้อได้สะดวก ร้อยละ 27.57
และซื้อด้วยจานวนเงิน 5-30 บาท ร้อยละ 54.5 วัตถุประสงค์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป คือ
นิยมซื้อไปประกอบอาหารในครัวเรือนร้อยละ 68.5 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปต่อเดือน ส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการซื้อ 1-2 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 62.3 มีความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปน้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน
คิดเป็นร้อยละ 38.8 บุคคลที่มีอิทธิผลในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้แก่ตนเองเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 79
กิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ การลดราคา คิดเป็นร้อยละ 58.5 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปแบบซื้อยี่ห้อเดิมและสถานที่เดิมเป็นประจา ร้อยละ 47.5
แหล่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป ได้แก่ ร้านค้าที่อยู่ในชุมชนซึ่งไปมาสะดวก ร้อยละ 67
และรับรู้แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปส่วนใหญ่จากร้านค้าเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 56
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปของผู้บริโภคนั้นอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.61 แยกตามรายด้านดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลข้อมูลด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
องค์ประกอบด้านความเข้าใจ
1. ท่านรู้จักผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป เช่น พริกป่น พริกแกง ซอสพริก เป็นต้น
2. ท่านรู้จักตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปของคนไทยเป็นอย่างดี
3. ท่านรู้ถึงประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
4. ท่ า นรู้ จั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ริ ก แปรรู ป ผ่ า นสื่ อ ทางด้ า นบุ ค คล เช่ น ครอบครั ว เพื่ อ น คนรู้ จั ก
พนักงานขาย เป็นต้น
5. ท่านรู้จักผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปผ่านสื่อที่ไม่ใช่ทางด้านบุคคล เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต
6. ท่านทราบว่าผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปมีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ
7. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปมีคุณภาพและรสชาติเหมือนกันทั้งหมด
รวมองค์ประกอบด้านความเข้าใจ
องค์ประกอบด้านอารมณ์
1. ท่านชอบรับประทานอาหารที่มีผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปร่วมด้วย
2. ท่านชอบที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่มีหลากหลายชนิด
3. ท่านชอบใส่ผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปในอาหารเนื่องจากจะทาให้รสชาติดีขึ้น
4. ท่านชอบที่จะซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปจากชาวบ้านที่นามาขายตามตลาด
5. ท่านชอบที่จะซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปจากร้านค้าที่อยู่ในแหล่งชุมชน เช่น ร้านขายของชา
เนื่องจากสะดวกสบาย
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ระดับความคิดเห็น
Mean
S.D.

แปลผล

4.19
3.49
3.34

0.84
0.94
1.04

มาก
มาก
ปานกลาง

3.34

1.09

ปานกลาง

3.31
3.94
3.29
3.56

1.19
0.91
1.06
0.71

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

3.91
3.62
4.00
3.54

0.94
0.98
0.92
1.12

มาก
มาก
มาก
มาก

3.81

1.02

มาก

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
6. ท่านชอบที่จะซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่อยู่ในห้างสรรพสินค้ามากกว่าตามตลาดหรือร้านค้า
ในชุมชนเนื่องจากรู้สึกสะอาดปลอดภัย
7. ท่านรู้สึกว่าไม่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปไว้ได้นาน เนื่องจาก หมดอายุเน่าเสีย
รวมองค์ประกอบด้านอารมณ์
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม
1. ท่านบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปเป็นประจา
2. ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปไว้เพื่อนบริโภคเอง
3. ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปไปเป็นของฝากผู้อื่น เช่น ครอบครัว เพื่อน
4. ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปไว้สาหรับประกอบอาหาร
5. ท่านจะสนใจด้านราคาของผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปมากว่าด้านคุณภาพ
6. ท่านจะเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปของแต่ละยี่ห้อ/แต่ละร้านค้า
7. ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่ตลาดใกล้บ้านมากกว่าในห้างสรรพสินค้า
8. ท่านซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปเมื่อสินค้ามีโปรโมชั่นหรือของแถม
รวมองค์ประกอบด้านพฤติกรรม
รวมทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป

ระดับความคิดเห็น
Mean
S.D.

แปลผล

3.59

1.16

มาก

3.40
3.69

1.14
0.72

ปานกลาง
มาก

3.88
4.10
2.72
4.01
3.27
3.65
3.65
3.51
3.60
3.61

1.03
0.93
1.32
1.10
1.16
1.09
1.17
1.19
0.76
0.67

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน
ในทุกรายการส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่แตกต่างกัน
พบว่า
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่แตกต่างกัน
อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่แตกต่างกัน
รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่แตกต่างกัน

F

Sig.

0.21
0.48
1.34
0.50

0.65
0.75
0.24
0.73

การทดสอบ
สมมติฐาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านจานวนเงินที่ใช้
ความถี่ในการซื้อ ความถี่ในการรับประทาน และรู้จักผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปจากที่ใด ที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐ านที่ 2 พฤติ ก รรมการบริโภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ริก แปรรูป ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ งผลต่ อ ทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่แตกต่างกัน พบว่า
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
ผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่ซื้อหรือรับประทานบ่อย
จานวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
ซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปไปทาอะไร
ซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปบ่อยเพียงใด
ความถี่ในการรับประทานผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
กิจกรรมการส่งเสริมการขาย
ลักษณะการซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
ซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปจากแหล่งใด
รู้จักผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปจากแหล่งใด
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F
0.60
2.76
0.32
5.25
2.89
0.44
0.89
0.649
1.38
2.31

Sig.
0.696
0.027*
0.814
0.001*
0.035*
0.814
0.483
0584
0.239
0.043*

การทดสอบสมมติฐาน

จากผลการยอมรับสมมติฐานที่ 2 ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยสถิติ Lest Significant
Difference (LSD) ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบเฉลี่ยรายคู่ตามจานวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปต่อทัศนคติ
จานวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ซื้อ
150 บาท
5-30
31-60
61-90
100-150
ผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
ขึ้นไป
บาท
บาท
บาท
บาท
Mean
3.97
3.60
3.61
3.61
3.58
150 บาทขึ้นไป
3.97
0.37*
0.36*
0.36*
0.39*
5-30 บาท
3.60
-0.01
-0.01
0.02
31-60 บาท
3.61
0.00
0.03
61-90 บาท
3.61
0.03
100-150 บาท
3.58
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันรายคู่ตามตารางที่ 4 พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อยู่หลายคู่ โดยจานวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป 150 บาทขึ้นไป แตกต่างจากทุกกลุ่ม
ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบเฉลี่ยรายคู่ตามความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปต่อทัศนคติ
ซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
1-2
3-4
มากกว่า 4 น้อยกว่า 1
บ่อยเพียงใด
ครั้ง/เดือน
ครั้ง/เดือน
ครั้ง/เดือน ครั้ง/เดือน
Mean
3.61
3.67
3.68
3.12
1-2 ครั้ง/เดือน
3.61
-0.06
-0.07
0.49*
3-4ครั้ง/เดือน
3.67
-0.01
0.55*
มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน
3.68
0.56*
น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน
3.12
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันรายคู่ตามตารางที่ 5 พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 หลายคู่ ซึ่งความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือนมีความแตกต่างจากทุกกลุ่ม
ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบเฉลี่ยรายคู่ตามความถี่ในการรับประทานผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปต่อทัศนคติ
ความถี่ในการรับประทาน
น้อยกว่า 5
5-10 ครั้ง/
11-20 ครั้ง/ มากกว่า 20
ผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
ครั้ง/เดือน
เดือน
เดือน
ครั้ง/เดือน
Mean
3.55
3.61
3.76
3.69
น้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน
3.55
-0.07
-0.21*
-0.14
5-10 ครั้ง/เดือน
3.61
-0.14
-0.08
11-20 ครั้ง/เดือน
3.76
0.07
มากกว่า 20 ครั้ง/เดือน
3.69
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันรายคู่ตามตารางที่ 6 พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อยู่คู่เดียว โดยความถี่ในการรับประทานผลิตภัณฑ์พ ริกแปรรูปน้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน มีความแตกต่าง
จากความถี่ในการรับประทาน 11-20 ครั้ง/เดือน
ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบเฉลี่ยรายคู่ตามแหล่งที่รู้จักผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปต่อทัศนคติ
รู้จักผลิตภัณฑ์พริกแปร
เพื่อน/ญาติ
งานแสดง การส่งเสริม
โฆษณา
ร้านค้า
รูปจากแหล่งใด
แนะนา
สินค้า
การขาย
Mean 3.70
3.65
3.58
3.20
3.90
โฆษณา
3.70
0.05
0.12
0.50*
-0.20
เพื่อน/ญาติแนะนา
3.65
0.07
0.45
-0.25
ร้านค้า
3.58
0.38
-0.32
งานแสดงสินค้า
3.20
-0.70*
การส่งเสริมการขาย
3.90
อื่นๆ
3.44
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อื่นๆ
3.44
0.26*
0.21
0.14
-0.23
-0.47*
-

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันรายคู่ตามตารางที่ 7 พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 หลายคู่ โดยแหล่งรู้จักผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปจากแหล่งอื่นๆ มีความแตกต่างจากแหล่งโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย และแหล่งรู้จักจากงานแสดงสินค้า มีความแตกต่างจากแหล่งโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในกลุ่มจังหวัดสนุกนั้น ส่งผลต่อ
ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธิดา
นาคฤทธิ์ (2548) ในหัวข้อ ความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคน้าพริกสาเร็จรูปในโครงการ "หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์"
ของสตรีในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของสตรีในกรุ งเทพมหานคร ในด้านอายุ อาชีพ
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ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อน้าพริกสาเร็จรูปในโครงการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ เบ็ญจธรรมรักษา (2554)
ในหัวข้อเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้าพริกแกงของผู้บริโภคในตลาดไท พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้าพริกแกงของผู้บริโภคในตลาดไท
ไม่แตกต่างกัน แต่อายุ การศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ อน้าพริกแกงของผู้บริโภคในตลาดไท
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นผู้วิจัยให้ความเห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจซื้อเนื่องจากพริกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาไม่แพงมากนัก อย่างไรก็ดีผู้ที่มีอายุสูง
และการศึกษาที่สูงกว่า อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ผู้ประกอบการหรือนักการตลาด
ควรสร้างความน่าเชื่อถือ เตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้
ในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมักซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปจากร้านค้าในชุมชม
ที่ไปมาสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริมนต์ ชายเกตุ และคณะ (2553) ในหัวข้อการบริโภคน้าพริกของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร และ ศรีเวียง ทิพ กานนท์ และ วรรณทิ ชา ลาภศิ ริ (2549) ในหั วข้อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์น้าพริก ในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าผู้บริโภคน้าพริกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและมักรับประทานน้าพริกจากร้าน
ขายริมทางหรือตลาด ผู้วิจัยเห็นว่าเนื่องจากเป็นอาหารที่หาง่าย และร้านค้าทั่วไปหรือตามตลาดเป็นช่องทางที่สามารถ
ตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคได้ สาหรับพฤติกรรมในด้านจานวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
ความถี่ในการซื้อ และความถี่ในการรับประทานนั้น ยิ่งมีจานวนมากและมีความถี่สูง ก็จะส่งผลต่อทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
พริกแปรรูปมาก ซึ่งสอดคล้องกับ สุพรรณิการ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง (2554) ซึ่งทาการวิจัยในหัวข้อ พฤติกรรมผู้บริโภค
น้าพริกสาเร็จรูปพร้อมรับประทานในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ในแง่ของความถี่เฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อเดือนที่ซื้อน้าพริกสาเร็จรูป
โดยจะเลือกร้านค้าที่อยู่ในแหล่งชุมชนไปมาสะดวก และบุค คลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือตนเอง ผู้วิจัย
มีความเห็นว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริ กนั้นมีราคาไม่แพง เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ถือเป็นผลิตภัณฑ์
มีความเกี่ยวพันต่า ดังนั้นในการตัดสินใจซื้อจึงสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองและใช้เวลาในกระบวนการตัดสินใจไม่นานนัก
หากผู้บริโภคมีความคุ้นเคยจะส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์พบว่าผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนส่วนใหญ่นั้น เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ทาอาชีพค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ ต่ากว่า 5,000 บาท
และ 10,000-20,000 บาท เป็นกลุ่มที่รับประทานพริกแปรรูปมากที่สุด ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญในแง่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปและการสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มนี้
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปพบว่าผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปนั้น
นิยมซื้อพริกป่นมากที่สุด และส่วนมากไม่สามารถจดจาตราสินค้าได้ ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจในการสร้าง
ตราสินค้าเพื่อให้เกิดการจดจา ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการรับประทานสูงและความถี่ในการซื้อบ่อยนั้น จะมีทัศนคติที่ดี
ต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป ดังนั้นผู้ประกอบการควรทาการส่งเสริมการตลาดเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้นการซื้อให้มากขึ้น
เนื่องจากส่วนมากมีการซื้อเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น ในส่วนการของพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาพริกป่นซึ่งมีความต้องการสูงและเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารไทย และเนื่องจากผู้บริโภครู้จัก
ผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปจากร้านค้าเป็นหลั ก ดังนั้นผู้ประกอบการควรทาการส่งเสริมการตลาดกับร้านค้าให้มากขึ้น
เพราะผู้บริโภคมักจะซื้อยี่ห้อเดิมสถานที่เดิมเป็นประจาตามแหล่งร้านค้าในชุมชนที่ไปมาสะดวก นอกจากร้านค้าแล้ว
ผู้ประกอบการควรทาการส่งเสริมการตลาดเพิ่มเติมโดยใช้การโฆษณาและการส่งเสริมการขายมากกว่างานแสดงสินค้า
เนื่องจากส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปของผู้บริโภคได้ดีกว่า
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
สาหรับการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ควรเพิ่มจังหวัดที่ใช้ในการวิจัยให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเฉพาะในกลุ่มจังหวัดสนุกเท่านั้น
ดังนั้นควรขยายขอบเขตการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่ได้ข้อมูลด้านพฤติกรรม และทัศนคติได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากจะได้ทราบว่าปัจจัยใดบ้าง
ที่มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์พริกแปรรูป
3. ในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาน ดังนั้นการวิจัยในครั้งถัดไปควรทาการวิจัยในเชิง
คุณภาพด้วยเพื่อที่จะได้เข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ละเอียดมากขึ้น
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การสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
POLITICAL POWER INHERITANCE IN ASEAN COUNTRIES:
ECONOMIC AND SOCIAL EFFECT
เกษวดี เนื่องศรี 1
Ketwadee Nuengsri
กิจฐเชต ไกรวาส2
Kittachet Krivart
1นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2อาจารย์ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการสืบทอดอานาจทางการเมือง
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 2) เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยน โดยใช้ วิ ธี การวิจั ยเอกสาร (Documentary Research) เกี่ ยวกั บ ศึ กษาข้ อมู ลจากเอกสาร ต ารา
วารสาร ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทาผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การวิจัยย้อนหลัง (Expost
Facto Research) เป็นการศึกษาย้อนหลังในสิ่งที่เกิดการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า การสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีรูปแบบการสืบทอด
อานาจทางการเมือง ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะรูปแบบใดก็สามารถสืบทอดอานาจได้แตกต่างกันเพียงรูปแบบและวิธีการ
ที่ใช้เท่านั้นเองอย่าง เนการา บรูไน ดารุสซาลาม มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี
ทรงเป็ น องค์ อ ธิ ปั ต ย์ แ ห่ ง รั ฐ ฐาธิ ปั ต ย์ ใช้ วิ ธี สื บ ทอดตามตระกู ล ตามล าดั บ รั ช ทายาทแห่ ง ราชวงศ์ โบลกี ย ะห์
สืบราชสมบัติเป็นสุลต่าน องค์ประมุขแห่งเนการา บรูไน ดารุสซาลาม ส่วนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้า ฝ่ายบริหาร โดยตระกูลนักการเมือง อาทิเช่นตระกูล
Cojuanco-Aquino ตระกูล Macagapal-Arroyo และตระกูล Marcos และสาธารณรัฐสิงคโปร์มีระบอบการปกครอง
แบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร และสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นรัฐเดี่ยว มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐใช้ระบบ
รัฐสภาและเป็นระบบหลายพรรคการเมืองที่มีพรรคเด่นพรรคเดียว คือ พรรคกิจประชาชน
คาสาคัญ : การสืบทอดอานาจทางการเมือง, รูปแบบการสืบทอดอานาจทางการเมือง, วิธีการสืบทอดอานาจทางการเมือง,
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, ผลกระทบทางสังคม
ABSTRACT
The objectives of this study were (1) To investigate forms and methods of political
inheritance in ASEAN countries and (2) To study the social and economic impacts of political
inheritance in ASEAN countries. The study was conducted using documentary research ranging
from textbooks, journals, domestic and foreign academic research, and expost facto research
which was done by analyzing the past data.
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The results are as follow: The forms of political inheritance in ASEAN countries are
different. Although their methods are different, any forms can be used to inherit political power.
For instance, Sultan of Brunei, which is ruled by a form of absolute monarchy, is the head of
state with full executive authority, and Brunei's succession to the throne is inherited by the rank
amongst the legitimate heirs and successors of Sultan in Bolkiah family. Philippines is a republic
with a presidential form of government, and the president is also the head of executive branch.
Ones of the prominent politician families are Cojuanco-Aquino, Macagapal-Arroyo and Marcos.
Singapore is governed through a parliamentary system, but it is not an electoral democracy. Its
executive branch of government is made up of the President and the Cabinet of Singapore,
Although there are many political parties, the ruling People's Action Party (PAP) dominates the
political process.
Keywords : Political Power inheritance, Pattern of political power inheritance, Resource of
political power inheritance, Economic effect ,Social effect
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การสืบทอดอานาจทางการเมืองเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งการสืบทอดนี้มีมา
ตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณกาลเพราะในกลุ่มคนจานวนมากหากไม่มีผู้นาก็จะเกิดปัญหาต่างๆ ได้ เนื่องจากแต่ละคนเห็น
ว่า สิ่งที่ตนกระทานั้นถูกต้องหาข้อยุติไม่ได้ จึงได้มีการตกลงพร้อมใจเลือกบุค คลหนึ่ง ที่มีเพื่อเป็นจุดศูนย์กลาง
โดยมีคุณ สมบัติตามที่ต้องการให้เป็นผู้ปกครองกลุ่มคนเพื่อคอยดูแลการกระทาต่างๆ ของกลุ่มคนเมื่อกลุ่มคน
มีความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในขณะที่ผู้ปกครองกลุ่ม
หรือผู้อุปถัมภ์ต้องการอานาจ ชื่อเสียงเกียรติยศ ส่วนผู้ถูกปกครองหรือผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ต้องการความคุ้มครอง
การดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งชีวิต ทรัพย์สิน กิจการงานต่างๆ จึงเป็นการตอบแทนผลประโยชน์
ซึ่งกันและกันเพราะในสังคมส่วนใหญ่จะนิยมความมั่งคั่ง การยกย่องผู้มีอานาจจนบางครั้งให้ความสาคัญที่ตัวบุคคล
มากกว่าอุดมการณ์ เมื่อผู้ที่ได้อานาจมาก็จะพยายามรักษาอานาจนั้นไว้กับตนหรือคนใกล้ชิดที่ไว้วางใจสืบทอด
อานาจที่ได้รับมา (วรวลัญช์ โรจนพล, 2558, น. 8-6) อานาจในสังคมที่แตกต่างกันจะขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการ
ทางการเมืองที่แตกต่างกันในขอบข่ายอานาจ กล่าวคือ ตัวแสดงที่อยู่ในตาแหน่งของโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ในสังคมในฐานะที่เป็น “ผู้ปกครอง”จะมีการแข่งขันหรือต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในฐานะผู้ปกครองและใช้อานาจนั้น
ในการปกครอง และ ปรีชา เรืองจันทร์ (2559, น. 14) การเมืองเป็นการแสวงหาอานาจ การใช้อานาจและการรักษาอานาจ
ซึ่งสอดคล้องกับ Lasswell and Kaplan (1963, p. 181) ที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลและ
ผู้มีอิทธิพล ผู้มีอิทธิพลในความหมายนี้ได้แก่ผู้นาหรือผู้มีอานาจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้นาที่เป็นทางการ
ได้แก่ผู้นาที่มีตาแหน่งแต่งตั้งแน่นอน ส่วนผู้นาที่ไม่เป็นทางการได้แก่ผู้นาที่มีบทบาทหรือมีอิ ทธิพลในท้องถิ่นทั่วไป
เข้าใจกัน ผลการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าว่า ตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ในโลก พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนตระกูลการเมืองสูงกว่าประเทศที่ได้ชื่อตระกูลการเมืองมีบทบาทสาคัญ
อย่างเม็กซิโก ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ร้อยละ 2 ร้อยละ 5 และร้อยละ 9 ตามลาดับ และเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าอาร์เจนตินา
และสหรัฐอเมริกาถึง 4 และ 7 เท่าตามลาดับ
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ซึ่งประเทศอาเซียนก็มีการสืบทอดอานาจทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไปทาให้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกต่างกันทั้งทางด้านบวกและทางด้านลบที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ซึ่งรูปแบบการสืบทอดอานาจ
ทางการเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 3 ประเทศ มี รูปแบบและการสืบทอดอานาจทางการเมืองที่แตกต่างกัน
ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็สามารถสืบทอดอานาจได้แตกต่างกันเพียงรูปแบบและวิธีการที่ใช้เท่านั้นเองอย่าง เนการา บรูไน
ดารุสซาลาม มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จ พระราชาธิบดีทรงเป็นองค์อธิปัตย์แห่งรัฐฐาธิปัตย์
ใช้วิธีสืบทอดตามตระกูลตามลาดับรัชทายาท ส่วนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
แบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้า ฝ่ายบริหาร โดยตระกูลนักการเมือง 2 ตระกูล คือ ตระกูล CojuancoAquino ตระกูล Macagapal-Arroyo และสาธารณรัฐสิงคโปร์มีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เป็นรัฐเดี่ยว มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐใช้ระบบรัฐสภาและเป็นระบบหลายพรรค
การเมือง ที่มีพรรคเด่นพรรคเดียว คือ พรรคกิจประชาชน
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่ได้นาเสนอมาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า
การสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร โดยศึกษารูปแบบ
และวิธีการสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนและศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการ
สืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การสืบทอดอานาจทางการเมือง หมายถึง การพยายามรักษาอานาจนั้นไว้กับตนหรือคนใกล้ชิดที่ไว้วางใจ
สืบทอดอานาจที่ได้รับมาสืบทอดกันต่อ
รูปแบบการสืบทอดอานาจทางการเมือง หมายถึง แนวทางที่ใช้ในการสืบทอดอานาจทางการเมืองอาจใช้
ระบบการปกครอง,พรรคการเมือง,ตระกูลนักการเมืองหรือใช้กลุ่มอานาจ เช่น ทหาร ขุนนาง เป็นต้น
วิธีการสืบทอดอานาจทางการเมือง หมายถึง กระบวนการในการสืบทอดอานาจทางการเมือง เพื่อการ
ดารงอยู่ของอานาจภายในกลุ่มของตน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง ผลจากการสืบทอดอานาจทางการเมืองที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ
ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ผลจากการสืบทอดอานาจทางการเมืองที่ส่งผลต่อทางด้านสังคมของประเทศ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสืบทอดอานาจทางการเมือง
- การปกครองแบบสมบู รณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบ ดี
ทรงเป็นองค์พระประมุขและนายกรัฐมนตรี
- การปกครองแบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบ ดีเป็นประมุข
และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
- การปกครองแบบสาธารณรัฐ มีป ระชาธิป ไตยแบบรัฐ สภา โดย
เป็นสภาเดียว มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร ตารา วารสาร ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทาผลงานทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ การวิจัย
ย้อนหลัง (Expost Facto Research) เป็นการศึกษาย้อนหลังในสิ่งที่เกิดการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย พบว่า รูปแบบการสืบทอดอานาจทางการเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้ง 3 ประเทศ
ประกอบด้วย เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam),สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the
Philippines), สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) มีรูปแบบและวิธีการสืบทอดอานาจทางการเมือง
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. รูปแบบและวิธีการสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
1.1 รูปแบบการสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
จากการศึกษาพบว่า เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) เป็ น ประเทศ
เดียวในประชาคมอาเซียนที่มีระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
หมายถึง ระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและ มีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ กษัตริย์ก็คือกฎหมาย
เพราะ ที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยู่ที่กษัตริย์ คาสั่ง ความต้องการต่าง ๆ ล้วนมีผลเป็นกฎหมาย กษัตริย์มีอานาจในการ
ปกครองแผ่น ดิน และพลเมือ งโดยอิส ระ โดยไม่มีก ฎหมายหรือ องค์ก รตามกฎหมายใด ๆ จะห้ามปรามได้ ไม่มี
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆ ที่จะอยู่เหนือกว่ากษัตริย์ ปัจจุบันมีประเทศที่ใช้ระบอบสมบูรณา ญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน
คือ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย, เนการา บรูไน ดารุสซาลาม, รัฐสุลต่านโอมาน,ราชอาณาจักร เอสวาตีนี (สวาซิแลนด์),
รัฐกาตาร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ นครรัฐวาติกัน ในส่วนของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม ซึ่งมีการปกครองด้วย
ระบบสุลต่าน โดยองค์สุลต่าน (Sultan) จะมีอานาจเด็ดขาดเพียงผู้เดียว มีฐานะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang DiPertuan Negara) โดยกาหนดให้สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นองค์อธิปัตย์แห่งรัฐฐาธิปัตย์ ซึ่งคาว่า “รัฏฐาธิปัตย์”
คือ รัฏฐ หมายความว่า ดินแดน,อาณาจักร,ประเทศ,แผ่นดิน,บ้านเมือง ส่วนอธิปัตย์ หมายความว่า ผู้เป็นใหญ่, มีอานาจ,
ความเป็นใหญ่ เมื่อนา 2 คานี้มาสนธิกันจึงได้ความหมาย ผู้กุมอานาจรัฐ ส่วนองค์อธิปัตย์ คือจะเป็นผู้ใช้อานาจ
รัฏฐาธิปัตย์ แบบเบ็ดเสร็จเพียงกลุ่มเดียว คณะเดียวทั้งการออกคาสั่ง ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเสมือนกฎหมายแห่งรัฐ
นอกจากนั้นลักษณะเด่นของความเป็นอธิปไตยของสุลต่านโดยการปกครองของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม เป็นการ
ปกครองในรูปแบบรัฐเดี่ยวแต่เป็นรัฐเดี่ยวแบบรวมศูนย์อานาจ (Centralization) ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เนกา
รา บรูไน ดารุสซาลาม ไม่มีการกระจายอานาจทางการเมืองไปยังหน่วยการปกครองในระดับล่าง การบริการาชการ
แผ่นดินจึงเป็นการสั่งการตามสายบังคับบัญชา หรือเป็นลาดับชั้นจากสุลต่านและสมเด็จพระราชาธิบดีลงมาที่กระทรวง
(Ministry) หรือหน่วยงานของรัฐ (Department) ต่อไปยังเขตการปกครอง (Daerah/District) และต่อไปยังตาบล
(Mukim/Ward/Sub-district) และหมู่บ้าน (Kampung/Village) ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับล่างสุด และเมื่อ
หมู่บ้านต้องการดาเนินการใดก็จะเสนอเรื่องไปยังตาบล ซึ่งจะส่งต่อไปยัง เขตปกครอง ในส่วนของรัฐธรรมนูญของเนกา
รา บรูไน ดารุสซาลาม มีการใช้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2502 และรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีการแก้ไขในปี 2514 และปี 2527
โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2502 ก็ยังได้กาหนดให้สุลต่านเป็นผู้นาของรัฐโดยมีอานาจสมบูรณ์ องค์สุลต่านมีผู้ช่วยและผู้ให้
คาปรึกษาโดย 5 สภา คือสภาศาสนา (The Religious Council) สภาที่ปรึกษา (The Privy Council) สภารัฐมนตรี (The
Council of Ministers ), สภานิติบัญญัติ (The Legislatif Council) และสภาที่เรียกว่า The Council of Succession
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ซึ่งทาหน้าที่ในการเลือกสุลต่านองค์ใหม่ และภารกิจอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2502 นั้นกาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็น
ตาแหน่ งสูงในฝ่ายบริหาร และมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งเมื่อเนการา บรูไน ดารุสซาลาม ได้รับเอกราช เมื่อ 1
มกราคม 2527 โดยในปีดังกล่าวสุลต่ านได้เข้ารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย ต่ อ มาเมื่ อ ตุ ล าคม 2529 สุ ล ต่ า นได้ ล าออกจากต าแหน่ ง รัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงกลาโหม ตามรัฐธรรมนูญ 2502 การแต่งตั้ง สมาชิกของสภาต่างๆ เป็นอานาจของสุลต่าน (สมชาติ เจศรีชัย,
2561, น. 1) ภายใต้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2502 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ (Mesyuarat Negera) แต่การ
เลื อ กตั้ งเกิ ด ขึ้ น เพี ย งครั้งเดี ย วในปี พ.ศ. 2505 หลั ง การเลื อ กตั้ ง ได้ ไม่ นานนั กมี การชุ มนุ มและได้ มี การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินห้ามพรรคประชาชนของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม ทากิจกรรมทางการเมืองอีกต่อไป ในปี พ.ศ.
2513 สภาได้เปลี่ยนแปลงวิธีการได้มาใหม่โดยให้มาจากการแต่งตั้ง โดยสุลต่าน ในปี 2547 สุลต่านประกาศว่า
รัฐสภาต่อไปนี้ 9 ที่นั่งใน 20 ที่นั่งจะมาจากการเลือกตั้ง การแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2547 กลับยิ่งทาให้อานาจ
สุลต่านเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าระบบเดิมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติบางส่วนมาจากการเลือกตั้งได้ถูกนากลับมาใช้
อีกครั้งในปี พ.ศ. 2547 แต่สมาชิกทั้งหมดกลับได้รับการแต่งตั้ง โดยมีหน้าที่ในความเห็นชอบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2547 รวมไปถึง การออกกฎหมายให้สุลต่านมีอานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ และการอยู่เหนือกฎหมาย
ทั้งในเรื่องทางราชการและเรื่องส่วนตัว นอกจากนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เพื่อลดบทบาทของสภานิติบัญญัติ ถึงแม้ว่า
จะกาหนดให้มีการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาสภาก็มักจะให้ประกอบไปด้วยสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีการจัดประชุมสภา
เพียงหนึ่งครั้ง เพื่อที่จะปรึกษาหารือเรื่องงบประมาณและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการปกครองที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนเท่านั้น สุลต่านของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม นั้นสามารถที่จะสร้างอานาจทางการเมืองให้เข้มแข็งไม่มีสิ่งใด
มาท้าทายการควบคุมอานาจของรัฐได้ ความสาเร็จของราชวงศ์บรูไนคือการรวมอานาจศูนย์กลางไว้ที่องค์ที่สุลต่าน
โดยรูปแบบการสืบทอดอานาจทางการเมืองของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม มีการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นองค์อธิปัตย์แห่งรัฐฐาธิปัตย์ ซึ่งตาแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดี
ใช้วิธีสืบทอดตามตระกูล ตามลาดับรัชทายาทแห่งราชวงศ์โบลกียะห์ ทรงสืบราชสมบัติเป็นสุลต่านองค์ประมุข
แห่งเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
จากการศึกษาพบว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) มีระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ 6 ปี) (สมชาติ เจศรีชัย, 2561, น. 1)
โดยรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กาหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีทุก 6 ปี
ในวันจันทร์ที่สองของเดือนพฤษภาคม นอกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้ว ยังมี การเลือกตั้งรองประธานาธิบดี
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมหมื่นกว่าตาแหน่งในคราวเดียวกัน
บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีขนาดใหญ่มาก แบ่งเป็นช่องๆ ตามตาแหน่งการลงคะแนนเลือกตั้งใช้การแรเงาวงกลม
หน้าชื่อผู้สมัครในแต่ละตาแหน่งด้วยดินสอ 2B ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน มีวาระในการดารงตาแหน่ง 6 ปี และจากัดให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น ผู้ที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีต้องอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี อายุไม่ต่ากว่า 40 ปี และ
ไม่มีรายชื่ออยู่ในคณะผู้บริหารขององค์กรที่ทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับ นโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ประธานาธิบดีไม่มีอานาจ
ในการยุบสภา ส่วนตาแหน่งรองประธานาธิบดีได้จากการเลือกตั้ง มีวาระในการดารงตาแหน่ง 6 ปี เช่นเดียวกับ
ประธานาธิบดี และสามารถรับการแต่งตั้งเป็นส่วนหนึ่งใน คณะรัฐมนตรีได้ โดยไม่จาเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองเดียวกัน
กับประธานาธิบดี ระบบการเลือกตั้งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญและระบบการลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งจะเป็นการตัดสินว่า
บุคคลใดและพรรคการเมืองใดจะได้รับการ เลือกตั้งตาแหน่งต่างๆ ระบบการลงคะแนนเลือกตั้งที่ใช้กันอยู่เป็นการตัดสิน
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จากเสียงส่วนใหญ่ของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งในระบบสัดส่วนหรือเสียงข้างมาก (Majoritarian) ในอดีตเป็นระบบ
สัดส่วนบัญ ชี รายชื่ อพรรค (Party-list Proportional) และระบบสัดส่วนสมาชิกพรรคแบผสม(Mixed-member
Proportional) ในระยะต่อมาเป็นแบบ ระบบเสียงข้างมากรอบเดียว หรือ First Past the Post (FPP) การเลือกตั้ง
ในตาแหน่งต่างๆ กฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(Commission of Elections-COMELEC) เปิดรับลงทะเบียนผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไปในทุกระดับก่อนที่จะมีการ
เลือกตั้งเป็นเวลา 6 เดือนรัฐสภาเป็นแบบสภาคู่ประกอบไปด้วย 2 สภา คือ สภาสูงหรือวุฒิสภา (the Senate) และ
สภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎร (the House of Representatives) สภาสูงหรือวุฒิ สภามีสมาชิกจานวน 24 คน
จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนโดยเป็นการเลือกตั้งทั้งประเทศ (Nationwide) มีวาระการดารงตาแหน่ง 6 ปี
และสามารถดารงตาแหน่งได้ 2 วาระติดต่อกัน ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนเสียงจากประชาชนจากมากไปหาน้อย
24 คน โดยผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งในลาดับที่ 1-12 จะสามารถอยู่ในวาระได้ 6 ปี ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ 13-24 นั้น
ให้ดารงวาระ 3 ปีและสามารถสมัครรับเลือกตั้งใหม่เพื่อให้อยู่ในวาระได้อีก 3 ปีในการเลือกตั้งกลางสมัย ผู้ที่จะเป็น
วุฒิสมาชิกต้องเกิดในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มีจานวนไม่เกิน 250 คน (เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น) ซึ่งปัจจุบันมีจานวนสมาชิกทั้งหมด 280 คน
โดยสมาชิกจานวน 228 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระบบแบ่งเขต เขตละหนึ่งคน ส่วนที่เหลืออีกจานวน 52 คน
มาจากการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อของกลุ่มภาคส่วนต่างๆ (Sectors) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการ
ให้เป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลหรือชนเผ่า พรรคการเมืองที่จะได้รับการเลือกต้องได้รับ
คะแนนเลื อ กตั้ งมากกว่าร้อ ยละ 2 และแต่ ล ะพรรคจะมี ส มาชิ ก ได้ รับ เลื อ กตั้ งในระบบนี้ ไม่ เกิ น พรรคละ 3 คน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปีสามารถดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน
ทั้งนี้ สามารถได้รับการเลือกตั้งเข้ามาได้อีก
โดยรูปแบบการสืบทอดอานาจทางการเมืองของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยตระกูลนักการเมือง ประกอบด้วยตระกูล
Cojuanco-Aquino และตระกู ล Macagapal-Arroyo และตระกู ล Marcos ตระกู ล Cojuangco-Aquino เป็ นตระกู ล
เก่าแก่สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนสกุล Xu ที่อพยพมาอาศัยในฟิลิปปินส์แถมยังมีเชื้อสายสแปนิชปนอยู่ด้วย
(Filipino-Chinese-Spanish) ตระกูล Cojuangco นับเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลมากที่สุดตระกูลหนึ่งโดยฐานที่มั่นของ
ตระกูลนี้อยู่ที่เมือง Tarlac บนเกาะLuzon สมาชิกในตระกูล Cojuangco ปัจจุบันตระกูลการเมือง CoujangcoAquino ยังคงมีบทบาทและครองอานาจสูงสุดในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมี นายเบนิกโน ซีเมออน โกฮวงโก อากี
โนที่ 3 (Benigno Simeon Cojuangco Aquino III) (Benigno “The Third”) หรื อ Noynoy / Ninoy ผู้ ด ารง
ตาแหน่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันคนที่ 15 ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นบุตรชายของ มาเรีย คอราซอน ซูมูลอง
คอฆวงโค อากีโน (María Corazón Sumulong Cojuangco Aquino หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ คอรีย์ อากีโน (Cory
Aquino) ผู้ดารงตาแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่สิบเอ็ดของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)
ถึงปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) โดยเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และของทวีปเอเชีย
จากการศึกษาพบว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) มีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ
(ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
(วทัญญู ใจบริสุทธิ์, 2557, น. 740) ปัจจุบันสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ถือได้ว่ามีเสถียรภาพทางการเมืองสูง
เป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นเช่นนี้ก็สืบเนื่องมาจากศักยภาพในการประกอบสร้างการธารงรักษา และผูกขาดอานาจทางการเมือง
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มาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานของพรรคกิจประชาชน (People’s Action Party: PAP) เป็นพรรครัฐบาลของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซึ่งได้ประกาศตั้งคณะกรรมการบริหารกลางของพรรค ชุดใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ ก่อตั้งประเทศ ลี กวน ยู
(Lee Kuan Yew) เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคและเลขาธิการพรรคกิจประชาชน (People's Action Party) คนแรก และนาพรรค
ชนะการเลือกตั้ง 8 ครั้งตั้งแต่ปี 2502 ถึง 2533 และควบคุมการแยกสาธารณรัฐสิงคโปร์จากสหพันธรัฐมาเลเซียในปี 2508
นับแต่ประกาศเป็นประเทศเอกราชมีอานาจอธิปไตยของตนเอง โดยปกครองในรูปสาธารณรัฐ สิงคโปร์ก็เป็นประเทศ
ที่มีนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวมาเป็นเวลานานถึง 25 ปี นายกรัฐมนตรีคนที่สองของสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ โก๊ะ จ๊กตง
ดารงในตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเกือบ 14 ปี นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือคนที่สามของสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ ลี เซียน ลุง
ดารงในตาแหน่งนายกรัฐมนตรีมากว่า 13 ปี ซึงนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คนนี้ มาจากพรรคกิจประชาชน (People's
Action Party) ซึ่งแต่ละคนครองตาแหน่งนายกรัฐมนตรีมากกว่า 10 ปี สาธารณรัฐสิงคโปร์มีการเลือกตั้งอยู่สองประเภท
ได้แก่ 1) การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา และ 2) การเลือกตั้งประธานาธิบดี ตามรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิก
รัฐสภาต้องดาเนินการภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่สภาสิ้นสุดลง ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐสิงคโปร์มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง มีวาระดารงตาแหน่ง 6 ปี สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้งทั่วไปทุก 5 ปี พรรคการเมืองสาคัญ 4 พรรค
ได้แก่ พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party : PAP) จัดตั้งในปี 2497 ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2502 ที่เริ่มมีการเลือกตั้ง
พรรค PAP ได้รับเสียงข้างมากมาโดยตลอด ทาให้การเมืองและรัฐบาลมีเสถียรภาพมาพรรคกรรมกร (Worker’s Party :
WP) จัดตั้งขึ้นในปี 2500 พรรคประชาธิปัตย์สิงคโปร์ (Singapore Democratic Party : SDP) จัดตั้งในปี 2523 และ
พรรคพันธมิตรแห่งประชาธิปัตย์สิงคโปร์ (Singapore Democratic Alliance : SDA) จัดตั้งเมื่อปี 2544 โดยพรรค
กิจประชาชน (People's Action Party) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไป หรือการ
เลือกตั้งซ่อม
โดยรูปแบบการสืบทอดอานาจทางการเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ
(ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริ หาร
และสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นรัฐเดี่ยว มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐใช้ระบบรัฐสภาและเป็น
ระบบหลายพรรคการเมือง ที่มีพรรคเด่นพรรคเดียว คือ พรรคกิจประชาชน
1.2 วิธีการสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
จากการศึกษาพบว่า เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) มีวิธีการสืบทอด
อานาจทางการเมือง โดยการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยใช้วิธีสืบทอดตามตระกูล ตามลาดับรัชทายาท
แห่งราชวงศ์โบลเกียห์ ทรงสืบราชสมบัติเป็นสุลต่านองค์ประมุขแห่งเนการา บรูไน ดารุสซาลาม นับตั้งแต่สุลต่าน
พระองค์แรกสุลต่านมูฮัมหมัด ชาห์ สวรรคต สุลต่านอับดุล มาจิด ฮัสซัน (คาร์นามหาราช) สุลต่านลาดับที่ 2 ซึ่งเป็น
พระโอรสจึงขึ้นครองราชย์ สืบทอดต่อๆ กันมาจากรุ่นพระราชบิดาสู่รุ่นพระราชบุตร สุลต่าน อาหมัด สุลต่านลาดับที่ 3
สุลต่านชารีฟ อาลี สุลต่านลาดับที่ 4 สุลต่านสุไลยมาน สุลต่านลาดับที่ 5 ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาที่สวรรคต
ถึงแม้ว่าสุไลยมาน สุลต่านลาดับที่ 5 ขึ้นครองราชย์ 44 ปีแล้วก็มีการสละราชสมบัติให้พระโอรสสุลต่านโบลเกียห์
สุลต่านลาดับที่ 6 ขึ้นครองราชย์ กระทั่งสวรรคตแล้วสุลต่านอัลดุล คาฮาร์ สุลต่านลาดับที่ 7 ขึ้นครองราชย์ได้ 9 ปี
ก็สละราชสมบัติ ให้พระโอรสสุลต่านไซฟุล ไรจัล สุลต่านลาดับที่ 8 สุลต่านชาห์ เบรูไน สุลต่านลาดับที่ 9 ขึ้นครองราชย์
เพียง 1 ปี และสุลต่านมูฮัมหมัด ฮัสซัน สุลต่านลาดับที่ 10 ขึ้นครองราชย์ 16 ปีแล้วสวรรคต สุลต่านอับดุล จาลิลุล อัคบาร์
ซึ่งเป็นพระเชษฐาขึ้นครองราชย์แทนเป็นสุลต่านลาดับที่ 11 สุลต่านอับดุล จาลิลุล จับบาร์ สุลต่านลาดับที่ 12
ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา สุลต่านมูฮัมหมัด อาลี สุลต่านลาดับที่ 13 สุลต่านอัลดุล ฮักกุล มูบิน สุลต่าน
ลาดับที่ 14 สุลต่านมูไฮยดิน สุลต่านลาดับที่ 15 สุลต่านนาซซารุดดิน สุลต่านลาดับที่ 16 สุลต่านฮัสซิน คามาลุดดิน
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สุลต่านลาดับที่ 17 สุลต่านมูฮัมหมัด อลาอุดดิน สุลต่านลาดับที่ 18 สุลต่านฮัสซิน คามาลุดดิน สุลต่านลาดับที่ 19
สุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดินที่ 1 สุลต่านลาดับที่ 20 สุลต่านมูฮัมหมัด ทาจุดดิน สุลต่านลาดับที่ 21 สุลต่านมูฮัมหมัด
จามาลุล อลัมที่ 1 สุลต่านลาดับที่ 22 สุลต่านมูฮัมหมัด คานซุล อลัม สุลต่านลาดับที่ 23 สุลต่านมูฮัมหมัด อลัม
สุลต่านลาดับที่ 24 สุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดินที่ 2 สุลต่านลาดับที่ 25 สุลต่านอับดุล โมมิน สุลต่านลาดับที่ 26
สุลต่านฮัสซิม จาลิลุล อลัม อคามัดดิน สุลต่านลาดับที่ 27 ได้มีวิธีการสืบทอดราชสมบัติเหมือนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
สุลต่านมูฮัมหมัด จามาลุล อลัมที่ 3 เป็นสุลต่านลาดับที่ 28 โดยมีสุลต่านอาหมัด ทาจุดดิน พระโอรสของพระองค์
ขึ้นครองราชย์เป็นสุลต่านลาดับที่ 27 หลังจากพระองค์สวรรคต สุลต่า นโอมาร์ อาลี ไซฟุดดินที่ 3 ซึ่งเป็นพระอนุชา
ก็ขึ้นครองราชย์ เป็นสุลต่านลาดับที่ 28 หลังจากนั้นพระองค์ สละราชสมบัติให้พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ คือ
สุลต่านฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ เป็นสุลต่านลาดับที่ 29 และได้มีการแต่งตั้งพระโอรส คือ เจ้าชายอัลมุห์ตาดี บิลละห์
มกุฎราชกุมารแห่งบรูไน เป็นองค์รัชทายาทลาดับต่อไป หลังจากที่ได้ประกาศเอกราชในปี 2527 ซึ่งอยู่ในสมัย
สุลต่านฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ เนการา บรูไน ดารุสซาลาม ได้เผชิญกับภาระที่หนักหน่วงในการสร้างสถาบันของประเทศ
จากการสืบทอดราชสมบัติพบว่า ถึงแม้ว่าสุลต่านจะมีอานาจเด็ดขาด แต่ขณะเดียวกันก็เข้าใจถึงความสาคัญของการพัฒนา
สถาบันทางการเมืองการปกครองอย่างแท้จริงที่จะเข้ามาช่วยตอบสนองต่อความต้องการในการบริการรัฐสมัยใหม่
รูปแบบของกระทรวงได้ถูกประกาศขึ้นในปี 2527 แต่สุลต่านก็ยังคงไว้ซึ่งพระราชอานาจโดยการดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา
เรื่องทางสองแพ่ง หรือ “king’s dilemma” สุลต่านได้รับเหล่าข้าราชการรุ่นใหม่ผู้มีการศึกษาสูงเข้ามาทางานในรัฐบาล
เพื่อที่จะช่วยลดความไม่พอใจที่อาจจะเกิดจากกลุ่มทางสังคมใหม่ๆ รวมถึงความสามารถในการลดการพึ่งพาผู้นาอื่นๆ
ที่อยู่ในราชวงศ์ของสุลต่านเอง กลุ่มเทคโนแครดและผู้นาที่มีการศึกษาเหล่านี้ต่างได้รับตาแหน่งที่สาคัญๆ ในรัฐบาล
พระราชโอรสของสุลต่าน พระนามว่า ฮาจิ อัล มุทะดี บิลลาห์ ได้รับการสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารแห่งบรูไนเมื่อปี 2541
ก็ได้รับตาแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสในปี 2548 มกุฎราชกุมารแห่งบรูไนยังได้รับบทบาทที่สาคัญอื่นๆ สุลต่านและราชวงศ์
ผู้ใกล้ชิ ดก็ได้รวมอานาจไว้ที่ศู นย์กลาง โดยไม่มีค วามพยายามที่จะพัฒ นาเกี่ยวกับผู้แทนของรัฐบาลแต่อย่างใด
นอกเหนือจากการรับเอาผู้มีการศึกษาสูงมาอยู่ในตาแหน่งผู้บริหาร และตาแหน่งทางราชการของรัฐบาลแล้ว สุลต่าน
ก็ได้รับความชื่นชมจากประชาชนเป็นที่กว้างขวางโดยเฉพาะต่อแผนสวัสดิการต่างๆ
จะพบว่าการสืบทอดอานาจทางการเมือง โดยการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ใช้วิธี
สืบทอดตามตระกูล ส่วนใหญ่จะให้พระโอรสจึงขึ้นครองราชย์และเมื่อขึ้นครองราชย์แล้วมีพระโอรสก็จะให้พระโอรส
สืบทอดอานาจ หรือหากสุลต่านนั้นไม่มีองค์รัชทายาทก็จะให้พระเชษฐา หรือพระอนุชาขึ้นครองราชย์แทน
จากการศึกษาพบว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) มีโดยรูปแบบการ
สืบทอดอานาจทางการเมืองของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบ ประธานาธิบดี
เป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยตระกูลนักการเมือง ซึ่งมีตระกูลการเมืองอยู่ประมาณ 2 ตระกูลที่ชิงอานาจ
ซึ่งกันและกัน
ตระกูล Macagapal-Arroyo
ประธานาธิบดีคนที่ 9
ดิออสดาโด ปางัน มากาปากัล นอกจากนี้ยังเคยรับตาแหน่ง
รองประธานาธิบดีคนที่ 6 และยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแห่งฟิลิปปินส์

ตระกูล Cojuanco-Aquino
ประธานาธิบดีคนที่ 11
มาเรีย คอราซอน ซูมูลอง คอฆวงโค อากีโน (María
Corazón Sumulong Cojuangco Aquino หรือรู้จักกันดี
ในชื่อ คอรีย์ อากีโน (Cory Aquino) เป็นประธานาธิบดี
หญิงคนแรกของประเทศฟิลิปปินส์และของทวีปเอเชีย
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ประธานาธิบดีคนที่ 14
กลอเรีย มาคาปากั ล -อาร์โรโย นอกจากนี้ ยั ง เคยรั บ
ตาแหน่งรองประธานาธิบดีคนที่ 12 เป็นบุตรสาวของ
ประธานาธิบดีคนที่ 9 คือ ดิออสดาโด ปางัน มากาปากัล
Arturo dela Rosa Macapagal มาคาป ากั ล ได้ รั บ
ข้อเสนอมากมายในการเข้าสู่การเมือง ในปี พศ. 2514
ผู้ว่าการรัฐ Jose Lingad ได้ ขอให้นายมาคาปากัลเป็น
นายกเทศมนตรี เมื อ งพั ม ปั น นา 2530 โดยข้ า หลวง
Bren Guiao เพื่อทาหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และในปี พ.ศ. 2535 เป็นรองผู้ว่าการ Guiao

ประธานาธิบดีคนที่ 15
เบนิกโน ซีเมออน โกฮวงโก อากีโนที่ 3 หรือ Noynoy
Aquino หรือ PNoy เป็นบุตรชายของประธานาธิบดี
คนที่ 11 คือ มาเรีย คอราซอน ซูมูลอง คอฆวงโค อากีโน
Don Jose Cojuangco หรือ Pepe Jose Pepe Cojuangco
เป็น ส.ส. คนแรกของเมือง Tarlec (จังหวัดตาร์ลัก)

นาง Corazon หรือ Cory ภรรยาของนาย Benigno
Aquino Jr. หรือ Ninoy วุฒิสมาชิกชื่อดังจาก Tarlec
Ninoy
จะพบว่าการสืบทอดอานาจทางการเมือง โดยตระกูลนักการเมืองใช้วิธีการสืบทอดให้บุคคลใน
ครอบครัวโดยที่บุคคลในครอบครัวสร้างฐานเสียงมีตาแหน่งต่างๆ รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์
จากการศึ ก ษาพบว่ า สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ (Republic of Singapore) มี รูป แบบการสื บ ทอด
อานาจทางการเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลี กวน ยู คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคกิจประชาชนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคน
แรกของสิงคโปร์ โดยดารงตาแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2533 รวม 31 ปี จากนั้นลี กวน ยู ก็เป็นรัฐมนตรี
อาวุโสอีกประมาณ 4 ปี และเป็นที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีอีกราว 7 ปี ถือเป็นผู้นาที่ทรงอิทธิพลของประเทศสิงคโปร์
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนหนึ่ง เป็นผู้นาพาสิงคโปร์ให้แยกตัวออกจากมาเลเซีย พ.ศ. 2508 และทาทุกสิ่งทุก
อย่างเพื่อให้สิงคโปร์ยืนอยู่ได้ด้วยตังเอง เขาพัฒนาบ้านเมืองในทุกด้านทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่
ของประชาชน จนสิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางการค้า และการเงินที่สาคัญที่สุดในภูมิภาค และก้าวขึ้นเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในที่สุด โก๊ะ จ๊ก ตง นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของสิงคโปร์ ดารงตาแหน่งรวม 14 ปี (พ.ศ. 2533-2547)
จากนั้นก็เป็นรัฐมนตรีอาวุโสอีก 7 ปี (พ.ศ.2547-2554) โก๊ะ จ๊ก ตง มาจากพรรคกิจประชาชนเช่นเดียวกับนายลี
กวน ยู ขณะดารงตาแหน่ง โก๊ะ จ๊ก ตง ต้องเผชิญวิกฤติมากมาย เช่น วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2540 ปัญหาโรคซาร์ส
(SARS) ระบาดใน พ.ศ. 2546 เป็นต้น แต่เขาก็พาประเทศก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหมดมาได้เป็นอย่างดี นายลี เซียน ลุง
(Lee Hsien Loong) มาจากการเลือกตั้ง จากประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย อย่างแท้จริง ในตอนสมัครเข้า
เป็น ส.ส. ในปี พ.ศ. 2527 และยืนอยู่ในวงการเมืองมามากกว่า 20 ปี ก่อนที่จะได้รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์
คนที่ 3 และยังเป็นบุตรชายของ ลี กวนยู เป็นนักการเมืองชาวสิงคโปร์อีกทั้งยังเป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนแรก
ซึ่งปกครองประเทศเป็นเวลาสามทศวรรษ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์สมัยใหม่
เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเลขาธิการพรรคกิจประชาชน (People's Action Party) คนแรกและนาพรรคชนะการเลือกตั้ง
แปดครั้งตั้งแต่ปี 2502 ถึง 2533 และควบคุมการแยกสิงคโปร์จากประเทศมาเลเซียในปี 2508 และการแปลงจาก
ด่านอาณานิคมค่อนข้างด้อยพัฒนาซึ่งไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็น เสือเอเชีย "โลกที่หนึ่ง" ในกาลต่อมา เขาเป็น
บุคคลการเมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุด ในทวีปเอเชียคนหนึ่ง หลังคณะกรรมการฯ ชุดเก่า ที่ประกอบด้วยนักการเมืองคน
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สาคัญอย่าง ลี กวน ยู (Lee Kuan Yew), โก๊ะ จก ตง (Goh Chok Tong) อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกและคนที่สอง
ของสิงคโปร์ ตามลาดับ ก้าวลงจากตาแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2554 และลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรี
คนปัจจุบันของสิงคโปร์ กล่าวได้ว่าพรรคกิจประชาชนได้สถาปนาระบบ พรรคการเมืองแบบโดดเด่นพรรคเดียว
(One Dominant Party System) นับตั้งแต่การประกาศอิสรภาพจากมาเลเซียในปี 2508 มาไม่น้อยกว่า 50 ปี
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก้าวขึ้นมามีอานาจทางการเมืองของ พรรคกิจประชาชนในสาธารณรัฐสิงคโปร์
2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
2.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
2.1.1 ผลกระทบทางด้านบวกทางเศรษฐกิจ
มาตรการทางการเงินการคลังที่ค่อนข้ างเข้มงวด เน้นระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและมั่นคง
เป็นปึกแผ่น แต่ก็พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (เนการา บรูไน ดารุสซาลาม) สามารถพลิกผันเศรษฐกิจ
จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) ใช้หลักการของทุนนิยม (ที่ดี) ไม่ยอมให้มีระบบพรรค
พวกนิยม (Cronyism) และ มุ่งเน้นการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
2.1.2 ผลกระทบทางด้ า นลบทางเศรษฐกิ จ รายได้ ห ลั ก จากทรั พ ยากรหลั ก น้ ามั น และก๊ า ซ
ธรรมชาติเมื่อมีการปรับตัวลงของราคาทั่วโลกส่งผลกระทบอย่างหนักต่อรายได้ของประเทศที่ต้องแบกรับภาระ
การขาดทุน (เนการา บรูไน ดารุสซาลาม) ปัญหาจากภัยก่อการร้าย ซึ่งกดดันบรรยากาศการลงทุนของประเทศ
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสาคัญอย่างสหรัฐฯ และจีน (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) งานมีไม่มาก อัตรา
การเพิ่มของประชากรสูงขึ้น(สาธารณรัฐสิงคโปร์)
2.2 ผลกระทบทางสังคมจากการสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
2.2.1 ผลกระทบทางด้านบวกทางสังคม ดาเนินการให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนได้
โดยตรง (เนการา บรูไน ดารุสซาลาม) จากัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
มากกว่าที่จะใช้เวลาในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) ทาให้ประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อย
ที่สุดและน่าลงทุนมากที่สุดในโลกบนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อกฎหมายกับการมุ่งสู่เป้าหมายอย่างอิสระของ
ประชาชน (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
2.2.2 ผลกระทบทางด้ า นลบทางสั ง คม ประชาชนไม่ ได้ รับ ข่ า วสารที่ เป็ น ความจริง ทั้ ง หมด
เนื่องจากมีการควบคุมสื่อ (เนการา บรูไน ดารุสซาลาม) ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน และอุปสรรคจาก
ความล่าช้าของ ขั้นตอนการดาเนินงานภาครัฐ ปัญหาการกระจายรายได้และการปฏิรูปที่ดินที่ล่าช้า ทาให้พื้นที่
การเกษตรโดยเฉลี่ยลดลง (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) ระบบการศึกษาไม่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม,
โรงเรียนมีหลายรูปแบบตามเชื้อชาติก่อให้เกิดอคติกับชนชาติอื่น (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาตามที่ได้นาเสนอมาทั้งหมดข้างต้น สามารถนาประเด็นสาคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาการสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมพบว่า ถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบการสืบทอดอานาจทางการเมือง ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่ใช้ในการสืบ
ทอดอานาจทางการเมืองอาจใช้ระบบการปกครอง, พรรคการเมือง, ตระกูลนักการเมืองหรือใช้กลุ่มอานาจ เช่น
ทหาร ขุนนางแต่ไม่มีผลต่อการสืบทอดอานาจแต่อย่างไร ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณชฎา
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ศิริวรรณบุศย์ (2558, น. 149) เรื่องการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง พรรคการเมือง
และองค์กรจัดการเลือกตั้ง ของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งลักษณะและความแตกต่างในระบบการเมืองการปกครอง
รวมทั้งระบบเลือกตั้ง พรรคการเมือง ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ มีพื้นฐานทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่แตกต่างกันแต่หากยังสามารถมารวมตัวกันเพื่อก่อตั้ง
สมาคมแห่งภูมิภาคหรืออาเซียนได้ และยังพั ฒ นาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ดังที่นักวิชาการจานวนมากกล่าวว่า
อาเซี ย นนั้ น ก่อ สร้างตั วด้ วยความเป็ น หนึ่ งเดี ย วบนความแตกต่ า ง หรือ unity in diversity ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษา
ระบบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้วิจัยได้แยกศึกษาประเทศต่า งๆ ตามพื้นฐานทางระบบ
การเมื อ งการปกครองเป็ น ส าคั ญ โดยในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง กลุ่ ม ประเทศในการศึ ก ษาการเมื อ ง
การปกครองของทั้ ง 10 ประเทศโดยยึ ด หลั ก ระบบการเมื อ งการปกครอง (political system) คื อ ระบบ
การปกครองแบบประชาธิป ไตย อ านาจนิ ยม และคอมมิวนิ ส ต์ ผลการวิ จั ยแสดงให้ เห็ น ว่า แม้ระบบการเมื อ ง
จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นก็ ยั ง สามารถร่ ว มมื อ กั น ในการขยายความร่ ว มมื อ สู่ ด้ า นต่ า งๆ
ทั้งทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม จนถึงปัจจุบัน
2. ผลการศึกษาการสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
พบว่า พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party: PAP ผู้สมัครพรรคดังกล่าวได้รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์
คนที่ 3 และอยู่ในวงการเมืองมามากกว่า 20 ปี และยังเป็นบุตรชายของ ลี กวนยู เป็นนักการเมืองชาวสิงคโปร์อีกทั้ง
ยังเป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนแรกซึ่ งปกครองประเทศเป็นเวลาสามทศวรรษ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า
เป็นบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์สมัยใหม่ เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเลขาธิการพรรคกิจประชาชน (People's Action Party)
และนาพรรคชนะการเลือกตั้งแปดครั้งตั้งแต่ปี 2502 ถึง 2533 ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
วทัญญู ใจบริสุทธิ์.(2557, น. 740) เรื่องบทวิเคราะห์ปัจจัยการก้าวขึ้นสู่อานาจของพรรคกิจประชาชนในสิงคโปร์
ภายใต้การอธิบายเชิงสาเหตุ พบว่า ในปัจจุบันสิงคโปร์เป็นประเทศที่ถือได้ว่ามีเสถียรภาพทางการเมืองสูงเป็นอย่างยิ่ง ที่
เป็นเช่นนี้ก็สืบเนื่องมาจากศักยภาพในการประกอบสร้าง การธารงรักษา และผูกขาดอานาจทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานของพรรคกิจประชาชน (People’s Action Party: PAP) กล่าวได้ว่าพรรคกิจประชาชนได้สถาปนาระบบ
พรรคการเมื อ งแบบโดดเด่ น พรรคเดี ย ว (one dominant party system) ขึ้ น มาในสิ งคโปร์อ ย่ า งเป็ น รูป ธรรม
มากกว่า 50 ปี หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ. 1968 ซึ่งปรากฏการณ์การก้าวขึ้นมามีอานาจทางการเมืองของ
พรรคกิจประชาชนในสิงคโปร์ หากทาการศึกษาและวิเคราะห์ภายใต้การอธิบายเชิงสาเหตุ (casual explanation)
ก็จะทาให้การอธิบายถึงปรากฏการณ์มีความสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
นาข้อค้นพบผลการศึกษาในส่วนของผลกระทบทางด้านบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมาเสนอแนะ
ได้ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่า การสืบทอดอานาจทางการเมืองในบรูไน ทาให้เกิดผลกระทบทางด้านบวกทางเศรษฐกิจ
ดังนั้น จึงเสนอให้ประเทศไทยนานโยบายและมาตรการทางการเงินที่ค่อนข้างเข้มงวดและการเน้นระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัย
และมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาใช้
2. จากการศึกษาพบว่า การสืบทอดอานาจทางการเมืองในฟิลิปปินส์ทางด้านเศรษฐกิจสังคม ฟิลิปปินส์
มีระบบเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับไทย คือ เป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนกัน โดยประเทศไทยสามารถศึกษาแนวทาง
การพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมจากฟิลิปปินส์
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3. จากการศึกษาพบว่า การสืบทอดอานาจทางการเมืองในสิงคโปร์ ถึงแม้ว่าสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรใด
แต่สามารถวางรากฐานโดยการส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้คนเหล่านั้นกลับมาพัฒนาประเทศ ทาให้ประเทศเจริญ
รุดหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สิงคโปร์เติบโตต่อเนื่องดังนั้นประเทศไทยควรนามาเป็นแบบอย่าง
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการให้ความหมายและรูปแบบกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของวัดขนอน
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก 17 คน
ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ประเภท 1) เจ้าหน้าที่หน่วยงานการท่องเที่ยว 2) เจ้าอาวาสและครูวัดขนอน 3) นักวิชาการ
ท่องเที่ยว 4) นักท่องเที่ยว วิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลแบบ Triangulation หรือการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเศร้า โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องการสังเกต การตีความจากพฤติกรรม
และอวัจนภาษาระหว่างการให้สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเทียบเคียงรูปแบบ โดยการสร้างข้อสรุปจากการเก็บ
ข้อมูลที่ได้นามาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางทฤษฎีและงานวิจัยที่ผ่านมา ผลการศึกษาพบว่าการให้ความหมายการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์วัดขนอน การนาบทละครดั้งเดิมมาใช้เป็นองค์ความรู้ใหม่ การแสดงหนังใหญ่ การแกะสลักหนังใหญ่
การให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาตัวหนังใหญ่ ได้เชิดตัวหนังใหญ่ ได้เรียนรู้วัฒ นธรรมประเพณี ของวัดขนอน กลยุทธ์
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สาคัญคือการใช้กลยุทธ์การตลาด 7Ps และกลยุทธ์ท่องเที่ยว 5A มาใช้ในการ
ดาเนินงานของวัดขนอน ปัญหา อุปสรรค และวิธีจัดการกับปัญหา พบว่า วัดขนอนขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนเลยขาดแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้อง
และสิ่งอานวยความสะดวกที่สถานที่ท่องเที่ยวต้องมีมากกว่านี้ ซึ่ งวิจัยฉบับนี้หน่วยงานการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และ
วัดขนอนสามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของวัดขนอนให้ดีขนึ้ ต่อไปได้
คาสาคัญ : การให้ความหมาย, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, วัดขนอน
ABSTRACT
This research aimed to study a definition and marketing strategy model for creative
tourism in Wat Khanon, Photharam district, Ratchaburi. This is a qualitative research which
collected data by interview. There are 17 means interviewees that separated into fours types: 1)
Tourism authority 2) Abbot and teacher in Wat Khanon 3) Tourism specialist and 4) Tourist.
Analyzed information by Triangulation verification; study from related documents, notice and
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interpret from interviewee’s behavior and Nonverbal language during an interview and use
comparative analysis to analyze data by comparing a conclusion of the study to related theory
and research.
The results found that the definitions of creative tourism in Wat Khanon are using original
play to be a new knowledge, Shadow play, carving a Shadow play figure, let tourists study and
play a Shadow play and let them study tradition in Wat Khanon. A significant marketing strategy
model for creative tourism in Wat Khanon is 7Ps marketing strategy and 5A tourism strategy. From
the study, there are some problems. There is not any support from related department. It is a
tourist attraction which managed by local people so it lacks of an appropriated development
model and important facilities. Related tourism department and Wat Khanon can use this
research to be a model to develop the tourism.
Keywords : The meanings, creative tourism, Wat Khanon
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ที่เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าทางด้านการท่องเที่ยว การเดินทางท่องเที่ยวถือเป็นอีก
ด้านหนึ่งที่สาคัญ มีการพัฒนาให้เกิดความสะดวก รวมถึงการบริการ การเลือก การเดินทางจนเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีธุรกิจอื่นร่วมด้วย เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ที่พัก การขนส่ง เป็นต้น ธุรกิจเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน
มีส่วนช่วยในการตอบสนองความต้องการและรองรับนักท่องเที่ยว ช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่ างๆ
ท าให้ ส ะดวกสบายยิ่ ง ขึ้ น ปั จ จุ บั น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนดี ขึ้ น ในทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก การเดิ น ทาง
สะดวกสบาย ทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมาก และมีหลายกลุ่ม หลายประเทศ เกิดเป็นการท่องเที่ยว
รูปแบบต่างๆ ตามมา เช่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย (ปิรันธ์ ชิณโชติ , 2559) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้แถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยว
ปี 2560 โดยกาหนดเป้าหมายในปี 2560 คือ ตลาดในประเทศ ปรับแผนตลาดกระตุ้นคนไทยให้เดินทางมากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดประมาณการเป็น 950,000 ล้านบาท ส่วนตลาดต่างประเทศ เน้นการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางแต่ละครั้ง มุ่งสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยตั้งเป้าสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 เช่นกัน
คิดประมาณการรายได้เป็น 1.89 ล้านล้านบาท ส่งผลให้รายได้ภาพรวมของการท่องเที่ยวในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
หรือประมาณ 2.84 ล้านล้านบาท ทิศทางการทาการตลาดในภาพรวมของปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ยังคงนาเสนอจุดแข็งของประเทศคือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่น อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบ
ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทยแท้ ดั้งเดิม โดยต่อยอดนาเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทย
แต่ลงลึกมากขึ้น เพื่อนารายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทาให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท่องเที่ยว นาไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งนี้ ททท.ได้มีแนวทาง
ในการนาเสนอ “วิถีไทย” ผ่านการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจจากท้องถิ่นไทย (Local Experience) ซึ่งมีหลายระดับ
ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบ ที่แตกต่างของนักท่องเที่ยว โดยกาหนดกรอบประสบการณ์ที่ไม่จากัดเพียงการท่องเที่ยวชุมชน
(CBT : Community Based Tourism) เท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ทุกองค์ประกอบ ที่สร้างประสบการณ์
ให้กับการท่องเที่ยว ซึ่งแม้แต่กรุงเทพมหานคร ก็สามารถค้นหาประสบการณ์ท้องถิ่นได้เช่นกัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
ออนไลน์, 2560)
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ปัจจุบันแนวโน้มการท่องเที่ยวกาลังเกิดกระแสการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ นักท่องเที่ยว
เริ่มแสวงหาประสบการณ์ตรงจากการสัมผัสวัฒนธรรมการดาเนินชีวิต และศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น ทาให้การท่องเที่ยวลักษณะนี้จาเป็นต้ องผสมผสานองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
เข้ากับการวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ดร. มุทริกา พฤกษาพงษ์ นักวิจัยอิสระได้ศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
คือ การท่องเที่ยววิถีชีวิตที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะในเรื่องวิ ถีการอยู่อาศัย
การประกอบอาชีพ อาหารการกิน ศิลปหัตถกรรม และอื่นๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน
และผู้คนเจ้าของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ ผ่านการพูดคุยสนทนา และผ่านกิจกรรม
ทดลองปฏิบัติต่างๆ เช่น ทดลองทาอาหาร ทดลองทาศิลปหัตถกรรม หรือทดลองใช้ชีวิตตามอย่างผู้คนในชุมชนหรือ
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ทาให้เข้าใจในวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของผู้คนและสถานที่นั้นๆ ผ่านประสบการณ์
ตรง เรียกว่าเป็นเวทีการเรียนรู้แบบมีชีวิตนั่นเอง หากนักท่องเที่ยวเที่ยวหันมาท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์กันมากขึ้น
แล้ว เชื่อว่าจะทาให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม อีกทั้งคนในชุมชนก็ยังเกิดสานึกรักในเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์
ที่ตนเองมีอยู่ หากนักท่องเที่ยวและเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกด้านดีร่วมกันแล้ว ทาให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
มีความยั่งยืนได้อย่างที่ตั้งใจ (ผู้จัดการออนไลน์, 2554)
หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นมหรสพที่เก่าแก่ของไทยจึงถือได้ว่าเป็นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูงเป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง ได้แก่
ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิง จิตรกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง ผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ประณีต เมื่อแสดง
จะมีการนาศิลปะ ทางนาฏศิลป์ การละคร ที่เคลื่อนไหวได้อารมณ์ตามเนื้อ เรื่อง ประกอบกับบทพากย์ บทเจรจา
บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์ทาให้ เกิดความเข้าใจในเรื่องราวและให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์การ
แสดงหนังใหญ่จึงมีคุณค่า ทางศิลปะสูงและแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยได้เป็นอย่างดี โดยหนังใหญ่
วัดขนอนได้รับรางวัลจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO)
และได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม
(The safeguarding of Intagible Cultural Heritage : ICH) (เที่ยวราชบุรี, ออนไลน์, 2556)
ปัจจุบันวัดขนอนได้เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการหนังใหญ่ พร้อมทั้งการสาธิต
การแสดงหนังใหญ่ ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ เพื่อสนองโครงการ
ตามแนวพระราชดาริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาการให้ความหมายและรูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่ องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา วัดขนอน
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ต่อไป
จากที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการให้ความหมายและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา วัดขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ในประเทศ นอกจากนี้งานวิจัยยังสามารถช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์รูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการให้ ค วามหมายการท่ องเที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์ กรณี ศึ กษา วัดขนอน อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
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2. เพื่อสารวจรูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณี ศึกษา วัดขนอน อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
3. เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ กรณี ศึ กษา วัดขนอน อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การให้ความหมาย หมายถึง การให้อธิบาย คานิยามของการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์
ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนของวัดขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่สัมพั นธ์กับประวัติศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์สถานที่ โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของ
วัฒ นธรรม และมีโอกาสได้ ใช้ ชี วิต ร่วมกั น กั บ เจ้ า ของสถานที่ และเป็ น การสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ กับ ประวัติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานที่ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นรายได้ของชุมชน เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่า
ของวัดขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การเยี่ยมชมนิทรรศการหนั งใหญ่วัดขนอน พร้อมทั้งการสาธิตการแสดง
หนังใหญ่ ตลอดจนการเรียนรู้และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภายในวัดขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว หมายถึง การใช้ส่วนผสมทางการตลาดท่องเที่ยวในการจูงใจให้นักท่องเที่ยว
เกิดความต้องการอยากเดินทางท่องเที่ยววิถีชุมชนของวัดขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วัดขนอน หมายถึง วัดขนอน หมู่ 4 ตาบลสร้อยฟ้า อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีและประสบการณ์จึงนาไปสู่การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยผู้วิจัย
ได้พบว่านักท่องเที่ยวรุ่ นใหม่ต้องการที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตของแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น จึงนาไปสู่การกาหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
1. ขั้นสารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในราชบุรี ได้แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัดขนอน อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ขั้นวิจัยเอกสารที่เกี่ยวกับสถานการณ์และทิศทางการท่องเที่ยวไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การตลาด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3. การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว
(มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, 2557, น. 8)
ขั้นตอนที่ 1
สัมภาษณ์เชิงลึก
สารวจแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดราชบุรี

แบบสารวจ
Survey
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แหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ วัดขนอน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
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ขั้นตอนที่ 2
การวิจัยเอกสารที่เกี่ยวกับ
- สถานการณ์และทิศทางการท่องเที่ยวไทย
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด
ท่องเที่ยว

สกัดประเด็นมาพัฒนาเป็นแนว
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาข้อมูล

กลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ขั้นตอนที่ 3
สังเคราะห์นโยบาย/แนวทาง
ในการวางกลยุทธ์การตลาด
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กรณีศึกษา วัดขนอน อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

จัดการนาเสนอ

การให้ความหมายและกลยุทธ์
การตลาดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาการให้ความหมายและรูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา วัดขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ขอบเขตด้ า นประชากรผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก คื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่
เจ้าหน้าที่หน่วยงานการท่องเที่ยว เจ้าอาวาสและพระวัดขนอน นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว รวม
จานวน 17 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ของการวิจัย วัดขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2561
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยนามาเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวด้านการท่องเที่ยวในการให้ความหมายและรูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กรณีศึกษา วัดขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยจัดเตรียมเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ ได้แก่ เครื่องอัดเสียง
ปากกา สมุดจดบันทึก กล้องถ่ายภาพ เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้วิจัยจดบันทึกไม่ทัน ให้มี
ความละเอียดมากขึ้น ซึ่งในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยจะทาหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยก่อนการสัมภาษณ์
จะทาการชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษาให้กลุ่มตัวอย่างทราบก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงมากที่สุด
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อกาหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจัยผู้วิจั ย
รวบรวมจากเอกสาร บทความ จากงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว เอกสารเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เอกสารจากการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ข้อมูลจากวัดขนอนที่ได้รวบรวมไว้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยมีลักษณะ
แบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้าง เพื่อสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวด้านการท่องเที่ยวในการให้ความหมายและรูปแบบกลยุท ธ์
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา วัดขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของวัดขนอน อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย
3. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านเนื้อหา ภาษา ความครอบคลุม
รายละเอียดที่เกี่ยวกับการให้ความหมายและรูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
4. ทดสอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในด้านเนื้อหา ภาษาที่เกี่ยวกับ
การให้ความหมายและรูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เชิงลึกให้สมบูรณ์ก่อนนาไปใช้จริง
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี (สุภางค์จันทวานิช,
2553, น. 128-130) ได้แก่
1. การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล (Data Triangulation) แหล่งที่จะพิจารณาในการ ตรวจสอบ ได้แก่
แหล่งเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่
แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่
แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ ตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูล
แตกต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพ
ของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ควรเปลี่ยนให้มีผู้วิจัยหลายคน
3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิด
ทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะทาให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบ Triangulation เรียกว่า การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเรื่องเดียวกัน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกต และการตีความ (Interpretation)
จากพฤติกรรม และอวัจนภาษา ระหว่างการให้สัมภาษณ์
2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern Matching) โดยการสร้างข้อสรุปจากการ
เก็บข้อมูลที่ได้นามาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางทฤษฎี (Theory) และงานวิจัยที่ผ่านมา โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์
ข้อมูลตามแนวทางของไมล์และฮูเบอร์แมน (Miles & Huberman, 1994, pp. 10-11) ที่ได้เสนอแนะถึงขั้นตอนการ
จั ด การกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากการวิ จั ย ในรายละเอี ย ดซึ่ ง ประกอบด้ วย 3 ขั้ น ตอน คื อ การลดข้ อ มู ล (Data
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Reduction) การจั ด รูป ข้ อ มู ล (Data Display) และการร่า งข้ อ สรุป และการยื น ยั น (Conclusion drawing and
verification) โดยมีรายละเอียดของการดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (Yin, 2003, p. 9)
2.1 การลดข้อมูล หมายถึง กระบวนการคัดเลือก การเน้น การทาให้อยู่ในรูปที่ เข้า ใจง่าย การย่อ
ความ และการแปลงข้อมูลด้วยการลดข้อมูลดิบให้พร้อมสาหรับการนาไปใช้ในขั้นตอนต่อไป การจัดกระทากับข้อมูล
ด้วยการลดข้อมูลนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดการทาวิจัย รวมถึงก่อนที่จะเริ่มทาการวิจัยก็ต้องมีการวางแผน
เกี่ยวกับแนวทางการลดข้อมูลนับตั้งแต่การระบุกรอบแนวคิดการวิจัย กรณีศึกษา ที่ต้องการทาวิจัย ปัญหาการวิจัย
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมแล้วด้วย สิ่งที่ผู้วิจัยกระทาในการลดข้อมูลคือ การเขียนสรุป การให้รหัส
การร่างหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้อง การจัดกลุ่ม การสร้างหลักในการจาแนกกลุ่มของข้อมูล การเขียนบันทึกเพื่อเตือน
ความจาหรือความคิดที่ร่างไว้ โดยได้จัดทาเป็นบันทึกการสัมภาษณ์
2.2 การจัดรูปข้อมูล หมายถึง การสร้างรูปแบบข้อมูลที่สามารถสื่อสารกับผู้อ่าน ให้เข้าใจง่าย โดยการใช้
ข้อมูลภายหลังการลดข้อมูลและนามาจัดรูปข้อมูล เพื่อพิจารณาถึงข้อมูลที่มีความเหมือนกัน เพื่อยืนยันความถูกต้อง
และพิจารณาถึงความต่างกันของข้อมูลดังกล่าวเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อสรุปของการวิจัย
2.3 การร่างข้อสรุปและการยืนยัน หมายถึง การตีความ การทาความเข้าใจถึง รูปแบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง
กันของข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าวัดขนอนมีการจัดการโดยคนในชุมชนเป็นชาวบ้านมาช่วยกันทากิจกรรมโดยมีเจ้าอาวาส
เป็นหัวเรือใหญ่ มีการแสดงหนังใหญ่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ มีการแสดงการทาหนังใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
วิธีการทา มีพระอุโบสถให้ประชาชนได้กราบไหว้ มีหลวงปู่กล่อมอยู่ในพระอุโ บสถ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมากไม่รู้
เนื่ องจากนักท่ องเที่ยวที่ มาเที่ ยวในวัดขนอนส่วนมากต้องการมาดูการแสดงหนั งใหญ่ และตัวหนังใหญ่ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้เคียงคือพิพิธภัณฑ์วัดม่วง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ทางผ่านนักท่องเที่ยวต้องตั้งใจเข้าไปนักท่องเที่ยว
จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะหรือ
นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาหาความรู้ ทาให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของวัดขนอนเป็นไปได้ยากพอสมควร
วัดขนอนนั้นมีตัวหนังใหญ่ที่เป็นอัตลักษณ์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่านี้ การที่มีการบริหารจัดการในชุมชนนั้น
ทาให้ภาครัฐและเอกชนไม่สามารถช่วยประชาสัมพันธ์ได้มากเท่าที่ควร จึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ได้
ซึ่งจริงๆ วัดขนอนนั้นสาหรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจไปเที่ยวกาญจนบุรีหรือราชบุรีสามารถแวะเข้าไปท่องเที่ ยวได้
เนื่องจากวัดขนอนอยู่ไม่ห่างจากถนนใหญ่ที่จะไปตัวเมืองมากนัก
สรุป ได้ ว่า การท่ อ งเที่ ย วเชิ งสร้า งสรรค์ นั้ น คื อ การที่ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในชุ ม ชน มาพั ฒ นา ต่ อ ยอดเพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ได้รับรู้ประสบการณ์ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้น ไม่ใช่แค่การที่นักท่องเที่ยวเข้ ามาแล้วผ่านไป
ในขณะที่การดาเนินรูปแบบได้มีการนาส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ด้วย โดยมี 7 ประการ สามารถสรุปการศึกษาได้
ดังนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ตัววัดขนอนนั้นมีความเป็นอัตลักษณ์ ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ตัวหนังใหญ่มีหนึ่งเดียวใน
ประเทศไทย 2) ด้านราคา ควรมีการเก็บค่าสถานที่อย่างเช่นห้องน้า เพื่อเป็นค่าดูแลสถานที่ 3) ด้านช่องทางการนาเสนอ
แหล่งท่องเที่ยว ควรเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านศิลปะ และวัฒนธรรม นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสนใจ
มีการจัดงานประจาปีของวัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ 4) ด้านสถานที่ตั้ง
และช่ อ งทางการจั ด จาหน่ าย ด้านสถานที่ วัดขนอนอยู่ใกล้เคี ยงกั บ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ วัดม่ วง แต่ยังอยู่ห่ างจากสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆ ควรมีช่องทางการนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งในเว็บไซต์ และ เฟสบุ๊ค
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5) ด้านบุคลากรด้านการท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เป็นคนในชุมชน เพื่อสามารถให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างดี สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ มีใจรักงานบริการ 6.) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ตัวแหล่งท่องเที่ยวเป็นวัดประชาชนทุกคนสามารถเข้าชมได้ คนในวัดและชุมชนจึงควรเป็นเจ้าภาพที่ดี 7) ด้านกระบวนการ
ท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง คือเทศกาลงานสงกรานต์ ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับวัดขนอน และยังได้สืบสาน
ประเพณีงานสงกรานต์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต จากที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่เข้ามามีส่วนช่วยให้
การวางแผนและการดาเนินงานของวัดขนอนให้ประสบผลสาเร็จ แต่พบว่ายังมีปัญหาเนื่องจากตัววัดขนอนนั้นยังอยู่
ห่างกับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอื่น นักท่องเที่ยวที่ไปวัดขนอนนั้นจะเป็นนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นแนวทางการพัฒนา
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของวัดขนอน มีการพัฒนาวางแผนแหล่องท่องเที่ยวระหว่างคนในชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน
ที่จะเข้ามาสนับสนุน ร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ของวัดขนอน ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมภายในวัด ช่วยกันอนุรักษ์
และคงอัตลักษณ์ของวัดขนอนไว้ ให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันวางแผน ดาเนินงาน รวมถึงร่วมกันประเมินผลเพื่อพัฒนา
วัดขนอนต่อไป มีการประชาสัมพันธ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media อื่นๆ
อภิปรายผล
การให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือการท่องเที่ยวที่มุ่งไปหากิจกรรมที่จะตอบโจทย์ในพื้นที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ การมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น เจ้าบ้านกับนักท่องเที่ยวมีปฎิสัมพันธ์กัน นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น มีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยว
การให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษา วัดขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี คือ
การที่นักท่องเที่ยวได้รับชมการแสดงหนังใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม การทาหนังใหญ่ ให้นักท่องเที่ยวได้ลองทา
การเชิดหนังใหญ่ และยังมีวัฒนธรรมประเพณีของวัดขนอน ซึ่งเป็นงานใหญ่คืองานสงกรานต์จัดขึ้นประจาทุกปี
มีการให้นักท่องเที่ยวได้ใส่ชุดไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัณณ์วิสุทธิ์ ตั้งพรโชติช่วง (2559) เรื่องการ
ให้ความหมายและรูปแบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณี ศึกษา ไร่คุณ มน อาเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้ตัวผลิตภัณฑ์ เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาท่องเที่ยวจริง ไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวตามกระแสนิยม
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา วัดขนอน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
กลยุทธ์การตลาดด้านราคา ควรมีการเก็บค่าสถานที่ อย่างเช่นห้องน้าเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งอานวยความสะดวก
เป็นสิ่งสาคัญควรมีการดูแลรักษาอย่างดี ด้านช่องทางการนาเสนอ ควรมีการโฆษณาในเว็บไซต์มากกว่านี้ ควรมีการนาเสนอ
แหล่งท่องเที่ยวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้านส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวควรมีการจัดงานประจาปีของวัด
ทาปฎิทินงานเทศกาลของวัด ด้านบุคลากรการท่องเที่ยว ควรมีบุคลากรการท่องเที่ยวเป็นคนในชุมชน มีใจรักบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการส่งเสริมการให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยว คนในชุมชนควรเป็น
เจ้าบ้านที่ดี ด้านกระบวนการท่องเที่ยว ควรจัดสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าชมได้ รวมถึงผู้พิการ
ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิจัยของจิรัญญา ศรีรัตน์ (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์
การตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา : วิกหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการใช้กลยุทธ์การตลาด 7P
เข้ามามีส่วนช่วยในการวางแผนและดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ
กลยุทธ์การท่องเที่ยว 5 A
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการเข้าถึงที่สะดวกสบายมากขึ้น อย่างเช่นรถประจาทางจากอาเภอเมือง
ไปถึงยังวัดขนอนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายขึ้น การมีที่พักแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อาจจะไม่จาเป็นสาหรับ
วัดขนอน เนื่องจากวัดขนอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบทางผ่านรอบๆ วัดขนอน ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทาให้
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นักท่องเที่ยวต้องตั้งใจเข้าไปท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ตั ววัดขนอนนั้นมีความเป็นอัตลักษณ์อยู่แล้วสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ตลอด กิจกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวควรมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากกว่านี้
เนื่องจากกิจกรรมของวัดขนอนยังไม่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้นาน นักท่องเที่ยวที่มีเที่ยววัดขนอนส่ วนมาก
มาดูการแสดงหนังใหญ่แล้วก็เดินทางกลับ บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นักท่องเที่ยว ควรมีการเก็บค่าเข้าห้องน้า
กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นค่าจ้างคนดูแลรักษาห้องน้าเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวห้องน้านั้นเป็นสิ่งสาคัญ และควรมี
ร้านอาหารเนื่องจากการแสดงของวัดขนอนนั้นจะจบในช่วงกลางวันพอดี เมื่อนักท่องเที่ยวชมการแสดงเสร็จจะได้
รับประทานอาหารกลางวันเลยเพื่อไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. อยากให้วัดขนอนตอกย้าตัวหนังใหญ่มากกว่านี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางคนยังไม่รู้จักตั วหนังใหญ่
ของวัดขนอนดี ซึ่งตัวหนังใหญ่วัดขนอนนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์สามารถนาเสนอต่อนักท่องเที่ยวได้มากกว่านี้
2. วัดขนอนสิ่งอานวยความสะดวกยังไม่ดีพอ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนั้น สิ่งอานวยความสะดวกเป็นสิ่งที่
สาคัญมาก อย่างเช่นห้องน้าหรือร้านอาหารจะทาให้นักท่องเที่ยวสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
3. วัดขนอนควรมีพันธมิตรทางด้านการค้ามากกว่านี้ มีการเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดราชบุรี
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เนื่องจากวัดขนอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจเท่านั้น
4. วัดขนอนควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจในตัวหนังใหญ่มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วัดม่วง เนื่องจากพิพิธภัณฑ์วัดม่วงนั้นอยู่ใกล้วัดขนอน ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อจากวัดขนอนได้ ทาให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้ามาเที่ยวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวัดขนอน
ไม่ได้อยู่ติดถนนหลักเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องตั้งใจเข้ามาท่องเที่ยว ทาให้นักท่องเที่ยวบางคนไม่อยาก
เสียเวลาเข้ามา แต่ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ไ ม่ไกลจากวัดขนอนอาจทาให้นักท่องเที่ยว
อยากเข้ามามากยิ่งขึ้น
2. ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถทาให้แหล่งท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยว
มากยิ่งขึ้น เพื่อนามาวิเคราะห์กลยุทธ์เพิ่มเติมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
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การออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในเขต
พื้นที่ตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา
DESIGN OF LOCAL MASCOT TO PRODUCT DEVELOPMENT BASED ON CREATIVE ECONOMY
CONCEPT IN MEAUNWAI SUB-DISTRICT NAKORNRATCHASIMA PROVINCE
สุธิดา วรรธนะปกรณ์1 ภักดี ปรีดาศักดิ์2 พีนาลิน สาริยา3 สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ4 และ นุสรา ทองคลองไทร5
Suthida Watthanapakon1 Pakdee Preedasak2 Penalin Sariya3 Suttichat Jaichobsuntia4 and
Nusara Thongklongsai5
1, 2, 3, 4อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3รองศาสตราจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสื่อสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสาหรับการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์
ท้องถิ่นให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างเอกลักษณ์ในการการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ในเขตตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากการสุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่าง ใน 9 หมู่บ้าน ทาการวิเคราะห์สู่
กระบวนการออกแบบบนฐานแนวคิ ด ในการแปลงทุ น ทางวั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ สู่ น โยบายเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
ผลการวิจัยพบว่า สื่อสัญลักษณ์ที่เหมาะสมและเป็นภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจา คือ ผลิตภัณฑ์
ขนมจีนประโดก ในเขตพื้น ที่หมู่ 1 ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ประกอบด้วย เส้นขนมจีน น้ายาไก่ น้ายาป่า
น้ายาป่า น้ายาปลากะทิ น้ายาหวาน (น้าพริก) และโบสถ์ 300 ปี เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยว และ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้การแฝงทัศนคติเชิงบวกออกแบบตัวการ์ ตูนเด็กและสัตว์เลี้ยง
น่ารัก สีสันสดใส สะดุดตา มีความเป็นมิตร ตามแนวคิดการแปลงภาพสัญญะจากศิลปะและวัฒนธรรมวิถีชีวิตและ
สภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ ได้ 4 รูปแบบ คือ น้องกะทิ และลุงช่อน พี่แกงไก่และแม่กะต๊าก พี่แกง
ป่า และ เจ้าน้าพริก โดยได้นาผลงานการออกแบบมาต่อยอดสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก ได้ 5 ชนิด คือ
ชุ ด หมอนอิ ง 5 แบบ ถุงผ้ าแบบรุด 6 แบบ และแบบมี หู หิ้ ว 6 แบบ เข็ ม กลั ด 7 แบบ กระติ กน้ า 5 แบบ และ
สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ใช้ภาษาโคราชสื่อความหมาย 9 แบบ
คาสาคัญ : ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น, พัฒนาผลิตภัณฑ์, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, ตาบลหมื่นไวย
ABSTRACT
The purposes of this study were (1) to examine the mascot that was appropriate for the
design of local mascot for the community products and (2) to develop the unique product
model to promote tourism in the area of Meaunwai subdistrict, Nakhon Ratchasima province by
using the participatory research and development process. Data was collected by using deep
interview from randomization of samples from 9 villages. Data was analyzed to the design based
on changing from the cultural capital context to creative economy concept and assessed the
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satisfaction of 50 customers. Results showed that the mascot that was appropriate and signified
the outstanding and memorable local identity was Kanom Jeen Pradok at Moo 1 which was well
known for a long time including rice vermicelli, chicken curry, spicy curry, fish and coconut milk
curry, and sweet curry, and the 300-year Buddhist Sanctuary as the symbolic media to promote
tourist places. To develop the product model by hiding positive attitudes to design the young
comics and lovely, colorful, attractive, and friendly pets based on the concept of bringing the
sign from arts, ways of life culture and environment that were related to the products, which
were expanded to design five souvenirs such as five types of pillows, six types of spandex cloth
bags and six types of handle bags, seven types of brooch, five types of flask, and nine types of
Korat language.
Keywords : Local mascot, Product development, Creative economy, Meaunwai sub-district
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ กระบวนการที่เกิดจากการนาปัจจัยด้าน “ทุนทางปัญญา”หรือ “องค์ความรู้” ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเกิดการต่อยอดสู่การสร้างความแตกต่างอันนาไปสู่การสร้างมูลค่าและ
การสร้างคุณค่า สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-พ.ศ.2559) ที่มีการ
กาหนดทิศทางการปรับ โครงสร้างเศรษฐกิ จให้อยู่บนพื้นฐานความรู้ที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสร้างสินค้าและบริการ รวมถึงพัฒนาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ของท้องถิ่นโดยการต่อยอดสู่การยกระดับ
ความภาคภูมิใจของอัตลักษณ์ชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนาที่ต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) โดยใช้แนวคิดด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสาคัญในทาให้เกิดสาเร็จของนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นเป็นแนวคิดในการนาจินตนาการ หรือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์มายกระดับ
สู่การสร้างสินค้าชั้นเลิศ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นนับเป็น ตัวอย่างที่ชัดเจนในส่วนของประเทศที่ประสบความสาเร็จในการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างสินค้าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นกลไกสาคัญ
ในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่นาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ และกลายเป็นสิ นค้า
ส่งออกที่สาคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์จากประเทศญี่ปุ่นที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี อาทิ โดเรมอน
ฮัลโหลคิตตี้ โคอาล่ามาร์ช ริลักคุมะ ฯลฯ ในปัจจุบันหน้าที่ของตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ในประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ได้จากัด
อยู่เพียงแค่ตัวแทนในการนาเสนอสินค้าเพียงเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสาคัญในการเป็นตัวแทนของท้องถิ่น ซึ่งตัวการ์ตูนเหล่านั้น
จะถูกเรียกว่า yurukyara (ゆるキャラ) โดย yurukyara ที่เรียกได้ว่าประสบความสาเร็จและเป็นรู้จักของทั่วโลก
มากที่สุด ณ ช่วงเวลานี้คงจะหนีไม่พ้น คุมะมง (くまモン) ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ของการประชาสัมพันธ์
กิ จ กรรมของเมื อ ง “คุ ม าโมโตะ” มาตั้ งแต่ปี พ.ศ.2553 ด้ วยภาพลั ก ษณ์ ที่ มี ค วามโดดเด่น น่ ารัก รวมทั้ งมี ก าร
ผสมผสานเรื่องราว ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ อันเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับ
จังหวัด จึงส่งผลให้ คุมะมงนั้นได้รับเลือกให้เป็นมาสคอตอันดับหนึ่งในการประกวดมาสคอต ประจาปี ใน พ.ศ. 2554
ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้ว จะเห็นว่าประเทศไทยเองก็มีความพยายามในการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์
ในหลาย ๆ กิจกรรม เช่น ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์สาหรับงานกีฬาระดับชาติ หรือสาหรับองค์กร ในส่วนของจังหวัด
นครราชสีมาเอง ก็มีการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักอยู่บ้าง โดยมากจะใช้เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
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อาทิ งานนครราชสีมาเกมส์ ในปี พ.ศ. 2557 ที่ใช้ช้างสี่งากับไดโนเสาร์เป็นตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ การใช้แมวโคราช
เป็นตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ประจาสโมสรฟุตบอลของจังหวัด เป็นต้น เพียงแต่ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังไม่เกิดการต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถสร้างภาพจดจา
ให้กับท้องถิ่นได้เท่าที่ควร
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นให้เห็นถึงผลในภาพรวมจากมุมมองของภาค
ส่วนสังคมหรือเมืองขนาดใหญ่ โดยในส่วนของประชาชนกลุ่มฐานรากนั้นยังคงประสบปัญหาในการขาดการสนับสนุน
กลไกการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่กลุ่มย่อยให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เหมาะสม จากปัญหา
ในข้างต้นนี้จึงเป็นมูลเหตุในการจุดประกายความสนใจในการ วิจัยเรื่อง “ออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น
สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในเขตพื้นที่ตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา” เนื่องจาก
จังหวัดนคราชสีมาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีกาลังในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างสูงด้วยผลพวง
ของความหลากหลายจากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผ้าไหมเนื้อดี ผัดหมี่และ
อาหารถิ่น ฯลฯ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตาบลหมื่นไวย ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดโดยในปัจจุบัน
นั้นมีหลายภาคส่วนเข้ามาให้ความสนใจผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ตาบลหมื่นไวย ภายใต้
ความร่วมมือของประชาชนอย่างเข้มแข็ง แต่ปัญหาหลักของการประชาสัมพันธ์นั้นคือการขาดภาพจาในส่วนของ
เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยในการผลักดันเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตาบลหมื่นไวย สู่การสนองนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เติบโตได้อีกช่องทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสื่อสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสาหรับการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น ให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชนในเขตตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่สร้างเอกลักษณ์ในการการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ
พื้นที่ในเขตตาบลหมื่นไวย
ประโยชน์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยทุนทางวัฒนธรรม สู่การ
ออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน
ในเขตพื้นที่ตาบลหมื่นไวย เพื่อสร้างคุณค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ได้ ต้ น แบบแนวคิ ด ในออกแบบตั ว การ์ ตู น สั ญ ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น สู่ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ในเขตพื้นที่ตาบลหมื่นไวยจังหวัดนครราชสีมา
2. เป็นแนวทางในการสร้างเอกลักษณ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนองนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
3. ยกระดับ ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ของชุ มชนในตาบลหมื่นไวย เพื่ อเป็นแนวทางในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และเป็นต้นแบบแนวคิดให้กับพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย
4. ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากผลการวิจัยสามารถนาไปจดสิทธิบัตรได้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ออกแบบตัวการ์ตูนสัญ ลักษณ์ ท้องถิ่น สู่การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ในเขตพื้นที่ตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา” ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
นามธรรม
ศึกษาบริบทของพื้นที่
- ศิลปะ วัฒนธรรม

- วิถีชีวิต
- สภาพแวดล้อมโดยรวม

วิเคราะห์ และ
ถอดรูปลักษณะ
เอกลักษณ์

ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์
ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้กับชุมชน
ในพื้นที่ตาบลหมื่นไวย

รูปธรรม
ธรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง “การออกแบบตั ว การ์ ตู น สั ญ ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น สู่ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้ แ นวคิ ด
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ในเขตพื้นที่ตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา” เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก ร่วมกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งดาเนินการวิจัยร่วมกับกลุ่มคนในพื้นที่
ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการเก็ บ ข้อ มู ล ครั้งนี้ คื อ ประชาชนที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ข องต าบลหมื่ น ไวย อ าเภอเมื อ ง จั งหวัด
นครราชสีมา จานวน 10,260 คน (กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 2,
2560) ทั้ ง ประชากรภายในและภายนอก โดยวิธีก ารการเลื อ กตั วอย่ างโดยไม่ ใช้ ท ฤษฎี ค วามน่ าจะเป็ น (NonProbability Sampling) โดยการเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) ในการเลือกตัวอย่าง
โดยผู้วิจัยพยายามได้เก็บตัวอย่างตามที่ได้รับความร่วมมือ โดยกาหนดจานวนรวม 50 คน จาก 9 หมู่
วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์และปฏิบัติกิจกรรม
ดังนี้
1. ผู้วิจัย เป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก สาหรับการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนี้เป็นงานวิจั ย
ที่เกี่ยวข้องกับบุค คล ดั ง นั้นการศึ กษาและเรียนรู้ร่วมระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มเป้า หมายจะมีส่วนช่ วยให้ได้ข้อมูล
ที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น
2. อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก กล้องถ่ายรูป เทปบันทึกเสียง
3. การสังเกตและการจดบันทึก ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชน
เป็นการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชุมชนในวาระต่าง ๆ
สังเกตและจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในฐานะผู้สังเกตการณ์
โดยใช้มมุ มองจากวงนอกเพื่อนาไปสู่การศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป
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4. การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In depth interview) ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สาหรับเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 9 หมู่ ของตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จานวน 50 คน เพื่ อศึกษาบริบทและเอกลักษณ์ ของชุมชนในแต่ละหมู่เพื่อนามาวิเคราะห์ผลและ
สังเคราะห์สู่การออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น
5. รวบรวมข้อมูล จากเอกสารและแบบสัมภาษณ์ นามาให้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสังเคราะห์
แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ จากผลการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์
ท้องถิ่น
6. การประเมินความพึงพอใจจากเวทีการนาเสนอในต่อผู้นาชุมชนและตัวแทนประชากรในพื้น 9 หมู่ของ
ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลงานออกแบบ และคัดเลือกรูปแบบ
ผลงานสาหรับพัฒนาเป็นต้นแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นของพื้นที่ ตาบลหมื่นไวย โดยหลังจากการได้รับผลการ
แสดงความคิดเห็นแล้ว จึงได้ทาการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าที่ระลึก
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
1. การศึกษาบริบทชุมชน โดยวิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สั ม ภาษณ์ บุ ค คลผู้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ 9 หมู่ ของต าบลหมื่ น ไวย อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
3. เดินสารวจ สังเกต จดบันทึกและบันทึกสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูล
ด้านประวัตคิ วามเป็นมา สภาพทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น
ขั้นที่ 2 ศึกษาเอกลักษณ์ของชุมชนใน ตาบลหมื่นไวย
ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อดึงข้อมูลมาใช้สาหรับการวิเคราะห์ เพื่อหาเอกลักษณ์และจุดเด่นของ
พื้นที่ ตาบลหมื่นไวย โดยการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการในการกาหนดรูปแบบ
ใหม่สาหรับการออกแบบประเด็นคาถามที่ต้องการ ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. ความเป็นมา เส้นทางการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของอาเภอหมื่นไวย
2. จุดเด่น รูปแบบ เอกลักษณ์ของอาเภอหมื่นไวย
3. ความต้องการด้านการออกแบบสินค้าที่ละลึกของอาเภอหมื่นไวย
ขั้นที่ 3 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์
นาผลการศึกษาจากขั้นที่ 2 มาประมวนผลร่วมกับการศึกษาข้อมูลในขั้นที่ 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบ ให้ สอดคล้อ งกับ วัตถุป ระสงค์ โดยการมี ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และพั ฒ นารูป แบบจากการจั ดเวที
ประชาคม
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อหาแนวทางในการออกแบบ
ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น
2. การร่างแบบ 2 มิติ เพื่อกาหนดแนวความคิดหลัก โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสังเคราะห์รูปแบบ
แนวความคิด จากการผสมผสานความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่กับจินตนาการและแรงบันดาลใจของผู้วิจัยเพื่อ
กาหนดภาพลักษณ์ในส่วนของการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น
3. นาตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นมาใช้เป็นกราฟิกบนผลิตภัณฑ์ที่กาหนดให้เป็นสินค้าที่ระลึก
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ขั้นที่ 4 การทดลองสร้างผลงานต้นแบบ
การทดลองขึ้นแบบจริงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตัดต่อกราฟิกลงบนภาพของต้นแบบผลิตภัณ ฑ์
เพื่อทดสอบความพึงพอใจ
ขั้นที่ 5 การประเมินผล
การประเมินความพึงพอใจจากเวทีการนาเสนอในต่อผู้นาชุมชนและตัวแทนประชากรในพื้น 9 หมู่ ของ
ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลงานออกแบบ และคัดเลือกรูปแบบ
ผลงานสาหรับพัฒนาเป็นต้นแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นของพื้นที่ ตาบลหมื่นไวย โดยแบ่งเนื้อหาการประเมิน
ความพึงพอใจด้วยการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นต่อไปนี้
ด้านโครงสร้าง/รูปแบบความสมบูรณ์ของผลงาน
- ความเหมาะสมด้านความสมบูรณ์ของผลงาน
- ความเหมาะสมด้านการออกแบบกับต้นทุนและกระบวนการผลิต
- ความเหมาะสมด้านเนื้อหาที่นาเสนอในผลงาน
- ความเหมาะสมของประโยชน์ด้านการใช้งาน
ด้านการออกแบบ/ความสวยงาม
- ความสวยงามเหมาะสมของรูปแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น
- รูปแบบของภาพกราฟิก สี และการจัดวางองค์ประกอบที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่
- ความสวยงามสร้างสรรค์ของผลงาน
- ความสื่อถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์โดยรวมของผลงานที่มีส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตาบลหมื่นไวย
ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลสู่การออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการวิเคราะห์ออกเป็น 2 รูปแบบตามกระบวนการ ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการพรรณนาวิเคราะห์ และ
ผลจากการจัดเวทีวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาต้นแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น และต้นแบบผลิตภัณฑ์
ผลการวิจัย
จากการดาเนินกิจกรรมงานวิจัยเรื่อง การออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในเขตพื้นที่ตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา มีผลการวิจัยดังนี้
การศึกษาสื่อสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสาหรับการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้ องถิ่น ให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชนในเขตตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา
ในการศึกษารูปแบบของสื่อสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสาหรับการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นให้กับ
พื้นที่ตาบลหมื่นไวย ได้ใช้กระบวนการการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากตัวแทนของชุมชนทั้ง 9 หมู่ในเขตพื้นที่ ในการตก
ผลึกประเด็นปัญหา เสนอแนวคิด และร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ต้น แบบผลิต ภั ณ ฑ์ สิน ค้ าของที่ ระลึก ที่ สร้างเอกลัก ษณ์ และส่งเสริม ภาพลัก ษณ์ ในการประชาสั มพั น ธ์ด้า นการ
ท่องเที่ยวให้กับชุมชนสู่นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
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ตอนที่ 1 รูปแบบและสื่อสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสาหรับการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา
ด้ า นการออกแบบสื่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ เหมาะสมส าหรับ การออกแบบตั ว การ์ตู น สั ญ ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น ให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ในการศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ท้องถิ่นได้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าและมีความรู้สึกร่วมในการออกแบบตัวการ์ตูน
สัญลักษณ์ท้องถิ่น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวคิดต้นแบบในการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยการเชื่อมโยง
ภาพกับความหมายซึ่งเป็นผลสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของพื้นที่ในเขตตาบลหมื่นไวย และพบว่า ภาพลักษณ์
ของพื้นที่ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจาของกลุ่มประชากรที่ถูกสุ่มสอบคือ ภาพของผลิตภัณฑ์ขนมจีนประโดก ในเขต
พื้นที่ หมู่ 1 โดยมูลเหตุที่ทาให้ ขนมจีนประโดกเป็นที่จดจาของพื้นที่คือประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ภาพจาที่
แตกต่าง รวมทั้งคุ ณ สมบั ติพิ เศษของผลิตภัณ ฑ์ จึ งเป็น ส่วนสาคั ญ ในการสร้างให้ เกิดภาพลักษณ์ ที่ค นส่วนใหญ่
สามารถระบุได้ว่า “ขนมจีนประโดก”คือภาพจาของพื้นที่ ด้านการออกแบบผู้วิจัยได้ใช้การแฝงทัศนคติเชิงบวกให้กับ
ตัวการ์ตูนที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์หลักของพื้นที่ ได้แก่ ขนมจีนประโดก อันประกอบไปด้วย เส้นขนมจีน น้ายาไก่ น้ายาป่า
น้ายาปลากะทิ น้ายาหวาน (น้าพริก) ใช้โบสถ์ 300 ปี เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว โดย
ออกแบบให้มีความน่ารักและเป็ นมิตรอันเป็นบุคลิกของเจ้าบ้านที่ดีด้วยรูปลักษณ์ ของตัวการ์ตูนที่มีความเป็นเด็ก
และสัตว์เลี้ยง มีการใช้รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มาเป็นส่วนประกอบให้เกิด เป็นองค์ประกอบในภาพรวม
ของตัวละครทาให้เกิดอานาจในการสื่อสารที่ชัดเจน โดยใช้แนวความคิดในการวิเคราะห์สัญญะ (กาญจนา แก้วเทพ
และคณะ. 2555) ในการใช้สัญลักษณ์จากศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลิตภัณ ฑ์และสื่อสารความหมายโดยรวมของพื้นที่ กระตุ้นการจดจาด้วยการใช้โครงสีสดใสสะดุดตา โดยมีการ
จาแนกผลการออกแบบเป็นตัวการ์ตูน 4 รูปแบบ ดังนี้
ตัวการ์ตูนรูปแบบที่ 1 มีการออกแบบโดยใช้บุคลิกของเด็กผู้ชายใส่โจงกระเบนสีส้มที่มีความน่ารักสดใส
การผสมภาพเอกลักษณ์ท้องถิ่น ได้แก่ การออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีความเป็นพื้นถิ่นโบราณ แสดงถึงความเป็น
ต้นตารับ เส้นขนมจีน เป็นส่วนของทรงผม โจงกระเบนสีส้มและสัตว์เลี้ยงเป็นปลาช่อนในโถที่คล้ายหม้อของน้ายา
เพื่อสื่อถึงน้ายาปลากะทิ

ภาพที่ 2 ตัวการ์ตูนน้องกะทิที่ได้แรงบันดาลใจจากขนมจีนน้ายาปลากะทิ
ที่มา : ภาพวาดด้ วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่ อวัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 ณ ห้ อ ง 36.04.51
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ตัวการ์ตูนรูปแบบที่ 2 มีการออกแบบโดยใช้รูปลักษณ์ของเด็กผู้หญิง โดยดึงบุคลิกมาจากถ้วยรางวัลของชุมชน
การผสมภาพเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้แก่ ออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีความเป็นพื้นถิ่นโบราณโดยใส่เสื้อคอกระเช้าสีเขียว
และใส่โจงกระเบนสีแดงซึ่งเป็นสีเดียวกับถ้วยรางวัลต้นแบบ เพื่อให้เหมาะกับภาพของแม่ค้าขนมจีนที่ต้องการความ
คล่องตัวในการหาบขนมจีนขาย มีความน่ารักสดใสสื่อถึงมิตรไมตรี มีอุปกรณ์ในการขายขนมจีนได้แก่ งอบ และหาบ
ขนมจีน มีเส้นผมสีส้มที่ตัดทอนมาจากจับของเส้นขนมจี นและสีของน้ายาไก่ ซึ่งขยายความหมายโดยใช้ไก่สีส้มมา
ประกอบเป็นสัตว์เลี้ยง

ภาพที่ 3 ตัวการ์ตูนน้องกะทิที่ได้แรงบันดาลใจจากขนมจีนน้ายาไก่
ที่มา : ภาพวาดด้ วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่ อวัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 ณ ห้ อ ง 36.04.51
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตัวการ์ตูนรูปแบบที่ 3 มีการออกแบบโดยใช้รูปลักษณ์ของเด็กผู้ชาย โดยดึงบุคลิกมาจากการผสมภาพ
เอกลักษณ์ท้องถิ่น ออกแบบเครื่องแต่งกายโดยดึงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอาชีพทาไร่ทานาของพื้นที่ตาบลหมื่นไวย โดยถ้า
นึกถึงเครื่องแต่งกายที่สื่ อถึงอาชีพเกี่ยวกั บการเกษตร คนส่วนใหญ่จะนึกถึงชุดม่อฮ่อมสีน้าเงิน ออกแบบโดยดึง
บุคลิคให้มีความน่ารักสดใสสื่อถึงมิตรไมตรี มีเส้นผมสีแดงทรงเดทร็อคมัดด้วยก้านผักบุ้งที่ดูสะดุดตาร่วมสมัย ตัด
ทอนมาจากลักษณะของเส้นขนมจีนที่ไม่เป็นระเบียบและสีของน้ายาป่า
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ภาพที่ 4 ตัวการ์ตูนน้องกะทิที่ได้แรงบันดาลใจจากขนมจีนน้ายาป่า
ที่มา : ภาพวาดด้ วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่ อวัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 ณ ห้ อ ง 36.04.51
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตัวการ์ตูนรูปแบบที่ 4 มีการออกแบบโดยใช้รูปลักษณ์ของน้องหมา เนื่องจากน้ายาหวานหรือน้ายาน้าพริก
มักถูกวางจาหน่ายเป็นหม้อเล็ก ๆ ที่แยกออกจากหม้อน้ายาหลัก อีกทั้งยังมีวัตถุดิบหลักเป็นถั่วซึ่งเป็นชนิดของ
วัตถุดิบที่แตกต่างจากน้ายาประเภทอื่น ๆ ผู้วิจัยจึงออกแบบตัวละครให้มีความแตกต่างจากตัวละครอื่น ๆ โดย
กาหนดบุคลิกของสัตว์เลี้ยงของครอบครัวที่เป็นผู้ช่วยเสริมสร้างสีสันให้กลุ่มตัวละคร โดยมีรูปลักษณ์มาจากการผสม
ภาพเอกลักษณ์ของผลิตภัณ ฑ์ขนมจีนน้ายาหวาน ซึ่งมีส่วนผสมของถั่วและพริกแห้งราดลงบนเส้นขนมจีนยุ่งๆ
ซึ่งคล้ายขนของสุนัข มีความน่ารักสดใส เป็นมิตร ใช้โครงสีที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 5 ตัวการ์ตูนน้องกะทิที่ได้แรงบันดาลใจจากขนมจีนน้ายาหวาน
ที่มา : ภาพวาดด้ วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่ อวัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 ณ ห้ อ ง 36.04.51
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในการการประชาสัมพันธ์ในด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในเขตตาบลหมื่นไวย
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในการการประชาสัมพันธ์ในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้กับชุมชนในเขตตาบลหมื่นไวยนั้น ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยม มีความสัมพันธ์ในส่วนของการ
ท่องเที่ยว และสามารถสั่งผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกได้ง่าย จานวน 5 รูปแบบด้วยกัน อันได้แก่ 1) ชุดหมอนอิงจานวน 5
แบบ โดยสาเหตุที่เลือกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เพราะเป็นของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวมักติดรถไว้และมีประโยชน์ในการ
เดินทาง มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ ที่เห็นภาพได้ชัดเจน มีเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการผลิตได้ 2) ชุดถุงผ้า
แบบรูดจานวน 6 แบบ และชุ ด ถุงผ้าแบบมี หูหิ้ วจ านวน 6 แบบ โดยสาเหตุที่เลือกผลิตภัณ ฑ์ ประเภทนี้ เพราะ
กระเป๋าหรือถุงผ้าสวย ๆ นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งจาเป็นในการท่องเที่ยว โดยเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติในการประชาสัมพันธ์
ได้ในขณะใช้งาน 3) เข็มกลัดจานวน 7 แบบ โดยสาเหตุที่เลือกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เพราะเป็นของที่ระลึกที่มีราคา
ถูก ซื้อได้ง่าย พกพาสะดวก และสามารถติดกระเป๋าแล้วกลายเป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง 4) กระติกน้า
จานวน 5 แบบ โดยสาเหตุที่เลือกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เพราะเหมาะสาหรับ กระแสรักสุขภาพที่กาลังเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน ทั้งยังมีความสอดคล้องกับสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่สวนสุขภาพหมื่นไวย 5) สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ใช้ภาษา
โคราชในการสื่อความหมาย จานวน 9 แบบ

ภาพที่ 6 ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นบนผลิตภัณฑ์หมอน 5 แบบ
ที่มา : ภาพวาดด้ วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่ อวั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 ณ ห้ อ ง 36.04.51
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ภาพที่ 7 ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นบนผลิตภัณฑ์ชุดถุงผ้าแบบรูดจานวน 6 แบบ,ชุดถุงผ้าแบบมีหูหิ้วจานวน 6 แบบ
ที่มา : ภาพวาดด้ วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่ อวัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 ณ ห้ อ ง 36.04.51
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 8 ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นบนผลิตภัณฑ์เข็มกลัดจานวน 7 แบบ
ที่มา : ภาพวาดด้ วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่ อ วัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 ณ ห้ อ ง 36.04.51
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 9 ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นบนกระติกน้าจานวน 5 แบบ
ที่มา : ภาพวาดด้ วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่ อวัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 ณ ห้ อ ง 36.04.51
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ภาพที่ 10 ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์จานวน 9 แบบ
ที่มา : ภาพวาดด้ วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่ อวัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 ณ ห้ อ ง 36.04.51
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อภิปรายผล
ในส่วนของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาสื่อสัญลักษณ์ ที่เหมาะสมสาหรับการออกแบบตัว
การ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม เพื่อนามาวิเคราะห์หาเอกลักษณ์ของพื้นที่สู่การการออกแบบตัวการ์ตูน โดยได้เลือกใช้รูปลักษณ์ที่
เป็นตัวการ์ตูนที่มีสัดส่วน 1:2 (ส่วนหัวให้มีขนาดช่วงลาตัว) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ทาให้ตัวการ์ตูนมีความน่ารัก และเพื่อ
ขยายให้เห็นถึงโครงสร้างใบหน้าที่แสดงถึงผลิตภัณ ฑ์ขนมจีนประโดก ซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มความ
ชัดเจนในการสื่ออารมณ์ที่แสดงถึงมิตรไมตรี อันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช้โครงสีโทนร้อน
สดใสเนื่องจากเป็นโทนสีที่กระตุ้นความอยากอาหารได้ดี และเหมาะสมกับชุดตัวการ์ตูนที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่เป้นกลุ่ม
อาหาร ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มสีขาวลงในชุดโครงสีเพื่อให้เกิดภาพรวมที่มีความสดใสนุ่มนวล สบายตา เพื่อให้ภาพรวมของ
ตัวการ์ตูนที่ออกแบบใหม่นี้มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามแนวคิด 3 ข้อในการที่มาสคอตจะกลายเป็น yurukyara ของ
Miura Jun ซึ่งได้แก่ 1) การสื่อสารที่สื่อถึงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ เชิ งบวกของพื้นที่ 2) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์
ท้องถิ่นมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่สร้างการจดจา 3) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นที่ออกแบบนั้นมีความเป็นมิตรและ
เข้าถึงง่าย ที่สอดคล้องกับประเด็นในการศึกษาเรื่องปัจจัยความสาเร็จของ yurukyara ของ มธุริน ธรรมทรงศนะ
(2557)
ในส่วนของพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้กับชุมชนในเขตตาบลหมื่นไวยนั้น ผู้วิจัยได้มีการพิจารณาแนวคิดในการเลือกประเภทของผลิตภัณ ฑ์ร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยเป็นการประยุกต์ใช้วิธีการในการประเมินความพึงพอใจแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับงานวิจัย
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เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของ รจนา จันทราสา (2555) ที่กล่าวถึง วิธีการในประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง
ของตัวแทนผู้ผลิตและผู้บริโภคผลิตภัณ ฑ์ โดยเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามทั้งปลายปิดและ
ปลายเปิด รวมทั้งการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา ซึ่งงานวิจัยชุดนี้สามารถวิเคราะห์แนวทางในการเลือก
ประเภทของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสินค้าที่ระลึก ออกมาเป็นเกณฑ์ 3 ประการได้แก่ 1) ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่
นิยม และเป็นที่ต้องการในตลาด 2) มีความสัมพันธ์ในส่วนของการท่องเที่ยวและเหมาะสมกับการวางภาพกราฟิกที่
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของพื้นที่ตาบลหมื่นไวย 3) สามารถสั่งผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกได้ง่าย โดยได้
วิเคราะห์และพิจารณาเลือกผลิ ตภัณ ฑ์ได้ 5 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 1) ชุดหมอนอิงซึ่งอาจจะจาหน่ายในส่วนของ
ปลอกอย่างเดียวหรือรวมตัวหมอนด้วยก็ได้ โดยเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้จริง มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เดินทาง มีพื้นที่ในการวางองค์ประกอบในการประชาสัมพันธ์ ที่เห็น ภาพได้ชัดเจน มีเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุน
การผลิตได้ง่าย 2) ชุดถุงผ้าทั้งแบบรูดและแบบมีหูหิ้วจานวน เนื่องจากมีประโยชน์ใช้สอย ที่สัมพันธ์กับการเดินทาง
ทั้งทางไกลและใกล้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการประชาสัมพันธ์ได้ดีในขณะใช้งาน 3) เข็มกลัด เนื่องจากเป็น
ของที่ระลึกที่มีราคาถูกทาให้เป็นของที่ระลึกที่ง่ายแก่การซื้อฝาก พบพาและใช้งาน สามารถสั่งผลิตได้ง่าย 4) กระติก
น้าสาหรับพกพาเวลาเดินทาง โดยสาเหตุที่เลือกผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ เพราะเป็นสินค้าที่ในกระแสรักสุขภาพ ที่กาลังเป็น
ที่นิยมและสอดรับกับการใช้ในปัจจุบันที่คนนิยมพกพาเครื่องดื่มสาหรับเดินทาง ทางาน หรือออกกาลังกายซึ่งมีความ
เหมาะสมกับการใช้งานกับบริเวณพื้นที่สวนสุขภาพหมื่นไวย 5) สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ใช้ภาษาโคราชในการสื่อ ความหมาย
เป็นสินค้าที่อยู่ในกระแสของสังคม ใช้ต้นทุนในการผลิตและจาหน่ายที่ถือว่าน้อยมาก แต่มีประสิทธิภาพในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สูงและตรงประเด็น
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเน้นศึกษาในประเด็นของการออกแบบตัวการ์ตูน
สัญลักษณ์ท้องถิ่นให้กับพื้นที่ตาบลหมื่นไวย โดยมีวัตถุประสงค์ปลายทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลหมื่นไวย โดยผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการคิดจาก
การต่อยอดและถอดรูปทุนทางสังคม และศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่มีในพื้นที่ มาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ที่เป็น
รูปธรรมอันนาไปสู่ผลต่อการจดจาและระลึกถึง เพื่อพัฒนากลไกการสร้างการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของพื้นที่
ผ่านตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเป็นช่องทางในการสื่อสาร ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ความสาเร็จของผลการดาเนินการในส่วนของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสร้างตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ท้องถิ่นของ
ประเทศญี่ปุ่นจะพบว่าภาพลักษณ์ในบทบาทของการเป็นผู้มีชื่อเสียงของตัวการ์ตูนเป็นสิ่งที่สาคัญมาก ซึ่งนอกจาก
การประชาสัมพันธ์ถึงตัวตนแล้ว การสร้างการตระหนักถึงหรือการสร้างกระแสข่าวแปลก ๆ ที่ทาให้คนได้เห็นภาพ
และเรื่องราวของตัวการ์ตูนที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นจะช่วยทาให้เกิดความน่าสนใจและกระตุ้นการจดจาได้
มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นของประเทศไทย ที่ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนารูปแบบที่สื่อถึง
เอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือออกแบบได้น่ารักเพียงใดก็ยังไม่ถือว่าเกิดกระแสการตอบรับที่ดี
จากการสรุปผลการดาเนินการในการวิจัยในครั้งนี้ทาให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ในส่วนของการออกแบบ
ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ที่ให้ผลในเชิงบูรณาการส่งเสริม
ความน่าสนใจ ให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลหมื่นไวย ภายใต้แนวคิดด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านแนวคิดในการ
วิเคราะห์ตีความทุนและบริบทของพื้นที่สู่การออกแบบภาพสินค้าที่ระลึก ซึ่งถือเป็นการนาเสนอแนวทางใหม่ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่ตาบลหมื่นไวยอีกช่องทางหนึ่ง
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการท าวิจัยครั้งนี้สามารถสร้างให้เกิดแนวทางโดยหน่วยงานหรือองค์ กรที่เกี่ยวข้องสามารถน า
ผลการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาและประยุกต์ในเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับส่งเสริมและ
พัฒนาภาพลักษณ์ของพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้ในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการผลักดัน และส่งต่อกลไกการใช้งานผลงานวิจัยในส่วนนี้เพื่อสื่อสารสร้าง
การรับรู้แก่จังหวัดและสังคมภายนอกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรศึกษาการนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปผลิตและทดลอง
ตลาดจริง รวมทั้งประเมินผลความพึ งพอใจต่อผลงาน เพื่อนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและต่อยอด
ผลงานวิจัยสู่การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลหมื่นไวยในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น อันจะ
นาไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนให้ยั่งยืนในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักถึงคุณค่าของการบูรณาการงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์สู่
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นแกนขับเคลื่อนกิจกรรมการการ
สร้างสรรค์ผลงานจนสาเร็จลุล่วง โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งด้ านวิชาการ ด้านดาเนินงานวิจัย และ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครราชสี ม า ที่ ได้ ม อบทุ น สนั บ สนุ น การวิจั ย รวมทั้ งได้ จั ด กระบวนการเพื่ อ ส่ งเสริม ให้ ที ม ผู้ วิจั ย ได้ เกิ ด
ประสบการณ์ในการพัฒนาผลงานวิจัย
ขอบคุ ณ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ศิ ริพ ร หงส์ พั น ธุ์ ซึ่ ง เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงการ คณะผู้ บ ริ ห ารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยผลักดันตลอดจนให้การสนับสนุน ทาให้การวิจัยนี้
ประสบผลสาเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณ ผู้ให้ค วามอนุเคราะห์ข้อมูลในเขตพื้นที่ตาบลหมื่นไวยทุกท่านที่ให้ให้ความ
ร่วมมื อ ต่ อ การวิจั ย อย่ างดียิ่ ง ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ และนั ก ศึ กษาในสาขาวิช าออกแบบนิ เทศศิ ล ป์ และ ที่ ให้
คาปรึกษาด้านวิชาการ และให้กาลังใจมาโดยตลอด สาหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากงานวิจัยนี้ ขอมอบให้กั บ
บิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่คณะผู้วิจัย
เอกสารอ้างอิง
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. 2555. สื่อเก่า-สื่อใหม่ : สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์.กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์
มธุริน ธรรมทรงศนะ. (2557). การศึกษาปัจจัยความสาเร็จของการสร้าง yurukyara กรณีศึกษา’คุมะมง’และ ‘ฟุนัชชี่’.
ปริ ญ ญ านิ พ นธ์ ข องกระบวนวิ ช า 018499 (Seminar in Japanese Language and Literature)
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
รจนา จันทราสา. (2554). การมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์กล้วย
ทอดกรอบบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
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ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดงานวิ่งระยะไกลเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา
SUGGESTION FOR DISTANCE RUNNING EVENTS FOR ASSORT WITH SPORT TOURISTS’ WANTS
พงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์1
Pongsakorn Tearawatananont1
สุวารี นามวงค์1
Suwaree Namwong1
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิ่งระยะไกลเป็นสิ่งที่คนทุกเพศทุกวัยกาลังให้ความสนใจ และได้รับความนิยมจากกลุ่มนักวิ่งอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษาหาแนวทางการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานวิ่งระยะไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 12 คนด้วยวิธี snowball sampling ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ นักวิ่งที่เคยออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
ในงานวิ่งระยะไกล และได้ท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางที่มีการจัดงาน ผลการวิจัย พบว่านักวิ่งระยะไกลมีความต้องการ
4 ด้านหลักด้วยกัน ประกอบไปด้วย ความต้องการด้านร่างกาย (Physical) ความต้องการด้านสังคม (Social) ความต้องการ
ด้านการพักผ่อน (Relax) และความต้องการด้านการแข่งขัน (Competition) นามาซึ่งแนวทางการพัฒนาการจัดงาน
วิ่งระยะไกล ได้แก่ การสร้างกิจกรรมที่กระตุ้นการฝึกซ้อมร่างกายให้กับนักวิ่งก่อนการแข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านร่างกายของนักวิ่ง การนาเสนอรายการส่งเสริมการสมัคร (Promotion) หากผู้เข้าร่วมงานสมัครเข้าร่วมงานเป็นคู่
หรือเป็นครอบครัว จะได้รับส่วนลดสาหรับค่าสมัครเข้าร่วมงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสังคมแก่นักวิ่ง ผู้จัดงาน
วิ่งควรจัดโปรแกรมการนาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ใกล้กับพื้นที่จัดงานวิ่งในวันก่อนวัน แข่งขัน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านการพักผ่อนให้แก่นักวิ่ง และผู้จัดงานวิ่งควรมอบรางวัลที่น่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านการแข่งขัน
คาสาคัญ : งานวิ่งระยะไกล, นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา, แรงจูงใจ
ABSTRACT
Running events are popular trend for everyone and continuously attracting participants.
The primary objective of this research is to suggest ways for efficiently attend participants in
running events. This qualitative study collects samples by In-depth Interview and samples 12
persons by snowball sampling. Samples are runners who have ever competed in distance running
races and traveled in host destinations. Finding found that distance runners have 4 main wants
which contain of physical wants, social wants, relax wants and competition wants. This finding
offers ways for develop running events. First, Organizers should offer activities that increase
runners’ physical training before competition date. Activities can match with runner’s physical
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wants. Second, Running event hosts should introduce sale promotion for applicants who apply
with his friends or his family. Third, Organizers should take runners to travel in places near events.
Last, Organizers should offer high-priced rewards for race winner.
Keywords : Distance running event, Sport tourists, Motivation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กว่า 30 ปีที่ผ่านมา งานอีเวนต์กีฬาต่างๆ ทั่วโลกมีจานวนผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Newland &
Aicher, 2018, pp. 1-19) ซึ่งจานวนผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาที่มากขึ้นส่งผลต่อการจัดงานอีเวนต์กีฬาที่ เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ องเช่นกัน โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาประเภทที่ใช้ความทนทาน (Endurance Sports) เช่น ไตรกีฬา
(Triathlon) จั ก รยาน (Cycling) รวมถึ ง วิ่ ง ระยะไกล (Distance Running) (Whitehead & Wicker, 2017, pp.
160-169) ซึ่ ง ถู ก ยอมรั บ ว่ า เป็ น กี ฬ าประเภทหนึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมยามว่ า ง (Leisure Activity) ที่ ส าคั ญ คื อ เป็ น
องค์ประกอบสาคัญของวิถีชีวิตที่สร้างสุขภาพ (Healthy Lifestyle) โดยการวิ่งระยะไกลกาลังเป็นที่นิยมทั่วโลก (Ma
& Kaplanidou, 2018, pp. 1-21)
การจัดงานแข่งขันวิ่งระยะไกลกาลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเมืองต่างๆ ทั่วโลก ความนิยมดังกล่าว
ไม่เพียงแต่วัดได้จากจานวนงานที่มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังรวมถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจานวนผู้เข้าร่วมงาน กลุ่มตลาด
ของนักวิ่งระยะไกลเป็นหนึ่งในกลุ่มตลาดที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมกีฬา ในขณะที่เมืองต่างๆ ทั่วโลก
มีการจั ดงานแข่ งขันวิ่งระยะไกลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักวิ่งระยะไกลที่เดินทางไปร่วมงานแข่งขันและเดินทาง
ท่องเที่ยวร่วมด้วยก็มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกัน (Kostas, 2016, pp. 2-20) สถิติดังภาพที่ 1 แสดงจานวน
ผู้เข้าร่วมงานจอมบึงมาราธอนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2012-2016 ซึ่งการเดินทางไปร่วมงานแข่งขันและการ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยในครั้งเดียวกันจะสร้างผลประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่จุดหมายปลายทาง

ภาพที่ 1 สถิติผู้เข้าร่วมงานจอมบึงมาราธอนระหว่างปี 2012-2016
ที่มา : คณะกรรมการจัดงานจอมบึงมาราธอน, 2559.
การจั ด งานแข่ งขั น กี ฬ าช่ วยสร้างผลประโยชน์ ท างด้ า นต่ างๆ ให้ กั บ จั ง หวัด ซึ่ งเป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รับรายได้มากขึ้น เกิดผลดีต่อภาคการผลิต
สินค้าและการจ้างงาน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือน (Philip & Andy, 2016, pp. 50-65) ในขณะที่ผู้เข้าร่วมงาน
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แข่งขันได้รับประสบการณ์ และความประทับใจที่เกิดจากการต้อนรับจากคนในท้องถิ่น ธุรกิจในพื้นที่เองก็ได้รับ
ผลประโยชน์ จ ากการเดิ น ทางมาเยื อนของผู้เข้ าร่วมงานแข่งขั น (Millicent, 2017, pp. 883-899) ตั วอย่ างเช่ น
ปริมาณเงินที่สะพัดในสนามวิ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 500 ล้านบาทต่อปี ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 สถิติการจัดงานวิ่งมาราธอนในประเทศไทย
ที่มา : สมาพันธ์การวิ่งแห่งประเทศไทย, 2559.
แม้ว่าสถิติที่ผ่านมาได้แสดงถึงปริมาณเงินสะพัดบนสนามวิ่งต่อปีที่มีมูลค่ามหาศาล แต่การทราบถึงความต้องการ
ของนักวิ่งก็เป็นที่สาคัญในการช่วยเพิ่มจานวนนักวิ่งในแต่ละการแข่งขันให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งการดึงดูดนักวิ่ง
ให้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่ได้ทาให้รายได้จากค่าสมัครเข้าร่วมวิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่รายได้จากภาคธุรกิจโรงแรมและที่พัก
ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าในจุดหมายปลายทางที่ทาการจัดงานก็ถือเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่พื้นที่
(Cunningham & Kwon, 2003, pp. 127-145) ดั งนั้ น การเข้ าใจถึงความต้ อ งการของนั ก วิ่ง จะท าให้ ผู้ จั ด งาน
สามารถสร้างแผนการตลาดที่เหมาะสม ดึ งดูดนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างผลประโยชน์ต่างๆ แก่พื้นที่จัดงาน และ
นามาซึ่งการพัฒนาการจัดงานวิ่งระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาทางวิชาการที่ผ่านมาเกี่ยวกับงานวิ่งระยะไกล พบว่า นักวิชาการมุ่งเน้นศึกษาในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬามากถึง 7 งาน (Bovonsunthonchai, et al., 2015, pp. 171-178; Buist, et al., 2010, pp.
598-604; Fallon, 1996, pp. 319-323; Mailler & Adams, 2004, pp. 498-501; Satterthwaite, et al., 1999,
pp. 22-26; ปฏินุช เย็นรมภ์, 2557, น. 49; สมาน แสงโชติ, 2525) สาขาวิชาการตลาด 2 งาน (ธีระวัฒน์ จันทึก
และคณะ, 2559, น. 10-21; สิรินาถ พูลภาพ, 2559) สาขาวิชาจิตวิทยา 1 งาน (บรรลือ รัตนจรัสโรจน์ , 2539)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 งาน (พรรษพงศ์ สิทธิปรุ, 2551) และสาขาวิชากฎหมายกีฬา 1 ผลงาน (ปีดิเทพ อยู่ยืนยง,
2560, น. 12-27) ซึ่งผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับงานวิ่งระยะไกลในสาขาวิชาการจัดการงานอีเวนต์กีฬา (Sport
Event Management) ที่เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ยังพบค่อนข้างน้อย ประกอบกับ การท่องเที่ยว
เชิงกีฬา เป็นประเภทการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในเเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งสามารถยกระดับขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาระดับภูมิภาคด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560) จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษาหาแนวทางการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานวิ่งระยะไกลให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งสามารถจาแนกวัตถุประสงค์หลักออกเป็น 2 วัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้
1. ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เคยเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกลนอกถิ่นพานักของตน
2. เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดงานวิ่งระยะไกลในประเทศไทย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. งานวิ่งระยะไกล คือ งานวิ่งที่มีระยะทางการแข่งขันระหว่าง 10.5-42 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยงานวิ่ง
ระยะมิ นิ ม าราธอน (Mini Marathon) ที่ มี ร ะยะทางการแข่ ง ขั น 10.5 กิ โลเมตร งานวิ่ ง ฮาล์ ฟ มาราธอน (Half
Marathon) ที่มีระยะทางการแข่งขัน 21 กิโลเมตร และงานวิ่งมาราธอน (Marathon) ที่มีระยะทางการแข่งขัน 42
กิโลเมตร (Ronkainen, et al., 2018, pp. 211-222)
2. นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา คือ นักวิ่งที่เคยออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในงานวิ่งระยะไกล และได้ท่องเที่ยว
ในจุดหมายปลายทางที่ทาการจัดงาน ซึ่งการเดินทางดังกล่าวต้องมีระยะทางห่างจากบ้านมากกว่า 40 กิโลเมตร
และเป็นการเดินทางที่มีการพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืนด้วย (Gammon & Robinson, 2003, pp. 21-26)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดงานวิ่งระยะไกลถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดต่างๆ (Gratton, et al., 2000,
pp. 17-28) ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อพื้นที่ที่ทาการจัดงานจะทวีคูณยิ่งขึ้น หากมีผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น (Cobb &
Olberding, 2007, pp. 108-118) ผู้จัดงานวิ่งระยะไกลสามารถเพิ่มอัตราการเข้าร่วมงานได้จากการเข้าใจถึงความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญขั้นแรกสุดก่อนที่จะนาไปพัฒนาการจัดงานวิ่งระยะไกลในขั้นต่อไป
(Hinch & Higham, 2011) ความต้องการมีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ (Berscheid, 1983, pp. 563-564; Dann,
1981, pp. 187-219; Uysal & Hagan, 1993, p. 810) โดยการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจจะมีประโยชน์ต่อผู้จัดงาน
วิ่งระยะไกล (Events Organizers) ในการสร้างกลยุทธ์หรือแนวทางที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทาการดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน
จานวนมากขึ้น (Kim, et al., 2003, pp. 169-180) คาถามที่ทาให้ทราบถึงแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล
นอกถิ่นพานักอาศัยของนักวิ่ง คือ พวกคุณไปเข้าร่วมงานวิ่งที่นั่นเพราะอะไร (Crompton & McKay, 1997, pp.
425-439; Nicholson & Pearce, 2000, pp. 236-253; Scott, 1995, pp. 121-128)
แนวทางการจัดงานวิ่งระยะไกล

ความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา

วิธดี าเนินการวิจัย
1. ประชากร คือ นักวิ่งที่เคยเดินทางเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในงานวิ่งระยะไกล และได้ท่องเที่ยวไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่มีการจัดงาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ นักวิ่งที่มีคุณสมบัติเช่นประชากร จานวน 12 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทาการติดต่อการสัมภาษณ์
เชิงลึกด้วยการนัดหมายเวลาและสถานที่ที่สะดวกกับผู้วิจัยและผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งนี้ใช้การ
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สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ snowball sampling ซึ่งเป็นวิธีสุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายในจานวนที่ผู้วิจัยต้องการ โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลไม่มาก
นัก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูล (Sadler, et al., 2010, pp. 369-374)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬ าที่เคยเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล
นอกถิ่นพานักของตน เมื่อผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 12 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคน
ที่เคยเดินทางไปแข่งขันในงานวิ่งระยะไกลนอกถิ่นพานักอาศัยของตน ต่างใช้โอกาสดังกล่าวในการท่องเที่ยวตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ณ จุดหมายปลายทางที่ทาการจัดงานวิ่งครั้งนั้นๆ ซึ่งการเดินทางในลักษณะดังกล่าวถือเป็น
หนึ่งในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีความสนใจเฉพาะ กล่าวคือการเดินทางท่องเที่ยวของเขามีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับกีฬา หรือเราเรียกการท่องเที่ยวลักษณะนี้ว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) (Gibson, et al.,
2003, pp. 181-190) กลุ่มตัวอย่างที่ถือว่าเป็ นนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาต่างมีความต้องการหลายอย่างในการเข้าร่วม
แข่งขันวิ่งระยะไกลในงานที่จัดนอกถิ่นพานักอาศัยของตน ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างได้
ดังนี้
1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physical) การมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงถือเป็นปัจจัยหลั กที่สาคัญ
ของกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมแข่งขันงานวิ่งระยะไกล การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงของนักวิ่งไม่ได้เกิดขึ้น
เฉพาะการวิ่งในการแข่งขันในงานที่พวกเขาเข้าร่วมเท่านั้น แต่พวกเขาต้องทาการฝึกซ้อมร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
เพื่อพร้อมที่จะเข้าร่วมแข่งขันวิ่งในงานครั้งต่างๆ กลุ่มตัวอย่างบางท่านได้กล่าวไว้ว่า “เขาต้องทาการฝึกซ้อมร่างกาย
ด้วยการวิ่งครั้งละ 8 กิโลเมตร สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายของเขาแข็งแรงเพียงพอที่จะเข้าร่วมแข่งขันงานวิ่ง
ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรหรือระยะมินิมาราธอน ที่เขาจะเข้าร่วมแข่งขันในอนาคต” ส่วนนักวิ่งบางท่านได้กล่าวไว้ว่า
“นอกจากการวิ่งจะทาให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นแล้ว เขายังได้รับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับรูปร่างของเขา การตรวจ
สุขภาพประจาปีครั้งล่าสุด เขามีน้าหนักที่ลดลง และรอบเอวของเขาก็ลดขนาดลงเช่นกัน”
2. ความต้องการด้านสังคม (Social) การได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว คนรัก หรือเพื่อน รวมทั้งการได้มีโอกาส
ทาความรู้จักกับบุคคลที่มีความชอบที่คล้ายคลึงกัน (ชื่นชอบกีฬาวิ่งระยะไกลเหมือนกัน) เป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสาคัญรองลงมาจากความต้องการด้านร่างกาย การเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกลกับสมาชิกในครอบครัวทาให้กลุ่มตัวอย่าง
ได้มีเวลาในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการให้กาลังใจกันและกันเพื่อเข้าเส้นชัยไปพร้อมๆ กัน มีนักวิ่ง
ท่านหนึ่ง ได้กล่าวไว้ว่า “ชีวิตการทางานในเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบ และความเครียด ทาให้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัว
ในวันทางานของเขา นั่นคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่การเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกลในต่างจังหวัดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้ใช้ช่วงเวลากับครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว ” และ
นักวิ่งส่วนหนึ่งก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่า งานวิ่งระยะไกลในต่างจังหวัดทาให้เขาได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เรื่องต่างๆ กับคนที่มาจากภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน ถือเป็นสังคมของคนที่ชื่นชอบในกีฬาประเภทเดียวกัน นั่นคือ การวิ่ง
ระยะไกล (Distance Running)
3. ความต้องการด้านการพักผ่อน (Relax) ปัจจัยที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเลือกเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกลที่จัด
ในต่างจังหวัด คือ โอกาสในการได้เยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางที่ทาการจัดงาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่พวกเขาสนใจและยังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมเยือน การได้ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ทาให้พวกเขาได้พักผ่อน
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ร่างกายและจิตใจที่เต็มไปด้วยความเครียดจากการทางาน รวมถึงความเบื่อหน่ายที่เกิดจากการดาเนินชีวิตประจาวันที่ซ้าๆ
จาเจ นักวิ่งที่ทางานในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีความเห็นในทางเดียวกันว่า การได้เดินทางเข้าร่วม
แข่ง ขัน งานวิ่ง ระยะไกลที่ทาการจัด ณ ต่า งจั ง หวัด และทาการท่อ งเที่ยวในครั้ง เดีย วกัน นั้น เป็น ช่ว งเวลาที่ดี
ที่ปราศจากความเครียด การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ในต่างจังหวัดปราศจากการจราจรที่แออัด รวมถึงอากาศและ
สภาพแวดล้อมก็มีความบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษทางเสียงหรือควันพิษจากควันรถ เขาจึงเลือกเดินทางเข้าร่วมงานวิ่ง
ที่จัดขึ้นในต่างจังหวัด แทนการเข้าร่วมงานวิ่งที่จัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4. ความต้องการด้านการแข่งขัน (Competition) จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 12 คน กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่า พวกเขาเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกลเพื่อที่จะได้รู้ถึงศักยภาพในการวิ่งของพวกเขาเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ที่เข้าร่วม
แข่งขันในงาน ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งระยะไกลที่ต่างจังหวัด คนที่เข้าร่วมงานก็จะมาจากหลากหลายท้องที่
ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีคู่แข่งขันที่มาจากหลายแห่ง ซึ่งผู้ที่จะชนะการแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ที่วิ่งด้วยความเร็วที่เร็ วที่สุด
ประกอบกับระยะเวลาในการวิ่งที่น้อยที่สุด จึงจะสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันที่มาจากที่ต่างๆ ที่แตกต่างกัน นักวิ่ง
บางท่านบอกว่า “การที่สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้จนสามารถได้ถ้วยรางวัลไปครอง เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า ตลอดระยะเวลา
ที่ทาการฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขั น เขาเองต้องใช้ความอดทนและความสม่าเสมอในการฝึกซ้อม เพื่อให้ผลลัพธ์
ของการฝึกซ้อมเป็นไปตามที่คาดไว้ นั่นคือการได้ถ้วยรางวัลมาครอง” นอกจากนี้ นักวิ่งอีกท่านก็ได้กล่าวไว้ว่า “การเดินทาง
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานวิ่งระยะไกลหลายๆ งานทั่วประเทศ เป็นสิ่งที่ช่วยพิ สูจน์ว่า เขาเป็นนักวิ่งที่สามารถ
วิ่งระยะไกลได้เก่งที่สุดหรือไม่ เนื่องจากงานวิ่งระยะไกลที่จัดในที่ต่างๆ ก็มีผู้เข้าแข่งขันที่แตกต่างหลากหลายออกไป
เขาจะต้องมีวินัยในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก และหมั่นฝึกซ้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้รางวัลจากการแข่งขัน
ในทุกๆ งานที่เขาเข้าร่วมแข่งขัน”
ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดงานวิ่งระยะไกลในประเทศไทย เมื่อผู้วิจัยทราบถึง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้ว จึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดงานวิ่งระยะไกลว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดงานวิ่งระยะไกล ควรคานึงถึงความต้องการทั้ง 4 ด้านของผู้เข้าร่วมงานร่วมกับคุณค่าที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ
ดังแสดงในตารางที่ 1 เช่น หากผู้จัดงานจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานที่มีความต้องการด้านร่างกาย ซึ่งคุณค่าที่ผู้เข้าร่วมงาน
จะได้รับ คือ กิจกรรมทางกายจากงานอีเวนต์กีฬา ผู้จัดงานสามารถประยุกต์การจัดงานให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาส
ในการเพิ่มกิจกรรมทางกายก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันในวันงาน ด้วยการจัดให้ผู้สมัครได้มีการฝึกซ้อมวิ่งร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น งานบุรีรัมย์มาราธอน 2018 ได้จัดแคมเปญ BRM virtual run/run anywhere & anytime ซึ่งเป็นกิจกรรม
ทีใ่ ห้ผู้สมัครได้ทาการสะสมระยะทางการซ้อมวิ่งของตนในแต่ละเดือนก่อนที่จะมีการแข่งขัน และมีการให้รางวัลแก่ผู้ที่มี
ระยะการซ้อมสะสมที่มากที่สุดในแต่ละเดือน ซึ่งกิจกรรมนี้เองจะทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแรงกระตุ้นในการฝึกซ้อมร่างกาย
และสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายของตนอย่างมีเป้าหมาย หากผู้ทาการจัดงานจะทาการดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน
ที่มีความต้องการด้านสังคม ซึ่งคุณค่าที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับจากงาน คือ กิจกรรมสนุกกับครอบครัวและเพื่อน ผู้จัด
งานวิ่งระยะไกลอาจนาเสนอรายการส่งเสริมการสมัคร (Promotion) เช่น หากผู้เข้าร่วมงานสมัครเข้าร่วมงานเป็นคู่
หรือเป็นครอบครัว จะได้รับส่วนลดสาหรับค่าสมัครเข้าร่วมงาน
หากผู้จัดงานวิ่งต้องการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานที่มีความต้องการด้านการพักผ่อน ผู้จัดงานอาจจัดโปรแกรม
การนาเที่ยวก่อนการแข่งขันจริง 1 วัน ตัวอย่างเช่น งานถิ่นวีรชนมินิ -ฮาล์ฟมาราธอน ปี 2561 ของจังหวัดสิงห์บุรี
ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ได้ทาการจัดโปรแกรมนาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดสิงห์บุรี
ให้แก่นักวิ่งและผู้ติดตาม ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นการจัดรายการนาเที่ยวก่อนการแข่งขันจริงล่วงหน้า 1 วัน
ส่วนผู้จัดงานที่ต้องการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานที่มีความต้องการด้านการแข่งขัน ซึ่งคุณค่าที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ คือ
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โอกาสร่วมแข่งขัน และชนะการแข่งขัน ผู้จัดงานแข่งขันวิ่งระยะไกลควรมอบรางวัลที่น่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน
ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ได้รางวัลจากการชนะเลิศการแข่งขันวิ่งระยะมาราธอน (42 กิโลเมตร) ของงานบุรีรัมย์มาราธอน 2018
จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีความต้องการด้านการแข่งขันให้
การตอบรับในการเข้าร่วมการแข่งขันอย่างล้นหลาม
อภิปรายผล
ผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้ทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน
ประกอบไปด้วยความต้องการด้านร่างกาย (Physical) ความต้องการด้านสังคม (Social) ความต้องการด้านการพักผ่อน
(Relax) และความต้องการด้านการแข่งขัน (Competition) ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่ศาสตราจารย์ Donald Getz เสนอในหนังสือ
เรื่อง Festivals, special events, and tourism เมื่อปีคริสต์ศักราช 1991 ว่า บุคคลเข้าร่วมงานอีเวนต์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านสังคมและจิตวิทยา (Social-Psychological Needs) (Dineen, 2015) โดยศาสตราจารย์ Donald
Getz ได้นาความต้องการพื้นฐาน (Basic Needs) 5 อย่างของ Abraham Maslow มาจาแนกเป็นหมวดหมู่ 3 หมวดหมู่
ได้แก่ ความต้องการด้านร่างกาย (Physical Needs) ความต้องการด้านสังคม (Interpersonal or Social Needs)
และความต้องการส่วนบุคคล (Personal Needs) ซึ่งความต้องการ 3 อย่างนี้ถือเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์
ของผู้เข้าร่วมงาน (Filo, et al., 2010, pp. 623-648; Xu & Zhang, 2016, pp. 86-96; Yang, et al., 2011, pp. 377395) นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ Donald Getz ยังได้ทาการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการ 3 อย่างข้างต้น กับแรงจูงใจ
ในการท่ องเที่ ยว (Travel Motivations) และคุ ณค่ าที่ ได้ รับจากการเข้ าร่ วมงานอีเวนต์ (Benefits from Participating
Events) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความต้องการพื้นฐาน แรงจูงใจในการท่องเที่ยว และคุณค่าจากการร่วมงานอีเวนต์
คุณค่าที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมงานอีเวนต์
ความต้องการด้านร่างกาย
- การออกกาลังกาย
- กิจกรรมทางกายจากงานอีเวนต์กีฬา
(ความต้องการทางกายภาพ)
- พักผ่อนหรือเดินทาง
- การสังสรรค์ เข้าสังคม
ความต้องการด้านสังคม
- ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อน
- กิจกรรมสนุกกับครอบครัวและเพื่อน
(ความต้องการด้านความรักและการ - เข้าหาสังคม
- โอกาสพบปะผู้คน
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มและความต้องการ - โอกาสในการบรรลุเป้าหมาย การได้รับ - โอกาสร่วมแข่งขัน และชนะการแข่งขัน
ในการเคารพนับถือหรือยกย่องชื่นชม) การยอมรับ และสร้างสถานภาพ
ความต้องการส่วนบุคคล
- ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
- ประสบการณ์จากงานอีเวนต์
(ความต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุด - ประสบการณ์ที่น่าจดจา
- โอกาสในการเข้าร่วม
ของตนเอง)
ที่มา : Isaykina, 2001.
ความต้องการพื้นฐาน

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทที่ใช้ความทนทานอื่นๆ
นอกเหนือจากการแข่งขันวิ่งระยะไกล (Distance Running) เช่น การแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา (Mountain
Bike) การแข่งขันทวิกีฬา (Duathlon) การแข่งขันไตรกีฬา (Triathlon)
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2. การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ง ต่ อ ไป อาจใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ งปริม าณ (Quantitative Method) เพื่ อ น าผล
การศึกษาไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์การจัดงานอีเวนต์กีฬาในปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาล
เมืองนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากร
โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 377 คน แล้วทา
การสุ่มให้กระจายไปตามชุมชนต่างๆ ตามสัดส่วนโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มี 3 ลักษณะ คือ แบบการตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบปลายเปิด มีความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.9255 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สาหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจานวนมากที่สุด คือ ต้องการให้ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
ภายในชุมชนให้ครบทุกจุด รองลงมาคือ ควรมีการจัดการตลาดให้ถูกสุขลักษณะ และควรมีการส่งเสริมและฝึกอาชีพ
ให้กลุ่มสตรี
คาสาคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน, การดาเนินงาน, เทศบาลเมืองนางรอง
ABSTRACT
The purpose of this research 1) To study the opinion of people on the operation of
Nangrong Town Municipality, Nangrong District, Buriram Province. 2) To study the recommend
additional opinions and suggestions on the operation of Nangrong Town Municipality, Nangrong
District, Buriram Province. The studies were dividing into three aspects: development of quality of
life, economic, and the conservation of natural resources and the environment. The samples
were 3 7 7 people and selected by simple random simpling, determined by the table of Krejcie
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and Morgan that randomly distributed to various communities by proportional random sampling.
The research instrument used for collecting the data was a 3-part questionnaire: check list, rating
scale, and open-ended form. That reliability was 0 .9 2 5 5 . The statistics used for analyzing the
collected data were percentage, mean, and standard deviation. The results of this study revealed
that the results of the people's opinions on the operation of Nangrong Town Municipality,
Nangrong District, Buriram Province, overall were at a high level. When considering each aspect, it
showed that all aspects were at high levels. The aspects ranked from the highest to lowest mean
score were economic development, followed by development of quality of life. The lowest
mean score was the conservation of natural resources and the environment. The highly
recommended additional opinions and suggestions were as follows: the public lighting fixture
should be installed in every community, followed by the market should be hygienic, promote
and vocational training for women, and should people participate in the development and
provision of funding to promote the profession to the people.
Keywords : Opinion, Operation, Nangrong Town Municipality
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การปกครองท้องถิ่น (Local Government) ถือว่าเป็นหัวใจและเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพราะเป็นองค์กรที่กระจายอานาจการปกครองให้กับประชาชนอย่างแท้จริง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกครอง การบริหาร การตรวจสอบ และควบคุมการดาเนินงานท้องถิ่นของตนตามวิถีทางประชาธิปไตย ให้เป็นไป
ในทิศทางที่ตนปรารถนา อันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังเป็นการยอมรับในคุณค่าศักดิ์ศรี และ
ความสาคัญของประชาชนในท้องถิ่นให้รู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารที่ตนได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง การควบคุม การตรวจสอบและการถอดถอน เป็นต้น ให้เกิดความรับผิดชอบ
เกิดความหวงแหนและปกป้องผลประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย และเป็นกลไกลในการดาเนินงานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในที่สุด
การกระจายอานาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่นเป็น รูป แบบหนึ่ง ของการส่ง เสริม การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย นับเป็นการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
อย่างแท้จริง ดังนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองของประชาชนจึงเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่สาคัญสาหรับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามหลักกระจายอานาจที่ต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีการปกครองตนเอง โดยรัฐบาล
ต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักของการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการทางานกาหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การเงิน และมีอานาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะการกาหนดหน้าที่รัฐกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
ให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติโดยรัฐบาลเป็นผู้กากับเท่าที่จาเป็นในกรอบของกฎหมายในทุกองค์กร (โกวิทย์ พวงงาม,
2550, น. 30)
เทศบาล ถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบยุโรปตะวันตก ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่เขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น
และมีความเจริญพอสมควร การจัดตั้งจึงต้องพิจารณาว่าท้องถิ่นใด สมควรจัดตั้งเป็นเทศบาลได้ ต้องอาศัยหลักเกณฑ์
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จานวน และความหนาแน่นของประชากรในท้องถิ่นนั้นความเจริญทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บรายได้ตามที่กฎหมายกาหนด
งบประมาณรายจ่ายในการดาเนินกิจการ และความสาคัญทางการเมืองของท้องถิ่น รวมทั้ง พิจารณาถึงศักยภาพของ
ท้องถิ่นนั้นว่าจะมีความสามารถในการพัฒนาความเจริญได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งเทศบาลทั้ง 3 ประเภทเพิ่มเติม ดังนี้ 1.เทศบาลตาบล
มีหลักเกณฑ์การจัดตั้ง โดยพิจารณาถึงรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ 12 ล้านบาทขึ้นไป
มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนขึ้นไป และมีความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 1,500 คนต่อตารางกิโลเมตรขึ้นไป 2.เทศบาลเมือง
มีหลักเกณฑ์การจัดตั้ง โดยพิจารณาถึงท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแห่งให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
เป็นท้องถิ่นที่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด การจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองต้องมีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป
มีความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ากว่า 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีรายได้เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทา
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ 3.ส่วนเทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง โดยพิจารณาจากจานวนประชากรตั้งแต่
50,000 คนขึ้นไป ความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ากว่า 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีรายได้เพียงพอแก่การปฏิบัติ
หน้าที่อันต้องทาตามกฎหมายกาหนดไว้ (ยุติธรรม ปัทมะ, 2558, น. 10)
ตามที่เทศบาลเมืองนางรองได้ดาเนินการบริหารงานของเทศบาลให้สอดคล้องกับภารกิจ 6 ประการ คือ
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ การท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญ า
ท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม, 2555, น. 403-404) ที่ส่วนกลางมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดาเนินการนั้น
ปกติเทศบาลนางรองได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านเมืองน่าอยู่ 2) ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 3) ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 4) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร (เทศบาลเมืองนางรอง, 2559, น. 83) แต่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาใน 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการพั ฒนาคุณภาพชีวิต 2) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพราะทั้ง 3 ด้านนี้ ผู้วิจัยได้พบมาโดยส่วนตัวและบุคลากรในองค์กรนั้นให้ข้อมูลว่า ประชาชนยังมีปัญหา
ที่ส่งผลต่อการบริหารและการดาเนินงานต่อเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นอยู่ในเรื่องการให้บริการน้าอุปโภคบริโภค
การให้บริหารอินเตอร์เน็ต การให้บริการรับชาระภาษี การให้บริการทั่วไปในสานักงานด้านการวางแผนพัฒนา และ
ยังมีปัญหาอีกหลายอย่าง เช่น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม และประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมมีส่วนน้อย
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการทาแผนยุทธศาสตร์
ยังไม่ครอบคลุมทุกชุมชน อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นความคิดเห็นของผู้นาชุมชนอย่างเดียว
ทาให้ไม่เกิดความคิดที่หลากหลาย และโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอมานั้น อาจเป็ นความคิดเห็นส่วนตัว ประชาชน
ขาดความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลงาน
โครงการต่างๆ ไม่ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของเทศบาล จากการสังเกตและพบปะพูดคุย
กับประชาชนในพื้นที่พบว่า ประชาชนบางส่วนยังไม่ไห้ความสาคัญในการดาเนินงานเท่าที่ควร ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สนใจใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะปัญหาที่อยู่รอบตัวเรา เช่น ป่าไม้ ดิน สัตว์ น้า อากาศ ถนน อาคาร บ้านเรือน ที่ยัง
เป็นปัญหาที่เห็นได้ชัด มลพิษทางอากาศและน้า ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ถูกจัดการเท่าที่ควร การก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทา
ให้ประชาชนยังได้รับปัญหาในส่วนนี้อยู่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจก็ยังมีปัญหาความยากจน เศรษฐกิจตกต่า การว่างงาน
การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม ทากิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง และ
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ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนยังไม่คานึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
เสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มจึ งมีค วามหมายรวมไปถึงการพั ฒ นา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย (ทศพร สร้อยทองหลาง, สัมภาษณ์. 7 มิถุนายน 2560)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ อนาผลที่ได้จากการศึกษามาเสนอ
ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะได้กาหนดแนวทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน รวมทั้งการดาเนินงานและพัฒนางานให้ครอบคลุม
ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรงตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่ อศึ กษาความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับ การดาเนิ น งานของเทศบาลเมื อ งนางรอง
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาความคิ ดเห็น ของประชาชนต่อการดาเนิน งานของเทศบาลเมืองนางรอง
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้เข้าใจความหมายของศัพท์ต่างๆ เชิงปฏิบัติการที่นามาใช้ในการวิจัยครั้ง นี้
ผู้วิจัยจึงนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับความเชื่อและความรู้สึกโดยอาศัยพื้นฐาน
ที่ได้จากการเรียนรู้ประสบการณ์รวมถึงสภาพแวดล้อมเป็นส่วนช่วยในการแสดงออกความคิดเห็นซึ่งจะแสดงออก
โดยการพูดหรือการเขีย นและอาจแสดงออกได้ทั้งทางบวกหรือทางลบ ทั้งนี้ความคิดเห็นอาจเปลี่ยนเปลงได้ตาม
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2. การดาเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่บุคคลแสดงออกทางกายและเป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกต
ได้ซึ่งการดาเนินงานอาจปฏิบัติได้ทันทีหรืออาจมีความล่าช้าตามปัจจัยต่าง ๆเช่นความรู้ทัศนคติโอกาสเป็นต้น
2.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การสร้างรากฐานของระดับการดารงชีวิตของคนให้ดีขึ้น
โดยการให้ความรู้ การฝึกด้านคุณธรรม การส่งเสริมสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพ รวมกันอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข ในประเทศไทยได้มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพชีวิต
2.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง กระบวนการสร้างความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องยาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดหรือขจัดปัญหา
ความยากจน การว่างงาน การกระจายรายได้ พร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคมไปในทางที่ดีขึ้น
โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จาเป็นและต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสงวนทรัพยากรไว้ตอบสนองความ
จาเป็นของคนรุ่นต่อไปในอนาคตของการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพัฒนาที่มีการคานึงถึงความเสียหาย
ของสิ่งแวดล้อม มีการป้องกันปัญหาที่เกิดแก่สิ่งแวดล้อม หรือถ้าจาเป็นจะต้องเกิดความเสียหาย ก็จะต้องทาในขอบเขต
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ที่เสียหายน้อยที่สุด การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนี้ จึงเป็นรูปแบบการใช้ทรัพยากรที่มี
การบารุงรักษา และมีอัตราการใช้ที่อยู่ในขอบเขตการอานวยให้หรือศักยภาพที่ทรัพยากรนี้จะคืนสู่สภาพปกติได้
3. เทศบาล หมายถึง เทศบาลเมืองนางรองอาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4. ประชาชน หมายถึง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ ประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์จานวน
15,159 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี มอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 377 คน
แล้วทาการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่ บ้านต่าง ๆ ตามสัดส่วนโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อ มูล พื้น ฐานทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า 5 ระดับ คื อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 ค าถาม
ปลายเปิด เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเทศบาลเมืองนางรองอาเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางและ
ขอบเขตในการออกแบบสอบถาม
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และการสร้างแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์
4. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาไปทดลองใช้กับประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนโนนสุวรรณ อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9255 ซึ่งผ่านเกณฑ์ สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ แล้วนาเสนอ
เป็นตารางแสดงจานวนร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานเทศบาลเมืองนางรอง
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ ค่ าเฉลี่ย และค่ าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบ
คาอธิบาย และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นคาถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองนางรอง
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการดาเนินงานของเทศบาล
เป็นการกระจายอานาจทางการปกครองไปสู่ท้องถิ่น เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ
เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่สาคัญทุกกิจกรรม ตรงกับความต้องการของประชาชน และเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และบริบทของแต่ละชุมชน โดยให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ ทั้งในการ การดาเนินงานและ
การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่สาคัญ การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
บริการทั้งในด้านการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นฐาน
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ทางเศรษฐกิจของชุมชน คือ ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับประโยชน์ บนรากฐานของความสามารถที่มีอยู่ จากการใช้ทุน
ของชุมชน สมาชิกในชุมชนจะเป็นผู้ตัดสินว่า พวกเราจะผลิตอะไรได้บ้างตามศักยภาพและทุนประเภทต่างๆ ที่มีอยู่
เราจะผลิตกันอย่างไร โดยที่ชุมชนสามารถ คิดเอง ทาเอง ได้เอง เหตุผลในข้างต้นได้นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในชุมชนนั้น นามาซึ่งความพึงพอใจในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพราะทาให้
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด
คือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นเพราะ เทศบาลได้มีการจัดการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน และยังส่งเสริม
ตลาดให้กับคนในชุมชน จัดการแสดงต่างๆ เพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ
เพื่อให้แพร่หลาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเรื่อยมา ได้จัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและตัวชุมชนให้มีความ
น่าสนใจมาก ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของตัวชุมชน ทาให้เศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึ้นมาก รองลงมาคือ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเพราะการบริหารงานเทศบาล ได้มีการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหลายอย่าง
เช่น สถานที่สาธารณะที่สามารถใช่ออกกาลังกายและเป็นที่พักผ่อนได้ในเวลาเดียวกัน ทาให้ประชนชนในพื้นที่รู้สึกดี
มีสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งเทศบาลได้มีการจัดกิจกรรมหลายๆ อย่างที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทาให้ประชาชนในชุมชน
ทุกคนเป็นกันเองกับเทศบาล และเทศบาลยังมีการจัดการดูแลและป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยต่างๆ เช่น ยาเสพติด
ให้แก่ประชาชน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเพราะ
เทศบาลเมืองนางรองนั้น ได้ตระภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและมีพนักงานในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมเพียงพอ
คาถึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชนให้น่าอยู่ ซึ่งทาให้คนในชุมชน
มีความพอใจและยังสร้างจิตสานึกให้ประชาชนรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาตนเองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ริมทาง
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้าและส่งเสริมการการกาจัดขยะอย่ างมีประสิทธิภาพ ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจานวนมากที่สุด คือ ต้องการให้ติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในชุมชนให้ครบทุกจุ ด ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนภายในชุมชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน เป็นการสร้างสภาพ แวดล้อมให้มี
ความน่าอยู่ในเวลากลางคืน ป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมกับผู้คนที่เดินทางสัญจรให้เกิดความปลอดภัย และเพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความเป็นอยู่ในชุมชนได้อย่างปลอดภัย รองลงมาคือ ควรมีการจัดการตลาดให้ถูกสุขลักษณะ
รองลงมาคือ ควรมีการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กลุ่ มสตรี รองลงมาคือ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทาให้มีข้อมูลที่จะทาให้เทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถนาไปปรับปรุง
เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 3 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อโนชา สืบจากมี (255 1)
ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลละหารทราย อาเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลละหารทราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองอินทร์ ภายศรี (2558) ได้ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของ
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องค์การบริหารส่วนตาบลสงยาง อาเภอมหาขนะชัย จังหวัดยโสธร พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสงยาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 จากผลการวิจั ย ด้านการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก ซึ่ งเหตุผ ล
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ ดีรอบ (2553) ได้ศึกษาความคิ ดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลตาวัง อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่
ในระดับมาก
2.2 จากผลการวิจัย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเหตุผลดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร โพธิ์ไข (2555) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลถาวรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก
2.3 จากผลการวิจัย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกณัฏฐ์ ตระกูลรัมย์ (2554) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลทุ่งศรีชุมพล อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผลการศึกษาความคิดเห็น
พบว่า ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก
3. จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นคาถามปลายเปิด
ผู้วิจัยได้สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เกี่ยวกับการดาเนินงานของเทศบาลเมือง
นางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดาเนินงานของเทศบาลเมือง ทาให้
ทราบถึงความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยความคิดเห็นที่ประชาชนมีความต้องการมากที่สุดคือ ต้องการให้
ติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในชุมชนให้ครบทุกจุด ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วัลภา หนูน้อย (2554) เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาพญา
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่สาคัญ คือ ควรมีไฟฟ้าส่องทาง
ตามแนวถนนให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้เป็นเพราะการดาเนินงานของเทศบาลเป็นการ
กระจายอานาจทางการปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามความต้องการของคนในท้องถิ่น
เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการของประชาชน และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และบริบทของแต่ละชุมชน ดังนั้น ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต้องพยายามหาช่องทางในการต่อยอด และปรับปรุง
รูปแบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเน้นการลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลปัญหาและแนวทางการแก้ไข ให้ทันต่อความต้องการของประชาชน และควบคู่ไปกับการดูแล
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเน้นที่การส่งเสริมอาชีพและการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะการบริหารที่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด
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1.2 จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าการดาเนินงานด้านนี้
ถ้าเทียบกับทุกด้านที่ดาเนินงาน ผลของค่าเฉลี่ยจะต่าสุด แต่ถ้าวัดค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์แล้ว เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ควรมีการออกสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาคมในชุมชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อร่วมกัน
หาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญ
ในด้านนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
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ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
กรณีศึกษา : นักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยาเพชรบุรี
TRAVEL NEEDS OF VISUAL DISABLED A CASE STUDY:
STUDENTS AT THAMMIK WITTHAYA SCHOOL, PHETCHABURI
กัลยา สว่างคง
Kanlaya Swangkong
สาขาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา และ 2) พฤติกรรมและความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา โดยการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือผู้พิการทางสายตาของ
โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชบุรี จานวน 44 คน โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นโดยศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ (Chi-Square) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบว่ า อายุ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรมในการท่องเที่ยว สถานภาพครอบครัว
ประเภทความพิการทางสายตา ระดับของความเลือนราง และลักษณะของความพิการ มีผลต่อความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตานักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
คาสาคัญ : ผู้พิการทางสายตา, การท่องเที่ยว
ABSTRACT
The objectives of this research were to study 1) the relationship between personal
factors and travel needs of visual disabled and 2) the traveling behaviors and needs of visual
disabled. This study was a cross sectional survey research. The data were collected from total
amount of students, 44 persons, at Thammik Witthaya School, Phetchaburi by questionnaire and
analyzed by descriptive statistics such as percentage, mean, standard deviation chi-square and
correlation coefficient.
The results showed that age, type of attraction, family status, type and attribute of the
visual impairment and the level of declarations affect travel needs of the visual disabled
students at a statistically significant. Also, all factors correlated positively to the travel’s need of
visual disabled students.
Keywords : Visual Disabled, Tourism
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การท่องเที่ยวของไทยเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงมากและสร้างรายได้หลักให้กับประเทศมาตลอด
โดยในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมากถึง 35 ล้านคน ในขณะที่นักท่องเที่ยว
ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นจานวน 152 ล้านคน-ครั้ง ทาให้ประเทศไทยมีรายได้ทางการท่องเที่ยว
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยรวม 2.75 ล้านล้านบาทหรือ ขยายตัวร้อยละ 9.47 จากปี 2559
โดยคิดเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 1.824 ล้านล้านบาท และการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของชาวไทย 9.3 แสนล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) จากรายได้ทางการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
ทาให้หลายหน่วยงานหันมาให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ซึ่งพบว่านอกจากการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว
ออกเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวภายในประเทศแล้ว ในปัจจุบันกลุ่มของนักท่องเที่ยวยังมีความ
หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยทางาน กลุ่มผู้หญิงเดินทางคนเดียว กลุ่มความสนใจพิเศษ กลุ่มผู้สูงอายุ และ
กลุ่มที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกาย โดยในกลุ่มหลังนี้มีข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประเทศ
แถบเอเชียและแปซิฟิกมีผู้พิการมากที่สุดในโลก และโดยปกติแล้ว 1 ใน 10 คนของประชากรโลกจะเป็นผู้พิการ
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ทั้งนี้การท่องเที่ยวถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นพลเมืองโลกไม่ยกเว้นว่าจะเป็น
คนปกติหรือคนพิการ (เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์, 2554)
Bowell (2015) อธิบายว่าผู้พิก ารและผู้สูงอายุในยุโรปมีมากถึง 120 ล้านคนในปี 2005 โดยร้อยละ 70
ของประชากรที่เป็นผู้พิการและผู้สูงอายุมีความพร้อมทั้งสภาพการเงินและความสามารถทางร่างกายในการเดินทาง
ท่องเที่ยว สาหรับประเทศไทยมีจานวนผู้พิการที่จดทะเบียนเป็นคนพิการมากถึง 2,402,550 ราย (ข้อมูล ณ เดือน
กันยายน 2560, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560) ซึ่งเมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2565) ที่กล่าวถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยเน้น
การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการต่างๆ ซึ่ งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนาไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ทาให้พบว่ากลุ่มที่มีข้อจากัด
ทางด้านร่างกายมีแนวโน้มที่จะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเป็นจานวนมากขึ้น อย่างไรก็ดีการเข้าถึงบริการต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการทางการเดินทางท่องเที่ยวสาหรับคนพิการยังมีจากัดมาก และปัญหาหลักอีกประการคือ
ทัศนคติเชิงลบของคนในสังคมที่มักมองว่าผู้พิการไม่ควรเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว (Hersh, 2016)
การเติบโตของตัวเลขคนพิการโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยซึ่งมีจานวนถึง 195,646 คน
(กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2561) นโยบายของรัฐที่มีความพยายามจะลดความเหลื่อมล้าในการ
ดาเนินชีวิต ประกอบกับผลจากงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่ระบุตรงกันว่าผู้พิการมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเหมือนคนปกติ
(พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ ปัทมอร เส็งแดง, 2554; ชูกลิ่น อุนวิจิตร ญานัท ศิริสาร และ ไพรัช โรงสะอาด, 2557) และศักยภาพ
ของคนพิการในการเดินทางท่องเที่ยวทาให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ ทั้งนี้ ผู้พิการ
ทางสายตาถูกจัดให้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการที่มีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยวเพราะเป็นกลุ่มผู้พิการที่สามารถ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองได้ (Small, Darcy, & Packer, 2012) ถึงแม้จะมีหน่วยงานให้ความสนใจในเรื่องคนพิการ
กับการท่องเที่ยวสูงขึ้นแต่กลับพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นกลับมีจานวนไม่มากนัก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
ยังเป็นงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นส่วนมากอีกด้วย (Poria, Reichel, & Brandt, 2011)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจสภาพความต้องการ
และการจัดสิ่งอานวยความสะดวกหรือบริการต่างๆ เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา:
นักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยา เพชรบุรี
2. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา: นักเรียนโรงเรียนธรรมิก
วิทยา เพชรบุรี:
สมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ของผู้พิการทางสายตาที่เป็นนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยา เพชรบุรี มีความสัมพันธ์
กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยว
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ผู้พิการทางสายตา หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนธรรมิกวิทยาที่สูญเสียการมองเห็น หรือมีข้อจากัดหรือ
ความบกพร่องทางการมองเห็น
ประเภทของความพิการทางสายตา หมายถึง รูปแบบของความพิการทางสายตาซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ประเภทคือ 1) คนตาบอด (The Blind) คือ คนที่สูญเสียการมองเห็นโดยรอบด้าน ไม่สามารถอ่านหนังสือธรรมดาได้
ต้องใช้อักษรเบรลล์ (Braille Code) หรือวิธีการฟังแถบบันทึกเสียง 2) คนสายตาเลือนราง (Low Vision) คือ คนที่สูญเสีย
การมองเห็นแต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ได้โดยใช้อุปกรณ์พิเศษ หรือแว่นขยาย
ระดับความเลือนราง หมายถึง การประเมินสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านการมองเห็น แบ่งออกเป็น
ระดับ 1-2 คือ ระดับยังช่วยเหลือตัวเองได้ และระดับ 3-5 คือ ระดับที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
ลักษณะของความพิการ หมายถึง ความพิการทางสายตานั้นเป็นความพิการแต่กาเนิด หรือความพิการ
ในภายหลัง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

➢ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพครอบครัว
- ประเภทของความพิการทางสายตา
- ระดับความเลือนราง
- ลักษณะของความพิการ

ความต้องการเดินทางท่องเที่ยว
ของผู้พิการทางสายตา

- ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตาของนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยามีขั้นตอน
การดาเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross Section
Study)
2. ประชากรในการวิจัย ประชากร (Population) ที่ ใช้ ศึ ก ษาคื อ นั ก เรีย นผู้ พิ ก ารทางสายตาโรงเรีย น
ธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี จานวนทัง้ สิน้ 44 คน โดยศึกษาจากประชากรทัง้ หมด
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบคาถามทั้งแบบปลายเปิดและปลายปิด
4. การทดสอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ดังนี้
4.1 นาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ได้ทาการตรวจทานความถูกต้องและตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
4.2 ปรับปรุงและแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
4.3 นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วไปท าการทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี แล้วนามาปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อให้สอดคล้องและง่าย
ต่อผู้ตอบจากการทดสอบได้ค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient
Alpha) ของ Cronbach’s Alpha ซึ่งมีค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด เท่ากับ 0.868
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและการกระจายของข้อมูล โดยนาเสนอในรูปของตารางค่าร้อยละและการบรรยาย
ประกอบ
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยว
ของผู้พิการทางสายตา สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
ค่าไคสแควร์ (Chi-Square) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว ประเภทความพิการทางสายตา ระดับ
ของความเลือนราง ลักษณะของความพิการ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรและทิศทาง
ของความสัมพันธ์ เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของประชากรเป็นเพศหญิง จานวน 22 คน (ร้อยละ 52.40) และเพศชายจานวน 20 คน (ร้อยละ
47.60) มีอายุ 11-15 ปี (คิดเป็นร้อยละ 48.00) เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 61.90) สถานภาพของครอบครัวอาศัยอยู่กับพ่อแม่ (ร้อยละ 45.20)
ประเภทของความพิการส่วนใหญ่สายตาบอดสนิทและมีความเลือนรางระดับ 1 (ร้อยละ 52.40 และ 31.00 ตามลาดับ)
ลักษณะของความพิการส่วนใหญ่พิการตั้งแต่กาเนิด (ร้อยละ 90.50) และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ได้รับจากบิดา มารดา
(คิดเป็นร้อยละ 50.00)
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ส าหรับ การทดสอบความสั ม พั น ธ์ข องปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลกั บ ความต้ อ งการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วโดยใช้ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
ตัวแปรอิสระ
S.D.
r
P-value
X
เพศ
0.50
0.051NS
0.343
อายุ
14.38
3.26
0.281**
0.000
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
3.74
0.59
0.117**
0.000
NS
หมายเหตุ
= ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
*
= มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา มีผลการทดสอบดังนี้
การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างเพศกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตาโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ -0.051 และระดับนัยสาคัญที่คานวณได้มี
ค่ าเท่ ากับ 0.343 ซึ่งมี ค่ ามากกว่าระดั บ นั ยส าคั ญ 0.05 ที่ ก าหนดไว้ จึ งไม่มี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ดั งนั้ น จึ งปฏิ เสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และกล่าวได้ว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างอายุกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.281 และระดับนัยสาคัญ
ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่กาหนดไว้ จึงมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และกล่าวได้ว่า อายุมีความสัมพันธ์กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างประเภทของแหล่งท่องเที่ยวกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการ
ทางสายตา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.117 และ
ระดับนัยสาคัญที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่กาหนดไว้ จึงมีนัยสาคัญทางสถิติ
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และกล่าวได้ว่า ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
สาหรับการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ค่าไคสแควร์
(  2 ) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าไคสแควร์ (  2 )
ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
ตัวแปรอิสระ
S.D.
r
P-value
NS
ระดับการศึกษา
0.57
435.142
0.319
สถานภาพครอบครัว
1.43
0.381**
0.000
ประเภทความพิการทางสายตา
0.50
0.118**
0.000
ระดับของความเลือนราง
14.97
0.346**
0.000
ลักษณะของความพิการ
0.52
0.232**
0.000
NS
หมายเหตุ
= ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
*
= มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** = มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าไคสแควร์ (  2 ) ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว ประเภท
ของความพิการ ระดับของความเลือนราง ลักษณะของความพิการ กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการ
ทางสายตามีผลการทดสอบดังนี้
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา โดย
การทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่า ค่าที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 435.142 และระดับนัยสาคัญที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ
0.319 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ระดับการศึกษา
ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพครอบครัวกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
โดยการทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่า ค่าที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.381 และระดับนัยสาคัญที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ สถานภาพ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเภทความพิการทางสายตากับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการ
ทางสายตา โดยการทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่า ค่าที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.118 และระดับนัยสาคัญที่คานวณได้
มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ
ประเภทความพิการทางสายตามีความสัมพันธ์กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับของความเลือนรางกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการ
ทางสายตา โดยการทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่า ค่าที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.346 และระดับนัยสาคัญที่คานวณได้
มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ
ระดับของความเลือนรางมีความสัมพันธ์กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของความพิ การกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการ
ทางสายตา โดยการทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่า ค่าที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.232 และระดับนัยสาคัญที่คานวณได้
มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ
ลักษณะของความพิการมีความสัมพันธ์กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
สาหรับผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา รวมถึง
ลักษณะของการท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตาที่เป็นนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยาพบว่า มีความถี่ในการเดินทาง
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ท่องเที่ยวอยู่ที่ 2-3 ครั้งต่อปี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง 100-500 บาท ส่วนใหญ่เป็นการเดินทาง
แบบไปเช้าเย็นกลับในช่วงปิดเทอมโดยรถส่วนตัว ผู้ร่วมเดินทางด้วยเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
ทั้งนี้นักเรียนผู้พิการทางสายตาของโรงเรียนธรรมิกวิทยามีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยว
จังหวัดอื่นๆ ภายในประเทศ และท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่ร้อยละ 52.40 47.60 และ 40.50 ตามลาดับ
โดยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ชื่นชอบคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ทะเล ชายหาด ส่วนความต้องการในเรื่อง
การจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวนั้นแยกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) สิ่งอานวยความสะดวก
ในการนาทาง เช่น ไม้นาทาง ทางเดินสาหรับคนตาบอด (Braille Block) หรือ คนนาทาง 2) เจ้าหน้าที่คอยอธิบาย
รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว 3) กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ผู้พิการทางสายตาสามารถทาร่วมกับคนธรรมดาได้
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนผู้พิการทางสายตาของโรงเรียนธรรมิกวิทยาเพชรบุรีมีการเดินทางท่องเที่ยว
อย่างสม่าเสมอ ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศและสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้เพศรวมทั้งระดับ
การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Pagan (2014)
ที่อธิบายว่าการเดินทางท่องเที่ยวทาให้ผู้พิการสามารถหลีกหนีความจาเจในการดาเนินชีวิตและเพิ่มความมั่นใจให้กับ
ตัวเอง ในขณะที่อายุ สถานภาพครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยว และบุคคลที่ผู้พิการทาง
สายตาเลือกที่จะเดินทางร่วมด้วยเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อน สอดคล้องกับข้อมูลจากบริษัท อินทัชรีเสิร์ช (2555) ที่จัด
ให้ครอบครัวเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับการเดินทางของผู้พิการเพราะครอบครัวมีความเข้าใจลักษณะของการพิการและ
สามารถดูแลผู้พิการได้เป็นอย่างดี ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของผู้พิการทางสายตาคือแหล่งท่องเที่ยว ทาง
ธรรมชาตินั้นตรงกับผลงานวิจัยของ ชูกลิ่น อุนวิจิตร และคณะ (2557)ที่พบว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั้นเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผู้พิการเพราะช่วยคลายเครียด ทาให้สุขภาพกายและใจดีขึ้น
สาหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ประเภทของความพิการ ระดับความเลือนราง ลักษณะของ
ความพิการล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวทั้งสิ้นและยังเกี่ย วข้องกับความต้องการจัด
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้งานวิจัยของ Bowtell (2015) ได้แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่
เป็นผู้พิการจะได้รับการบริการ และสิ่งอานวยความสะดวกที่น้อยกว่านักท่องเที่ยวปกติเสมอ ทาให้ร้อยละ 25
ของผู้พิการในยุโรปปฎิเสธการเดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากข้อจากัดในเรื่องความพิการและสิ่งอานวยความสะดวกนั้นเอง
อย่า งไรก็ดี องค์ ก ารการท่ องเที่ ยวโลก (World Tourism Organization, 2013) ได้ ป ระกาศว่าสิท ธิในการเข้ าถึ ง
สถานที่ต่างๆ และยานพาหนะเป็นสิทธิที่ผู้พิการต้องมีอย่างเท่าเทียมกับคนปกติ ดังนั้นประเด็นในเรื่องการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการจึงเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสาคัญ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้พิการต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้พิการทางสายตามีการเดินทางท่องเที่ยวเป็นประจา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงควรให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายเพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
2. จากผลการวิจัยที่พบว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นที่ชื่นชอบของผู้พิการ แต่ยังมีความต้องการสิ่ง
อานวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆ นั้น หน่วยงานหรืองอค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวควรจัดทาสิ่ง
อานวยความสะดวกและกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้พิการทางสายตาเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
และการเข้าร่วมกิจกรรม
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ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในอนาคต
1. ควรขยายขอบเขตของการศึกษาให้ครอบคลุมถึงผู้พิการประเภทอื่นๆ เช่น ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
ผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อที่ได้ทราบถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการประเภทต่างๆ
2. ควรเพิ่มเติมการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการเดินทางท่อ งเที่ยว เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
การท่องเที่ยวต่อไป
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ความพร้อมด้านบุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
EMPLOYEES' READINESS FOR ENTREPRENEURSHIP IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE FOR
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
เพียงใจ คงพันธ์1 และ ภัทราวรรณ วังบุญคง2
Phiangchai Khongphan1 and Patarawan Wangboonkong2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานของบุคลากรเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ความพร้อมด้านบุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการที่จดทะเบียนกับพาณิ ชย์จัง หวัด
นครศรีธรรมราช การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มตัวอย่าง จานวน 26 แหล่ง ศึกษาคัดเลือกแบบเจาะจง ใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า ระดับความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกับอาเซียนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมด้านบุคลากรสู่ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นของสถานประกอบการ บุ ค ลากรต้ อ งมี ค วามพร้อมทางด้ านภาษาและการสื่ อสารโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษมากที่สุด ร้อยละ 80.77 และควรสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรม พัฒนาทักษะด้าน
การบริการและด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
คาสาคัญ : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ความพร้อม, สถานประกอบการ, จังหวัดนครศรีธรรมราช
ABSTRACT
The aim of this study was to survey the basic knowledge and employees' readiness of
entrepreneurs which was the commercial registration in Nakhon Si Thammarat province for
entering ASEAN Economic Community (AEC). A quantitative research as purposive selection design
was conducted with 26 subjects. Data collections were evaluated by questionnaire. Statistical
analyses were shown as frequency, percentage, mean and standard deviation. The study found
basic knowledge of AEC was within intermediate level. Language and communication skills,
especially English language proficiency skills showed 88.77 % of total subjects and providing
employee training programs including service and international law skills were required for
entrepreneurial readiness of employee for entering AEC.
Keywords : ASEAN Economic Community (AEC), Readiness, Entrepreneurship, Nakhon Si Thammarat
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การรวมตัวกันของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ที่มีโดยมีเป้าหมายคือการส่งเสริม
ในกลุ่ม ประเทศอาเซีย นให้ เป็ น ตลาดและฐานการผลิตเดี ยวกัน มี การเคลื่อ นย้ายสิน ค้ า การบริการ การลงทุ น
แรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรี และเมื่อการค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงมากขึ้น ทาให้กลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น ประเทศ
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สมาชิกของอาเซียนรวมถึงประเทศไทยไทยล้วนคาดหวังผลประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการเป็น
ตลาดและแหล่งผลิตเดียวเสมือนปราศจากพรมแดนของประเทศ การมีอานาจต่อรองกับกลุ่มและประเทศคู่ค้าอื่นๆ
ควบคู่ไปกับโอกาสในการขยายการค้า การลงทุน ภายในประเทศอาเซียน ขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจดึงดูดความ
สนใจจากประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจทั่วโลกหันมาทาหรือพยายามทาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับอาเซียน ในอีก
มุมมองหนึ่ง การเปิดให้มีการไหลเวียนของสินค้า บริการ เงินทุนและ แรงงาน อย่างเสรีระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก
ของอาเซียน ตามแนวคิดของอาเซียนเป็นความท้าทายต่อภาคธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ประเทศ
ไทยได้มีการดาเนินงานหลายประการในการเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจ
เมื่อพิจารณาโครงสร้างประชากรของอาเซียนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมผู้สูงอายุ หลายประเทศซึ่งนับรวมประเทศไทยในภาคแรงงานกาลังแรงงานวัยทางานมีแนวโน้มลดลง ปัญหา
ขาดแคลนแรงงานเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น แต่บางประเทศในอาเซียนที่ยังมีกาลังแรงงานมากอยู่ จึงเป็นเหตุหนึ่งที่มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานในวิชาชีพที่ได้ทา
ข้อตกลงไว้ หรือการเคลื่อนย้ายแรงงานตามการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และเงินทุน โดยเฉพาะประเทศ
ที่ขาดแคลนแรงงานฝีมืออยู่แล้ว (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2555) ความจาเป็นที่อาเซียนต้องเร่งรัดการ
รวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจ ภายในเพื่ อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ อาเซียนเองและเพื่ อสร้างให้
อาเซียนเป็นศูนย์กลางภายในภูมิภาค คานอานาจของประเทศอื่นๆ (ธิดารัตน์ โชคสุ ชาติ, 2553) ภายในภูมิภาค
อาเซียนที่มีบทบาทโดดเด่นอย่าง เช่น จีนและอินเดีย ดังนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเป้าหมายล่าสุดทาง
เศรษฐกิจที่ทาให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกันโดยจะเปิดเสรีทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน
เงินทุนและ แรงงานที่มีทักษะ นับว่าเป็นรูปแบบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจทางภูมิภาคที่ก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาค
เอเชีย ด้วยบทบาทสาคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย
ในปี 2558 จากการที่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ สิ ง ค์ โ ปร์ บรู ไน เวี ย ดนาม ลาว พม่ า และกั ม พู ช า ได้ ร วมตั ว กั น เป็ น ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนในแต่ละประเทศจะต้อง ติดต่อสื่อสารกันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เศรษฐกิจ สังคม การเมื อง การปกครอง การศึ กษา ศิ ลปวัฒ นธรรม ประเพณี การท่ องเที่ ยว และอื่นๆ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งเรื่องการทางานในประชาคมอาเซียน ดังกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ที่
บัญญัติว่า “The Working language of ASEAN shall be English” เมื่อเป็นเอย่างนี้ จึงต้องทาการพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษของ เยาวชน และคนทางานในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นว่าพลเมืองทุกคนในประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ (นพพร สโรบล, 2555) ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเต็มรูปแบบ หลายภาคส่วนต่างคาดการณ์ว่า การเป็นประชาคม
อาเซียนนั้น วิถีชีวิตของคนไทยคงต้องปรับตัวกันพอสมควร เพราะจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดาเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจาชาติของตน จึงจาเป็นอย่างยิ่งคนไทย ต้องเรียนรู้และสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทัดเทียมกับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน
อย่างไรก็ตามการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้มีการเคลื่อนย้ายอาชีพด้วยกัน 8 อย่าง คือ แพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักสารวจ นักบัญชี และการบริการ/การท่องเที่ยว แต่กลุ่มอาชีพเหล่านี้ดูว่า
ไม่น่าจะมีปัญหามากนัก หรือหากจะมีจะเป็นปัญหาจากการไหลออกของกลุ่มอาชี พทั้ง 8 กลุ่มนี้ ซึ่งก็ด้วยเหตุผล
ง่ายๆ คือได้เงินเดือนมากกว่าที่ตนเองทาอาชีพนั้นอยู่ในประเทศของตนเอง แต่สาหรับแรงงานระดับกลางและ
แรงงานระดับต่า จะมีปัญหาเรื่องของทักษะของแรงานกลุ่มนี้โดยเฉพาะเรื่องภาษาคือภาษาอังกฤษ ซึ่งประชาคม
275

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อาเซียนตกลงให้เป็นภาษากลางของ AEC การเคลื่อนย้ายแรงงานจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะเคลื่อนย้าย
แรงานเข้ามาในประเทศไทย อาจทาให้แรงงานชาวไทยเสียเปรียบด้านภาษา ตรงจุดนี้เองในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยงานหรือองค์กรควรต้องรับผิดชอบจัดการต่อยอดเพิ่มเติมเสริมทักษะให้กับก ลุ่ม
แรงงานทั้งระดับกลางและระดับล่าง เพื่อจะให้เขาไปทางานได้อย่างเสรีในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตร เช่ น
อุตสาหกรรมยางพารา โรงสีข้าว การแปรรูปอาหารทะเล มีโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับอนุ ญ าตประกอบกิจการ
แนวโน้มเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ทาให้บ รรยากาศการลงทุนดีขึ้น รวมทั้ งนโยบายการส่งเสริมการลงทุ น การส่งเสริม SME และวิสาหกิจ ชุ มชน
นโยบายการลดระยะเวลาออกใบอนุญ าตโรงงาน และการเปิดกว้างส่งผลให้เกิดการลงทุ น มากขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการในจังหวัดมีศักยภาพขีดความสามารถไม่ต่างจากผู้ประกอบการจังหวัดอื่นๆ ในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจ การสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพื่ อให้ธุรกิจในบริบทของจังหวัดมีค วามเติบโตนาไปสู่ค วามอยู่ดีกินดีของ ประชาชน และอยู่
ร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคได้อย่างบูรณาการความพร้อมไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) การศึกษาความพร้อมด้านบุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการใน
เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ทาให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาชมอาเซียน และความ
พร้อมของสถานประกอบการ เพื่อจะได้หาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงองค์การให้เติบโตก้าวหน้า และเพิ่ม
ศักยภาพองค์กรให้เข้มแข็งสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานของบุคลากรเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการใน
เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาความพร้อมด้านบุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ความพร้อม หมายถึง การเตรียมตัวเองก่อนการกระทาในสภาวะการแข่งขันสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เช่น การหาความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติงาน
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การฝึกใช้ชีวิตร่วมกับคนต่างชาติ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา
ต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) หมายถึง การพัฒนามาจากการ
เป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations: ASEAN)
โดยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม
ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งทั้ง 10 ประเทศมีแนวคิดหลักในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอาเซียน โดยมีลักษณะของประชาคม ได้แก่ ตลาดและฐานการผลิตเดี ยว ภูมิภาคที่มี
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน รวมตัวอยู่ในเศรษฐกิจโลก
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สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่จดทะเบียนกับพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชให้บริการ
ด้ า นคอมพิ วเตอร์แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และมี นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ธุรกิ จ ชั้ น ปี ที่ 4 ทุ ก คนฝึ ก
ปฏิบัติงานอยู่
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความพร้อมด้านบุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. เพศ
2. อายุ
3. ประสบการณ์ในการทางาน
4. ประเภทของสถานประกอบการ
5. รูปแบบการประกอบธุรกิจ
6. ตาแหน่ง
7. จานวนพนักงาน
8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน

ความพร้อมด้านบุคลากรสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ
สถานประกอบการในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช
1. การสรรหาบุคลากร
2. ทักษะบุคลากร
3. ศักยภาพบุคลากร
4. การพัฒนาบุคลากร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรในสถานประกอบการในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จดทะเบียนกับพาณิ ชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้บริการด้ านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ทุกคนฝึกปฏิบัติงานอยู่ ทั้งหมด 26
แหล่ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 26 แหล่ง
3. เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถามแบบประเมิน ค่า (Rating
Scale) ของ Likert และแบบปลายเปิด เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่
1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และส่วนที่ 3 ความพร้อมด้านบุคลากรสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
จานวน 26 ชุด และรับกลับทางไปรษณีย์ครบทั้ง 26 ชุด
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยนามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และใช้
สถิติ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของสถานประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และส่ ว นที่ 3 ความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากรสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของสถานประกอบการในเขตจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความพร้อมด้านบุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 80.77 มีอายุ
45-54 คิดเป็น ร้อยละ 38.46 มีประสบการณ์ในการทางาน 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.15 สถานประกอบการเป็น
อุตสาหกรรมการบริการ คิดเป็นร้อยละ 50 มีรูปแบบการประกอบธุรกิจเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่รูปแบบบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วน คิดเป็นร้อยละ 76.92 สถานภาพหัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 61.54 สถานประกอบการที่มีพนักงาน 40 คน
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 46.15
ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานของบุคลากรเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการวิเคราะห์ ค วามรู้พื้ น ฐานของบุ ค ลากรเกี่ ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยนของสถาน
ประกอบการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ระดับความรู้พื้นฐานของบุคลากรในสถานประกอบการเกี่ยวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.09, S.D.= 0.94) แต่เมื่อพิจารณารายข้อสอง
ลาดับแรก พบว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.58, S.D.= 0.90) และ
ระดับของความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.12, S.D.= 0.65)
ส่วนที่ 3 ความพร้อมด้านบุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อพิจารณาด้านทักษะของบุคลากร คือ การพัฒนาด้านภาษาของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 80.77
รองลงมาด้านทักษะของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 46.15 เมื่อพิจารณาด้านการสรรหาและคัดเลือกบุบุคลากร พบว่า
นานๆ ครั้งที่จะรับบุคลากรใหม่ คิดเป็นร้อยละ 84.62 ด้านศักยภาพของบุคลากร พบว่า บุคลากรมีศักยภาพในการ
แข่ ง ขั น เพื่ อ เข้า สู่ ต ลาดอาเซี ยนอยู่ ระดั บ ปานกลางมากที่ สุ ด ( = 2.92, S.D.= 0.89) และ ไม่ มี บุ ค ลากรที่ เป็ น
แรงงานต่างชาติเลย คิดเป็นร้อยละ 84.62 และเมื่อพิจารณาด้านการพัฒนาบุคลากรพบว่า 2 ลาดับแรกที่ควรพัฒนา
บุคลากรคือ การพัฒนาทักษะด้านภาษา คิดเป็นร้อยละ 88.46 และการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ
50.00
ข้อเสนอแนะของบุคลากรในสถานประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน เรียงลาดับ ดังนี้
1. หน่วยงานควรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
2. หน่วยงานจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ วัฒนธรรม และภาษาโดยเฉพาะอังกฤษให้กับ
บุคลากร
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขออภิปรายผลในประเด็นหลัก ดังนี้
ระดั บ ความรู้ พื้ น ฐานของบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นของสถานประกอบการในเขตจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชของ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ จีรพรรณ นิลทองคา (2559) ทาการศึกษา เรื่อง
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
พบว่า ความรู้ค วามเข้าใจของบุค ลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนความพร้อมด้าน
บุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อพิจารณาด้านทักษะ
ของพนักงานลาดับแรก คือ การพัฒนาด้านภาษาของบุคลากร สอดคล้องกับวรนารี นวนสี (2556) ทาการศึกษา
เรื่อง การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ควรเน้น
ด้านภาษาที่ใช้ในการทางาน คือ ภาษาอังกฤษและมลายู ซึ่ง ลภัสรินทร์ รัตนบุรี และ ชัยวุฑ ตรึกตรอง (2560)
ทาการศึกษา เรื่อง ความพร้อมของผู้ประกอบการการในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบว่า สถาน
ประกอบการมีความพร้อมด้านคนน้อยที่สุด จึงเห็นได้ว่า สถานประกอบการหรือหน่วยงาน ยังขาดความพร้อมด้าน
ภาษา ของบุคลากร ดังนั้นหน่วยงานหรือสถานประกอบการควรเน้นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและด้านภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งมีความจาเป็นมากในประเทศอาเซียน
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาวิจัยทาให้ทราบว่ายังมีบุคลากรในสถานประกอบการที่ยังไม่ทราบความเคลื่อนไหวและ
ผลกระทบต่อการทางานของตนเอง ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร
2. ควรส่งเสริมบุคลากรให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรในสถานประกอบการกับ
บุคลากรของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ วิธีการทางานใหม่ๆ และนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
3. ในการสรรหาบุคลากร ควรเปิดโอกาสรับบุคลากรต่างชาติเข้ามาทางานในสถานประกอบการ เพื่อเป็น
การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษควรเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาในการทางานของบุคลากรใน
สถานประกอบการ
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของสถานประกอบการนอกจากด้านบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอื่นไปสู่การได้เปรียบในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
5. ผลงานวิจัยฉบับนี้ถูกจาอยู่ที่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและปัจจัยความพร้อมด้านบุคลการเท่านั้น
ดังนั้นครั้งต่อไป อาจจะมีการกาหนดปัจจัยความพร้อมด้านอื่นๆ เช่น ด้านเงินทุน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้าน
การบริหารงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
กรมสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงาน. (2556). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการคุ้มครองแรงงาน. [ออนไลน์].
แหล่งที่มา : http://www.labour.go.th/th/index.p. [20 มีนาคม 2560].
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ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
KNOWLEDGE UNDERSTANDING ON THE COMPUTER-RELATED CRIME ACT B.E. 2550 IN THE
USE OF COMPUTERS AND INTERNET OF STUDENTS IN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL
SCIENCES, PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY
ปกาศิต เจิมรอด1 ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ2 พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ3 และ นรินทร์ อุ่นแก้ว4
Pakasit Jermrod1 Tradul Noranitiphadungkarn2 Pantarat Srisuwan3 and Narin Unkeaw4
1, 2, 3, 4อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้ ค อมพิ วเตอร์แ ละระบบเครือ ข่ า ยอิ น เทอร์เน็ ต ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 2) หาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง เป็น การวิจัยเชิงสารวจ โดย
การใช้ แ บบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 15 สาขาวิชา จานวน 320 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจ และนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัย
พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระดับปานกลาง โดยข้อคาถามที่
มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คือ การนาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยทุจริตหรือหลอกลวง ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรื อเป็นข้อมูลเท็จ และข้อมูลนั้นน่าจะทาให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชน และข้อคาถามที่มีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ การใช้รูปภาพของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของรูปภาพ เพื่อนามาใช้เป็นรูปประจาตัว (รูปโปรไฟล์) อันทาให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นตนเองในสื่อสั งคม
ออนไลน์ (Social Network)
3. แนวทางในการพั ฒ นานั กศึ กษาให้ มีค วามรู้ค วามเข้าใจในการใช้ ค อมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ได้แก่ จัดอบรมให้ความรู้ จัดทาคู่มือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการใช้คอมพิวเตอร์ และมี
ผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความรู้ความเข้าใจ, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550,
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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ABSTRACT
The research objectives were 1) study the knowledge and understanding The ComputerRelated Crime Act B.E. 2550 (2007) on the use of computers and Internet networks of Students of
the Faculty of Humanities and Social Sciences 2) Find a way to develop students to have a better
understanding of computer and Internet network. Surveying The questionnaire was used by the
students of the Faculty of Humanities and Social Sciences. Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat
University, 1st semester, academic year 2560, total of 320 subjects. Data were analyzed by
frequency, percentage, mean, cognitive score. The results of this research are as follows :
1. Most of the samples were female. Is a student of public administration In the fourth
year.
2. Most samples Knowledge and understanding of The Computer- Related Crime Act
B.E. 2550 (2007) on the use of computers and Internet networks. Moderate The most common
question is to import computer data into the computer system. By fraud or deception The
information is distorted or fake, whether in whole or in part. Or false information. And the data
will likely cause damage to people. And the question that has the least knowledge is the use of
pictures of others. No image by owner. To be used as a profile (profile picture) that makes
people believe in themselves in social media (Social Network).
3. The development of students to have knowledge and understanding of the
computer network and Internet correctly, such as training to educate. Provide a legal knowledge
guide on computer use. And there are specialist consultants in order.
Keywords : Knowledge Understanding, The Computer- Related Crime Act B.E. 2550, Internet
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคปัจจุบันนี้โลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
(สานักงานราชบัณฑิตยสภา. ออนไลน์. ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การแพร่กระจายไปทั่วโลก, การที่ประชาคม
โลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่ง
เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเป็ น ต้ น ” ดั งนั้ น ในปั จ จุ บั น นี้ ระบบสารสนเทศได้ ถู ก พั ฒ นาให้ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการติดต่อสื่อสาร
เชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้า
และทันสมัยเป็นอย่างมาก ทาให้ผู้คนซึ่งอยู่ในต่างสถานที่กันสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วจน
กลายเป็นยุคแห่งโลกไร้พรหมแดน ด้วยรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ (Online communication) โดยการ
ใช้ ง านผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต จากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ที่ มี ค วามสามารถเหมื อ นอย่ า งเช่ น
คอมพิวเตอร์ เช่น มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมีบทบาท
สาคัญ มากในการสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสาร เนื่องจากมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก ส่งผลให้การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเชื่อมต่อคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัย จนถือว่าเป็น
สิ่งจ าเป็ น ในชี วิ ตประจ าวัน อาจเรียกได้ว่าเป็ น ปั จ จั ยที่ เพิ่ ม เติม ต่อจากปั จ จั ยจ าเป็ น ทั้ ง 4 อย่าง ได้แก่ อาหาร
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เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค (จักรพันธุ์ จันทร์เขียว. 2551 : 1) เมื่อสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมไอที
(Information Technology) ที่คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สาคัญ ซึ่งช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็น
การท างานด้ า นการส่ งข้ อ มู ล ข่ า วสารระหว่า งที่ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก ที่ ห นึ่ ง ในรูป แบบสื่ อ ทั้ ง ภาพเสี ย ง ตั วอั ก ษรและ
มัลติมีเดียได้อย่างรวดเร็วฉับไวทันเวลาที่ต้องการ หากแต่ในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ในทางไม่เหมาะสม เช่ น
น าไปใช้ แ พร่ ภ าพลามกอนาจาร น าภาพไปตั ด ต่ อ เข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ท าให้ ผู้ อื่ น เสี ย หาย ปลอมแปลง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อกวนทาร้ายผู้ใช้คอมพิวเตอร์อื่น ๆ หลอกลวง หรือก่อการร้าย
เป็นต้น
จากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอินเทอร์เน็ตที่มี จานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้เสนอ
ร่างพระราชบัญญั ติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 โดยมีหลักการคือ “ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ ” เหตุผลคื อ “เนื่องจากในปัจ จุบั นระบบคอมพิ วเตอร์ได้เป็ นส่วนสาคั ญ ของการ
ประกอบกิจการและการดารงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระทาด้วยประการใดๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ทางานตามคาสั่งที่กาหนดไว้หรือทาให้การทางานผิดพลาดไปจากคาสั่งที่กาหนดไว้ หรือใช้วิ ธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้
ข้อมูล แก้ไขหรือทาลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อ
เศรษฐกิ จ สั งคม และความมั่ น คงของรัฐ รวมทั้ งความสงบสุ ขและศี ลธรรมอั น ดี ข องประชาชนสมควรก าหนด
มาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ” (พรเพชร วิชิตชลชัย.
ม.ป.ป. : 1)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550)
ได้มีการบัญญัติถึงการกระทาที่เป็นความผิดและบทลงโทษสาหรับความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการและ
แนวทางปฏิบัติของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การติดตามหาตัวผู้กระทา
ความผิดมาลงโทษง่ายขึ้น และเครื่องมือที่สาคัญ ก็คือ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้บริการต้องจัดเก็บไว้เป็น
เวลา 90 วัน และความร่วมมือของทุกฝ่ายในการช่วยกันป้องกัน แต่หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับ
นี้ การกระทาความผิดกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจานวนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทุ กปี จาก
ผลการวิจัยของ สาวตรี สุขศรี ,ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ และอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา
วิจัยหัวข้อ “ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบาย
ของรัฐกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” ศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ตั้งแต่เริ่มประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2554 แนวนโยบายของรัฐไทย รวมทั้งปฏิกิริยาของ
ประชาชนที่มีต่อกฎหมายและการบังคับใช้ โดยเปรียบเทียบประเด็นต่างๆ ดังกล่าวกับต่างประเทศ ผลการศึกษา
พบว่า สถิติคดีความตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 พบว่า ตลอดระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ มีคดีความตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จานวนทั้งสิ้น 325 คดี แม้วัตถุประสงค์แรกเริ่มของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นไป
เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมาย และป้องปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากจานวนคดีที่
ขึ้นสู่ศาลแล้วกลับพบว่าคดีความผิดอันเกิดจากการเผยแพร่เนื้อหาตามมาตรา 14-16 มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 66.15
ในขณะที่คดีที่กระทาต่อตัวระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ (อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้) ตามมาตรา 5-13 มี
เพียงร้อยละ 19 เท่านั้ น อีกทั้งเหตุการณ์ที่เป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ที่เป็นการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นใหญ่ มั ก จะเกิ ด จากความคึ ก คะนองและรู้ เท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ ข องวั ย รุ่ น ดั ง เหตุ ก ารณ์ ต ามข่ า ว
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“อุทาหรณ์! 'โจ๊ก IScream’ ขอโทษสังคมออนไลน์ หลังโพสต์ภาพตัดต่อถูกรางวัลที่ 1” (ไทยรัฐออนไลน์. ออนไลน์.
2559) หรือ “วิจารณ์ให้แซด! สาวโชว์หวิวโปรโมทเว็บพนันผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ” (ไทยรัฐออนไลน์ . ออนไลน์. 2559)
จากเหตุการณ์ ดังกล่าวทาให้เห็นว่าเยาวชนใช้อินเทอร์เน็ตโดยขาดความรู้ อันนาไปสู่การกระทาที่เป็นความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เนื่องมาจากเป็นวัยที่มีความคึกคะนองและอยู่ในวัยที่มีความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง และ
มีพฤติกรรมที่ชอบเลียนแบบ รวมทั้งความต้องการที่จะสร้างความสนใจจากคนรอบข้าง จึงทาให้วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการ
ใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจาวันค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษา การหาความรู้
รอบตัว หาข้อมูลในสิ่งที่ตนเองสงสัยหรืออยากรู้แต่ไม่กล้าถามหรือปรึกษาผู้ปกครอง ตลอดจนการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อความบันเทิงคลายเครียด เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อ่านข่าวบันเทิง เล่นเกมออนไลน์ หรือพูดคุยติดต่อเพื่อนฝูง เป็น
ต้น (ฉันทวิทย์ มูลโคตร. 2555 : 3)
คณะผู้ วิ จั ย ได้ สั ง เกตพฤติ ก รรมของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ในชีวิตประจาวันทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนแล้วพบว่า นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนค่ อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่จะใช้สมาร์ทโฟนใน
ช่วงเวลาพักเพื่อเล่นเฟซบุ๊ก (facebook) และสังคมออนไลน์อื่น ๆ ด้วยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ มี ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
คณะผู้วิจัยกาหนดนิยาม ขอบเขต หรือความหมายเฉพาะสาหรับการวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง เพศ สาขาวิชา และชั้นปีที่กาลังศึกษา
2. พระราชบัญญัติ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระสาคัญที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตควรทราบ
3. ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง การทราบลักษณะของการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1 การทราบลักษณะของอาชญากรรมที่กระทาต่อระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ได้แก่การเข้าไปแทรกแซง ทาลาย ทาให้เปลี่ยนแปลง ทาให้เสียหายในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์
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3.2 การทราบลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประกอบอาชญากรรมซึ่งเป็นอาชญากรรม
ที่มีผลกระทบร้ายแรงและขยายวงกว้าง
4. การใช้ ค อมพิ วเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต หมายถึง การใช้ งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่นใดอันมีลักษณะการทางานเหมือนอย่างเช่นเป็นคอมพิวเตอร์ เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
โน๊ ต บุ๊ ค แล็ ป ท็ อ ป เป็ น ต้ น ที่ ได้ ใช้ ง านผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ญ ญาณคอมพิ ว เตอร์ จ ากผู้ ให้ บ ริ ก าร ไม่ ว่ า จะด้ ว ยทาง
สายสัญญาณ (สาย LAN) หรือแบบไร้สาย (Wi-Fi, 3G, 4G)
5. นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 15 สาขาวิชา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยพัฒนามาจากแนวคิดของพรเพชร วิชิตชลชัย
(ม.ป.ป. : 54) ซึ่งได้กาหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตามพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่งเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรก คือ อาชญากรรมที่กระทาต่อระบบคอมพิวเตอร์
และข้อมูลคอมพิวเตอร์ และลักษณะที่สอง คือ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประกอบอาชญากรรมซึ่งเป็น
อาชญากรรม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- สาขาวิชา
- ชั้นปีที่กาลังศึกษา

ตัวแปรตาม
1. ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญ ญั ติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- การทราบลักษณะของอาชญากรรมที่กระทาต่อระบบคอมพิวเตอร์
และข้อมูลคอมพิวเตอร์
- การทราบลั ก ษณะของการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เป็ น เครื่อ งมื อ ประกอบ
อาชญากรรม
2. แนวทางในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธดี าเนินการการวิจัย
1. เป็นการวิจัยเชิงสารวจ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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2.1 ประชากร ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 15 สาขาวิชา รวมจานวน 1,902 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง จากจานวนประชากร 1,920 คน คณะผู้วิจัยได้นามากาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
เปิดตารางการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan ได้จานวนประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างไม่
น้อยกว่า 320 คน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 303) คณะผู้วิจัยจึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 320 คน และเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์จาแนกเป็น 15 สาขาวิชาได้ดังนี้ 1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 42 คน จากจานวนประชากร 247 คน
2) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 26 คน จากจานวนประชากร 152 คน 3) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
56 คน จากจานวนประชากร 332 คน 4) สาขาวิชาศิลปกรรม 12 คน จากจานวนประชากร 71 คน 5) สาขาวิชา
ภาษาไทย 23 คน จากจานวนประชากร 134 คน 6) สาขาวิชาดนตรีไทย 10 คน จากจานวนประชากร 58 คน 7)
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 26 คน จากจานวนประชากร 157 คน 8) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 29 คน จากจานวน
ประชากร 170 คน 9) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 21 คน จากจานวนประชากร 125 คน 10.) สาขาวิชานิติศาสตร์ 28
คน จากจานวนประชากร 169 คน 11) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 8 คน จากจานวนประชากร 48 คน 12) สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลาม 9 คน จากจานวนประชากร 55 คน 13) สาขาวิชาศิลปะการแสดง 8 คน จากจานวน
ประชากร 50 คน 14) สาขาวิชาดนตรีสากล 14 คน จากจานวนประชากร 82 คน และ 15) สาขาวิชาภาษาจีน 8
คน จากจานวนประชากร 52 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เรื่อง ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง
เพศ สาขาวิชา ชั้นปีที่กาลังศึกษา เป็นแบบสอบถามเชิงสารวจ ส่ วนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่
มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งลักษณะของข้อคาถามเป็นคาถามปลายปิด มีคาตอบเป็นแบบเลือกตอบ และมีการวัด
ข้อมูลเป็นแบบถูกผิด ส่วนที่ 3 เป็นคาถามให้แสดงแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต อย่ า งถู ก ต้ อ ง เป็ น แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด และน าร่ า ง
แบบสอบถามไปหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เ กี่ยวข้อง รวม
3 คน เพื่อใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย แล้วนาความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งมีค่า IOC มากกว่า .66 ทุกข้อ และนาร่างแบบสอบถามไปหา
ค่าความเที่ยง (Reliability) โดยการทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ไม่ใช่
กลุ่ ม ตั วอย่ า ง จ านวน 32 คน แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไปหาค่ า ความเที่ ย ง โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า (Alpha
Coefficience) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม = .79 จึงนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้กลุ่มตัวอย่างทราบก่ อนทาแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงมากที่สุดและผู้วิจัยจะรวบรวมแบบสอบถามคืนทันที ซึ่งผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับแบบสอบถาม
คืนครบทุกฉบับ ร้อยละ 100 เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามพบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุก
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ฉบั บ จึ งได้ ท าการบั น ทึ ก และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง เป็ น
แบบสอบถามเชิ งสารวจ โดยการหาค่ าความถี่และร้อยละ จากนั้ นจึ งวิเคราะห์ ข้อมูลความรู้ค วามเข้าใจที่มีต่ อ
พระราชบั ญ ญั ติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้ค อมพิ วเตอร์ และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการหาค่าเฉลี่ยคะแนนข้อถูก ( ˉx ) และร้อยละ แล้วนามาแปลความหมายโดยเทียบกับ
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ก าหนด และวิ เคราะห์ แ นวทางในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยการจาแนกแนวทาง และจัดเรียงอันดับความถี่
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
เป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4
2. ข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนข้อถูก (x̄ = 12.84) คิดเป็นร้อยละ 64.22 มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยสาขาวิชาที่มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ สาขาวิชาภาษาจีน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ข้อถูก (x̄ = 14.00) คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาคือ สาขาวิชาดนตรีสากล มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนข้อถูก (x̄ = 13.50) คิดเป็นร้อยละ 67.50 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง และสาขาวิชา
นิติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนข้อถูก (x̄ = 13.29) คิดเป็นร้อยละ 66.43 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง
ตามลาดับ สาหรับสาขาวิชาที่มีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยคะแนนข้อถูก
(x̄ = 11.98) คิดเป็นร้อยละ 59.88 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่ าเฉลี่ย ร้อยละ และเกณฑ์ การประเมิ น ของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกั บ ความรู้ค วามเข้าใจที่ มีต่ อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาแนกโดยรวมและสาขาวิชา
n = 320
ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ลาดับที่
สาขาวิชา
โดยรวมของทั้งสองด้าน 20 ข้อ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละของ
เกณฑ์
อันดับ
คะแนนข้อถูก คะแนนข้อถูก การประเมิน
ที่
1
ภาษาอังกฤษ
11.98
59.88
ปานกลาง
14
2
การพัฒนาชุมชนและสังคม
13.08
65.38
ปานกลาง
5
3
รัฐประศาสนศาสตร์
12.50
62.50
ปานกลาง
12
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลาดับ
ที่

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สาขาวิชา

ศิลปกรรม
ภาษาไทย
ดนตรีไทย
ภาษาญี่ปุ่น
การปกครองท้องถิ่น
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
สหวิทยาการอิสลาม
ศิลปะการแสดง
ดนตรีสากล
ภาษาจีน
ค่าเฉลี่ย (x̄)

ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยรวมของทั้งสองด้าน 20 ข้อ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละของ
เกณฑ์
อันดับ
คะแนนข้อถูก คะแนนข้อถูก การประเมิน
ที่
13.08
65.42
ปานกลาง
5
13.09
65.43
ปานกลาง
4
12.90
64.50
ปานกลาง
6
12.00
60.00
ปานกลาง
13
12.69
63.45
ปานกลาง
8
12.62
63.10
ปานกลาง
10
13.29
66.43
ปานกลาง
3
12.75
63.75
ปานกลาง
7
12.56
62.78
ปานกลาง
11
12.63
63.13
ปานกลาง
9
13.50
67.50
ปานกลาง
2
14.00
70.00
มาก
1
ปานกลาง
12.84
64.22

กลุ่มตัวอย่างตอบคาถามถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 20 ข้อ โดยข้อคาถามที่มีความรู้ความ
เข้าใจมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ การนาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยทุจริตหรือหลอกลวง ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเป็นข้อมูล เท็จ และข้อมูลนั้นน่าจะทาให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชน จานวนคนที่ตอบถูก 307 คน คิดเป็นร้อยละ 95.94 รองลงมาคือ การทาให้ระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้ เช่น การปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์
(โทรจัน ,เวิร์ม ,ออโต้รัน) เป็นต้น จานวนคนที่ตอบถูก 303 คน คิดเป็นร้อยละ 94.69 และอันดับ 3 มีข้อคาถาม 3
ข้อเท่ากัน คือ การทาให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเสียหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมด
หรื อ บางส่ ว น โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า ของข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ และการน าเข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา และการโพสต์รูปภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงภาพของผู้อื่น
โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย จานวนคนที่ตอบถูก
300 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ตามลาดับ สาหรับข้อคาถามที่มีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด ได้แก่ การใช้รูปภาพ
ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของรูปภาพ เพื่อนามาใช้เป็นรูปประจาตัว (รูปโปรไฟล์) อันทาให้ผู้อื่นหลงเชื่อ
ว่าเป็นตนเองในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) จานวนคนที่ตอบถูก 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.94
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3. แนวทางในการพั ฒ นานั กศึ กษาให้ มีค วามรู้ค วามเข้าใจในการใช้ ค อมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเสนอแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยการจาแนกและจัดเรียงอันดับความถี่ ได้ดังต่อไปนี้ คือ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
รองลงมาคือ จัดทาคู่มือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการใช้คอมพิวเตอร์และควรมีผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา อันดับสาม
คือ เปิดเป็นวิชาเรียนในหลักสูตรและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยามีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยคะแนนข้อถูก (x̄ = 12.84) คิดเป็น ร้อยละ 64.22 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัดติกาญจน์ ทองบุญฤทธิ์
(2552 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ในอาเภอเมืองเชีย งใหม่ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้และมีความเข้าใจต่อการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริธร เจริญรัตน์ (2552 :
86) ที่ศึ กษาเรื่อง ความรู้และความสนใจเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในหมวด 1
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ และสิริธร เจริญ
รัตน์ (2554 : 31) ที่ศึกษาเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของฉันทวิทย์ มูลโคตร (2555 : 60) ที่
ศึกษาเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และพฤติกรรมความผิดในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประจาจังหวัดนครพนม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ในระดับปานกลาง
2. จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ข้ อ ค าถามที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจมากที่ สุ ด คื อ การน าเข้ า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยทุจริตหรือหลอกลวง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือเป็นข้อมูลเท็จ และข้อมูลนั้นน่าจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นัดติกาญจน์ ทองบุญฤทธิ์ (2552 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจเรื่องของการนาเข้า ข้อมูลเป็นเท็จเนื้อหาไม่เหมาะสม
และการรบกวนทาลายระบบคอมพิวเตอร์ มากที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ (2550
: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คือ การเผยแพร่ภาพจากการ
ตัดต่อหรือดัดแปลงให้ผู้อื่นดูหมิ่นหรืออับอาย
289

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถนาสู่ข้อเสนอแนะได้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ประโยชน์เชิงทฤษฎี ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาท
ในชี วิตประจาวันของนักศึกษาเป็นอย่างมาก และถึงแม้ว่ารัฐบาลจะดาเนินการออกกฎหมายเพื่ อบังคั บใช้และ
กาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ที่กระทาความผิดอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้แล้ว แต่ถ้าหากนักศึกษาไม่มีความรู้ความ
เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถช่วย
แก้ปัญหาสังคมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การทาความเข้าใจกฎหมายว่า
ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ควรพัฒนาควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างถูกต้อง และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ ซึ่งประโยชน์ข องงานวิจัยนี้
ในเชิงวิชาการ สามารถนาผลการวิจัยมาเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีขององค์ประกอบในการพัฒนาวิชาการ เพื่อเป็น
กรอบแนวคิดของการวิจัยและพัฒนา และสามารถนาผลการวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่อไป
1.2 ประโยชน์เชิงนโยบาย จากผลการศึ ก ษาความรู้ค วามเข้ า ใจที่ มี ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ว่า ด้ วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้ ค อมพิ วเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความรู้ความเข้าใจด้านการทราบลักษณะของอาชญากรรมที่
กระทาต่อระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก และความรู้ความเข้าใจด้านการทราบลักษณะ
ของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประกอบอาชญากรรมอยู่ในระดับปานกลาง คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้
1) คณะควรจัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ช่วยเสริมการความรู้และความเข้าใจในกฎหมายดังกล่าวให้แก่นักศึกษาอย่างถูกต้อง
2) คณะควรจัดทาคู่มือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องเพื่อเผยแพร่
ให้แก่นักศึกษา
3) คณะควรมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการ
ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
4) คณะควรมีวิชาความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นวิชา
เรียนในหลักสูตร
5) คณะควรเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อ
ต่างๆ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากผลการวิ จั ย พบว่ า ความรู้ ค วามเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความรู้ความเข้าใจด้าน
การทราบลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประกอบอาชญากรรมอยู่ในระดั บปานกลาง ซึ่งลักษณะของ
การกระท าความผิ ด ใช้ ค อมพิ วเตอร์เป็ น เครื่อ งมื อ ประกอบอาชญากรรมนี้ มั ก จะเกิ ดขึ้ น ในชี วิต ประจ าวัน ของ
นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความรู้ในการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
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2.2 ในการวิจัยครั้งนี้เน้นเฉพาะการศึกษาความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาหนึ่ ง ในสี่ ค ณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาความรู้ความเข้าใจที่มีต่อ
พระราชบั ญ ญั ติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้ค อมพิ วเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ครอบคลุมนักศึกษาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย อันจะได้นาผลการวิจัยไปใช้ในประโยชน์เชิงนโยบายระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ต “ทีเด็จฯ 3 บอดี้สแลมเดอะ พาวเวอร์ ออฟแชริ่งคอนเสิร์ต” (กิจกรรมทาดีตามคาพ่อสอน 9)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตที่จัดโดยสถานศึกษา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ข องปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
คอนเสิร์ต ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น และปัจจัยด้านความภักดีในการชมคอนเสิร์ตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชม
คอนเสิร์ต และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษาผ่านการจัดคอนเสิร์ต สถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพี ย ร์สั น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ คื อ ผู้ ช มคอนเสิ ร์ต จ านวน 734 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 95 จากแบบสอบถามซึ่ งเป็ น
เครื่องมือ ทั้งหมด จานวน 750 ตัวอย่าง ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เ กิน 5 % เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตที่จัด
โดยสถานศึกษาที่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาพลักษณ์คอนเสิร์ต ปัจจัยด้าน
ความเชื่อมั่น และปัจจัยด้านความภักดีในการชมคอนเสิร์ตที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตที่
จัดโดยสถานศึกษาที่แตกต่างกัน 3) คอนเสิร์ตที่จัดโดยสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
สถานศึกษา
คาสาคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตที่จัดโดยสถานศึกษา,
กิจกรรมทาดีตามคาพ่อสอน 9
ABSTRACT
The objectives of this research were to study the correlation between the marketing mix
(4Ps) and audiences’ decisions to participate in the concert organized by the educational
institute, to study the correlation between personal factors, brand image factors, brand trust
factors and brand loyalty factors influencing audiences’ decisions to participate in the concert
and to study the correlation between the corporate image and the Tdej 3 Concert organized by
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Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The statistics used to analyze the data were
percentage, mean, standard deviation, and the Pearson Correlation Coefficient. The sample used
in this research was 734 (95 %) of 750 audiences who saw Tdej 3 Concert at Bansomdejchaopraya
Rajabhat University on April 20, 2017-by showing the discrepancy not exceeding more than 5%
due to infinite population. The results showed that 1) the factors of marketing mix (4Ps)
influenced audiences’ decisions to participate in the concert organized by the educational
institute in different levels, 2) personal factors, brand image, brand trust and brand loyalty were
correlated with audiences’ decisions on participating in the concert in different levels, and 3)
concert organized by educational institution was correlated with the good corporate image of
that institute.
Keywords : Marketing Mix (4Ps), Decision Making for Attending Concert Organized by Educational
Institution,Activities Following the Guidance of His Majesty the King Rama 9
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บั น คนยุ ค ใหม่ โ ดยเฉพาะ เจนแซทหรื อ เจนเงี ย บ (Generation Z หรื อ iGeneration หรื อ
internet generation หรือ Silent Generation) ได้แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารระหว่างคนกลุ่มนี้ว่า ส่วนใหญ่เป็น
การสื่อสารผ่านข้อความบนหน้าจอมือถือ หรือคอมพิวเตอร์แทนการพูด ให้ความสาคัญกับการเสพประสบการณ์
มากกว่าสิ่งใด การเรียนรู้ของชาวเจนแซท เน้นผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ดังนั้นผู้ทาธุรกิจจึงต้องพยายามหา
วิธีการต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจคนยุคนี้ด้วยการสร้างความแตกต่างที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของตนเอง การเรียนการสอน
ในสถานศึกษาจึงมีความจาเป็นต้องปรับให้สอดรับกับคนกลุ่มเหล่านี้ จึงจะทาให้สามารถตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบันได้
การที่ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา ได้ ท ดลองจั ด คอนเสิ ร์ต ในสถานศึ ก ษาจริง ได้ สั ม ผั ส กั บ เทคโนโลยี จ ริงรวมทั้ งผู้ ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ได้เห็นปัญหาและเรียนรู้ จากการแก้ปัญหาจริงจะทาให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ในช่วง
เวลาที่ ผ่ า นมาจะเห็ น ได้ ว่า มี ก ารจั ด คอนเสิ ร์ต โดยสถานศึ ก ษาอยู่ พ อสมควร แต่ ยัง ไม่ ป รากฏภาพที่ ชั ด เจนว่า มี
สถานศึกษาใดที่คิดส่งเสริมวิธีการบูรณาการรายวิชาที่นิสิตเรียนเข้าสู่การจัดงานคอนเสิร์ตอย่างจริงจังเพื่ อให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม โดนเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขานั้น ๆ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรที่จัดคอนเสิร์ต ซึ่งกิจกรรมคอนเสิร์ต
“ทีเด็จฯ 3 บอดี้สแลม - เดอะ พาวเวอร์ ออฟแชริ่งคอนเสิร์ต” (กิจกรรมทาดีตามคาพ่อสอน 9) ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของทางมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 2: การ
สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ พันธกิจ :
พัฒ นาหลักสูตรที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศ น์ ให้ มีการบู รณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิช าต่าง ๆ ให้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ด้านที่ 2: พัฒ นาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้ เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล แนวทางที่ 1: ปรับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการ
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การวิจัยนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ เป็นขั้นตอนของการทาการศึกษา
เกี่ยวกับภาพลักษณ์และสถานการณ์ที่แท้จริงขององค์กรเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ และ
การดาเนินงานตามแผน จากนั้นคือการประเมินผลซึ่งผลลัพธ์ที่เกิด ขึ้น องค์กรสามารถนาผลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อ
ศึกษาหาข้อบกพร่องของแผนงาน แล้วปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
เกิดขึ้น ซึ่งขั้นตอนนี้จะนาไปสู่การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการทาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์และใช้ในการวางแผนงานต่อไป ซึ่งเป็นการตอบโจทย์วิชาการควบคู่ความบันเทิงโดยแท้จริง
จะเห็นได้ว่าในบรรดาธุรกิจบันเทิง คอนเสิร์ตเป็นหนึ่งในอันดับต้น ๆ ของธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะเป็นธุรกิจ
ที่สร้างความบันเทิงให้แก่คนทุกกลุ่มตั้งแต่รุ่นเด็กจนถึงรุ่นใหญ่ เพราะถึงอย่ างไรคนไทยก็ยังแสวงหาความรื่นรมย์
ให้กับ ชีวิตอยู่ นายพงษ์ พันธ์ วงศ์ หนองเตย ผู้อานวยการวางแผนกลยุทธ์ บริษัทบีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์
เปิดเผยว่า ภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจโชว์บิซในปีนี้คาดว่ามีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากมีผู้เล่นรายใหม่
เข้ามาท าตลาดเพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะผู้เล่นจากต่างประเทศ เห็ น ได้จ ากการน าศิ ลปิ นเกาหลีเข้ามาจั ดคอนเสิร์ตใน
ประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ (โพสต์ทูเดย์ . 2560) ส่งผลให้ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องเร่งปรับปรุงและพัฒ นา
รูปแบบคอนเสิร์ตให้ทันสมัย มีจุดเด่น เพื่อให้ตอบโจทย์รูปแบบการดาเนินชีวิตของคนในโลกยุคดิจิทัลมากที่สุด
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ประกอบธุรกิจคอนเสิร์ตซึ่งต้องเป็นนักการตลาดไปในตัว มักให้ความสาคัญและ
พยายามทาความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับผู้บริโภค โดยพยายามทาความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับผู้บริโภคในเรื่องต่าง
ๆ ที่สามารถมากระตุ้นความต้ องการซื้อของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ
คอนเสิร์ตจึงต้องมีการทาวิจัยและการสารวจการตลาดอย่างสม่าเสมอ เพราะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจคอนเสิร์ต
และเพื่ อเป็ น การตรวจสอบกลยุท ธ์ที่ วางไว้ห รือกาลังดาเนิ น การอยู่นั้ นว่ามีป ระสิท ธิภ าพมากน้อยเพี ยงใด ควร
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะทาวิจัยเพื่อให้สถานศึกษานาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ในการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ และกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในสภาพตลาดปัจจุบัน และที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้น โครงการบ้านสมเด็จฯ เอนเตอร์เท
นเมนท์ ปี ที่ 5 ตอน “ทีเด็จฯ 3 บอดี้สแลม เดอะ พาวเวอร์ ออฟแชริ่งคอนเสิร์ต ” ยังเป็น โครงการที่ สนับสนุ น
กิจกรรมทาดีตามคาพ่อสอน ปีที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้อมนาคาสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งประกอบด้วย 3 ดี
โดยเริ่มจาก ดีที่ 1 สร้างคนให้ทาละคร ด้วยคาสอนของพ่อนาใจ ผ่านการแสดงละครเวทีบ้านสมเด็จฯ ลาดับที่ 6
เรื่อง จุดจบแห่งพันธนาการ ซึ่งนาแสดงโดยดารานักแสดงชายชั้นนา คุณอ้น (สราวุธ มาตรทอง) พร้อมด้วยนักแสดง
จากค่ายละครเวทีบ้านสมเด็จฯ ในรายวิชา การแสดงเพื่อธุรกิจบันเทิง และรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษในละคร
ในส่วนของดีที่ 2 คือ สร้างคนให้ทาค่ายเพลง เพื่อสร้างบทเพลงตามรอยพ่ออัครศิลปิน พบกับศิลปินนักศึกษาจาก
บ้านสมเด็จ เรคคอร์ด และศิลปินฝึกหัด เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ในการแสดงผลงานเพลง ของเหล่านักศึกษาทั้งค่าย
และดีที่ 3 “สร้างคนให้ทาคอนเสิร์ต เพื่อให้บังเกิดวิชาชีพไกล” พบกับการจัดการแสดงในเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่
ย่านฝั่งธน ดาเนินการการจัดงานโดย นักศึกษาในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษและทีมงาน TDEJ Music Festival
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนกิจกรรมการศึกษาในโครงการบ้านสมเด็จฯ เอนเตอร์เทนเมนท์
กิจกรรมเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงการเปิดโลกยุคใหม่แห่งการศึกษาไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้พยายามแสดงให้เห็นถึงคาว่า “วิชาการบันเทิง” คือการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการจากการเรียนรู้
ภายในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงอย่างมืออาชีพเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและฝึกปฏิบัติงานด้านการ
จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) อย่างเป็นรูปธรรมทั้งละครเวที (ค่ายละครเวที) การแสดงผลงานเพลง (ค่าย
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เพลง) และการจัดคอนเสิร์ต โดยมิได้มุ่งแสวงหาผลกาไรจากผลประกอบการเป็นหลัก แต่ต้องการผลตอบแทนในเชิง
ของการได้มาซึ่งประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา ทาให้เกิดการฝึกฝนทักษะ
ความสามารถสาหรับการทางานจริงในแวดวงธุรกิจบันเทิง อัน จะเป็นผลงานส่วนตัวให้กับนักศึกษาในการรับรอง
ความสามารถ สาหรับใช้ในการแสดงผลงานหรือสมัครงานหลังจบการศึกษาได้ นักศึกษามีศักยภาพปฏิบัติงานใน
รูปแบบคอนเสิร์ตและการจัดกิจกรรมพิเศษ (Concert & Special Events) ในตลาดบันเทิงระดับประเทศ เน้นสร้าง
ผลงานให้เป็นที่รู้จักด้วยการสื่อสารการตลาด การออกแบบสื่อและการลงสื่อ ต่าง ๆ แบบครบวงจร เกิดความรัก
ความสามั ค คี และยั งเป็ น การท างาน เพื่ อ อุทิ ศ ตนให้ เกิ ดประโยชน์ แก่สั งคม โดยรายได้ ในการจั ดงานมอบเป็ น
ทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ทั้งนี้งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ต
“ทีเด็จฯ 3 บอดี้สแลม - เดอะ พาวเวอร์ ออฟแชริ่งคอนเสิร์ต” (กิจกรรมทาดีตามคาพ่อสอน 9) ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้จัดงานและมหาวิทยาลัยทราบความต้องการของผู้บริโภค
และสามารถนาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรสืบไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ต
ที่จัดโดยสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาพลักษณ์คอนเสิร์ต ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น
และปัจจัยด้านความภักดีในการชมคอนเสิร์ตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ต
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษาผ่านการจัดคอนเสิร์ต
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์คอนเสิร์ต
ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น
และปัจจัยด้านความภักดี

การตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ต“ทีเด็จฯ ๓”

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s) หมายถึง กลยุทธ์การตลาด (Marketing
Strategy) เป็นวิธีการใช้เครื่องมือการตลาดที่เรียกว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งหมายถึง การมี
สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้ม
รวมถึงมีการจัดจาหน่ายการะจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความ
พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ที่เรียกว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing
Mix) ซึ่งประกอบด้วย 4P’s ดังนี้
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง การมีราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และยินดีจ่าย เพราะมองเห็นคุณค่า
3. การจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง การจัดจาหน่าย การกระจายสินค้า ให้สอคล้องกับพฤติกรรมการซื้อ
หา และให้ความสะดวกแก่ลูกค้า
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการใช้ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิด
พฤติกรรมอย่างถูกต้อง (เสรี วงษ์มณฑา. 2542 : 11)
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น มีความสาคัญต่อ
นั กการตลาดเพราะมัน ส่ งผลถึ งเรื่องอุป สงค์ (Demand) ความต้อ งการซื้อในตัวสิน ค้ าทั้ งหลาย นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยส่วนบุคคลบ่งชี้ถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ ทาให้ตลาดอื่นหมดไป หรือลดความสาคัญลง จะเห็น
ได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่สาคัญหลักๆ คือ อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษาและรายได้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล .
2544 : 38-39)
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ คอนเสิร์ต หมายถึง ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า (Brand Image) หรือ การรับรู้ของ
ผู้บริโภค (Consumer Perception) ที่มีต่อตราสินค้า เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดมากว่าข้อเท็จจริงในคุณ ภาพ
และลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ (เสรี วงษ์มณฑา. 2542 : 98) ในการโฆษณาจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างภาพพจน์
ในตราสินค้า (Brand Image) โดยสร้างความแตกต่างด้านภาพพจน์ (Image differentiation) ตัวอย่าง การใช้ชื่อ
สินค้ าเป็น ภาษาตะวันตกแม้ว่าจะเป็นสินค้ าที่ ผลิตในประเทศไทยเพื่ อสร้างภาพพจน์ ใ นตราสิ นค้ าว่าเป็ นสิน ค้ า
ต่างประเทศ นอกจากนี้การให้ความสาคัญกับตราสินค้าในกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการสร้างความสัมพันธ์และความ
ผูกพันในตราสินค้ากับผู้บริโภคยังทาให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้ามากขึ้น (เสรี วงษ์มณฑา. 2540 : 49)
ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น หมายถึง ความเชื่อมั่นในตราสินค้า (Brand Trust) ความเชื่อมั่นมีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการกาหนดลักษณะข้อผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร ความเชื่อมั่น คือ สภาพ
ความเป็นจริงเมื่อคนจานวนหนึ่งเกิดความเชื่อมั่นโดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่ อถือ (Reliability)
และความซื่อสัตย์จริงใจ (Integrity) โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดที่ศึกษา
เรื่องบุคลิกภาพและจิตวิทยา (Morgan & Hunt. 1994 : 20-38)ปัจจัยด้านความภักดี หมายถึง ความภักดีในตรา
สินค้า (Brand Loyalty) คือ การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่นการนึกถึง
และหรือตรงใจผู้บริโภค และเกิดการซื้อซ้าต่อเนื่องตลอดมา (ปิยะธิดา ยอดที่รัก กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ์ และไกร
ชิต สุตะเมือง. 2558 : 4)
การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร หมายถึงงานที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อจูงใจสาธารณชนให้มองเห็น
ภาพขององค์กร การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์เป็นตัวกาหนดแนวทางการดาเนินงานและ
ความชัดแจ้งของพฤติกรรมองค์กร (อภิชัจ พุกสวัสดิ์ . 2556 : 29) ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง ภาพรวมของ
องค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู้จัก เข้าใจและได้มีประสบการณ์ร่วม
ด้วย (Frank Jefkins. 1993 : 21-22) การประชาสัมพันธ์ถูกนามาใช้ใน 2 ลักษณะ คือ การประชาสัมพันธ์องค์กร
(corporate public relations/CPR) และการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (marketing public relations/MPR)
การประชาสัมพันธ์องค์กร (corporate public relations/CPR) เป็นการดาเนินการประชาสัมพันธ์ที่ทาให้องค์กร
เป็นที่รู้จัก ความนิยมและมีชื่อเสียงด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ส่วนการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
(MPR) เป็นการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ทาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และนิยมชมชอบใน
ตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ (David Pickton and Amanda Broderick. 2001 : 716) นอกจากนี้พรทิพย์ พิมล
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สินธุ์ (2548 : 43) ได้กล่าวเสริมว่า การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ถือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิ งบูรณาการ (integrated
public relations) ได้รับการยกระดับสู่งานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และยังเพิ่มบทบาทในการสนับสนุนการตลาด
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการแข่งขัน
คอนเสิร์ต หมายถึง การแสดงสาธารณะอย่างหนึ่งเพื่อการฟัง โดยมีการเก็บค่าบัตรเพื่อเข้าชม ณ สถานที่
จริง โดยผู้ส่งสารหรือศิลปินผู้แสดงจะส่งสารเพื่อให้ผู้รับสารได้รับอรรถรสในการชมในลักษณะเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเรียกได้
ว่าเป็น Group Communication โดยมีการสื่อสารในลักษณะเผชิญหน้า (Face to Face) ในการนี้เราสามารถเรียก
ได้ว่า ผู้ชมมีลักษณะเป็น “Spectator” ผู้ชมจะมีส่วนร่วมในการแสดงสูง จึงถือได้ว่าเป็นสื่อ ที่ต้องการความมีส่วน
ร่วมทาให้บรรยากาศของคอนเสิร์ตนั้นเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (พีระพล พิภวากร. 2552 : 38-42)
การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่ง
ผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอในชีวิตประจาวัน (ฉัตยาพร เสมอใจ
และมัทนียา สมมิ. 2546 : 23)
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้บริโภคหรือผู้ชมคอนเสิร์ตอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้ นไป ในกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจในการเลือกชมคอนเสิร์ตได้ด้วยตนเอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอนจึงกาหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2549 น.26) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 734 ตัวอย่าง และระดับค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% เท่ากับเพิ่ม
ขนาดตัวอย่างจานวน 16 ตัวอย่าง รวมจานวนตัวอย่างทั้งหมด 750 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าชมคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นคาถามปลายปิด
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์อ งค์กร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) (บุญ ชม ศรี
สะอาด, 2545:45)
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
คอนเสิร์ต ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น และปัจจัยด้านความภักดีในการชมคอนเสิร์ตแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับเช่นกัน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาจากข้อมูล
2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากบทความวิจัย หนังสือ ตารา อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม จากนั้นเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิได้จาก
การเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 750 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’ s Correlation Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดองค์ประกอบแรก การ
บริการคอนเสิร์ต (ผลิตภัณฑ์ (Product)) กับภาพลักษณ์องค์กร มีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดองค์ประกอบแรก
การบริการคอนเสิร์ต (ผลิตภัณฑ์ (Product)) กับภาพลักษณ์องค์กร
การบริการคอนเสิร์ต (ผลิตภัณฑ์ (Product))
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)
r
Sig.
ระดับ
ลาดับที่
รูปแบบคอนเสิร์ตมีความหลากหลาย
.73
.00*
สูง
1
รูปแบบคอนเสิร์ตสอดคล้องกับช่วงวัยของผู้ชม
.68
.00*
ปานกลาง
2
คุณภาพเครื่องเสียง
.68
.00*
ปานกลาง
2
การจัดลาดับโชว์ สคริป
.63
.00*
ปานกลาง
4
คุณภาพการโชว์
.57
.00*
ปานกลาง
5
การออกแบบเวที ฉาก และกราฟิก
.56
.00*
ปานกลาง
6
การจัดไฟ/แสงสี
.64
.00*
ปานกลาง
3
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
จากตารางที่ 1 ผลวิ เคราะห์ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
องค์ประกอบแรก การบริการคอนเสิร์ต (ผลิตภัณฑ์( Product)) กับภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ตัวแปรด้านรู ปแบบ
คอนเสิร์ตมีความหลากหลายมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กรในระดับสูง ส่วนตัวแปรด้านต่าง ๆ มีความสัมพันธ์
ในระดับปาน กลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดองค์ประกอบที่สอง
ราคาบัตรเข้าชม (Price) กับภาพลักษณ์องค์กร
ราคาบัตรเข้าชม (Price)
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)
r
Sig.
ระดับ
ลาดับที่
ราคามีความเหมาะสม
.50
ราคามีมาตรฐาน
.49
ราคามีความชัดเจน
.63
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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.00*
.00*
.00*

ต่า
ต่า
ปานกลาง

2
3
1
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ระหว่างปั จจั ยส่วนประสมทางการตลาด
องค์ ป ระกอบที่ ส อง ราคาบั ต รเข้ า ชม (Price) กั บ ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร พบว่า ตั วแปรด้ า นราคามี ค วามชั ด เจนมี
ความสัมพันธ์กับกับภาพลักษณ์องค์กรในระดับปานกลาง ส่วนตัวแปรด้านราคามีความเหมาะสมและด้านราคามี
มาตรฐาน มีความสัมพันธ์ในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดองค์ประกอบที่สาม
การจัดจาหน่าย (Place) กับภาพลักษณ์องค์กร
สถานที่จัดจาหน่ายบัตรและสถานที่แสดงคอนเสิร์ต
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)
(Place)
r
Sig.
ระดับ
ลาดับที่
สถานที่จาหน่ายบัตรมีความสะดวกสาหรับผู้ซื้อบัตร
.60
.00*
ปานกลาง
1
ทาเลที่ตั้งคอนเสิร์ตสามารถเดินทางไปมาสะดวก
.51
.00*
ปานกลาง
3
สถานที่จัดคอนเสิร์ตมีความเหมาะสม
.55
.00*
ปานกลาง
2
สถานที่จัดคอนเสิร์ตมีความปลอดภัย
.51
.00*
ปานกลาง
3
ภายในบริเวณการจัดคอนเสิร์ตมีความสะอาด
.32
.00*
ต่า
4
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
จากตารางที่ 3 การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
องค์ประกอบที่สาม การจัดจาหน่าย (Place) กับภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ตัวแปรด้านสถานที่จาหน่ายบัตรมีความ
สะดวกสาหรับผู้ซื้อบัตร ด้านสถานที่จัดคอนเสิร์ตมีความเหมาะสม ด้านทาเลที่ตั้งคอนเสิร์ตสามารถเดินทางไปมา
สะดวก และด้านสถานที่จัด คอนเสิ ร์ตมีค วามปลอดภัยมีค วามสัมพั นธ์กับภาพลักษณ์ องค์ กรในระดับปานกลาง
ส่วนตัวแปรด้านภายในบริเวณการจัดคอนเสิร์ตมีความสะอาดมีความสัมพันธ์ในระดับต่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดองค์ประกอบที่สี่
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กับภาพลักษณ์องค์กร
การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)
r
Sig.
ระดับ
ลาดับที่
มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
.58
.00*
ปานกลาง
2
มีการประชาสัมพันธ์อย่างน่าสนใจ
.63
.00*
ปานกลาง
1
มีส่วนลดราคาบัตร เนื่องจากเพื่อการกุศล
.57
.00*
ปานกลาง
3
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
องค์ประกอบที่สี่การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กับภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ตัวแปรทุกด้านมีความสัมพันธ์กับ
กับภาพลักษณ์องค์กรในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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2. ข้อมูลสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาพลักษณ์คอนเสิร์ต ปัจจัย
ด้านความเชื่อมั่น และปัจจัยด้านความภักดีในการชมคอนเสิร์ตกับภาพลักษณ์องค์กร
2.1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ43.70 อายุต่ากว่า 20 ปี
จานวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 มีสถานภาพโสด จานวน 637 คน คิดเป็นร้อยละ 86.80 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จานวน 483 คน คิดเป็นร้อยละ 65.80 อาชีพนิสิต/นักศึกษา จานวน 438 คน คิดเป็นร้อยละ 59.70
นอกจากนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตที่จัดโดยสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
2.2 ข้อมูลสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาพลักษณ์องค์กรมีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับกับภาพลักษณ์องค์กร
ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors)
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)
r
เพศ
.39
อายุ
.22
สถานภาพ
.19
ระดับการศึกษา
.03
- ต่ากว่าปริญญาตรี
.03
- ปริญญาตรี
.64
- สูงกว่าปริญญาตรี
.56
อาชีพ
.23
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sig.
.00*
.00*
.00*
.41
.40
.00*
.00*
.00*

ระดับ
ต่า
ต่ามาก
ต่ามาก
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ามาก

ลาดับที่
1
3
4
5

2

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาพลักษณ์องค์กร
พบว่า ตัวแปรด้านเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กรในระดับต่ามากถึงต่า แต่ตัว
แปรด้านระดับการศึกษาพบว่าระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนใน
ระดับต่ากว่าปริญญาตรีไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
4. ข้อมูลสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์คอนเสิร์ตกับภาพลักษณ์องค์กร มี
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์คอนเสิร์ตในประเด็นต่าง ๆ
กับภาพลักษณ์องค์กร มีดังต่อไปนี้
ภาพลักษณ์คอนเสิร์ต (Brand Image)
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)
r
Sig.
ระดับ
ลาดับที่
ให้ หรือ มีส่วนที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
.44
.00*
ต่ามาก
5
ความมีชื่อเสียงของศิลปิน
.65
.00*
ปานกลาง
4
ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน
.68
.00*
ปานกลาง
3
คอนเสิร์ตมีความทันสมัย
.74
.00*
สูง
2
เป็นที่ตอบรับกระแสนิยม
.80
.00*
สูง
1
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์คอนเสิร์ตกับ
ภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ตัวแปรด้านเป็นที่ตอบรับกระแสนิยมและคอนเสิร์ตมีความทันสมัยมีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์องค์กรในระดับสูง รองลงมาคือ ตัวแปรด้านความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินและด้านความมี
ชื่อเสียงของศิลปินมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนตัวแปรด้านให้ หรือมีส่วนที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมี
ความสัมพันธ์ในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในการชมคอนเสิร์ตในประเด็นต่าง ๆ
กับภาพลักษณ์องค์กร
ความเชื่อมั่นในการชมคอนเสิร์ต (Brand Trust)
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)
r
Sig.
ระดับ
ลาดับที่
ความมั่นใจมั่นใจว่าระบบการจัดการเข้าชมมีความเหมาะสม .75
.00*
สูง
1
ความมั่นใจว่าระบบการจัดที่นั่งมีความเหมาะสม
.66
.00*
ปานกลาง
2
ความมั่นใจว่าการแสดงคุ้มค่ากับค่าบัตร
.49
.00*
ต่า
4
ความมั่นใจว่าจะได้รับความประทับใจจากการแสดง
.48
.00*
ต่า
5
ความมั่นใจว่าปลอดภัยเมื่อเข้าชมคอนเสิร์ต
.56
.00*
ปานกลาง
3
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในการชมคอนเสิร์ตใน
ประเด็นต่างๆ กับภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ตัวแปรด้านความมั่นใจว่าระบบการจัดการเข้าชมมีความเหมาะสมมี
ความสัมพันธ์กับการแสดงความเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กร ในระดับสูง รองลงมาคือ ตัวแปรด้านความมั่นใจว่าระบบ
การจัดที่นั่งมีความเหมาะสมและความมั่นใจว่าปลอดภัยเมื่อเข้าชมคอนเสิร์ตมีความสัมพันธ์กับการแสดงความเห็น
ต่อภาพลักษณ์องค์กรในระดับปานกลาง ส่วนตัวแปรด้านความมั่นใจว่าการแสดงคุ้มค่ากับค่าบัตรและความมั่นใจว่า
จะได้รับความประทับใจจากการแสดงมีความสัมพันธ์กับการแสดงความเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรในระดับต่า
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความภักดีในการชมคอนเสิร์ตในประเด็นต่าง ๆ
กับภาพลักษณ์องค์กร
ความภักดีในการชมคอนเสิร์ต (Brand Loyalty)
ภาพลักษณ์องค์กร
r
Sig.
ระดับ
ลาดับที่
การจัดคอนเสิร์ตมีความน่าเชื่อถือ
.56
.00*
ปานกลาง
4
การเข้าชม ทาให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้รับความบันเทิง
.70
.00*
สูง
1
ระยะเวลาของการแสดงมีความเหมาะสม
.66
.00*
ปานกลาง
2
การแสดงมีความตรงต่อเวลา
.64
.00*
ปานกลาง
3
ได้รับความสะดวกสบายในการชมคอนเสิร์ต
.47
.00*
ต่า
5
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ระหว่างความภักดีในการชมคอนเสิร์ตใน
ประเด็นต่างๆ กับภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ตัวแปรด้านการเข้าชมทาให้ ผู้ชมคอนเสิร์ตรู้สึกผ่อนคลายได้รับความ
บันเทิงมีความสัมพันธ์กับการแสดงความเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรในระดับสูง รองลงมาคือ ตัวแปรด้านระยะเวลา
ของการแสดงมีความเหมาะสม ตัวแปรด้านการแสดงมีความตรงต่อเวลา และตัวแปรด้านการจัดคอนเสิร์ตมีความ
น่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กับการแสดงความเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรในระดับปานกลาง ส่วนตัวแปรด้านได้รับความ
สะดวกสบายในการชมคอนเสิร์ตมีความสัมพันธ์ในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจ สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ในด้านของการศึกษาความสัมพั นธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า
ชมคอนเสิร์ตที่จัดโดยสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่า
องค์ประกอบแรก การบริการคอนเสิร์ต (ผลิตภัณฑ์ (Product)) กับภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ตัวแปรด้าน
รูปแบบคอนเสิร์ตมีความหลากหลายมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กรในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
องค์ประกอบที่สอง ราคาบัตรเข้าชม (Price) พบว่า ตัวแปรด้านราคามีความชัดเจนมีความสัมพันธ์กับกับภาพลักษณ์
องค์กรในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
องค์ประกอบที่สาม การจัดจาหน่าย(Place) พบว่า ตัวแปรด้านสถานที่จาหน่ายบัตรมีความสะดวกสาหรับ
ผู้ซื้อบัตร ด้านสถานที่จัดคอนเสิร์ตมีความเหมาะสม ด้านทาเลที่ตั้งคอนเสิร์ตสามารถเดินทางไปมาสะดวก และด้าน
สถานที่จัดคอนเสิร์ตมีความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กรในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05
องค์ ป ระกอบที่ สี่ การส่ ง เสริม การตลาด(Promotion) พบว่ า ตั ว แปรด้ า นมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์อ ย่ า ง
น่าสนใจ มีการประชาสัม พั น ธ์อย่างทั่ วถึงและมี ส่วนลดราคาบั ตร เนื่ องจากเพื่ อการกุศ ลมีค วามสัม พั นธ์กับกั บ
ภาพลักษณ์องค์กรในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้นจึงสามารถนามาอภิ ปรายผลได้ว่าในด้าน
ของการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตที่จัดโดย
สถานศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตที่จัดโดยสถานศึกษายังคงมี
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อิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตที่จัดโดยสถานศึกษาในระดับที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ด้านการบริการคอนเสิร์ต (ผลิตภัณฑ์ (Product)) แสดงให้เห็นว่า หากผู้จัดคอนเสิรต์สามารถทาให้ผู้ชมพึงพอใจอย่างมากที่สุด
ในตัวผลิตภัณต์หรือคอนเสิร์ตนั้นได้ก็จะส่งผลดีต่อการเข้าชมคอนเสิร์ตและภาพลักษณ์องค์กรอย่างแน่นอน ส่วนใน
ประเด็นด้านราคาบัตรเข้าชม (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งผู้ชมได้
ประเมินความพึงพอใจในทุกด้านในระดับมากถึงมากที่สุด แต่ยังมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเกิดจากความต้องการหรือความรู้สึกของผู้บริโภคและผู้ชม ณ ช่วงเวลานั้น นี้คือเหตุผลที่ผู้จัดงานต้อง
คานึงถึงและทาให้เกิดความสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์องค์กรในระดับสูงต่อไป เพื่อให้ผู้ชมตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตและ
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นกับสถานศึกษาสืบไป ซึ่งสอดคล้องกับผู้ ช่วยศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2551: 90) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคแปรเปลี่ยนได้ (Dynamic)
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การสื่อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทาให้มีผลกระทบ
ต่อปัจจัยด้านความคิด ความรู้สึกของผู้บริโภคด้วย และพฤติกรรมผู้บริโภคได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกจึงทาให้พฤติกรรมผู้บริโภคไม่หยุดนิ่งอยู่เหมือนเดิม แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา
สถานศึกษาหรือผู้จัดคอนเสิร์ตจึงควรศึกษาในเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา
2. ในด้านของการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาพลักษณ์คอนเสิร์ต ปัจจัยด้าน
ความเชื่อมั่น และปัจจัยด้านความภักดีในการชมคอนเสิร์ตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ต พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึก ษา อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ชมคอนเสิร์ตที่จัดโดยสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะธิดา ยอดที่รัก กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์
เกียรติ์ และไกรชิต สุตะเมือง (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตซ้าของผู้ชมในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล และงานวิจัยของสิรัมชญา ศิวาบุตรี และ สุพาดา สิริกุตตา (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
แรงจูงใจ การรับรู้ ความคาดหวัง และพฤติกรรมการชมคอนเสิร์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร ส่วนในด้านของ
การศึกษาความสัมพันธ์จะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการแสดงความเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรใน
ระดับต่ามากถึงต่า แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อการแสดงความเห็นต่อภาพลักษณ์
องค์กร
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ คอนเสิร์ต พบว่าด้านคอนเสิร์ตเป็นที่ตอบรับกระแสนิยมและคอนเสิร์ตมีค วาม
ทันสมัยมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์ก รในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 จึงสามารถแสดงให้เห็นถึง
ความสาเร็จของหน่วยงานที่จัดคอนเสิร์ตที่สามารถสร้างภาพลักษณ์คอนเสิร์ตให้สนับสนุนภาพลักษณ์องค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมอย่างต่อเนื่องสืบไป
ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น พบว่า ด้านความมั่นใจว่าระบบการจัดการเข้าชมมีความเหมาะสมมีความสัมพันธ์
กับการแสดงความเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กร ในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 แสดงว่าผู้ชมคอนเสิร์ต ณ
เวลานั้นให้ความสาคัญต่อเรื่องระบบการจัดการเข้าชมที่มีความเหมาะสมแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จในเรื่องดังกล่าว
ของผู้จัดงาน
ปัจจัยด้านความภักดีในการชมคอนเสิร์ตพบว่าในประเด็นการเข้าชมทาให้ผู้ชมคอนเสิร์ตรู้สึกผ่อนคลาย
ได้รับความบันเทิงมีความสัมพันธ์กับการแสดงความเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
.05 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมในโลกยุคปั จจุบันยังคงมีความปรารถนาในเรื่องของความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้รับความ
บันเทิงอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ Aydin and Özer (2005) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโทรศัพท์มือถือระบบ GSM ในประเทศตุรกี พบว่า ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
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คุณภาพการบริการ การรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ของบริษัทที่มีผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้า พบว่า ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการกับความเชื่อมั่นส่งผลทางอ้อม
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้า และคุณภาพการบริการที่ดีทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความจงรักภักดี
3. ในด้ า นของการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ข องการส่ ง เสริม ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ให้ กั บ สถานศึ ก ษาผ่ า นการจั ด
คอนเสิ ร์ ต พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจในทุ ก ๆ ประเด็ น ในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ อ ยู่ ในมากถึ ง มากที่ สุ ด แต่ เมื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กรพบว่า มีบางประเด็นที่มีความสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์องค์กรในระดับสูง หากผู้วิจัย
หรือผู้จัดงานสามารถศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจะทาให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคที่จะช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้ และสร้างกลยุท ธ์ในการประชาสัมพันธ์หรือการสนับสนุนแผนงานได้ตรงจุด
เช่น ผู้ชมให้ความสาคัญกับการบริการคอนเสิร์ต (ผลิตภัณฑ์ (Product)) ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยอาจต้องเน้นการ
ประชาสัมพันธ์หรือแผนงานสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
จากยอดผู้เข้าชม BSRU Live ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่าน Facebook Live ใน
จานวนหลักแสน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทางมหาวิทยาลัยในการจัดงานดังกล่าว และยังสามารถพิจารณาได้
จากยอดจานวนผู้เข้าชมงานที่มีเกือบ ๓,๐๐๐ คน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร แต่ด้วยเรื่องข้อจากัดของผู้ที่
ทาหน้าที่ช่วยเหลือในการทาวิจัยในกรณีที่มีกลุ่มตัวอย่างในจานวนมาก ผู้ทาวิจัยควรวางแผนสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์เพื่อทาวิจัยกับกลุ่มผู้ชมกลุ่มดังกล่าวที่ชมผ่านระบบ Facebook Live เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้ทราบถึงคาแนะนา ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่าง ๆ จากผู้ชม เพื่อนามาปรังปรุงแก้ไข
การจัดงานในครั้งต่อไป
นอกจากนี้สถานศึกษาหรือผู้จัดคอนเสิร์ตอาจเชิญศิลปินที่ได้รับความนิยมสูงทั้งไทยและต่างประเทศเข้า
ร่ว มงานเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โภคมี ค วามสนใจในการจั ด งานมากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น เป็ น การประ ชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในอีกทางหนึ่ง
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP OF MANAGER AND THE WORK MORALE OF
EMPLOYEES NONTHABURI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
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1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2อาจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหาร และขวัญกาลังใจใน
การทางานของพนักงาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับขวัญและกาลังใจในการทางาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 210 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การวิจัย และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในการทางานโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับขวัญและกาลังใจใน
การทางานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา, ขวัญและกาลังใจในการทางาน
ABSTRACT
The research aimed to study the level of opinion about leadership of manager and the
morale of the employees. And to study the relationship between leadership and affecting the
work morale of employees Nonthaburi Provincial Administrative Organization. The sampling of
this study was 210 individuals. The research instrument was the questionnaire. Data collected
were analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s
correlation coefficient.
The results revealed that the overall opinion of the employees toward leadership
behaviors affecting the work morale was as a high level whereas the overall opinion on the work
morale was at a medium level. The results of the hypothesis testing revealed that the leadership
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of the manager was related to the morale of employees Nonthaburi Provincial Administrative
Organization. The relationship is low level. The statistic significance .01 level.
Keywords : Leadership, Work Morale
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นผลแห่งความ
พยายามกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น จากอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารจังหวัดที่ต้องพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับท้องถิ่น ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จและการอยู่รอดของ
องค์กร คือ ผู้นาและบุคลากรภายในองค์กร เนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้าหมายและนโยบายที่วางไว้ เพื่อความสาเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และภาวะผู้นาเป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ ลักษณะของผู้นามีหลายรูปแบบ และมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ผู้นาในองค์กรสามารถนารูปแบบภาวะ
ผู้นาที่หลากหลายไปใช้ในการบริหารงานให้เหมาะสม โดยรูปแบบภาวะผู้นาที่เหมาะสมนั้น จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ลักษณะของงาน และความต้องการของบุคคลในองค์กร นอกจากนั้นผู้นายังเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น
สามารถกระตุ้ น และจู ง ใจให้ ส มาชิ ก ในองค์ ก ร ให้ น าศั ก ยภาพในตั ว ที่ มี อ ยู่ อ อกมาใช้ ในการท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นแรงจูงใจจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลโดยตรง ขวัญและกาลังใจ
ของบุคลากรแต่ละบุคคลเป็นภาวะทางจิตใจของบุคคลนั้น เป็นความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับสิ่ง ๆ หนึ่ง จึงมีความ
จาเป็นที่ผู้นาควรให้ความสาคัญถึงคุณค่าของจิตใจของสมาชิกภายในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น ทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่มบุค คล โดยให้ความสาคัญกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลมากขึ้น
ภาวะผู้นาเป็นบทบาทหนึ่งของผู้บริหารในการนาองค์กรไปสู่ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ความสามารถของการเป็นผู้นาถื อว่าเป็น
หัวใจสาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งในแต่ละองค์กรมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและ
ประเภทขององค์กร ภาวะผู้นาจึงมีความสาคัญต่อการบริหารงานและต่อตัวของผู้บริหารเอง ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นา
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญ ชา จึงเป็นสิ่งสาคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้นาในยุคปัจจุบัน ยุคแห่ง
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร จึงต้องมีความแตกต่างจากผู้นาในยุคก่อนในการบริหารงาน จาเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถตลอดจนทักษะในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร และการเปลี่ยนแปลง
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สามารถนาพาองค์กรประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานอยู่ในสานักการคลัง*องค์การบริหารจังหวัดนนทบุรี จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาปัญหาเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารที่มีผลต่อ ขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อนาผลการวิจัยในครั้งนี้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและปรับปรุง
ขวัญ ก าลั งใจในการท างานให้ ดี ยิ่ งขึ้ น เป็ น การส่ งเสริม ให้ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาปฏิ บั ติ งานด้ วยความเต็ ม ใจ และใช้
ความสามารถที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด

308

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ยวกับ ภาวะผู้น าของผู้บ ริห าร และขวัญ กาลังใจในการท างานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ภาวะผู้นา หมายถึง พฤติกรรมผู้นาที่ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจ และความพยายามที่จะทางาน
ให้สาเร็จ
1.1 ผู้นาแบบชี้นา (Directive leader) คือ ผู้นาที่ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทราบว่า ผู้นาคาดหวังอะไร
จะมีการกาหนดตารางการปฏิบัติงานให้ทา และการสอนงาน การทางานอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จ
1.2 ผู้นาแบบสนับสนุน (Supportive leader) คือ ผู้นาที่มีลักษณะเป็นมิตร สนใจความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นเพื่อนร่วมงานและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
1.3 ผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Participative leader) คือ ผู้นาที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจผู้นามักจะรับฟังและปรึกษาหารือกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ
1.4 ผู้นาแบบมุ่งผลสาเร็จ (Achievement-oriented leader) คือ ผู้นาที่กาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
ความสามารถและคาดหวังว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะทางานได้ในระดับที่ดีที่สุด
2. อบจ. นนทบุรี หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
3. ผู้นา หมายถึง หัวหน้าโดยตรงของผู้ตอบแบบสอบถาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
4. พนักงาน หมายถึง ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
5. ขวัญและกาลังใจในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการทางาน
5.1 ความสม่าเสมอของผลงาน หมายถึง ผลงานในความรับผิดชอบของพนั กงานทุก ๆ คนที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่ โดยผลงานที่ออกมานั้นมีความถูกต้องเป็นไปตามเป้าหมาย มีความบกพร่องน้อยที่สุด
5.2 การขาดงานหรือลางาน หมายถึ ง การไม่ มาท างานหรือ การได้ รับ อนุ ญ าตจากผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
ตามลาดับให้หยุดงานเช่น การลากิจ การลาป่วย การลาคลอด การลาอุปสมบท เป็นต้น
5.3 การลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย หมายถึง การที่องค์กรสิ้นสุดการว่าจ้างพนักงาน ซึ่งเป็นผลให้
พนักงานต้องออกจากองค์กรไป หรือการเปลี่ยนแปลงจากตาแหน่งหนึ่งไปปฏิบัติหน้าที่การงานยังอีกตาแหน่งหนึ่ง
หรือการขยับขยายไปอยู่ที่อื่น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของโรเบิร์ต
เฮาส์ และขวัญและกาลังใจในการทางานของเฮาส์และอีแวนส์ (House – Evans) ดังนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ภาวะผู้นาของผู้บริหาร

ขวัญและกาลังใจในการทางาน
ของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี

1. ภาวะผู้นาแบบชี้นา
2. ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน
3. ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม
4. ภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ
อ้างอิง : ทฤษฎีโรเบิร์ต เฮาส์ (1974)

1. ความสม่าเสมอของผลงาน
2. การขาดงานหรือลางาน
3. การลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
จานวน 461 คน (ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นนทบุรี เดือน มกราคม 2561) การกาหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คานวณโดยใช้การเปิดตารางของ Krejcie and Morgan (1970) จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
ทั้งสิ้น 210 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ศึกษาได้
ทาการสร้างขึ้นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารที่มีต่อขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาใน
การสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดคานิยามศัพท์เฉพาะเพื่อใช้เป็นกรอบในร่างข้อคาถาม
3. นาร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบให้คาแนะนาแก้ไขและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับภาวะผู้นาของผู้บริหารและขวัญและกาลังใจในทางานแต่ละด้านให้เหมาะสมกับเนื้อหา โดยพิจารณา
จากเอกสาร ตารา บทความ และหลักการทางวิชาการ
4. น าแบบสอบถามที่ ป รับ ปรุงแก้ ไขแล้ ว เสนอผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ ย งตรงด้ านตามเนื้ อ หา
(Content Validity) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. ดาเนินการนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพ
ของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ
แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.80 – 1.00 ขึ้นไป เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพพร้อมจัดพิมพ์ได้ค่าเท่ากับ 0.99
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้จริง จานวน 30 ชุด และนาผลมาวิเคราะห์มาหาค่าความเที่ย ง (Reliability) ทั้งฉบับ ด้วยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alph Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

310

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อยู่ ร ะหว่ า ง 0.81 – 0.89 โดยได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ 0.90 ถื อ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้
สามารถนาแบบสอบถามฉบับนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
การเก็บและรวบรวมข้อมูล จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ
1. แหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ เอกสารงานวิ จั ย
วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความและอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้
ข้อมูลที่ได้ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้พนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จานวน 210 ชุด โดยมีคาชี้แจงรายละเอียดในแบบสอบถาม รอเก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื น มาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ แ ละความถู ก ต้ อ งในการตอบแบบสอบถามเพื่ อ น าข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามที่ได้มาลงรหัสในโปรแกรมสาเร็จรูปเตรียมการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติต่อไป โดยมีขั้นตอน
ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยมีการดาเนินการดั้งนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้เก็บคืนมา คัดเลือกฉบับที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อย
2. นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อหาทางค่าสถิติ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ลักษณะส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ระยะเวลาในการท างาน โดยใช้ ค วามถี่ (Frequency) และค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ
(Percentage)
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นภาวะผู้นาของผู้บริหาร โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยเทียบกับเกณฑ์ จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21 – 5.00
มากที่สุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 – 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
น้อย
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็ นของขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยเทียบกับเกณฑ์
จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21 – 5.00
มากที่สุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 – 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
น้อย
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด
การวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับขวัญและกาลังใจในการทางานใช้
สถิ ติ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการหา
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับขวัญและกาลังใจในการทางานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เกณฑ์การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีดังนี้ (Evans, 1996)
มีค่าระหว่าง 0.00-0.19 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยที่สุด
มีค่าระหว่าง 0.20-0.39 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย
มีค่าระหว่าง 0.40-0.59 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีค่าระหว่าง 0.60-0.79 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับมาก
มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็นบวก (+) หมายถึง มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็นลบ (-) หมายถึง มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหาร และขวัญกาลังใจในการทางาน
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้ บ ริห ารและขวัญ ก าลั งใจในการท างานด้ วยค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหาร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.75,
SD = 0.79) โดยอันดับแรก คือ ภาวะผู้นาของผู้บริหารแบบชี้นามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =3.83, SD = 0.71)
รองลงมาคือ ภาวะผู้นาของผู้บริหารแบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =3.78 ,SD = 0.90) ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารแบบสนับสนุนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =3.73, SD=0.88) และสุดท้ายคือภาวะผู้นาของผู้บริหารแบบ
มุ่งเน้นความสาเร็จมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =3.67 ,SD =0.68)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นาของผู้บริหาร ในภาพรวม
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
SD
x
3.83
0.71
1. แบบชี้นา
2. แบบสนับสนุน
3. แบบมีส่วนร่วม
4. แบบมุ่งเน้นความสาเร็จ

3.73
3.78
3.67
3.75

รวม

0.88
0.90
0.68
0.79

แปลผล
มาก

ลาดับ
1

มาก
มาก
มาก
มาก

3
2
4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( x = 3.35, SD = 0.60) โดยอั น ดั บ แรกคื อ ความสม่าเสมอของผลงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =
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3.90, SD = 0.62) รองลงมาคือ การขาดงานหรือการลางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.13, SD =
0.80) และสุดท้ายคือ การลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.03, SD = 0.95)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขวัญและกาลังใจในการทางานในภาพรวม
ขวัญและกาลังใจในการทางาน
SD
แปลผล
x

ลาดับ

1. ความสม่าเสมอของผลงาน

3.90

0.62

มาก

1

2. การขาดงานหรือการลางาน

3.13

0.80

ปานกลาง

2

3. การลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย

3.03

0.95

ปานกลาง

3

3.35

0.60

ปานกลาง

รวม

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภาวะผู้นาของผู้บริหารกับขวัญและกาลังใจในการทางานในภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย (r = .286) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของภาวะผู้นาของผู้บริหารรายด้านส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์กับขวัญและกาลังใจในการทางานในภาพรวมในระดับ
น้อย ได้แก่ ภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ (r = .342) แบบสนับสนุน (r = .247) แบบมีส่วนร่วม (r = .231) และ
ภาวะผู้นาแบบชี้นามีความสัมพันธ์กับขวัญและกาลังใจในการทางานอยู่ในระดับต่า (r = .186) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันกับขวัญและกาลังใจในการทางานนั้น ตรงกับสมมติฐาน
ของการวิจัย
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในภาพรวม
ขวัญและกาลังใจในการทางาน
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
Pearson
Sig
แปลผล
อันดับ
Correlation (2-tailed)
1. แบบชี้นา
.186**
.007
มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยที่สุด
4
2. แบบสนับสนุน

.247**

.000

มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย

2

3. แบบมีส่วนร่วม

.231**

.001

มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย

3

มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย
4. แบบมุ่งเน้นความสาเร็จ
.342**
.000
1
รวม
.286**
.000
มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี” สามารถอภิปรายผล ดังนี้
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1. ภาวะผู้นาของผู้บริหาร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ผู้นาให้ความ
สนใจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุนเป็นมิตร ผู้ร่วมงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีความเสมอภาคและให้การนับถือ
ผู้ ร่ ว มงานคนอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากนั้ น ผู้ น าที่ มี พ ฤติ ก รรมในการกระตุ้ น ผู้ ร่ว มงานให้ เกิ ด การมี ส่ วนร่ วมในการ
ปฏิ บั ติ ง านเปิ ด โอกาสให้ แ สดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ น ามาประกอบการตั ด สิ น ใจแก้ ไขปั ญ หา ผู้ ร่วมงานเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจที่ตนเองได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนามาประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจที่
ตนเองได้แสดงความสามารถของตนเองและมีอิสระทางความคิด (โรเบิร์ต เฮาส์ , 1974 อ้างใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี,
2552) จะเป็นการสร้างขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานรวมถึงทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงเพชร บรรลุ (2557 : 77) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า มีระดับ
ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตต์สุมน พรมงคลวัฒ น์
(2552 : 148) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชากับขวัญและกาลังใจของบุคลากร
ในสถาบันสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ระดับความคิดเห็นของขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความสม่าเสมอของผลงานอยู่ในระดับมาก
รองลงมา ด้านการขาดงานหรือการลางาน และด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้ายอยู่ในระดั บปานกลาง
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานสม่าเสมอ และในการปฏิบัติงานคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชามีความชัดเจน มีความกระตือรือร้นและความตั้งใจในการทางาน มีการมอบหมายงานในหน้าที่อย่าง
เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ผลงานที่ได้ตรงตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริภัทร
ดุษฎีวิวัฒน์ (2555 : 82) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นาที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออม
สิน สานักงานใหญ่ พบว่า ภาพรวมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการทางาน พบว่า ภาวะผู้นา
ของผู้บริหารกับขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานด้านความสม่าเสมอของผลงาน โดยรวมมีความสัมพันธ์
กันในระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ*.01*ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บังคับบัญชามีการกาหนดหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการแนะนาสอนงานบอกถึงกระบวนการ วิธีการทางานที่ทา
ให้งานประสบความสาเร็จให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงความคาดหวังกับงานที่มอบหมาย มีการติดตามงานอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ ศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2555 : 82-83) ที่ได้ศึกษาภาวะ
ผู้นาที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
ภาวะผู้นาของผู้บริหารกับขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานด้านการขาดงานหรือลางาน และ
ด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจ
เนื่องมาจากระบบราชการที่ได้ให้สิท ธิวันลาแก่พนักงาน ถึงแม้จะไม่มาทางานก็ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเต็มเดือน
ทาให้พนักงานที่ทางานราชการไม่มีแรงกระตุ้น หรือไม่มีการแข่งขันกันเหมือนกันคนที่ทางานในองค์กรเอกชน ที่มี
การแข่งขันกันสูงมาก และตัวของพนักงานก็สามารถขอโยกย้ายไปปฏิบั ติงานในองค์ กรภาครัฐอื่น ได้ตามความ
ประสงค์ของตัวพนักงานเอง สาหรับการลาออกจากงานนั้น อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้นาที่มีการกาหนดกรอบ
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หรือแบบแผนมากจนเกิน ไปท าให้ พ นั กงานขาดอิ สระในการแสดงความคิ ดเห็ น คาดหวังความสาเร็จ กับ งานที่
มอบหมายมากจนเกินไป ไม่ได้คานึงถึงวิธีที่จะก่อให้เกิดขวัญและกาลั งใจที่แท้จริง*ถ้าหากบุคคลนั้นยังไม่ได้รับการ
บรรจุเป็นข้าราชการที่มีสิทธิและสวัสดิการที่มั่นคง เมื่อมีงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าที่ได้ในปัจจุบัน พนักงานก็
อาจตัดสินใจลาออกจากหน่วยงานเดิมได้ตลอดเวลา ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงเพชร บรรลุ (2557 : 78) ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน*บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท
จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไม่สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ จิตต์สุมน พรมงคลวัฒน์ (2552 : 148) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นาของ
ผู้บั งคั บ บั ญ ชากับ ขวัญ และกาลังใจของบุ คลากรในสถาบั น สังกั ดสานั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา จั งหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชากับขวัญและกาลังใจของ
บุคลากร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผลการศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งภาวะผู้นาแบ่ง
ออกเป็น 4 แบบ คือ ภาวะผู้นาแบบชี้นา ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นาแบบ
มุ่งเน้นความสาเร็จ โดยภาพรวมภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก แต่เ มื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จอยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการเพิ่มการอบรมให้ความรู้
และทักษะในการเป็นผู้นาที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถปรับแนวคิดและมุมมองให้กว้าง เพื่อที่จะสามารถจัดการกับ
การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น อี ก ทั้ งน าความรู้ห รือ ประสบการณ์ ต่ าง ๆ มาถ่ายทอดให้ แก่ ผู้ร่วมงาน เพื่ อ เป็ น การ
เสริมสร้างผู้ร่วมงานให้มีความมั่นใจในตนเอง เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานสามารถเป็นผู้นาที่ดีต่อไปใน
อนาคตได้
2. ผลการศึกษาขวัญและกาลังใจในการทางาน แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านความสม่าเสมอของผลงาน
ด้านการขาดงานหรือการลางาน และด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้ายอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน ควรมีการประเมินขวัญและกาลังใจในการทางานในแต่ละ
ฝ่ า ยงาน และน าผลที่ ได้ ม าเป็ น แนวทางในการเสริ ม สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจในการท างานแก่ ผู้ ร่ ว มงานหรื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ตลอดจนลดการลาออกจากงานหรือขอ
โยกย้ายของพนักงานได้
3. ผู้บริหารควรพัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นให้กับพนักงาน โดยวิเคราะห์พฤติกรรมและหาแรงจูงใจ
หลักของแต่ละช่วงวัย เพราะทุกช่วงอายุมีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกัน จากนั้นนามากาหนดวางแผนด้านการ
พัฒนา เช่น การพัฒนาวิธีการทางานให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับกาลังคน งานที่ท้าทายจะช่วยให้คน Gen X,Y และ
M ได้แสดงความสามารถของตนเองที่แตกต่างกัน เมื่อมีการเปลี่ยนงานจะทาให้คนทั้ง 3 ช่วงอายุไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยและยืดหยุ่นเอื้อต่อการทางาน มี การ
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จัดอบรมระดับผู้บริหารด้านทักษะการเป็นผู้นา การบริหารจัดการความขัดแย้ง การสื่อสารภายในและภายนอก
องค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลง เปิดรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้บริหารควรสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจให้บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้อย่างเช่น คน Gen Y และ Gen X ชอบการแสดงออกและการเป็นผู้นาในแต่ละกิจกรรม ผู้บริหารควรเข้า
ไปมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความใกล้ชิดและความผูกพัน พร้อมทั้งยอมรับฟัง
ปัญหาอย่างใกล้ชิด
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ควรวิจัยภาวะผู้นาของผู้บริหารที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานกับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน
2. ควรศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารในรูปแบบอื่น ๆ ที่เสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน เพื่อให้
ทราบถึงความหลากหลายของผู้นาที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงาน
3. ควรเพิ่มปัจจัยด้านอื่น ๆ หรือนาแนวคิดทฤษฎีที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการทางานของบุคคลท่าน
อื่น มาใช้ เป็ น กรอบแนวคิ ดในการศึ กษาเพิ่ มเติ ม ให้ ได้ตัวแปรที่ ค รอบคลุมกับ งานวิจั ยที่ ท าการศึ กษา เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญกาลังใจและเพิ่มศักยภาพในการทางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
เอกสารอ้างอิง
(จิตต์สุมน พรมงคลวัฒน์. 2552) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชากับขวัญและกาลังใจของ
บุคลากร ในสถาบันสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
(พวงเพชร บรรลุ. 2557) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
พฤกษาเรียลเอสเตท จากัด (มหาชน). บัณฑิตวิทยาลัย *มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
(รังสรรค์*ประเสริฐศรี, ผู้แปล.*2552). พฤติกรรมองค์การ*=*Organizational*Behavior.*โดย* Stephen*P.*Robbins.*
พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ * 12.*กรุ ง เทพฯ*: บริษัท*เพียร์สัน*เอ็ดดูเคชั่น*อินโดไชน่า*จากัด.
(ศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์. 2555) ภาวะผู้นาที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน
สานักงานใหญ่. บัณฑิตวิทยาลัย*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานสัมพันธ์กับภาวะผู้นาเชิงจูงใจของนายจ้าง
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ที่มีต่อความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง
RELATIONSHIP BETWEEN THE LABOR RELATION AND TRANSCENDENTAL
LEADERSHIP ON EMPLOYEE ENGAGEMENT
ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์
Chakrit Skulitsariyaporn
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันสถิติผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่ามี
ลูกจ้ างลาออกจากงานในเดื อนมกราคม 98,626 คน เดือนกุมภาพั นธ์ 99,159 คน เดือนมีนาคม 115,681 คน
เดือนเมษายน 121,456 คน เดือนพฤษภาคม 127,048 คน เดือนมิถุนายน 129,446 คน เดือนกรกฎาคม 96,659
คน และ เดือนสิงหาคม 130,855 คน จากผู้มีงานทาจานวน 37.60 ล้านคน จานวนลูกจ้างที่ลาออกสะท้อนให้เห็ น
ว่า ลูกจ้างในระบบการจ้างงานขาดความยึดมั่นต่อองค์การที่เป็นผู้ว่าจ้าง
ดังนั้น การวิจัยเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานสัมพันธ์
กับภาวะผู้นาเชิงจูงใจของนายจ้างที่มีต่อความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง 2) ศึกษาแนวทางสร้างความยึดมั่นต่อ
องค์การของลูกจ้าง ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ลูกจ้างระดับปฏิบัติการของผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร จานวน 500 ราย โดยใช้ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ แรงงานสัมพันธ์ระบบพื้นฐาน แรงงานสัมพันธ์ระบบเอกภาคี แรงงาน
สัมพันธ์ระบบทวิภาคี และภาวะผู้นาเชิงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง การสร้างความ
ยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้างที่มีต่อองค์การ จึงเกิดจากผู้นาที่เป็นผู้นาเชิงจูงใจและใช้แรงงานสัมพันธ์ทั้งสามระบบ
เพื่อทาให้ลูกจ้างเกิดความยึดมั่นต่อองค์การ
คาสาคัญ: แรงงานสัมพันธ์, ภาวะผู้นาเชิงจูงใจ, ความยึดมั่นต่อองค์การ
ABSTRACT
Thailand Social Security Fund statistic showed the amount of insured person filed for an
unemployment benefits were 98,626 persons, 99,159 persons, 115,681 persons, 121,456persons,
127,048 persons, 129,446 persons, 96,659 persons, and 130,855 persons from the month of
January to August 2017, respectively. Thailand has a total of 37.60 million people in
employment. This statistic reflected the lack of employee engagement to stay with the
employer.
The objectives of this study were to 1) study a relationship among labor relations,
transcendental leadership and employee engagement. 2) recommend framework to build up an
employee engagement. In this quantitative research, survey questionnaires were used as tools to
collected data of a sample of 500 operational-employees worked at Industrial Estate area of
Ayutthaya, Chonburi, Chachoengsao and Bangkok. The correlation is used to analyze and the
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results indicated that both labor relations namely basic requirement system, unilateral system,
bipartite system, and transcendental leadership were significantly correlated with employee
engagement. From the result of this study, transcendental leadership style along with the use of
three effective labor relations system would results in an overall increase in employee
engagement.
Keywords: Labor relation, Transcendental leadership, employee engagement
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ (Labor relation) เป็นการเกี่ยวข้องกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบการ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีผลต่อการทางานและความเป็นอยู่ของลูกจ้าง ซึ่งจะนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในการอยู่ร่วมกันของนายจ้างและลูกจ้าง (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2554; ชูศักดิ์ เจนประโคน และกาญจนาท
เรืองวรากร, 2548) นับว่าเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการจ้างงาน ในปัจจุบันมีการกระทาของ
นายจ้างที่กระทาต่อลูกจ้างโดยขัดต่อกฎหมายแรงงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขี้นในแต่ละปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2559
(สถิติแรงงาน, 2559)
ในปัจจุบันสถิติผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่ามี
ลูกจ้ างลาออกจากงานในเดือนมกราคม 98,626 คน เดื อนกุมภาพั นธ์ 99,159 คน เดือนมีนาคม 115,681 คน
เดือนเมษายน 121,456 คน เดือนพฤษภาคม 127,048 คน เดือนมิถุนายน 129,446 คน เดือนกรกฎาคม 96,659
คน และ เดือนสิงหาคม 130,855 คน (วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนพฤศจิกายน 2560) จากผู้มีงานทา
จานวน 37.60 ล้านคน จากจานวนลูกจ้างที่ลาออกดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ลูกจ้างในระบบการจ้างงานขาดความ
ยึด มั่น ต่อองค์ การที่ เป็ น ผู้ว่าจ้ าง ซึ่งเกิ ดได้จ ากหลายสาเหตุ เช่ น การไม่ ป ฏิบั ติต่ อกัน ตามพื้ น ฐานของกฎหมาย
นายจ้างขาดการใส่ใจหรือดูแลลูกจ้าง การขาดการหารือร่วมกันเพื่อยุติปัญหาความไม่เข้าใจหรือความขัดแย้งระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง นอกจากนั้น ยังเกิดจากปัญหาที่ตัวนายจ้างที่ขาดความสามารถในด้านการสร้างแรงจูงใจลูกจ้าง
เพื่อให้ลูกจ้างมีความตั้งใจในการทางานและมีความยึดมั่นต่อองค์การ การยึดมั่นต่อองค์การดังกล่าว จะส่งให้ลูกจ้าง
มีความต้องการที่จะยั งคงทางานอยู่กับองค์การในระยะยาวและทุ่มเทความรู้ความ สามารถในการทางานให้แก่
องค์ ก ารของนายจ้ า งตลอดไป ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ ผ ลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารเป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ดี แ ละต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบกับจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดในการดาเนินงานของพนักงานที่เข้ามาทางานใหม่ พนักงาน
ที่เข้ามาทางานใหม่ยังขาดความรู้ความชานาญในงานที่ทา การทางานในช่วงแรก ๆ ของลูกจ้างใหม่จึงเปรียบเสมือน
การลองผิดลองถูกท าให้ ค วามผิดพลาดเกิดขึ้น เป็ น จานวนมาก ความผิดพลาดที่ เกิด ขึ้น เหล่านั้ นคื อค่ าใช้ จ่ ายที่
องค์การจะต้องสูญเสียไปเรื่อย ๆ จนกว่าลูกจ้างที่ เข้ามาทางานใหม่จะเกิดความชานาญในงานที่ทาหรือรับผิดชอบ
หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์คือ ลูกจ้างที่ฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญแล้วลาออก ก็จะทาให้นายจ้างต้องเริ่ม
กระบวนการฝึกฝนให้ความรู้แก่ลูกจ้างใหม่อีกครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของลูกจ้างที่ เข้ามา
ทางานใหม่ก็จะกลับมาอีก
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ ผู้ วิ จั ย ได้ เห็ น ว่ า การท าให้ ลู ก จ้ า งเกิ ด ความยึ ด มั่ น ต่ อ องค์ ก ารนั้ น มี
ความสาคัญต่อการจ้างงานของนายจ้าง จะช่วยให้ผลการดาเนินงานขององค์การดีขึ้น ซึ่งจะเกิดจากความเชี่ยวชาญ
ชานาญในงานที่รับผิดชอบของลูกจ้างเนื่องจากอยู่กับองค์การมาเป็นเวลานาน และลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการทางานผิดพลาดของลูกจ้างที่เข้ามาทางานใหม่หรืออยู่ในระหว่างการเรียนรู้วิธีการทางานที่ถูกต้อง ผู้วิจัย
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จึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยด้านแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ แรงงานสัมพันธ์ระบบพื้นฐาน แรงานสัมพันธ์ระบบเอกภาคี
แรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาค และภาวะผู้นาเชิงจูงใจ ว่า ปัจจัยทั้งสองดังกล่าวส่งผลต่อการเกิดความยึดมั่นต่อ
องค์การของลูกจ้างหรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานสัมพันธ์กับภาวะผู้นาเชิงจูงใจของนายจ้างที่มีต่อความยึดมั่นต่อ
องค์การของลูกจ้าง
2. ศึกษาแนวทางสร้างความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
แรงงานสัมพันธ์ระบบพื้นฐาน หมายถึง ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติต่อกัน
ตามมาตรฐานขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับนายจ้างและลูกจ้าง
แรงงานสัมพันธ์ระบบเอกภาคี หมายถึง ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ได้รับการพัฒนาในเชิงบวก โดยการดาริ
และการจัดการของฝ่ายนายจ้าง
แรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาค หมายถึง ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นจากการปรึกษาหารือร่วมกัน หรือการร่วมเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือตัวแทนลูกจ้าง
ภาวะผู้นาเชิงจูงใจ หมายถึง ภาวะผู้นาที่ใช้ค่านิยม เจตคิต และพฤติกรรม ในการจูงใจผู้ตามเพื่อนาไปสู่
การยกระดับจิตใจทั้งของผู้นาและผู้ตามที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขององค์การ
ความยึดมั่ น ต่อองค์ การของลูก จ้าง หมายถึง การเกิดสภาวะทางจิ ตใจในการแสดงออกทางกายภาพ
อารมณ์ และความคิด ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมทางบวกต่อองค์การ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แรงงานสัมพันธ์
- แรงานสัมพันธ์ระบพื้นฐาน
- แรงานสัมพันธ์ระบบเอกภาคี
- แรงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี

ความยึดมั่นต่อองค์การของ
ลูกจ้าง

ภาวะผู้นาเชิงจูงใจ
1. แรงงานสัมพันธ์ (Labor relation)
แรงงานสัมพันธ์เป็นระบบที่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อลดการเผชิญหน้ากัน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ทาให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน (เกษมสันต์ วิ
ลาวรรณ, 2555) มีการศึกษาถึงแรงงานสัมพันธ์มาตั้งแต่ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ในยุคแรกมี นักคิดชื่อว่า อดัม สมิท
(Adam Smith) ให้สร้างแนวคิดระบบการค้าเสรีขึ้นมา เป็นยุคที่การดาเนินการค้าในรูปแบบทุนนิยม (Capitalism)
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นายจ้างจะพยายามเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง ต่อมาได้มีนักคิดชื่อว่า คาล มาคซ์ (Karl Marx) ได้เห็นว่า ระบบทุนนิยม
เป็นระบบที่ทาให้ลูกจ้างเสียเปรียบแก่นายทุน จึงได้ประกาศแนวคิดคอมมิวนิสต์ โดยเห็นว่าระบบทุนนิยมเป็นระบบ
ที่เอาเปรียบลูกจ้างเป็นอย่างมาก จึงได้เสนอแนวคิดสังคมที่ปราศจากชนชั้น โดยได้ต่อต้านระบบทุนนิยม และเป็น
จุดเริ่มต้นของการตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างอานาจต่อ รองกับนายจ้าง และพิทักษ์และ
คุ้ ม ครองประโยชน์ ข องลู ก จ้ า งให้ เกิ ด ความเป็ น ธรรม (วิชั ย โถสุ ว รรณจิ น ดา, 2554; ชู ศั ก ดิ์ เจนประโคน และ
กาญจนาท เรืองวรากร, 2548) แนวคิดด้านแรงงานสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตในการ
ทางานของลูกจ้างโดยตรง นอกเหนือจากภาระงานที่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบอยู่เป็นปกติ ดังนั้น การสร้างแนวทางการ
จัดการแรงงานสัมพันธ์ให้ดีเป็นที่พอใจของลูกจ้าง ก็จะส่งผลให้ลูกจ้างเกิดความยึดมั่นหรือผูกพันต่อองค์การในที่สุด
(กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และสุพจน์ นาคสวัสดิ์, 2555)
แนวคิดแรงงานสัมพันธ์แบ่งแรงงาสัมพันธ์เป็น 3 ระบบ ดังนี้ (เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2555)
1) แรงงาน สั ม พั น ธ์ ร ะบ บ พื้ น ฐาน (Basic requirement system) เป็ น ระบ บ แรงงาน ใน
ขั้นพื้นฐานที่กาหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติต่อกัน ตามมาตรฐานขั้นต่าของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกฉบับ เพื่ อให้ ทั้ งฝ่ายนายจ้ างและฝ่ายลูกจ้างต่างไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน เนื่องจากเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ใน
กฎหมายแรงงานทุกฉบับจะเป็นมาตรฐานขั้นต่าที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติต่อกัน นอกจากนั้น กฎหมาย
แรงงานทุกฉบับยังเป็นกฎหมายที่คุ้มครองทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างให้มีสิทธิแ ละหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันอย่าง
เท่าเทียมกัน
2) แรงงานสัมพันธ์ระบบเอกภาคี (Unilateral system) เป็นระบบแรงงานสัมพันธ์ที่มุ่งให้ความสาคัญไป
ที่นายจ้างเป็นหลัก เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในทุกรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาในเชิงบวกหรือเป็น
แนวทางที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง ที่นายจ้างเป็นฝ่ายคิดขึ้นมาเพียงฝ่ายเดียว เช่น นายจ้างจัดสรรประโยชน์
ต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างมากกว่าที่กฎหมายกาหนด หรือปฏิบัติต่อลูกจ้างดีกว่าหรือมากกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ เป็นต้น
3) แรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี (Bipartite system) เป็นระบบแรงงานสัมพันธ์ที่นายจ้างกับลูกจ้าง
ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ต่อกันขึ้นมาจากการปรึกษาหารือ หรือการร่วมเจรจาต่อรอง
3.1) การปรึกษาหารือ (Joint consultation system) เป็นกระบวนการที่นายจ้างและลูกจ้างต่างมี
เจตนาที่จะร่วมกันหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ น งานต่าง ๆ เช่น การตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้แทนของทั้งสองฝ่ายในการหารือในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต หรือการหารือเป็นครั้งคราวระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อกาหนดแนวทางใน
การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น
3.2) การร่ ว มเจรจาต่ อ รอง (Collective negotiation system) เป็ น การหาข้ อ ยุ ติ ด้ ว ยการเจรจา
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างและการทางาน ซึ่งกระทาโดยฝ่ายนายจ้างกับลูกจ้างหรือ
ผู้แทนของฝ่ายลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อตกลงหรือขอยุติอันเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย
2. ภาวะผู้นา (Leadership)
ผู้นา (Leader) เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การต้องการ
ผู้นาจึงเป็นบุคคลที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์การ พาองค์การไปสู่ผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และ
สร้างความยึดมั่นต่อองค์การของบุคคลในองค์การ (Rejitha and Ajoy, 2016) ผู้นาแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ
ดังนี้
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2.1) ผู้นาเชิงคุณลักษณะ (Trait theory) คือ ลักษณะที่บุคคลที่จะเป็นผู้นาพึงมี ได้แก่ (Bateman &
Snell, 2009; Robbins and Judge, 2008)
- มีแรงผลักดัน มีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมาย
- มีความต้องการนามากกว่าเป็นผู้ตาม
- มีความซื่อสัตย์
- มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
- มีความรอบรู้ในงานที่ต้องทาหรือรับผิดชอบ
- มีความสามารถในการรับรู้ถึงความต้องการและเป้าหมายของบุคคลอื่น
2.2) ผู้นาเชิงพฤติกรรม (Behavioral theory) คือ ลักษณะของพฤติกรรมของผู้นาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ ได้แก่ (Cherrington, 1994; Robbins and Coulter, 2012)
- ผู้นาที่เน้นความสาเร็จของงาน (Task performance) คือ ความพยายามของผู้นาที่ทาให้แน่ใจว่า
หน่วยงานหรือองค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้
- ผู้นาที่เน้นความรู้สึกของพนักงาน (Group maintenance) คือ ผู้บริหารที่ดาเนินกิจกรรม เพื่อให้
เกิดความพอใจของสมาชิกในกลุ่ม
2.3) ผู้นาตามสถานการณ์ (Contingency theory) คือ ผู้นาที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนาไปตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Schermerhorn, 2013)
2.4) ผู้นาสมัยใหม่ (Modern leadership)
- ผู้นาเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) คือ ผู้นาที่มีการต่อรองแลกเปลี่ยนกับผู้ตาม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและแลกเปลี่ยนความสาเร็จในผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน (Bass and Avolio, 1994)
- ผู้ น าเชิ งเปลี่ ย นแปลง (Transformational leadership) คื อ ผู้ น าที่ ให้ ค วามสาคั ญ ระหว่างความ
ต้องการกับแรงจูงใจของผู้ตาม ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้นาและผู้ตาม (Bass and Avolio, 1994)
- ผู้นาเชิงจูงใจ (Transcendental leadership) คือ ภาวะผู้นาที่ใช้ค่านิยม เจตคิต และพฤติกรรม ใน
การจูงใจผู้ตามเพื่อนาไปสู่การยกระดับจิตใจทั้งของผู้นาและผู้ตามที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขององค์การ (Caroline,
2007)
3. ความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง (Employee engagement) คือ การเกิดสภาวะทางจิตใจในการ
แสดงออกทางกายภาพ อารมณ์ และความคิด ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมทางบวกต่อ
องค์การ (kahn, 1990; Robinson and Hayday, 2004)
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยในเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากร ขนาดตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ เป็ น พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารของผู้ ป ระกอบการที่ ตั้ ง อยู่ ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากร
จ านวนมากและมี จ านวนไม่ แ น่ น อน จึ งต้ อ งใช้ ก ารค านวณขนาดตั วอย่ า งแบบประชากรที่ มี จ านวนไม่ แน่ น อน
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยคานวณขนาดตัวอย่าง ดังนี้
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โดยที่

P(1 − P)Z2
n=
d2

n = ขนาดตัวอย่าง
P = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยจะสุ่มเท่ากับ 0.45
Z = ระดับความมั่นใจที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
d = สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5%
ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้คือ 380.32 คน เพื่อเพิ่มค่าความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยเลือก
กาหนดขนาดตัวอย่างที่จานวน 500 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) และสุ่มเก็บข้อมูล
จากพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 4 จังหวัด ๆ ละ 125 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน
โดยพิจารณาข้อคาถามในการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหา ความเหมาะสมของข้อคาถาม และความเหมาะสมของ
ภาษาที่ ใช้ กั บ ผู้ ต อบแบบสอบถาม รวมถึ ง การวิ เคราะห์ และรวบรวมข้ อ มู ล จากต ารา เอกสารทางวิ ช าการ
เพื่อประกอบการอภิปรายผลการวิจัย จากนั้นนาแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content validity) โดยนาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบ โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ งของเนื้ อ หา (Index of item Objective Congruence--IOC) และเพื่ อ ให้ แ บบสอบถามมี ค วาม
น่าเชื่อถือ หลังจากนั้นทาการทดสอบความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม โดยการนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไป
ทดสอบ (Try out) กับตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างจานวน จานวน 40 ชุด เพื่อวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นด้วยวิธีวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบัช (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่าค่าอัลฟ่าที่
ได้มีค่า .982 ซึ่งมากกว่า 0.8 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ สามารถนาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปลักษณะ
ที่สาคัญของตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential analysis) ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพี ย ร์ สั น (Pearson product moment correlation coefficient) โดยการน าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากตั ว อย่ า งมา
วิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรในการศึกษา ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 แรงงานสัมพันธ์
- แรงงานสัมพันธ์ระบบพื้นฐาน
- แรงงานสัมพันธ์ระบบเอกภาคี
- แรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาค
1.2 ภาวะผู้นาเชิงจูงใจ
2. ตัวแปรตาม
- ความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง
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สมมติฐานการวิจัย
1. แรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ แรงงานสัมพันธ์ระบบพื้นฐาน แรงงานสัมพันธ์ระบบเอกภาคี และแรงงาน
สัมพันธ์ระบบทวิภาคี มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง
2. ภาวะผู้นาเชิงจูงใจมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 500 คน สามารถสรุปได้ ดังนี้
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18-22
23-27 ปี
28-32 ปี
33-37 ปี
38 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้ายหรือหย่าร้าง
สถานภาพการจ้าง
ลูกจ้างรายวัน
ลูกจ้างรายเดือน
ลูกจ้างจ้างเหมา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน
246
254
27
98
133
125
117
227
214
9
58
436
6
4
18
120
99
218
41
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ร้อยละ
49.2
50.8
5.4
19.6
26.6
25.0
23.4
55.4
42.8
1.8
11.6
87.2
1.2
0.8
3.6
24.0
19.8
43.6
8.2
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
รายได้ (รวมรายได้อื่น ๆ) ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป
อายุ ง าน ที่ ห น่ ว ย งาน น้อยกว่า 1 ปี
ปัจจุบัน
1-2 ปี
3-4 ปี
5-6 ปี
7 ปี ขึ้นไป

จานวน
70
139
122
69
100
55
93
97
73
182

ร้อยละ
14.0
27.8
24.4
13.8
20.0
11.0
18.6
19.4
14.6
36.4

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อยู่ในช่วงอายุ 28-32 ปี 33-37 ปี และ
38 ปี ขึ้นไป ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายเดือน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี
รายได้ 15,001-20,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท และ ส่วนใหญ่มีอายุงานในหน่วยงานปัจจุบัน 7 ปีขึ้นไป
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงงานสัมพันธ์ ภาวะผู้นาเชิงจูงใจ ที่มีต่อความยึดมั่นต่อองค์ของลูกจ้าง
ความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์
ระดับนัยสาคัญ
สหสัมพันธ์
แรงงานสัมพันธ์
.571**
.000
**
- แรงงานสัมพันธ์ระบบพื้นฐาน
.538
.000
- แรงงานสัมพันธ์ระบบเอกภาคี
.512**
.000
- แรงงานสมัพันธ์ระบบทวิภาค
.516**
.000
**
ภาวะผู้นาเชิงจูงใจ
.655
.000
** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ แรงงานสัมพันธ์ระบบพื้นฐาน แรงงานสัมพันธ์ระบบเอกภาคี แรงงานสัมพันธ์ระบบ
ทวิภาคี และภาวะผู้นาเชิงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้ าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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อภิปรายผล
จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. แรงงานสัมพันธ์
จาการศึกษาในส่วนของแรงงานสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง พบว่า
แรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ แรงงานสัมพันธ์ระบบพื้นฐาน แรงงานสัมพันธ์ระบบเอกภาคี แรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี มี
ความสัมพันธ์กับการยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ สุพจน์
นาคสวัสดิ์ (2555) และ เกษมสันต์ วิลาวรรณ (2555) ที่กล่าวว่า การสร้างแนวทางการจัดการแรงงานสัมพั นธ์ให้ดี
เป็นที่พอใจของลูกจ้าง ก็จะส่งผลให้ลูกจ้างเกิดความยึดมั่นหรือผูกพันต่อองค์การในที่สุด เนื่องจากในการดาเนินงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการของผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร มี รูปแบบการดาเนินงานจาแนกเป็นแต่ละระบบ ดังนี้ 1) แรงงานสัมพันธ์
ระบบพื้ นฐาน พบว่า ลูกจ้างและนายจ้ างจะมีการปฏิบั ติต่อกันตามข้อบั งคั บกันอย่างเคร่งครัดและเป็น ไปตาม
กฎหมายอย่างเป็นธรรม ทาให้ลูกจ้างเกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 2) แรงงาน
สัมพันธ์ระบบเอกภาคี พบว่า นายจ้างได้มีการดูแลลูกจ้างค่อนข้างดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ การ
จัดกิจกรรมนันทนาการ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ รวมถึงยังดูแลและมีความห่วงใยลูกจ้าง ทาให้ลูกจ้างเกิดความรู้สึก
ที่ดีต่อนายจ้างและองค์การที่ทางานด้วย 3) แรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี พบว่า ในด้านการปรึกษาหารือ พบว่า
นายจ้างจะรับฟังความคิดเห็นของลูกจ้างและมีการปรึกษาหารือกับลูกจ้างทั้งส่วนตัวและการตั้งคณะกรรมการ
ร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทางาน และเรื่องอื่ น ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับการทางาน
หรือการดาเนินชีวิตของลูกจ้าง ในด้านการร่วมเจรจาต่อรอง พบว่า ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างจะมีการเจรจาต่อรอง
กันในเรื่องมีอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตการทางานหรือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จน
เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย และนายจ้างก็ปฏิบัติตามผลของการเจรจาต่อรอง
2. ภาวะผู้นาเชิงจูงใจ
จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาเชิงจูงใจของนายจ้างมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นต่อองค์การของ
ลูกจ้างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ S. Rejitha and Ajoy Mathew (2016) ที่กล่าวว่า
ผู้นาเชิงจูงใจจะต้องเริ่ม ต้นที่ตัวเองและมีความตระหนักในเรื่องความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานต่อไป เนื่องจาก นายจ้างได้มีการใช้วิธีการจูงใจพนักงานที่หลากหลายเพื่อให้พนักงาน
ทางานได้ตามที่นายจ้างต้องการ เช่น การจูงใจด้วยการสร้างค่านิยมในการทางานและจูงใจให้พนักงานตระหนักใน
ความสาคัญของค่านิยมนั้น ทาให้พนักงานยินดีที่ปฏิบัติตามค่านิยมที่กาหนดขึ้นมา การใช้เจตคติในการสร้างแรงจูง
พนักงาน โดยนายจ้างได้เปลี่ยนเจตคติของลูกจ้างโดยทาให้ลูกจ้างให้ความสาคัญของการทางาน เช่น การทาให้
ลูกจ้างเห็นว่างานที่ทาเป็นงานที่น่าสนใจ งานเป็นสิ่งที่สาคัญ การทางานนั้นทาให้มีความสุข การทางานเป็นสิ่งสาคัญ
ต่อการดารงชีวิต หรือต้องสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน เป็นต้น การเปลี่ยนเจตคติเหล่านี้ จะทาให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกที่ดีต่องานที่ทาและส่งผลต่อความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้างในที่สุด การจูงใจด้วยการใช้พฤติกรรม
ในการสร้างแรงจูงใจ โดยนายจ้างได้ทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องทุ่มเทให้กับการทางาน การมีความรับผิดชอบใน
งานที่ทา เพื่อเป็นตัวอย่างในการทางานให้แก่ลูกจ้างและลูกจ้างยินดีที่จะปฏิบัติตาม
3. แนวทางการสร้างความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง
จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น พบว่า การเกิดความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้างที่มีต่อองค์การนั้น
จะต้องเป็นการผสมผสานระหว่างการเป็นผู้นาเชิงจูงใจกับการดาเนินกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ การเป็นผู้นาเชิง
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จูงใจโดยการจูงใจลูกจ้ างผ่านการสร้างค่านิยม การเปลี่ ยนเจตคติของลูกจ้าง และการใช้พฤติกรรมของนายจ้างใน
การจูงใจ เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม ซึ่งจะส่งผลการต่อการสร้างความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิ ด ของ S. Rejitha and Ajoy Mathew (2016) ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ น าเชิ ง จู ง ใจจะส่ ง ผลต่ อ การยึ ด มั่ น ต่ อ
องค์การของลูกจ้าง และผู้นาขององค์การต้องนาการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านแรงงานสัมพันธ์มาใช้ ได้แก่ แรงงาน
สัมพันธ์ระบบพื้นฐาน แรงงานสัมพันธ์ระบบเอกภาคี และ แรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ สุพจน์ นาคสวัสดิ์ (2555) และ เกษมสันต์ วิลาวรรณ (2555) กล่าวโดยสรุป แนว
ทางการสร้างความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้างที่มีต่อองค์การ เป็นการผสมผสานระหว่างการเป็นผู้นาเชิงจูงใจและ
การสร้างแรงงานสัมพันธ์ในทุก ๆ ระบบอย่างเป็นรูปธรรม จึงจะส่งผลต่อความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้างในที่สุด
ข้อเสนอแนะ
การสร้างความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้างเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อองค์การ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้าง จะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้างให้เกิดขึ้น ดังนี้
1. ด้านแรงงานสัมพันธ์ระบบพื้นฐาน ทั้งฝ่ ายนายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมมือกันในการดาเนินงาน โดย
จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานหรือเกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง
2. ด้านแรงงานสัมพันธ์ระบบเอกภาคี ฝ่ายนายจ้างจะต้องจัดสรรหรือสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แ ก่ลูกจ้าง ทั้ง
ในเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีมีความปลอดภัย จัดให้มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอ
และเหมาะสม ตลอดจนจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ลูกจ้างได้ผ่อนคลายหลังจากการทางาน
3. ด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์ ร ะบบทวิ ภ าค ฝ่ า ยนายจ้ า งและลู ก จ้ า งต้ อ งปรึ ก ษาหารื อ กั น หากนายจ้ า ง
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ การท างานหรือ การด าเนิ น ชี วิต ของลู ก จ้ า ง นายจ้ า งจะต้ อ ง
ปรึกษาหารือกับลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างยอมรับ และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การแห่งนี้ หรือหากนายจ้าง
หรือลูกจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงการดาเนินกิจ กรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการดาเนินชีวิตของลูกจ้าง
หรือนายจ้างและเรื่องนั้นจะมีผลกระทบต่อนายจ้างหรือลูกจ้าง แต่นายจ้างหรือลูกจ้างไม่เห็นด้วย จะต้องจัดให้มีการ
ร่วมเจรจาต่อรองกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย
4. ด้านภาวะผู้นาเชิงจูงใจ ผู้นาหรือนายจ้างจะต้องใช้วิธีการจูงใจที่หลากหลาย เช่น การจูงใจด้วยการ
สร้างค่านิยมร่วมที่ลูกจ้างเห็นพ้องด้วย เพื่อให้ลูกจ้างมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติตามค่านิยมร่วมเหล่านั้น การจูงใจ
ด้วยการเปลี่ยนเจตคติของลูกจ้าง ให้ลูกจ้างเห็น ความสาคัญของการทางานว่า งานที่ทาเป็นงานที่น่าสนใจ งานเป็น
สิ่งที่ สาคั ญ งานเป็ น สิ่งสาคั ญ ต่อการดาเนิน ชี วิต การท างานท าให้ มีค วามสุข เป็ น ต้น การจู งใจด้วยการเปลี่ ยน
พฤติกรรมในการทางานของลูกจ้าง เช่น การให้คาแนะนาในการทางาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกจ้าง เช่น การ
ทุม่ เทให้กับการทางาน การมีความรับผิดขอบที่สูง เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม เป็นต้น
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ต้นทุนและผลตอบแทนการหล่อพระด้วยทองเหลืองกับการหล่อด้วยอะลูมิเนียม
กรณีศึกษา : หมู่บ้านท่ากระยาง ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
COSTS AND RETURNS BETWEEN BRASS BUDDHA STATUES CASTING AND ALUMINIUM
BUDDHA STATUES CASTING: A CASE STUDY OF MOO BAAN THAKRAYANG, THALE CHUP SON
SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, LOP BURI PROVINCE
พิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา1
สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์2
1อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการหล่อพระด้วยทองเหลืองกับการหล่อ
ด้วยอะลูมิเนียม กรณีศึกษา: หมู่บ้านท่ากระยาง ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และ 2) เปรียบเทียบ
ต้น ทุน และผลตอบแทนจากการหล่อพระด้วยทองเหลืองกับการหล่อด้วยอะลูมิเนียม กรณี ศึกษา: หมู่บ้านท่ า
กระยาง ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ช่างหล่อพระทั้งสองกลุ่มจานวนกลุ่มละ 5
ราย ได้ ม าโดยการสุ่ ม ตั วอย่า งแบบง่า ย (simple random sampling) จากบั ญ ชี รายชื่ อ อาศั ย เครื่อ งมื อ ในการ
รวบรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (in-dept
interview) ทาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและอัตราผลตอบแทนด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ต้นทุนของการหล่อพระด้วยทองเหลือ งเท่ากับ 72,206 บาท หรือ 6,017.17 บาท/
เดือน/ครั้ง ซึ่งสูงกว่าการหล่อพระด้วยอะลูมิเนียม 66,860 บาท หรือ 5,571.66 บาท/เดือน/ครั้ง ทั้งนี้รายได้จาก
การหล่อพระด้วยทองเหลืองเท่ากับ 425,600 บาท/เดือน สูงกว่าการหล่อพระด้วยอะลูมิเนียม 280,000 บาท/เดือน
และ 2) การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนโดยพิจารณาอัตรากาไรขั้นต้นแสดงให้เห็นว่าการหล่อพระด้วยทองเหลืองให้
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนมากกว่าการหล่อพระด้วยอะลูมิเนียม เท่ากับ 65.32% และ 40.22% ตามลาดับ
คาสาคัญ : ต้นทุนและผลตอบแทน, การหล่อพระด้วยทองเหลือง, การหล่อพระด้วยอะลูมิเนียม
ABSTRACT
The purpose of this research were to 1) study the cost and return of brass casting and
aluminum casting. Tumbon Tha Chet Sorn, Amphoe Mueang, Lop Buri and 2) compare between
cost and return of brass casting and aluminum casting. Case study: Tha Yang Tambon Tha Chet,
Amphoe Mueang, Lop Buri. The main contributors were the two casts, 5 roster acquired by
simple sampling. Use tools were through by the expert opinion. Collected data by interviews and
in-depth interviews . Analyze data on production costs and return on financial ratios.
The research found that: 1) The cost of bronze casting was 72,206 baht or 6,017.17 baht
/ month / time. Which is higher than the aluminum casting 66,860 baht or 5,571.66 baht / month
/ time. The income from the brass casting was 425,600 baht / month, higher than the aluminum
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casting of 280,000 baht / month, and 2) the gross margin analysis showed that the casting of
brass to the rate. The return of investment over aluminum castings was 65.32% and 40.22%,
respectively.
Keywords : Costs and returns, Buddha Statues Casting, Aluminium Buddha Statues Casting
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การหล่อพระพุทธรูปเป็นงานศิลปกรรมแขนงหนึ่งของชาวไทยที่ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตและเป็นมรดกตกทอด
ทางวัฒนธรรมสืบมาจนถึงปัจจุบันของคนในบ้านช่างหล่อ กระบวนการในการสร้างพระพุทธรูปมีความยากและซับซ้อน
ผู้สร้างจะต้องมีความสามารถและมีใจรักทางด้านศิลปะ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร และจดหมายเหตุ, 2549)
การหล่อพระพุทธรูปมีชุมชนที่สืบทอดศิลปกรรมในการปั้นหล่อพระพุทธรูปในแถบกรุงธนบุรีและเกาะรัตนโกสินทร์
คือ ชุมชนบ้านช่างหล่อ มีผลงานที่มีชื่อเสียงในการปั้นหล่อพระพุทธรูป ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์และในยุคต่อ ๆ มา
ช่ า งของบ้า นช่า งหล่อ ยัง มีบ ทบาทสาคั ญ ในการพัฒนาวิธีการปั้นและหล่อให้ทัน สมัย โดยการนาวิธีก ารใหม่ ๆ
มาผสมผสานกับวิธีการเดิม การหล่อพระแบบดั้งเดิมเป็นภูมิปั ญญาที่สืบทอดต่อกันมา ต้องใช้ค วามละเอียดลออ
ความเชี่ยวชาญ ความอดทน ความพยายาม แฝงไปด้วยคุณค่า ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ซึ่งแตกต่าง
โรงหล่อสมัยใหม่ที่ทาในเชิงพาณิช ย์ ที่มีการหล่อพระด้วยเครื่องจักรผลิตออกมาทีละหลายรูปแบบ (พุทธิรัตน์
รัชตะวรรณ, 2549) ในปัจจุบันหมู่บ้านท่ากระยาง ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีมีชื่อเสียงในการหล่อพระ
มาเป็นเวลานาน ช่างหล่อที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นในปัจจุบันมีไม่มากเนื่องจากการหล่อพระใช้เงิน
ลงทุนจานวนมากประกอบกับต้องใช้องค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมา ส่งผลให้ผู้ที่เป็นช่างลดจานวนลงมาก ปัจจุบัน
การหล่อพระจะทาได้จากทองเหลืองและอะลูมิเนียม ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ใน
ภาวะตกต่าทาให้ราคาสินค้าต่าง ๆ มีต้นทุนที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาและคานวณต้นทุนในการผลิต
ให้รอบคอบเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีต้น ทุนต่าและได้รับผลตอบแทนมาก รวมถึงป้องกันไม่ให้
ประสบปัญหาขาดทุน
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการหล่อพระ
ด้วยทองเหลืองกับการหล่อพระด้วยอะลูมิเนียม กรณี ศึกษา: หมู่บ้านท่ากระยาง ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ทาอาชีพในการหล่อพระเป็นส่วนมาก ซึ่งในการหล่อพระส่วนใหญ่นั้น
นิยมใช้การหล่อมากกว่าการปั้นเพราะทาได้ง่ายและทันสมัยกว่าโดยชาวบ้านหมู่บ้านนี้นิยมหล่อด้วยทองเหลืองและ
อะลูมิเนียม ซึ่งในการหล่อทั้ง 2 อย่างนี้มีต้นทุนและราคาขายที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ให้ความสาคัญ
กับต้นทุน และผลตอบแทนที่ได้รับจากการหล่อพระ เพื่อทาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
หล่อพระด้วยทองเหลืองกับหล่อพระอะลูมิเนียม ซึ่งนอกจากจะทาให้ทราบต้นทุ น และผลตอบแทนแล้ว สามารถนา
ข้อมูลที่ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีการหล่อพระโดยคานึงถึงการประหยัดต้นทุนในการผลิต
และเวลาในการผลิต และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการหล่อพระในชุมชนอื่น หมู่บ้านอื่น และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการหล่อพระด้วยทองเหลืองกับการหล่อด้วยอะลูมิเนียม กรณีศึกษา:
หมู่บ้านท่ากระยาง ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
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2. เปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนจากการหล่อพระด้วยทองเหลืองกับการหล่อด้วยอะลูมิเนียม
กรณีศึกษา: หมู่บ้านท่ากระยาง ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ต้นทุน หมายถึง มูลค่าของที่สูญเสียไปในกระบวนการหล่อพระด้วยทองเหลืองกับการหล่อด้วยอะลูมิเนียม
จนถึงการผลิตเสร็จ โดยมูลค่าของทรัพยากรนั้นสามารถวัดเป็นหน่วยเงินตราได้ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรและ
ต้นทุนคงที่
ผลตอบแทน หมายถึ ง รายได้ ที่ เกิ ด จากการลงทุ น ในการหล่ อ พระด้ ว ยทองเหลื อ งกั บ การหล่ อ ด้ ว ย
อะลูมิเนียม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้กาหนดประชากรผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นช่างหล่อพระด้วยทองเหลืองและช่างหล่อพระ
ด้วยอะลูมิเนียม หมู่บ้านท่ากระยาง ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จานวนรวม 20 ราย (พัฒนา
ชุมชนจังหวัดลพบุรี, 2561) และทาการคัดเลือกช่างหล่อจากทั้ง 2 กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple
random sampling) จากบัญชีรายชื่อช่างหล่อ ได้กลุ่มละ 5 ราย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย อาศัยเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (in - dept interview) ทาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน
การผลิต ค่าใช้จ่ายในการหล่อพระ รายได้และอัตราผลตอบแทนด้วยอัตราส่วนทางการเงิน โดยทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2560
3. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 1) ข้อมูลทุติภูมิ ได้การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการรวบรวมไว้แล้วจาก
บทความวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการหล่อพระทั้งภาครัฐและเอกชน และ
2) ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบการบันทึกภาพ
บันทึกเทป นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลผลและทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยอัตราส่วนทางการเงิน อาทิ อัตรากาไรขั้นต้น
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
ช่างหล่อพระด้วยทองเหลือง ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนช่างหล่อพระด้วยอะลูมิเนียม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุในช่วง 35-44 ปี และมากกว่า 65 ปีขึ้นไป มีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาปีที่ 4 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์อยู่ระหว่าง 20-30 ปี มีแหล่งเงินทุนเป็นของ
ตนเองเป็นส่วนใหญ่
2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการหล่อพระ
จากการศึกษาพบว่า ช่างหล่อพระด้วยทองเหลื องกับช่างหล่อพระด้วยอะลูมิเนียม หมู่บ้านท่ากระยาง
ตาบลทะเลชุบศร จังหวัดลพบุรี มีสินทรัพย์และอุปกรณ์ในการหล่อพระ แบ่งออกเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
ดังนี้
330

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2.1 กลุ่มช่างหล่อพระด้วยทองเหลือง จากการสัมภาษณ์ พบว่า เงินลงทุนเริ่มแรก เป็นค่าใช้จ่ายใน
การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ การหล่อ พระด้วยทองเหลือง จานวน 5 ราย รอบระยะเวลาการผลิตรวม 12 ครั้ง
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 75,404 บาท หรือ 6,283.67 บาทต่อครั้งและมีต้นทุนผันแปรของการหล่อพระด้วยทองเหลือง
เท่ากับ 72,206 บาท หรือ 6,017.17 บาทต่อครั้ง
2.2 กลุ่มช่างหล่อพระด้วยอะลูมิเนียม จากการสัมภาษณ์ พบว่า เงินลงทุนเริ่มแรก เป็นค่าใช้จ่ายใน
การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ การหล่อพระด้วยอะลูมิเนียม จานวน 5 ราย รอบระยะเวลาการผลิตรวม 12 ครั้ง
สิ น ทรั พ ย์ ร วมเท่ า กั บ 100,528 บาท หรื อ 8,377.33 บาทต่ อ ครั้ ง และมี ต้ น ทุ น ผั น แปรของการหล่ อ พระด้ ว ย
อะลูมิเนียม เท่ากับ 66,860 บาท หรือ 5,571.66 บาทต่อครั้ง
3. รายได้จากการผลิตและจาหน่ายพระ
3.1 กลุ่มช่างหล่อพระด้วยทองเหลือง จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผลผลิต ต้นทุน และรายได้จากการ
จาหน่ายพระทองเหลือง โดยเฉลี่ยหนึ่งรอบต่อหนึ่งเดือน สามารถผลิตได้ 2,800 องค์ ราคาต้นทุนเฉลี่ยองค์ละ 4.39 บาท
มีต้นทุนรวม 12,300.83 บาท/เดือน ราคาขายเฉลี่ยองค์ละ 152.00 บาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 425,600 บาท/เดือน
3.2 กลุ่มช่างหล่อพระด้วยอะลูมิเนียม จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผลผลิต ต้นทุน และรายได้จากการ
จาหน่ายพระอลูมิเนียม โดยเฉลี่ยหนึ่งรอบต่อหนึ่งเดือน สามารถผลิตได้ 2,800 องค์ ราคาต้นทุนเฉลี่ยองค์ละ 4.99
บาท มีต้นทุนรวม 13,949 บาท/เดือน ราคาขายเฉลี่ยองค์ละ 100.00 บาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 280,000 บาท/เดือน
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนและรายได้จากการผลิตพระด้วยทองเหลืองกับอะลูมิเนียม
พระที่ผลิตด้วยทองเหลือง
พระที่ผลิตด้วยอะลูมิเนียม
รายการ
(บาท)
(บาท)
รายได้
425,600
280,000
หัก ต้นทุนผันแปร
72,206
66,860
ต้นทุนคงที่
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น

75,404

147,610
277,990
65.32%

100,528

167,388
112,612
40.22%

จากตารางที่ 1 พบว่า ต้นทุนรวมทั้งหมดจากการหล่อพระ และรายได้จากการจาหน่ายพระทองเหลืองสูง
กว่าพระอะลูมิเนียม ช่างหล่อพระจะมีรายได้จากการหล่อด้วยทองเหลือง หลังหักต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรแล้ว
มีกาไรขั้นต้น จานวน 277,990 บาทคิดเป็นร้อยละ 65.32 ในขณะที่รายได้จากการหล่อพระด้วยอะลูมิเนียมหลังหั ก
ต้นทุนทั้งหมด มีกาไรขั้นต้น จานวน 112,612 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.22
อภิปรายผล
จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการหล่อพระด้วยทองเหลืองกับการหล่อด้วยอะลูมิเนียม กรณีศึกษา:
หมู่บ้านท่ากระยาง ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการหล่อพระ ช่างหล่อพระด้วยทองเหลืองกับช่างหล่อพระด้วยอะลูมิเนียม
หมู่บ้านท่ากระยาง ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่า การหล่อพระทั้งสองกลุ่มประกอบด้วยเงิน
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ลงทุนเริ่มแรก ในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ การหล่อพระด้วยทองเหลือง มี สินทรัพย์รวมเท่ากับ 75,404 บาท
หรือ 6,283.67 บาท/ครั้ง/เดือน ต้นทุนผันแปรมีรอบระยะเวลาการผลิตรวม 12 ครั้ง/ปี เท่ากับ 72,206 บาท หรือ
6,017.17 บาท/ครั้ง/เดือน กลุ่มหล่อพระด้วยอะลูมิเนียมเงินลงทุนเริ่มแรกในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ สินทรัพย์
รวมเท่ากับ 100,528 บาท หรือ 8,377.33 บาท/ครั้ง/เดือน ต้นทุนผันแปร มีรอบระยะเวลาการผลิตรวม 12 ครั้ง/ปี
เท่ า กั บ 66,860 บาท หรื อ 5,571.66 บาท/ครั้ ง /ปี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สาโรช รุ่ ง เรื อ ง (2557) ได้
ทาการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญ ญาการหล่ อพระของชุมชนบ้านช่างหล่อ กรณี ศึกษาบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัญหาด้านต้นทุนและวัตถุดิบการหล่อพระของบ้านช่างหล่อเป็น
งานฝีมือ มีความประณีต และวัตถุดิบที่ใช้ต้องมีคุณภาพจึงทาให้ต้นทุนสูง ซึ่งต่างจากการหล่อพระทั่ว ๆ ไป ที่ทาเชิง
พาณิ ช ย์ เน้ น ที่ ป ริม าณ ใช้ วัต ถุ ดิ บ ที่ ป ระหยั ด กว่า จึ ง มี ราคาที่ ถู ก กว่ า และยั งสอดคล้ อ งจากการสั ม ภาษณ์ ข อง
ภาณุวัฒน์ หนูย้อย (14 ตุลาคม 2560) กล่าวว่า ต้นทุนเป็นสิ่งที่จาเป็นในการผลิต ถ้าต้นทุนสูงจะได้กาไรน้อย แต่
ถ้าต้นทุนน้อยจะได้กาไรมาก ดังนั้นในการผลิตแต่ละครั้งควรวางแผนการลงทุนให้รอบคอบเพื่อที่จะทาให้การผลิตได้
กาไรมากและไม่ประสบปัญหาผลขาดทุนได้
2. รายได้จากการผลิตและจาหน่ายพระ พบว่า ช่างหล่อพระด้วยทองเหลือง มีรอบการผลิตพระโดยเฉลี่ย
หนึ่งรอบต่อหนึ่งเดือน สามารถผลิตได้ 2,800 องค์ ราคาขายเฉลี่ยองค์ละ 152 บาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 425,600
บาท/เดื อน มีต้น ทุ นเฉลี่ยองค์ ละ 4.39บาท มีต้น ทุ นรวมทั้ งสิ้น 12,300.83 บาท/เดือน ส่วนช่ างหล่อพระด้วย
อะลูมิเนียม มีรอบการผลิตพระโดยเฉลี่ยหนึ่งรอบต่อหนึ่งเดือน สามารถผลิตได้ 2,800 องค์ ราคาขายเฉลี่ยองค์ละ
100 บาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 280,000 บาท/เดือน มีต้นทุนเฉลี่ยองค์ละ 4.99 บาท มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 13,949
บาท/เดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาโรช รุ่งเรือง (2557) ได้ทาการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการ
หล่อพระของชุมชนบ้านช่างหล่อ กรณีศึกษาบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
รายได้แตกต่างกัน มี ผลต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญ ญาการหล่อพระแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญ ที่ระดับ .05 และยัง
สอดคล้องจากการสัมภาษณ์ ของปกกรณ์ ป้อมนิล (16 ตุลาคม 2560) กล่าวว่า รายได้จากการหล่อพระจะได้ดี
หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าเศรษฐกิจในประเทศดีมีเงินหมุนเวียนก็จะทาให้ขายพระที่หล่อเสร็จ
แล้วได้ราคาดี หากเศรษฐกิจในประเทศไม่ดี จะทาให้ราคาพระลดต่าลง และขายได้ไม่ดี ดังนั้นก่อนที่จะผลิตแต่ละ
ครั้งจะผลิตตามคาสั่งซื้อและผลิตตามสภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก ถ้าหากเศรษฐกิจดีจะผลิตพระเป็นจานวนมาก แต่ถ้า
หากเศรษฐกิจไม่ดีก็จะผลิตในจานวนที่ลดลงหรือไม่ผลิตในช่วงระยะเวลานั้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการจัดทาแม่พิมพ์พระนอกเหนือจากแบบเดิมที่ใช้กัน และในการหล่อพระ
ทั้งสองแบบมีกาไรขั้นต้นในอัตราที่สูง จึงควรมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้มีผลประกอบการเป็ นกาไรสุทธิที่ดีตาม
ไปด้วย
2. หน่วยงานราชการควรเข้ามาอนุรักษ์การหล่อพระและจัดให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการหล่อ
พระเข้ามาศึกษากระบวนการและวิธีการหล่อพระ
3. ควรศึกษาปัจจัยในการลดต้นทุนการหล่อพระให้กับผู้ประกอบการ
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ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน บ้านมันแกว อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
SOCIAL CAPITAL IN COMMUNITY PLAN PROCESS, BAN MUN-KAEW COMMUNITY, KUD-RUNG
DISTRICT, MAHASARAKHAM PROVINCE
สายไหม ไชยศิรินทร์
SAIMAI CHAISIRIN
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาสถานะทุนทางสังคมของชุมชนบ้านมันแกว 2) ศึกษากระบวนการ
จัดทาแผนชุมชนบ้านมันแกว และ 3) ศึกษาการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนบ้านมันแกว การวิจัยนี้
เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน และกรรมการกลุ่มอาชีพ บ้านมันแกว ตาบลกุดรัง อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จานวน 25 คน
ที่เลือกโดยวิธีเจาะจงเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้วิธีอุปมานวิเคราะห์และการตีความ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าร้อยละ ผลการศึกษา
พบว่า ชุมชนมีทุนทางสังคมทั้งในมิติของความรู้ ความดีและความรัก กระบวนการจัดทาแผนชุมชนบ้านมันแกว
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การสารวจปัญหาและความต้องการ การเสนอโครงการ และการดาเนินโครงการ
ชุมชนบ้านมันแกวมีการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมด้านมิติของความรู้มากกว่าด้านความดีและความรัก โดยมีการ
ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของการดาเนินโครงการมากที่สุด กระบวนทัศน์ของผู้นาและฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน
เป็นปัจจัยสาคัญต่อการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน ผู้นาชุมชนควรได้รับการพัฒนากระบวนทัศน์
ทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนและการพัฒนาชุมชน
คาสาคัญ : ทุนทางสังคม, กระบวนการแผนชุมชน
ABSTRACT
The purposes of this research were to study 1) the status of social capital in the
community, 2) the process of community plan, and 3) the application of social capital in
community plan process. This study was based on the qualitative research approach. The
samples were 25 participants, consisted of the village committee, village experts, and
occupational group committee. Field data were gathered by in-depth interviews, observation, and
documentary reviews. Using deductive and interpretation methods did content analysis. Simple
statistics such as percentage was also applied for quantitative data analysis. The results of this
research revealed that the social capital of community was found in dimensions of knowledge;
goodness; and love. Community Plan Process consisted of 3 major steps; problems and need
identification, project propose, and project implementation. The community could apply the
social capital in dimension of knowledge more than goodness and love. It was mostly found in
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step of project implementation. Community leader’s paradigm and villagers’ economic status are
important factors of an application of social capital in community plan process. The community
leaders were recommended to develop their social capital paradigm for promoting social
capitalism in the process of community plan and community development work.
Keywords : Social capital, Community plan process
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้มีการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาในช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นผลมาจากความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ทั้งนี้ภาพรวมของการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 สรุปได้ว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมี ปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” ทาให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
ได้ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่จากเดิมที่ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักมาเป็นการให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาที่มี “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” โดยให้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นแบบ
องค์รวมที่เชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เรื่องทุน ได้ปรากฏขึ้นในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย หลังปีพ.ศ. 2540 เมื่อประเทศ
ไทยได้ประสบวิกฤติเศรษฐกิจ ทาให้ทุนในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินทุน คือทุนทางสังคม ที่มีอยู่ในชุมชน ได้รับการส่งเสริมให้
มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2541
ภายใต้กองทุนการลงทุนทางสังคม (Social investment fund : SIF) ต่อมาทุนทางสังคมได้มีความสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศไทยมากขึ้น เมื่ อในช่ วงเวลาของแผนฯ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) สานั กงานคณะกรรมการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สารวจ วิเคราะห์ และนาเสนอประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของประเทศ
ไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทางเลือกของเศรษฐกิจไทย การเตรียมการ
สาหรับภาวะโลกร้อนและสร้างโอกาสการพัฒนา การออกแบบสถาปัตยกรรมทางสังคมให้เป็นทางเลือกใหม่ของคน
ไทย และสร้า งสั ญ ญาประชาคมใหม่ ให้ เป็ น พลั งขั บเคลื่ อนสั งคมไทยสู่ สมดุ ล โดยเฉพาะประเด็ นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมทางสังคมให้เป็นทางเลือกใหม่ของคนไทย ที่กล่าวถึงการออกแบบสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่ง มีเป้าหมายใน
4 มิติ คือ 1) สังคมแห่งความเอื้ออาทรและสมานฉันท์ (Social cohesion) 2) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
(Socio-economic security) 3) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเป็ นธรรม (Social inclusion) 4)
การเสริม สร้า งพลัง ทางสัง คม (Social empowerment) ซึ่ ง ในการออกแบบสั ง คมที มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ ส นอง
เป้าหมายทั้ง 4 มิตินั้น สิ่งที่ถูกหยิบยกให้เป็นปัจจัยสาคัญตัวแรกคือ “ทุนทางสังคม” (อาทิตย์ บุดดาดวง,2554)
การวางแผนเป็นกระบวนการเริ่มแรกของการบริหารจัดการทั้งหมด การวางแผนจึงเป็นส่วนที่สาคัญ
อย่างยิ่งในหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับชุมชนท้องถิ่น สาหรับการพัฒนาชุมชนนั้นการวางแผนเป็น
ขั้นตอนสาคัญของกระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่งปัญหาของการพัฒนาชุมชนนั้นส่วนใหญ่เกิดจากชุมชนไม่ได้เป็นผู้ริ เริ่มใน
การคิด และวางแผนด้วยตนเอง ปัญหาและความต้องการของชุมชนมักเกิดจากบุคคลภายนอกดาเนินการ ชุมชนไม่
เคยทาแผนพัฒนาตนเอง และกระบวนทัศน์ในการพัฒนาไม่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคน (เสรี พงศ์พิศ, 2548, น. 10)
จากปัญหาและความจาเป็นดังกล่าว การจัดทาแผนชุมชนจึงมีความสาคัญ ซึ่งการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 ไดกาหนดการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นไดเอง และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
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ในการกาหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทาให้แผนชุมชน
ได้รับการส่งเสริมและนาไปปฏิบัติ โดยเฉพาะระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานฐานรากของการขับเคลื่อนการพัฒนา
แผนชุมชน เป็นกิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกัน เพื่อจัดทาแผนขึ้นมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามที่ต้องการและสามารถแกปัญหาที่ชุมชนเผชิญ
อยู่ร่ว มกัน ได โดยคนในชุมชนไดมาร่วมกันคิด ร่วมกาหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒ นาของชุมชน โดยยึด
หลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอกด้วยการคานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งบางกิจกรรมที่ชุมชนไมสามารถทาเองได ก็สามารถขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกได้ โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเข้าเป็นแผนขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) หรือแผนงาน/
โครงการของราชการได แผนชุมชนอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามความเข้าใจของแต่ละท้องถิ่น อาทิ แผนแม่บทชุมชน
แผนชุมชนพึง่ ตนเอง แผนชีวิต เป็นต้น
แผนชุมชนที่มีคุณภาพนั้นควรเป็นแผนที่มีการพึ่งตนเองและบูรณาการทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะทุนทางสังคมซึ่งในแต่ละชุมชนต่างก็มีทุนทางสังคมของชุมชนที่หลากหลาย เช่น ความรู้ภูมิ
ปัญญา ความเอื้ออาทร เครือข่ายความสัมพันธ์ ฯลฯ ทั้งนี้ชุมชนที่สามารถประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมบูรณาการร่วมกับทุน
รูปแบบอื่น ๆ ในกระบวนการแผนชุมชนได้ ชุมชนนั้นจะกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและสามารถลดการ
พึ่งพาจากภายนอกได้มากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
จากการศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนศาลเจ้า
พบว่าทุนทางสังคม ในด้านเครือข่ายของกลุ่มและการมีส่วนร่วม มีบทบาทในกระบวนการดาเนินงานของกลุ่ม
ตั้งแต่การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ จนถึงการปรับปรุงการดาเนินงาน ซึ่งจะสามารถนาพาชุมชนให้
เกิดการพึ่งตนเองได้ ดังนั้นจึงเสนอให้มีพื้นที่และเวทีให้ทุนทางสังคมได้ถูกใช้ประโยชน์ รวมถึงการสร้างและขยาย
เครือข่ายเพื่อให้เกิดการสะสมและเพิ่มขึ้นของทุนทางสังคม (สุเทพ คาเมฆ, 2559, น. 1-2) นอกจากนั้นผู้วิจัยได้
พบว่าการศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนยังมีจากัด จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การนาทุนทางสังคมออกมาใช้ในกระบวนการจัดทาแผนชุมชน
ชุ มชน “บ้ านมั นแกว” (นามสมมุ ติ ) ต าบลกุ ดรัง อ าเภอกุ ดรั ง จั งหวัดมหาสารคาม ถู กเลื อกเป็ นพื้ นที่ ใน
การศึ กษาเพราะเป็ น พื้ น ที่ เป้ า หมายในการท างานของหลายองค์ ก ร ได้ แ ก่ สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (พอช)
สานั กงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ และองค์ การบริหารส่วนตาบล เป็ นชุมชนที่ มี
ศักยภาพด้านทุนทางสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้นานิสิตรายวิชาการวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชน ไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนามแผนชุมชน จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนบ้านมันแกว ว่า
มีการประยุกต์ใช้ได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร เพราะเหตุใด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานะทุนทางสังคมของชุมชนบ้านมันแกว
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดทาแผนชุมชนบ้านมันแกว
3. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนบ้านมันแกว
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับทุนทางสังคมในงานพัฒนาชุมชน
2. สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการพัฒนาชุมชน
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ทุนทางสังคม หมายถึง องค์ประกอบทุนทางสังคม 3 มิติ 1) มิติของความรู้ 2) มิติของความดี 3).มิติของความรัก
มิ ติ ข องความรู้ หมายถึ ง ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาหรื อ พื้ น ความรู้ ความสามารถของบุ ค คลที่ สั่ ง สมมาจาก
การศึ ก ษาเล่ า เรี ย น การค้ น คว้ า หรื อ ประสบการณ์ รวมไปถึ ง สมรรถนะของคนและผู้ น า ซึ่ ง แสดงถึ ง ความรู้
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะที่จาเป็นในการจัดการหรือดาเนินกิจกรรมของชุมชนและสังคม
มิติของความดี หมายถึง บรรทัดฐานทางสังคม สถาบันทางสังคม ความเห็นอกเห็นใจ การต่างตอบแทน เอื้อ
อาทร ช่วยเหลือกัน วัฒนธรรม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ความเชื่อทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา ทรัพยากร
และการใช้ประโยชน์ร่วม
มิติของความรัก หมายถึง เครือข่ายทางสังคม ความไว้วางใจ การเป็นพวกเดียวกัน และรักพวกพ้อง
กระบวนการแผนชุมชน หมายถึง ขั้นตอนและกิจกรรมในการกาหนดอนาคต แนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒ นาชุม ชนโดยการมีส่วนร่ว มของคนในชุม ชน ซึ่ง ประกอบด้วย 3 ขั้น ตอน คือ การสารวจปัญ หาและความ
ต้องการ การเสนอโครงการ และการดาเนินโครงการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ จากกระบวนการ
ทุนทางสังคม ของ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548) องค์ประกอบมิติทุนทางสังคม ของ อาทิตย์ บุดดาดวง และ สุพรรณี
ไชยอาพร (2555) แนวคิดและกระบวนการแผนชุมชน ของ กรมการพัฒนาชุมชน (2553) ดังภาพประกอบที่ 1
ทุนทางสังคมของ
ชุมชน
-มิติด้านความรู้
-มิติด้านความดี
-มิติด้านความรัก

การประยุกต์ใช้ทุนทาง
สังคมในกระบวนการ
แผนชุมชนบ้านมันแกว

กระบวนการแผนชุมชน
- การเตรียมความพร้อมชุมชน
- การวิเคราะห์ข้อมูลเรียนรู้ตนเองและชุมชน
- การกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
- การกาหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน
-การปฏิบัติตามแผนชุมชน

ภาพที1่ กรอบแนวคิดการวิจัย
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548, 83-85) กล่าวไว้ว่า กระบวนการทุนทางสังคม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่
เป็นกระบวนการ และส่วนที่เป็นปัจจัยแวดล้อมของกระบวนการ ส่วนที่เป็นกระบวนการทุนทางสังคม ประกอบด้วย
3 ส่วนได้แก่ 1) ส่วนที่เป็นระบบคิด จะเป็นส่วนที่มีความเป็นนามธรรมสูง ระบบคิด ดังกล่าวจะมีทั้งส่วนที่มีมา
ตั้งแต่เดิม 2) ส่วนที่เป็นวิธีการปฏิบัติ จะเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับส่วนที่เป็นระบบคิด นั้นหมายความว่า เมื่อปัจเจก
กลุ่ม องค์กร สถาบัน หรือชุมชนมีระบบคิดเกี่ยวกับค่านิยมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระบบคิดดังกล่าวจะส่งผลให้
สมาชิกมีการปฏิบัติต่อกัน ด้วยความเอื้ออาทรและมีความร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3) ส่วนที่เป็นผลลัพธ์
จะเป็นส่วนที่เกิดจากผลของการที่สมาชิกมีระบบคิดและวิธีการปฏิบัติอย่างไร ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของ
ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเป็นทุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมส่วนรวม ส่วนที่
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เป็นปัจจัยแวดล้อมของกระบวนการ ได้แก่ ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เป็นทั้งรูปธรรม (เงินจากชุมชนภายนอก เครื่องมือ
ที่ได้รับความร่วมมือจากภายนอก บุคลากรหรือนักวิชาการจากภายนอก) และนามธรรม (ความช่วยเหลือทางวิชาการจาก
ภายนอก ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ จากภายนอก) รวมทั้งผลที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีจากภายนอกที่มีผลต่อระบบความคิด และวิธีการปฏิบัติภายในกลุ่ม
องค์กร สถาบัน และชุมชน
อาทิตย์ บุดดาดวง และ สุพรรณี ไชยอาพร (2555, น. 33-35) ได้สรุปองค์ประกอบทุนทางสังคม ออกเป็น 3
มิติ ดังนี้ 1) มิติของความรู้ ประกอบไปด้วย ความรู้ ภูมิปัญญาหรือพื้นความรู้ ความสามารถของบุคคลที่สั่งสมมาจาก
การศึ กษาเล่ า เรี ย น การค้ น คว้ า หรื อ ประสบการณ์ รวมไปถึ ง สมรรถนะของคนและผู้ น า ซึ่ ง แสดงถึ ง ความรู้
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะที่จาเป็นในการจัดการหรือดาเนินกิจกรรมของชุมชนและสังคม 2) มิติของความดี
ประกอบไปด้วย บรรทัดฐานทางสังคม สถาบันทางสังคม ความเห็นอกเห็นใจ การต่างตอบแทน เอื้ออาทร ช่วยเหลือ
กัน วัฒ นธรรม ประเพณี ศี ลธรรม จริย ธรรม ความเชื่ อทางสั ง คม ความเชื่ อทางศาสนา ทรัพ ยากรและการใช้
ประโยชน์ร่วม 3).มิติของความรัก ประกอบไปด้วย เครือข่ายทางสังคม ความไว้วางใจ การเป็นพวกเดียวกัน และรัก
พวกพ้อง
กรมการพัฒนาชุมชน (2553, น. 7-9) ได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนชุมชนไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่
1เตรีย มความพร้ อ มชุ ม ชน ขั้ น ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เรีย นรู้ต นเองและชุ ม ชน ขั้น ตอนที่ 3 การก าหนด
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนา ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน ขั้นตอนที่ 5 การปฏิบัติตาม
แผนชุมชน
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นหลัก
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ประชากรในการศึกษา คือ ชาวบ้านมันแกว ตาบลกุดรัง อาเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ ชาวบ้าน และกรรมการกลุ่มอาชีพ
จานวน 25 คน เป็นกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ มีประสบการณ์ในการเข้า
ร่วมจัดทาแผนชุมชนหรือเวทีประชาคม ที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสานักงานพัฒนาชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การสังเกตทั้งแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม และศึกษาเอกสาร คือ แผนชุมชน และแผนพัฒนาตาบล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง แผนที่เดินดิน แผนที่ทรัพยากร
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติอย่างง่าย เช่น ค่าร้อยละ ข้อมูลเชิงคุ ณภาพ ใช้
วิธอี ปุ มานวิเคราะห์และการตีความ
ผลการวิจัย
1. สถานะทุนทางสังคมของชุมชนบ้านมันแกว
ชุมชนบ้านมันแกวเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มีอายุราว
110 ปี ชุ ม ชนบ้ า นมั น แกวมี โครงสร้ า งทางสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบแนวราบและเครือ ญาติ มี ก ารสื บ ทอด
วัฒ นธรรมประเพณี และภูมิปัญ ญาจากบรรพบุรุษ จึงมีทุนทางสังคมที่หลากหลายปรากฏอยู่เป็นเสาหลักในการ
ดารงชีวิตของผู้คน ดังต่อไปนี้
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1.1 มิติด้านความรู้ ประกอบไปด้วย ความรู้ ภูมิปัญญาหรือพื้นความรู้ ความสามารถของบุคคลที่สั่ง
สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมไปถึงสมรรถนะของคนและผู้นา ซึ่งแสดงถึงความรู้
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะที่จาเป็นในการจัดการหรือดาเนินกิจกรรมของชุมชนและสังคม
ชุ ม ชนบ้ า นมั น แกวเป็ น หมู่ บ้ า นดั้ ง เดิ ม ที่ เริ่ ม ต้ น จากประชากรจ านวนไม่ ม าก ชาวบ้ า นมี
ความสัมพันธ์ฉันเครือญาติ ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรมและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ จึงทาให้เกิดการพึ่งพา
อาศัยกันเพื่อความอยู่รอด รวมถึงเกิดการเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกในการดารงชีวิตจนประสบความสาเร็จ และสั่งสม
จนกลายเป็ นภู มิ ปั ญญาสืบทอดมาจนถึงปั จจุ บั น ซึ่ งทุ นทางสั งคมที่ ปรากฏในชุ มชนบ้ านมันแกว ในมิติ ของความรู้
ประกอบด้วย องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ได้แก่ การทอผ้า การทอเสื่อ การจักสาน องค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาด้านการแปรรูปและถนอมอาหาร องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านยาสมุนไพร และองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านการเกษตร
1.2 มิติด้านความดี ประกอบไปด้วย 1) บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง แบบแผนสาหรับยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ หรือแบบพฤติกรรมกฎเกณฑ์ หรือคตินิยมที่สังคม กาหนดไว้เป็น มาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติที่
สังคมยอมรับว่าดีและถูกต้อง 2) สถาบันทางสังคม ประกอบด้วย ครอบครัว เครือญาติ และกลุ่มอาชีพ 3).ความเห็น
อกเห็นใจ การต่างตอบแทน เอื้ออาทร ช่วยเหลือ กัน 4) วัฒนธรรม และประเพณี 5) ศีลธรรม จริยธรรม 6) ความ
เชื่อทางสังคม ประกอบด้วย ความเชื่อทางศาสนาและค่านิยมทางสังคม และ 7) ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ในแหล่งน้าของหมูบ่ ้านและป่าชุมชน
ทุนทางสังคมของชุมชนบ้านมันแกวในมิติด้านความดี มีพื้นฐานมาจากการนับถือพุทธศาสนา
และมีค่านิยมและความเชื่อทางสังคมที่อิงอยู่กับศาสนธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา จน
ทาให้เกิดบรรทัดฐานทางสังคมในการทาความดี การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และค่านิยมที่ดีงามในการ
ดาเนินชีวิต ได้แก่ การกตัญญูต่อผู้มีคุณ การเคารพผู้อาวุโส การบริจาคทาน การเสียสละเพื่อส่วนรวม ความซื่อสัตย์
ความไว้วางใจกัน และการปฏิบัติตามฮีต12 คอง14
1.3 มิติด้านความรัก ประกอบไปด้วย 1) เครือข่ายทางสังคม หมายถึง ชุดของความเกี่ยวพัน (Knit)
และผูกพัน (Ties) ระหว่างกันของบุคคล ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักกัน การเกี่ยวพันระหว่าง
กันของคนในสังคม 2) ความไว้วางใจ คือ ความเชื่อใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความไว้วางใจเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์
ระหว่างคน ๆ นั้นกับบุคคลอื่น ๆ ให้ออกมา ในรูปของสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 3) การเป็นพวกเดียวกัน รักพวกพ้อง เป็น
รูปแบบหนึ่งของความรักที่ทาให้คนอยู่เป็นกลุ่มหมู่ญาติ เพื่อนฝูง เพื่อช่วยเหลือกัน ก่อให้เกิดพลัง และความสามัคคี
ทุนทางสังคมของชุมชนบ้านมันแกวในมิติด้านความรัก พบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับมิติด้าน
ความดี ชาวบ้านมันแกวมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ มีค่านิยมความเชื่อเรื่องบาปบุญที่อิงอยู่กับพุทธศาสนาเป็น
ส่วนใหญ่ จึงมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความห่วงใยเอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ เช่น การฝากให้ดูแลบ้าน ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ และดูแลลูกหลาน การใช้ประโยชน์และร่วมกันรักษาแหล่งน้า
ธรรมชาติของชุมชน
นอกจากนั้นทุนทางสังคมในมิติด้านความรักที่โดดเด่นของบ้านมันแกว คือ การมีเครือข่ายทาง
สังคมช่วยเหลือแนะนากันในการไปทางานต่างประเทศ ชาวบ้านมันแกวหลายคนที่ได้ไปทางานต่างประเทศจากการ
ช่วยเหลือของเครือญาติและเพื่อนบ้าน เพื่อหารายได้มาแก้ปัญหาหนี้สินของครอบครัว
สถานะทุนทางสังคมของชุมชนบ้านมันแกว โดยทั่วไปสามารถกล่าวได้ว่า ทุนทางสังคมทีมีอยู่
มากแต่ชุมชนยังไม่สามารถนามาประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ ได้แก่ ความรู้และภูมิปัญญา เครือข่าย
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ทางสังคมของผู้นาชุมชน ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน และวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ในขณะเดียวกันทุนทาง
สั งคมในมิ ติ ด้ า นความรัก คื อ การเป็ น พวกเดี ย วกั น อาจเป็ น อุ ป สรรคในการท างานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
คณะกรรมการหมูบ่ ้านและกรรมการองค์กรชุมชน
ตารางที่ 1 สรุปสถานะทุนทางสังคมของชุมชนบ้านมันแกว
ทุนทางสังคม
มิติด้านความรู้
-ความรู้และภูมิปัญญา
-สมรรถนะของคนและผู้นา
มิติด้านความดี
-สถาบันทางสังคม
-ความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน
-วัฒนธรรมและประเพณี
-ศีลธรรม จริยธรรม
-ความเชื่อทางสังคม
-ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
มิติด้านความรัก
-เครือข่ายทางสังคม
-ความไว้วางใจ
-ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน

ความถี่ (N=25)

ร้อยละ

22
18

88
72

15
20
23
15
16
12

60
80
92
60
64
48

18
16
20

72
64
80

ข้อมูลจากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ทุนทางสังคมในมิติด้านความรู้ของชุมชนส่วนใหญ่ คือ ความรู้และภูมิ
ปัญญา ทุนทางสังคมในมิติด้านความดีของชุมชน คือ วัฒนธรรมประเพณี และทุนทางสังคมในมิติด้านความรัก คือ
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
2. กระบวนการจัดทาแผนชุมชนบ้านมันแกว
ชุมชนบ้านมันแกว เป็นชุ มชนที่มีประสบการณ์ในการจัดทาแผนชุมชนร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ องค์การบริหารส่วนตาบล และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอมีบทบาทสาคัญในการริเริ่มกระบวนการแผนชุมชน ในปี พ.ศ.2553 ทั้งนี้กระบวนการจัดทาแผนชุมชนบ้านมัน
แกว สามารถสรุ ป ได้ เป็ น 3 ขั้ น ตอนหลั ก (สมาน สุ ข ใจ (นามสมมติ ), สั ม ภาษณ์ , 22 เมษายน 2560) ซึ่ ง ไม่ ได้
ด าเนิ น การตามล าดั บขั้ นตอนของกรมการพั ฒนาชุ มชน แต่ อย่ างไรก็ ตามการด าเนิ นการมี เนื้ อหาที่ สอดคล้ องกั บ
กระบวนการแผนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้
ขั้นที่1 การสารวจปัญหาและความต้องการ
เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเรียนรู้ตนเองและชุมชน ซึ่งชุมชนได้เรียนรู้ข้อมูลตนเอง ด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะทุนทางสังคมและสภาพปัญหา ชุมชนได้วิเคราะห์สาเหตุปัญหาและจัดลาดับความต้องการ
ของชุมชน รวมถึงการแยกแยะศักยภาพที่มีอยู่และสภาพปัญหาที่เป็นแนวโน้มกาลังเกิดขึ้นกับชุมชน
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ขั้นตอนนี้จัดอยู่ในขั้นตอนตอนที่ 1และ 2 ของกระบวนการจัดทาแผนชุมชนโดยกรมการพัฒนาชุมชน
คือขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมชุมชน ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเรียนรู้ตนเองและชุมชน
กลุ่มคนที่เข้าร่วมในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และกรรมการกลุ่ม
อาชีพ/องค์กรชุมชน ซึ่งดาเนินการโดยการประชุมชาวบ้าน (จัดเวทีประชาคม) การสรุปทบทวนข้อมูลความจาเป็น
ขั้นพื้นฐานระดับครัวเรือน (จปฐ) และการไปเยี่ยมเยือนครัวเรือนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ขั้นที่ 2 การเสนอโครงการ
เป็นการกาหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา และกาหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชน
กาหนดเป้ าหมายว่าจะพั ฒนาไปเป็ นชุ มชนแบบไหนในอนาคต พร้อมทั้งกาหนดทิ ศทางและแนวทางการพั ฒนาตาม
ศักยภาพของชุมชน รวมถึงเพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนที่ปรารถนา
ขั้นตอนนี้จัดอยู่ในขั้นตอนตอนที่ 3และ 4 ของกระบวนการจัดทาแผนชุมชนโดยกรมการพัฒนาชุมชน
คือ ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน
กลุ่มคนที่เข้าร่วมในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และกรรมการกลุ่ม
อาชีพ/องค์กรชุมชน ซึ่งดาเนินการโดยการประชุมชาวบ้าน (จัดเวทีประชาคม)
ขั้นที่ 3 การดาเนินโครงการ
เป็ น การท าให้ เกิ ด การปฏิ บั ติ ต ามแผนชุ ม ชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยการประสานงานขอรั บ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งผู้นา
ชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีบทบาทสาคัญในการประสานงานและบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ตามแผน
ชุมชน
ขั้นตอนนี้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทาแผนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน คือ เป็นขั้นตอนที่ 5 การ
ปฏิบัติตามแผนชุมชน
3. การประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนบ้านมันแกว
ในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนของบ้านมันแกว ทุนทางสังคมได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่ง
สะท้อนในเห็นถึงการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านมันแกว ดังนี้
ทุนทางสังคมที่ถูกนามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแผนชุมชนมากที่สุด คือ มิติด้านความรู้ ที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ และความรู้ความสามารถของผู้นาชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งในกระบวนการแผน
ชุมชนทั้ง 3 ขั้นตอน จาเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาต่ าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ปัญหา ข้อจากัด คิดค้นแนวทางการพัฒนาชุมชน และประสานงานให้เกิดการสนับสนุนการดาเนินโครงการ
ทุนทางสังคมที่เป็นมิติด้านความรัก ถูกนามาประยุกต์ใช้ในขั้นการสารวจปัญหาความต้องการและขั้น
การดาเนินโครงการ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติของชาวบ้านมันแกว ทาให้เกิดความ
ห่วงใยเอื้ออาทรและอยากช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่กัน และในขั้นการดาเนินโครงการความไว้เนื้อเชื่อใจกันช่วยทาให้
โครงการประสบความสาเร็จ
ทุนทางสังคมมิติด้านความดี พบว่าถูกนามาประยุกต์ใช้ในขั้นการดาเนินโครงการ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการมี
ความซื่อสัตย์ในการทางาน ไม่ผิดศีล 5 (โดยเฉพาะศีลข้อที่ 2) รวมถึงการเสียสละเวลาส่วนตนและบริจาคทานอาหาร
วัตถุข้าวของในการทางานเพื่อส่วนรวม
ซึ่งการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนของบ้านมันแกว ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน
ทุนทางสังคม
กระบวนการแผนชุมชน
การสารวจปัญหา/ความต้องการ
การเสนอโครงการ
มิติด้านความรู้
√
√
มิติด้านความดี
มิติด้านความรัก
√
-

การดาเนินโครงการ
√
√
√

อภิปรายผล
ชุมชนบ้านมันแกวเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีอายุกว่า 110 ปี ชุมชนมีพืชเศรษฐกิจสาคัญคือข้าว มันสาปะหลัง
และมันแกว ชุมชนมีทุนทางสังคมทั้งในมิติของความรู้ ความดีและความรัก กระบวนการจัดทาแผนชุมชนบ้านมัน
แกว ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การสารวจปัญหาและความต้องการ การเสนอโครงการ และการดาเนิน
โครงการ ชุมชนบ้านมันแกวมีการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมด้านมิติของความรู้มากกว่าด้านความดีและความรัก โดยมี
การประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของการดาเนินโครงการมากที่สุด
ทุนทางสังคมของบ้านมันแกวมีลักษณะเป็นกระบวนการตามที่เสนอโดย วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548, 8385) ซึ่งกระบวนการทุนทางสังคม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นกระบวนการ และส่วนที่เป็นปัจจัยแวดล้อม
ของกระบวนการ โดยที่ผู้นาชุมชนซึ่งเป็นผู้อาวุโส อยู่ในฐานะปราชญ์ชาวบ้าน เป็นปัจจัยแวดล้อมภายในสาคัญของ
ชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนกระบวนการทุนทางสังคมของชุมชน รวมถึงเป็นเงื่อนไขสาคัญ ต่อการนาทุนทาง
สังคมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตย์
บุดดาดวง และ สุพรรณี ไชยอาพร (2555) เรื่อง ความสามารถในการนาทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบาง
ไพร อ าเภอบางคนที จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ที่ พ บว่ า ชุ ม ชนมี ทุ น ทางสั ง คมที่ ห ลากหลายแต่ ยั ง มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า น
ความสามารถในการนาทุนทางสังคมออกมาใช้ จากปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ ปัญหาคนทางานสังคมมีน้อย ซึ่งในการ
ที่จะทาให้ชุมชนมีลักษณะความสัมพันธ์ และสภาพที่ชุมชนพึงปรารถนาได้นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการในการสร้างผู้นา
หรือแกนนาเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นชาวบ้านมันแกวส่วนใหญ่มีหนี้สิน ฐานะความพร้อมทางเศรษฐกิจของชาวบ้านจึงเป็น
อุปสรรคสาคัญต่อการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคม ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ การศึกษาของ สุพรรณี ไชยอาพร (2560)
เรื่อง ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างทุนมนุษย์ในเขตเมืองชายแดน กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับกัมพูชา ที่
วิเคราะห์ว่าการมีรายได้ต่าเป็นปัจจัยที่ไม่เอื้อให้พลังทุนทางสังคมมีความเข้มแข็ง
ผู้วิจัยพบว่าการจัดทาแผนชุมชนที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนครบ 5 ขั้นตอนตามที่
กาหนดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนมีข้อจากัดเรื่องเวลา และชาวบ้านมองว่าเป็นบทบาทของผู้นา
ชุ ม ชนในการจัด ท าแผน จึง มีก ารรวบรัด ขั ้น ตอนการจัด ท าแผนชุม ชนให้เ หลือ 3 ขั ้น ตอนหลัก ส่ว นการ
ประยุก ต์ใ ช้ทุน ทางสัง คมในกระบวนการแผนชุมชนนั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนทัศน์และศักยภาพของผู้ นาชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิวัฒน์ หามนตรี (2556) เรื่องการจัดทาแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง ตาบลชัยฤทธิ์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พบว่า ผู้นาท้องถิ่นบางส่วนขาดวิสัยทัศน์ทาให้เกิดปัญหาการ
จัดทาแผนชุมชนในเชิงคุณภาพ
ประชาชนในชนบทสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนโดยการใช้ทุนทางสังคมในมิติต่าง ๆ
ผลการวิจัยนี้ได้สนับสนุนแนวทางและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนชุมชนของหมู่บ้านตามปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การพัฒนาแผนชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ตาบลสุเทพ อาเภ อ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคือผู้นาชุมชนจะต้องทาหน้าที่สร้างพลังชุมชน ความตั้งใจจริง โดยสร้างความรักความ
สามั คคี ของคนในชุ มชนและความเชื่ อมั่นศรัทธาที่ ต่อผู้น าและกลุ่มผู้น า เพื่ อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
ความคิด บนพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต ภู มิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแนวทางนี้เป็นการส่งเสริมการประยุกต์ใช้
ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนที่จะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างแท้จริง (นิศรา จันทร์เจริญสุข
และคณะ, 2013) นอกจากนั้นทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนบ้านมันแกว ยังสนับสนุนผลการศึกษาของ สุเทพ
คาเมฆ (2559) เรื่องทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนศาลเจ้า ซึ่งพบว่า
ทุนทางสังคม ในด้านเครือข่ายของกลุ่มและการมีส่วนร่วม มีบทบาทในกระบวนการดาเนินงานของกลุ่มตั้งแต่การ
วางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ จนถึงการปรับปรุงการดาเนินงาน ซึ่งจะสามารถนาพาชุมชนให้เกิดการ
พึ่งตนเองได้ ดังนั้นจึงเสนอให้มีพื้นที่และเวที ให้ทุนทางสังคมได้ถูกใช้ประโยชน์ รวมถึงการสร้างและขยายเครือข่าย
เพื่อให้เกิดการสะสมและเพิ่มขึ้นของทุนทางสังคม
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนบ้านมันแกว และมีผลการศึกษาตามข้อสรุปข้างต้น
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาคัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐ
1.1 ชุม ชนท้อ งถิ ่น ดั ้ง เดิม มีท ุน ทางสัง คมที ่ห ลากหลายแต่ย ัง ไม่ไ ด้ร ับ การส่ง เสริม ให้น ามาใช้
ประโยชน์ในกระบวนการแผนชุมชนได้อย่างเต็มศัก ยภาพ ดังนั้นหน่วยงานของรัฐที่ทางานใกล้ชิดกับชุมชน เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรกาหนดเงื่อนไขในการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชน โดยกาหนดสัดส่วนการใช้ทุน
ทางสังคมของชุมชนและเงินทุน ในสัดส่วนที่มีความสมดุลและเหมาะสม สาหรับการดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนทุก
โครงการตามแผนชุมชน
1.2 ผู้นาชุมชนโดยเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทสาคัญในการจัดทาแผนชุมชนให้เกิดชุมชน
พึ่งตนเอง ดังนั้นผู้นาชุมชนจึงควรได้รับการพัฒนากระบวนทัศน์ทุนทางสังคม โดยการดาเนินการภายใต้หลักสูตร
เข้มข้นทั้ งภาคทฤษฎี และการปฏิ บัติ ที่ ค รอบคลุมทั้ งวิธีคิ ด วิธี ให้คุ ณ ค่ า และวิธีป ฏิบั ติ ซึ่งควรดาเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่องในลักษณะผู้นาต้นแบบกระบวนทัศน์ใหม่
1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมแนวคิดหรือหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการพัฒนากระบวน
ทัศน์การพัฒนาของผู้นาชุมชน ซึ่งจะทาให้ทุนทางสังคมของชุมชนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา และช่วยขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนยังมีข้อจากัดและขาดความ
สมบูรณ์ ดังนั้นเพื่ อให้เกิดความต่อเนื่องและเสริมสร้างความเข้มแข็งของแผนชุมชนด้ วยทุ นทางสังคม จึงควรมี
การศึกษาประเด็นต่อไปนี้เพิ่มเติม
2.1 ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมในการบูรณาการแผนชุมชน
2.2 การบูรณาการและการจัดการทุนทางสังคมของชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
2.3 การใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนทัศน์ว่าด้วยทุนในงานพัฒนาชุมชน

343

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิ จั ยนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการวิ จั ยเรื่ องกระบวนทั ศน์ ว่ าด้ วยทุ นในงานพั ฒ นาชุ มชน ผู้ วิ จั ย
ขอขอบคุณผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านชุมชนบ้านมันแกว และนิสิตสาขาการ
พัฒนาชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
กรมการพัฒนาชุมชน. (2553). การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย.
นิศรา จันทร์เจริญสุข, ประภาพร หัสสรังสี และ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร. (2013). การพัฒนาแผนชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ตาบลสุเทพอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. Suranaree J. Soc.Sci,
7(1), 89-100.
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ . (2548). ทุนทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู เพื่อชุมชนเป็นสุข
(สรส).
วิวัฒน์ หามนตรี. (2556). การจัดทาแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลชัยฤทธิ์ อาเภอ
ไชโย จังหวัดอ่างทอง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 7(1), 39-45.
สมาน สุขใจ, นามสมมติ. (2560, 22 เมษายน). สัมภาษณ์.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). สรุปสาระสาคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพมหานคร : สานักนายกรัฐมนตรี.
สุเทพ คาเมฆ. (2559). ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.
สุพรรณี ไชยอาพร. (2560). ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างทุนมนุษย์ในเขตเมืองชายแดน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศไทยกับกัมพูชา. วารสารพัฒนาสังคม, 19(2), 53-67.
เสรี พงศ์พิศ. (2548). 10 วิธีคิดเศรษฐกิจชุมชน (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร : พลังปัญญา.
อาทิตย์ บุดดาดวง. (2554). ความสามารถในการนาทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต การบริ หารการพัฒนาสังคม คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
อาทิตย์ บุดดาดวง และ สุพรรณี ไชยอาพร. (2555). ความสามารถในการนาทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบาง
ไพร อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารสมาคมนักวิจัย, 17(1), 29-41.

344

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
A STUDYING OF TAO HONG TAI FACTORY’S APPROACHES OF DEVELOPING BUSINESS AND
PRODUCT FOR SUCCEED
วันนิมิต สายสิทธิ1์
Wannimit Saisith1
ดวงเงิน ซื่อภักดี1
Duang-ngern Suephakdee1
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวความคิดการพัฒ นาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ และแนวทางการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โดยใช้การศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ การสังเกตการณ์ การสารวจ และการสัมภาษณ์
ผลการศึกษาพบว่า แนวความคิดการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่ คือ 1) การใช้
ความสร้ า งสรรค์ เป็ น หลั ก ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ มี ก ารใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ในการผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผา 2) การพัฒนากระบวนการดาเนินธุรกิจ โดยการปรับปรุงโรงงานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
เรียนรู้ด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 3) การดาเนินธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสร้างความสุขให้พนักงาน
และการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 4) การดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการช่วยเหลือและพัฒนาคน ชุมชน
สาธารณะประโยชน์ 5) การจัดการตราสินค้า โดยการใช้ตราสินค้าเดิมที่มีคุณค่า และสร้างผลิตภัณฑ์ย่อยภายใต้ตรา
สินค้าเดิม 6) การสร้างความแตกต่างด้านการบริหารจัดการ ด้านการภาพลักษณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ สาหรับแนวทาง
การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคมของโรงงานเถ้าฮงไถ่ คือ 1) การ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการออกแบบ 2) การผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตาม
ความต้องการของลูกค้า 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และความเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรม
คาสาคัญ : ธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์, โรงงานเถ้าฮงไถ่
ABSTRACT
A Studying of Tao Hong tai factory’s approaches of developing business and product for
succeed.
This qualitative study was aimed to achieve a better understanding of managing success
in business as well as product development to serve the economic and social changes of Tao
Hong Tai Factory, Ratchaburi Province. The data was collected by observations, explorations, and
interviews.
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The findings show that Tao Hong Tai Factory has the principles of running the business as
follows 1 ) Creativity as a primary factor of running the business with innovations and modern
technology in producing ceramics 2 ) Transform the factory into an attraction and ceramics
leaning center 3) Build happiness and conserve local wisdom for a sustainable development 4)
Run a business that takes responsibility to society by helping and developing people in the
community 5) Use sub-Brand along with the original logo for sub-products and 6) Be different in
management, business image, and products. In order to serve the economic and social changes,
Tao Hong Tai Factory has the principles as follows 1) encourages staffs to generate creative ideas
2 ) produce unique ceramic items that match customers’ need and 3 ) Develop products that
serve customers’ need and trends in the industry.
Keywords : Business, Product, Tao Hong Tai Factory
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงงานเถ้าฮงไถ่ เป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่ของจังหวัดราชบุรี เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.
2476 โดยนายซ่งฮง แซ่เตีย ได้ค้นพบแหล่งดินที่จังหวัด ราชบุรี จึงมีการชวนพรรคพวกมาตั้งโรงงานเพื่อผลิตไห
น้าปลา โอ่งน้าไม่มีลาย กระถางต้นไม้ และเครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอยเป็นหลัก ซึ่ง
เป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งแรกในจังหวัดราชบุรี
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการผลิ ตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดราชบุรีมีปริมาณลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และนวัตกรรม ที่มีความทันสมัยมากขึ้น ทาให้เครื่องปั้นดินเผาไม่ได้รับความ
นิยมจากคนรุ่นใหม่ มีการนาเครื่องปั้นดินเผามาใช้เป็นภาชนะกักเก็บน้าน้อยลง คนหันไปใช้น้าประปาจากก๊อกน้า
มากขึ้น ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า ผู้บริโภคจึงหันไปใช้ผลิตภัณ ฑ์ทดแทนที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีต้นทุน
ต่าลง และมีราคาถูกกว่าเครื่องปั้นดินเผาแทน ผู้ประกอบการหลายรายทยอยเลิกกิจการไปจานวนมาก
ในปัจจุบันทายาทรุ่นที่ 3 ของโรงงานเถ้าฮงไถ่ ได้มีก ารพัฒนาผลิตภัณฑ์จากในอดีตที่มีการผลิตไหน้าปลา
โอ่ง เครื่องปั้นดินเผา เพื่อการใช้สอย ได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิคร่วมสมัยที่มีความสวยงาม สามารถใช้สอย
ได้จริง รวมทั้งยังนาไปใช้ในการประดับตามสถานที่ต่างๆ เพื่อความสวยงามได้ด้วย ซึ่งโรงงานเถ้าฮงไถ่เป็นโรงงานที่
ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากการที่โรงงานได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ทั้ง
ในจั ง หวั ด ราชบุ รี แ ละในระดั บ ประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การที่ โรงงานเถ้ า ฮงไถ่ ได้ รับ มอบหมายจากส านั ก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นผู้ดาเนินการออกแบบและจัดสร้างกระถางเซรามิคทั้งหมด
ที่จะใช้ประดับบริเวณโดยรอบมณฑลพิธีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช สะท้อนถึงการได้รับการยอมรับและความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับ
การที่โรงงานเถ้าฮงไถ่ยังคงดาเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง ในขณะที่ผู้ประกอบการโรงงานเครื่องปั้นดินเผารายอื่นต่าง
เลิกกิจการไป
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการศึกษาแนวความคิดการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของโรงงานเถ้าฮงไถ่
ที่ทาให้โรงงานเถ้าฮงไถ่ประสบความสาเร็จ ดังนั้นการศึกษาแนวทางการพั ฒ นาธุรกิจและผลิตภั ณ ฑ์ให้ประสบ
ความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จึงเป็นกรณีตัวอย่างสาคัญสาหรับการพัฒนาธุรกิจและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมถึ ง ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผารายอื่ น ได้ เป็ น อย่ า งดี อี ก ทั้ ง ยั ง มี ผ ลต่ อ การสื บ สานอาชี พ
เครื่องปั้นดินเผาในกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ทายาทรวมถึงผู้สนใจทั่วไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาแนวความคิดการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ของโรงงาน
เถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้กาหนดคานิยามและความหมายของคาศัพท์เฉพาะสาหรับการ
วิจัยครั้งนี้
1. การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงการดาเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของโรงงานเถ้า ฮงไถ่ให้ดีขึ้น หรือ
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกว่าที่เคยทามา
2. การดาเนินธุรกิจ หมายถึง การดาเนินการทางธุรกิจที่ทาให้กิจการของโรงงานเถ้าฮงไถ่ยังคงดาเนินอยู่ได้
3. การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบของความคิดหรือการสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อ
นาไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของโรงงานเถ้าฮงไถ่
4. เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง สิ่งที่ทาขึ้นด้วยดิน นามาปั้นออกแบบเป็นรูปทรงสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆแล้ว
นามาเผาเพื่อนาไปขายหรือจัดแสดง
5. โรงงานเถ้าฮงไถ่ หมายถึง โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่ของจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนน
เจดีย์หัก อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒ นาธุรกิจและผลิตภัณ ฑ์ให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” ผู้วิจัยทาการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย นามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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แนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่

การพัฒนาธุรกิจ
1. การดาเนินการและพัฒนาธุรกิจ
1.1. องค์ประกอบการประกอบการ
1.2. การปรับเปลี่ยนกระบวนการดาเนินธุรกิจ
1.3 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี
1.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. การตลาด
2.1. การดาเนินกิจกรรมทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
อุปโภคบริโภค
2.2. การวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์
2.3 ตราสินค้า
3. การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3.1 การสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ
3.2 การสร้างความแตกต่าง
3.3 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์
1.1 หลักการออกแบบ
1.2 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
2.2 การขยายสายผลิตภัณฑ์ออกไปสู่กลุ่มตลาดใหม่
2.3 แนวทางการสร้างสรรค์หรือพัฒนานวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
2.4 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
แนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่
การศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่นั้น ผู้วิจัยได้ใช้
การศึกษา ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัย
ได้ใช้แหล่งข้อมูล ในการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
ตามกระบวนการวิจัยดังต่อไปนี้
1. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่ โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยการกาหนด
Key person โดยคัดเลือกจากบุคคลหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาและสามารถให้ข้อมูลในประเด็นที่
ทาการศึกษาได้เป็นอย่างดี (Key Informant) จากนั้นใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบ Snowball Sampling โดย
เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.1 ผู้บริหารโรงงานเถ้าฮงไถ่
1.2 พนักงานโรงงานเถ้าฮงไถ่
1.3 ลูกค้าโรงงานเถ้าฮงไถ่
2. ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
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2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data Source) เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงซึ่ง
มีวิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงงานเถ้าฮงไถ่ พนักงานโรงงานเถ้าฮงไถ่ และลูกค้า โรงงาน
เถ้าฮงไถ่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง
2.2 แหล่ ง ข้อ มู ลทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data Sources) ศึ ก ษาวิเคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ ข้ อ มูล จาก
เอกสาร (Documentary Research) โดยวิ จั ย ท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล และศึ ก ษาค้ น คว้ า จากเอกสาร วารสาร
วิทยานิพนธ์ ห้องสมุด และเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการและเครื่องมือ
ในการวิ จั ย คื อ การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) โดยใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (SemiStructured Interview) ในการเก็บข้อมูลและเป็นกรอบคาถามในการสัมภาษณ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในรูปของ เอกสาร รูปภาพ เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ และตารางการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม รวมถึงการสัมภาษณ์
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณ ภาพ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยการกาหนด Key person
คัดเลือกจากบุคคลหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา และสามารถให้ข้อมูลในประเด็นที่ทาการศึกษาได้เป็น
อย่างดี (Key Informant) โดยใช้ วิธีการสั มภาษณ์ เชิ งลึกกลุ่ มผู้ให้ ข้ อ มูลและใช้ วิธีการเลือ กกลุ่ มผู้ให้ ข้อมู ลแบบ
Snowball Sampling จนกระทั่งได้ผู้ให้ข้อมูลที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงงานเถ้าฮงไถ่ 1 คน พนักงานโรงงาน
เถ้าฮงไถ่จานวน 4 คน และซื้อสินค้าหรือใช้บริการโรงงานเถ้าฮงไถ่ จานวน 16 คน โดยจะสรุปผลออกได้เป็น 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวความคิ ด การพั ฒ นาธุร กิ จ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ของโรงงานเถ้ าฮงไถ่ อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดราชบุรี
จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปแนวความคิดการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรีได้ดังนี้
1. โรงงานเถ้ า ฮงไถ่ ใช้ อ งค์ ป ระกอบการประกอบการด้ า นการสร้ า งสรรค์ เป็ น สิ่ ง ขั บ เคลื่ อ นในการ
ประกอบการ มีการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
2. โรงงานมีการพัฒนากระบวนการดาเนินธุรกิจ จากเดิมที่มีการผลิตและจาหน่ายเครื่องปั้นดินเผาเพียง
อย่างเดียว ปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงโรงงานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยงและแหล่งเรียนรู้ด้านเครื่องปั้นดินเผาสาหรับลูกค้า
3. การดาเนินธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงงานพยายามทาให้พนักงานทางานด้วยความสุข นอกจากนี้
โรงงานมีส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้ นดินเผาซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นถิ่นโดยการยังผลิตภัณฑ์เดิมที่
โรงงานเคยมาก่อน
4. การท าธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โรงงานมี ก ารช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาคนทั้ ง ในรู ป แบบ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การใช้ศิลปะช่วยผู้พิการ การพัฒนาให้จังหวัดราชบุรีกลายเป็นเมืองศิลปะ การสร้างแหล่ง
เรี ย นรู้ เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาและแหล่ ง สร้ า งแรงบั น ดาลใจในศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ตลอดจนการบริ จ าคให้ กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์
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5. การจั ดการตราสิ น ค้ า โรงงานมุ่ งมั่ น การใช้ ต ราสิน ค้ าเดิ มที่ มี ค วามน่ าเชื่ อถือ น าไปใช้ ในการสร้า ง
ผลิตภัณฑ์ย่อย (Sub Branding) โดยการผลิตสินค้าใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ของโรงงานจะยังคงใช้ตราสินค้าเดิมและ
มีการเพิ่มคาที่บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นเข้าไปด้วย เพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือและมี
ประวัติความเป็นมายาวนานของโรงงาน
6. การสร้างความแตกต่างด้านการบริหาร ด้านภาพลักษณ์ และด้านผลิต ภัณ ฑ์ โดยด้านการบริ หาร
โรงงานมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามรายการสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order ด้าน
ภาพลักษณ์โรงงานมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยการดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านผลิตภัณฑ์ที่
มีความสร้างสรรค์แปลกใหม่ มีความร่วมสมัย มีคุณภาพสูง และปลอดภัยต่อพนักงานและลูกค้า
ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
โรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรีได้ดังนี้
1. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของพนักงาน โรงงานมีการส่งเสริมให้นัก
ออกแบบสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตามจินตนาการและความต้องการของตนเองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิม
ทาให้ โรงงานมีผ ลิตภัณ ฑ์ใหม่ที่ มีค วามสร้างสรรค์ และสร้างความประทับ ใจแก่ลูกค้ า โดยการออกแบบจะต้อง
คานึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ และกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. การผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะเจาะจง ตามรายการสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) โรงงาน
เถ้าฮงไถ่มีการรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีความยากและความซับซ้อนในการผลิตซึ่งต้อง
อาศัยความสามารถ ฝีมือ และประสบการณ์ ของนักออกแบบ และช่างฝ่ายผลิตในการสร้างผลิตภัณ ฑ์ตามความ
ต้องการของลูกค้า ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ และมีประโยชน์ใช้สอยตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. โรงงานมีการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจากต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยมีการขยายสายผลิตภัณฑ์ภายใต้พื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์เดิม มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งแบบที่สนใจพฤติกรรมลูกค้า ตลาด และแบบไม่มุ่งหวังเอาใจตลาด
โดยสามารถสรุปผลการวิจัยในรูปแบบแผนผังภาพ เพื่อการนาไปใช้ได้ดังนี้
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ภาพที่ 2 สรุปแนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่
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อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจั ยเชิงคุณ ภาพ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้ประสบ
ความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 3 กลุ่ม คือ 1.
ผู้บริหารโรงงาน 2.พนักงานโรงงาน 3. ลูกค้า สามารถนามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การศึกษาแนวความคิดการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
จากผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 แนวความคิดการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ
ของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาธุรกิจดังต่อไปนี้
1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการดาเนินการและพัฒนาธุรกิจ ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ทาให้การดาเนินธุรกิจต้องคานึงถึงองค์ประกอบการประกอบการหลายด้าน ซึ่ง Wickham (อ้างถึงใน
บุญฑวรรณ วิงวอน. 2556 : 94) ได้เสนอไว้ โดยองค์ประกอบของการประกอบการที่โรงงานเถ้าฮงไถ่นามาพัฒนา
ธุรกิจคือ
1. องค์ประกอบด้านการสร้างสรรค์องค์การ
2. องค์ประกอบด้านนวัตกรรม
3. องค์ประกอบด้านการสร้างสรรค์มูลค่า
4. องค์ประกอบด้านการดาเนินงาน
5. องค์ประกอบด้านการเจริญเติบโต
1.2 การพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการดาเนินธุรกิจ โรงงานเถ้าฮงไถ่ยังคงการดาเนินธุรกิจหลักในรูป
แบบเดิม คือ การผลิตเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโรงงาน โดยการปรับปรุงสถานที่ในโรงงานให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดเด่น คือ การประดับด้วยผลิตภั ณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามของโรงงาน การเปิดโรงงานให้
เป็นสถานที่เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้ลูกค้าได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อ พัฒนาให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขัน และการให้ความสาคัญกับการเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชน เกิดความมีความผูกพันกับชุมชน และมี ความเป็น
ส่วนหนึ่งกั บชุมชนมากขึ้น ดังที่ (ผลิน ภู่เจริญ . 2546 : 66) ได้กล่าวไว้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ดาเนินธุรกิจ คือ
1. องค์การธุรกิจต้องให้ความสนใจกับพนักงานมากขึ้นกว่าเดิม เปิดโอกาสให้พนักงานมีการ
พัฒนาตนเองมากขึ้น ส่งเสริมให้มีความรู้ และการศึกษาที่สูงขึ้น
2. องค์การต้องสร้างความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการพัฒนาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
3. เน้นปรัชญาของการดาเนินธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียน มีนโยบายการส่งเสริมการตลาดสีเขียน
4. การให้ความสาคัญกับการเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชน และในประเทศที่องค์การเข้าไปดาเนินธุรกิจ
ควรให้ความสนใจต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาสังคม และช่วยเหลือดับความทุกข์ ให้ความสนใจกับ
บทบาทในการพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้องค์การมีความผูกพันกับชุมชน เพื่อ ให้องค์การมีความผูกพันกับชุมชน
ในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน
1.3 การดาเนินธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) (ธนากร สังเขป. 2555 :
46) ได้กล่าวไว้ว่า โรงงานใช้วิธีการสร้างความสุขให้กับพนักงานในโรงงาน ซึ่งการทางานอย่างมีความสุขเป็นความยั่น
ยืนมั่นคงทางจิตใจ การทางานที่มีความสุขจะทาให้เกิดความพึงพอใจอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
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ที่ดี นอกจากนี้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของโรงงานเถ้าฮงไถ่ ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ไว้ สอดคล้องกับ (รัชนี โตอาจ. 2555) ที่ศึกษา เรื่อ ง ความยั่งยืนของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
พื้นเมืองบ้านเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี พบว่าปัจจัยที่สาคัญที่ช่วยให้งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองดารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน คนในชุมชนจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จะช่วยส่งเสริมให้งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
สามารถดารงสืบไปได้อย่างยั่งยืน
1.4 การทาธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Resposibility) โรงงานใช้ศิลปะ
ในการช่วยเหลือผู้พิการ ใช้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงงานเป็นรายได้ มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มีการ
สร้างหอศิลป์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจ มีการประดับสถานที่ในจังหวัดราชบุรีให้สวยงามด้วยผลิตภัณฑ์
ของโรงงาน การบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มีการร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างให้เศรษฐกิจชุมชนแข็งแรง
และอนุรักษ์ ไว้ซึ่งภู มิปั ญ ญาท้องถิ่น ซึ่ง การทาธุรกิจที่ มีรับ ผิด ชอบต่อสังคมขององค์ กรควรจะเสริมพื้ นฐานของ
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ให้ชุมชนสามารถดารงอยู่ได้ ตามที่ (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์. 2553 : 13-15)
ได้กล่าวไว้ นอกจากนี้ประโยชน์จากการทาธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาจส่งผลต่อ การ
เพิ่มยอดขาย และสัดส่วนการตลาด การเสริมตาแหน่งตราสินค้าให้แข็งแกร่ง และช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ และ
อานาจขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ (Philip Kotler. 2551 : 11) ในเรื่อง องค์การธุรกิจเพื่อบริบาล
สังคม (Business Social Resposibility)
1.5 การจัดการตราสินค้า (Brand Management) โรงงานเถ้าฮงไถ่เลื อกที่จะใช้ตราสินค้าเดิมที่มี
ความน่าเชื่อถือ โดยใช้วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ย่อย (Sub Brand) ภายใต้ตราสินค้าเดิมขึ้นมา ซึ่งการใช้ตราสินค้าเดิม
ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าส่งผลประโยชน์ต่อโรงงาน คือ ทาให้ผู้ซื้อรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า ช่วยให้แนะนาสินค้าใหม่
เข้า สู่ต ลาดได้ อ ย่ างดี เป็ น การโฆษณาและการส่ งเสริม การตลาดรูป แบบอื่ น ซึ่งสอดคล้อ งกั บ ทฤษฎี ต ราสิ น ค้ า
(Branding) ของ Kotler (อ้างถึงใน นภวรรณ คณานุรักษ์. 2555 : 120)
1.6 การสร้างความแตกต่างด้านการบริหารจัดการ ด้านภาพลักษณ์ และด้านผลิตภัณฑ์ โรงงานเถ้าฮง
ไถ่มีการสร้างความแตกต่างด้านการผลิตสินค้า โดยการรับผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตาม
รายการสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ต้องใช้ทักษะ และฝีมือของนักออกแบบและช่างฝ่ายผลิตเป็นอย่างมาก
ในการผลิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ตามที่ Barwise และ Meehan (อ้าง
ถึงใน Patrick Barwise. 2549 : 163) ได้กล่าวไว้ ในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดการตลอด นอกจากนี้โรงงานมุ่งเน้นการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีความสร้างสรรค์และมีคุณภาพสูง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพไม่ดี จะทาลูกค้าได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าคุณภาพไม่ดี และอาจไม่กลับไปซื้ออีกแน่นอน ส่งผล
บริษัทถูกพูดถึงในแง่ลบ ในขณะที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางหนึ่งในชัยชนะทางธุรกิจได้ ตาม
ทฤษฎีการตลาดของ (Philip Kotler. 2542 : 7)
2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
จากผลการวิเคราะห์การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า
2.1 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ (องค์การณ์
แท่นประยุทธ. 2550 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า จุดประสงค์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์แบ่งได้ 4 ระดับ ดังนี้
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1. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อดัดแปลงใหม่
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ต้องการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์เดิม
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อค้นพบสิ่งใหม่
ซึ่งโรงงานเถ้าฮงไถ่มีการส่งเสริมให้นักออกแบบสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตามจิ นตนาการ
ของตนเอง ทาให้โรงงานมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสร้างสรรค์ ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้า ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการ มีการนาหลักการทางวิทยาศาสตร์
บางอย่างมาประยุกต์ใช้ โดยที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดี จะช่วยให้การออกแบบผลิตภัณฑ์กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่นายุค
สมัยได้
2.2 การผลิ ต เครื่อ งปั้ น ดิ น เผาที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะเจาะจงตามความต้ อ งการของลูก ค้ า (Made to
Order) โรงงานเถ้าฮงไถ่มีการรับรายการสั่งซื้อการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบเฉพาะเจาะจง แสดงให้เห็นว่าลูกค้า
ต้องการผลิตภัณ ฑ์ที่มีเอกลักษณ์ หรือมีประโยชน์ใช้สอยอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ที่ดี ต้องมี
เอกลักษณ์ และสามารถสื่อสารหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างชัดเจน ดังที่ จอร์จ ไดเตอร์ (George E. Dieter)
คาร์ล ยูลริช (Karl T. Ulrich) และสตีเวน อินปินเกอร์ (Steven D. Eppinger) (อ้างถึงใน ศิริพรณ์ ปีเตอร์. 2550 :
109) ได้กล่าวถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี (Product Design) ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักการออกแบบกาหนด (Design Requirement)
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Total Life Cycle)
3. ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสังคม (Regulation and Social) Issues)
และสอดคล้ อ งกั บ (ธิด ารัต น์ ชวนชม. 2559) ที่ ศึ ก ษาเรื่อ ง ความสร้า งสรรค์ ด้ า นนวัต กรรม
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสาเร็จของธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา เถ้าฮงไถ่ อาเภอเมื อง จังหวัดราชบุรี พบว่า สิ่งที่ทาให้ธุรกิจ
ประสบความสาเร็จคือ เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ และการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป
2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตามที่วิพุธ อ่องสกุล (2557) ได้
สรุปถึง แนวทางการสร้างสรรค์หรือพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่มีดงั นี้
1. เพื่อสนับสนุนการเติบโตของยอดขาย
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น
3. การลดต้นทุน
4. ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานที่เปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นวัตกรรมส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อของ
ลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่า โรงงานเถ้าฮงไถ่มีการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์เพื่อให้ประโยชน์ใช้สอยสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคแต่ยุคสมัยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ผู้บริหารรุ่นที่ 1 จนกระทั่งปัจจุบันผู้บริหารรุ่นที่ 3
ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงงานเกิดจากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลง
ของตลาดอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา และความต้องการขยายสายผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อสนับสนุนการเติบโตของยอดขาย และกาไรของผลิตภัณฑ์ของบริษัทในภาพรวมให้คงที่อยู่ได้หรือดีกว่าเดิม
พั ฒ นาคุ ณ ภาพให้ ดี ขึ้ น เป็ น การเพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) หรื อ คุ ณ สมบั ติ ก ารใช้ ง านให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Feature) ด้วยการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับผลิตภัณ ฑ์ที่ออกมาก่อนหน้า และเพิ่มทางเลือกหรือผลิตภัณ ฑ์ย่อย
ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็น การศึกษาแนวความคิด การพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณ ฑ์ของโรงงานเถ้าฮงไถ่ให้
ประสบความสาเร็จ โดยศึกษากับผู้บริหารโรงงาน พนักงาน และลูกค้า แต่การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะธุรกิจ
เครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดราชบุรีที่ประสบความสาเร็จเท่านั้น จึงควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่ างในกลุ่มผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ที่ แตกต่ า งออกไป เพราะในกลุ่ มผลิต ภั ณ ฑ์ อื่น อาจมี ส ภาพแวดล้ อมทางธุรกิ จ ไม่ เหมื อนกั น จึ งควรศึ ก ษา
แนวความคิดการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย เหมาะสมแก่การนาไปปรับใช้ใน
อนาคต
2. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาคือ การดาเนินการและการพัฒนาธุรกิจ การตลาด การสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งควรมีการศึกษาในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ด้านการเพิ่มมูลเครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้ทราบถึง
มุมมองการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการลดต้นทุนการขนส่ง
กรณีศึกษา บริษัท ค้าปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร
OPTIMIZATION GUIDELINES AND REDUCE TRANSPORTATION COSTS. A CASE STUDY OF
RETAIL COMPANIES IN BANGKOK
อัญชลี หิรัญแพทย์
Anchalee Hiranphaet
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย่อ
แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และการลดต้ น ทุ น การขนส่ ง กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท ค้ า ปลี ก ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัญหาด้านการขนส่งสินค้า 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่ง 3) เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนด้านการขนส่ง
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการด้านการขนส่งสินค้า พบปัญหาที่ทาให้การขนส่งสิ นค้าล่าช้า คือสินค้ ามี
หลากหลายประเภททาให้เกิดความผิดพลาดสับสนในการตรวจรับ การคัดแยก การรวบรวม มีพนักงานเข้าออกบ่อย
และพนักงานบางส่วนขาดความกระตือรือร้น ไม่มีระบบสารสนเทศที่ดีที่เข้ามาใช้จัดการข้อมูล การคาดการณ์
ปริมาณสินค้าได้ไม่แน่นอน จานวนรถขนส่งสินค้าที่ มีไม่เพียงพอและรถเสียบ่อย และมีปัญหาด้านวิธีการคานวณ
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่ยังไม่เหมาะสม
โดยงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเส้นทางการขนส่ง
การเพิ่มประสิท ธิภ าพการขนส่งสินค้ า การลดต้นทุ นด้านการขนส่ง และการบริ หารจั ดการขนส่งเพื่ อให้เข้ากับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
คาสาคัญ : การจัดการลดต้นทุน, การลดต้นทุนการขนส่ง, ประสิทธิภาพ
ABSTRACT
The optimization approach and reduce transportation costs , case study of retail companies
in Bangkok. The following objectives: 1 ) to study transportation problems. 2 ) To explore ways to
increase transportation efficiency. 3) To explore ways to reduce transportation costs.
The study indicated that Shipping Management There was a problem that delayed the
shipment. There are many types of products that cause mistakes, confusion, discrimination,
gatherings, frequent attendance, and lack of enthusiasm. There is no better information
management system. Uncertain product forecasts. Insufficient freight and frequent waste And
there are problems with how to calculate shipping costs.
This research applied the knowledge. Theories and Ideas Related to route planning.
Freight optimization Reducing Transportation Costs And transport management to meet the
objectives of the research.
Keywords : Cost reduction management, Management reducing transportation costs, Performance
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจ จุบั นการแข่งขัน ในธุรกิจการจั ดจาหน่ ายสิน ค้ าอุป โภคบริโภคมีมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึ งต้องมีการ
ปรับตัวและมีแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย กลยุทธ์การวางแผนและการบริหารจัดการภายในองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน เพื่อจะให้องค์กรอยู่รอดสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปและแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด
ได้ การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้
ความสาคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลูกค้า (ทมนี สุขใส. 2559) กล่าวว่าจากงานวิจัยพบว่ากลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทมีความสนใจในการดาเนินโครงการการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ภายในบริษัท เพื่อให้
เกิ ด การพั ฒ นากระบวนการท างานและลดต้ น ทุ น อย่างยั่ งยืน อย่า งไรก็ ต ามกลุ่ม ของผู้บ ริห ารระดับ กลาง และ
พนักงานในระดับปฏิบัติการยังมีความเห็นว่าการจัดการโครงการด้านการจัดการโลจิสติกส์จากหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการทางานและการลดต้นทุนภายในบริษัท ก่อให้เกิดภาระงานเพิ่มขึ้นจากงานประจา และ
มีความคุ้ยเคยกับกระบวนการทางานเดิมมากกว่า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานของบริษัทกรณีศึกษาจาเป็นจะต้องได้รับการร่วมมือกันภายในบริษัท เพื่อชี้ประเด็นปัญหาที่มีอยู่ใน
การดาเนินงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงจะสามารถพัฒนากระบวนการทางานและลดต้นทุนได้อย่างยั่งยืน
ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลาย ต้องหาแนวทางหรือวิธีต่างๆ เพื่อ
นาเข้ามาช่ วยเพิ่มประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลในการทางานให้มากที่ สุด กล่าวคื อจะต้องช่ วยให้ การทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการทางานให้สั้นลง ช่วยลดต้นทุนและที่สาคัญต้องช่วยทาให้สินค้า
ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา ตรงสถานที่และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนั่นเอง ซึ่งนั่นถือว่า
เป็นเป้าหมายที่สาคัญของทุกองค์กรในธุรกิจ
การขนส่งสินค้ าจึงถือว่าเป็นหัวใจหลักอย่ างหนึ่งที่สาคัญ ในองค์ กร กล่าวคื อการขนส่งสินค้ า เป็นการ
เคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานที่ผลิตหรือสถานที่จัดเก็บไปยังผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กร โดยการ
ขนส่งสินค้านั้นต้องมีความรวดเร็วและความสม่าเสมอ การขนส่งถือว่าเป็นการบริการลูกค้าอย่างหนึ่งและถื อว่าเป็น
องค์ประกอบสาคัญในการธุรกิจ หากการขนส่ง สินค้ามีปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของลูกค้า ซึ่งหาก
ผู้ขายหรือผู้ผลิตไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามที่ต้องการ ก็จะก่อให้ลูกค้าไม่พอใจและเสียโอกาสในการขาย
หรือหากลูกค้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็จะทาให้เกิดปัญหาการผลิตหยุดชะงักเนื่องจากชิ้นส่วนและวัตถุดิบมาไม่ทัน
ตามเวลาที่ต้องการ การขนส่งสินถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่องค์กรจะต้องคานึงถึง และมีความสาคัญในการกาหนด
ราคาสินค้า สัดส่วนของต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นทาให้ได้กาไรจากการขายน้อยลง ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์ กรจะต้องคานึงถึง
และเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบั น ที่ราคาน้ามันสูงขึ้น และมีการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกองค์กรจึงต้อง
หาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และใน
บางครั้งเราจะต้องเผชิญกับปัญหาที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งเราจาเป็นต้องหา
กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน การ
ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กาหนด และ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายด้านกาไรที่เพิ่มมาก
ขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการขนส่งของบริษัท ค้าปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของบริษัท ค้าปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนด้านการขนส่งของบริษัท ค้าปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร
357

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นิยามศัพทย์ที่ใช้ในการวิจัย
1. Add Value คือ ส่วนเพิ่มเติมที่เกินจากความคาดหวังของลูกค้าหรือเกินไปจากความตั้งใจให้ ลูกค้า
โดยที่ ไม่ เสียหรือเสีย ต้น ทุ น ในการเพิ่ ม เล็กน้ อย โดยการเพิ่ ม มูล ค่ านั้ น สร้างการแข่งขั นให้ กับ องค์ กรในการขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ราคาสูงขึ้น
2. Multimodal Transport คือ รูปแบบการขนส่งสินค้าด้วยวิธีการผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบ
จากสถานที่หนึ่ง หรือจากผู้ส่งสินค้าต้นทางไปสู่สถานหนึ่งหรือต่อเนื่องไปจนถึงสถานที่หรือ ผู้รับสินค้าปลายทาง โดย
การส่งมอบนั้น อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งรายเดียว หรือภายใต้สัญญาขนส่งเพียงฉบับเดียว
3. Outsource คือ การไปทาสัญญาต่อสาหรับกระบวนการทางาน เช่น การออกสินค้า หรือการผลิต
สินค้า เป็นต้น กับกิจการอื่น ซึ่งการตัดสินใจที่จะมอบหมายภารกิจขององค์กรให้ผู้อื่นดาเนินการแทนจะเกิด ขึ้น เมื่อ
องค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไม่พร้อมที่จะใช้ทรัพยากรภายในที่มีอยู่ทางานนั้น
ด้วยตนเอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย
ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวความคิดในการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่า ตัวแปรที่ ใช้ในการวิจัย มีทั้งหมด 2 ตัว
แปร ซึ่งแบ่งประเภทของตัวแปร ได้ 3 ประเภท ดังรายละเอียดและนิยามเชิงปฏิบัติการต่อไปนี้
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1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ จานวน 5 ตัวแปร คือ พนักงานขับรถ มาตรฐานการรับสินค้า สภาพ
การจราจรหนาแน่น จานวนรถขนส่ง และสินค้า
2. ตัวแปรแฝงส่งผ่ าน (Mediator Latent Variable) จานวน 1 ตัวแปร คื อ ความสัม พั น ธ์ผู้จั ดหากั บ
ผู้ขายสินค้า (Supplier Relationships)
3. ตัวแปรตาม
โมเดลสมการโครงสร้าง มีหลักฐานทางทฤษฏีและงานวิจัยสนับสนุนว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันต่างมี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม การสร้างโมเดลสมการโครงสร้างนั้น เพือ่ ยืนยันและทดสอบทฤษฎี (Theory Testing)
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล (Data Collection) หลายๆ รูปแบบ เริ่มจากการหาข้อมูลเบื้องต้น
ของบริษัท ค้าปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของบริษัท โครงสร้างองค์กร การดาเนินธุรกิจ
นวั ต กรรมในด้ า นต่ า งๆ และขออนุ ญ าตผู้ จั ด การฝ่ า ยในการศึ ก ษาวิ จั ย ในเรื่ อ ง ปั ญ หา แนวทางทางการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และการลดต้นทุนด้านการขนส่ง ในครั้งนี้ โดยขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของฝ่าย คลังสินค้าและ
วางแผนจัดส่ง ขอนัดสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานระดับผู้ บริหาร และระดับปฏิบัติการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคลังสินค้าและวางแผนจัดส่ง เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) เป็นการนัดสัมภาษณ์พนักงานระดับผู้บริหารและระดับ
ปฏิบัติการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญรับผิดชอบเกี่ยวกับคลังสินค้าและวางแผนจัดส่ง ผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยตนเองใช้เวลา 5 วัน
ตั้งแต่วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2560 และโดยแนวคาถามในการสัมภาษณ์จะแตกต่างกันโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
ตามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้
ระดั บ ผู้ บ ริห าร แนวค าถามจะเป็ น แนวทางในการก าหนดเป้ า หมายในการปฏิ บั ติ งานรวมถึงการ
วางแผนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาในการทางาน
ระดับปฏิบัติการ แนวคาถามจะเป็นคาถามเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมและ
ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่ว นร่วมในกิจกรรมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ เวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 – 9 มีนาคม 2560 โดยผู้วิจัยจะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงานวางแผนจัดส่ง ในการเข้าร่วมประชุม ประสานงาน และดาเนิ นการ รวมถึงการเข้า
ไปพูดคุยสนทนา ซักถาม เวลาการทางาน พนักงานที่หน้างานเป็นประจาเพื่อให้ได้ข้อมูลโดยมีประเด็นสังเกตดังนี้
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
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ผลการวิจัย

รูปภาพแสดงแผนภูมิก้างปลา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
จากการศึกษา สรุปแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ได้ดังนี้
1. การจัดรถให้เหมาะสมกับจานวน และสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสินค้า
2. การออกแบบการขนส่งให้เหมาะสมกับการทางานของบริษัท โดยพิจารณาถึง ผลต่อการบริการลูกค้า
และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ารวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานและนโยบายของบริษัท
3. การบริ ห ารด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information flow) ซึ่ ง บริ ษั ท จะต้ อ งมี ก ารให้ ค วามร่ ว มมื อ การ
วางแผน การพยากรณ์ ค วามต้ อ งการ รวมถึ ง การเติ ม เต็ ม สิ น ค้ า (Collaborative planning forecasting and
replenishment: CPFR) ที่มีมาตรฐาน และเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างทันท่วงที การใช้
ระบบบริห ารจั ดการการขนส่งสิน ค้ า (Transportation management system; TMS) ซึ่งเป็ น การวางแผนการ
ขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation optimizer) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความรวดเร็ว
และต้นทุนที่ประหยัดที่สุด ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการขนส่ง โดยระบบนี้จะมีหน้าที่ช่วยการตัดสินใจในเรื่องการ
บรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางการลดต้นทุนด้านการขนส่ง
จากการศึกษาต้นทุนค่าขนส่งของบริษัทฯ ปี 2557 บริษัทฯ มีค่าขนส่งอยู่ที่ 1.46 % ของยอดขายทั้งหมด
ซึ่งจากนโยบายของบริษัทฯ เฉพาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ตั้งไว้ที่ ไม่เกิน 1% ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งจาก
ข้อมูลดังกล่าว สรุปแนวทางการลดต้นทุนด้านการขนส่ง ตามแนวคิดของ (สิทธิชัย ฝรั่งทอง. 2553 :105-108) ได้
กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ในการลดต้นทุนทางด้านการขนส่ง ดังนี้
1. การนาการคิดต้นทุนแบบรายกิจกรรม (Activity-Based Costing : ABC) เข้ามาช่วยในการคิดต้นทุน
การขนส่งนั้น สามารถนามาใช้ช่วยในวางแผนปรับลดต้นทุนในการขนส่งลงได้เนื่องจากต้นทุนที่คานวณได้นั้น จะเป็น
ต้นทุนต่อกิจกรรมที่ดาเนินการ ซึ่งจะทาให้มองเห็นว่าต้นทุนในกิจกรรมใดมีต้นทุนที่สูงที่ควรทาการปรับลดลงให้มี
ความเหมาะสม
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2. การพิจารณาและคานึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า
ปริมาณหรือน้าหนักของสินค้าที่บรรทุก เช่น การใช้การบรรทุกแบบเต็มคันรถ (Full Truck Load) แทนการขนส่งที่
ใช้การบรรทุกสินค้าเท่ากับปริมาณสินค้าเท่าตามคาสั่งซื้อที่เกิดขึ้นเท่านั้น เป็นต้น ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้น
และลง รวมถึงค่ าใช้ จ่ ายในส่วนที่ เกี่ยวกับ ระยะ เวลาในการรอ ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกี่ยวข้ องกับ ระยะทางในการขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายจึงจาเป็นต้องมีการบวก ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นเรื่องของการ
ประกันภัย เพื่อให้ทราบต้นทุนการขนส่งว่าที่จริงแล้วนั้นต้นทุนการขนส่งหลักๆไปอยู่ที่กิจกรรมหน่วยใด
3. การหันมาใช้พลังงานทางเลือ ก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ามั นดีเซลหรือเบนซิน
เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ NGV ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้น้ามันประมาณ 60-70% และยังช่วยในเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมด้วย แต่ในการตัดสินใจติดตั้งระบบ NGV ควรพิจารณาถึงประเภทของเครื่องยนต์ พิจารณาสถานี
บริการ NGV และเส้นทางในการขนส่ง สุดท้ายคือ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน
4. การจัดระบบการขนถ่ายสินค้าให้เป็นมาตรฐาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ทาให้เกิดประโยชน์ลง เช่น
การทางานซ้าซ้อน การทางานผิดพลาด เป็นต้น ซึ่งการจัดระบบดังกล่าวจะช่วยทาให้ลดต้นทุนการขนส่งได้
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษา ทาให้มีความเข้าใจ กระบวนการจัดการการขนส่ง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนส่ง รวมถึงเรื่องต้นทุนด้านการขนส่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการดาเนินงาน และความเหมาะสมในเรื่ องต้นทุนที่เกิดขึ้นในการดาเนินงาน โดยเป็นปัจจั ยที่ช่วยให้
บริษัทนั้นมีสามารถในแข่งขัน และการรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต โดยสรุปผลการวิจัยไว้ดังนี้ปัญหาด้านการ
ขนส่ง พบปัญหาในด้านการขนส่งสินค้าที่ล่าช้า(ไม่เป็นไปตามวันเวลาที่กาหนด)ทาให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจในด้าน
การบริการของบริษัท กระทบกระเทือนต่อยอดขายและชื่อเสียงของบริษัทเป็นอย่างมากซึ่งปัญหาดังกล่าว เกิดจาก
การไม่มีมาตรฐานในการรับ-ส่งมอบสินค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีหลากหลายประเภททาให้เกิดความผิดพลาด
สับสนในการตรวจรับ คัดแยก รวบรวม มีพนักงานเข้าออกบ่อยและพนักงานบางส่วนขาดความกระตือรือร้น ไม่มี
ระบบสารสนเทศที่ดีที่เข้ามาใช้จัดการข้อมูล ปริมาณสินค้าคาดการณ์ ได้ไม่แน่นอน จานวนรถขนส่งสินค้าที่มีไม่
เพียงพอและรถเสียบ่อย ขาดการวางแผนเส้นทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับที่ (วิศิษฏ์ วัฒนานุกูล.
2552 : 47-49) ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีเกี่ยวกับการขนส่งที่สาคัญนามาใช้บริหารจัดการลอจิสติกส์ซัพพลายเชน
หรือเรียกอีกย่างหนึ่ง ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง ซึ่งจะกล่าวในที่นี้ ได้แก่
1. ระบบบริหารจัดการกองรถขนส่ง (Fleet Management System)
2. ระบบการวางแผนและจัดการเส้นทางการเดินรถ (Vehicle Routing & Planning)
3. ระบบตรวจหาตาแหน่งและควบคุมการเดินรถ (Vehicle Based System)
ดั ง นั้ น จะเห็ น ว่ า บริ ษั ท ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การด้ า นการขนส่ ง เพราะจะสามารถช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการขายให้ดีขึ้นและครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยจั ดการให้กระบวนการในการดาเนินงาน
ในองค์กรดีขึ้น ช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและพึงพอใจมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการ
ขนส่ ง สิ น ค้ า ลดความสู ญ เสี ย ลดพื้ น ที่ จั ด เก็ บ ลดความไม่ แ น่ น อน และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการขนส่ ง สิ น ค้ า
นอกจากนี้ เมื่อบริษัทสามารถจัดการด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะทาให้ สามารถกาหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงการดาเนินงานและกาหนดกลยุทธ์ต่างๆในการดาเนินงานโดยรวมแก่บริษัทได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ปัญหาด้านการจัดการการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลให้เกิดการส่งสินค้าล่าช้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ
(ชินภัทร อ่อนฉิม. 2555) ได้ทาการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง จากัด ประสบปัญหาการส่งสินค้าที่มีจานวนมาก หลากหลายชนิด งานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอวิธีการวางแผนการทางานและการจัดตารางการเดินรถให้มีประสิทธิภาพเพิ่ ม ขึ้นใน
รูปแบบการจัด Routing เพื่อลดระยะเวลาในการส่งสินค้า ลดจานวนรถขนส่งที่ใช้ในแต่ละวัน และลดต้นทุนการ
ขนส่ง (บุญมี สว่างเนตร. 2550) ได้ทาการศึกษา การเลือกรูปแบบการกระจายสินค้าที่เหมาะสมสากรับอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พบว่าการจัดการคลังสินค้าและการส่ งมอบเป็นปัญหาหนึ่งที่มีบทบาทในการนาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คลังสินค้าแนะกระบวนการส่งมอบสินค้า รวมทั้งศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในด้านบริการขององค์กร
กรณีศึกษาพบว่าปัญหาในคลังสินค้าเกิดขึ้นจากขั้นตอนการดาเนินงานที่ผิดพลาด และขาดการกาหนดตาแหน่งการ
จัดเก็บสินค้า รวมถึงไม่มีการกาหนดหน้าที่ประจาตาแหน่งอย่างชัดเจนส่วนปัญหาในด้านการขนส่งสินค้าพบว่ามี
ข้อบกพร่องในขั้นตอนการดาเนินงานเช่นกัน กล่าวคือไม่มีการจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางาน
ขาดขั้นตอนในการตรวจสอบที่ชัดเจนและรัดกุมรวมไปถึงไม่มีแผนการเดินรถเพื่อขนส่งสินค้า ดังนั้นผู้วิจัยได้เสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหากรณี ศึกษานี้คือ ในด้านขนส่งสินค้า มีการเสนอแนวทางแก้ไข โดยกาหนด
ขั้นตอนและกระบวนการทางานใหม่ การกาหนดเส้นทางการเดินรถใหม่ และรูปแบบการกระจายสินค้า แบ่งรูปแบบ
A รูปแบบ B และ C ในเวลาที่บริษัทมีรถขนส่งไม่เพียงพอหลังจากทีมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการดาเนินงานตามที่
นาเสนอ ผู้วิจัยได้จัดเก็บผลการดาเนินงานใหม่เป็นระยะเวลา 3 เดือน และพบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยการ
ลดความผิดพลาดในกระบวนการทางาน ลดการสูญหายและเสียหายของสินค้า และลดระยะการทางานลงได้ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ (มนตรี บุญงาม. 2549) ได้ศึกษาการประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ขนส่งสินค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมเว็ปแอพพลิเคชั่นนามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนส่งสินค้าและเพื่อแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการเอกสารการจัดส่งสินค้าในขั้นตอนต่างๆ ของการทางานประจาวัน ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้ระบบ
TMS มาใช้ในกิจการ การนาระบบ TMS มาช่วยพัฒ นาการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้หาเส้นทางที่
เหมาะสม ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานที่ไม่เหมาะสม ใช้ติดตามสถานการณ์ขนส่งได้ ด้านการสื่อสาร
และจัดเก็บข้อมูล จากปัญหาที่ไม่มีการนาระบบสารสนเทศที่ดีเข้ามาใช้จัดการข้อมูลให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกัน จึงส่งผลให้ไม่ สามารถทางานได้อย่า งมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ควรแก้ไขโดย การนา
ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการข้อมูล เช่น ระบบ ERP ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและ
จัดการทรัพยากรบริษัทได้และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลที่บูรณาการ
กันภายในองค์กร ซึ่งจะทาให้ไม่มีข้อมูลที่ซ้าซ้อนกัน หรือมีข้อมูลชุดเดียวที่ใช้งานร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
ในเรื่อ งต้ น ทุ น การขนส่ งสิ น ค้ าควรน าวิธีก ารค านวณแบบระบบต้ น ทุ น รายกิ จ กรรมไปประยุ ก ต์ ใช้ ให้
ครอบคลุม โดยควรมีการเตรียมความพร้อมของข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการวิเ คราะห์ต้นทุนรายกิจ กรรม
เพื่อให้สามารถนาไปเป็นข้อมูลในการวางแผน ตัดสินใจปรับปรุงการบริหารจัดการการขนส่งและกระจายสินค้าได้ ว่า
กิจกรรมได้ที่ไม่เกิดประโยชน์ และควรมีการคานึงปัจจัยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า ปริมาณหรือน้าหนัก
ของสินค้าที่บรรทุก ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลง รวมถึงค่าใช้จ่า ยในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรอ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายจึงจาเป็นต้องมี
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การบวก ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นเรื่องของการประกันภัย เพื่อให้ทราบต้ นทุนการขนส่งว่าที่ จริงแล้วนั้นต้นทุนการ
ขนส่งหลักๆไปอยู่ที่กิจกรรมหน่วยใด การหันมาใช้พลังงานทางเลือก ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า การจัดรถให้
เหมาะสมกับจานวน และสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสินค้า
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แนวทางการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ
กรณีศึกษา โครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนลุ่มน้าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง
KNOWLEDGE COMMUNICATION IN A RESEARCH CLUSTER: THE CASE STUDY OF THE
PARTICIPATORY MANAGEMENT OF WATER RESOURCES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
BASIN PEOPLE, PA-PAYOM AND TANAE RIVERS, PHATTHALUNG PROVINCE
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1 พัชลินจ์ จีนนุ่น 2 เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ 3 นพดล สาลีโภชน์ 4
Tanapat Temrattanakul 1 Phatchalin Jeennoon 2 Cherdsak Kuaraksa 3 Noppadol Saleepoch4
1 อาจารย์ ดร. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 อาจารย์ ดร. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาอุปสรรคและผลสั มฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัย
แบบกลุ่มวิชาการ และ 2) เพื่อสร้างแนวทางการสื่อสารความรู้ที่เหมาะสมกับการดาเนินโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ
ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยเป็นการสื่อสารระหว่างฝ่ายนักวิจัยและฝ่ายชุมชนผ่านบริบท
การสื่อสารความรู้ในพื้นที่วิชาการและพื้นที่ชุมชน โดยพบว่าตัวแปรเรื่องพื้นฐานความรู้และบริบทของการสื่อสาร
ความรู้มีผลต่อการมีอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ โดยในส่วนของอุปสรรคของการสื่อสารความรู้
พบว่ามีอุปสรรคด้านการรู้คิดและด้านสังคมวัฒนธรรมปรากฏให้เห็นเด่นชัด และการศึกษาในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของ
การสื่อสารความรู้พบว่าผู้สื่อสารความรู้ฝ่ายนักวิจัยได้บรรลุผลเรื่องผลสัมฤทธิ์เรื่องการสร้างความรู้ ในขณะที่ผู้
สื่อสารฝ่ายชุมชนได้บรรลุผลสัมฤทธิ์เรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ สาหรับการศึ กษาแนวทางการสื่อสารความรู้ที่
เหมาะสมสาหรับโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการที่ดาเนินการร่วมกับชุมชนพบว่าควรดาเนินตามหลักการสื่อสารความรู้ที่
เรียกว่า PRIMA ซึ่งประกอบด้วย การใช้ สื่อเชิ งบุ ค คล (P-Personal) การใช้ สื่อสะท้ อนผล (R-Responsive) การ
สื่ อ สารแบบไม่ เป็ น ทางการ (I-Informal) การสื่ อ สารหลายครั้ ง (M-Multiple) และการสื่ อ สารแนวขนาน (AAligned)
คาสาคัญ : การสื่อสารความรู้, อุปสรรคการสื่อสารความรู้, ผลสัมฤทธิ์การสื่อสารความรู้
ABSTRACT
This research study aimed to 1) investigate the barriers and achievements of knowledge
communication for an academic cluster research project and 2 ) develop some guidelines on
knowledge communication that would be suitable for the academic cluster research project. The
findings revealed that the knowledge communication was between researchers and the
community, organized on the academic space and the community space. It is revealed that
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personal knowledge base and knowledge communication contexts affected the barriers and
achievements of knowledge communication. Cognitive barriers and Socio-cultural barriers were
most vital to the knowledge communication. In terms of the achievements, the researchers
primarily succeeded in generating knowledge whereas the community primarily succeeded in
utilizing knowledge. As for the guidelines, the communicators should follow a communication
process that allows an exchange of knowledge which is called the PRIMA model: Personal,
Responsive, Informal, Multiple and Aligned.
Keywords :Knowledge Communication, Barriers of Knowledge Communication, Achievements of
Knowledge Communication
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
“โครงการวิ จั ย แบบกลุ่ ม วิ ช าการ” ที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ชุ ม ชนคื อ การรวมตั ว ของกลุ่ ม นั ก วิ จั ย จาก
หลากหลายสาขาวิชาเพื่อดาเนินโครงการวิจัยภายใต้โจทย์ที่ร่วมกันพัฒนากับคนในชุมชน ในการนี้จาเป็นต้องมี
กระบวนการสื่ อ สารที่ ส ามารถถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นความรู้ระหว่า งผู้ สื่ อ สารแต่ ล ะฝ่ า ย อย่ า งไรก็ ต ามการ
แลกเปลี่ยนความรู้ไม่ใช่เรื่องที่ทาได้โดยง่ายเนื่องจากความรู้ถือเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือความรู้มิได้เป็น
เพียงข้อมูลที่สามารถสื่อสารด้วยการบอกเล่าหรือแจ้งให้ทราบ หากแต่เป็นข้อมูลที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับ เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ มีความซับซ้อนและเชื่ อมโยงกัน ในหลายมิติ (Eppler. 2006 : 2) ด้วยเหตุนี้ เอง การ
สื่ อ สารความรู้ จึ ง ต้ อ งอาศั ย แนวทางการสื่ อ สารที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะนั่ น คื อ “การสื่ อ สารความรู้ ” (Knowledge
Communication) หรือ KC แต่ ก ระนั้ น ในกระบวนการสื่ อ สารความรู้ก็ มั ก ปรากฏอุ ป สรรคทางการสื่ อ สาร ซึ่ ง
อุปสรรคดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ได้ Maurice Odine อธิบายว่า “การ
สื่อสารความรู้ถือเป็น กิจกรรมการสื่อสารที่มักประสบกับปัญ หาหรืออุป สรรคด้านการสื่อสารอยู่ห ลายประการ
เนื่องจากข้อมูลที่ถูกนามาสื่อสารนั้นมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการอธิบายและขยายความจึงมักส่งผลให้เกิดการ
เข้าใจที่ผิดพลาด” (Odine. 2015 : 3) โดยการศึกษาพบว่าอุปสรรคของการสื่อสารความรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากตัว
แปรทางที่หลากหลาย เช่น ผู้สื่อสาร เนื้อหาสาร สื่อที่ใช้ หรือบริบทแวดล้อมของการสื่อสาร ซึ่งตัวแปรเหล่านี้จะต้อง
ถูกนามาพิจารณาร่วมกันอย่างละเอียด
ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการศึกษาเรื่องการสื่อสารความรู้ของโครงการวิจัย เพื่อให้เกิดการค้ นพบเกี่ยวกับ
อุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดาเนินโครงการวิจัยสามารถวางแผนและบริหารจัดการ
กระบวนการสื่อสารภายในโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกระบวนการสื่อสารความรู้ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพจะนาไปสู่การบูรณาการ “ความรู้ใหม่” (New Knowledge) ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายนักวิชาการใน
แง่ของการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และช่วยลด “ช่องว่างทางความรู้” (Knowledge
gap) ของชุมชนและช่วยให้ชุมชนได้รับผลจากความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ
2. เพื่อสร้างแนวทางการสื่อสารความรู้ที่เหมาะสมกับการดาเนินโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การสื่อสารความรู้ หมายถึง การสื่อสารข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษกว่าข้อมูลทั่วไป โดยเป็นข้อมูลที่มุ่ง ให้เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Insight) เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันในหลายมิติ
ผู้สื่อสารความรู้ฝ่ายนักวิจัยหมายถึงนักวิจัยทุกคนที่อยู่ในโครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการ
น้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัด
พัทลุง
ผู้สื่อสารความรู้ฝ่ายชุมชน หมายถึงชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในโครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการ
น้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัด
พัทลุง
โครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ หมายถึงโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยจากหลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นโครงการที่มีการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ชุมชนในโครงการวิจัย
อุปสรรคการสื่อสารความรู้ หมายถึงตั ว แปรต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลหรื อ อิ ท ธิ พ ลต่ อ การขั ด ขวางมิ ให้ ก ารสื่ อ สาร
ความรู้บรรลุผลสาเร็จ ประกอบด้วย อุปสรรคทางกายภาพ อุปสรรคทางการรู้คิด อุปสรรคสังคมวัฒนธรรม และ
อุปสรรคทางเทคโนโลยี
ผลสัมฤทธิ์การสื่อสารความรู้หมายถึงผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารความรู้ ประกอบด้วย การแบ่ งปัน
ความรู้ การสร้างความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการประเมินความรู้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยได้เลือกศึกษากระบวนการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยเรื่อง “การบริหาร
จัดการน้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่ มน้าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม – คลองท่าแนะ
จังหวัดพัทลุง” (ระยะที่ 3) ซึ่งเป็นชุดโครงการวิจัยที่ดาเนินการร่วมกันระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณและ
ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว อนึ่ง เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีแนวทางที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการ คณะผู้วิจัยจึงได้
สังเคราะห์กรอบแนวคิดของการศึ กษาด้วยความรู้จากแบบจาลองของ “องค์ประกอบการสื่อสาร” หรือ SMCR ที่
นาเสนอโดย David Berlo (Berlo. 1960) และแนวคิดเรื่อง “การสื่อสารความรู้” (Knowledge Communication) ของ
Martin Eppler (Eppler. 2006) โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของหน่วยการวิเคราะห์ซึ่งบรรจุอยู่ในกรอบแนวคิด
ดังกล่าวด้วยแผนภาพต่อไปนี้

367

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริบทการสื่ อสาร

1

บริ บทพื้นที่วชิ าการ

Know-Why
Explicit K
Know-Who
Know-What
Tacit K
Know-How

บริ บทพื้นที่ชุมชน

ผู้ถ่ายทอด
ความรู้ (S)
ข้ อมูล
ความรู้ (M)

Crealogues
2
Sharealogues
Knowledge Dialogues
3

Assessalougue
s
Doalogues
Type

ช่ องทาง
สื่ อสาร (C)

4
Knowledge Media

Behavior
Objective

ผู้รับความรู้ (R)

2
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการสื่อสารความรู้ด้วยแบบจาลอง SMCRและ KC
จากแผนภาพที่ 1 แสดงแสดงกรอบแนวคิดการสื่อสารความรู้ด้วยแบบจาลอง SMCRและ KC โดยมีหน่วย
วิเคราะห์แรกคือ “บริบทการสื่อสาร” ซึ่งแบ่งออก 2 บริบท ได้แก่ บริบทพื้นที่วิชาการ และบริบทพื้นที่ชุมชน โดย
เป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของกระบวนการสื่อสารความรู้ในแต่ละบริบท หน่วยวิเคราะห์ที่
สองคือ “ผู้ถ่ายทอดและผู้รับความรู้” โดยมุ่งศึกษาพื้นฐานความรู้ของผู้สื่อสารแต่ละฝ่ายว่ามีลักษณะอย่างไรและมี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดยสนใจพื้นฐานความรู้ที่แสดงออกมาใน 4 รูปแบบ ได้แก่ Know-Why
Know-Who Know-What และ Know-How หน่วยวิเคราะห์ที่สามคือ “ข้อมูลความรู้” (Knowledge Dialogues)
ซึ่งสนใจศึกษาว่าความรู้ที่สื่อสารนี้ได้ถูกนามาถ่ายทอดในลักษณะใดโดยแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ “การสร้าง
ความรู้” (Crealogue) “การแบ่งปันความรู้” (Sharealogue) “การประเมินความรู้” (Assessealogue) และ “การ
ประยุกต์ใช้ความรู้” (Doalogue) และหน่วยวิเคราะห์ที่สี่คือ “ช่องทางสื่อความรู้” (Knowledge Medial) โดยสนใจ
ศึกษาช่องทางที่ข้อมูลความรู้ได้ถูกนามาถ่ายทอดโดยแบ่งเป็นประเด็นย่อย ได้แก่ ประเภทของสื่อความรู้ พฤติกรรม
การใช้สื่อความรู้ วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อความรู้ และข้อจากัดของการใช้สื่อความรู้ โดยผลจากการศึกษาหน่วย
วิเคราะห์ทั้งหมดจะนาไปสู่การศึกษาเรื่องอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยและแนว
ทางการสื่อสารความรู้ที่เหมาะสม
จากการสังเคราะห์กรอบการศึกษาด้วยแนวคิด SMCR และ KC ได้ช่วยให้คณะผู้วิจัยมีแนวทางในการ
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย นั่นคือ
เพื่อศึกษาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการที่ดาเนินการใน
ชุมชน และเพื่อเสนอแนะแนวทางการสื่อสารความรู้ที่เหมาะสมกับการดาเนิ นโครงการวิจัยแบบกลุ่ มวิชาการที่
ดาเนินการในชุมชนนั่นเอง
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็น “การวิจัยภาคสนาม” (Field Research) ที่ดาเนินการด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม
(Mixed-method) โดยใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย “วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ” เป็ น ตั ว น าผ่ า นการสั ง เกตการณ์ เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัย การสัมภาษณ์เพื่อสอบถามกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความรู้ใน
โครงการวิจัย และการสนทนากลุ่มระหว่างกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัย ในขณะเดียวกัน
ก็ได้ทาการเก็บข้อมูลด้วย “วิธีการเชิงปริมาณ” เพื่อเป็นตัวเสริมข้อมูลผ่านการใช้แบบสอบถามเชิงสารวจแก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของชุมชนในประเด็นที่ศึกษา โดย
สรุปให้เห็นได้จากแผนภาพต่อไปนี้
กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัย
กลุ่มประชากร
ชุมชนทุกคนที่อยูใ่ นพื้นที่วิจัย
กลุ่มนักวิจัย
หัวหน้าและสมาชิกโครงการทุกคน
ของทุกโครงการวิจัยในระยะที่ 3

กลุ่มชุมชน

ผู้นาชุมชน

ชาวบ้านทั่วไป

ภาพที่ 2 แสดงกลุ่มประชากรของการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ในส่ ว นของการก าหนดกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพ คณะผู้ วิจั ย ใช้ วิธี ก ารสุ่ ม ตั วอย่ า ง “แบบเจาะจง”
(Purposive Sampling) คั ด เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล เป็ น หั ว หน้ า โครงการวิจั ย และรองหั ว หน้ า โครงการวิจั ย จาก 4
โครงการที่เป็นตัวแทนของสาขาวิช าที่แตกต่างกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการสื่อสารความรู้ ในขณะที่ฝ่ายชุมชนได้เลือกกลุ่มผู้นาชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้การ
ยอมรับ นั บ ถื อ ว่าเป็ น ผู้ มี ค วามรู้แ ละผู้ มี เครือ ข่ ายกว้า งขวางในชุ ม ชน โดยมี ทั้ งผู้ น าที่ เป็ น ทางการและผู้ น าตาม
ธรรมชาติ และในส่วนของการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณทางคณะผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อคัดเลือก
ชาวบ้านทั่วไปจานวนไม่น้อยกว่า 400 คน โดยกาหนดให้เป็นกลุ่มคนที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่ของโครงการวิจัยและ
ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโครงการวิจัย รวมถึงเป็ นผู้ที่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยหรือ
เป็นผู้ที่เคยสื่อสารกับบุคลากรที่อยู่ในโครงการวิจัย ในส่วนเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยการสังเกตการณ์
การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างนักวิจั ยและผู้นาชุมชน และส่วนของเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างชุมชน โดยผลข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจะถูกนามา
วิเคราะห์ร่วมกันเพื่อที่จะได้คาตอบของการวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความลึกของข้อมูลในเรื่องของกระบวนการสื่อสาร
ความรู้ และแสดงให้เห็นถึงความกว้างของข้อมูลในเรื่องของความคิดเห็นและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่อสารดังกล่าว
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ผลการวิจัย
หน่วยวิเคราะห์ที่ 1 บริบทการสื่อสารความรู้ (Knowledge context)
การศึกษาพบว่าการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยครั้งนี้ เกิดขึ้นใน “พื้นที่สื่อสาร” (Communication
space) 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่วิชาการ และพื้นที่ชุมชน โดยพบว่าพื้นที่การสื่อสารความรู้ทั้งสองแห่งมีคุณลักษณะที่
แตกต่างกัน โดยพื้นที่วิชาการคือบริบทการสื่อสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ได้แ ก่ ห้องรับรอง ห้องประชุม
ห้องทางาน หรือห้องวิจัยทดลอง เป็นต้น หรืออาจเป็นบริบทอื่น ๆ ซึ่งฝ่ายนักวิจัยเป็นผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมไว้
ให้ โดยพบว่าการสื่อสารความรู้ในพื้นที่วิชาการถือเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นจากฝ่ายนักวิจัยเป็นหลักเนื่องจากธรรม
เนียมปฏิบัติในแวดวงวิชาการเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนหรือร่วมกันสังเคราะห์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพควรดาเนินการ
ภายในสภาพแวดล้อมแบบปิ ดที่ มีค วามเป็ นส่วนตัวและมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน โดยเป็ น การ
จัดรูปแบบของสิ่งแวดล้อมที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะที่กาหนดได้ ในขณะที่พบว่าการ
สื่อสารความรู้ในพื้นที่ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้าน วัด ตลาด สถานที่นัดพบในชุมชน ริมแม่น้า ในป่า หรือบนภูเขา เป็นต้น
โดยพบว่าการกาหนดพื้นที่สื่อสารความรู้ในสถานที่ดังกล่าวมักเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นจากฝ่ายชุมชน เนื่องจาก
บริบทการสื่อสารในพื้ นที่ชุมชนมีคุณลักษณะหลายประการที่สอดคล้องกับวิถีชี วิตและเงื่อนไขทางการสื่อสารของ
ฝ่ายชุ มชนมากกว่า นอกจากนี้พบว่าการสื่อสารความรู้ในบริบทชุมชนมักเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบเปิด ไม่
สามารถกาหนดสถานที่หรือเวลาได้ชัดเจน มีลักษณะไม่เป็นส่วนตัว มักไม่สะดวกสบาย และผู้ สื่อสารมักไม่สามารถ
ควบคุมสิ่งรบกวนทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้
จากการศึ ก ษาหน่ ว ยวิ เคราะห์ เรื่อ งบริบ ทการสื่ อ สาร คณะผู้ วิ จั ย พบว่ า มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า ง
คุณลักษณะของบริบทการสื่อสารกับเงื่อนไขในการสื่อสารความรู้ของฝ่ายนักวิจัยและฝ่ายชุมชน โดยพบว่าความ
แตกต่ า งของบริ บ ทได้ ส่ ง ผลต่ อ กิ จ กรรมการสื่ อ สารความรู้ ข องโครงการวิ จั ย ใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) บรรยากาศ
(Atmosphere) โดยส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเรื่องพื้นที่และเวลาในการสื่อสารความรู้ซึ่งส่งผลให้ฝ่ายนักวิจัยและ
ชุมชนแสดงการสื่อสารความรู้แตกต่างกัน 2) รูปแบบ (Format) โดยส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเรื่องวิธีการและ
ขั้นตอนของการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารความรู้ซึ่งส่งผลให้ฝ่ายนักวิจัยและชุมชนแสดงการสื่อสารความรู้แตกต่างกัน
3) เนื้อหา (Content) โดยส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเรื่องหัวข้อหรือประเภทขององค์ความรู้ที่ที่ฝ่ายนักวิจัยและ
ฝ่ายชุมชนได้นามาถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนกัน และ 4) ช่องการสื่อสาร (Channel) โดยส่งผลให้เกิดความแตกต่าง
ในเรื่องพฤติกรรมการใช้ช่องทางสื่อสารประเภทต่าง ๆ เพื่อการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งฝ่ายนักวิจัยและฝ่าย
ชุมชนมีศักยภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากช่องทางได้ไม่เท่าเทียมกัน กล่าวโดยสรุป ทางคณะผู้วิจัยพบว่า
ความแตกต่ า งของบริ บ ทพื้ น ที่ วิช าการและพื้ น ที่ ชุ ม ชนได้ ส่ ง ผลให้ เกิ ด “เงื่ อ นไขของการสื่ อ สารความรู้ ” (KC
Condition) ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้สื่อสารฝ่ายนักวิจัยและฝ่ายชุมชนได้แสดงพฤติกรรมการสื่อสารความรู้ที่
แตกต่างกัน รวมถึงประสบกับสภาวะการมีอุปสรรคของการสื่อสารความรู้และการมีผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้
แตกต่างกันด้วย
หน่วยวิเคราะห์ที่ 2 ผู้ถ่ายทอดและผู้รับความรู้ (Knowledge communicators)
การศึกษาพบว่าการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยครั้งนี้เป็นการสื่อสารระหว่างกลุ่ มบุคคล 2 ฝ่ายหลัก ๆ
ได้แก่ ฝ่ายนักวิจัย และฝ่ายชุมชน โดยฝ่ายนั กวิจั ยประกอบด้วยกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยจากคณะต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุงรวมถึงและสถาบันอื่น ๆ ที่อยู่ในกากับ โดยเป็นการ
รวมตัวกันเพื่อทางานในลักษณะ “โครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการ” (Academic Cluster Research Project) ที่มี
เป้าหมายในการบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่มี
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ความยั่งยืนและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้สื่อสารฝ่ายชุมชนซึ่งหมายถึงชาวบ้านทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
คลองป่าพะยอมและคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาคุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มผู้สื่อสาร
ความรู้ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะด้านที่แสดงให้เห็นถึงการมี “พื้นฐานความรู้” (Knowledge base) ของผู้สื่อสาร ซึ่งจะ
นาไปสู่การศึกษาว่าฝ่ายนักวิจัยและฝ่ ายชุมชนมีพื้นฐานทางความรู้ในลักษณะใด และการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้นั้นมีแนวทางหรือรูปแบบอย่างไร รวมถึงมีข้อจากัดหรืออุปสรรคของการสื่อสารความรู้อย่างไรบ้าง
จากการศึกษาหน่วยวิเคราะห์เรื่องผู้ถ่ายทอดและผู้รับความรู้ คณะผู้วิจัยพบว่าคุณลักษณะประชากรที่ มี
เกี่ยวข้องกับพื้นฐานความรู้ของผู้สื่อสารในโครงการวิจัยมากที่สุดคือ “ระดับการศึกษา” ซึ่งเรื่องนี้พบว่าฝ่ายนักวิจัย
และฝ่ายชุมชนได้แสดงให้เห็นถึงการมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยพบว่าผู้สื่อสารฝ่ายนักวิจัย
ทั้งหมดประกอบด้วยบุคลากรที่ประกอบวิชาชี พด้านวิชาการซึ่งมี ระดับการศึกษาสูง รวมถึงบุคลากรบางคนยังมี
ตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานความรู้ทาง
วิชาการขั้นสูง ในขณะที่พบว่าผู้สื่อสารฝ่ายชุมชนเกือบทั้งหมดประกอบด้วยบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพด้านเกษตรกร
รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าผู้สื่อสารความรู้ฝ่ายชุมชนค่อนข้างขาดพื้นฐานความรู้ทาง
วิชาการเนื่องจากส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีหรือไม่เกินปริญญาตรีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้จะ
พบว่าผู้สื่อสารทั้งสองฝ่ายได้แสดงความไม่ สมมาตรทางความรู้ใ นเชิ งวิช าการหรือที่ เรียกว่า “ช่ องว่างความรู้ ”
(Knowledge gap) แต่กลับพบว่าผู้สื่อสารฝ่ายชุมชนได้ปรับสมมาตรทางความรู้ขึ้นใหม่โดยการนาเอาความรู้ในเชิง
ภูมิปัญญาชุมชนเข้ามาถ่ายทอดให้แก่ฝ่ายนักวิจัย กล่าวคือพบว่าฝ่ายนักวิจัยได้มุ่งถ่ายทอดความรู้ ที่เรียกว่า “ความรู้
ที่ชัดแจ้ง” (Explicit Knowledge) ผ่านรูปแบบความรู้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ความรู้แบบ Know-why นั่นคือนักวิจัย
สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปรต่าง ๆ ในโครงการวิจัยซึ่งช่วยให้สามารถ
ดาเนินโครงการวิจัยตามหลักวิชาการได้ และความรู้แบบ Know-who ซึ่งหมายถึงนักวิจัยได้เป็นตัวกลางในการบูร
ณาการความรู้ของนักวิจัยจากสาขาวิชาต่าง ๆ ในลักษณะของกลุ่มวิชาการกับภูมิปัญญาของชุมชนซึ่งช่วยให้การวิจัย
มีความรอบด้านและลุ่มลึกยิ่งขึ้น ในขณะที่พบว่าฝ่ายชุมชนได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ที่เรียกว่ า “ความรู้ที่ซ่อนเร้น”
(Tacit Knowledge) ผ่านรูปแบบความรู้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ความรู้แบบ Know-what นั่นคือชุมชนได้ร่วมถ่ายทอด
ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมภูมิปัญ ญาของชุมชนซึ่งแม้จะไม่ใช่ความรู้เชิงวิชาการแต่ก็เป็นข้อมูลความรู้ที่นักวิจัย
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักและทฤษฏีทางวิชาการได้ และความรู้แบบ Know-how ซึ่งหมายถึงชุมชนได้
ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ส่วนบุคคลที่เกิดจากการลองถูกลองผิดจนกลายเป็นการตกตะกอนทางความรู้ซึ่งฝ่าย
นักวิจัยสามารถนาข้อมูลความรู้ดังกล่าวไปศึกษาวิเคราะห์และสกัดออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความชัดเจนและมี
หลักการทางวิชาการมารองรับ
หน่วยวิเคราะห์ที่ 3 ข้อมูลความรู้ (Knowledge content)
การศึ กษาในส่วนนี้ พ บว่าข้อมูลหรือ “เนื้อหาความรู้ ” ที่ ผู้สื่อสารความรู้ทั้ งสองฝ่ายได้น ามาสื่อสารมี
ลักษณะแตกต่างกัน โดยเรื่องนี้ทางคณะผู้วิจัยพบว่าคุณลักษณะของเนื้อหาความรู้ที่ผู้สื่อสารความรู้แต่ละฝ่ายได้
นามาสื่อสารนั้นมีอิทธิพลต่อการกาหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารความรู้ของผู้สื่อสารแต่ละฝ่ายด้วย กล่าวคือ
การศึกษาเรื่อง “บทสนทนาความรู้” (Knowledge Dialogue) ระหว่างฝ่ายนักวิจัยและฝ่ายชุมชนได้ชี้ให้เห็นว่าทั้ง
สองฝ่ายแสดงวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่แตกต่างกัน โดยพบว่าผู้ สื่อสารฝ่ายนักวิจัยได้มุ่งสื่อสารความรู้แบบ
“สร้างความรู้” (Crealogues) อย่างเด่นชัดเนื่องจากนักวิจัยเป็นฝ่ายที่มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการสูงจึงมุ่งสื่อสาร
เพื่อรวบรวมความรู้จากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อมาสังเคราะห์เ ป็นองค์ความรู้ที่แสดงออกมาในรูปของผลการวิจัย และมุ่ ง
สื่อสารความรู้แบบ “ประเมิน ความรู้ ” (Assessalougues) อีกด้ วยเนื่ องจากนั กวิจั ยจะต้ องเป็ น ผู้วิเคราะห์ แ ละ
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ประเมินสภาพขององค์ ค วามรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงวิช าการและเชิ งภูมิปัญ ญาชุ มชนเพื่ อนาไปสู่การ
พิจารณาว่าข้อมูลความรู้ใดที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับโครงการวิจัยจริง ๆ ในขณะที่พบว่าผู้สื่อสารฝ่ายชุมชน
ได้มุ่งสื่อสารความรู้แบบ “แบ่งปันความรู้” (Sharealogues) เป็นหลักเนื่องจากพบว่าโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและการสร้างความยั่งยืนดังนั้นการร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ของผู้สื่อสาร
ฝ่ายชุมชนจึงเป็นเรื่องสาคัญและเป็นภารกิจที่ฝ่ายนักวิจัยมุ่งกระตุ้นให้เกิดขึ้นมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าฝ่ายชุมชน
ยั งมุ่ งสื่ อ สารความรู้แ บบ “ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ” (Doalogues) อย่ างมากเนื่ อ งจากพบว่า เป้ า หมายสุ ด ท้ า ยของ
โครงการวิจัยคือการนาเอาผลการวิ จัยไปใช้ให้เกิดผลจริงในพื้นที่ชุมชน ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าผู้สื่อสารฝ่ายชุมชนได้
แสดงความตื่นตัวในการสื่อสารความรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนาเอาความรู้ของโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง
ในชุมชน
หน่วยวิเคราะห์ที่ 4 ช่องทางสื่อสารความรู้ (Knowledge channel)
การศึกษาพบว่าผู้สื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ “ช่องทางสื่อสารความรู้” ที่ความหลากหลายใน
การสื่อความรู้ โดยพบว่าเหตุผลของการใช้ช่องทางสื่อสารขึ้นอยู่กับตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ใช้สื่ อ ข้อมูล
ความรู้ และบริบทการสื่อสารความรู้ โดยเรื่อ งนี้คณะผู้วิจัยได้เลือกศึกษาใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเภทช่องทาง
สื่อสารความรู้ซึ่งพบว่าเหตุผลในการเลือกขึ้นอยู่กับเนื้อหาความรู้และบริบทที่สื่อสารความรู้ เช่น ถ้าเป็นเนื้อหา
ความรู้เชิงวิชาการก็จะถูกสื่อสารผ่านสื่อเอกสารสิ่ง พิมพ์และบริบทการสื่อสารที่มีลักษณะเป็นทางการเช่นการ
ประชุมหรือสัมมนา แต่ถ้าเนื้อหาเป็นความรู้เชิงทักษะก็จะถูกสื่อสารผ่านสื่อบุคคลในบริบทการสื่อสารที่ไม่เป็น
ทางการเช่นการสาธิตในชุมชน 2) พฤติกรรมการใช้ช่องทางสื่อสาร ซึ่งพบว่าขึ้นอยู่กับโอกาสของบุคคลในการเข้าถึง
และการใช้งานช่องทางสื่อสารความรู้ที่มีอยู่ในโครงการวิจัย โดยฝ่ายนักวิจัยได้แสดงให้เห็นพฤติกรรมการใช้ช่องทาง
การสื่อสารที่หลากหลายทั้งในเรื่องประเภทสื่อ ระยะเวลา และความถี่ของการใช้ โดยเน้ นการใช้สื่อเพื่อสื่อสาร
ความรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน ในขณะที่ฝ่ายชุมชนจะแสดงพฤติกรรมการใช้สื่อที่น้อยกว่าเนื่องจากมุ่งสื่อสารผ่านสื่อ
บุคคลเป็นหลัก และ 3) จุดประสงค์ของการใช้ช่องทางสื่อสารความรู้ ซึ่งพบว่าขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้สื่อสาร
ความรู้ว่าต้องการให้สื่อดังกล่าวนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ ในเรื่องใด เช่น เพื่อสร้างความรู้ หรือเพื่อ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และ 4) ข้อจากัดของช่องทางสื่อสารความรู้ ซึ่งพบว่าขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ช่องทางสื่อสารของ
แต่ละบุคคล โดยพบว่าฝ่ายนักวิจัยไม่มีข้อจากัดในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องฉายภาพ โปรแกรมนาเสนองาน เว็บไซต์ หรือสื่อเครือข่ายสังคม ในขณะที่ฝ่ายชุมชนส่วนใหญ่ได้แสดงให้เห็น
ถึงข้อจากัดในเรื่องการใช้งานสื่อลักษณะดังกล่าว
หน่วยวิเคราะห์ที่ 5 อุปสรรค/ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ (Knowledge Barriers & Achievements)
การศึกษาพบว่าการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้สื่อสารฝ่ายนักวิจัยและฝ่ายชุมชนต้องประสบกับ
“อุปสรรคของการสื่อสารความรู้ ” (Knowledge Barriers) ใน 4 ด้าน ได้แก่ อุปสรรคด้านกายภาพ ภาพอุปสรรค
ด้านการรู้คิด อุปสรรคด้านสังคมวัฒนธรรม และอุปสรรคด้านเทคโนโลยี โดยอธิบายได้จากตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงอุปสรรคของการสื่อสารความรู้ของฝ่ายนักวิจัยและฝ่ายชุมชน
อุปสรรคของ
กลุ่มผู้สื่อสารความรู้
การสื่อสารความรู้
ฝ่ายนักวิจัย
ฝ่ายชุมชน
1) อุปสรรคด้านกายภาพ
- การสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่มี - บุคลิกภาพหรือการแสดงออกภายนอก
(Physical Barrier)
ที่อยู่อาศัยห่างไกลกัน
ที่ไม่เอื้ออานวยต่อการสื่อสาร
- การสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างหรือไม่คุ้นเคย
2) อุปสรรคด้านการรู้คิด
- การไม่สื่อสารข้อมูลระหว่างกัน
- การไม่สามารถอธิบายความรู้ให้เข้าใจได้
(Cognitive Barrier)
เนื่องจากคาดว่ารับทราบข้อมูลหรือ
- การไม่เข้าใจความรู้ที่ผู้อื่นนามาถ่ายทอด
เข้าใจตรงกันแล้ว
3) อุปสรรคด้านสังคม
- การไม่รู้จักชื่อเสียงหรือภูมิหลังทาง - การสื่อสารกับบุคคลที่ใช้รูปแบบหรือ
วัฒนธรรม
วิชาการ
ระดับภาษาที่ไม่สอดคล้อง
(Sociocultural Barrier)
- การขาดการแลกเปลี่ยนภูมิหลังทาง - การหลีกเลี่ยงบุคคลที่อยู่นอกกลุ่มทาง
ความรู้
สังคม
4) อุปสรรคด้านเทคโนโลยี ไม่มี
- การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร
(Technological Barrier)
การศึกษา
- การสื่อสารผ่านช่องทางที่ท่านไม่คุ้นเคย
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นอุปสรรคการสื่ อสารความรู้ของฝ่ายนักวิจัยโดยพบว่าประกอบด้วย 3 ด้าน
ได้แก่ 1) อุปสรรคด้านกายภาพ โดยเป็ น ข้อจ ากัดในเรื่อง “ระยะทางและช่ วงเวลาการสื่อสาร” เนื่องจากเป็ น
โครงการวิจัยที่ดาเนินการในพื้นที่ชุมชนดังนั้นจึงเกิดอุปสรรคดังกล่าวกับนักวิจัยบางกลุ่มที่มีถิ่นอาศัยอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชนโดยเฉพาะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา รวมถึงข้อจากัดเรื่อง “สภาพแวดล้อมของการ
สื่อสาร” ที่ส่งผลให้นักวิจัยบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับบริบทชุมชนโดยเฉพาะนักวิจัยนอกพื้นที่หรือนักวิจัยหน้าใหม่ที่เพิ่งลง
พื้นที่ชุมชนและยังอยู่ในช่วงของการปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 2) อุปสรรคด้านการรู้คิด โดยแสดงออกมาใน
รูปแบบ False consensus effect (Manzoni and Barsoux, 2002, อ้างถึงใน Eppler. 2006 : 6 ) นั่นคือพบว่า
บางครั้งผู้สื่อสารไม่ทาการสื่อสารความรู้เนื่องจากคาดเดาเอาเองว่าอีกฝ่ายมีข้อมูลความรู้นั้นแล้วจึ งนาไปสู่การ
สังเคราะห์องค์ ค วามรู้ที่ผิดพลาดหรือไม่สมบู รณ์ 3) อุป สรรคด้านสังคมวัฒ นธรรม โดยแสดงให้ เห็ นในรูปแบบ
Hidden profile problem (Stasser and Stewart, 1992, อ้างถึงใน Eppler. 2006 : 6) นั่นคือพบบางครั้งกลุ่มผู้
สื่อสารไม่สื่อสารความรู้กันเนื่องจากขาดข้อมู ลเกี่ยวกับตัวตนหรืออัตลักษณ์ทางความรู้ของบุคคลอื่นโดยเกิดได้ทั้ง
ภายในกลุ่ ม นั ก วิจั ยเองและระหว่า งนั ก วิจั ย กั บ ชุ ม ชน นอกจากนี้ ยังแสดงออกมาในรูป แบบที่ เรีย กว่า Lack of
common ground (Clark and Schaefer, 1989, อ้างถึงใน Eppler. 2006 : 6) นั่นคือเมื่อนักวิจัยไม่ได้ รับทราบ
เกี่ยวกับอั ตลักษณ์ ทางความรู้ของบุคคลอื่นจึงเป็นผลให้ไม่สามารถสังเคราะห์องค์ ความรู้ร่วมกันได้และนาไปสู่
ข้อจากัดในการบูรณาการความรู้ร่วมกัน
สาหรับการศึกษาอุปสรรคการสื่อสารความรู้ของฝ่ายชุมชนพบว่าประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) อุปสรรค
ด้านกายภาพ นั่นคือพบว่าผู้สื่อสารฝ่ายชุมชนได้แสดงถึงความกังวลในเรื่องความไม่พร้อมของ “บุคลิกภาพ” ที่แสดง
ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาษาพูด สาเนียง ภาษาท่าทาง การแต่งกาย รูปร่างลักษณะ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ
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ที่พวกเขาเชื่อว่ามีผลต่อความน่าเชื่อถือในการสื่อสารความรู้โดยเฉพาะในกรณีข องการเข้ามาร่วมสื่อสารในบริบท
วิช าการส่งผลให้ผู้สื่อ สารฝ่ายชุ มชนหลีกเลี่ยงที่จ ะเข้ามาร่วมสื่อสารความรู้ในบริบทวิชาการที่ท าให้ชุ มชนต้อง
สูญเสียอัตลักษณ์และต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นชิน 2) อุปสรรคด้านการรู้คิด โดยแสดงออกมาในลักษณะของ
Paradox of expertise (Hinds, 1999, อ้างถึงใน Eppler. 2006 : 7) นั่นคือพบว่าในบางกรณีผู้สื่อสารฝ่ายชุมชน
อาจไม่สามารถเปิดรับการถ่ายทอดความรู้แบบ Explicit knowledge ของนักวิจัยได้เนื่องจากขัดแย้งกับลักษณะพื้น
ฐานความรู้แ บบ Tacit knowledge ที่ ต นเองมี นอกจากนี้ ฝ่ า ยชุ ม ชนยั งมี ข้ อ จ ากั ด เรื่อ ง Absorptive capacity
(Bower and Hilgard, 1981, อ้างถึงใน Eppler. 2006 : 5) นั่นคือยังมีฝ่ายชุมชนบางส่วนยังไม่เกิดความเข้าใจว่า
ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรเนื่องจากขาดพื้นฐานความรู้บางอย่างที่จาเป็น และ
ด้วยข้อจากัดดังกล่าวจึงทาให้ชุมชนมีข้อจากัดเรื่อง ASK problem (Belkin, 1980, อ้างถึงใน Eppler. 2006 : 5)
นั่นคือเมื่อชุมชนขาดความรู้พื้นฐานที่จาเป็นต่อการเข้าใจข้อมูลของโครงการจึงทาให้ไม่สามารถตั้งคาถามได้เนื่องจาก
ไม่แน่ใจว่าต้องถามอย่างไร 3) อุปสรรคด้านสังคมวัฒนธรรม โดยแสดงให้เห็นในรูปแบบ Terminology Illusion
(Rambow, 2000, อ้างถึงใน Eppler. 2006 : 7) นั่นคือพบว่าฝ่ายชุมชนมีข้อจากัดในเรื่องการสื่อสารความรู้หาก
ต้องสื่อสารด้วยภาษากลางแทนที่การใช้ภาษาถิ่นใต้ และข้อจากัดดังกล่าวยังแสดงให้เห็นจากความเหลื่อมล้าของ
ความรู้ที่แสดงออกผ่ านการใช้คาศัพท์เฉพาะทางวิชาการด้วย และ 4) อุปสรรคด้ านเทคโนโลยี โดยพบว่าแสดง
ออกมาผ่านข้อจากัดในการใช้สื่อกลางหรือเครื่องมือสื่อสารบางชนิดในการถ่ายทอดหรือเปิดรับความรู้กับฝ่ายนักวิจัย
โดยเฉพาะในกรณีของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่อเครือข่ายสังคมที่พบว่ายังไม่สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารความรู้กับชุมชนได้มากนัก
ในส่วนของการศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ ” (Knowledge Achievements) พบว่าผู้
สื่อสารความรู้ฝ่ายนักวิจัยและฝ่ายชุมชนได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ ใน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้ างความรู้
การประเมินความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยอธิบายได้จากตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ของฝ่ายนักวิจัยและฝ่ายชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ของ
กลุ่มผู้สื่อสารความรู้
การสื่อสารความรู้
ฝ่ายนักวิจัย
ฝ่ายชุมชน
1) การสร้างความรู้
- ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการ
- มีส่วนร่วมกับนักวิจัยในการสังเคราะห์
(Crealogue)
ดาเนินโครงการวิจัยร่วมกับชุมชน
องค์ความรู้ใหม่เพื่อนาไปสู่ผลการวิจัย
2) ประเมินความรู้
- สามารถระดมความคิดเห็นจาก
- มีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็น
(Assessealogue)
กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิพากษ์ คาแนะนา หรือการวิพากษ์วิจารณ์
องค์ความรู้
โครงการวิจัยได้
3) แบ่งปันความรู้
- สามารถถ่ายทอดหรือนาเสนอ
- สามารถถ่ายทอดหรือนาเสนอความรู้
(Sharealogue)
ความรู้ทางวิชาการให้แก่ชุมชนได้
ของชุมชนให้แก่นักวิจัยได้อย่างเสรีและ
อย่างเข้าใจ
เท่าเทียม
4) ประยุกต์ใช้ความรู้
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
- สามารถประยุกต์ความรู้จาก
(Doalogue)
วิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน โครงการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์แก่
ได้อย่างแท้จริง
ชุมชนได้จริง
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ระหว่างฝ่ายนักวิจัยและฝ่าย
ชุมชนโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้างความรู้ พบว่าฝ่ายนักวิจัยมีความพึงพอใจอย่างมากต่อการได้รับ
องค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการดาเนินโครงการวิจัยร่วมกับชุมชน ในขณะที่ฝ่ายชุมชนมีความพึงพอใจปานกลางต่อการได้
มีส่วนร่วมกับนักวิจัยในการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่เพื่อนาไปสู่ผลการวิจัย 2) ด้านการประเมินความรู้ พบว่าฝ่าย
นักวิจัยมีความพึงพอใจอย่างมากต่อการมีโอกาสระดมความคิดเห็นจากกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิพากษ์องค์
ความรู้ ในขณะที่ฝ่ายชุมชนมีความพึงพอใจปานกลางต่อการมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็น คาแนะนา หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์โครงการวิจัย 3) ด้านการแบ่งปันความรู้ พบว่าฝ่ายนักวิจัยมีความพึงพอใจอย่างมากต่อการมีโอกาส
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ชุมชน ในขณะที่ฝ่ายชุมชนมีความพึงพอใจปานกลางต่อการมีโอกาสถ่ายทอดหรือ
นาเสนอความรู้ของชุมชนให้แก่นักวิจัย 4) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ พบว่าฝ่ายนักวิจัยได้แสดงความพึงพอใจอย่าง
มากต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ในขณะที่ฝ่ายชุมชนมีความพึงพอใจอย่างมาก
เช่นกันต่อการได้มีโอกาสประยุกต์ความรู้จากโครงการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์แก่ชุมชน
หน่วยวิเคราะห์ที่ 6 แนวทางการสื่อสารความรู้ที่เหมาะสม
จากการศึกษาเรื่องอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยครั้งนี้ได้นาไปสู่การ
สังเคราะห์แนวทางการสื่อสารความรู้ที่เหมาะสมซึ่งทางคณะผู้วิจัยคาดว่าจะสามารถแก้ไขอุปสรรคทางการสื่อสาร
ความรู้ แ ละน าไปสู่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ เรื่ อ งการสื่ อ สารความรู้ ข องโครงการวิ จั ย ได้ โดยแนวทางนี้ เรี ย กว่ า PRIMA ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยหลั ก การสื่ อ สาร 5 ประการ ได้ แ ก่ การใช้ สื่ อ เชิ ง บุ ค คล (Personal) การเน้ น สื่ อ สะท้ อ นผล
(Responsive) การสื่อสารไม่เป็นทางการ (Informal) การสื่อสารหลายครั้ง (Multiple) และการสื่อสารแนวขนาน
(Aligned) โดยอธิบายได้ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงแนวทางการสื่อสารความรู้ที่เหมาะสมสาหรับโครงการวิจัย
คาย่อ แนวทางสื่อสาร
วิธีดาเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
P–
Personal
เน้นการสื่อสารระดับบุคคล / การสื่อสาร
ได้รับการยอมรับและรู้จักตัวตน /
สื่อสารกับบุคคล กลุ่มเล็ก /การสื่อสารแบบเผชิญหน้า
ได้รับความไว้วางใจ / ได้รับความเป็น
กันเอง
R–
Responsive
เน้นการสื่อสารแบบสองทางที่เปิดช่องทาง ได้ความเข้าใจที่ตรงกัน / ได้โอกาส
สื่อสะท้อนผล
หรือมีกลไกที่ผู้สื่อสารสามารถแสดงผลตอบ ซักถาม /ได้รับมติอันเป็นที่ยอมรับ
กลับได้
ของทุกฝ่าย
I–
Informal
เน้นการสื่อสารที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบ
ได้วิธีสื่อสารที่มีความยืดหยุ่น / ได้
สื่อไม่เป็นทางการ สถานที่ หรือช่วงเวลา / การสื่อสารที่ยึด
ความสะดวกรวดเร็ว / ได้ข้อมูลเชิง
ภาษาชุมชน
กว้างและลึก
M–
Multiple
เน้นการสื่อสารที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างความตื่นตัวในการมีส่วนร่วม
สื่อสารหลายครั้ง และสม่าเสมอ
/ ได้สร้างโอกาสในการติดตามและ
ประเมินผล
A–
Aligned
เน้นการสื่อสารเพื่อการปรับตัวเข้าหากัน
ได้เกิดความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและ
สื่อสารแนวขนาน ระหว่างนักวิจัยและชุมชนทั้งในด้านสังคม กัน / ได้เครือข่ายในการแลกเปลี่ยน
และวัฒนธรรม
ความรู้
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หลักการแรกคื อ P หรือ Personal หมายถึงต้องเน้นการสื่อสารในระดับบุค คลเป็นหลักเนื่องจากการ
สื่อสารความรู้จะต้องอาศัยการถ่ายทอดข้อมูลทั้งในเชิงวัจนและอวัจนภาษาร่วมกัน รวมถึ งการจัดให้มีการสื่อสาร
กลุ่มเล็กที่เปิดโอกาสให้มีการปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าอย่างทั่วถึงอันจะนาไปสู่การรับรู้ตัวตน ความไว้วางใจ และ
ความเป็นกันเองระหว่างผู้สื่อสารความรู้ หลักการต่อมาคือ R หรือ Responsive หมายถึงต้องจัดให้มีกระบวนการ
สื่อสารแบบสองทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสื่อสารความรู้ได้แสดงปฏิกิริยาตอบกลับได้ทันที เสรี และเท่าเทียม โดย
กลไกดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซักถามและการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้เกิดการตกผลึกทางความรู้อันเป็นที่
เข้ าใจและยอมรับ ร่วมกัน ของทุ ก ฝ่าย หลัก การ I หรือ Informal หมายถึงต้ องจั ดบริ บ ทการสื่ อสารความรู้ ให้ มี
ลักษณะที่ไม่เป็นทางการมากนั กและต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการสื่อสารความรู้ของผู้สื่อสารแต่ละฝ่าย โดยจะ
ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น ความสะดวกรวดเร็ว และการการได้รับข้อมูลเชิงกว้างและลึก หลักการ M หรือ Multiple
หมายถึงต้องจัดให้มีกระบวนการสื่ อสารความรู้ที่กระทาอย่างอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเนื่ องจากช่วยให้ผู้สื่อสาร
ความรู้มีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมและเป็นการสร้างโอกาสในการติดตามและประเมินผลการแลกเปลี่ยนความรู้
ด้วย และหลักการ A หรือ Aligned หมายถึงการสนับสนุนให้มีการปรับตัวเข้าหากันระหว่างนัก วิจัยและชุมชน
เนื่องจากการสื่อสารความรู้จะบรรลุผลได้ เมื่อผู้สื่อสารต่างเรียนรู้และยอมรับข้อจากัดทางด้านการสื่อสารของแต่ละ
ฝ่ายและแสดงพฤติกรรมการสื่อสารของตนเองให้ขนานไปกับคุณลักษณะของอีกฝ่ายอันจะนาไปสู่ความเข้าอกเข้าใจ
ซึ่งกันและกันและการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้
อภิปรายผล
การสื่อสารความรู้ครั้งนี้เป็ นกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและชุมชนเพื่อ
ร่วมกันสังเคราะห์องค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้าที่มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับชุมชน อย่างไรก็ตามพบว่า
ได้เกิดอุปสรรคของการสื่อสารความรู้ ขึ้นในหลายรูปแบบ โดยอุปสรรคด้านที่ปรากฏเด่นชัดที่สุ ดคือ “อุปสรรคด้าน
การรู้คิด” (Cognitive Barrier) ซึ่งพบว่าเกิดจากการที่ผู้สื่อสารความรู้แต่ละฝ่ายมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกันจึงทาให้
เกิ ดสภาวะความไม่ สมมาตรทางความรู้ในหลายรูป แบบ เช่ น การไม่สื่ อสารข้ อมู ลระหว่ า งกั น เนื่ อ งจากคาดว่ า
รับทราบข้อมูลหรือเข้าใจตรงกันแล้ ว ซึ่งแก้ไขได้โดยการสร้าง “ฐานข้อมูล ” ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้ นข้อมูล
เกี่ยวกับผลการวิจัยของโครงการรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเพื่อลดช่องว่างทางความรู้และการระบุประวัติ
ของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขโดยการสร้าง “กลไก” เพื่อการเปิดรับเสียงสะท้อนจากผู้สื่อสารแต่ละฝ่ายโดยต้อง
เป็นกลไกที่สนับสนุนการสื่อสารจากล่างขึ้นบนและยึดหลักการสื่อสารแนวระนาบ ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวจะช่วยขจัด
อุปสรรคด้านการรู้คิดเนื่องจากจะช่วยให้เกิดความสมมาตรทางความรู้และกระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่วมในเรื่องการ
สื่อสารความรู้ม ากยิ่งขึ้ น สอดคล้ องกับ การศึ ก ษาที่ พ บว่าการสื่อ สารแบบมีส่ วนร่วมถือเป็ น กลไกสาคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชน โดยเป็นการสื่อสารที่เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นการวางแผน การปฏิบัติงาน ไปจนถึงการ
ประเมินผล (พวงชมพู แสงรุ่งเรืองโรจน์. 2556 : บทคัดย่อ) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาอีกเรื่องที่พบว่า
การสร้างกระบวนการสื่อสารจากล่างขึ้นบนและการสื่อสารแนวระนาบจะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนได้เข้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกระบวนการสื่อสารมากยิ่งขึ้น (บุษบา หินเธาว์. 2553 : บทคัดย่อ)
อุ ป สรรคอี ก ประการที่ มี ค วามเด่ น ชั ด รองลงมาคื อ “อุ ป สรรคด้ า นสั งคมวัฒ นธรรม” (Sociocultural
Barrier) ซึ่งพบว่าเกิดจากความแตกต่างด้านความเป็นกลุ่มทางสังคมซึ่งส่งผลต่อการสื่อสารความรู้โดยแสดงออกมา
ในหลายรูปแบบ เช่น การไม่รู้จักชื่อเสียงหรือภูมิหลังทางวิชาการหรือการขาดการแลกเปลี่ยนภูมิหลังทางความรู้ ซึ่ง
สามารถแก้ไขได้โดยการสร้า ง “แผนที่ชุ มชน” เพื่อชี้เป้าแหล่งความรู้ในพื้นที่วิจัยและเพื่อระบุตัวตนและความ
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เชี่ยวชาญของผู้ให้ความรู้ในชุมชน หรือการไม่เข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชนที่แลกเปลี่ยนความรู้ เช่น ภาษา วิธีการ
สื่อสาร หรือเนื้อหาที่สื่อสาร ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการสร้าง “คู่มือสื่อสารชุมชน” หรือ “หลักสูตรการอบรม” ที่
ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะ Rapport Building ให้แก่นักวิจัยโดยเน้นรูปแบบการสื่อสารกับบุคลในรูปแบบที่ไม่
เป็นทางการ ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวจะช่วยขจัดอุปสรรคด้านสังคมวัฒนธรรมเนื่องจากจะช่วยให้ผู้สื่อสารความรู้ฝ่าย
นักวิจัยและฝ่ ายชุมชนมีความเข้าใจในวิถีชีวิตของแต่ละฝ่ายรวมถึงเข้าใจในรูปแบบและข้อจากัดของการสื่อสาร
ความรู้ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับการศึ กษาที่พบว่ากลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมกับการนามาใช้พัฒ นาชุมชนนั้น
ประกอบไปด้วยการใช้ สื่อบุคคลเป็นหลัก (ณัฏฐวรนันท์ ชนเมธเตชสิทธิ์ . 2552 : บทคัดย่อ) รวมถึงสอดคล้องกับ
การศึ กษาอี กเรื่อ งที่ พ บว่าการสื่อ สารกับ ชุ ม ชนนั้ น ควรเน้ น การสื่อ สารแบบไม่ เป็ น ทางการผ่ านการพู ด คุ ย การ
แลกเปลี่ยนแนวคิด และการปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่มสมาชิก (กรวรรณ เวชชานุเคราะห์. 2556: บทคัดย่อ) ทั้งนี้
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่เหมาะสมกับชุมชน
นอกจากนี้ ยังพบว่าความแตกต่างของบริบทของการสื่อสารได้ส่งผลให้เกิด “อุปสรรคด้านกายภาพ”
(Physical Barrier) แก่ผู้สื่อสารความรู้ โดยเป็นผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสาร
ความรู้ เช่น สภาพแวดล้อม ระยะทาง เวลา หรื อการสนับสนุนทางกายภาพอื่น ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการจัด
“ตารางการสื่อสาร” ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการดาเนินงานของแต่ละโครงการ โดยตาราง
ดังกล่าวควรยึดถือบริบทของชุมชนเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันต้องให้ความยืดหยุ่นแก่ฝ่ายนักวิจัยในการจัดตาราง
การทางานของตนเองให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนด้วย ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวจะช่วยขจัดอุปสรรคด้านกายภาพ
เนื่องจากจะช่วยให้ผู้สื่อสารความรู้แต่ละฝ่ายได้สื่อสารความรู้กันหลายครั้งเพื่อนาไปสู่การสังเคราะห์ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการสื่อสารความรู้กันอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้เกิดการสื่อสารสารแนวขนานที่ช่วยให้เกิด
การปรับตัวเข้าหากันและนาไปสู่การสร้างเครือข่ายการสื่อสารความรู้ที่แน่นแฟ้นและเข้าใจซึ่งกันและกัน สอดคล้อง
กับการศึกษาที่พบว่าบรรยากาศของการสื่อสารถือเป็นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งในเรื่องนี้คือการปรับปรุงบริบทของการสื่อสารความรู้ให้มีความเหมาะสมนั่นเอง (เบญจวรรณ
แจ่มจารุญ. 2557 : บทคัดย่อ) และในส่วนของ “อุปสรรคทางด้านเทคโนโลยี ” (Technological Barrier) พบว่าผู้
สื่อสารฝ่ายชุมชนบางส่วนไม่ต้องการหรือแสดงความไม่สะดวกในการสื่อสารความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ซึ่งสามารถ
แก้ไขได้โดยการลดข้อเรียกร้องเรื่องการสื่อสารความรู้ผ่านทางเทคโนโลยีสื่อแต่มุ่งใช้แนวทางการสื่อสารแบบบุคคล
ในการสื่อสารความรู้ไปยังชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าเทคโนโลยีอาจส่งผลแง่ลบต่อผู้สื่อสารความรู้บาง
กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ ขาดความรู้หรือศั กยภาพในการใช้ เทคโนโลยีจึงควรปรับรูปแบบการสื่อสารความรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพด้านการสื่อสารของบุคคล (Drago. 2015 : 24)
โดยสรุป พบว่าแนวทางแก้ไขอุปสรรคของการสื่อสารความรู้เพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ใน
โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับหลักการ PRIMA ซึ่งเป็นแนวทางการสื่อสารความรู้ที่ยึดหลักการสื่อสารเชิงบุคคลที่
เน้นการเปิดรับผลสะท้อนกลับของฝ่ายผู้รับความรู้และเป็นแนวทางการสื่อสารที่มีรูปแบบที่ไม่เป็นทางการซึ่งดาเนินการ
ผ่านกระบวนการสื่อสารที่มีความต่อเนื่องและมีการปรับตัวเข้าหากันแบบคู่ขนานระหว่างฝ่ายนักวิจัยและชุมชน
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์อุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยที่
เกิดขึ้นในภาพรวม (Overall Assessment) จึงน าไปสู่การสังเคราะห์แนวทางการสื่อสารความรู้แบบกว้าง ๆ ที่
นักวิจัยทุกสาขาวิชาสามารถนาไปใช้เป็นกรอบการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยของตนเอง อย่างไรก็ตาม แนว
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ทางการสื่อ สารความรู้อาจมี อุ ป สรรคและผลสั ม ฤทธิ์ท างการสื่อ สารที่ แตกต่ างออกไปตามลั ก ษณะเฉพาะของ
สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีการศึกษากระบวนการสื่อสารความรู้เฉพาะสาขาวิชา
ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวทางการสื่อสารความรู้ที่สามารถขจัดอุปสรรคเฉพาะด้านและนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของ
การสื่อสารความรู้เพื่อสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างแท้จริง
การสื่อสารความรู้คือเครื่องมือสาคัญของโครงการวิจัยแบบกลุ่มวิชาการที่ ดาเนินการร่วมกับชุมชน ดังนั้น
กาจัดอุปสรรคและดาเนินการสื่อสารความรู้เพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยจึงต้องอาศัยแนวทางการสื่อสาร
ที่มีความเหมาะสม โดยแนวทางแบบ PRIMA จะช่วยให้นักวิจัยหรือผู้บริหารโครงการวิจัยได้มีแนวทางในการกาหนด
นโยบายทางการสื่อสารให้เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชน
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แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวล
กรณีศึกษา : ชุมชนหมู่บ้านเสม็ดน้อยและหมู่บ้านสังแก อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
THE PEACEFUL COEXISTENCE OF COMMUNITIES LIVING AROUND BIOMASS POWER PLANTS : A
CASE STUDY OF SAMET VILLAGE AND SANGGAE VILLAGE, MUANG SURIN
ชนัสนันท์ แสนกล้า1
Chanutnun Saenkla
สมพันธ์ เตชะอธิก1
Sompan Techaatik1
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวลกรณีศึกษา :
ชุ ม ชนหมู่ บ้ า นเสม็ ด น้ อ ยและหมู่ บ้ า นสั ง แก อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มี ก ลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล จ านวน 50 คน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถียังชีพของผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้แนวคิดวิถียังชีพ อีกทั้งศึกษา
ผลกระทบโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ส่งผลต่อวิถียังชีพของชุมชน 2 ด้าน คือ อัตวิสัย ได้แก่ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ส่วน
ด้านภววิสัย ได้แก่ ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม รวมถึงการหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของชุมชนที่อยู่บริเวณ
รอบโรงฟ้ าชี วมวล 1)ศึ กษาวิถียังชี พของผู้ คนที่ อยู่อาศั ยบริเวณรอบโรงไฟฟ้ าชี วมวล โดยใช้ แ นวคิ ดวิถียังชี พ ผล
การศึ ก ษาพบว่ า วิ ถี ยั ง ชี พ ที่ มี ห รื อ ครอบครองเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ทั้ ง 4 ได้ แ ก่ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ดิ น ท ากิ น รถยนต์
รถมอเตอร์ไซค์ มีจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 ครอบครองเกี่ยวกับวัตถุทั้ง 3 ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ที่ดินทากิน
รถมอเตอร์ไซค์ มีจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองเกี่ยวกับ มนุษย์ พบว่า ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญที่อาชีพหลักและประกอบอาชีพเสริมมีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.28 มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ
5,583.33 บาท ผู้ที่ประกอบอาชีพหลักอย่างเดียว มีจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 มีรายได้โดยเฉลี่ยเดือน
ละ 7,187.50 บาท วิ ถี ยั ง ชี พ ที่ มี ห รื อ ครอบครองเกี่ ย วกั บ สั ง คมวั ฒ นธรรม ด้ า นสั ง คม ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้านวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนหมู่บ้าน
เสม็ ด น้ อ ย ชุ ม ชนบ้ า นสั ง แกมี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งการเล่ น แม่ ม ด(ผี ม ะม๊ ว ต) วิ ถี ยั ง ชี พ ที่ มี ห รื อครอบครองเกี่ ยวกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า หมู่บ้านเสม็ดน้อย หมู่บ้านสังแกมีแหล่งน้าขนาดใหญ่ มีป่าชุมชน 2) ศึกษา
ผลกระทบโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ส่งผลต่อวิถียังชีพของชุมชน 2 ด้าน คือ อัตวิสัย ได้แก่ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ส่วน
ด้านภววิสัย ได้แก่ ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านเสม็ดน้อยและชุมชนบ้านสังแกที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งด้านดี คือ จากการมีโรงไฟฟ้าในเขตใกล้เคียงบริเวณชุมชนก่อให้เกิดการสร้างรายได้
แก่คนในชุมชนและชาวบ้านใกล้เคียง ส่วนผลกระทบด้านไม่ดี คือ ชุมชนได้รับผลกระทบเรื่องน้าบาดาลแห้ง เสียง เรื่อง
ฝุ่นละออง ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคนในชุมชน 3) เพื่อหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของชุมชนที่อยู่
บริเวณรอบโรงฟ้าชีวมวล โดยใช้แนวคิดสันติวิธี จากผลการศึกษาพบว่า ชุมชนและโรงไฟฟ้ามีการไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน
การให้ความเป็น ธรรมแก่ทุกฝ่าย การเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่า การก่อให้เกิดความสูญเสียน้อย การอยู่ร่วมกัน
379

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อย่างสันติ นาไปสู่การปรับใช้แนวคิดแบบชนะ-ชนะ คือ การได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายและการไม่มีฝ่ายใด
ได้เปรียบหรือเสียเปรียบนั่นเอง
คาสาคัญ : วิถียังชีพ, โรงไฟฟ้าชีวมวลทรัพยากร
ABSTRACE
The study on the approach to cohabit peacefully in the communities around the
biomass power plant: case study of Samed Noi Village and Sang Gae Village in Muang District,
Surin province.The study included 50 informants. The objective is to study the ways of life of the
people living around the biomass power plan based on the subsistent concept. The study also
investigated the effects of the biomass power plant on these 2 communities in terms of
subjectivity which included health, society and economy and of objectivity which included
resources/environments.The study also attempted to find a way to cohabit peacefully in the
communities around the biomass power plant by using the peaceful concept. The objective is to
1) study the ways of life of the people living around the biomass power plan based on the
subsistent concept. The findings revealed that 24 individuals lived and possessed 4 objects which
were residence, land, cars and motorcycles, which amounted to 54.55 percent. Twenty
individuals possessed 3 objects which were residence, land and motorcycles, which amounted to
45.45 percent. It was found that 12 informants had a main occupation and a secondary
occupation, which amounted to 27.28 percent, with the average monthly income of 5,583.33
Baht. There were 32 informants who only had a main occupation, which amounted to 72.72
percent, with the average monthly income of 7,187.50 Baht. In terms of culture and society, it
was found that in terms of relationship among the people in the community, the people were
united and help each other. In terms of culture, it was found that Samed Noi Village and Sang
Gae Village believed in witches (Mamuad ghosts). Their lifestyles involved possession of natural
resources. The findings also revealed that Samed Noi Village and Sang Gae Village had two big
reservoirs and community forests. 2) The study also investigated the effects of the biomass
power plant on these 2 communities in terms of subjectivity which included health, society and
economy and of objectivity which included resources/environments. The findings revealed that
the positive impact of the biomass power plant on Samed Noi Village and Sang Gae Village was
that the power plant generates income for the people and villagers in the surrounding areas. The
negative impact was that the villages encountered the dry underground water issue, sound
pollution and dust which affected community member’s health. 3) The study also attempted to
find a way to cohabit peacefully in the communities around the biomass power plant by using
the peaceful concept. According to the study, it was found that the communities and the power
plant did not use violence against each other, but instead they treated each other fairly and
respect each other’s dignity and values which caused little damage and results in peaceful
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cohabitation leading to the win-win concept. In other words, they benefited from each other
without anyone gaining an advantage over the other.
Keywords : Livelihood, Biomass power plant resource
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการนาชีวมวลมาใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงมากเป็นอันดับที่สี่ รองจาก น้ามัน ถ่านหิน และก๊าซ
ธรรมชาติ เนื่องมาจากชีวมวลจากแหล่งผลิตผลภายในประเทศมีค่อนข้างมาก แต่ปริมาณที่ได้กลับไม่คงที่ เพราะ
ขึ้นอยู่กับผลิตผลทางการเกษตรในแต่ละปี หลังจากที่ประเทศไทยได้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อนามาผลิตพลังงานเป็น
เวลานาน และหลายปีที่ผ่านมาพบว่ ามีการตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลชนิดนี้ พบว่าทาให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ นาไปสู่การเกิดปฏิกิริ ยาเรือน
กระจก และท าให้ อุ ณ หภู มิ ข องโลกสู งขึ้ น ส่ วนการใช้ ชี วมวลเป็ น พลั ง งานนั้ น ไม่ เป็ น การเพิ่ ม ปริ ม าณสุ ท ธิข อง
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ถ้าหากมีการผลิตชีวมวลขึ้นมาทดแทนชีวมวลที่ใช้ไปแล้ว เพราะการเกิดชีว
มวลใหม่ จ ะใช้ ก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ เท่ า กั บ ปริม าณที่ อ อกมาจากการเผาไหม้ ชี วมวล นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยีแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานต่าง ๆ เช่น ก๊าซ เชื้อเพลิงเหลว และพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึง
ได้รับความสนใจและหันมาใช้กันมากขึ้น เนื่องจากชีวมวลเป็นพลังงานที่เมื่อมีการนาไปใช้งานจะเพิ่มปริมาณสุทธิ
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ เชื้อเพลิงเหล่านี้สามารถเกิดทดแทนใหม่ได้ตลอดเวลาทาให้มีความ
มั่นคงของแหล่งพลังงานไม่เหมือนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่จะหมดไปตามการใช้ (พิมพ์อนงค์ ริมสินธุ, 2559)
จากประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 กาหนดให้โรงไฟฟ้าพลังความ
ร้ อ นที่ มี ก าลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ตั้ ง แต่ 10 เมกะวั ต ต์ ขึ้ น ไปต้ อ งท ารายงานวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIAEnvironmental Impact Assessment) ทาให้โรงไฟฟ้าที่มีกาลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์เกิดขึ้นจานวนมาก การ
พิจารณาอนุมัติอนุญาตที่ไม่ได้คานึงถึงศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นและปริมาณวัตถุดิบที่มีใน
พื้นที่จึงสร้างผลกระทบด้านสุขภาพให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อื่น ๆ
เพราะชุมชนกังวลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขโรงไฟฟ้าชีวมวลก็จะไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไป (จิตรา
ชู ส กุ ล , 2559) ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2551-2556 พบว่ า การประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า ชี ว มวลส่ ง ผลกระทบและเหตุ
เดือดร้อนราคาญ เหตุร้องเรียนของชุ มชนบริเวณรอบโครงการในหลายพื้ นที่ทั่ วทุ กภาคของประเทศไทย (กอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, 2558) ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาฝุ่นละออง รองลงมาคือปัญหากลิ่ น นอกจากนี้
โรงไฟฟ้าชีวมวลบางแห่งมีที่ตั้งของโครงการที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เหตุร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากโครงการโรงไฟฟ้าชีว
มวลทั้งที่มีขนาดเล็กกาลังการผลิตต่ากว่า 10 เมกกะวัตต์ เช่นที่ จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดบุรีรัมย์และที่มีกาลังการผลิตมากกว่า 10 เมกะวัตต์ เช่น ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น ดังนั้น ในการป้องกันและ
เฝ้ า ระวัง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากสิ่ งคุ ก คามด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มโดยเฉพาะกรณี โรงไฟฟ้ า ชี วมวล จึ งจ าเป็ น ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังที่กล่าวมาข้า งต้นทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาวิถี
ยังชีพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อาจได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาวิถียังชีพของผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล
2. ศึกษาผลกระทบโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ส่งผลต่อวิถียังชีพของชุมชน
3. หาแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของชุมชนที่อยู่บริเวณรอบโรงฟ้าชีวมวล
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. โรงไฟฟ้าชีวมวล หมายถึง โรงไฟฟ้าที่ใช้เศษวัสดุต่าง ๆ ของเหลือทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม
เกษตร เช่น แกลบ ซากอ้อย กะลาปาล์ม ฟางข้ าว กากมันสาปะหลัง ซังข้าวโพด นามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกัน เช่น โรงน้าตาลใช้กากอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อยเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
2. วิถียังชีพ หมายถึง วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองวัตถุ ,วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองเกี่ยวกับมนุษย์วิถี
ยังชีพที่มีหรือครอบครองเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม ,วิถีชีวติ ทีม่ หี รือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ
3. สันติวิธี หมายถึง วิธีการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากสถานการณ์หนึ่ง ๆ โดยการที่คู่กรณีทั้ง
สองฝ่ายนั้นไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน การให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย การเคารพในศักดิ์ในคุณค่า การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติวิธีเพื่อนาไปสู่การเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
4. แนวคิดแบบชนะ-ชนะ หมายถึง การคิดแบบชนะ/ชนะ หรือชนะทั้งสองฝ่าย การคิดแบบนี้จะมีผล
ออกไปในเชิงบวกที่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
5. ผลกระทบ หมายถึง ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ส่งผลต่อวิถียังชีพของคนในชุมชนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การดาเนินชีวิต รวมไปถึงด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบโรง
โรงไฟฟ้าชีวมวล
6. ครัวเรือน หมายถึง หัวหน้าครอบครัวที่ผู้วิจัยทาการศึกษาในหมู่บ้านเสม็ดน้อยและหมู่บ้านสังแก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยเรื่อง แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสั นติวิธีของชุมชนที่ อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษา : ชุมชน
หมู่บ้านเสม็ดน้อยและหมู่บ้านสังแก อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้จากการทบทวนแนวคิดวิถียังชีพ แนวคิดสันติ
วิธี แนวคิ ดแบบชนะ-ชนะ(win-win) เพื่ อทาความเข้าใจในเรื่องการดาเนิ นชีวิตของคนในชุมชนที่ อาศั ยอยู่รอบ
โรงไฟฟ้าชีวมวลว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ รวมไปถึงเพื่อหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันระหว่าง
ชุมชนและโรงไฟฟ้า ดังนั้น การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยจะใช้เป็นแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่
สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้
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บริบทโรงไฟฟ้าชีวมวล
- สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าชีวมวล
- ปัจจัยเงื่อนไขในการก่อตั้ง
โรงไฟฟ้าชีวมวล
วิถียังชีพ
- วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองวัตถุ

- วิถียังชีพที่มีหรือครอบครอง
เกี่ยวกับมนุษย์
- วิถียังชีพที่มีหรือครอบครอง
เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
- วิถียังชีพที่มีหรือครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ

ผลกระทบ
อัตวิสัย
ภววิสัย
ชาวบ้านรายปัจเจก ทรัพยากร
ครอบครัว
สิ่งแวดล้อม
1) สุขภาพ
- น้า
- ด้านจิตใจ
- เสียง
- ด้านร่างกาย - อากาศ, ฝุ่นละออง
2) สังคม
- ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้า
3) เศรษฐกิจ
- รายได้
- การจ้างงาน
ดี

สันติวิธี
1) ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน
2) การให้ความเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย
3) การเคารพในศักดิ์ศรีและ
คุณค่า
4) ก่อให้เกิดความสูญเสีย
น้อยที่สุด
5) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ไม่ดี

Win Win
1) การได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
2) การไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 ราย ได้แก่
- กรรมหมู่บ้าน จานวน 4 ราย
- หัวหน้าครอบครัวในหมู่บ้านเสม็ดน้อยที่ใกล้โรงงานมากที่สุด จานวน 30 ราย
- แรงงานรับจ้างราบวัน จานวน 10 ราย
- ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน จานวน 6 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่
1. แนวทางการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-Depth Interview Guideline) เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ที่ มี
โครงสร้าง (structured Interview)
2. แบบสังเกต (Observation) เป็ น แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และไม่ มี
ส่วนร่วม (Non-Participant Observation)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ ข้ อ มู ล แบบทุ ติ ย ภู มิ (Secondary data) เป็ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
การศึกษาเอกสารที่มีข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิ จัยหรือไม่เจาะจงที่เกี่ยวกับงานวิจัยแต่อาจจะใกล้เคียง
หรือมีบางส่วนที่สามารถนามาปรับใช้ได้ เพื่อนามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการเขียนงานวิจัย
การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการการเก็บข้อมูลด้วยตนเองจาก
การลงพื้นที่สัมภาษณ์ ได้ แก่ กรรมการหมู่บ้ าน ครัวเรือนทั้ง 2 หมู่บ้าน แรงงานรับจ้างรายวัน และการลงพื้นที่
สัมภาษณ์ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลจากภาคสนาม โดยแยกตามความมุ่งหมายของ
การวิจัยดังต่อไปนี้ 1.นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสารต่าง ๆ มาศึกษาอย่างละเอียด พร้อมจัดระบบหมวดหมู่
ตามความมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยที่กาหนดไว้ 2.นาข้อมูลจากภาคสนามที่เก็บรวบรวมได้จากลงสนาม การ
สังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ซึ่งได้จดบันทึกไว้ในแถบบันทึกและในแถบบันทึกเสียง มาถอดความ มา
แยกประเภท จัดหมวดหมู่ และสรุปสาระสาคัญตามประเด็นที่ทาการศึกษาวิจัย 3.นาข้อมูลทั้งที่เก็บรวบรวมได้จาก
เอกสาร และข้อมูลภาคสนามที่รวบรวม ได้จากการลงสนาม การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม นามา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า(triangulation)
ผลการวิจัย
วิถียังชีพ 1)วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองวัตถุ พบว่า ผู้ที่ครอบครองวิถียังชีพที่มีหรือครอบครองเกี่ยวกับ
วัตถุท้ัง 5 ได้แก่ ที่อยู่อาศัย(บ้าน) ที่ดินทากิน(ที่นา) รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถไถ มีจานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
ส่วนผู้ให้ข้อมูลที่ครอบครองวิถียังชีพที่มีหรือครอบครองเกี่ยวกับวัตถุทั้ง 4 ได้แก่ ที่อยู่อาศัย(บ้าน) ที่ดินทากิน(ที่นา)
รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ มีจ านวน 22 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 54.55 และผู้ให้ข้ อมูลที่ ค รอบครองวิถียังชี พ ที่ มี หรือ
ครอบครองเกี่ยวกับวัตถุทั้ง 3 ได้แก่ ที่อยู่อาศัย(บ้าน) ที่ดินทากิน(ที่นา) รถมอเตอร์ไซค์ มีจานวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.45 2)วิถียังชีพที่มีหรือครอบครองเกี่ยวกับมนุษย์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่อาชีพหลักและประกอบอาชีพ
เสริมมีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.28 มีรายได้โดยเฉลี่ยเดือนละ 5,583.33 บาท และผู้ที่ประกอบอาชีพ
หลักอย่างเดียว มีจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 และมีรายได้โดยเฉลี่ย เดือนละ 7,187.50 บาท 3) วิถียัง
ชีพที่มีหรือครอบครองเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม ผลการศึกษา พบว่า ด้านสังคมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมี
ความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนเช่นในอดีต ปัจจุบันคนในชุมชนต่างให้ความร่วมมื อในกิจกรรมการประชุม
ต่าง ๆ ของชุมชนเป็นอย่างดี ทาให้การรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างทั่วถึง เนื่องจากทั้งสองหมู่บ้านมีอาณาเขตที่ติดกันไป
มาหาสู่กันได้สะดวก ด้านวัฒนธรรม พบว่า ชุมชนหมู่ บ้านเสม็ดน้อยและชุมชนหมู่บ้านสังแกมีวัดชัยประโคมเป็น
สถานที่ศรัทธาของคนในชุมชน วัดแห่งนี้สถานที่ยึดเหนี่ยวและศรัทธาของคนในชุมชนทั้งสองแห่ง ชาวบ้านมีความ
เชื่อเรื่องการเล่นแม่มด(ผีมะม๊วต) คือ พิธีกรรมปัญโจลมะม็วด เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่ บรรพบุรุษของชาว
เขมรแถบอีสานตอนล่าง โดยมีความเชื่อว่า วิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีปีศาจ และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมี
อยู่จริง 4) วิถีชีวิตที่มีหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า วิถีชีวิตที่มีหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ
ได้ทาการศึกษาด้านแหล่งน้า และป่าชุม ชน พบว่า หมู่บ้านเสม็ดน้อยมีแหล่งน้าขนาดใหญ่ 1 แห่ง เป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชนมีปลาน้อยใหญ่จานวนมาก นอกจากจะใช้เป็นน้าใช้แล้ว ยังเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ตลอดทั้งปี มีปลา
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จานวนมากจนกินไม่ไหว คนในชุมชนจึงได้จับปลามาบริโภค รวมถึงนาไปขายเพื่อสร้างรายได้ ทั้งยังเป็ นแหล่งน้า
สาคัญสาหรับสัตว์ อีกทั้งยังมีประปาหมู่บ้านที่คนในชุมชนได้ใช้น้าในการอุปโภคบริโภค และหมู่ บ้านสังแกมีแหล่งน้า
ขนาดใหญ่ 1 แห่ง ใช้ในโครงการประปาหมู่บ้าน เพื่อผลิตน้าดื่มน้าใช้ แต่คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังใช้น้าบาดาลที่ขุด
เจาะจากใต้ดิน เนื่องจากการใช้น้าประปาต้องมีการเดินสายท่อส่งน้า ต้องติดตั้งปั้มน้าเพิ่มเติม ส่งผลต่อการเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ คนในชุมชนใช้น้าบาดาลเพื่อการอุปโภคเป็นหลัก ไม่ได้ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงลงไปดื่มน้าใน
สระน้า แต่จะใช้วิธีการตักน้าใส่ถังนาดใหญ่เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้ดื่ม เนื่องจากเลี้ยงสัตว์ได้แก่ โค กระบือ ในบริเวณใกล้
บ้าน และกลางวันนาไปผูกเลี้ยงไว้ที่นา ให้โค กระบือ กินหญ้า ก็มีถังน้าไว้เช่นกัน ส่วนเรื่องน้าดื่มก็ซื้อน้าถัง จะมีรถ
ขายน้าเข้ามาส่งที่หมู่บ้านทุก 2-3 วัน นอกจากนี้ยังพบว่า ชุมชนทั้งสองแห่งนี้มีการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อ
การหาอยู่หากินของคนในชุมชน
2) ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ผลการศึกษาพบว่า
2.1) ด้ า นอั ต วิ สั ย ได้ แ ก่ ด้ า นสุ ข ภาพ สุ ข ภาพด้ า นจิ ต ใจ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ภายหลั ง จากการมี
โรงไฟฟ้าชีวมวลในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเขตชุมชน คนในชุมชนหมู่บ้านเสม็ดน้อยและหมู่บ้านสังแก มีค วามรู้สึกถึง
ความไม่ปลอดภัยที่มีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน บางรายมีความวิตกกังวลว่าอาจเกิดเหตุก ารณ์ไฟไหม้หรือการ
ระเบิดจากโรงไฟฟ้าได้ รวมถึง การวิตกกังวลถึงความไม่ปลอดภัยจากมลพิษด้านต่าง ๆ ที่มาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
เช่น เสียงดังจากเครื่องสับไม้ ส่วนสุขภาพด้านร่างกาย พบว่า ควันจากการเผาไม้ประกอบด้วยฝุ่นซึ่งส่วนใหญ่มีขนาด
เล็กกว่า 2.5 (PM2.5) และเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) นั้น สามารถเข้าไปถึงปอดและถุงลมปอดได้ ฝุ่นจะรบกวน
การมองเห็น และก่อให้เกิดความเกิดความสกปรกแล้วยังก่อให้เกิดการชารุดเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน รวมไปถึง
สิ่งของเครื่องใช้ อีกทั้งฝุ่นยังเป็นปัจจัยสาคัญต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดอาการในระบบ
ทางเดิน ทาให้หายใจเพิ่มขึ้น เป็นการลดประสิทธิภาพการทางานของปอด เพิ่มอัตราการเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลด้วยโรคระบบ ทางเดินหายใจและโรคหัวใจ เพิ่มความชุกของการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ ซึ่งวัด
โดยการหยุดงานหรือขาดโรงเรียนในเด็ก และเพิ่มสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคปอดและหัวใจ ก่อนมีโรงไฟฟ้าชีวมวลใน
บริเวณใกล้เคียงกับชุมชน สุขภาพร่างกายของคนในชุมชนมีความสมบูรณ์แข็งแรง แต่ภายหลังจากการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้น
ส่งผลให้ระบบทาเดินหายใจของคนในชุมชนแย่ลง เด็กบางรายมีอาการเป็นภูมิแพ้ เนื่องจากแพ้ฝุ่นละอองที่ลอยมา
ในอากาศเมื่อหายใจสูดดมเข้าสู่จมูก ส่วนในผู้สูงอายุยังไม่พบการรายงานถึงความผิดปกติด้านสุขภาพใด ๆ มีเพียง
ความเจ็บป่วยตามอายุเท่านั้น ด้านสังคม ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนทั้งสองแห่งและโรงไฟฟ้าชีวมวลก็ยังมีกิจกรรม
ร่วมกันในแบบที่เรียกว่าการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีปราศจากความขัดแย้งใด ๆ หลายคน
อาจมองว่าชุมชนไม่ได้เงินทดแทนจากการก่อตั้งโรงไฟฟ้า ชีวมวลก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ของชุมชนหมู่บ้านเสม็ด
น้ อ ย ชุ ม ชนหมู่ บ้ า นสั ง แกและโรงไฟฟ้ า ชี วมวลนั้ น เป็ น ความสั ม พั น ธ์ในแบบเกื้ อ กู ล ซึ่ งกั น และกั น ต่ างฝ่ ายต่ า ง
ช่วยเหลือกันก็นามาซึ่งความสัมพันธ์อันดีงามและยังช่วยลดการก่อเกิดปัญญาขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าชีว
มวลดังกล่าวอีกด้วย ด้านเศรษฐกิจ รายได้ ผลการศึกษาพบว่า การเข้าไปทางานในโรงไฟฟ้าได้ก็ย่อมอยู่ในกฎเกณฑ์
เริ่มตั้งแต่การสมัครก็ใช้เกณฑ์การคัดเลือกว่าใครเหมาะสมกับงานในลักษณะใดในเรื่องของค่าแรงก็ขั้นอยู่กับลักษณะ
งานหรือ วุฒิ ก ารศึ ก ษาหรือ ค่ าแรงที่ ใช้ ในการสมั ค ร ค่ าแรงพนั ก งานออฟฟิ ต ก็ต กอยู่ที่ 7,000 บาท/เดื อ น ส่ วน
พนักงานรักษาความปลอดภัยหรือแม่บ้านหรือพนักงานที่ไม่มีวุฒิการศึกษาก็ได้รับค่าจ้างวันละ 250-300 บาท/วัน
แม้ว่าอัตราค้าจ้างของคนในชุมชนที่เข้าไปทางานโรงไฟฟ้าได้ไม่เท่ากันก็ตาม แต่มีบางอย่างที่ทุกคนได้เหมือนกันคือ
สวัสดิการที่ โรงไฟฟ้าชี วะมวลมีให้ เช่น สวัสดิการประกันสัง คม, สวัสดิการในการขาด, ลา, มาสาย หรือสิท ธิ์ที่
พนักงานควรจะได้รับตามสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกาหนด คนในชุมชนมองว่าเป็นเรื่องดีที่สมาชิกในครัวเรือนได้มี
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อาชีพแม้ค่าตอบแทนจะได้ไม่มากเท่าในตัวเมืองหรือที่อื่น ๆ แต่เมื่อเทียบกับรายจ่ายในครัวเรือนแล้วมันก็เพียงพอ
สาหรับหลายครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านมองว่าสมาชิกในครัวเรือนได้ทางานใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปไกลให้ลาบาก อีก
ทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเดินทางไปทางานและค่าใช้จ่ายในการซื้ออาการในการไปทางาน จากการ
สั ม ภาษณ์ ยั ง ทราบว่ า ในโรงไฟฟ้ า ชี ว ะมวลยั ง มี ส วั ส ดิ ก ารอาหารกลางวั น ให้ กั บ พนั ก งานทุ ก คนอี ก ด้ ว ย ด้ า น
การจ้างงาน ผลการศึกษา พบว่า ตั้งแต่มีโรงไฟฟ้าชีวมวลเข้าในชุมชน ส่ งผลให้สมาชิกในครัวเรือนหลายครัวเรือนมี
อาชีพที่มั่นคง เนื่องจากคนในชุมชนหลายครัวเรือนได้เข้าไปทางานร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ก่อเกิดการจ้างงานแก่คน
ในชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้โรงไฟฟ้าชีวมวล คนที่ไปสมัครงานที่โรงไฟฟ้าชีวมวลนั้น ส่วนมากก็ต้องมีคุณสมบัติ
จบปริญญาตรีหรือวุฒิอนุปริญญา แต่คนที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาก็สามารถเข้าทางานในโรงไฟฟ้าได้เช่นกันแต่ก็มีเป็น
ส่วนน้อย ลักษณะงานของคนในชุมชนที่เข้าไปทางานร่วมโรงไฟฟ้านั้นก็ ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา ลักษณะงานของ
ชาวบ้านที่มีวุฒิอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรีส่วนมากก็จะทางานในออฟฟิตหรือในส่วนระดับหัวหน้างานหัวหน้า
แผนกในฝ่ายผลิต เป็นต้น สาหรับคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษานั้นก็จะทางานในลักษณะที่ค่อนข้างใช้แรงงาน คือ แม่บ้าน
ออฟฟิต, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, หรือพนักงานทาความสะอาดโรงไฟฟ้า เป็นต้น
2.2) ด้านภววิสัย ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนทั้ง 2 แห่งนี้ ประสบกับปัญหาภัยแล้งที่น้าในบ่อหรือน้าใต้
บาดาลที่ชาวบ้านขุดเจาะใช้ในครัวเรือนนั้น สมัยก่อนนั้นฝนตกตามฤดูกาลทาให้ชุมชนมีน้าฝนไว้กินไว้ใช้ แต่ม า
ปัจจุบันด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง หน้าฝนบางปีฝนทิ้งช่วง ทาให้ชาวบ้านต้องเจาะน้าบาดาลหรือน้าจากใต้ดิน
สูบขึ้นมาใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน ใช้อาบ รวมถึงใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรด้วยแต่ก่อนเคยมีน้ากินน้าใช้
เพียงพอ เวลาฝนตกรองน้าฝนเอาไว้ดื่มได้ แต่ภายหลังจากมี โรงไฟฟ้าชีวมวลมาก่อตั้ง ชุมชนดังกล่าวเริ่มสังเกตเห็น
ว่าน้าไม่ว่าจะมากจากแหล่งน้าใด เริ่มมีปริมาณที่ลดน้อยลง ลดลงจนกระทั้งบางครั้งขอดแห้งไม่มีน้าใช้ในครัวเรือน
เลย และน้าฝนก็ไม่สามารถนาดื่มได้เนื่องจากมีคราบเขม่าดาลอยปนเปื้อนในน้า ซึ่งสัง เกตุเห็นได้ด้วยตาเปล่า ชุมชน
มองว่าสาเหตุ ที่ น้ าไม่เพี ยงต่ อครัวเรือ นนั่ น อาจเป็ น เพราะโรงไฟฟ้ ามี การเจาะบ่ อบาดาลขนาดใหญ่ แต่เดิ มนั้ น
โรงไฟฟ้าใช้น้าที่มาจากอ่างอาปึล แต่ปริมาณอาจไม่เพียงพอ จึงต้องขุดเจาะบาดาลเพิ่ม อาจเป็นสาเหตุที่ทาให้ดูดน้า
ใต้ดินของชาวบ้านไปใช้มากเกินจานวนหรือไม่มี ขีดจากัด เพราะชาวบ้านก็ไม่สามารถประเมิณค่าได้ ผลกระทบทาง
เสียง พบว่า ชาวบ้านก็ยังมีความหวาดกลัวหรือมีความระแวงทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงดังแปลกที่ดังมาจากข้างใน
โรงไฟฟ้ าชีวมวล ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าเสียงที่ดังนั้นสักวันอาจเป็นเสียงโรงไฟฟ้าระเบิดออกมาสู่ชุ มชน อาจทาให้
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้โรงไฟฟ้าได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้ ชุมชนทั้งสองแห่งได้รับผลกระทบจากเสียง
ที่มาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งในเวลา 22.00 น.ไปจนถึง 24.00 น. ของทุกวันคนในชุมชนหมู่บ้านเสม็ดน้อยจะได้ยิน
เสียงดังมาจากโรงไฟฟ้า จากการสัมภาษณ์พบว่า เสียงที่ได้ยินน่าจะมาจากเสียงสับไม้ในโรงงาน แรกเริ่มนั้นโรงไฟฟ้า
ใช้แกลบในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ภายหลังแกลบที่นาเข้ามาไม่เพียงพอ จึงมีการใช้ได้ร่วมด้วย ชาวบ้านบอกว่าไม้
ที่โรงไฟฟ้ารับซื้อจากคนในละแวกแถวนี้ คือ ไม้ยูคา ไม้จากต้นไม้ ยกเว้นไม้จากต้นมะม่วงที่โรงงานไม่รับซื้อ ส่วนคน
ในชุมชนหมู่บ้านสังแกจะได้ยินเสียงรบกวนเหมือนเสียงเครื่องบินกาลังบินอยู่ ในช่ วงเวลาประมาณ 07.00 น. ไปถึง
11.00 น. เวลาดังกล่าวที่ได้ยินเสียงรบกวนนั้นก็เป็นเวลาที่คนในชุมชนดาเนินชีวิตประจาวัน ไปนา ไปผูกสัตว์เลี้ยง
ไปส่งลูกหลานไปโรงเรียน รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่ทากิจกรรมอื่น ๆ ด้วย ส่วนผลกระทบทางฝุ่นละออง ผลการศึกษา
พบว่าชาวบ้านมองว่าสภาพอากาศในช่วงแรกที่โรงไฟฟ้ามาก่อตั้งบริเวณชุมชนสภาพอากาศจะร้อนมากเหมือนควัน
ไฟมันคลอบคลุมอากาศทั่วชุมชน จากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันสภาพอากาศในชุมชนเริ่มดีขึ้นไม่ค่อ ยรุ่มเหมือนไฟแผด
เผาเหมือนแต่ก่อน ชาวบ้านมีความคิดว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลนี้อาจทาการปรับปรุงแก้ไขระบบป้ องกันไม่ให้มลพิษหรือ
ควันไฟจากโรงไฟฟ้ารั่วไหลออกมา ปัญหาสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษหรือฝุ่นละอองจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ชาวบ้าน
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เองก็ไม่ได้นอนนิ่งรับอากาศมลพิษเพียงฝ่ายเดียว ชาวพากันคิดค้นหาทางกาจัดฝุ่นละออกหรือหาวิธีที่จะทาให้ตัวเองไม่
ต้องรับอากาศที่เป็นมลพิษเข้าไปในร่างกาย ร่วมด้วยกับกระทรวงสาธารณะสุขในชุมชนพร้อมทั้งกลุ่มแม่บ้าน อสม.ของ
หมู่บ้านได้จัดทาโครงการแจกหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านใส่เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษจากสภาพอากาศด้านนอกเข้า
ไปสู่ร่างกาย กลุ่มแม่บ้าน อสม. กล่าวว่า กลุ่มเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดที่ได้รับผลกระทบจากสภาพมลพิษนี้คือ กลุ่ม
เด็กนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนบ้านเสม็ดน้อย ตั้งอยู่ในทิศทางที่ลมพัดผ่านโดยตรงเป็นสถานที่รับมลพิษจากฝุ่นละออง
และเขม่าดา หากมองจากทิศทางลมแล้ว ซึ่งเด็กนักเรียนเวลาพักเที่ยงหรือเวลาไปโรงเรียนหรือเวลากลับบ้านก็จะอยู่
บริเวณด้านนอกอาคารอยู่แล้ว เมื่ออยู่บริเวณด้านนอกอาคารอากาศมลพิษก็เข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจสูดดมเข้าไป
หากเด็กไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ได้อยู่ในอาคาร ชาวมองว่าปัญหาที่เด็กในโรงเรียนกาลังเผชิญนี้อาจเป็นที่มา
ของโรคภัยไข้เจ็บได้ จากสภาวะอากาศที่มีฝุ่นละอองทาให้คนในชุมชนเริ่มมีการสังเกตทิศทางลม เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่า
เวลาลมพัดมาจากทางด้านทิศเหนือ ทาให้พัดเอาเขม่าดาและฝุ่นละอองมาด้วย
3) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้าชีวมวล ผลการศึกษาพบว่า จากการจัดตั้ง
โรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้าบาดาลแห้งขอด เรื่องเสียงดัง เรื่อง
ฝุ่นละออง ติดตามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อชุมชนอย่างสม่าเสมอ หากมีเรื่องร้องเรียนใด ๆ ทางโรงไฟฟ้าก็ไ ด้ออกมา
แสดงความรับผิดชอบ เพื่อลดปัญหาการสูญเสียด้านทรัพยากรของชุมชน หรือด้านสุขภาพของคนในชุมชน ชุมชน
บ้านเสม็ดน้อย บ้านสังแกและโรงไฟฟ้าชีวมวลมีการเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทางชุมชนมีการปรับตัว
หลายอย่างภายหลังจากการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลมาตั้งในเขตใกล้เคียงชุมชน ทางโรงไฟฟ้าก็มีการสนับสนุนกองทุนรอบ
โรงไฟฟ้า เป็นการก่อให้เกิดความสงบสุขในการอยู่ร่ วมกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อมนั บ ว่าเป็ น การสร้างสัน ติสุ ขให้ เกิด ขึ้น กับ ชุ ม ชนและโรงไฟฟ้ าชี วมวล แสดงให้ เห็ น ว่าชุ มชนและ
โรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นมีวิธีในการปฏิบัติต่อกัน โดยการเคารพซึ่งกันและกัน เมตตาต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความ
ซือ่ สัตย์ต่อกัน ไม่หลบหลู่ดูหมิ่นกัน สอดคล้องการนาแนวคิดแบบชนะ-ชนะ(win-win) มาใช้กับชุมชนและโรงไฟฟ้า
อภิปรายผล
แม้ว่าชุมชนหมู่บ้านเสม็ดน้อยและชุมชนหมู่บ้านสังแกจะได้รับผลกระทบจากการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลใกล้เขต
ชุ ม ชน แต่ ค วามความสั ม พั น ธ์ ข องชุ ม ชนกั บ โรงไฟฟ้ า ก็ ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ยั ง เป็ น มิ ต รต่ อ กั น อยู่ สื บ เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว
เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเป็นไปในทางเดียวกันจึงได้จัดตั้งกองทุนรอบโรงไฟฟ้าขึ้น
โดยกรอบการใช้ จ่ า ยเงิน ดั งนี้ ส่งเสริม พั ฒ นาอาชี พ และคุ ณ ภาพชี วิตของชุ ม ชน สนั บ สนุ น การศึ กษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬาและดนตรีสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เป็น
หลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายทันทีจากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และอื่น ๆ ตามคณะกรรมการกาหนด เวลาที่ชุมชนมีกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ อาทิเช่น
กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หรือแม้แต่การของบสนับสนุนในการสร้า งศาลา โดยผู้นา
ชุมชนได้ทาหนังสือถึงโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อขอความสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าชีวมวลในการสบทบทุ นจัดกิจกรรมหรือ
เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงไฟฟ้าชีวมวลมาร่วมกิจกรรม ชุมชนบ้านเสม็ดน้อย ชุมชนบ้านสังแก และโรงไฟฟ้าชีวมวล
มีการนาแนวคิดแบบชนะ-ชนะมาใช้ คือ การได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายและการไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือ
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เสียเปรียบนั่นเองและยังสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบชนะ-ชนะ (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2552) คือ 1.
เปิดใจ เปิดมุมมอง คือการรับฟังผู้อื่นอย่างมีสติ มีเหตุผล ถึงแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ยอมรับแต่ก็ควรจะต้อ งรับฟังและ
นามาคิด ไตร่ตรองกับความคิดของตัวเอง การเปิดใจเปิดมุมมองนั้นกระทาได้ยาก จาเป็นต้องอาศัย ความเข้าใจ
ความมีเหตุผลที่เพียงพอของภาคประชาชนและภาครัฐ พร้อมที่จะปรับทัศ นคติในเรื่องหนึ่ง ๆ ให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน 2.ร่วมเสนอและวางแผน คือ การใช้ความเป็นประชาธิปไตยเข้ามาเกี่ยวข้อง การให้สิทธิ ที่เท่าเทียมกันแก่
ทุกฝ่ายในการร่วมนาเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน 3.ร่วมวิเคราะห์
ปัญหาอย่างบูรณาการ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ทั้งภาคประชาชนและรัฐควรเน้นการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอย่ าง
บูรณาการก็คือการใช้การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมองหาทางออก
ร่วมกันในเรื่องนั้น ๆ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ แนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 4.ร่วมกันดาเนินการ คือ
การเดินไปตามแผนที่ได้วางไว้ร่วมกันในที่ประชุม หรือที่ที่ลงประชามติกันแล้วตามที่เห็นสมควรในเรื่องนั้น ๆ การ
ดาเนินการต่างๆจะสาเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาครัฐ หรือแม้กระ
ทั้งเอกชน 5.สรุปและติดตามผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนขั้นตอนสุดท้ายของการใช้แนวคิ ดแบบ
ชนะ-ชนะ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันติดตาม สรุปสิ่งที่ได้ร่วมกันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อชุมชน หน่วยงานในชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ในการปรับตัวเพื่อให้คน
ในชุมชนดารงชีพภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากมีโรงไฟฟ้าชีวมวลในอาณาเขตใกล้กับชุมชน
ข้อเสนอแนะต่อโรงไฟฟ้า ทางโรงไฟฟ้าชีวมวลควรให้ความสาคัญด้านคุณภาพทางน้า ด้านคุ ณภาพทาง
เสียง ด้านคุณภาพอากาศ/ฝุ่นละออง เพื่อลดปัญหาจากผลกระทบดังกล่าวที่ส่งผลต่อชุมชนอย่างจริงจัง
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการให้บริการเรื่องการรักษาพยาบาล ให้คาแนะนาในการ
ป้องกันด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวล เช่น โรคผิวหนัง แสบ คัน ภูมิแพ้ รวมไปถึงโรคที่ส่งผลต่อดวงตา มี
อาการคัน ตาแดง แสบตา รวมไปถึงการให้คาแนะนาด้านสุขภาพจิต ในรายที่ที่วิตกกังกล เครียด และการจัดให้มี
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
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แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของคนในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
THE APPROPRIATE GUIDELINE TO SOLVING PROBLEMS CONTAMINATED WITH FLUORIDE
EXCEED STANDARDS THAT AFFECT THE HEALTH OF PEOPLE IN THE COMMUNITY. PHAYAO
PROVINCE
อัมพร ยานะ1 กนกวรรณ เอี่ยมชัย2 พัชรบูรณ์ ศรีวิชัย3 และ วรัญญากรณ์ โนใจ4
Amporn Yana1 Kanokwan Aiemchai2 Patcharaboon Sriwichai3 and Varunyakorn Nojai4
1,2,3,4พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ (ด้านการสอน) ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพของคนใน
ชุมชน 2)เพื่อศึกษาองค์ความรู้และวิธีการของชุมชนในการแก้ไขปัญหา และ 3) เพื่อค้นหาทางเลือกและแนวทางที่
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐาน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) พื้นที่การวิจัย บ้านสันป่าบง หมู่ 6 กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน(อสม.) และสมาชิกในชุมชน จานวน 90 คน การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1)ทบทวนสถานการณ์ปัญหาด้าน
สุขภาพของคนในชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่มย่อย การประชาคมหมู่บ้าน การเรียนรู้กลุ่มย่อย 2)
ทดลองด าเนิ น การเพื่ อค้ น หาทางเลื อกที่ เหมาะสม 3) การติดตามและประเมิ นผล ข้อ มูลเชิ งคุ ณ ภาพใช้ วิธีก าร
วิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจั ย พบว่า ประชาชนในหมู่ บ้ าน 302 คน มี ปั ญ หาฟั น ตกกระ ร้อ ยละ 58.11 ค่ า ใช้ จ่ า ยของ
ครอบครัวในการซื้อน้าบรรจุถังหรือขวด สาหรับอุปโภคและบริโภค เฉลี่ยเดือนละ 300 บาท หรือมากกว่า 3,000
บาท/ครอบครัว/ปี ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของฟลูออไรด์ต่อสุขภาพระดับสูง จานวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.49 แนวทางที่เหมาะสมมี 4 แนวทางหลัก คือ 1) การหาแหล่งน้าใหม่ มีข้อจากัด คือ พื้นที่ที่มีระดับ
ฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ต้ องใช้งบประมาณสูง น้าจากประปา
ภูเขาและอ่างเก็บน้า มีข้อจากัด คือ การผันน้าต้องผ่านเขตป่าสงวน และเป็นแหล่งน้าที่ใช้ร่วมกันในพื้นที่หลายตาบล
อีกทั้งเป็นแหล่งน้าสาหรับการเกษตร ที่ยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่เกษตรกรรม 2) ซื้อน้าบรรจุขวด ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 3) จั ดทาที่เก็บน้าฝน มีข้อจากัดด้านพื้นที่ในการสร้าง 4)การปรับสภาพน้าประปา/
บาดาลที่มีฟลูออไรด์สูงให้ได้ค่ามาตรฐานเพื่อใช้ในการบริโภค
คาสาคัญ : การปนเปื้อนฟลูออไรด์ในแหล่งน้า, การปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐาน, ผลกระทบต่อสุขภาพ
ABSTRACT
This participatory action research aimed to 1)study the cause and impact of
contaminated fluoride problem situation exceed standards that affect the people health 2)study
the knowledge and methods of the community to to solve health problems 3) to search for an
alternative, and that the appropriate approach to health problems of excess fluoride
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contaminated water quality standards. within Ban Sanpabong Community. And find out the
suitable guidelines to compensate the problem. The target area was Ban Sunpabong and the 90
participants were selected such as the community leaders, the public health volunteers, and
villager. The research was divided into 3 phases as follow: 1) Review the community health
situation. 2) Try out to find the suitable solution 3) monitoring and evaluation. Data was
collected by using the questionnaire, focus group, villager forum, and group discussion. The
fluoride was examined by using the scientific process. Then it was analyzed by using content
analysis for qualitative data and descriptive statistics for quantitative data.
The results had shown 302 people in the village had dental problems falling 58.11%.
The cost of the family in the purchase of a water bucket or bottle. For the average consumer
more than 300 baht per month or 3,000 baht/family/year. Public knowledge about the health
effects of high levels of fluoride. The total number of 62 people, 79.49%. Then, 4 suitable
guidelines as follows: 1) Finding a new water source. 2) Buying bottled water. 3) Rain water
storage preparation. 4) Treatment the fluoride-contaminated water supply/ground water as the
consumption standard.
Keywords : Fluoride contamination in the water supply, contaminated fluoride problem
situation exceedstandards, Health impact.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
บ้านสันป่าบง ตั้งอยู่ในเขตตาบลสันป่าม่วง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นชุมชนขนาดเล็ก อยู่ทางทิ ศ
ตะวันตกของอาเภอเมืองพะเยา ระยะทางห่างจากตัวเมือง ประมาณ 12 กิโลเมตร ที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ภูเขา
และที่ราบลุ่มเชิงเขา ของเทือกเขาดอยหลวง มีพื้นที่ 2,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้ นที่ทางการเกษตรและภูเขา สืบ
เนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2525-2534) ที่ได้กาหนดให้เป็น
ช่วงของทศวรรษการจัดหาน้าสะอาดและสุขาภิบาลในประเทศไทยขึ้น ช่วงปี พ.ศ. 2530 เริ่มมีการขุดเจาะบ่อ
บาดาลภายในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับการอุปโภค บริโภค ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กรมทรัพยากรธรณีได้
ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน เพิ่มขึ้นอีก 1 จุด จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. 2542 หมู่บ้านสันป่าบงได้รับผลจากการ
พัฒนาดังกล่าวคือ เริ่มมีน้าประปาหมู่บ้านเพื่อใช้น้าในการอุปโภค บริโภค จากแหล่งนี้แทนการใช้บ่อน้าตื้นที่มีมา
ตั้งแต่ในอดีต คณะผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย ได้ร่วมกัน
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ พบข้อมูลที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ปัญหาที่สาคัญของคนใน
ชุมชนบ้านสันป่าบงจากอดีตถึงปัจจุบัน คือ พ.ศ. 2534 สถานีอนามัยฯ อนาลโย ได้ตรวจสุขภาพฟันของเด็กในวัย
เรียนในพื้นที่รับผิดชอบ พบว่ามีเด็กฟันตกกระร้อยละ 100 ในขณะนั้นยังไม่มีผู้ใดรับทราบข้อมูลว่าเป็นผลกระทบมา
จากการมีฟลูออไรด์ในแหล่งน้าดื่มน้าใช้ พ.ศ.2553 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศและสถานีอนามัยฯ จัด
กิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน หลังจากการสารวจหาฟลูออไรด์ในแหล่งน้า โดยดาเนินการประชุมเพื่อแจ้งผลการ
ตรวจวิเคราะห์น้าในภาพรวมของตาบล ให้ความรู้เกี่ยวกับฟลูออไรด์และผลกระทบ ให้แกนนาชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)และการทาแผนที่ฟลูออไรด์ ทั้ง 8 หมู่บ้านในเขตตาบลสันป่าม่วง
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สถานีอนามัยฯ อนาลโย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ได้ตรวจสุขภาพประชาชนใน
ตาบลสันป่าม่วงและนาตัวอย่างน้าจากบ่อบาดาลส่งตรวจเพื่อหาค่าฟลูออไรด์ ที่คาดการณ์ว่าเป็นผลกระทบมาจาก
ปริมาณฟลูออไรด์มีค่าเกินมาตรฐาน ปี2557 พบว่า บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 มีค่าฟลูออไรด์ 2.65 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น
ปริมาณเกินมาตรฐานถึง 3.8 เท่า พบว่า เด็กนักเรียน อายุ 6 ปีขึ้นไป มีฟันตกกระ ระดับ 1 ร้อยละ 49.40 มีฟันตก
กระ ระดับ 2 ร้อยละ 5.98 และมีฟันตกกระระดับ 3 ร้อยละ 1.20 และผู้สูงอายุ พบว่า มีอาการกระดูกคดงอ ผิดรูป
ปวดตามข้ อ กระดู ก ร้อ ยละ 9.16 กลุ่ ม แกนน าประกอบด้ วยผู้น าชุ ม ชน อสม.ได้ น าประเด็ น ดังกล่ าวมาร่วมกั น
ปรึกษาหารือ เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยฯ และอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพที่จะให้
คนในชุมชนเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาน้าที่มีฟลูออไรด์สูงเกินมาตรฐาน โดยอาศัยแรงหนุนเสริมจาก
ภายนอก รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้เข้าใจปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของ
ตนเองที่เกิดจากปัญหาคุณภาพน้าที่มีฟลูออไรด์เกินมาตรฐานได้อย่างแท้จริง และให้เห็น ว่าเป็นเรื่องของคนในชุมชน
ที่ต้องช่วยกันดูแล จากประเด็นปัญหาดังกล่าวการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจึงมีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จนถึงการประเมินผลโครงการ (Cohen & Uphoff, 1981:6) ทาให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องภายใต้
โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณ ภาพน้าปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา” โดยมีเป้าหมายของการแก้ไข
ปัญหาของคนในชุมชนให้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าที่มีฟลูออไรด์เกินมาตรฐานและการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค ด้วยตนเองและครอบครัวจนถึงชุมชน
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้าปนเปื้อนฟลูออไรด์เกิน
มาตรฐานที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน
2. เพื่ อศึ กษาองค์ ความรู้และวิธีการของชุ มชนในการแก้ไขปัญ หาคุ ณ ภาพน้าปนเปื้อนฟลูออไรด์เกิน
มาตรฐานที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน
3. เพื่อค้นหาทางเลือกและแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณ ภาพน้าปนเปื้อนฟลูออไรด์เกิน
มาตรฐานที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือกระบวนการที่สมาชิกของชุมชนบ้านสันป่า
บง ที่กระทาการออกมาในลักษณะของการทางานร่ วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม
หรือการดาเนินการร่วมกัน มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ร่วมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชน การเข้าถึงสิทธิทางด้านสุขภาพ ซึ่งจะต่อการดาเนินชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนาปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ การใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียโดยตรงจึงมีความเหมาะสมที่จะ
นามาใช้ในการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจนถึงการประเมินผลโครงการ (Cohen & Uphoff,
1981:6)
ฟลูออไรด์ หมายถึง แร่ธาตุตามธรรมชาติ เป็นเกลือของธาตุฟลูออรีน (Fluorine) โดยจะพบกระจายอยู่
ทั่วไปตามเปลือกโลก ตามแหล่งต่างๆ เช่น ในดิน หินแร่ แหล่งน้า มีสีม่วงอ่อนปนขาว หรือสมัยหนึ่งเรียกว่า โป่งข่าม
ประเทศไทยพบแถบภาคเหนือ อาหารบางชนิด และน้าประปา ฟลูออไรด์จะพบมากในกระดู กที่กาลังเจริญเติบโต
และฟันที่กาลังก่อตัวของเด็ก ที่เกินมาตรฐาน ฟลูออไรด์ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็ว ฟลูออไรด์ที่
เข้าสู่ร่างกายส่วนใหญ่ จะนาไปใช้ในการสร้างกระดูก และฟัน ทางการแพทย์จึงใช้เป็นยารักษาโรคกระดูกผุ และโรค
กระดูกอื่นๆ บางชนิด และทางทันตกรรม จะนาฟลูออไรด์ไปใช้ในการป้องกันโรคฟันผุ การได้รับฟลูออไรด์ ที่เกิน
มาตรฐานคือ 0.7 มิล ลิกรัมต่อลิตร ตั้งแต่ฟันแท้ยังไม่ขึ้นในช่องปาก ในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ฟันแท้
กาลังสร้างตัว (ฟันแท้ซี่แรกขึ้นเมื่ออายุ 6 ปี) และได้รับในปริมาณ 2-10 มิลลิกรัมต่อวัน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
หลายๆ ปี จะเกิดผลข้างเคียงต่อฟัน คือ ฟันตกกระ และอาจมีผลเสียต่อกระดูก (ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ. 2550)
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) การ
ทบทวนสถานการณ์ปัญหาผลกระทบฟลูออไรด์เกินมาตรฐาน 2) ทดลองดาเนินการเพื่อค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม
และ 3) การติดตามและประเมินผล ดังรายละเอียด
ระยะที่ 1) ทบทวนสถานการณ์ ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพของคนในชุ ม ชน กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น ผู้ น าชุ ม ชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) จานวน 18 คน ดาเนินการระหว่างเดือน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
– วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่มย่อย การประชาคมหมู่บ้าน การเรียนรู้กลุ่ม
ย่อย การตรวจระดับฟลูออไรด์ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลปฐม
ภูมิ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ชุมชน แผนที่เดิ นดิน ผังโครงสร้าง
องค์กรชุมชน ปฏิทินชุมชน โอ่งเศรษฐกิจ และระบบสุขภาพชุมชน และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (participation
observation) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยปฏิบัติการภาคสนามร่วมกับ อสม.และผู้นาชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ระยะที่ 2 การทดลองปฏิบัติการสาหรับข้อค้นพบของทางเลือกและแนวทางที่เหมาะสม ทั้งระดับชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดาเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีขั้นตอน ดังนี้
1) การประชุมประชาคมหมู่บ้านตามวิธีของกระบวนการกลุ่ม (nominal group process) (NACCHO, 2017) 2)
ขั้นวางแผนการแก้ไขปัญหา แบ่งเป็นเรื่องในระดับที่ชุมชนสามารถจัดการเอง เช่น สิทธิในการเข้าถึงน้าที่มีคุณภาพ
สิทธิในการใช้น้า ความรู้ในการสร้างระบบกรองน้าที่ได้มาตรฐานจากการปนเปื้อนฟลูออไรด์ ระบบการบริหาร
จัดการน้าในชุมชน และการใช้ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสุขภาพและการดูแลรักษาผู้ได้รับผลกระทบ เรื่องที่
ชุมชนต้องทาร่วมกับคนภายนอก เช่น รพสต. วิทยาลัยพยาบาลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การพัฒ นา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบจากการปนเปื้อนจากฟลูออไรด์ที่เกินมาตรฐาน 3) ขั้นดาเนินการ
แก้ ไขปั ญ หา ตามระดั บ ที่ ชุ ม ชนสามารถจั ด การได้ เองและเรื่ อ งที่ ชุ ม ชนต้ อ งขอความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รและ
บุคคลภายนอกและการสร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยการพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบ
จากการปนเปื้อนจากฟลูออไรด์ที่เกินมาตรฐาน การบริการความรู้ทางด้านสุขภาพผ่านกระบวนการปฏิบัติการของ
กลุ่มนศ.และ อสม.ในพื้นที่ การทบทวนกระบวนวิชาที่มีความสอดคล้องกับปัญหา กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นาชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) ตัวแทนครอบครัว จานวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น ประเด็นการ
ประชุมประชาคม การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผล การแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณ ภาพน้าปนเปื้อน
ฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน โดยทดลองใช้แนวทางการทาให้น้าตกตะกอน 4
วิธีของ มงคล คงปั้น และคณะ (2550) เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ การทดลอง
ใช้มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยที่คณะผู้วิจัยแจ้งวั ตถุประสงค์การวิจัยและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต่อตัวบุคคลและชุมชน วิธีดาเนินการวิจัยตั้งแต่การประชุมประชาคม ดาเนินการพิทักษ์
สิทธิ์ โดยชี้แจงถึงสิทธิ์ในการถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในการวิจัย รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะได้รับการเก็บ
รักษาเป็นความลับและนามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น โดยจะนาเสนอข้อมูลในภาพรวม จากนั้นแจกแบบสอบถาม
แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลและอ่านคาถามรายข้อใน
กรณีผู้ที่อ่านหนังสือไม่ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสถิติเชิงพรรณนา
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ผลการวิจัย
1. การทบทวนสถานการณ์ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบจากปัญหาคุ ณภาพน้าปนเปื้อนฟลูออไรด์เกิน
มาตรฐานที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน
1.1 การตรวจฟันของประชาชนในหมู่บ้าน 302 คน พบว่า มีปัญหาฟันตกกระ ร้อยละ 58.11 จาแนก
เป็นฟันตกกระระดับ 1 จานวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 21.85 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป 61 คน ฟันตกกระ
ระดับ 2 จานวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 18.21 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป จานวน 53 คน
1.2 สถานการณ์การใช้น้าในชุมชนจาแนกตามประเภทการใช้สาหรับอุปโภคในชุมชน ใช้น้าประปา
น้าสาหรับประกอบอาหารใช้น้าฝน น้าสาหรับดื่มใช้น้าบรรจุขวดแสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามประเภทการใช้น้า
1.3 ค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการซื้อน้าบรรจุถังหรือขวด สาหรับอุปโภคและบริโภค เฉลี่ยเดือนละ
300 บาท หรือมากกว่า 3,000 บาท/ครอบครัว/ปี
1.4 การประเมินความรู้ของประชาชนเรื่องผลกระทบของฟลูออไรด์ จานวน 78 คน ซึ่งเป็นตั วแทน
ของครัวเรือนละ 1 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงระดับความรู้ของตัวแทนครัวเรือนเกี่ยวกับผลกระทบของฟลูออไรด์ต่อสุขภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับ
จานวน(คน)
ร้อยละ
1-4
ต่า
0
0
5-8
ปานกลาง
16
20.51
9 - 12
สูง
62
79.49
รวม
78
100.00
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พบว่า ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของฟลูออไรด์ต่อสุขภาพระดับสูง จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ
79.49
2. แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ของคนในชุมชนมี 4 แนวทางหลัก คือ
2.1 แนวทางที่ 1. การหาแหล่งน้าใหม่ จาก 1.1) น้าใต้ดินหรือน้าบาดาลแต่มีข้อจากัด คือ พื้นที่ที่มี
ระดับฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ต้องใช้งบประมาณสูงในการซื้อ ที่ดิน
และการขุดเจาะ การต่อท่อทางเดินน้า การบารุงรักษา เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มทุนจากการใช้งบประมาณที่สูงกับ
ประโยชน์ใช้สอย อีกทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเปลือกโลกเนื่องจาก เป็นพื้นที่ ในแนวแผ่นดินไหว การเปลี่ยน
ทิศทางสายแร่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งก็มีผลกระทบต่อสายน้าด้วย เป็นความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้างทางธรณีวิทยา
1.2) น้าประปาภูเขา แต่มีข้อจากัด คือ การผันน้าต้องผ่านเขตป่าสงวน และเป็นแหล่งน้าที่ใช้ร่วมกันในพื้นที่หลาย
ตาบลไม่สามารถดาเนินการเฉพาะหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง หรือตาบลใดตาบลหนึ่งได้ 1.3) น้าจากอ่างเก็บน้า เป็นอ่าง
เก็บน้าขนาดใหญ่ ที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน แต่มีข้อจากัด คือ เป็นอ่างเก็บน้าสาหรับการเกษตร ซึ่งในภาคการเกษตรก็ขาด
แคลนไม่เพียงพอรวมทั้งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมีเพิ่มขึ้น
2.2 แนวทางที่ 2 ใช้น้าบรรจุขวด ขึ้นอยู่กับศัก ยภาพด้านเศรษฐกิจของครอบครัวตามข้อจากัดที่
สาคัญคือ เพิ่มค่าใช้จ่ายในครอบครัว และความเพียงพอในการบริการน้ายังพบน้าขาดตลาดช่วงฤดูแล้ง
2.3 แนวทางที่ 3 น้าฝน มีสิ่งค้นพบ คือ ครัวเรือนที่มีข้อจากัดตามพื้นที่ โดยคานวณตามปริมาณการ
ใช้น้าในครัวเรือน การพัฒนาด้านความรู้และตระหนักของประชาชน ถึงความสะอาด หรือวิธีการเก็บน้าฝน และ
สร้างที่กักเก็บน้าฝนสาธารณะเพิ่มในชุมชนโดยคานวณตามปริมาณการใช้น้าในครัวเรือน เพื่อสารองในช่วงฤดูกาล
ขาดแคลนน้า ที่มีระบบการบริหารจัดการน้าสาธารณะด้านความสะอาดมีระบบกรองน้า การบริหารการใช้น้าตาม
ความจาเป็น
2.4 แนวทางที่ 4 การปรับสภาพน้าประปา/บาดาลที่มีฟลูออไรด์สูงให้ได้ค่ามาตรฐานเพื่อใช้ในการ
บริโภค น้าประปา มีค่าฟลูออไรด์ สูงสุด 2.94 รองลงมา คือน้าบ่อตื้น มีค่าฟลูออไรด์ 0.80 - 1.26 และน้าบ่อโยก มี
ค่าฟลูออไรด์ 0.86 ส่วนน้าดื่มบรรจุขวด ไม่พบค่าฟลูอ อไรด์ การทดลองการปรับสภาพน้า มณฑล คงปั้นและคณะ
(2550) ได้มีการศึกษาองค์ความรู้มีวัสดุและวิธีการหลายชนิดซึ่งสามารถนามาใช้ในการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้า
โดยทั่วไปที่ใช้อยู่ม4ี วิธีการ และนามาใช้ในห้องปฏิบัติการชุมชน ประกอบด้วย
1. การตกตะกอน (Precipitation) การขจัดฟลูออไรด์ออกจากน้าบริโภคโดยวิธีตกตะกอนหรือ
ตกผลึกคือการเติมสารตัวกลางที่มีความสามารถในการจับกลุ่ม และทาให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อน กับฟลูออไรด์ลง
ไปในน้า การที่ใช้สารเคมีที่ไปรวมตัวกับ ฟลูออไรด์ในน้าแล้วทาให้เกิดสารประกอบซึ่งเป็นตะกอน ทาให้ปริมาณ
ฟลูออไรด์ในน้าลดลง
2. การดูดซับฟลูออไรด์และการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าคือการแลกเปลี่ยนฟลูออไรด์ไอออนที่ เป็น
ประจุไฟฟ้าลบกับไอออนที่เป็นประจุลบของสารกรอง โดยฟลูออไรด์ไอออนเข้าแทนที่ประจุลบของสารกรองทาให้
ปริมาณฟลูออไรด์ในน้าลดลง
3. การจั บ กลุ่ ม และตกตะกอน การที่ ใช้ ส ารเคมี ท าปฏิ กิ ริย ากั บ ฟลู อ อไรด์ แล้ ว เกิ ด อนุ ภ าค
แขวนลอยในน้า เช่น สารส้ม, น้าปูนใส หรือ สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์, Ca(OH)2), สารแคลเซียมคลอไรด์
4. การใช้วิธีตกตะกอนฟลูออไรด์โดยใช้ไฟฟ้า โดยการใช้ขั้วไฟฟ้าที่เป็นโลหะจุ่มลงในภาชนะที่มี
น้าซึ่งมีฟลูออไรด์เจือปนอยู่ เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปจะทาให้ขั้วโลหะด้านหนึ่งมีค่าศักย์ไฟฟ้าเป็นบวกและอีกขั้ว
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หนึ่งมีค่าศักย์ไฟฟ้าเป็นลบ ฟลูออไรด์ซึ่งอยู่ในน้าโดยปกติจะแตกตัวเป็นประจุลบ จะเข้าไปจับกับขั้วไฟฟ้าด้านที่มี
ประจุไฟฟ้าบวกและทาปฏิกิริยากับโลหะที่ขั้วไฟฟ้าเกิดการตกตะกอนของสารประกอบระหว่างโลหะที่ขั้วไฟฟ้ากับ
ฟลูออไรด์ขึ้น จากนั้นจึงทาการแยกตะกอนออกต่อไป (สุพจน์ ชานาญไพร. 2557)
ซึ่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลองในชุ ม ชนเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารจั บ กลุ่ ม (Coagulation) และตกตะกอน
(Precipitaiton) สารส้มตัวปรับสภาพน้า เพราะจากมุมมองของชุมชน ในการทดลองต้องการการปฏิบัติ การหา
ทรัพยากร หรืออุปกรณ์ในการทดลองที่ไม่ซับซ้อนง่ายต่อการนาไปใช้ ต้นทุนไม่สูง มีความเหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน ซึ่งผลการทดลองพบว่าสารส้มสามารถปรับลดค่าฟลูออไรด์ในน้าได้จริง แต่ก็ยังต้องสร้างความเข้าใจร่วมกับ
ชุมชนด้านทัศนคติต่อการนาไปใช้ในชีวิตประจากันต่อไป
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิ ปรายได้ดังนี้ ปัจจัยที่ทาให้เกิดฟันตกกระในเด็กและผลกระทบต่อกระดูก คือ
ประปาหมู่บ้านที่ใช้น้าจากบ่อบาดาล การให้ความรู้สาหรับชาวบ้านพบว่ามีความรู้ระดับสูงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เกรียงศักดิ์ สีหมอก และสัณหวัช ไชยวงศ์ (2557) ซึ่งชาวบ้านได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยชุ มชนเองมาตลอด รวมทั้ง
การประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ ทันตสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจปริมาณฟลูออไรด์ใน รวมทั้งการสร้างความตระหนัก และให้ประชาชนเข้าใจ
สาเหตุของปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเองในการเลือกวิ ธีการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน (สุ
พจน์ ชานาญไพร. 2551) จึงมีการนาประเด็นปัญหาที่สรุปร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและแกนนาเข้าสู่ที่ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาน้าปนเปื้อนฟลูออไรด์ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การร่ว มกันวางแผน
แก้ไขปัญหาด้วยการร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา ทั้งนี้การประเมินชุมชนเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการดาเนินงาน
ที่มีความสาคัญมาก จึงต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากชุมชนเป็นพื้นฐาน ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทาให้
การวินิจฉัยปัญหาผิดพลาดได้ แผนงานก็ย่อมล้มเหลว การให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน สาหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อกาหนดโครงการและกิจกรรม ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนและให้คาปรึกษา อีกทั้งคณะผู้วิจัยได้ดาเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งข้อมูลที่ได้มาเกิดขึ้นจากคนในมองเห็นปัญหาของตนเอง มิได้เกิดจากนักวิจัยเป็นผู้
รวบรวมข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังเช่นงานวิจัยท้องถิ่น เป็นงานวิจัยที่ทาโดยชาวบ้าน จากความจาเป็นในชีวิตที่
จะต้องแก้ปัญหาของตนเอง จึงเป็นงานที่ยึดโยงอย่างเหนียวแน่นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical data) และการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ’ (ปิยะวัติ บุญ-หลง, 2553) ซึ่งการวิจัยลักษณะนี้ เป็นกระบวนการของการทางาน
ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและสมาชิกในชุมชน ต้องอาศัยการสืบสวน สอบสวนหาปัญหาและข้อโต้แย้งร่วมกันเป็นกลุ่ม
วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและ วัฒนธรรม ฯลฯ รวมกัน
เป็นกลุ่มแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้นมิใช่เพียงการสืบค้นปัญหาและการ
แก้ปัญหาเท่านั้น ทั้งนี้ในกระบวนการวิจัยต้องมีเครื่ องมือการสารวจชุมชน (Duality of community analysis)
นามาใช้ใน 2 มิติ คือการสารวจปัญหาชุมชนและการสารวจทุนของชุมชน ที่ช่วยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ปั ญหา เครื่องมือที่ใช้เป็นหลัก ประกอบด้วย แผนที่รอบนอก/รอบใน ที่ช่วยสร้างความคุ้นเคยกับคนใน
ชุมชน ในงานวิจัยนี้ระบุพื้นที่ชัดเจนแต่ละครัวเรือนเกี่ยวกับการใช้น้าและแหล่งน้า ปฏิทินเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
เป็ น การระดมข้อมูลเพื่ อการวางแผนทางานในแต่ละช่ วงเวลา ประวัติศ าสตร์ชุ ม ชน (Timeline) ที่ ค นในชุ ม ชน
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สามารถนามาใช้ในโครงการวิจัยนี้ด้วยการเรียบเรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความเป็นมาในอดีตของการใช้
น้าจนถึงการใช้น้าประปาหมู่บ้านจากบ่อบาดาล และการปรับตัวของชุมชนต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น (ปิยะวัติ บุญ -หลง
และคณะ. 2559 : 41-46) สอดคล้องกั บ การศึ กษาของปาริช าติ วลั ยเสถียร และคณะ (2543) ที่ ได้กล่ าวไว้ว่า
ประชาชนจะเป็น ตัวหลักในการแก้ปัญหา การทากิจกรรมต้องสอดคล้องกับความต้องการของปัญหาชุมชนโดยมี
หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนเท่านั้น การดาเนินงานจึงประสบความสาเร็จและเกิดการแก้ไขปั ญหาในชุมชน
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ประชาชนถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ว่ามีความรู้สึก หรือมีความคิดต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร และมีแนวทางที่จะ
แก้ปัญหาหรือผลักดันในประเด็นนั้นๆ อย่างไร การพัฒนาให้คนในสังคมกลายเป็นประชาชน และให้สังคมกลายเป็น
ประชาคม ก็จาเป็นต้องมี "โครงสร้างพื้นฐาน" เช่นกัน เรื่องจาเป็นที่คนทั่วๆ ไปในชุมชนต้องมีโอกาสพบปะ หรือ
ช่วงเวลาที่จะทากิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งต้องการช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมต่อถึงกันภายในเครือข่ายที่โยงใยไป
ทั่วทั้งชุมชน (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์. 2553) ชุมชนต้องมีที่ให้คนในชุม ชนต่างกลุ่มต่างพวกสามารถพูดคุยกัน
เกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชาชนมีส่วนร่วม และ
เป็นเจ้าของการพัฒนานั้น
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ชุมชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน สถานีอนามัย เทศบาลตาบล รวมทั้งภาคีที่
เกี่ยวข้อง ในระดับตาบลและอาเภอ นาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ในการบริหารจัดการน้าของชุมชน
2. งานวิจัยนี้เอื้อประโยชน์และตอบสนองต่อแนวคิดในการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยใช้ฐานชุมชน เป็น
การจัดการศึกษาทางเลือกที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งฐานรากที่จาเป็นโดยภาคประชาชน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เป็นการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เพื่อสุขภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม เป็นการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและท้องถิ่น ชุมชนช่วยกัน
3. วิท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประยุ ก ต์ ก ารจั ด การเรีย นการสอนเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายในการจัดการศึกษาคือการสร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคม โดยสร้างความสัมพันธ์ สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ในการสร้างเสริม
สุขภาพแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
4. เทศบาลตาบลสันป่าม่วงใช้ข้อมูลจากการวิจัยนาไปเสนอในที่ประชุมสภาตาบลเพื่อพิจารณาวาระการ
แก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้า เข้าสู่นโยบายและแผนของตาบลที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยบรรจุไว้แผน
ปีงบประมาณฯ 2560-2562
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่สนับสนุนทุนวิจัย สัญญาทุน
เลขที่ RDG57N0018 ขอบคุณผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นายอานนท์ วัฒนกร
กุล ผู้อานวยการสถานี อนามั ย เฉลิ มพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ น ทราชิ นี อนาลโย ที่ สาคั ญ คื อ แกนน าชุ มชน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ ในเขต
อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2) เพื่อศึกษาหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของพระสั งฆาธิการ
ในเขตอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางการเมือ งของพระ
สังฆาธิการ กับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการ ในเขตอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาททางการเมืองของพระสั งฆาธิการ ใน
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ในเขตอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ เจ้าอาวาสทั้งหมดในเขตปกครองคณะสงฆ์อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จานวน 193 รูป
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา แล้ วนาเสนอเชิงพรรณนา
ความ ผลการวิจัยพบว่า
1) บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
2) หลักประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
3) บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการกับหลักประชาธิปไตย ในเขตอาเภอเมืองหนองคายจังหวัด
หนองคาย โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา คือ พระสังฆาธิการควรแสดงบทบาททางการเมืองในรูปแบบที่เป็น
การแสดงความคิดเห็นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น
นั ก การเมื อ งควรใช้ ห ลั ก ธรรมาธิ ป ไตย ในการปกครอง บริ ห ารประเทศ เพื่ อ ความอยู่ ดี กิ น ดี มี ค วามสุ ข ของ
ประชาชนส่วนรวม เป็นต้น
คาสาคัญ : บทบาททางการเมือง, พระสังฆาธิการ, ประชาธิปไตย
ABSTRACT
The objectives of the research were 1) to study the political role of Buddhist
Ecclesiastical Monks in the Muang Nongkhai District, Nongkhai Province, 2) to study the principles
of democratic rule of Buddhist Ecclesiastical Monks in the Muang Nongkhai District, Nongkhai
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Province, 3) to study the relationship between the political roles of the sangkha with the
principles of democracy of Buddhist Ecclesiastical Monks in the Muang Nongkhai District,
Nongkhai Province, 4) to study the suggestions and guidelines for the development of the
political role of the Buddhist Ecclesiastical Monks in the democratic system in the Muang
Nongkhai District, Nongkhai Province. The population used in this study is the population in this
study was the all abbot in the ecclesiastical administrative region of Muang Nongkhai District,
Nongkhai Province, 193 abbots. The intruments for collecting data were Questionnaire and indepth interview. Statistics were Frequency, percentage, mean, standard deviation Test the
hypothesis using Pearson's product moment correlation coefficient and analysis of qualitative
data by means of content analysis. Then present descriptive, the research results were found as
follows;
1) The political role of Buddhist Ecclesiastical Monks, was at a high level.
2) The principles of democratic rule of Buddhist Ecclesiastical Monks, was at a high
level.
3) The political role of Buddhist Ecclesiastical Monks and democracy in the Muang
Nongkhai District, Nongkhai Province. Overall, there was a statistically significant positive
relationship at the .05 level
4) The suggestions and guidelines for the development is the Buddhist Ecclesiastical
Monks should display their political roles in the form of expressions of opinion, using the
principles of Buddhism in promoting democracy in a democracy, such as politicians should use
the dharma principle in the administration of the country for the well-being, good eating and
happiness of the public.
Keywords : Political Role, Buddhist Ecclesiastical Monks, Democracy
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สาคัญในประเทศไทย ซึ่งมีบทบาท และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการศึกษา สังคม
จิตวิทยา เศรษฐกิจ และการเมืองในระบบประชาธิปไตย ซึ่งสะท้อนผ่านแง่มุมมองทางด้านปรัชญา พิธีกรรม ความ
เชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีปฏิบัติของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ บทบาทและความ
เกี่ยวเนื่องกับการเมืองในระบบประชาธิปไตยนี้ได้เกิดขึ้นหลายยุคหลายสมัย ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ก่อนที่จะปรินิพพานก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับการเมือง และเมื่อวิเคราะห์บทบาทของพระพุทธศาสนาผ่านสังคมไทย
จะพบว่าปัญหาและบทบาทของพระสงฆ์นั้นเกิดมีขึ้นไม่ว่าจะในอดีตที่ผ่านมาจนดาเนินมาถึงยุคปัจจุบัน พระสงฆ์ต่าง
เข้าไปมีบทบาททางการเมืองไม่มากก็น้อยตามแต่สถานการณ์ จึงทาให้เกิดคาถามและปัญหาตามมามากหมายว่า
พระสงฆ์แท้จริงควรมีความเป็นอยู่เช่นไรในฐานะพระสงฆ์ที่แท้จริง พระสงฆ์กับชาวบ้านต่างก็มีความสัมพันธ์กันมา
เป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 700 กว่าปี
เมื่อมองไปในอดีตแล้วจะพบว่า แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เคยแสดงบทบาทเข้าไปยุ่งเกี่ ยวกับการเมือง มาแล้ว
ยกตัวอย่างดังเรื่องที่พระพุทธองค์นั้นทรงอาศัยความกรุณาธิคุณ แก่หมู่พระประยูรญาติทรงเสด็จไปห้ามพระญาติ
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ทรงทะเลาะ จนถึงขนาดทาสงครามกัน ดังปรากฏในพระพุทธประวัติว่า พรรษาที่ 4 พระพุทธเจ้าประทับจาพรรษา
ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ หลังออกพรรษาแล้วทรงเสด็จไปห้ามเหล่าศากยะ และเหล่าโกลิยะซึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่
ที่ริมสองฝั่งแม่น้าโรหิณี เกิดวิวาทในเรื่องแก่งแย่งกันทดน้าเข้านา ทะเลาะและทุบตีกันลุกลามเกี่ยวโยงกันจนถึงชาติ
ตระกูล ตั้งกองกาลังสู้กันเช่นกับสงคราม พระพุทธองค์ทรงทราบว่าถ้าพระองค์เสด็จไป ความวิวาทจักสงบลง ทั้ง
สองฝ่ายเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วจักถวายพระราชกุมารให้บรรพชา สมาคมใหญ่จักมีเพราะเหตุแห่งความสงบ
ความสามัคคี ตรัสพระธรรมเทศนา พร้อมทั้งชาดกต่างๆให้ฟัง เพื่อระงับการทะเลาะวิวาทกัน กษัตริย์ทั้งสองฝ่ายฟัง
พระธรรมเทศนาแล้ว ต่างพากันทิ้งอาวุธแล้ว นมัสการพระพุทธเจ้า กล่าวกันว่า ถ้าหากพระศาสดาไม่เสด็จมา พวก
เราก็จักฆ่าฟันซึ่งกันและกันจนเลือดไหลนองแม่น้า พวกเราได้อาศัยพระศาสดาโดยแท้ (สุรีย์ มีผลกิจ-วิเชียร มีผลกิจ
,2555) บทบาทพระสงฆ์ กับการเมืองในอดีต พระสงฆ์มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนเพราะว่า มาจากลูกชาวบ้าน
เพราะอดีตที่ผ่านมาอย่างสมัยสุโขทัยเรืองอานาจผู้ที่ได้โอกาสที่จะบวชพระเป็นเณรนั้น ต้องมีสถานภาพทางสังคม
มาก่ อ นบุ ค คลที่ จ ะมาบวชนั้ น ต้ อ งมี ส ถานภาพที่ สู ง ของสั ง คม เมื่ อ ลาสิ ก ขาเพศออกไป ต้ อ งออกไปเป็ น นั ก
ปกครอง นักบริหารบ้านเมือง ดังเรื่องราวพระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิไทย ทรงออก
ผนวชในพระพุทธศาสนา และมีข้าพระราชบริพาร ออกบวชตามเป็นอันมาก แต่ว่าเนื่องจากพระสงฆ์นั้น ดารงความ
เป็นอยู่เพราะว่าอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพ เป็นประเด็นที่เตือนพระสงฆ์อยู่เสมอว่าพระสงฆ์จะช่วยชาวบ้านได้อย่างไร
เป็นการตอบแทนจนบางครั้งพระสงฆ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนเอาชีวิตไม่รอด เช่น
เรื่องราวของพระราชาคณะพระพนรัตน์ป่าแก้ว (พระสังฆราชาวัดป่าแก้ว) ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้น ตรงกับรัช
สมัยของสมเด็จพระมหาจักพรรดิ ครั้งนั้นพระศรีศีลป์ (พระราชโอรสของพระไชยราชากับนางพระยาแม่อยู่หัวศรี
สุดาจันทร์) เป็นขบถเข้ากับข้าราชการเก่า ของพระราชบิดา พระยาเดโช พระยาท้ายน้า เป็นต้น ซึ่งถูกจองจาอยู่มี
หนังสือให้พระศรีศี ลป์เข้าไปช่วย พระศรีศิ ลป์นั้นไปขอฤกษ์เพื่อบุ กเข้าพระราชวังหลวงกับพระพนรัตนป่าแก้ว
(พระสังฆราชวัดป่าแก้ว) เมื่อถึงฤกษ์ที่กาหนดแล้ว พระศรีศิลป์จึงบุกเข้าไปยังพระราชวังหลวง ในครั้งนั้นเจ้าพระยา
มหาเสนาขับช้างเข้าชนกับพระศรีศิลป์ แต่เจ้าพระยามหาเสนาเป็นฝ่ายโดนขอของพระศรีศิลป์และผลัดตกจากหลัง
ช้างไป พระศรีศิลป์จึงเข้ามายังพระราชวังหลวงได้ ฝ่ายสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ทันตั้งพระองค์จึงเสด็จลงเรือ
พระที่นั่งหนีไปยังเกาะมหาพราหมณ์ หลังจากนั้น พระศรีศิลป์จึงเข้าไปช่วยพระยาเดโช พระยาท้ายน้า พระยาพิไชย
รณฤทธิ์ หมื่นภักดีศวร และหมื่ นไภยนรินทร์ได้สาเร็จ ในขณะนั้นพระราเมศวร พระมหินทราธิราช และเสนาบดี
ข้าราชการได้เข้ารบกับพระศรีศิลป์ แต่ละฝ่ายต่างล้มตายเป็นอันมากโดยพระศรีศิลป์นั้นต้องปืนสิ้นพระชนม์ลงในที่รบ
หลังจากนั้นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับเข้ามาพระราชวังและมีพระราชดารัสให้นาตัวพระพนรัตนป่าแก้ว พระยาเดโช
พระยาท้ ายน้ า พระยาพิ ไชยรณฤทธิ์ หมื่น ภั ก ดีศ วร และหมื่ น ไภยนริน ทร์ ไปประหารเสี ยแล้วน าศพเสียบไว้ที่
ตะแลงแกง พร้อมกับศพพระศรีศิลป์ นอกจากนั้นแล้วบางครั้งในอดีตที่ผ่านมานั้นพระสงฆ์ยังได้แสดงบทบาททา
หน้าที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ที่ตกยากลาบากจนถึงขนาดที่เอาชีวิตเกือบไม่รอด เข้าไปขอพระราชทานอภัยโทษ
แก่ข้าราชการ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ถูกยกย่องจากนักปราชญ์ว่าพระสงฆ์ที่เข้าไปขอพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้มี
สานวนโวหารการพูด สนทนา การยกอุปมา อุปไมย ไพเราะเพราะพริ้ง ครั้งนั้นตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ย้อนไปใน พ.ศ .2135 พระเจ้าหงสาวดี นันทบุเรง โปรดให้พระมหาอุปราชา นากองทัพทหาร มาตีกรุงศรี
อยุธยาหมายจะชนะศึก สมเด็จพระนเรศวร ทรงทราบว่า พม่าจะยกทัพใหญ่ มาตีจึงทรงเตรียมไพร่พล เมื่อพระ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงทายุทธหัตถีมีชัยชนะพระมหาอุปราชและมางจาปโร แห่ง
กรุงหงสาวดี ภายหลังชัยชนะครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้โปรดให้ลูกขุนปรึกษาโทษข้าราชการชั้นแม่ทัพ
นายกองมีโทษถึงประหารหลายคน หากแต่วันตัดสินคดีพิพากษาให้ลงโทษนั้นเป็นวันเวลาใกล้กับวันพระจึงโปรดให้
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เอาตั วข้า ราชการเหล่านั้ น ไปจองจ าไว้ก่อน เมื่อ พ้ น วัน พระไปแล้วจึ งให้ น าตัวไปประหารชี วิตเสียตามค าลูกขุ น
พิพากษาโทษ ครานั้นบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองได้มีการพัฒนาปรากฏเด่นชัดโดยยึดหลักพระพุทธเจ้าที่ทรงห้าม
พระประยูรญาติที่กาลังจะทรงทาศึกกันเพื่อแย่งน้าทานา โดยนาเรื่องราวพระพุทธประวัติบางตอนมาแสดงให้พระ
นเรศวรมหาราชที่กาลังทรงอยู่ในอารมณ์พิโรธว่า ครั้งนั้นสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้วหรือที่เรียก ปัจจุบันว่า วัด
ใหญ่ชัยมงคล ซึ่งมีความแตกฉานในพระพุทธวจนะ มีวาทะหลักแหลม ได้พาพระราชาคณะ 25 รูป เข้าไปเฝ้าถวาย
พระพรถามข่าวสงคราม และด้วยวาทะหลักแหลม ได้ช่วยให้บรรดาข้าราชการซึ่งถูกตัดสินประหารชีวิตแล้ว ให้รอด
พ้นจากพระราชอาญาโทษ (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ. 2555)
ในปัจจุบันนั้นถึงแม้ว่า มหาเถรสมาคม จะมีคาสั่ง เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.
2538 ระบุไว้ว่า ห้ามพระภิกษุส ามเณรเข้าไปในที่ชุ มชนไม่ว่ากรณี ใด พร้อมทั้งห้ามพระภิกษุสามเณรสนับสนุน
ช่วยเหลือโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่การหาเสียงเพื่อเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทศบาล หรือการเมืองใดๆแก่
บุคคลหรือคณะบุคคลใดๆรวมถึงห้ามชุมนุมเรียกร้องสิทธิเรียกร้องสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆอีกทั้งห้ามร่วม
อภิปรายหรือบรรยายเกี่ยวกับการเมืองทั้งในวัดหรือนอกวัด หากภิกษุสามเณรใดละเมิด ฝ่ าฝืน ให้พระสังฆาธิการ
ปกครองดาเนินการว่ากล่าวตักเตือน ทั้งนี้หากกระทาผิดซ้า ให้พระสังฆาธิการปกครอง ดาเนินการลงโทษตามความ
เหมาะสม เช่น การกล่าวเตือนซ้า เป็นต้น (สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช. คาสั่งมหาเถรสมาคม.ประกาศ
ในแถลงการณ์คณะสงฆ์เล่มที่ 83 ตอนที่ 3) แต่ว่าในศาสนาพุทธนั้น นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของ
เรานั้น พระพุทธองค์ทรงเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ว่าพระพุทธองค์ทรงอยู่เหนือการเมือง พระองค์ทรงเป็น ผู้นาทาง
ธรรม และการเมืองที่พระองค์ทรงยกย่องนั้น เป็น ธรรมาธิปไตย พระองค์นั้นทรงเต็มเปี่ยมไปด้วย พระบริสุทธิ์คุณ
พระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ คือทรงแสดงพระธรรมเทศนา แก่ผู้ปกครองให้ตั้งอยู่ในธรรมโดยไม่บังคับ เช่น
เรื่อง ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิราชา 10 ประการ ทรงแสดงธรรมแจกแจงให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอย่างลึกซึ้ง จน
พระธรรมมหาราชา ทั้งหลาย ต่างก็ยอมรับ และตั้งมั่นอยู่ในที่พึ่งสามประการ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่าง
ไม่หวั่นไหว จนบางครั้งมีผู้ศรัทธาออกบวชตามหลักธรรมวินัย เป็นอันมากพระสงฆ์ในปัจจุบันนั้นมีความเกี่ ยวพัน
เกี่ยวเนื่องกับการเมืองอย่างเกี่ยวข้อง เช่นกิจกรรมในการเทศน์การสอนที่ทาให้ประเทศชาติมั่งคง ทาให้ประชาชนมี
ปัญญาเข้าใจในหลักธรรม ให้คนฟังนั้นรู้จักตนเอง รักษาความดีเดิมของตนเอง เพิ่มเติมความดีใหม่ ให้รู้จักลด ละ
เลิกสิ่งอบายมุขทั้งปวง กิจกรรมที่ทาให้ประชาชนมีจิตอาสา อุทิ ศตน เพื่อเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง เป็นหน้าที่
โดยตรงของผู้ น าทางจิ ต วิญ ญาณ ทางปั ญ ญา เป็ น สิ่งหนึ่ งที่ พ ระสงฆ์ ท าได้ดี ก ว่า ฆราวาส เพราะพระสงฆ์ นั้ น มี
ประชาชนศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
แต่ปัจจุบันเราจะได้เห็นพระสงฆ์ขึ้นแสดงธรรมเวทีปราศรัยทางการเมืองบ้าง เป็นผู้นาม็อบ บ้างหรือการ
ขึ้นปราศรัย เรียกร้องทั้งที่ส่วนนี้นั้น พระสงฆ์นั้นไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าจะมีแต่นาความเสื่อมสูญมาสู่ตนเอง
และหมู่คณะ ดังที่ปรากฏเป็นข่าว (การเมือง ข่าวทั่วไป. หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก.วันที่ 14 มีนาคม 2553) ว่าเมื่อ
เวลา 15.30 น.วันที่ 14 มีนาคม 2553 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีพระสงฆ์จานวน 1200 รูป ได้เดินทางมาร่วมชุมนุมกับ
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย (น.ป.ช) และพระภิกษุสงฆ์บางรูปนั้น ได้ขึ้นเวทีปราศรัย โดยได้ขอบิณฑบาต ให้รัฐบาล
อย่าใช้ความรุนแรงในการปราบปราบและยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในทางการเมือง ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้นั้น
รัฐบาลขึ้นบัญชีดาพระสงฆ์ได้ปราศรัยบนเวทีว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด หรือกรณีของพระพุทธอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
โดยเป็นผู้นาม็อบทั้งๆ ที่เวทีแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีการปิดถนนยาวตลอดด้านหน้าศูนย์ราชการฯนั้น เป็นหนึ่งใน 3 จุดเสี่ยง
ที่สุดจากทั้งหมด 7 จุด 7 เวทีของการชุมนุมปิดกรุงเที่ยวนี้ ตามการประเมินของศูนย์อานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
(ศอ.รส.) และหน่วยข่าวความมั่นคง (การเมือง. คอลัมน์เปิดปูมหลวงปู่พุทธอิสระ. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. วันที่
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15 มกราคม 2557) ซึ่งนามาถึงการแสดงความคิดเห็นแตกต่างกับพุทธบริษัทผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนามาก
ว่า พระสงฆ์นั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้หรือ เพราะว่า ตามกฎหมายแล้ว พระห้ามเลือกตั้ง แต่ว่าไม่ได้ห้ามพระ
มามีส่วนร่วมทางการเมืองพระภิกษุในประเทศเรา จึงมีส่วนร่วมทางการเมืองมาโดยตลอด แตกต่างกันไปทางรูปแบบ
และวิธีการ อย่างไรก็ดี บทบาทของพระพุทธอิสระ ก็ถูกเพ่ งเล็งจากประชาชนบ้างว่า การแสดงออกทางการเมือง
ด้วยการแสดงบทบาทเช่นนี้นั้น เหมาะสมกับสมณะเพศ หรือไม่ นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังถูกเพ่งเล็งจาก มหาเถรสมาคม
และสานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติถึงกับออกหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการ ซ้ายังถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดี เอสไอ)
ออกหมายเรียกในข้อหากบฏและก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองด้วย ซึ่งการทาเช่นนี้นั้น ไม่ว่าพระภิกษุสงฆ์จะแสดง
บทบาทด้วยการเป็นผู้นาการประท้วง หรือเป็นการเข้าร่วมประท้วงกับกลุ่มสีเสื้อต่างๆอย่างไร ก็ถือได้ว่า เป็นบทพิสูจน์ได้
ว่า บทบาทพระสงฆ์กับการแสดงออกทางการเมืองนั้นอาณาจัก คือฝ่ายการปกครองบ้านเมือง ย่อมไม่สามารถแยก
ขาดกับ ฝ่ายศาสนจักร คือฝ่ายพระพระพุทธศาสนา และศีลธรรมไม่สามารถแยกขาดจากใจคนทุกชนชั้นได้เลย
สภาพปัญหาในการวิจัยครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา ข้างต้น กล่าวคือ ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมาย
หรือกฎระเบียบต่างๆ ห้ามมิให้พระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือการเลือกตั้งก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว
พระสงฆ์ในวัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบทก็ตามมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมื อทางการเมืองในท้องถิ่นนั้นด้วย
และทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือประชาชนทั้งทางด้านเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณ การงานในหลายๆ อย่าง
หลายด้านพระต่างก็มีบทบาทที่ไปเกี่ยวข้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ฉะนั้นผู้วิจัยจึงทาการศึกษาค้นคว้า “บทบาททาง
การเมื อ งของพระสั ง ฆาธิก าร ในระบบการปกครองแบบประชาธิป ไตย ในเขตอ าเภอเมื อ งหนองคาย จั งหวั ด
หนองคาย ” ทาให้ผู้วิจัยอดคิ ดไม่ได้ว่ าพระสงฆ์ในปัจจุบันมีบทบาททางการเมืองอย่างไร เพื่อให้เท่าทันในการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ ในเขตอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
2. เพื่อศึกษาหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการ ในเขตอาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
3. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ กับหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการ ในเขตอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ ใน
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ในเขตอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล เนื่องจากบุคคลมีหลาย
สถานภาพในคนคนเดียว ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตามสถานภาพในสถานการณ์ตามสถานภาพนั้นๆ
การเมื อง หมายถึง กิ จ กรรมที่ มนุ ษ ย์ กระท า รัก ษาคุ ณ สมบั ติ ที่ ดี และปรับ ปรุงกฎทั่ วๆ ไป ซึ่ งมนุ ษ ย์
ดารงชีวิตอยู่ภายใต้กฎเหล่านั้น การเมืองมีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ของความขัดแย้ง และความร่วมมือใน
สังคม จากการที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามกัน ความต้องการที่ต่างกัน การแข่งขันกัน และความสนใจที่แตกต่างกัน
พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ เจ้าอาวาส ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผู้ทางานคณะ
สงฆ์โดยมีอานาจเต็มตามตาแหน่ง
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ประชาธิปไตย หมายถึง เป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งการบริหารอานาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของ
พลเมือง ผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อานาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้
อานาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของ
รัฐ และกาหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ
1) ด้านการรับรู้ข่าวสาร
2) ด้านแสดงความคิดเห็น
3) ด้านการมีส่วนร่วม

หลักการปกครองประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการ
1) หลักสิทธิเสรีภาพ
2) หลักความเสมอภาค
3) หลักภราดรภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจั ยเรื่องนี้ เป็ นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยเป็ น การวิจั ยเชิ งปริมาณ (Quantitative
Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี เกี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาททางการเมื อ งของพระสั ง ฆาธิ ก าร ในเขตอ าเภอเมื อ ง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย จากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรุปเป็นคานิยามศัพท์ในการวิจัย
3. สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากกรอบเนื้อหาในคานิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
4. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว นาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ทาการตรวจ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
5. เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเรียบร้อยแล้ว จึงนาไปทดลองใช้กับหน่วยการวัดที่มิใช่ประชากรในการวิจัยและ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น
6. หากพบว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นแล้ว จึงนาไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายต่อไป
สมมติฐานการวิจัย
บทบาททางการเมืองของพระสั งฆาธิการมีความสัมพันธ์กับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าอาวาสในสังกัดมหานิกาย ในอาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
จานวน 193 รูป
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเอกสาร หนังสือ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ ในเขตอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึ กษาใช้พื้นที่ทาการวิจัย ได้แก่ เขตปกครองคณะสงฆ์อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย จานวน 16 ตาบล เป็นสถานที่ในการศึกษา
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 รวม
เป็นระยะเวลา 1 ปี
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
ผู้วิจั ยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จ รูปเพื่ อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
1.1 ใช้ ส ถิ ติ ค วามถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) อธิบ ายปั จ จั ย ส่วนบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการนาเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล
1.2 ใช้สถิติวิเคราะห์โดยการหาค่ าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้อธิบายบทบาท
ทางการเมืองของพระสังฆาธิการ ในเขตอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นาเสนอในรูปตารางประกอบคา
บรรยาย
1.3 การทดสอบสถิ ติ ท ดสอบสมมติ ฐ านการวิ เคราะห์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์สั น
(Pearson’s product moment Correlation Coefficient) หรือค่า r เพื่อทดสอบสมมติฐานระหว่าง บทบาททาง
การเมืองของพระสังฆาธิการ กับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการ ที่ระดับ นัยสาคัญทาง
สถิติ .05 และแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis
Technique) ประกอบบริบท และประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง
มาสนับสนุนในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวม
ผลการวิจัย
1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี มีจานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
24.9 รองลงมามีอายุ 51-55 ปี มีจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 มีอายุ 61 ปีขึ้นไป มีจานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.1 มีอายุ 56-60 ปี มีจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 มีอายุ 31-35 ปี มีจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
11.4 มีอายุ 36-40 ปี มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และมีอายุ ต่ากว่า 30 ปี มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0
ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีพรรษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา 21 พรรษาขึ้นไป มีจานวน 54 รูป
คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมามีพรรษา 11-15 พรรษา มีจานวน 52 รูป คิดเป็นร้อยละ 26.9 มีพรรษา 6-10 พรรษา
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มีจานวน 47 รูป คิดเป็นร้อยละ 24.4 มีพรรษา 16-20 พรรษา มีจานวน 39 รูป คิดเป็นร้อยละ 20.2 และมีพรรษา
ต่ากว่า 5 พรรษา มีจานวน 1 รูป คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาทางธรรม ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก มีจานวน 127 รูป คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมา
มีวุฒิการศึกษาทางบาลี นักธรรมชั้นโท มีจานวน 41 รูป คิดเป็นร้อยละ 21.2 มีวุฒิการศึกษาทางธรรมนักธรรมชั้นตรี
มีจานวน 25 รูป คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาทางบาลี ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาทางบาลี เปรียญธรรม 1-2 ประโยค มีจานวน 86 รูป คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมามีวุฒิ
การศึกษาทางบาลีเปรียญธรรม 3 ประโยค มีจานวน 72 รูป คิดเป็นร้อยละ 37.3 มีวุฒิการศึกษาทางบาลีเปรียญธรรม
4 ประโยค มีจานวน 26 รูป คิดเป็นร้อยละ 13.5 มีวุฒิการศึกษาทางบาลีเปรียญธรรม 6 ประโยค มีจานวน 4 รูป
คิดเป็นร้อยละ 2.1 มีวุฒิการศึกษาทางบาลีเปรียญธรรม 5 ประโยค มีจานวน 4 รูป คิดเป็นร้อยละ 2.1 และ มีวุฒิ
การศึกษาทางบาลีเปรียญธรรม 9 ประโยค มีจานวน 1 รูป คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิ
การศึกษาทางโลก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาทางโลกระดับปริญญาตรี มีจานวน 57 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 29.5 รองลงมามีวุฒิการศึกษาทางโลกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจานวน 42 รูป คิดเป็นร้อยละ 21.8
มีวุฒิการศึกษาทางโลกระดับประถมศึกษา มีจานวน 38 รูป คิดเป็นร้อยละ 19.7 มีวุฒิการศึกษาทางโลกระดับมัธยมตอนต้น
มีจานวน 28 รูป คิดเป็นร้อยละ 14.5 มีวุฒิการศึกษาทางโลกระดับปริญญาโท มีจานวน 16 รูป คิดเป็นร้อยละ 8.3
ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาทางโลกระดับอนุปริญญา/ปวส. มีจานวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 4.1
ตามลาดับ
2. บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ
บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการโดยรวม อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาในรายด้าน พบว่า
บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
คือ การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และ การมีส่วนร่วมทางการเมือง
3. หลักประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการ
หลักประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า หลั ก
ประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ หลัก
ความเสมอภาค หลักภราดรภาพและหลักสิทธิเสรีภาพ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่าง บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ กับหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการ ในเขตอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ (x0) กับหลักประชาธิปไตย (y0) ในเขตอาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ ด้านหลักสิทธิเสรีภาพ (x3) กับด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง (y3) (r=0.825) รองลงมา
คือ ด้านหลักความเสมอภาค (x2) กับด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง (y2) (r=0.820), ด้านหลักสิทธิเสรีภาพ
(x1) กับด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง (y1) (r=0.776) ตามลาดับ
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการ ในอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
จากผลการวิจัยพบว่า บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการในอาเภอเมืองหนองคาย จั งหวัด
หนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจั ย วิโรจน์ แสนเพ็ชร (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
“บทบาททางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร” สอดคล้องกับผลศึกษา นิติ ศรีพุทธา
(2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “พระสงฆ์กับสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย กรณีศึกษา พระสงฆ์อาเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธานี” และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย รัฐ กันภัย (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตาบล เขตจังหวัดภาคตะวันตก
ตอนล่าง”
2. หลักประชาธิปไตยของพระสังฆาธิการ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
จากผลการวิ จั ย พบว่ า หลั ก ประชาธิ ป ไตยของพระสั ง ฆาธิ ก าร ในอ าเภอเมื อ งหนองคาย จั ง หวั ด
หนองคาย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า หลักประชาธิ ปไตยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ผลงานวิ ช าการ กี ร วุ ฒิ กิ ติ ย าดิ ศั ย (2556) ได้ ท าเอกสารวิ ช าการเรื่ อ ง “ สิ ท ธิ เสรี ภ าพของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ”
สอดคล้ องกั บผลงานสารนิ พนธ์ นครินทร์ แก้วโชติ รุ่ง (2556) ได้ จั ดท าสารนิ พนธ์เรื่อง “รูปแบบและหลักการของการ
ปกครองในพระไตรปิฎก” สอดคล้องกับผลงานวิจัย ประพิศ อัคสินธวังกูร (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้าง
วิถีประชาธิปไตยของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต” และสอดคล้องกับผลงานวิจัย พรภิรมณ์ ศรีทองคา
และ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2558) ได้ทางานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตาบล
บ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี”
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 พระสงฆ์ควรวางตัวเป็นกลางในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในที่สาธารณะโดยให้ความรู้หลักธรรม
ที่สอดคล้องกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และควรมีกฎหมายที่ให้สิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างเหมาะสม
1.2 ควรให้พระสงฆ์มีสิทธิในการเลือกตั้งในการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งเป็นสิทธิของพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
1.3 ให้พระสงฆ์แสดงออกซึ่งความต้องการทางการเมืองโดยใช้หลักคุณธรรมความถูกต้อง โดยความ
เสมอภาคของสิทธิประชาชน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการปกครองที่อานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน แม้แต่พระสงฆ์ก็เฉกเช่นเดียวกันยังถือว่าเป็นประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เพียงแต่ได้ รับการ
ยกเว้นไม่ให้มีสิทธิ์เลือกตั้ง พระสงฆ์ก็สมควรที่จะตั้งตนอยู่ในความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2.2 การที่พระสงฆ์เป็นผู้นาทางด้านจิตวิญญาณสิ่งที่ทาให้พระสงฆ์ได้มีบทบาทมากที่สุดคือ การได้รับ
การยอมรับจากประชาชนในการเทศนาธรรมะอบรมสั่งสอน บางครั้งพระสงฆ์ลืมตัวในการทาหน้าที่ตามบทบาท
ดังกล่าว เพราะฝักใฝ่ในพรรคการเมืองที่ตนเองชอบจึงแทรกเนื้อหาโน้ มน้าวในการเลือกพรรคการเมือง ซึ่งอันนี้ผิด
หลักทางธรรมและทางโลก
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2.3 บทบาทที่พระสังฆาธิการควรจะกระทามากที่สุด คือต้องยึดพระธรรมวินัยเป็นโดยเฉพาะเวลา
แสดงธรรมควรเน้นไปที่ให้ผู้นาในระบอบประชาธิปไตยใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครองดีกว่าใช้อัตตาธิปไตย
2.4 พระสังฆาธิการหลีกหนีไม้พ้นในเรื่องของอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะทุกคน
มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือกระทากิจการหน้าที่การงานที่ไม่ผิดต่อกฎหมาย แต่การที่พระสังฆาธิ
การบางรูปที่ผ่านมาใช้สิทธิและเสรีภาพในทางที่ผิด เช่น ไปเป็นแกนนาในการประท้วงรัฐบาล อันสร้างให้เกิดความ
แตกแยกในสังคม อันนี้ผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองและกฎหมายสงฆ์ พระสังฆาธิการต้องตระหนักตัวนี้ให้ดี
เอกสารอ้างอิง
การเมือง ข่าวทั่วไป. หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก. (วันที่ 14 มีนาคม 2553).
กีรวุฒิ กิติยาดิศัย. (2556). เอกสารวิชาการส่วนบุคคล สิทธิเสรีภาพของพระภิกษุสงฆ์ . หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 1. วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
การเมือง. คอลัมน์เปิดปูมหลวงปู่พุทธอิสระ. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. (วันที่ 15 มกราคม 2557)
นิติ ศรีพุ ท ธา และ สุพั ตรา จิ ตตเสถียร (2554). พระสงฆ์ กับ สิท ธิก ารมีส่วนร่วมทางการ เมื องไทย กรณี ศึ กษา
พระสงฆ์อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพษิณุโลก.
นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. (2556). สันติภาพตามแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ: ความหมายและการประยุกต์ใช้ในโลก
ปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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บริบทสถานภาพและการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุในระดับสากลและท้องถิ่นเชียงราย
THE CONTEXT OF STATUS AND MANAGEMENT FOR ELDERS IN THE INTERNATIONAL AND
CHIANG RAI LOCAL LEVEL
ขจาย เหล่าสุนทร1 วรรณะ รัตนพงษ์2 นาวิน พรมใจสา3 และ จันจิรา วิชัย4
Kajay Laosunthara1 Wanna Ratanapong2 Navin Promjaisa3 and Chanjira Wichai4
1นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สานักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2อาจารย์ ดร. 3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. และ 4อาจารย์ ดร. สานักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง บริบทสถานภาพและการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุในระดับสากลและท้องถิ่นเชียงราย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงบริบทสถานภาพและการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ ในระดับสากลและท้องถิ่นเชียงราย
โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทุติยภูมิเกี่ยวกับบริบทของผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายและผู้สูงอายุต่างประเทศ วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
โดยการรวบรวมข้อมูลจากรายงานที่เป็นเอกสาร และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสารข้อมูล
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายและผู้สูงอายุต่างประเทศโดยจะเน้นที่ศึกษาถึงบริบททางสังคม
การจัดการการบริหารทางด้านผู้สูงอายุขององค์กรของรัฐและเอกชน คุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุว่าเป็นอย่างไร
และในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ บริบทสถานภาพและการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุในระดับสากล
และท้องถิ่นเชียงรายโดยใช้สถิติพรรณา
งานวิจัยนี้จึงได้นาเสนอแนวทาง เพื่อให้ทราบถึงบริบทสถานภาพและการบริ หารจัดการด้านผู้สูงอายุ
ในระดับสากลและท้องถิ่นเชียงรายที่ดีควรเป็นอย่างไร ที่ส่งผลต่อคุณ ภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเดินทางสายกลางเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดเพื่อพัฒนา
ไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตทีด่ ขี น้ึ
คาสาคัญ : สังคมผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, คุณภาพชีวิต, การบริหารจัดการผู้สูงอายุ
ABSTRACT
Research entitled “The Context of Status and Management for Elders in the International
and Chiang Rai Local Level” purposed to study the status and context management of
international elders and local elders in Chiang Rai. In this research, the study of secondary
documents about the context of the elders, in particular older people in other countries and
older people in Chiang Rai, Thailand was adopted. The instrument used for data collection and
research was the study of documents and related literatures about aging and older people in
Chiang Rai, Thailand to focus on the social context and management of elders by public and
private sectors for perception of the elders’ quality of life.
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This research was presented guidelines to understand the context and status
management of the elders internationally and Chiang Rai locally should be which would affect
the quality of life of older people in Chiang Rai. The factors should encourage seniors to the
neutral balance by altering cognitive thinking to enhance the quality of life for the better.
Keywords : Ageing Society, Elders, Quality of Life, Elderly Management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลายประเทศทั่ ว โลกก าลั ง ประสบปั ญ หาการเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ (Ageing Society) หรื อ สั ง คมที่ มี
ประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไปมากว่า ร้อยละ 7 ของจานวนประชากรทั้งหมด และประชากรโลกจะกลายเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในอีก 35 ปีข้างหน้า โดยจะมีประชากรอายุ 65 ปีขี้นไปมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากร
ทั้งหมด นี่คื อความท้าทายที่ ทุกประเทศต้องเผชิญ เพี ยงแต่ผลที่จ ะเกิดขึ้นอาจรวงดเร็วและรุน แรงแตกต่างกัน
ประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายเร็วกว่าประเทศกาลังพัฒนา ประเทศในแถบยุโรปส่วนใหญ่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุแล้ว ตามมาด้วยประเทศในแถบเอเซีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ รวมถึงไทยด้วย
ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 16 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มอาเซียน
โดยไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Aged Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 กล่าวคือ 1 ใน 10 ของประเทศไทย
เป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ” (Complete
Aged Society) ในปี พ.ศ.2564 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายในปี พ.ศ. 2578
จากการที่สังคมที่มีผู้สูงอายุเป็นจานวนมากส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะกาลังแรงงานซึ่งเป็น
ปัจจัยการผลิตที่สาคัญลดลง คนวัยทางานต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูผู้สู งอายุที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่าย
ภายในบ้านและรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในระยะยาวสังคมผู้สูงอายุจะมี
ภาวะการออมและการลงทุนลดลง เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีรายได้จะต้องใช้จ่ายจากเงินออมซึ่งอาจไม่เพียงพอแก่การ
ดารงชีพ
นี่เองจึงเป็นประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยในการจะรับมือต่อสภาวะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
นักวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงบริบทสถานภาพของผู้สูงอายุในต่างประเทศว่าเป็นอย่างไรและในประเทศไทยนั้น
เป็นอย่างไร และการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุในระดับสากลและท้องถิ่นเชียงรายว่าเป็นอย่างไรในการรับมือต่อสถานการณ์
ดังกล่าวภาครัฐและเอกชนมีส่วนในการรับมือเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงบริบทสถานภาพและการบริหารจัดการ
ด้านผู้สูงอายุในระดับสากลและท้องถิ่นเชียงราย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
- ศึกษาบริบทสถานภาพผู้สูงอายุ ใน
ระดับท้องถิ่นและระดับสากล
- การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุใน
ระดับสากลและท้องถิ่นเชียงราย

ปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิดเพื่อ
พัฒนาไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขน้ึ

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
บริบ ทสถานภาพ หมายถึง บริบ ทและสถานภาพของผู้สูงอายุที่ มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้น ไป ทั้งไทยและ
ต่างประเทศ
การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุในระดับสากลและท้องถิ่นเชียงราย หมายถึง แนวคิดการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุของทั้งภาครัฐและเอกชน ว่ามีส่วนร่วมมือกันช่วยเหลือทางด้านใดบ้างและอย่างไร
ผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่าง
กันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่างๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิติ
มักถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60ปีขึ้นไป แบ่ง
ระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60
ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7ของประชากร
ทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ
แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ
65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิจัยเรื่อง บริบทสถานภาพและการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุในระดับ
สากลและท้องถิ่นเชียงราย โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาค้ นคว้าจากเอกสารทุ ติยภูมิเกี่ยวกับบริบทของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยเฉพาะผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายและผู้สูงอายุต่างประเทศ
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวมข้อมูลจากรายงานที่เป็นเอกสาร
และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสารข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
และผู้สูงอายุต่างประเทศโดยจะเน้นที่ศึกษาถึงบริบททางสังคม การจัดการการบริหารทางด้านผู้สูงอายุขององค์กร
ของรัฐและเอกชน คุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุว่าเป็นอย่างไร และในการิวเคราะห์ข้อมู ล ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์
บริบทสถานภาพและการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุในระดับสากลและท้องถิ่นเชียงรายโดยใช้สถิติพรรณนา
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง บริบทสถานภาพและการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุในระดับสากลและท้องถิ่นเชียงราย
พบว่า สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุในบริบทสากลและในประเทศไทย ในปี 2012 ที่ผ่านมา กองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund: UNFPA) และองค์การเฮล์เอจ อินเตอร์เนชั่นเเนล
(Help Age International) ได้เปิดเผยสถานการณ์ของผู้สูงอายุทั่วโลกในรายงาน “สูงวัยในศตวรรณที่21: การเฉลิมฉลอง
และความท้ าทาย (Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge)” ความว่ า เมื่ อปี พ.ศ.
2493 (ค.ศ. 1950) มีประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในโลกนี้ 205 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) จานวน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 810 ล้านคน และคาดว่าจะถึง 1 พันล้านคน ในอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า และเพิ่มเป็น 2
เท่าภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) หรือเป็นจานวน 2 พันล้านคน โดยแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน คาดว่าร้อยละ 10 ขอวงประชากรในแอฟริกา จะมีอายุ 60 ปีขึ้นไป เปรียบเทียบกับ ีอยละ
ร้
24 ในเอเซีย
ร้อยละ 27 ในอเมริกาเหนือ และร้อยละ34 ในรุโรป (น.5)
ล่าสุด องค์การเฮล์เอจ อินเตอร์เนชั่นเนล (Help Age International) ได้เปิดเผนการวิเคราะห์แนวโน้ม
ของประชากรสูงวัยทั่วโลกในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 - 2593 ดังนี้

จานวนผู้สูงอายุ
60ปีขึ้นไป
901 ล้านคน
(12.3%)
2015

จานวนผู้สูงอายุ
60ปีขึ้นไป
1,402 ล้านคน
(16.5%)
2030

จานวนผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป
2,092 ล้านคน
(21.5%)

2050

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์แนวโน้มของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2558- 2593
(HelpAge International. 2015)
ตามภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า
1. ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) มี ป ระชากรผู้ สู ง อายุ 60 ปี ขึ้ น ไป 901 ล้ า นคน หรือ ร้ อ ยละ 12.3 ของ
ประชากรทั้งหมด
2. ปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,402 ล้านคน หรือร้อยละ 16.5 ของ
ประชากรทั้งหมด
3. ปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 2,092 ล้านคน หรือร้อยละ 16.5 ของ
ประชากรทั้งหมด
ปัจจุบัน สามารถแบ่งกลุ่มประชากรของประเทศตามระดับของสังคมสูงวัยในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
โดยวัดจากจานวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ดังนี้
1. ประเทศที่ยังไม่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 105 ประเทศ ได้แก่ ทุกประเทศ ได้แก่ ทุกประเทศใน
ทวีป แอฟริก า ยกเว้น สาธารณรัฐมอริเซีย ส(Mauritius) ที่ ก าลั งก้ าวเข้า สู่สั งคมสู งวัย อีก ทั้ งยั งมี ป ระเทศอิน เดี ย
อินโดนีเซีย เนปาล
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2. ประเทศที่กาลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย 52 ประเทศ อาทิ บราซิล อาร์เจนตินา จีน
3. ประเทศที่เป็นสังคมสูงวัยโดยสมบรูณ์ 45 ประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวิส เซอร์
แลนด์ สหรัฐอเมริกา สวีเดน สหราชอาณาจักร อิตาลี
ขณะที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศเดียวที่เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดโดยมีสัดส่วนของผู้มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป ร้อยละ 33.1
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ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับสังคมผู้สูงวัยทั่วโลกระหว่าง ปี พ.ศ. 2558- 2593
ที่มา: Global Age Watch Index 2015. 2015.
ประกอบกับสหประชาชาติได้แถลงการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2553- 2558 (ค.ศ. 2010-2015) อายุคาดเฉลี่ยใน
ประเทศพัฒนาแล้วอยู่ที่ 78 ปี และในประเทศกาลังพัฒนาอยู่ที่ 68 ปี ภายในปี พ.ศ.2588-2593 (ค.ศ.2545-2050)
คาดว่าทารกเกิดใหม่จะมีอายุถึง 83 ปี ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และ 74 ปี ในประเทศกาลังพัฒนา

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงการปรียบเทียบจานวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในประเทศพัฒนาแล้ว กับประเทศ
กาลังพัฒนา (ค.ศ.2950- 2050)
ที่มา: กรมกิจการเศรษฐกิจและสังคมของ สหประชาชาติ (UNDESA), 2561
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จากแผนภูมิในรูปที่ 3 จะสังเกตได้ว่ากระบวนการเกิดสั งคมผู้สูงอายุนั้นเกิดขึ้นทั้งในประเทศพัฒนาและ
ประเทศกาลังพัฒนา ซึ่งใช้ระยะเวลาต่างกัน ส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากประเทศพัฒนามีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีและการแพทย์ ประชาชนส่วนใหญ่จึงเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลได้อย่าง
สะดวกทั่วถึง อีกทั้งทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังให้ความสาคัญกับสุขภาวะของประชาชน เช่น อาหารการกิน
สุขอนามัย ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีกว่าประเทศกาลังพัฒนา จึงมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืน
ยาวมากขึ้นไปด้วย แต่อัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการวางแผนครอบครัวและคุมกาเนิดมากขึ้น ในขณะ
ที่ประชาชนในประเทศกาลังพัฒนา เช่น ประเทศในแถบแอฟริกากลับมีอายุขัยเฉลี่ยนเพียง 41.5-50.7 ปี เนื่องจาก
ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ รัฐ ในประเทศพั ฒ นาได้ มี น โยบายเกี่ ย วกั บ ระบบสวั ส ดิ ก ารทางสั งคมส าหรับ ผู้ สู ง อายุ ต าม
กฎหมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตในบั้นปลายอย่างมีคุณภาพรวมไปถึงการก่อตั้งมูลนิ ธิองค์กรและหน่าวย
งานไม่แสวงหาผลกาไร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไปที่มี จิตอาสา เข้ามาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม (วิจิตรา วิเชียรชม. 2557) อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ยกตัวอย่างการจัดการสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศ ดังนี้
1. ประเทศอังกฤษ
รัฐ บาลจะจัด สวัส ดิก ารสัง คมและมีห ลัก ประกัน ทางสัง คมเพื่อ ประกัน รายได้ใน ขั้น ต่าของบุค คล
โดยพิจ ารณาให้ค วามช่ว ยเหลือ ในกรณีที่ร ายได้ข องบุค คลสะดุด ลง ได้แ ก่ การเจ็บ ป่ว ยหรือ ประสบอุบัติเหตุ
การเกษียณอายุ การขาดอุปการะ ในกรณีสมาชิกในครอบครัวถึงแก่ความตาย การมีรายจ่ายเนื่องจากการเกิด การตาย
หรือการสมรส รวมตลอดถึงการชราภาพ การพิการ และการว่างงาน
2. ประเทศสวีเดน
สวีเดนได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่มีระบบสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
มีกฏหมายรับรองสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในสิ่งที่จาเป็นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523)
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลผู้สูงอายุทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนผู้สูงอายุ และการบริการกองทุนสาหรับการบริหารจัดการและดาเนินการจัดสวัสดิการสัง คมสาหรับผู้สูงอายุ
ทั้งมาตรการด้านการเสริมสร้างหรือป้องกัน และมาตรการด้านการเยียวยา จัดตั้งระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว
(Health Care and Long Team Care) เพื่ อ ที่ รัฐสามารถยื่น มื อเข้า ไปช่ วยลดค่ าใช้ จ่ ายด้ านการรัก ษาพยาบาล
ผู้สูงอายุกรณีเจ็บป่วยรุนแรง อีกทั้งยังมีนโยบายดูแลผู้สูงอายุชาวสวีเดนในด้านที่อยู่อาศัย กล่าวคือ ผู้สูงอายุมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือจากทางเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล อาทิ ช่วยซื้อปัจจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวิต
บริการด้านจัดส่งอาหาร บริการทาความสะอาด การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และการแจ้งเตือนภัยต่างๆ เป็นต้น
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อภิปรายผล

Korea
U.S.
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U.K.
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Italy
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When proportion of 65+ years old reaches
7%
14%
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2026
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2028
1932
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1970
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Years taken
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18
8
71
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40
40
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47
45
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41
61
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ภาพที่ 4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ โดยวัดจากจานวนประชากร
ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป
ทีม่ า: สานักงานสถิติแห่งชาติ. (2561).
จากภาพแสดงการเปรียบเทียบการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในแต่ล ะระดับดังกล่าว ตามภาพ4 สรุปได้ว่า
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุดเร็วกว่าประเทศอื่นๆ รองลงมา ไดเแก้ อิตาลี เยอรมัน
และสวีเดน ตามลาดับ
แม้ว่าประเทศฝรั่งเศสจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเป็นอันดับแรก แต่ก็ต้องใช้เวลานานถึง 115 ปี จึงกลายเป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2522 (ค.ศ.1979) ซึ่งใกล้เคียงกับสถานการณ์ในประเทศพัฒนา อาทิ สวีเดน
(85ปี) และสหรัฐอเมริกา (69ปี) ทาให้ประเทศเหล่านี้มีเวลาวางแผน ปรับโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิ จเพื่อรองรับ
กับความต้องการของผู้สูงอายุ
อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศพัฒนาและประเทศแรกในโลกที่ได้รับการกล่าวขานว่า
เป็น “สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด” (Super-Aged Society) โดยเริ่มก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 (ค.ศ.1970)
หากใช้เวลาเพียง 24 ปี ในการผันสู่สังคมโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2538 (ค.ศ. 1995) ก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับ
สูงสุดในปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) พร้อมกับสับส่วนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ล่าสุด คนญี่ปุ่นได้รับการ
จัดอันดับให้เป็นผู้ที่มีอายุขัยเฉลี่ยหรือมีอายุยืนยาวนานมากที่สุดในโลก นั่นคือ 82 ปี และจากการสารวจประชากร
ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2030 นั้น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดจะมีอายุ 65 ปีขึ้นไป
และ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดจะมีอายุ 75 ปีขึ้นไป
ด้วยตระหนักถึงภาวะการณ์ ดังกล่าว ญี่ ปุ่นจึงมีนโยบายการศึ กษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ สูงอายุอย่างรอบด้าน
ครอบคลุมเกือบทุกสาขาอุตสาหกรรม ตั้งแต่วิศวกรรมชีวการแพทย์ เช่น เทคโนโลยีการผ่าตัด เวชศาสตร์การชะลอ
วัย การรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากความชรา จนถึงองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาและสังคมศาสตร์ เช่น การมีส่วนร่วม
ของชุมชน ศูนย์บริการสุขภาพท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังวางแผนการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มที่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิศวกรกับผู้เชียวชาญจากสาขาต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ขณะที่กลุ่มประเทศกาลังพัฒ นากลับใช้เวลาสั้นกว่าในการเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
ประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน ตามการ
อ้างอิงจากข้อมูล ดังนี้
1. สานักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ในช่วงปี
พ.ศ.2547-2548 (ค.ศ.2004-2005) กล่าวคือ ในขณะนั้นมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ10.4 ของประชากร ทั้งหมด
โดยจากผลการสารวจครั้ง ที่ 5 ในปี พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) พบว่ามีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 14.9
ของประชากรทั้ งหมด หรือ 9.5 ล้านคน ชายร้อยละ 13.8 และหญิงร้อยละ16.1 และคาดว่าประเทศไทยจะเป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในช่วงปี พ.ศ.2567-2568 (ค.ศ. 2024-2025)
2. จากรายงาน “การศึ ก ษาวิเคราะห์ ผ ลกระทบเชิ ง นโยบายต่ อ การพั ฒ นาประเทศจากผลการคาด
ประมาณ ประชากรของไทย พ.ศ. 2553-2583” จัดทาโดย คณะอนุกรรมการคาดประชากรของประเทศไทย พ.ศ.
2553-2583 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเผยแพร่เมื่อ กุมภาพันธ์
2556 ยังคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" ในปี พ.ศ.2575 (ค.ศ.2032)
สาหรับประเทศไทยในปัจจุบัน ภาครัฐตั้งศูนย์บริก ารจัดหางานผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงาน
ทาและมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐก็ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่จ้างผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่ง
ต้อ งมี รายได้ไม่ เกิ น 15,000 บาท อย่ างไรก็ ต าม แรงงานสูงอายุก ลุ่ ม นี้ มี เพี ย ง 3 แสนคน หรือ ร้อ ยละ 2.9 ของ
ผู้สูงอายุทั้งประเทศ นโยบายนี้จึงเป็นเพียงการช่ วยเหลือแรงงานเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย โดยไม่ได้สนับสนุนให้มี
การนาทักษะและประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
สาหรับประเทศไทยกาลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุไปสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ โดยในขณะนี้
ประเทศไทยมรปี ะ ชากรทมี่ มี อ ายุ 65 ปี ขึ้ น ไปมาถึ ง ร้ อ ยละ 10 หรื อ มากกว่ า 7 ล้ า นคน และภายในปี 2583
ประชากรในกลุ่มนี้จะเพิ่มจานวนเป็น 17 ล้านคน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ ข้อมูลจาก World
Population Ageing โดยองค์การสหประชาชาติ ระบุว่าหลังจากปี 2552 ประชากรไทยที่อยู่ในวัยพึ่ งพิง (เด็กและ
ผู้สูงอายุ ) จะมีจานวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และตั้งแต่ปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ มี
ประชากรเด็กน้อยกว่าประชากรผู้สูงอายุสถานการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธ์ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว และ
การลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทาให้จานวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ประเทศไทยควรจะมีมาตรการหรือนโยบายที่จะรับมือต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนี้
1. การขยายอายุเกษียณ ถึงแม้ว่าจะเป็นนโยบายที่ทาได้ในระยะสั้น แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถาวร หลายประเทศใช้ น โยบายดั ง กล่ า ว เพื่ อ เพิ่ ม จ านวนคนวัย ท างาน ซึ่ ง จะช่ วยบรรเทาผลกระทบต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในสิงคโปร์เพิ่มอายุเกษียณจาก 65ปี เป็น 67ปี และเกาหลีใต้จะขยายอายุเกษียณจาก 55ปี
เป็น 60ปี ประเทศญี่ปุ่นเองจะให้ผู้สูงอายุทางานจนถึงอายุ 65ปี จากเดิมที่ 62ปี ภายในปี ค.ศ.2025
2. การสนับสนุนให้บริษัทจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นนโยบายที่ช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
รัฐบาลสิงค์โปร์ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่จ้างผู้สูงอายุให้ทางานต่อ (Special Employment Credit) โดยมีเงื่อนไข
ว่าลูกจ้างต้องร่วมกองทุนสารองเลี้ยงชีพอิสระ นอกจากนี้ ทางการยังให้เงินสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ให้เอื้อต่อผู้สูงอายุ (Work Program) เช่นเดียวกับญี่ปุ่น ที่สนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยตั้งองค์กร
‘Silver Human Resources Center’ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุทางานในช่วงเวลาสั้นลง หรือทางานที่เบาและง่าย
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3. การเพิ่มทักษะและการจัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงาน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการหารายได้
และยกระดับผลิตภาพของแรงงานในระยยะยาว ซึ่งทาได้ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตลอดอายุช่วงอายุ
โดยมากมักได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ‘Senior Work Program’ ในญี่ปุ่น และ ‘Skills Future
Program’ ในสิงคโปร์ ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาทักษะเพิ่มเติม ควบคู่กับการจัดหางานที่เหมาะสมให้แก่แรงงาน
สาหรับประเทศไทย ขณะนี้ภาครัฐมีโครงการฝึ กอบรมแรงงานสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพที่หลากหลายมากขึ้น และมีการคุ้มครองทางสังคมให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้
4. การยกระดับคุณ ภาพชีวิตจาเป็นต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ โดยภาครัฐมีส่วนสาคัญในการวางระบบ
โครงสร้างพื้ น ฐานที่ เหมาะสมต่ อการด ารงชี วิต ของผู้ สู งอายุ รวมถึ งการจั ดสรรรายได้ แ ละรายจ่ า ยอย่ างสมดุ ล
โดยเฉพาะรายได้ห ลังวัยเกษี ยณ ผ่านการตั้งกองทุ นสารองเลี้ยงชี พ นอกจากนี้ ภาคเอกชนก็มีส่วนช่ วยพั ฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เช่น เกาหลีและญี่ปุ่นมีการคิดค้นหุ่นยนต์สาหรับดูแลผู้สูงอายุ ทาให้ผู้ดูแลที่เป็น
ผู้หญิงหรืออยู่ในวัยทางานกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างหมดห่วง รวมทั้งมีการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกที่
คนทุกวัยใช้ร่วมกันได้ (Universal Design)
ประเทศไทยมี สิ่ ง อ านวยความสะดวกเหล่ า นี้ ค่ อ นข้ีางจ ากั ด ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น โรงพยาบาลหรื อ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ที่อยู่ไกลจากบ้าน หรือ ไม่มีรถโดยสารเดินทางไปต่างสถานที่ ทาให้ผู้สูง อายุจานวนมากมี
ความยากลาบากในการเข้าถึงสวัสดิการจากส่วนกลาง
5. การมีส่วนร่วมและการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ สิงคโปร์มีแผนนโยบายแห่งชาติ เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ โดยเริ่มวางแผนมานานกว่า 50 ปี และมีผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายที่มีทิศทาง
สอดคล้องกันระหว่างกระทรวงต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญที่ประเทศไทยต้องพัฒนาต่อไป โดยระบบบานาญจะต้อง
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านแรงงานซึ่งจะม่ีผลต่อเนื่องไปยังภาวะการคลังในการดูแลสวัสดิการและ
รักษาพยาบาล
ทั้งหมดนี้เป็นแนวนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชาชน และเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน แม้ว่าที่ผ่านมา ไทยจะมีนโยบายรองรับไปบ้างแล้วแต่การวางแผนและการดาเนิน
นโยบายยังค่อนข้างกระจัดกระจาย ซึ่งหากมีการตั้งหน่วยงานรับผิดชอบและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก็
ช่วยให้เกิดแนวทางการรับมือกับความท้าทายอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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แบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับปัญหาการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ภายในเรือสินค้า
MATHEMATICS MODEL FOR CONTAINER SHIP STOWAGE CONFIGURATION PLANNING PROBLEM
ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์
Tanawat Wisedsin
อาจารย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย่อ
งานวิจัย ชิ้น นี้มีวัต ถุป ระสงค์ในการพัฒ นาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีก ารหาคาตอบโดยตรง
(Exact Solution) เพื่อทาการหารูปแบบในการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปวางในพื้นที่ของตัวเรือสินค้าที่เหมาะสม
โดยเฉพาะ หรือเรียกว่าปัญหาการวางแผนจัดระวางแบบสมบูรณ์ (Master Bay Plan Problem; MBPP) โดยได้
ทาการศึกษางานวิจัยทั้ง 4 กลุ่มได้แก่ การบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางน้า ปัจจัยความปลอดภัยและสถานภาพ
ของตัวเรือสินค้า การจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์ และการทางานของเครนท่าเรือ ซึ่งในการจัดวางตาแหน่งของตู้คอนเทน
เนอร์จะคานึงถึงระยะเวลาในการทางานของเครนที่ทาการย้ายตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งต้องคานึงถึงสมดุลเรือในการจัด
วางตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ร่วมด้วย ทั้งนี้การพัฒนาแบบจาลองทางคณิต ศาสตร์ให้มีความสามารถในการรองรับตู้
คอนเทนเนอร์แต่ละประเภทตามแผนผังของเรือหรือผู้ใช้งานออกแบบปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมได้โดยสามารถ
รองรับ ตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น (Reefer Container) ตู้คอนเทนเนอร์แห้งทั่วไป (Standard Dry) ตู้คอนเทนเนอร์
ไวไฟ (Flammable Container) และ ตู้คอนเทนเนอร์สารเคมี (Chemical Container) แบบแยกประเภท และได้
กาหนดสมการเป้าหมายจากด้วยระยะทางในการเคลื่อนที่ของเครน เพื่อลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลโดยทาการ
คานวณระยะทางจากแผนโครงสร้างของตัวเรือสินค้ากับตาแหน่งของเครน แล้วทาการแปลงผลกลับมาเป็นระยะเวลา
ในการทางานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบระยะเวลาในการทางาน เมื่อทาการทดสอบกับตัวเรือขนาด 198 TEUs ตู้คอน
เทนเนอร์ประเภทธรรมดา แบบจ าลองคณิ ตศาสตร์นี้ใช้เวลาในการขนย้ายตู้ค อนเทนเนอร์ไปยังตัวเรืออยู่ที่ เฉลี่ย
282.77 นาที และใช้เวลาการหาคาตอบเฉลี่ย 22.81 วินาที โดยสมดุลเรืออยู่ในระดั บสูงมีตัวเรือเอียงไปด้านหลัง
เพียง 2% กาบซ้ายและกาบขวาของตัวเรือไม่มี การเอนเอียง แบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับปัญหาการจัดวางตู้
คอนเทนเนอร์ภายในเรือสินค้าเพื่อสร้างแนวทางการวางแผนการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
คาสาคัญ : เรือบรรทุกสินค้า, ตู้คอนเทนเนอร์, แบบจาลองคณิตศาสตร์, การจัดการทางานเครนท่าเรือ,
การวางแผนการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์
ABSTRACT
This research aims to develop a mathematical model using exact solutions. The problem
is called the master bay plan problem (MBPP). The research was conducted in four categories,
namely shipping port management, safety and stability of container ship, stowage planning, and
crane operation. The placement of containers will take into consideration the time for the crane
to move all the containers, while keeping intact the balance of the container ship. Specific areas
for different types of containers have also been developed, such as reefer containers, standard
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dry, flammable containers, and chemical containers. The objective equation is then adjusted
from the distance of movement of the crane operation. This is a good way to shorten the
collection time of containers by calculating the distance from the structure of the container ship
to the area of crane operation. Last, the results of container ship size 198 TEUs findings. Loading
time of operation nearly optimization about 287.77 min, computing time average 22.81 second,
slant 2 % of Posterior to high stability of container ship.
Keywords : Container Ship, Container, Mathematics Optimization, Quay Crane Operation,
Container Ship Stowage Configuration Planning
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากข้อมูลการศึกษาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจาปี 2552-2556 ปัจจุบันประเทศไทยใช้รูปแบบการขนส่งทาง
เรือ เป็นเส้นทางหลักในทาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนหลอดเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการนาเข้าและการส่งออก ถึงร้อยละ 68.2 หรือประมาณ 8,884,696 ล้านบาท ทั้งนี้คิดเป็น
สัดส่วนด้านน้าหนักร้อยละ 89 หรือประมาณ 189,771 พันตัน ของรูปแบบการขนส่งทั้งหมด ซึ่งสามารถดูข้อมูลของ
มูลค่าและปริมาณน้าหนักในการขนย้ายสินค้าทั้งการนาเข้าและการส่งออก ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีมูลค่าและน้าหนักที่
มหาศาล ทั้งนี้จากแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีความสามารถในการรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ถึง 10,000
TEUs ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการช่วยส่งเสริมประเทศชาติให้มีขีดความสามารถในการแข่งกันเพิ่มขึ้น
โดยทาการวางแผนตู้คอนเทนเนอร์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะเสริมความสามารถในการจัดสรรของท่าเรือให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว ต้นทุนในการดาเนินการลดลง และรองรับจานวนเรือสินค้าได้มากยิ่งขึ้น
จากการศึ กษาเบื้องต้นปั จจุ บั น เรือเดินสมุทรมีขนาดตั้งแต่ 350 TEUs จนถึง 18,000 TEUs ซึ่งแสดง
ความสามารถในการบรรถุตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ได้ตั้งแต่ 350 ตู้ จนถึง 18,000 ตู้ ถือว่ามีจานวนตู้คอนเทน
เนอร์ เป็ น จ านวนมาก ส่ ง ผลให้ มี ค วามยุ่ ง ยากในการวางแผนตู้ ค อนเทนเนอร์ ทั้ ง นี้ ยั ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง เงื่ อ นไขขี ด
ความสามารถของตัวเรือสินค้า ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ ประเภทพื้นที่ภายในตัวเรือสินค้าที่รองรับกับตู้คอนเทน
เนอร์แต่ละประเภท และลาดับการส่งสินค้าไปยังท่าเรือต่างๆ ทาให้ การวางแผนตู้คอนเทนเนอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุ่งยากมากยิ่งขึ้น
จากภาพที่ 1 เป็นภาพของโครงสร้างเรือขนาด 560 TEUs จะเห็นจานวนพื้นที่ในการจัดวางตู้คอนเทน
เนอร์ภายในตัวเรือ ตามขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุตและ 40 ฟุต ทั้งนี้พื้นที่เรือจะแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน
คือ พื้นที่สาหรับวางตู้สินค้าแห้ง (Standard Dry) และพื้นที่สาหรับวางตู้สินค้าแช่เย็น (Reefer) โดยตัวเรือสินค้าแต่
ละลาจะมีการแบ่งจัดส่วนพื้นที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัย ทาให้ผู้วิจัยทราบถึงสาเหตุสาคัญของปัญหา
ที่แท้จริงของการบริหารจัดการท่าเรือ โดยมีต้นเหตุจากความทับซ้อนของตู้คอนเทนเนอร์ในการจัดวางเงื่อนไขของ
ตัวเรือสินค้า เช่น น้าหนักสูงสุดที่เรือรับได้ พื้นที่ใช้งานเฉพาะแก่ตู้คอนเทนเนอร์ สมดุลของตัวเรือสินค้าขณะจัดวาง
อันดับตู้คอนเทนเนอร์ ประเภทตู้ น้าหนัก ที่หมายปลายทาง ซึ่งมีจานวนข้อมูลที่มหาศาล จะทาให้เห็นถึงความ
ซับซ้อนในการวางแผนจัดวางตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปอีก
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ภาพที่ 1 แสดงถึงภาพตัดขวางและด้านบนของตัวเรือสินค้า
(Ambrosino el al., 2004)
เมื่อทาการศึกษาค้นคว้างานวิจัย ทางผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่มงานวิจัย และรูปแบบงานวิจัยที่เกี่ยวกับท่าเรือ
สินค้า ได้ดังต่อไปนี้ โดยส่วนมากงานวิจัยจะมีแนวทางในการวิจัยโดยใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ทาการคานวณหา
คาตอบของปัญหา ทั้งนี้รูปแบบของปัญหาทางผู้วิจัยได้ทาการแบ่งเป็นกลุ่มรูปแบบปัญหาออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
1) การบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางน้า 2) งานวิจัยด้านปัจจัยความปลอดภัยในการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ 3)
การจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์ 4)การบริหารจัดการเครนท่าเรือ
จากการศึกษาทั้ง 4 กลุ่มงานวิจัยข้างต้น ทุกงานวิจัยมีความสัมพันธ์กับการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลัก
ท าให้ ผู้ วิ จั ย เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการบริ ห ารจั ด การท่ า เรื อ คื อ การจั ด การวางแผนตู้ ค อนเทนเนอร์ ที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นว่าเป็นจุดที่สมควรปรับปรุง และพัฒนาแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้จากแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีความสามารถในการรองรับเรื อที่มีขนาดใหญ่ถึง 10,000
TEUs ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการช่วยส่งเสริมประเทศชาติให้มีขีดความสามารถในการแข่งกันเพิ่มขึ้น
โดยทาการวางแผนตู้คอนเทนเนอร์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะเสริมความสามารถในการจัดสรรของท่าเรือให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว ต้นทุนในการดาเนินการลดลง และรองรับจานวนเรือสินค้าได้มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อทาการศึกษาต้นเหตุของปัญหาการจัดการขนส่งสินค้าภายในท่าเรือสินค้า
เพื่อพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการหารูปแบบในการจัดวางตาแหน่งของตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสม
กับพื้นที่ภายในตัวเรือ โดยมีเป้าหมายในการลดระยะการทางานของเครนให้น้อยที่สุด
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การวางแผน หมายถึง กระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์ สาหรับช่วงเวลาข้างหน้า กาหนดสิ่งที่จะกระทา
หรือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร ทาอย่างไร ทาเมื่อไหร่ ทา ที่ไหน ทาไม่ต้องทา
ทาเพือ่ ใคร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
การจัดวาง หมายถึง การจัดตาแหน่งให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เหมาะสมกับสถานที่ เงื่อนไข ตาแหน่ง ขั้นตอน
ภาพรวม และ องค์ประกอบของการทางานให้มีความถูกต้อง
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ตู้คอนเทนเนอร์ หมายถึง ภาชนะในการบรรจุสินค้าต่างๆ ที่มีขนาดเหมื อนกัน หรือแตกต่างกัน ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าทั่วไปหรือสินค้าเทกอง ใส่ไปยังตู้คอนเทนเนอร์เ พราะตู้คอนเทนเนอร์มีความสามารถในการลาเลียงสินค้า
ที่มีขนาดเล็กจานวนมากสามารถกระทาได้เพียงครั้งเดียว เพิ่มความสะดวกในขั้นตอนการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก
สินค้าที่บรรจุอยู่ภายในมีโอกาสเสียหายน้ อยมาก เนื่องจากตู้คอนเทนเนอร์มีความแข็งแรง ป้องกันสภาพอากาศ
ป้องกันจากการลักขโมยสินค้า และง่ายต่อการควบคุม
การวางแผนจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินใจสาหรับการจัดตาแหน่งตู้คอน
เทนเนอร์ ให้มีความเหมาะสมกับการทางานไว้ล่ว งหน้า เพื่อเป็นการกาหนดอันดับให้กับตู้คอนเทนเนอร์ในการ
ทางานช่วยให้การทางานมีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะลดความทับซ้อนในการทางานกับจาหน่วยตู้คอนเทนเนอร์
ที่มีจานวนมากได้
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ หมายถึงเป็ น การใช้ ค ณิ ต ศาสตร์ ใ นการอธิ บ ายระบบ แบบจ าลองทาง
คณิ ตศาสตร์ได้ถูกใช้ ทั้งในสายงานวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์ แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ยังถูกนิยามว่าเป็นการแสดงผลของส่ วนสาคัญของระบบที่มีอยู่ หรือระบบที่กาลังจะถูกสร้าง เพื่อแสดง
ความรู้ของระบบในรูปแบบที่สามารถนามาใช้งานได้
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์สาหรับการแผนการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์บนเรือสินค้า หมายถึง การใช้
คณิตศาสตร์ในการวางแผนตาแหน่งของตู้คอนเทนเนอร์สินค้าให้มีความเหมาะสมกับตาแหน่งภายในตัวเรือสินค้า
ซึ่งจะต้องพิจารณา เงื่อนไขพื้นที่ภายในตัวเรือ ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ อันดับ น้าหนัก ระยะทางการเคลื่อนที่
ของเครน และสมดุลของตัวเรือสินค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การทางานมีระยะเวลาน้อยที่สุด
การทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาได้เลือกงานวิจัยของ Ambrosino et al. (2004) เป็นชุดสมการหลักที่ใช้ในการแก้ปัญหา
การวางแผนตู้คอนเนอร์ของแต่ละระวางของตัวเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้า (Stowing a Containership: The
Master Bay Plan Problem : MBPP) เนื่องจากชุดสมการทางคณิตศาสตร์ของการวางแผนการจัดเรียงตู้ คอนเทน
เนอร์บนเรือสินค้าเนื่องจากชุดสมการมีความกระทัดรัด มีความชัดเจนในการแสดงตาแหน่งของตู้คอนเทนเนอร์ มี
ความรวดเร็วในการคานวณที่สูง รวมทั้งยังมีชุดสมการที่เกี่ยวกับการักษาเสถียรภาพของตัวเรือร่วมด้วยซึ่งทาง
งานวิจัยของ Liu et al. (2010) ได้นาไปหยิบยกใช้ในงานวิจัย แต่ทั้งนี้ยังขาดในเรื่องการระบุและจาแนกประเภท
ของพื้ น ที่ ที่ รองรับ ของขนาดตู้ ค อนเทนเนอร์ป ระเภทต่ างๆ ซึ่งประกอบด้ วย ตู้ ค อนเทนเนอร์ดังนี้ ตู้ สิน ค้ าแห้ ง
(Standard Dry) ตู้ สิ น ค้ า แช่ เย็ น (Reefer) ตู้ ค อนเทนเนอร์ไวไฟ (Flammable) ตู้ ส ารเคมี และตู้ ค อนเทนเนอร์
ประเภทอื่นๆ ซึ่งมีความต้องการด้านแหล่งพลังงาน และตาแหน่งในการวางที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ความต้องการ
พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยให้ แ ก่ ตู้ ค อนเทนเนอร์ สิ น ค้ า แช่ เย็ น (Reefer) ต าแหน่ ง ของตู้ ค อนเทนเนอร์ ไวไฟ
(Flammable) จะต้องอยู่ตรงส่วนกลางของลาเรือเพื่อป้องกันการตกเป็นเป้าหมายของโจรสลัดที่ต้องการเผาตู้คอน
เทนเนอร์ไวไฟและปล้นเรือสินค้า ภายใต้ภาคพื้นมหาสมุทรอินเดียได้ การวางตู้สารเคมีซึ่งสารเคมีบางตัวไม่ถูกกัน
จาเป็นต้องวางตาแหน่งของตู้สารเคมีนั้นให้อยู่แยกออกจากกัน เป็นซึ่งสามารถใช้งานวิจัย Delgado et al. (2012)
มาประยุกต์สร้างสมการขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับตาแหน่งในการวางตู้คอนเทนเนอร์แต่ละประเภทได้ และมี
ความสามารถในด้านการกาหนดขอบเขตความสูงที่เหมือนกับงานวิจัยของ Maraš et al. (2013) ที่จะช่วยกาหนด
ของเขตขอบความสู งของตู้ ค อนเทนเนอร์ให้ อ ยู่ ในระดั บ สายตาเพื่ อ ใช้ ในการบริห ารจั ด การเรือ และเพื่ อ รัก ษา
เสถียรภาพของตัวเรือตามสถานการณ์ที่แปรผันกับท้องทะเลได้อย่างชัด เจน ในส่วนสุดท้ายที่ขาดไปของงานวิจัย
Ambrosino et al. (2004) คือ ด้านสมการเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนในส่วนของเวลาการทางานในการเคลื่อนย้ายตู้คอน
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เทนเนอร์ (Handle) ทั้งนี้ทางผู้วิจัยมีแนวทางในการประยุกต์ใช้สมการของปัญหาการจัดสรรเครนท่าเรือ และการ
จัดสรรเวลาการทางานของเครนมาปรับเปลี่ยนเป็นสมการเป้าหมายของงานวิจัยโดยคานึงถึงรูปแบบการทางานและ
ระยะทางในการเคลื่อนที่ของเครนท่าเรือเป็นหลัก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหารูปแบบในการจัดวางตาแหน่งของตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสม
(Optimization Containership Stowage Configuration) ในการลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์
ทั้งนี้จาเป็นต้องศึกษาจากงานวิจัยที่หลากหลายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าด้วยทางน้า เพราะในการแก้ปัญหา
ในการจัดหาตาแหน่งของตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมนั้น จาเป็นต้องผนวกงานวิจัยหลากหลายด้านเข้าด้วยกัน ทั้งนี้
ทางผู้วิจัยมีแนวทางในการศึกษาทั้งหมดแบ่งเป็น 4 ระดับ และทาการรวบรวมปรับปรุงแก้ไขชุดสมการให้มีความเหมาะสม
ในระดับที่ 5 ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการศึกษางานวิจัยทั้ง 4 กลุ่มงานวิจัยและปรับปรุงแก้ไขในอันดับที่ 5
ทฤษฎีที่ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์ภายในเรือสินค้า จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น
ผู้วิจั ยมีแนวทางการใช้ แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ของ Ambrosino et al. (2004) และได้น ามาผสมผสานกับ
งานวิจัยทั่ง 4 ด้าน การบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางน้า ปัจจัยความปลอดภัยและสถานภาพของตัวเรือสินค้า การจัดเรียง
ตู้คอนเทนเนอร์ การทางานของเครนท่าเทียบเรือ เพื่อหารูปแบบการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ที่เครนท่าเทียบเรือ
ทางานโดยมีระยะทางน้อยที่สุดและตัวเรือมีความสมดุลมากที่สุด
วิธดี าเนินการวิจัย
ในการศึ กษางานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาปัญ หาการจัดเรี ยงตู้คอนเทนเนอร์สินค้ าบนตัวเรือ ใช้การหา
คาตอบโดยตรง (Exact Solution) เป็นวิธีการที่สามารถให้คาตอบที่ดีที่สุด โดยทาการ
ศึกษางานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสอบถามรูปแบบการจัดวางตู้ คอนเทนเนอร์จากบริษัท
ที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางน้า
ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษางานวิจัยชิ้นต่างๆ พร้อมทั้งสอบถามจากบริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางน้า
โดยเริ่มต้นจากภาพรวมของการทางานของท่าเรือไปยังส่วนประกอบของการทางาน เพื่อศึกษาหาสาเหตุของความล่าช้า
ในการดาเนินงาน การบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางน้า ปัจจัยความปลอดภัยและสถานภาพของตัวเรือสินค้า การ
จัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์ การทางานของเครนท่าเทียบเรือ
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วิเคราะห์ตรวจสอบ และจัดสร้างชุดสมการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์
บนเรือสินค้าให้มีความเหมาะสมกับประเภทตู้คอนเทนเนอร์และพื้นที่ภายในตัวเรือ
ในขั้นตอนนี้เป็นการนางานวิจัยที่ทาการศึกษาทั้ง 4 ลาดับดังที่กล่าวไปข้างต้น ทาการวิเคราะห์ตรวจสอบ
และประยุกต์ปรับใช้ปัญหาของงานวิจัยต่างๆ ให้เข้ากับงานวิจัยนี้ โดยคานึงถึงด้านกิจกรรมของท่าเรือที่มี ความสัมพันธ์
กับการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ไปยังตัวเรือสินค้าเป็นหลัก แล้วนามาจัดสร้างและปรับปรุงชุดสมการทางคณิตศาสตร์
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์สินค้าบนตัวเรือสินค้า
เปรียบเทียบคาตอบกับงานวิจัยหลัก เพื่อประเมินความสามารถการทางานของสมการทางคณิตศาสตร์
หลังจากที่หาคาตอบของปัญหาการวางแผนจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์ของสมการทางคณิตศาสตร์สาหรับการ
จัดวางตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้การปรับปรุงแล้วมาเขียนในโปรแกรม Lingo V.16 เพื่อทาการหาคาตอบโดยตรง (Exact
Solution) แล้วเปรียบเทียบผลงานวิจัยหลัก เพื่อวัดผลการความสามารถของสมการทางคณิตศาสตร์
สรุปและวิเคราะห์ผล
ขั้นตอนการสรุปผลการดาเนินงานวิจัย ปั ญหาและอุปสรรคต่าง รวมไปถึงแนวทางสาหรับการต่อยอด
งานวิจัยในภายภาคหน้า
ผลการวิจัย
จากการศึกษางานวิจัย Hiranphaet (2015) ทาให้ทราบถึงปัญหาที่ทาให้เกิดปัญหาความล่าช้าขนส่ง
เมื่ อน ามาประยุกต์ กับ งานวิจัยของ Bierwirth and Meisel (2010) และ ได้ท าการศึ กษาปั ญ หาของการจั ดการ
ท่าเรือสินค้า โดยลักษณะปัญหาของของท่าเทียบเรือว่าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนทะเล ส่วนลาน และส่วนพื้นดิน
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะปัญหาของท่าเรือขนส่งสินค้า
(กนกวรรณ และ ณรงค์ธร, 2554)
จากภาพที่ 3 ทาให้ผู้วิจัยทราบถึงลักษณะของปัญหาการตัดสินใจในการปฏิบัติงานบนท่าเรือ สาเหตุหลัก
ของการทางานที่ล่าช้า คือ การจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่เป็นระบบระเบียบ ทาให้เกิดปัญหาด้านต่ างๆ เช่น เวลา
ในการจอดท่ายาวนานเกินไปทาให้เสียค่าปรับเวลา หรือไม่ทาการโหลดตู้คอนเทนเนอร์เข้าตัวเรือเนื่องจากเวลาการ
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จอดท่ามีเวลาจากัด ส่งผลทาให้ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าไม่เป็นไปตามแผน ทั้งนี้เพราะการวางแผนการจัดเรียงตู้คอน
เทนเนอร์ โดยสรุปแล้วเมื่อเวลาการวางแผนตู้ คอนเทนเนอร์ จะต้องวางแผนการทางานเครนของท่าเทียบเรือ(Quay
crane) ควบคู่กันไปเพื่อให้สอดคล้องกับการทางาน และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ผลการปรับปรุงแบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับการวางแผนจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์บนเรือสินค้า
ชุ ด สมการทางคณิ ต ศาสตร์ : การหาต าแหน่ ง ของตู้ ค อนเทนเนอร์ ที่ เหมาะสม Model: Container Ship
Stowage Configuration Planning of Master Bay Plan Problem (MBPP) ดัชนี (Indices)
i
คือ เซตของจานวนระวาง (Bay) โดยที่ i = (1, 2,3,..., b)  B
คือ เซตของจานวนระวาง (Row) โดยที่ j = (1, 2,3,..., r )  R
j
คือ เซตของแถวแนวตั้งของตู้คอนเทนเนอร์ (Stack or Tier) โดยที่ k = (1, 2,3,...,s)  S
k
คื อ เซ ต ข อ ง ต า แ ห น่ ง ข อ ง ตู้ ค อ น เท น เน อ ร์ Cใน ต า แ ห น่ ง พิ กั ด ที่ i, j, k โด ย ที่
l
l = (1, 2,3,...n)  L

C

T
F

คือ เซตของจานวนตู้คอนเทนเนอร์ โดยที่ c = (1, 2,3,...m)  C
คือ เซตของจานวนตู้คอนเทนเนอร์ C ขนาด 20 ฟุต โดยที่ T  C
คือ เซตของจานวนตู้คอนเทนเนอร์ C ขนาด 40 ฟุต โดยที่ F  C
Rc คือ เซตของจานวนตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น (Reefer Container) โดยที่ Rc  C
Flamec คือ เซตของจานวนตู้คอนเทนเนอร์สินค้าไวไฟ (Flammable Container) โดยที่

Flamec  C
CM _ Ac คือ เซตของจานวนตู้คอนเทนเนอร์สารเคมี A โดยที่ CM _ Ac  C
CM _ Bc คือ เซตของจานวนตู้คอนเทนเนอร์สารเคมี B โดยที่ CM _ Bc  C
พารามิเตอร์ (Parameters)
Dl คือ ระยะทางในการเคลื่อนที่ของเครนท่าเรือ (Quay Crane) ไปยังตู้คอนเทนเนอร์ ณ ตาแหน่งที่ l
Q.CCarry 20' คือ ความสามารถของเครนท่าเรือ (Quay Crane) ที่สามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต ได้
Q.CCarry 40' คือ ความสามารถของเครนท่าเรือ (Quay Crane) ที่สามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต ได้

Q.CRow20' คือ จานวนแถวของตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุตที่ทาการยกด้วยเครนท่าเรือ
wc คือ น้าหนักของตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้

Q คือ ความสามารถในการรองรับน้าหนักในการบรรทุกสินค้าของตัวเรือสินค้า
Q1 คือ ขอบเขตในรองรับน้าหนักและสมดุลเรือในการกระจายน้าหนักไปยังทางกาบซ้าย ( Left : L)
และกาบขวา ( Right : R) ของตัวเรือสินค้า

Q2

คื อ ข อ บ เข ต ใน รอ งรั บ น้ าห นั ก แ ล ะ ส ม ดุ ล เรื อ ใน ก ารก ระจ าย น้ าห นั ก ไป ยั งส่ วน ห น้ า
( Frone : Fr ) และส่วนหลัง ( Back : Ba) ของตัวเรือสินค้า

SlotlEn

คือ จานวนพิกัด l ที่เป็นพื้นที่ที่สามารถจ่ายแหล่งพลังงานให้กับตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น Rc

SlotlFlame คือ จานวนพิกัด l ที่เป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ไวไฟ Flamec
ไว้ในส่วนกลางของตัวเรือ
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SlotlCM _ A คือ จานวนพิกัด l ที่เป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์สารเคมีชนิด A
SlotlCM _ B คือ จานวนพิกัด l ที่เป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์สารเคมีชนิด B

ตัวแปรการตัดสินใจ (Decision Variable)
สมการเป้าหมายของงานวิจัย
Objective Function Minimize Distance = 2 *  (
l

ชุดสมการระบุตาแหน่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ตาแหน่ง l
(2)  xlc  1 c
 xlc = m
l

lc

l lc

cT

Q.CCarry 20' *Q.C Row20'

+

D x
cF

l lc

Q.CCarry 40'

) (1)

(3)

l

c

x

D x

 1 l

(4)

c

สมการขอบเขตความสามารถการรับน้าหนักในการบรรทุกของเรือ
(5) ชุดสมการป้องกันไม่ให้ตู้คอนเทนเนอร์จัดวางในตาแหน่งไม่ ตรงกับขนาดของตู้
 wc xlc  Q
l

c

คอนเทนเนอร์

x

= 0 i  E, j, k

(6)

x

= 0 i  O, j, k

(7)

cT

cF

ijkc

ijkc

ชุดสมการป้องกันและเลือกตาแหน่งของตู้คอนเทนเนอร์ในระนาบของระวาง Bay
(8)
 xi+1 jkc +  xijkc  1 i  E, j, k = 1,..., K − 1
cT

cF

x
cT

i −1 jkc

+  xijkc  1 i  E , j , k = 1,..., K − 1

(9)

cF

ชุดสมการป้องกันและทาการเลือกตาแหน่งของตู้คอนเทนเนอร์ในระดับชั้นบนและชั้นล่างของ Tier
(10)
 x(i+1) j (k +1)c +  xijkc  1 l  E, j, k = 1,..., K − 1
cT

cF

x
cT

( i −1) j ( k +1) c

+  xijkc  1 l  E , j , k = 1,..., K − 1

(11)

cF

สมการกาหนดตู้คอนเทนเนอร์ที่มีน้าหนักจะต้องอยู่ด้านล่างของตู้คอนเทนเนอร์ที่มีน้าหนักเบากว่า

 (w x

c ijkc

c ,eC
wc  we

− we xij ( k +1)e )  0 i  i, j , k = 1,..., K − 1

(12)

สมการกาหนดสถานที่ขนส่งปลายทางแต่ละตู้สินค้า

 (d

c ,eC
dc  de

c

xijkc − d e xij ( k +1)e )  0 i  i, j , k = 1,..., K − 1
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ชุดสมการสมดุลของตัวเรือสินค้า
−Q2 
−Q1 

 w x

−

 w x

−

c ijkc

iFo , j , k

c ijkc

i , jL , k

c

 w x

 Q2

 w x

 Q1

iBa , j ,k c

c

i , jR ,k

c ijkc

c ijkc

(14)
(15)

c

สมการความสามารถในการรองรับของตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น



cT  Rc

xlc +



cF  Rc

xlc  SlotlEn l | l  Energy

(16)

สมการความสามารถในการรองรับของตู้คอนเทนเนอร์สินค้าไวไฟ



cT  Flam

xlc +



cF  Flam

xlc  SlotlFlam l | l  Flammable

(17)

สมการความสามารถในการรองรับของตู้คอนเทนเนอร์สารเคมี A



cT CM _ A

xlc +



cF CM _ A

xlc  SlotlCM _ A

l | l  Chemical _ A

(18)

สมการความสามารถในการรองรับของตู้คอนเทนเนอร์สารเคมี B



cT CM _B

xlc +



cF CM _B

xlc  SlotlCM _B

l | l  Chemical _B

(19)

ตัวแปรในการตัดสินใจในการเลือกลงพื้นที่ l ที่หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ที่ c
xlc  {0,1}  l, c
(20)
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์แบบประเภทธรรมดา เครนทางานเดี่ยว (SN1-SN13)

โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.8. GHz Ram 4.0 GB System Type
64-Bit Operating System ทั้งนี้ทาการแปลงค่าระยะทางเป็นระยะเวลาในการทางานโดยใช้ตารางความเร็วของ
เครน ด้วยความเร็วทั้ง 3 ระดับดังนี้
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ตารางที่ 2 ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครนโดยแฉลี่ย
ความเร็ว
Loading (เมตร/นาที)
ต่า
40
ปานกลาง
65
สูง
90

Unloading (เมตร/นาที)
70
110
150

โดยสามารถปรับเป็นเวลาการทางานงความเร็วทั้ง 3 ระดับตารางต่อไปนี้

r

ภาพที่ 4 ระดับความเร็วของการทางานแบบเครนเดียว (Singer Crane Operation Each Speed)
ด้วย Lingo with Relative 10 % & Time Relative 0 Sec
จากภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่าการทางานในระดับความเร็วที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อเวลาในการทางาน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของคนงานในการบังคับการทางานของเครนท่ าเรือ ทั้งนี้เมื่อทาการทดสอบด้านสมดุลของเรือได้
ค่าเฉลี่ยกรณีตัวอย่าง SN1-SN13 ตัวเรือมีการโน้มเอียงไปด้านหน้า (Anterior) เล็กน้อย คิดเป็นการเอียงตัวของเรือ
ร้อยละ 2 โดยในส่วนกาบซ้าย และกาบขวาของเรือนั้นมีสมดุลเรือที่ดีมาก คือไม่มีการเสียสมดุลของตัวเรือเลย
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการทางานของเครนเดียว (Single Crane Operation) ความเร็วต่า

ผลการวิจัย
การพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหารูปแบบในการจัดวางตาแหน่งของตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสม
(Mathematical for Optimization Containership Stowage Configuration) ได้นาเอาจุดเด่นของงานวิจัยชิ้นต่างๆ
มาคัดกรองรวมกันและตัดส่วนไม่เกี่ยวข้องหรือที่มีค วามซ้าซ้อนออกไปจนหมด และทาการเสริมสร้างชุดสมการทาง
คณิตศาสตร์ใหม่ในการรองรับตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น ตู้คอนเทนเนอร์ไวไฟ และตู้คอนเทนเนอร์ประเภทอื่นๆ รวมทั้ง
ปรับปรุงสมการเป้าหมายเป็นระยะทางในการเคลื่อนของเครน และแปลงเป็นระยะทางในการทางานของเครนที่ทา
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การยกตู้ค อนเทนเนอร์ไ ปยัง ตัว เรือ สิน ค้า ทั้ง นี้ก ารทดสอบการทางานของเครนตัว เดีย วและตู้ค อนเทนเนอร์
เป็นประเภทธรรมดา (SN1-SN13) ผลการประยุกต์วิธีการหาคาตอบโดยตรงด้วยโปรแกรม Lingo V 16.0 กับปัญหา
เครนเดียวกับตู้คอนเทนเนอร์ประเภทธรรมดา ด้วยเรือขนาด 198 TEUs (SN) โดยใช้เวลาในการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์
ไปยังตัวเรืออยู่ที่เฉลี่ย 282.77 นาที และใช้เวลาการหาคาตอบเฉลี่ย 22.81 วินาที โดยสมดุลเรืออยู่ในระดับสูง คือ
ตัวเรือเอียงไปด้านหลังเพียง 2% กาบซ้ายและกาบขวาของตัวเรือไม่มีการเอนเอียง เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ
งานวิจัยของ Ambrosino et al. (2004) ภายใตเงื้อนไขเดียวกันโดยใช้เวลาในการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ไปยังตัวเรืออยู่
ที่เฉลี่ย 323.10 นาที ใช้เวลาคานวณเฉลี่ยเร็วกว่ามาก (1,531 วินาที หรือคิดเป็น 25.31 นาที)
ข้อเสนอแนะ
ทาการทดสอบการทางานของผลการหาคาตอบด้วยการตรวจสอบการวางแผนการจัดวางตู้ คอนเทนเนอร์
กับบริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเดินสมุทร และทาการศึกษาเมต้าฮิวริสติกส์เพื่อทาการรองรับการแก้ปัญหา
ของเรือที่มีขนาดใหญ่ และจานวนตู้คอนเทนเนอร์ที่มาก เพื่อทาแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีความสามารถ
ในการรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ถึง 10,000 TEUs
เอกสารอ้างอิง
กรมศุลกากร. (2558). สถิติคมนาคม, 25 มกราคม 2560. http://www.mot.go.th/statmot_inter.html
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ปัจจัยเชิงสาเหตุการพัฒนาผู้จัดหาที่มีอิทธิพลในโซ่อุปทานและส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของผู้จัดหาสินค้าห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในประเทศไทย
CAUSAL FACTORS SUPPLIER DEVELOPMENT INFLUENCE IN SUPPLY CHAIN. AND AFFECT
THE PERFORMANCE OF THE SUPPLIER. LOCAL DEPARTMENT STORE IN THAILAND
พงษ์เทพ ภูเดช
PONGTEP PHUDETCH
อาจารย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย่อ
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ปัจจุบันนิยมซื้ อสินค้าออนไลน์ และซื้อสินค้าจาก
ห้ า งสรรสิ น ค้ า สมั ย ใหม่ ซึ่ งเข้ าถึ ง ลู ก ค้ า ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ตลอด 24 ชั่ ว โมง การขยายการลงทุ น ในประเทศไทยใน
อุ ต สาหกรรมค้ า ปลี ก มี ก ารแข่ ง ขั น กั น เปิ ด สาขาห้ า งสรรพสิ น ค้ า โดยกระจายตั ว ไปยั ง ทุ ก จั ง หวั ด ส่ ง ผลให้
ผู้ประกอบการห้างสรรถสินค้าท้องถิ่น ต้ องมีการปรับตัว เพื่อการแข่งขันในธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น บางรายยอดขายลดลง
จาเป็นต้องปิดกิจการ ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังคงดาเนินกิจการอยู่ อย่างไรก็ตามปัจจัยสาคัญที่ทาให้ห้างสรรพสินค้า
ท้องถิ่น อยู่รอดต่อไปได้นั้น คือผู้ประกอบการต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และรู้จักปรับตัวเพื่อแข่งขัน
คือคุณสมบัติที่สาคัญแนวทางที่ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นที่สามารถทาได้ในขั้นต้น คือ เร่งปรับตัวโดยลดจุดด้อย เพิ่ม
จุดแข็ง และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ จัดหาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อส่งมอบ
สินค้าและบริการ ในโซ่อุปทานการดาเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีเป้าหมายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลการดาเนินงานของธุรกิจ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในโซ่อุปทาน
และการดาเนินงาน ระหว่างซัพพลายเออร์และผู้จัดหาสินค้าจากมุมมองของผู้จั ดหาในอุตสาหกรรมค้าปลีก ใน
ประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจาก บริษัท ต่างๆจานวน 400 บริษัท ที่แผนก
จัดซื้อของห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น การศึกษาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสารวจและปัจจัยยืนยันสาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล นอกจากนี้เพื่อทดสอบสมมติฐานและเพื่อให้พอดีกับรูปแบบทฤษฎีการใช้เทคนิคการสร้างแบบจาลองสมการ
โครงสร้าง ส่งผลกระทบต่อระดับการดาเนินงานซัพพลายเชนโดยรวมที่เพิ่มขึ้นระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อ
นอกจากนี้ความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการเพิ่ มประสิทธิภาพใน
การดาเนินธุรกิจซัพพลายเชนระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุ การพัฒนาผู้จัดหาสินค้าที่มีอิทธิพลในโซ่อุปทาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของผู้จัดหาสินค้า
ในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการพัฒนาผู้จัดหาสินค้า มีผลต่อประสิทธิผล
การดาเนินงานของผู้จัดหาสินค้า ในโซ่อุปทานห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ของประเทศไทย 3) เพื่อประมวลสาระ สรุป
แนวทางการไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้จัดหาสินค้าในโซ่อุปทานและอิทธิพล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานผู้
จัดหาสินค้า ในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของประเทศไทย
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ABSTRACT
Consumers have changed their buying habits from the past. Nowadays popular online
shopping. And buy from the modern mall. Customers can access anywhere, anytime, 24 hours.
Expansion of investment in Thailand in the retail industry. There is competition for open
department stores. The distribution to all provinces. As a result, the local bus operators. Must be
adjusted The competition in the business increased. Some of the sales have been reduced. While
another part is still in operation. However, the main factor that made the local mall. Survive to
get it. The entrepreneur must understand the changing circumstances. And adapt to the
competition. The key features that a local department store can do initially is accelerate
adaptation, reduce weaknesses, increase strengths, and build close supplier relationships.
Through the network of business cooperation. To deliver goods and services. In the supply chain
business operations to meet the needs of customers and aims to optimize the performance of
the business. The purpose of this research is to investigate causal relationships in supply chain
and operations. From suppliers' perspectives in the retail industry in Thailand, 400 questionnaires
were collected to collect information and opinions from 400 companies at the local department
store's purchasing department. The study used survey data analysis and factor analysis for data
analysis. In addition to testing the hypothesis and to fit the theoretical model, using the
structural equation modeling technique. Impacts on the overall supply chain performance
increase between suppliers and buyers. In addition, improved collaboration and communication
between suppliers and buyers has resulted in increased supply chain efficiencies between
suppliers and buyers. This study aims to: 1 ) investigate causal factors; Developing an Influential
Supplier in a Supply Chain That affects the performance of the supplier. 2 ) To study the
influence of supplier development. Effect of supplier performance. In the supply chain, local
malls in Thailand. Summarize the approach to deploy supplier supply chain development and
influence. That affects the performance of the supplier. In the local department store of
Thailand.
Keywords : Supplier Development, Supplier Relationship, Local Department Store
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ปัจจุบันนิยมซื้ อสินค้าออนไลน์ และซื้อสินค้าจาก
ห้ า งสรรสิ น ค้ า สมั ย ใหม่ ซึ่ งเข้ าถึ ง ลู ก ค้ า ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ตลอด 24 ชั่ ว โมง การขยายการลงทุ น ในประเทศไทยใน
อุ ต สาหกรรมค้ า ปลี ก มี ก ารแข่ ง ขั น กั น เปิ ด สาขาห้ า งสรรพสิ น ค้ า โดยกระจายตั ว ไปยั ง ทุ ก จั ง หวั ด ส่ ง ผลให้
ผู้ประกอบการห้างสรรถสินค้าท้องถิ่น ต้ องมีการปรับตัว เพื่อการแข่งขันในธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น บางรายยอดขายลดลง
จาเป็นต้องปิดกิจการ ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังคงดาเนินกิจการอยู่ อย่างไรก็ตามปัจจัยสาคัญที่ทาให้ห้างสรรพสินค้า
ท้องถิ่น อยู่รอดต่อไปได้นั้น คือผู้ประกอบการต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และรู้จักปรับตัวเพื่อแข่งขัน
คือคุณสมบัติที่สาคัญแนวทางที่ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นที่สามารถทาได้ในขั้นต้น คือ เร่งปรับตัวโดยลดจุดด้อย เพิ่ม
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จุดแข็ง และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ จัดหาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อส่งมอบ
สินค้าและบริการ ในโซ่อุปทานการดาเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีเป้าหมายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลการดาเนินงานของธุรกิจ

ภาพที่ 1 Supply Chain in Retail.
ที่มา : Suyash Jain. 2017. The Retail Marketing Mix, Distribution channel and Supply Chain.
ผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมด้านการจัดการตกแต่งสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันและดึงดูดลูกค้า รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ส่วน
ในด้านราคาแม้ว่า ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นจะมีต้นทุนในการซื้อสินค้าต่อหน่วยสู งกว่าห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ แต่
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น มี ค วามได้ เปรี ย บในเรื่ อ งของต้ น ทุ น ด้ า นการด าเนิ น งานที่ ค่ อ นข้ า งต่ า เมื่ อ เที ย บกั บ
ห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ เพราะว่าไม่มีงบโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือการลงทุนทั้งในด้านการขนส่ง ทาให้โอกาสใน
ด้านการแข่งขันด้านราคายังคงเป็นไปไม่ได้ การวางแผนและการจัดทากลยุทธ์การตลาดที่เน้นไปที่คนท้องถิ่น ทาเพื่อ
คนท้ อ งถิ่ น และท าให้ ห้ า งสรรสิ น ค้ า มี ค วามแตกต่ า งไปจากคู่ แ ข่ ง เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศในการช็ อ ปปิ้ ง จึ ง ท า
ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นอยู่คู่คนท้องถิ่นตลอดมา ถึงแม้การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกจะมี ทั้งห้างสรรพสินค้ารายใหญ่
จากกรุงเทพมหานคร และจากต่างประเทศขยายตัว เข้าไปเปิดสาขาในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นก็ตาม
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ภาพที่ 2 ดัชนีอุตสาหกรรมค้าปลีกครึ่งปีแรก ปี 2560
ที่มา : สมาคมผู้ค้าปลีกไทย (2560)
จากภาพที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมค้าปลีกครึ่งปีแรกของปี 2560 เติบโตเพียง 2.81% อันเป็นผลมาจากยอด
ค้าปลีกในไตรมาสสองเริ่มแผ่วตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่เติบโตถึง 3.02% โดยมีสาเหตุหลักจากวัฏจักรของ
การจับจ่าย ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มพุ่งสูงขึ้น ที่ไตรมาสสี่ ส่งผลต่อเนื่องให้ไตรมาสหนึ่งเติบโตสูงขึ้นด้วย จากนั้นไตรมาส
สองและสามจะค่อยๆ ชะลอตัวลง และเริ่มขยับขึ้นช่วงไตรมาสสี่อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายภาครัฐเริ่มอ่อนตัวลง เนื่องจากเป็นช่วงไตรมาสที่สามของงบประมาณ ส่งผลให้
ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกครึ่งปีแรกย่อตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 2.81 สาหรับสถานการณ์ค้าปลีกในไตรมาสสอง
การเติบโตของหมวดสินค้าต่างๆ จะกระจุกตัวเฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองหลักๆ ของการ
ท่องเที่ยว 2-3 จังหวัด คิดเป็นสัดส่วนเพียง 30% ของสาขาทั้งหมด ในทางกลับกันสาขาส่วนใหญ่อีก 70% ที่อยู่ใน
ต่างจังหวัด จะมีการเติบโตที่อ่อนตัวลงอย่างมีนัย ส่งผลให้ดัชนีในไตรมาสที่สอง และภาพรวมค้าปลีกครึ่งปีหลังอ่อน
ตัวลงตามไปด้วย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า กาลังซื้อของประชาชนในต่างจังหวัดอยู่ในช่วงไม่สู้ดีนัก
เพราะนอกจากเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นตัว แต่กลับอ่อนตัวลงไปอีก ดังนั้นรัฐบาลอาจต้ องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มเติมออกมา และต้องเน้นเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ การพัฒนาผู้จัดหาสินค้าที่มีอิทธิพลในโซ่อุป ทาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของผู้จัดหาสินค้า ในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการพัฒนาผู้จัดหาสินค้า ที่มีผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของผู้จัดหาสินค้า
ในโซ่อุปทานห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ของประเทศไทย
3. เพื่อประมวลสาระ สรุปแนวทางการไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้จัดหาสินค้าในโซ่อุปทานและอิทธิพล
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานผู้จัดหาสินค้า ในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของประเทศไทย
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ การพัฒนาผู้จัดหาสินค้า ที่มีอิทธิพลในโซ่อุปทาน ที่ส่ง ผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของผู้จัดหาสินค้า ในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของประเทศไทย มีคาศัพท์ที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ดังนี้
ห้างสรรพสินค้า หมายถึง ร้านค้าขายปลีกขนาดใหญ่ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทแยกตามแผนก โดยไม่
มีการขายผ่านตัวแทนจาหน่าย (ห้างเป็นผู้นาสินค้ามาขายเอง) ห้างสรรพสินค้ามักขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า
เครื่ อ งเรื อ น เครื่ อ งใช้ ใ นบ้ า น เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า รวมไปถึ ง สายผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ อย่ า งเช่ น ฮาร์ ด แวร์ สุ ข ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง เครื่องเพชรพลอย เครื่องเขียน ของเล่น อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น
ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น หมายถึง ร้านค้าขายปลีกขนาดใหญ่ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทแยกตามแผนก
โดยไม่มีการขายผ่านตัวแทนจาหน่าย (ห้างเป็นผู้นาสินค้ามาขายเอง) ดาเนินการโดยนักธุรกิจในท้องถิ่นนั้น ๆ มีสาขา
และเครือข่ายในการขายภายในจังหวัดเท่านั้น มักขายผลิตภัณ ฑ์ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า เครื่องเรือน เครื่ องใช้ในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงสายผลิตภัณ ฑ์อื่น ๆ อย่างเช่น ฮาร์ดแวร์ สุขภัณ ฑ์ เครื่องสาอาง เครื่องเขียน ของเล่น
อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น
ห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ หมายถึง ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ มีสินค้าหลากหลาย มักตั้งอยู่ใจกลางเมือง เน้น
สินค้ากลุ่มที่มีคุณภาพดี ราคาหลากหลาย สินค้านาเข้าจากต่างประเทศและผลิตในประเทศ การตกแต่ งร้านเน้น
ความสวยงาม สิ่งอานวยความสะดวกครบวงจร มีพนักงานคอยให้บริการให้คาปรึกษา เช่น ห้างเซนทรัล โรบินสัน
โลตัส บิ๊กซี เป็นต้น
ความไว้วางใจ หมายถึง ความคาดหวังต่อบคุคคลเป็ นที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคาพูด การกระทา คามั่นสัญญา
จากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งสามารถทาให้เกิดความไว้วางใจ ความไว้วางใจแสดงถึงความพึ่งพา
อาศัยกันหรือความมั่นใจในบางสถานการณ์ ความไว้วางใจสะท้อนให้เห็นความคาดหวังผลลัพ ธ์ทางบวก ความ
ไว้วางใจแสดงถึงความเสี่ยงบางประการต่อความความคาดหวังของสิ่งที่ได้รับ
ซัพพลายเออร์ หมายถึง คู่ค้า ซึ่งอยู่ในกระบวนการจัดหาสินค้าของห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น หรือกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้า ซึ่งจัดเป็นผู้มีส่วนเกียวข้องภายนอกบริษัท ห้างสรรพสินค้าต้องสร้างสั มพันธภาพและ
ความเข้าใจที่ดีบนพื้นฐานความไว้วางใจความเคารพเชื่อถือซึ่งกันและกันระหว่างผู้จัดหาสินค้าและซัพพลายเออร์
การจัดการความสัมพันธ์ หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและเป็นการทางานร่วมกันใน
ระยะยาว ในฐานะหุ้นส่วน การทางานร่วมกันในระยะยาว หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยี ตลอดจนการ
พัฒนาหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกัน อันก่อ ให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ประเภทของความสัมพันธ์ จะได้รับ
การพิจารณาซัพพลายเออร์ทุกรายที่มีศักยภาพศักยภาพในการขาย ถ้าผ่านการประเมินแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ
กับซัพพลายเออร์หลายระดับ ขึ้นอยู่กับสภาพของการซื้อ ความสาคัญซัพพลายเออร์ และวิธีการก่อปฏิกิริยาของผู้ซื้อสินค้า
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier Performance) Gioconda et al. (2006)
ได้ศึ กษาถึงความสามารถของผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier Performance) พบว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ ม
ให้กับอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นใน การสนับสนุนของทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นการทางานจนถึงกระบวนการขั้นสุดท้าย
ความสามารถ ในการแข่งขันของโซ่อุปทานขึ้นอยู่กับสมรรถนะของผู้จัดหาวัตถุดิบในเรื่อง ราคา คุณภาพ และการส่งมอบ
ที่ตรงเวลา แม้ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีความสาคัญต่อความสามารถของผู้จั ดหาวัตถุดิบ แต่งานวิจัยส่วนมาก
ก็จะเน้นศึกษาถึงความสามารถของผู้จัดหาวัตถุดิบในเรื่องการปฏิบัติงาน
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การจัดการความสัมพันธ์ กับ ซัพพลายเออร์ เป็นแนวคิดที่ให้ค วามสาคัญ กับซัพ พลา ยเออร์เป็นหลัก
โดยแนวคิดนี้อยู่ภายใต้มุมมองของการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) Burnes (1998) “SRM
as where customers and suppliers develop a close and long-term relationship work together as
partners.” หรือจุดที่ลูกค้าและซัพพลายเออร์มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและเป็นการทางานร่วมกัน
ในระยะยาว ในฐานะหุ้นส่วนการทางานร่วมกันในระยะยาว หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา
หรือการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

ภาพที่ 3 การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
ที่มา : The Supply Chain Management Processes ,The International Journal of Logistics Management,
Vol,12. No.2 2001. P 25
ผลของการจัดการความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของผู้จัดหาวัตถุดิบ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ
จากการศึกษางานวิจัยของ Jack and Tomas (2015) พบว่า การสนับสนุนการจัดการจากผู้บริหารระดับบน การเตรียม
ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี และความไว้วางใจที่พบว่ามีนัยสาคัญในเชิงบวก ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์
ของผู้จัดจาหน่ายเชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผู้จัดหาวัตถุดิบที่ได้รับพบว่ามีในเชิงบวก และส่งผลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และผลลัพธ์ที่มีคุณภาพในการให้บริการและการปฏิบัติ งานการเงิน งานวิจัยฉบับนี้ระบุอิทธิพลการจัดการ
ความสัมพันธ์ของบุคคล และเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของความสัมพันธ์
ของผู้จัดจาหน่ายเชิงกลยุทธ์และการระบุผลลัพธ์ของกระบวนการนี้เป็นวัดโดยการปรับปรุงที่มีคุณภาพสาหรับลูกค้า
และผลการดาเนินงานทางการเงิน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 4 กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งแบ่งประเภทของตัวแปร ได้ 3 ประเภท ดังรายละเอียดและ
นิยามเชิงปฏิบัติการต่อไปนี้
1. ตั ว แปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) จ านวน 1 ตั วแปร คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานของการพัฒนาผู้จัดหาสินค้า (Supplier Performance) ได้แก่ 1) Quality 2) Delivery 3) Flexibility
4) Reducing Cost 5) Product variety
2. ตัวแปรแฝงส่งผ่าน (Mediator Latent Variable) จานวน 1 ตัวแปร คือ ความสัมพันธ์ผู้จัดหากับ
ผู้ขายสินค้า (Supplier Relationships) 1)Royalty 2)Integration 3)Communication
3. ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) จานวน 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรการพัฒนาผู้จัดหา
วัตถุดิบ 1) Plant Visit to supplier 2) Delivery 3) Collaboration materials 4) Training 5) Sharing cost 6)
Information Sharing 7) Quality 8) Rewards 9) Dependability 10) Products
โมเดลสมการโครงสร้าง มีหลักฐานทางทฤษฏีและงานวิจัยสนับสนุนว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันต่างมี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม การสร้างโมเดลสมการโครงสร้างนั้น เพื่อยืนยันและทดสอบทฤษฎี (Theory Testing)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Methods Research) เป็นการนาวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มาใช้ในการวิจัยเรื่องเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่รอบคอบ รัดกุมมากที่สุด โดยการนาเอาจุดแข็งของการวิจัยทั้ง 2 รูปแบบ
มาใช้สนับสนุนกันผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานฝ่ายจัดซื้อ จัดหา ระดับหัวหน้าขึ้นไป
เนื่องจากการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการให้ข้อมูลในแนวกว้างที่ให้ข้อสรุปที่จะสามารถนามาใช้ได้ทั่ วทุกพื้นที่ และทา
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การแปรผลและยืนยันด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ การสนทนากลุ่ม(Focus Group)อีกครั้ง โดยแบบแผนของงานวิจัยนี้
เรียกว่า การวิจัยแบบผสมเชิงอธิบาย (Explanatory Mixed Methods Designs) (สุบิน ยุระรัช,2559) โดยมีวัตถุประสงค์
1) ปัจจัยเชิงสาเหตุของการพัฒนาผู้ จัดหาสินค้า ในโซ่อุปทาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของผู้จัดหาสินค้า ใน
ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของประเทศไทย
2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพการดาเนินงานมีผลต่อผลการดาเนินงานของผู้จัดหาวัตถุดิบ ในโซ่
อุปทานห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของประเทศไทย
3) เพื่อประมวลสาระ สรุปแนวทางการไปปรับใช้ในการดาเนินงานการพัฒนาผู้จัดหาสินค้าในโซ่อุปทาน
ในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของประเทศไทย
สาหรับขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย ผู้วิจัยมีกระบวนการดาเนินการ 8 ขั้นตอนหลัก เพื่อศึกษา ปัจจัยเชิง
สาเหตุ ในการพัฒนาผู้จัดหาสินค้า ในโซ่อุปทาน ที่ส่งผลต่ อประสิทธิผลของผู้จัดหาสินค้า ในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น
ของประเทศไทย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพื่อทาให้ผู้วิจัยได้รับความรู้พื้นฐานในการวิจัย และพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา
สารสนเทศให้มีคุณค่าและที่สาคัญยิ่ง คือ ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั้งในเชิงวิชาการและในเชิง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้าท้ องถิ่นโดยการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุ ในการพัฒนาผู้จัดหาวัตถุดิบ ในห่วง
โซ่อุปทาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของผู้จัดหาวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถามจากการสังเคราะห์
และพัฒนาข้อคาถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และทาการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่องมือโดยทาการ
ทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทาการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จานวน 5 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุ รกิจ จานวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ จานวน1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิ จั ย โมเดลลิ ส เรล จ านวน 1 ท่ า น เพื่ อ หาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ คุ ณ ลั ก ษณะตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการวัด (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัย
ได้ ท าการทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยการทดสอบวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ ครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตั วอย่าง(Try Out) ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจัย จานวน 30 คน ก่อนนาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมู ล ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กั บ ผู้ บ ริห ารสถานประกอบในห้ างสรรพสิน ค้ า ท้ อ งถิ่ น น เพื่ อ ศึ ก ษา
อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุ ในการพัฒนาผู้จัดหาสินค้า ในห่วงโซ่อุปทาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของผู้จัดหาวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย และเพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพการดาเนินงานมีผล
ต่อผลการดาเนินงานของการพัฒนาผู้จัดหาวัตถุดิบ ในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย
และน าข้อมูลที่ ได้จ ากการรวบรวมมาทาการตรวจสอบความสมบู รณ์ และถูกต้องก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม LISRELโดยการใช้เทคนิคสถิติ แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural equation modeling: SEM)
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ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนการสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสรุปและอธิบายเนื้อหา
สาระสาคัญให้มีความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา คาถามในการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยได้
กาหนดไว้ ตามหลักการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขั้นตอนที่ 6: สรุป และสังเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้จากผลการวิเ คราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยทาการตรวจสอบ
และยืนยันข้อค้นพบดังกล่าว โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 ท่าน ประกอบไปด้วย
1) ผู้จัดการ 2) หัวหน้างาน 3) ผู้รับผิดชอบโดยตรงที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไปให้ข้อเสนอแนะและร่วมกัน
เสนอแนวทางการไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้จัดหาสินค้า ในโซ่อุปทานด้านที่มีผลการดาเนินงานของผู้จัดหาสินค้า
สินค้า ในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของประเทศไทย
ขั้ น ตอนที่ 7: ขั้ น ตอนการน าเสนอผลการวิ จั ย ตามที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เคราะห์ สรุ ป ผลและอภิ ป ราย
ผลการวิจัย โดยนาเสนอผลการวิจัยที่มีเหตุผลประกอบตามหลักการ และเป็นที่ยอมรับได้ไม่มีซึ่งคาวิจารณ์ รวมถึง
เป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 8: ขั้นตอนการเผยแพร่งานวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุ ในการพัฒนาผู้จัดหาสินค้า ในโซ่อุปทาน ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของผู้จัดหาสินค้า ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ในประเทศไทย โดยการตีพิมพ์
บทความวิชาการในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการดาเนินการ ดังนี้
1. การเตรียมข้อมูล ผู้วิจัยทาการตรวจสอบข้อมูลขาดหาย (Missing) ว่าเป็นข้อมูลขาดหายแบบสุ่ม
หรือแบบมีระบบ
2. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถติ
บรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละกับตัวแปรจัดประเภท (Categorical Variables) และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานด้วย
สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่ าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิท ธิ์การกระจาย (C.V.) ค่ าความเบ้
(Skewness) ค่าความโด้ง (Kurtosis) ค่าต่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) กับตัวแปรเมตริก (Metric Variables)
3. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542: 13-17)
ได้แก่
3.1 การตรวจสอบความโด่ง (Extremes or Outliers) ด้วยการสร้างแผนภาพบ๊อกซ์พลอต (Box
Plot) และแผนภาพการกระจัดกระจาย (Scatter Plot)
3.2 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรว่าเป็นโค้งปกติ (Normality) โดยใช้การทดสอบ
Kolmogorov - Smirmov Test
3.3 การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) ระหว่างตัวแปรด้วยการสร้างแผนภาพการ
กระจัดกระจาย (Scatter Plot)
4. การวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2
4.1 วิเคราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ระหว่า งตั วแปรสั ง เกตได้ และสร้า งเมตริก ส์ ส หสั ม พั น ธ์
(Correlation Matrix)
4.2 วิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ผลการด าเนิ น งานของการจั ด การโซ่ อุ ป ทานด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าจาแนกตามข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ระดับ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการทางานกับองค์การ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามทางเดียว (One
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Way MANOVA) แล้วดาเนินการวิเคราะห์ต่อเนื่องด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยภายหลัง (Post Hoc Test)
4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่เป็นตัวแปรเมตริก (Metric Variables) กับผลการดาเนินงาน
ของการจัดการโซ่อุปทาน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) แบบการวิเคราะห์
ถดถอยเป็นขั้นตอนระดับลดหลั่น (Hierarchical Stepwise Multiple Regression Analysis)
4.4 วิเคราะห์ และตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุตามสมมติฐานข้อ 1
(รูปแบบ 1) และตามสมมติฐานข้อ 2 (รูปแบบ 2) โดยใช้โปรแกรม LISEAL
4.5 เปรี ย บเที ย บขนาดของอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี ตั ว แปรตามในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
5. การวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3
5.1 สรุ ป และส่ ง เคราะห์ ข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ เป็ น แนวทางส าหรั บ การ
ประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทาน
5.2 ทาการตรวจสอบแนวทางการนาไปใช้ และให้ข้อเสนอแนะ โดยการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 7 ท่ า น ประกอบไปด้ วย 1) ผู้ จั ด การ 2) หั ว หน้ า งาน 3) ผู้ รับ ผิ ด ชอบโดยตรงที่ มี
ประสบการณ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ให้คาแนะนา และร่วมกันเสนอแนวทางการไปปรับใช้ในการหาแนวทางสาหรับการ
ประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทาน
5.3 ดาเนินการปรับปรุง: หลักการ และแนวทางจัดพิมพ์เป็นฉบับต้นแบบเสนอ สถานประกอบการที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับการสร้างโมเดล สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling:
SEM) ซึ่งเป็นเทคนิคทางสถิติเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบ (testing) และประมาณค่า (estimate) ความสัมพันธ์
เชิงเหตผุล (causal relationships) องค์ประกอบที่สาคัญของโมเดลสมการโครงสร้าง คือ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
โมเดลสมการโครงส ร้ า ง (structural equation model) ซึ่ ง แสดงถึ ง ความสั ม พั นธ์ เ ชิ ง สาเหตุ (causal
relationship) ระหว่างตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน (หรือระหว่างตัวแปรแฝง) ซึ่งเป็นแบบทางเดียวและแบบ
เส้ น เชิ ง บ วก (recursive and linear additive) และโมเดลการวั ด (measurement model) ซึ่ ง แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ แบบ SEM ถูกใช้ในการตรวจสอบความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นพร้อม
ๆ กันเพื่อให้นักวิจัยสามารถกาหนดความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ การพัฒนาซัพพลายเออร์ (SD)
ความสัม พั น ธ์ระหว่างซัพ พลายเออร์และผู้ข าย (Supplier) (SR) และประสิ ท ธิภ าพของซัพ พลายเออร์ (SP) ถู ก
อธิบายในรูปแบบที่แสดงภาพที่ 3 เพื่อสนับสนุนสมมติฐานโดยรวมเกี่ยวกับสมรรถภาพของแบบจาลอง SEM กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์การยอมรับสมมุติฐานที่เป็นโมฆะของโมเดลโดยรวมคาดว่าจะเป็น ผลการทดสอบว่าโมเดลที่สร้าง
ขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีสถิติวัดความสอดคล้อง ค่าไค-สแควร์ (chi-square) ที่ไม่มีนัยสาคัญ
คือค่า p-value สูงกว่า 0.05 เพื่อสนับสนุนสมมติฐานโดยรวมของแบบจาลอง
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ภาพที่ 5 กรอบแนวความคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ข้อเสนอแนะ
กรอบทฤษฎีแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาซัพพลายเออร์เป็นกิจกรรมสาคัญที่ได้รับความสนใจจาก บริษัท
ขนาดใหญ่และสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้ว่าการทบทวนงานวิจัยการพัฒนาผู้จัดจาหน่ายนี้มี
ความแคบมากเนื่องจากไม่รวมงานวิจัยด้านการจัดซื้อจานวนมากที่มีนัยสาคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้และ
จานวนงานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒ นาซัพพลายเออร์มีข้อ จากัด ความสาคัญ ของฟังก์ชันการจัดซื้อกาลังเติบโตขึ้น
เพื่อให้ฟังก์ชันการจัดซื้อมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาซัพพลายเออร์ ดังนั้นการวิจัยการซื้อสามารถช่วยเราได้เมื่อพูด
ถึงลักษณะการทางานข้ามของกิจกรรมนี้การจัด การซัพพลายเชนให้วิสัยทัศน์ที่เน้นทุกคนในองค์กรเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์การผลิตและคุณภาพ การแสวงหาการปรับปรุงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการร้องขอจากตลาด แต่ยัง
ขับเคลื่อนโดยความต้องการที่จะอยู่รอด "การแบ่งปันข้อมูลระหว่างคู่ค้าของ SCM" และ "พันธมิตรผู้จัดหาเชิงกล
ยุทธ์" จะเน้นโดยใช้ SEM ความสัมพันธ์และผลกระทบของการปฏิบัติ SCM ทั้งสองนี้ได้รับการประเมินด้วย ผล
การศึ ก ษาช่ ว ยในการท าความเข้ า ใจว่ า การแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ระหว่ า งคู่ ค้ า ของ SCM กั บ ผู้ ซื้ อ ของผู้ ข ายมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ ผลการวิจัยชี้ใ ห้เห็นว่า บริษัท ผู้ผลิตควรให้ความสาคัญกับการแบ่งปันข้อมูลการ
ผลิตและการวางแผนกับซั พพลายเออร์ในโครงการพั ฒ นาซัพพลายเออร์รวมทั้งมีส่วนร่วมในโครงการปรับปรุง
คุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF KTB SMEs LOAN CUSTOMERS IN
PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA
กนกพร จันทร1 และ ปิยฉัตร บูระวัฒน์2
KANOKPHORN CHUNTHON1 AND PIYACHAT BURAWAT2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ลูกค้า
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง หมด 15 สาขา จานวนทั้งสิ้น 400 คน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง และการวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ด้ วยสถิ ติ อ้า งอิง One-Way ANOVA , LSD (Least Significant Difference) และ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ
สหสั ม พั น ธ์ข องเพี ย ร์สั น (Pearson Product-Moment Correlation) ที่ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 ผลการวิเคราะห์
ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.20 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่ง
พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในด้านอายุ คือ ลูกค้าสินเชื่อธุร กิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยอายุ
น้อยว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีระดับความพึงพอใจมากกว่าลูกค้าสินเชื่อธุรกิ จขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย อายุ 31-40 ปี
และ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มียอดขายต่อเดือน 100,001-200,000 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ ยวกั บ ปั จ จั ยด้ า นส่วนประสมทางการตลาดบริก ารที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ าสิ น เชื่ อ ธุรกิ จ ขนาดเล็ ก
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับสูง ในแต่ละด้านพบว่า
ด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับสูงมากสุด คือ ด้านความสบาย รองลงมาเป็น ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้ านความสะดวก
ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านต้นทุน และ ด้า นการติดต่อสื่อสาร
ตามลาดับ มีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย, ความพึงพอใจของลูกค้า
ABSTRACT
The objective of this research is to study marketing mix factors that affect the satisfaction
of KTB SMEs Loan customers in Phra Nakhon Si Ayutthaya. Sample was KTB SMEs Loan customers
in Phra Nakhon Si Ayutthaya, totally 1 5 branches with 4 0 0 customers. The statistical methods
were mean, standard deviation, and one way analysis of variance Least Significant Difference
(LSD) and Pearson product moment correlation coefficient at level of significance 0.05 The result
of customers’ analysis was found that most respondents are male (61.20% ) and age higher 50
years. Age was the difference in statistical significance which was the level of satisfaction voted
by KTB SMEs Loan customers with age lower or equal 30 years was higher than age 31-40 years.
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Most customers graduated in Master Degree. Sales amount is 100,001-200,000 per month. The
result of data analysis for marketing mix factors that affect the satisfaction of KTB SMEs Loan
customers in Phra Nakhon Si Ayutthaya was direct variation at 0 .0 5 which was high level of
statistical significance. The highest factor is comfortable, next is taking care, convenience,
valuation, achievement for customers’ needs, cost and communication, respectively.
Keywords : Marketing Mix, KTB SMEs Loan, Satisfaction
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของการแข่งขันทางธุรกิจธนาคารในโลกปัจจุบัน ทาให้ภาวการณ์แข่งขัน
ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ธนาคารต่างๆจึงให้ความสาคัญกับเรื่องการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ส่งผลให้องค์การต้องพยายามหากลยุทธ์และแนวทางในการดาเนินธุ รกิจ
เพื่อให้ตนเองสามารถอยู่รอดได้และเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ธนาคารกรุงไทยเป็นอีกองค์การหนึ่งที่
มุ่งเน้นในการปรับปรุงภาพลักษณ์ ใหม่และพัฒ นารูปแบบการให้บริการและได้กาหนดการดาเนิ นงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ “3 Summits” ได้วางกรอบไว้ 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2564 ช่วงแรกปีพ.ศ. 2557 – 2558 มุ่งเน้น
การวางรากฐานภายในให้แข็งแกร่งช่วง 2 ปีพ.ศ. 2559 – 2561 พัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อปิดช่องว่างกับธนาคาร
คู่แข่งและในช่วง 3 ปี พ.ศ. 2562 – 2564 มุ่งสู่ความเป็นองค์การที่ดีสุดในการ ทาให้พนักงานธนาคารต้องปรับปรุง
กระบวนการทางานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารสนับสนุนการให้สินเชื่อ
แก่ภ าคเศรษฐกิจ ที่สาคั ญ โครงการสินเชื่ อธุรกิจ ขนาดเล็กเป็ น โครงการที่ ธนาคารกรุงไทย ให้การสนั บ สนุ น แก่
ผู้ ป ระกอบการขนาดเล็ ก ตามนโยบายหลั ก ของรั ฐ บาล รวมทั้ ง ได้ ป รั บ กลยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เจน ให้ พ ร้อ มรั บ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิจ และสภาพของธุรกิจไทย อันจะช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศมีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว (นโยบายและวิสัยทัศน์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย. ออนไลน์.2557)
การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าที่มารับบริการเป็นการค้นหาพฤติกรรมการเพื่อทราบถึงลักษณะความ
ต้องการของลูกค้า และคาตอบที่ได้จะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7Cs) มี 7 ด้าน คือ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะ
ได้รับ ด้านต้น ทุ น ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อ สื่อ สาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความสบาย และด้าน
ความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสาคัญ ที่จะช่วยให้ทราบความรู้สึกพึงพอใจ และ
ความต้องการที่มีในตัวตนของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย ส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรม การเลือกใช้
บริการ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารกรุ งไทยจาเป็นต้องเรียนรู้ถึงความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดความแตกต่างในการให้บริการ ได้แก่ 1) การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับ
ความถูกต้องในกระบวนการให้บริการ 2) การสร้างความมั่นใจ มีความรวดเร็วในการพิจารณาอนุ มัติสินเชื่อ 3) ด้าน
การสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม ในความถูกต้องแม่นยาในการคานวณอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม 4) ด้านความใส่ใจ
มีระเบียบขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อที่เหมาะสม 5) ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถติดตาม
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างน่าประทับใจ (ปัณณวัชร์ พัชราวลัย.2558 : 29)
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จากข้อมูลดังกล่าว จึงมีความสนใจในการศึกษาข้อมูลถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะได้เป็น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผู้บริหารสาขาในการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในพื้นที่
บริเวณโดยรอบในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา การปรับปรุงการให้บริการลูกค้าของพนักงานสาขาให้มีคุณภาพอย่าง
แท้จริง สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพราะเป็ น เมื อ งที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตโดยมี ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ หลั ก ส่ ง ผลให้ มี
ผู้ประกอบการกิจการมากรายที่สามารถเป็นกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กของธนาคารกรุงไทย จึงถือเป็นปัจจัยที่
สาคัญเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ทั้ งนี้เพื่อรักษาคุณ ภาพการบริการที่ดีต่อไปหรือเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อพัฒนาระบบการบริการ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
และสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ของธนาคารกรุงไทย ในการ
แข่งขันต่อองค์การอื่นๆได้ ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และยอดขายต่อเดือน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Cs) กับความพึงพอใจของ
ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7Cs) ที่ เรียกว่า “7Cs Compass Model”
ของ ( Shimizu , 1980)อ้างใน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541: 81) มี 7 ด้าน คือ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ
(Customer Value) ด้านต้นทุน (Cost to Customer) ด้านความสะดวก (Convenience) ด้านการติดต่อสื่อสาร
(Communication) ด้ า นการดู แ ลเอาใจใส่ (Caring) ด้ า นความสบาย (Comfort) และด้ า นความส าเร็ จ ในการ
ตอบสนองความต้องการ (Completion) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสาคัญ ที่จะช่วยให้ทราบความรู้สึก พึงพอใจ และ
ความต้องการที่มีในตัวตนของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย ส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรม การเลือกใช้
บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรยศ ยิ่งบุ ญ (2558) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้า (7Cs) ได้แก่ ปัจจัยด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ และด้าน
ความสบาย และปัจจัยความผูกพันของลูกค้าด้านการสร้างความซื่อสัตย์และความจริงใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจและ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเกี่ยวกั บปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ยอดขายต่อปี ที่แตกต่างกันว่าจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแตกต่างกัน
หรือไม่ และ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Cs) ประกอบด้วย คุณค่าที่ลูกค้า
จะได้รับ (Consumer value) ต้นทุน (Cost to vustomer) ความสะดวก (Convenience) ความสบาย (Comfort)
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) การดู แ ลเอาใจใส่ (Caring) ความส าเร็จ ในการตอบสนองความต้ อ งการ
(Completion) ว่ามีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กด้านใดบ้าง เพื่อนาข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เพื่อให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ (H1)
2. อายุ (H2)
3. ระดับการศึกษา (H3)
4. ยอดขายต่อเดือน (H4)

ความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
1. ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า
2. ด้านการสร้างความมั่นใจ
3. ด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม
4. ด้านความใส่ใจ
5. ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อ้างอิง (ปัณณวัชร์ พัชราวลัย. 2558 : 29)

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7C’s)
1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (H5) 2. ต้นทุน (H6)
3. ความสะดวก (H7)
4. ความสบาย (H8)
5. การติดต่อสื่อสาร (H9)
6. การดูแลเอาใจใส่ (H10)
7. ความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ (H11)
อ้างอิง:( สรยศ ยิ่งบุญ. 2556 : 9)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะบุคคล ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อความพึ งพอใจในการใช้บริการ
สินเชื่อกับธนาคาร คุณลักษณะส่วนบุคคลในที่นี้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ยอดขายต่อเดือน
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกค้า หมายถึง เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
3. ความพึงพอใจในการใช้บริการ หมายถึง การเลือกใช้ผลิตภั ณ ฑ์ด้านสินเชื่อของธนาคารอย่างเต็มใจ
รวมถึงความรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การสารวจโดยผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ านวน400 กลุ่ ม ตั วอย่ าง ซึ่ งผู้ ศึ ก ษาจะท าการสุ่ ม ตั วอย่ างอย่ างง่า ย จากจ านวนลู ก ค้ าทั้ งหมด 15 สาขา ของ
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสินเชื่อธุร กิจธนาคารกรุงไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขและไปทดลองใช้ (Try out) กับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทย
ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จ านวน30 ชุ ด เพื่ อ วิ เคราะห์ ห าค่ า คุ ณ ภาพโดยใช้ วิ ธี Reliability Coefficient
(Cronbach, 1974) โดยความเชื่อมั่น ที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 0.7 (ธานินทร์ ศิลปะจารุ,2551) จึงสามารถนาไปใช้เก็บ
ข้อมูลได้ ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นของคาถามแต่ละประเด็นและค่าความเชื่ อมั่นรวมอยู่
ระหว่างค่า 0.7-1.00 จึงได้สรุปว่า แบบสอบถามที่ได้สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ (ธานินทร์ ศิลปะจารุ .
2551 : 54)
การแปลผลคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง มาก
คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง น้อย
คะแนน 1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ธนาคารกรุงไทย ใน
เขตอยุธยา ทั้ง 15 สาขา เพื่อขออนุญาตใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสาขาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการติดตาม กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน อันประกอบด้วยลูกค้า
สินเชื่อธุรกิจ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจโดยวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และแสดงตารางแบบร้อยละเพื่อ
พิจารณาถึงลักษณะทั่วไปของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างทางด้านข้อมูลส่วนบุคคล
5 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ยอดขายต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ทดสอบโดยแบ่งเป็น เพศ ใช้สถิติ t-test สาหรับ ตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา และ
ยอดขายต่อเดือน ใช้สถิติ One-Way ANOVA ทดสอบสมมติฐานของตัวแปรที่มีมากกว่า 3 กลุ่ม ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 และในกรณีที่พบค่าความแตกต่า งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้
Fisher’s Least significant difference (LSD) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
5.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทดสอบโดยใช้สถิติ Pearson correlation ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
เกณฑ์การแปรความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบ่งออกเป็นช่วงดังนี้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับความสัมพันธ์
0.80 ขึ้นไป ระดับสูงมาก
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0.60-0.79 ระดับสูง
0.40-0.59 ระดับปานกลาง
0.20-0.39 ระดับค่อนข้างต่า
0.01-0.19 ระดับต่า
0.00 ไม่มีความสัมพันธ์
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
245
61.20
หญิง
155
38.80
รวม
400
100
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศชาย จานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ61.20
และเพศหญิง จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80
ตารางที่ 2 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี
61
15.20
31-40 ปี
105
26.20
41-50 ปี
114
28.50
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
120
30.00
รวม
400
100
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จานวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 รองลงมาอายุ 41-50 ปี จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และน้อยสุดอายุ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20
ตารางที่ 3 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่าปริญญาตรี
159
39.80
ปริญญาตรี
216
54.00
ปริญญาโท
25
6.20
ปริญญาเอก
0
0.00
รวม
400
100
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 216 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.00 รองลงมา มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 และน้อยสุด มี
ระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20
ตารางที่ 4 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามยอดขาย
ยอดขายต่อเดือน
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 100,000 บาท
73
18.20
100,001-200,000 บาท
154
38.50
200,001-300,000 บาท
134
33.50
มากกว่า 300,001 บาทขึ้นไป
39
9.80
รวม
400
100
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก ยอดขายต่อเดือน100,001-200,000บาท จานวน 154
คน คิ ดเป็น ร้อยละ 38.50 รองลงมา 200,001-300,000 จานวน 134 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 33.50 และน้ อยสุ ด
มากกว่า 300,001 บาทขึ้นไป จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80
2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ตารางที่ 5 สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(S.D)
แปลผล
(X )
1
2
3
4
5

ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ
ด้านต้นทุนของลูกค้า
ด้านความสะดวก
ด้านความสบาย
ด้านการติดต่อสื่อสาร

3.48
3.79
3.76
3.56
3.77

0.45
0.57
0.55
0.44
0.44

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

6

ด้านการดูแลเอาใจใส่

3.76

0.56

มาก

7

ด้านความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ

3.80

0.55

มาก

3.70

0.46

มาก

รวม

จากตารางที่ 5 สรุปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบเห็นด้วยมากกับข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
7Cs (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.70) และเมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า นความส าเร็ จ ในการ
ตอบสนองความต้ อ งการ (Completion) (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.80) ด้ า นต้ น ทุ น ของลู ก ค้ า (Cost to Consumer)
(ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.79) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77) ด้านการดูแลเอาใจใส่
(Caring) (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.76) ด้ า นความสะดวก (Convenience) (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.76) ด้ า นความสบาย
(Comfort) (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.56) ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ด้ า นคุ ณ ค่ า ที่ ลู ก ค้ า จะได้ รั บ (Consumer Value)
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48)
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
1 ท่านรู้สึกพึงพอใจกับความน่าเชื่อถือของธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับความถูกต้อง
ในกระบวนการให้บริการของผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทย
2 ท่านรู้สึกพึงพอใจกับความรวมเร็วในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อธุรกิจ จึงสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
3 ท่านรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทยด้วยการสร้าง
บริการให้เป็นรูปธรรม
4 ท่านรู้สึกพึงพอใจ กับความใส่ใจในขั้นตอบการอนุมัติมีพนักงานกรุงไทยติดต่อ
ประสานงานอย่างเหมาะสม
5 ท่านรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานกรุงไทยสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
ภาพรวม

(X )
3.69

(S.D)

แปลผล

0.70

มาก

3.60

0.62

มาก

3.46

0.77

มาก

3.57

0.64

มาก

3.46

0.77

มาก

3.55

0.65

มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า จากภาพรวมผู้ตอบแบบสอบเห็นด้วยมากกับความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่ อธุรกิจ
ขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความถูกต้องในกระบวนการให้บริ การของผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.69) รองลงมาคือ ความรวมเร็วในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อธุรกิจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60) ความใส่ใจในขั้นตอบการ
อนุมัติมีพนักงานกรุงไทย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การสร้างบริการให้เป็นรูปธรรมที่สามารถ
คานวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมได้ถูกต้องแม่นยา และบริการของพนักงานกรุ งไทยสามารถตอบสนองความ
ต้องการ การตัดสินใจในเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46)
4. ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 7 สรุปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
H1 = เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน
H2 = อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน
H3 = ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน
H4 = ยอดขายต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน
H5 = ปัจจัยด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย
H6 = ปัจจัยด้านต้นทุนมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารกรุงไทย
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สถิติที่ใช้
Independent
sample t-test
One-Way ANOVA

Sig.
0.169

ผลการทดสอบ
ปฏิเสธ

0.046*

ยอมรับ

One-Way ANOVA

0.735

ปฏิเสธ

One-Way ANOVA

0.289

ปฏิเสธ

Pearson’s
Coefficient
Pearson’s
Coefficient

0.00**

ยอมรับ

0.00**

ยอมรับ
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
สมมติฐาน
H1 = เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน
H2 = อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน
H3 = ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน
H4 = ยอดขายต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน
H5 = ปัจจัยด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย
H6 = ปัจจัยด้านต้นทุนมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารกรุงไทย
H7 = ปัจจัยด้านความสะดวกมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย
H8 = ปัจจัยด้านความสบายมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาด
เล็กธนาคารกรุงไทย
H9 = ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
H10 = ปัจจัยด้านการดูแลเอาใจใส่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย
H11= ปัจจัยด้านความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการมีผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

สถิติที่ใช้
Independent
sample t-test
One-Way ANOVA

Sig.
0.169

ผลการทดสอบ
ปฏิเสธ

0.046*

ยอมรับ

One-Way ANOVA

0.735

ปฏิเสธ

One-Way ANOVA

0.289

ปฏิเสธ

Pearson’s
Coefficient
Pearson’s
Coefficient
Pearson’s
Coefficient
Pearson’s
Coefficient
Pearson’s
Coefficient
Pearson’s
Coefficient
Pearson’s
Coefficient

0.00**

ยอมรับ

0.00**

ยอมรับ

0.00**

ยอมรับ

0.00**

ยอมรับ

0.00**

ยอมรับ

0.00**

ยอมรับ

0.00**

ยอมรับ

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
สรุปภาพรวมปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และยอดขายต่อเดือน
ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุร กิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน พบว่า
1. เพศ มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.169 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 จึ ง ปฏิ เสธสมมติ ฐ าน H1
หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. อายุ มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.046 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ าน H2
หมายความว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน
3. ระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.735 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานรอง
H3 หมายความว่ า ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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4. ยอดขายต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.289 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนั ยสาคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
H4 หมายความว่ า ยอดขายต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า สิ น เชื่ อ ธุ รกิ จ ขนาดเล็ ก
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สรุปภาพรวมระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความพึงพอใจของลูกค้า สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
1. ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รั บ (Consumer Value) มีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกัน กับความ
พึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน H5 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับสูง (r) คือ 0.73
2. ด้านต้นทุน (Cost to Customer) มีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกัน กับความพึงพอใจของ
ลูก ค้ าสิ น เชื่ อ ธุรกิ จ ขนาดเล็ ก ธนาคารกรุงไทยในจั งหวัด พระนครศรีอ ยุธยา จึ งยอมรับ สมมติ ฐาน H6 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับสูง (r) คือ 0.64
3. ด้านความสะดวก (Convenience) มีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกั น กับความพึงพอใจของ
ลูก ค้ าสิ น เชื่ อ ธุรกิ จ ขนาดเล็ ก ธนาคารกรุงไทยในจั งหวัด พระนครศรีอ ยุธยา จึ งยอมรับ สมมติ ฐาน H7 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับสูง (r) คือ 0.77
4. ด้านความสบาย (Comfort) มีความสัมพันธ์ระดับสูงมากในทิศทางเดียวกัน กับความพึงพอใจของลูกค้า
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน H8 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระดับสูง (r) คือ 0.83
5. การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกัน กับความพึงพอใจของ
ลูก ค้ าสิ น เชื่ อ ธุรกิ จ ขนาดเล็ ก ธนาคารกรุ งไทยในจั งหวัด พระนครศรีอ ยุธยา จึ งยอมรับ สมมติ ฐาน H9 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับสูง (r) คือ 0.62
6.การดูแลเอาใจใส่ (Caring) มีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกัน กับความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อ
ธุรกิ จ ขนาดเล็ก ธนาคารกรุงไทยในจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา จึ ง ยอมรับ สมมติ ฐาน H10 โดยมี ค่ า สัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ระดับสูง (r) คือ 0.78
7. ความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) มีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกัน
กับความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน
H11 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับสูง (r) คือ 0.65
สรุ ป ภาพรวมผลการทดสอบด้ ว ยการวิ เคราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น ได้ ค่ า Pearson
Correlation เท่ากับ 0.79 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ที่ 0.01
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับสูง ในแต่
ละด้านพบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับสูงมากสุด คือ ความสบาย รองลงมาเป็น ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความ
สะดวก ด้านคุณ ค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านต้นทุน และ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ตามลาดับ มีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปลายผล
1 เพศ พบว่า เพศแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไม่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธารินี แก้ ว
จันทรา (2556) พบว่า ปัจจัยด้านเพศอายุอาชีพ รายได้ ที่ต่างกัน ลูกค้าจะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน แต่ผลการ
ทดสอบไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารที่ให้บริการลูกค้าทุก ที่
มีคุณสมบัติในการขอสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กของธนาคารกรุงไทย
2 อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสิ นเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยใน
จั ง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธยาที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ งเป็ น ไปตามสมมติ ฐาน จากผลการศึ ก ษาดั งกล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาของ อลงกรณ์ เสริมวิลาสกุล (2547) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุรายได้ที่แตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการแตกต่างกั น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดโซโลมอน (Solomon, 2007) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจ
ของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านด่างๆ โดยอายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการด้าน
ผลิตภัณฑ์
3 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่ อธุรกิจขนาด
เล็ กธนาคารกรุง ไทยในจั งหวัด พระนครศรีอยุ ธยาที่ ไม่ แ ตกต่ า งกั น จากผลการศึ ก ษาดั งกล่า วสอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาของ กัลยา แจ่มแจ้ง (2549) เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีสถานภาพต่างกันต่อการให้บริการ
ของธนาคาร ลูกค้าที่มีเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่แตกต่างกัน
4 ยอดขายต่อเดือน พบว่า ยอดขายต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาด
เล็ กธนาคารกรุง ไทยในจั งหวัด พระนครศรีอยุ ธยาที่ ไม่ แ ตกต่ า งกั น จากผลการศึ ก ษาดั งกล่า วสอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาของ ธารินี แก้วจันทรา (2556) พบว่า ปัจจัยด้านเพศอายุอาชีพ รายได้ ที่ต่างกัน ลูกค้าจะมีความพึงพอใจ
ไม่แตกต่างกัน แต่ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิ จ
ขนาดเล็กของธนาคารกรุงไทย ได้มีกาหนดหลักเกณฑ์ คุณ สมบัติของผู้กู้อย่างเป็นมาตรฐานเมื่อลูกค้าพิ จารณา
ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตรงกับความต้องการแล้ว
5 ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ค่ า ที่ ลู ก ค้ า จะได้ รั บ ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ด้ า นคุ ณ ค่ า ที่ ลู ก ค้ า จะได้ รั บ
(Consumer Value) มีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกัน กับความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากมุมมองด้านผลิตภั ณฑ์ด้านสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กของธนาคารกรุงไทยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าสินเชื่อได้ ซึ่ งตรงกับแนวคิดความคาดหวัง
ของลูกค้า ซึ่งถ้าหากลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีคุณค่าตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ก็จะส่งผลให้ลูกค้านั้นมีพฤติกรรมใน
การตัดสินใจซื้อสินค้านั้น สุรกิต สุริยวงศ์ชัย (2552)
6 ปัจจัยด้านต้นทุน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านต้นทุนมีผลต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า
สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ธนาคารกรุ ง ไทยในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ าน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ สรยศ ยิ่งบุญ (2558) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านต้นทุน ส่งผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ของ
ธนาคารกรุงไทยที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ต่ากว่า เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่น
7 ปัจจัยด้านความสะดวก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกมีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ
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แนวคิดการตัดสินใจของ Kotler (2006,p.181) ปัจจัยที่สาคัญต่อการตัดสินใจซื้อส่วนหนึ่งคือด้านช่องทางการจัด
หน่าย ช่องทางการจาหน่ายสินค้าที่มีความสะดวก และรวดเร็วย่อมต้องการมีโอกาสในการขายมากกว่า
8 ปัจจัยด้านความสบาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความสบายมีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน โดยยึดหลักการทา
การตลาดแบบ Outside-in คือ การเน้นหาความต้องการของลู กค้าเป็นหลัก และตอบสนองความต้องการนั้น และ
สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ที่เน้นความสาคัญไปยังลูกค้ามากขึ้น
9 ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารมีผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่งตรง
กับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2544, หน้า 428-436) กล่าวว่า การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญที่เชื่อมต่อกับภารกิจ
ทางการบริหาร รวมทั้งต้องเปิดรับและดาเนินการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ของ
พนักงานธนาคาร สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้า
10 ปัจจัยด้านการดูแลเอาใจ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการดูแลเอาใจใส่มีผลต่อความพึง
พอใจของลูก ค้ าสิ น เชื่ อ ธุรกิ จ ขนาดเล็ ก ธนาคารกรุงไทยในจั งหวัด พระนครศรีอยุ ธยา จึ งยอมรับ สมมติ ฐาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Lovelock (1996) กล่าวว่า องค์ การบางแห่งที่ป ระสบความสาเร็จมากกว่าองค์ การอื่น ๆ เพราะ
พนักงานร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อทาให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดี ทั้งนี้การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าตั้งแต่เริ่มแรกที่ลูกค้าเข้า
มาใช้บริการสินเชื่อที่ธนาคารกรุงไทย อยู่ในกระบวนการรับบริการสินเชื่อ และหลังรับบริการสินเชื่อ
11 ปัจจัยด้านความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้าน
ความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทยใน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จึ งยอมรับ สมมติ ฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ สรยศ ยิ่งบุ ญ (2558) พบว่า
เนื่องจากการบริการของพนักงานสินเชื่อที่มีความรวดเร็ว ซึ่งสามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
อย่างสมบูรณ์แบบ ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและตัดสินใจซื้อบริการในที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1 ผลการวิจั ย พบว่ าลู ก ค้ าสิ น เชื่ อ ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศชาย มี อ ายุ มากกว่า 50 ปี ขึ้ น ไป ระดั บ การศึ ก ษา
ปริญญาตรี และมียอดขายต่อเดือน 100,001-200,000 บาท หากธนาคารมีรูปแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตรงกับกลุ่ม
ลูกค้าได้ คาดว่าจะมีฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยมากขึ้น เช่ น ควรเพิ่มหลักเกณฑ์ด้าน
คุณสมบัติการขอสินเชื่อ จากเดิมผ่อนชาระไม่เกิน 7 ปี อายุผู้กู้ไม่เกิน 60 ปี เมื่อพบว่าฐานลูกค้าสินเชื่อส่วนใหญ่มี
อายุ 50 ปีขึ้นไปเป็นลูกค้าที่ให้ความสนใจและมีศักยภาพ ควรขยายหลักเกณฑ์เป็น ผ่อนชาระไม่เกิน 10-12 ปี อายุผู้
กู้ไม่เกิน 65 เพื่อเพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
2 ผลที่ได้จาการศึกษาสามารถด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นประโยชน์ต่อธนาคารกรุงไทยใน
การกาหนดนโยบายต่างๆ การบริหารจัดการระบบการบริการของธนาคาร และวางแผนส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูด
ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจให้มาใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ทางธนาคารควรให้ความสาคัญกับ "ด้านความสบาย” มากเป็นอันดับ
แรก เนื่องจากลูกค้าให้ความสาคัญมากที่สุด ซึ่งสิ่งสาคัญในด้านความสบาย คือการสร้างรู ปแบบสิ่งแวดล้อมของการ
ให้บริการเดียวกันขององค์ กร เพื่ อให้เกิดการบริการที่มีคุ ณ ภาพและดีเยี่ยมสาหรับลูกค้า ส่งผลทาให้ลูกค้ าเกิด
ความรู้สึกประทับใจและกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย แนวทางในการสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้าในครั้งแรกที่ เข้ารับบริการกับธนาคารนั้น ธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขาต้องมองถึงสิ่งแวดล้อม
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ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เคาน์เตอร์บริการห้องน้า ทางเดิน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะต้องสร้างความสบายตาและความ
สบายใจให้ลูกค้า
3 จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการดูแลเอาใจใส่มี ผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ดังนั้น ทางธนาคารควรจะมีการจัดพนักงานสินเชื่อที่มี ความรู้คอยให้คาแนะนากับลูกค้าที่มีปัญหา
ในการใช้บริการจากธนาคาร ธนาคารควรที่จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึง
ความเปลี่ยนแปลง หรือผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆ ของทางธนาคาร นอกจากนี้ควรจะมีการแจกของชาร่วย ของกานัล
ในโอกาสพิเศษให้กับลูกค้าโดยควรที่จะมีการเตรียมการให้เพียงพอต่อจานวนลูกค้า ทาให้ได้รับกันอย่างทั่วถึง
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
THE RELATION FACTORS WITH CUSTOMERS’ BEHAVIOR OF PROCESSED HERBAL PRODUCTS IN
UBON RATCHATHANI PROVINCE
กมลพร นครชัยกุล1 และ ธรรมวิมล สุขเสริม2
Kamonphon Nakhonchaigul1 and Thumwimon Sukserm2
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ต่ อ การซื้ อ สิ น ค้ าสมุ น ไพรแปรรูป ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้สินค้าสมุนไพรแปร
รูปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามจากการแจกแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควส์ และหาระดับความสัมพันธ์โดยใช้ Cremer’s V
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอื่นๆ ได้แก่
กลุ่มอ้างอิง ทัศนคติและความเชื่อ และสภาพแวดล้อมภายนอก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพร
แปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
คาสาคัญ : สมุนไพรแปรรูป, พฤติกรรมผู้บริโภค, พฤติกรรมการซื้อสินค้า
ABSTRACT
The purposes of this research study were to study the factors relating with customers’
behavior of processed herbal products in Ubon Ratchathani province. The sample was
consumers who were using or used processed herbal products. The sample number was 400
people, with the age of 20 years up. The data collection instruments was questionnaire. The
statistical studies were frequency, mean, percentage, standard deviation, Chi-square statistics by
using Cremer's V.
The results found that the factors related to purchase habits of processed herbal
products of consumers in Ubon Ratchathani province such as the demographic characteristics,
marketing mix factors and the other factors for example the reference group, attitude and belief,
and external environment.
Keywords : processed herbal products, consumers’ behavior, buying behavior of Goods
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สมุนไพรไทยนับว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน สมุนไพรมีบทบาทสาคัญต่อสังคมไทยเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะในอดีตที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วย คนไทยส่วนใหญ่นิยมในการนาสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค
เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ยังไม่มีความเจริ ญก้าวหน้า ทาให้คนไทยส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาสมุนไพรเป็นหลัก
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นอกจากนาสมุนไพรมาเป็นยารักษาโรคแล้ว สมุนไพรยังนิยมนามาเป็นอาหาร และส่วนประกอบของอาหารเพื่อเพิ่ม
รสชาติของอาหาร รวมทั้งทานเป็นยาเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ นอกจากนี้ สมุนไพรบางชนิดยังได้รับความนิยม
นามาใช้เป็นเครื่องสาอางในการบารุ งรักษาผิวพรรณ และนามาเป็นเครื่องดื่มต่างๆ มากมาย ซึ่งประโยชน์ที่ มี
มากมายของสมุนไพร ทาให้สมุนไพรถูกใช้หรือบริโภคอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันการใช้สมุนไพรของคนไทยมีความเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ อาจมาจากปัจจัยบวกหลายประการ ไม่ว่า
จะเป็นกระแสการรักสุขภาพของผู้บริโภค จากรายงานของภัสรา ชวประดิษฐ์ ที่มีการสรุ ปสถานการณ์การผลิตและ
การตลาดพืชสมุนไพร ได้เขียนไว้ว่า ปี 2557 ตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศมีมูลค่าประมาณ 80,000 ล้าน
บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร น้าสมุนไพรพร้อมดื่ ม มีอัตราการเติบโตสูง การนวดไทยสปาและผลิตภัณฑ์สปา มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว (สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. ออนไลน์. 2558) และจากรายงานของชุลีพร บุตร
โคตร รายงานว่า กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญา
การแพทย์ แ ผนไทยมี มู ล ค่ า ประมาณ 10,000 ล้ า นบาท (ศู น ย์ ข่ า ว Thai Civil Rights and Investigative
Journalism (TCIJ). ออนไลน์. 2557) รวมถึงการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ทาให้การบริโภคสินค้าสมุนไพรเพิ่มขึ้น
เมื่ออัตราการเติบโตของตลาดสินค้าสมุนไพรมากขึ้น จึงมีผู้ประกอบการหลายรายเริ่มเข้ามาดาเนินธุรกิจ
ประเภทเพื่อสุขภาพ เช่น สปา ฟิตเนส รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปเพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบันทาให้
ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร อาหารเสริม ยา เครื่องสาอางค ของใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เป็นต้น ซึ่งสามารถพบเห็นมากมายในท้องตลาด และหาซื้อได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้า
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าเฉพาะเจาะจง หรือร้านขายยา นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปในปัจจุบัน
ยังมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่น่าไว้วางใจมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการส่งเสริมใน
การสร้างมาตรฐานต่างๆมารองรับการผลิต นอกจากนี้ การใช้หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์มีความสะดวกมากขึ้น ยิ่ง
ส่งผลให้ปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้น
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ผลิตผลิตภัณ ฑ์สมุนไพรแปรรูปออกจาหน่ายสู่ท้องตลาดเป็น
จานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มวิ สาหกิจชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย และเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ถึงแม้จะมีผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายสินค้าสมุนไพรแปรรูป
จานวนมาก แต่อย่างไรก็ตามพบว่า สินค้าสมุนไพรแปรรูปมีอัตราการเติบโตคงที่หรือเพิ่มขึ้นไม่สูงมากนัก นอกจากนี้
สาหรับผู้ผลิตบางรายที่เข้ามาในตลาด บางส่วนสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่บางส่วนไม่สามารถดาเนินธุรกิจ
ตนเองให้เติบโตตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และสุดท้ายต้องเลิกกิจการไป โดยเฉพาะสาหรับผู้ผลิตบางรายที่มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยแท้จริง แต่ภูมิปัญญาเหล่านี้กลับไม่ได้รับความสนใจ สืบ
ทอด และนาต่อยอดทางธุรกิจจากคนรุ่นใหม่ ในขณะที่ผู้ผลิตที่มีความเข้มแข็งในการทาธุรกิจ จะเผชิญกับปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกที่ทาให้ธุรกิจไม่เติบโตเท่าที่ควร
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษา เพื่อนาผลการศึกษาดังกล่าว ซึ่ง
เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายสินค้าสมุนไพร จะต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อ
นามาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
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2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
สมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. พฤติ ก รรมผู้ บ ริโภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู้ บ ริโภคคนสุ ด ท้ ายที่ ซื้ อ ไปใช้ เพื่ อ ตนเองหรือ
ครอบครัว โดยพิจารณาจากประเภทสินค้าสมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อย วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าสมุนไพร
แปรรูป ความถี่ในการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป และรูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป
2. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และ จานวนสมาชิกในครัวเรือน
3. สินค้าสมุนไพรแปรรูป หมายถึง สินค้าที่ได้จากส่วนต่างๆของพืชสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่ถูกแปรสภาพ หรือผสม หรือปรุงเป็นยาหรืออาหาร เพื่อประโยชน์ในการตรวจวินิ จฉัย บาบัด
รักษา หรือป้องกัน หรือส่งเสริมสุขภาพมนุษย์และสัตว์ ได้แก่
อาหารเสริมจากสมุนไพร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารปกติ
เป็นการบริโภคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย แต่ไม่ใช่เป็นยาเพื่อการรักษา
ยาสมุนไพร หมายถึง ยารักษาโรคที่ได้จากธรรมชาติ อาจมีการดัดแปลงรูปลักษณะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้
ยาที่นามาจาหน่ายจะเน้นสรรพคุณในการรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ
เครื่องดื่มสมุนไพร หมายถึง เครื่องดื่มชนิดผงหรือก้อนที่มีการบรรจุใส่ซองพร้อมนาไปชงกับน้าร้อนหรือ
น้าเย็น รวมถึง เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดน้าที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม
เครื่องสาอางคสมุนไพร หมายถึง สินค้าจากสมุนไพรที่ใช้ทาความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย ซึ่งได้แก่
ครีมบารุงผิว สบู่ แชมพู ครีมนวดผม สมุนไพรขัดผิว เป็นต้น
สมุนไพรสาหรับการนวด อบ ประคบ หมายถึง สินค้าสมุ นไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการอ่อนล้าของร่างกาย ช่วยรู้สึกผ่อนคลาย
4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ที่มีผลต่อการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป
5. ปัจจัยอื่นๆ หมายถึง อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง ทัศนคติและความเชื่อ และสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มี
ผลต่อการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการนาแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน
การพัฒนากรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัยในครั้งนี้ และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ฐิติกา
พรหมสวาสดิ์ (2555) ทัศนา หงส์มา (2555) วนิดา นิเวศน์มรินทร์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) และปรียา
นุช แดงเดช (2559) ได้ใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในการศึกษา อันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
ราคา สถานที่ จั ดจ าหน่ าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งทั้ งหมดล้วนส่ งผลต่ อพฤติ กรรมในการซื้อ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพร นอกจากนี้ ทัศนา หงส์มา (2555) วนิดา นิเวศน์มรินทร์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
(2556) ยังใช้ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ในการศึกษาด้วย ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเช่นเดียวกัน
ส่วนตัวแปรต้นอื่น ๆ เช่น กลุ่มอ้างอิง ทัศนคติและความเชื่อ และสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า มีนัก วิจัยใช้ตัวแปร
เหล่านี้ ในการศึกษา แม้นชื่อตัวแปรจะไม่ชัดเจนตามที่กล่าวข้างต้น แต่ลักษณะคาถามจะมีความเกี่ยวข้องกัน เช่น
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นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ (2553) มีการตั้งคาถามที่กาหนดเงื่อนไขจากอิทธิพลของครอบครัว และทัศนคติ ส่วน
ณั ฐณิ ช า นิสัยสุข (2556) อธิบ ายถึงผลของการวิจัยที่ ใช้ ปั จ จั ยทางการตลาด ซึ่งถือว่าเป็ นปั จจั ยที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกและยังส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อด้วย
ดังนั้น จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้นามาสรุปโดยกาหนดเป็นกรอบแนวความคิด
และสมมติ ฐ าน โดยแยกปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู้ บ ริ โภคออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอื่นๆ
ตัวแปรต้น
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์
•เพศ
•อายุ
•ระดับการศึกษา
•อาชีพหลัก
•จานวนสมาชิกในครัวเรือน
•รายได้

ตัวแปรตาม

H1

พฤติกรรม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
•ด้านผลิตภัณฑ์
•ด้านราคา
•ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
•ด้านการส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยอื่นๆ
•อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง
•ทัศนคติและความเชื่อ
•สภาพแวดล้อมภายนอก

H2

การซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป

H3

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
H1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภค
H2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภค
H3 ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง ทัศนคติและความเชื่อ และสภาพแวดล้อมภายนอก มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภค
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้เป็น การศึกษาเพื่ อหาปัจจัยที่มีความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในจั งหวัด
อุบลราชธานี กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่เคยซื้อสินค้าหรือใช้สินค้ าสมุนไพรแปรรูป ได้แก่ อาหาร
เสริมสมุนไพร ยาสมุนไพร เครื่องสาอางคสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร และสมุนไพรสาหรับการนวด อบ ประคบ
ในการวิ จั ย ในครั้ง นี้ ผู้ วิ จั ย ไม่ ท ราบขนาดของประชากร (Population size) เนื่ อ งจากไม่ มี ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับจานวนกลุ่มผู้ที่ใช้หรือเคยใช้ผลิต ภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปว่า มีอยู่เป็นจานวนเท่าใด
ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบค่าประชากร โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555 : 46) ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ปรับจานวนตัวเลขให้เป็นจานวนเต็ม จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 400 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามเป็นการ
สร้างขึ้น มา โดยการค้ น คว้าจากหนั งสือ ต ารา และเอกสารงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกับ การวิจั ยในครั้งนี้ รวมทั้ งขอ
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตลาด และนาแบบสอบถามที่
เรียบร้อยแล้วไปทาการทดลองก่อนกับกลุ่มผู้ที่ซื้อหรือเคยซื้อสมุนไพรแปรรูป ที่มีอ ายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จานวน 30
ชุด เพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ตรวจดูความถูกต้ องของการใช้ภาษา ความเข้าใจของคาถาม เพื่อ
นามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมจริง
จากการนาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด มาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อคาถามที่เป็น
Rating Scale จานวน 34 ข้อ พบว่า แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่น 0.806 ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่นที่มากกว่า 0.8
นั่นแสดงว่า แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
3. สถิติในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ( Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 กลุ่ม หรือมากกว่า
2 กลุ่ม โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) หาระดับความสัมพันธ์โดยใช้ Cremer’s V
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.3) อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 31-40
ปีมากที่สุด (ร้อยละ 31.5) มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ากว่า (ร้อยละ 49.0) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 20.0) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
(ร้อยละ 51.2) จานวนสมาชิกในครัวเรือนมีจานวน 2-3 คน (ร้อยละ 54.3)
2. พฤติกรรมการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป เพราะมีความเชื่อในสรรพคุณมากที่สุด (ร้อย
ละ 17.3) ประเภทสิ น ค้ า สมุ น ไพรแปรรู ป ที่ ซื้ อ บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ เครื่ อ งส าอางสมุ น ไพร (ร้ อ ยละ 24.2) ส่ ว นใหญ่
วัตถุประสงค์ ในการซื้อ คือ ซื้อเพื่อใช้หรือบริโภคเอง (ร้อยละ 77.7) ปกติจะซื้อน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน (46.5)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งต่ากว่า 500 บาท (ร้อยละ 85.2) สถานที่ที่นิยมซื้อ คือ ร้านขายยาปัจจุบัน (ร้อยละ 24.5)
แหล่งในการค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่จะสอบถามข้อมูลจากคนรู้จัก (ร้อยละ 37.3) และจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อจาก
ประสบการณ์ของตนเอง (ร้อยละ 30.0)
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป
ของผู้บริโภค พบว่า 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของ
ผู้ บ ริ โภคในด้ า นประเภทสมุ น ไพรแปรรูป ที่ มี ก ารซื้ อ บ่ อ ยมากที่ สุ ด คื อ ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด 2) ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในด้านวั ตถุประสงค์ในการ
ซื้อสมุนไพรแปรรูปมากที่สุด คือ อายุ 3) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
สมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในด้านความถี่ในการซื้อสมุนไพรแปรรูปมากที่สุด คือ อาชีพหลัก และ 4) ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในด้านรูปแบบการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปมากที่สุด คือ ระดับการศึกษาสูงสุด
สมมติฐาน 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปร
รูปของผู้บริโภค พบว่า
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพร
แปรรูปของผู้บริโภคด้านประเภทสมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อยมากที่สุด คือ ฉลากบรรจุภัณฑ์ให้ข้อมูลรายละเอียด
และแนะนาวิธีใช้ที่ชัดเจน 2) ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อสมุนไพรแปรรูปของ
ผู้บริโภคในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปมากที่สุด คือ การมีกลิ่นหรือรสชาติของสมุนไพร 3)
ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุน ไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านความถี่ในการซื้อ
สินค้าสมุนไพรแปรรูปมากที่สุด คือ ผลิตภัณ ฑ์ มีการรับประกันคุ ณ ภาพจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย 4) ปัจจัยย่อยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านรูปแบบในการตัดสินใจซื้อสิ นค้า
สมุนไพรแปรรูปมากที่สุด คือ ฉลากบรรจุภัณฑ์ให้ข้อมูลรายละเอียดและแนะนาวิธีใช้ที่ชัดเจน
(2) ด้านราคา ได้แก่ 1) ปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของ
ผู้บริโภคด้านประเภทสินค้าสมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อยมากที่สุด ได้แก่ มีการติดป้ายราคาหรือพิมพ์ราคาอย่าง
ชัดเจน 2) ปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านความถี่ในการ
ซื้อสินค้ าสมุนไพรแปรรูปมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุ ณ ภาพ 3) ปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านรูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปมากที่สุด คือ มีการ
ติดป้ายราคาหรือพิมพ์ราคาอย่างชัดเจน
(3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ 1) ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านประเภทสมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อยมากที่สุด คือ ร้าน
จาหน่ายมีบริเวณที่จอดรถสะดวกสบาย 2) ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านความถี่ในการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป คือ การจัดตกแต่งร้านให้ดูสวยงาม
3) ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้าน
รูปแบบในการตัดสินใจซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปมากที่สุด คือ ร้านจาหน่ายมีบริเวณที่จอดรถสะดวกสบาย
(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ 1) ปัจจัยย่อยด้านการส่ งเสริมการตลาดที่มี ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านประเภทสมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อยมากที่สุด คือ การโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์ 2) ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของ
ผู้บริโภคด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสิน ค้าสมุนไพรแปรรูป คือ การให้สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 3) ปัจจัย
ย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านความถี่ในการ
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ซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปมากที่สุด คือ การแจกของแถม 4) ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านรูปแบบการตั ดสินใจซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปมากที่สุด คือ การ
แจกของแถม
สมมติฐาน 3 ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง ทัศนคติและความเชื่อ และสภาพแวดล้อมภายนอก มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภค พบว่า
(1) กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ 1) ปัจจัยย่อยด้านกลุ่มอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปร
รูปของผู้บริโภคด้านประเภทสมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อย คือ ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคม 2) ปัจจัยย่อย
ด้านกลุ่มอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า
สมุนไพรแปรรูป คือ กลุ่มครอบครัว 3) ปัจจัยย่อยด้านกลุ่มอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปร
รูปของผู้บริโภคด้านความถี่ในการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป คือ คาแนะนาของแพทย์ 4) ปัจจัยย่อยด้านกลุ่มอ้างอิงที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านรูปแบบในการตัดสินใจซื้อสินค้าสมุนไพรแปร
รูป คือ คาแนะนาของแพทย์
(2) ทั ศ นคติ แ ละความเชื่ อ ได้ แ ก่ 1) ปั จ จั ย ย่ อ ยด้ า นทั ศ นคติ แ ละความเชื่ อ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านประเภทสมุนไพรแปรรูปที่มีก ารซื้อบ่อย คื อ สมุนไพรไทยมี
ประโยชน์นานัปการ 2) ปัจจัยย่อยด้านทัศนคติและความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูป
ของผู้บริโภคด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ สมุนไพแปรรูปมากที่สุด คือ สินค้าสมุนไพรมีผลข้างเคียงน้อย 3) ปัจจัยย่อย
ด้านทัศนคติและความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านความถี่ในการซื้อ
สมุนไพแปรรูปมากที่สุด ได้แก่ สารเคมีสะสมในร่างกายน้อย
(3) สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 1) ปัจจัยย่อยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านประเภทสมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อย คือ กระแสคนรักสุขภาพ
2) ปัจจัยย่อยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้าน
ความถี่ในการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป คือ กระแสคนรักสุขภาพ
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปตารางตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์และมีค่าร้อยละมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้มองเห็น
ภาพรวมทั้งหมดของผลการศึกษา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปตารางตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์และมีค่าร้อยละมากที่สุด
สมมติ
ฐาน
H1
H2

ตัวแปรต้น

ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์
ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

พฤติกรรมผู้บริโภค
ประเภทสมุนไพรทีม่ ี วัตถุประสงค์ในการ ความถี่ในการซื้อ
การซื้อบ่อย
ซื้อสินค้าฯ
สินค้าฯ
ระดับการศึกษา
อายุ
อาชีพหลัก
ฉลาก บรรจุภัณฑ์ให้
ข้อมูลรายละเอียด
และแนะนาวิธีใช้
อย่างชัดเจน
มีการติดป้ายราคา
หรือพิมพ์ราคาอย่าง
ชัดเจน

มีกลิ่นหรือรสชาติ
สมุนไพร

-
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ผลิตภัณฑ์มีการ
รับประกันคุณภาพ
จากผู้ผลิตหรือ
ผู้ขาย
ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ

รูปแบบการตัดสินใจซื้อ
สินค้าฯ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ฉลาก บรรจุภัณฑ์ให้
ข้อมูลรายละเอียดและ
แนะนาวิธีใช้อย่างชัดเจน
มีการติดป้ายราคาหรือ
พิมพ์ราคาอย่างชัดเจน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สมมติ
ฐาน

ตัวแปรต้น

ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย

H3

ด้านการส่งเสริม
การตลาด
กลุ่มอ้างอิง
ทัศนคติฯ
สภาพแวดล้อมฯ

ประเภทสมุนไพรทีม่ ี
การซื้อบ่อย
ร้านจาหน่ายมี
บริเวณที่จอดรถ
สะดวกสบาย
การโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์
ดาราหรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
สมุนไพรไทยมี
ประโยชน์นานัปการ
กระแสคนรักสุขภาพ

พฤติกรรมผู้บริโภค
วัตถุประสงค์ในการ ความถี่ในการซื้อ
ซื้อสินค้าฯ
สินค้าฯ
การจัดตกแต่งร้าน
ให้ดูสวยงาม
การให้สมัครสมาชิก
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ครอบครัว
สินค้าสมุนไพรมี
ผลข้างเคียงน้อย
-

รูปแบบการตัดสินใจซื้อ
สินค้าฯ
ร้านจาหน่ายมีบริเวณที่
จอดรถสะดวกสบาย

การแจกของแถม

การแจกของแถม

คาแนะนาของ
แพทย์
สารเคมีสะสมใน
ร่างกายน้อย
กระแสคนรัก
สุขภาพ

คาแนะนาของแพทย์
-

อภิปรายผล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปเพราะมีความเชื่อในสรรพคุณมากที่สุด ประเภท
สินค้าสมุนไพรแปรรูปที่ซื้อบ่อยที่สุด คือ เครื่องสาอางคสมุนไพร ปกติผู้ตอบแบบสอบถามจะซื้อสมุนไพรแปรรูปน้อย
กว่า 1 ครั้งต่อเดือน ค่ าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งต่ากว่า 500 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ LIYUN (2556 :
บทคั ด ย่อ) ที่ ศึ ก ษาเรื่อง ความสัม พั นธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับ พฤติ กรรมการซื้อ สมุน ไพรจี น ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าสมุนไพรจีนน้อยกว่าเดือนละครั้ง ครั้งละไม่เกิน 500
บาท และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศสวดี อยู่สนิท (2554 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณ ฑ์ สมุนไพรบารุงหน้าโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณ ฑ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ความถี่ในการซื้อน้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และค่าใช้จ่ายต่อครั้งน้อยกว่า 500 บาท สถานที่ที่นิยมซื้อคือ ร้านขายยา
ปัจจุบัน แหล่งในการค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่จะสอบถามข้อมูลจากคนรู้จัก สอดคล้องกับบทความของ รุ้ งทอแสง ชั้น
สุวรรณ (2559 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสาอางคทั่วไปของสมุนไพร
พบว่า ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเพื่อน ญาติ คนแนะนา โทรทัศน์/วิทยุ และประกาศต่างๆ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานุช แดงเดช (2559 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ รรเทาปวดที่ ท าจากสมุ น ไพรของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้รับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากคนรู้จัก วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปคื อ
ซื้อเพื่อใช้หรือบริโภคเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานุช แดงเดช (2559 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดที่ทาจากสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้หรือซื้อผลิตภัณ ฑ์สมุนไพรเพื่อช่วยบรรเทา ส่วนใหญ่ ซื้อใช้เอง และจะมีรูปแบบการ
ตัดสินใจซื้อจากประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา นิเวศน์มรินทร์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์
เกียรติ (2556 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรไทยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด คือ
การตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรไทยด้วยตัวเอง
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปในด้านสินค้า
สมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งสอดคล้อง
กับการทดสอบสมมติฐานของ ทัศนา หงส์มา (2555 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า
OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป
พบว่า 1) ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า สมุ น ไพรแปรรูป ในด้ า นสิ น ค้ า สมุ น ไพรแปรรูป ที่ มี ก ารซื้ อ บ่ อ ย ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สะอาด ผลิตภัณฑ์มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากองค์กรต่างๆ ฉลากบรรจุภัณฑ์ให้ข้อมูลรายละเอียดและแนะนาวิธีใช้ที่ชัดเจน และบรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงามและปลอดภัย มีการติดป้ายราคาหรื อพิมพ์ราคาอย่างชัดเจน การจัดตกแต่งร้านให้ดูสวยงาม การโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมทางการตลาด การให้ส่วนลด และการสมัคร
สมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 2) ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า
สมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อย ได้แก่ มีกลิ่นหรือมีรดชาดสมุนไพร 3) ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป
ในด้านความถี่ในการซื้อสมุนไพรแปรรูป ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย ผลิตภัณฑ์
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ ฉลากบรรจุภัณฑ์ให้ข้อมูลรายละเอียดและแนะนาวิธีใช้ที่ชัดเจน บรรจุ
ภัณฑ์มีความสวยงามและปลอดภัย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ การจัดตกแต่งร้านให้ดู
สวยงาม การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การแจกของแถม การแจกผลิตภัณ ฑ์ทดลองใช้ การให้ส่วนลด และการให้
สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 4) ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปในด้านรูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้า
สมุนไพรแปรรูป ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากองค์กรต่างๆ ฉลากบรรจุภัณฑ์ ให้ข้อมูลรายละเอียดและแนะนาวิธีใช้อย่างชัดเจน บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
และดูปลอดภัย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีการติดป้ายราคาหรือพิมพ์ราคาอย่างชัดเจน การจัดตกแต่งร้านให้ดู
สวยงาม การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมทางการตลาด การแจกของ
แถม การแจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ การให้ส่วนลด การให้สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานขายส่ง
ตรงถึงบ้าน จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยย่อยด้านต่ างๆของส่วนประสมทางการตลาดบางส่วน
สอดคล้องกับโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 2546 : 196) ซึ่งอธิบายว่า สิ่งกระตุ้นถือเป็น
เหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า สิ่งกระตุ้นทางการตลาดเป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถควบคุมและต้องจัดให้มี
ขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 1. สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ 2. สิ่งกระตุ้น
ด้านราคา 3. สิ่งกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 4. สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่ง
กระตุ้นเหล่านี้จะผ่านไปยังความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้ อ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งถูกควบคุม
ด้วยลักษณะของผู้ซื้อ และขั้ นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ และส่งผลให้การตอบสนองของผู้ซื้อแตกต่างกันหรือ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน
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ผลการศึกษาปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์กั บพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูป พบว่า 1) ปัจจัย
ย่อยด้านกลุ่มอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านประเภทสมุนไพรแปรรูป
ที่มีการซื้อบ่อย ได้แก่ กลุ่มเพื่อน คาแนะนาของแพทย์ และดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคม 2) ปัจจัยย่อยด้าน
กลุ่มอ้างอิงที่มีค วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า
สมุนไพรแปรรูป ได้แก่ กลุ่มครอบครัว 3) ปัจจัยย่อยด้านกลุ่มอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพร
แปรรูปของผู้บริโภคด้านความถี่ในการซื้อสินค้าสมุ นไพรแปรรูป คือ กลุ่มเพื่อน ครอบครัว และคาแนะนาของแพทย์
4) ปัจจัยย่อยด้านกลุ่มอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านรูปแบบในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป คือ คาแนะนาของแพทย์ และครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของกลุ่ม
อ้ างอิ ง (Blackwell, Miniard and Engel. 2006 อ้ างอิ งใน ศิ ริ วรรณ เสรี รั ตน์ . 2550 : 219 ) ที่ กล่ าวว่ า กลุ่ มอ้ างอิ ง
หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มซึ่งมีอิทธิพลที่สาคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล เป็นกลุ่มอ้างอิงสาหรับการตัดสินใจซื้อของบุคคล
กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ทั ศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น จากการศึกษาจึงพบว่า กลุ่มอ้างอิง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป และกลุ่มอ้างอิงแต่ละกลุ่ม มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติและความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูป พบว่า
1) ปัจจัยย่อยด้านทัศนคติและความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้าน
ประเภทสมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อย ได้แก่ สรรพคุณสามารถบรรเทาหรือรักษาโรคได้ดีเมื่อเทียบกับสินค้าที่ไม่ใช่
สมุนไพร สมุนไพรไทยมีประโยชน์นานัปการ และสารเคมีสะสมในร่างกายน้อย 2) ปัจจัยย่อยด้านทัศนคติและความ
เชื่อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสมุนไพแปรรูป
ได้แก่ สินค้าสมุนไพรมีผลข้างเคียงน้อย 3) ปัจจัยย่อยด้านทัศนคติและความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการ
ซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านความถี่ในการซื้อสมุนไพรแปรรูปมากที่สุด ได้แก่ สมุนไพรไทยมีประโยชน์
นานัปการ และ สารเคมีสะสมในร่างกายน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของทัศนคติและความเชื่อ (Kotler, 2003,
อ้างอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2546 : 214 ) ที่กล่าวว่า เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล
ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฎิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ
ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติ จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคกั บการตัดสินใจซื้อมี
ความสัมพันธ์กัน ส่วนความเชื่อ (Beliefs) ความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง หรือเป็นความคิดที่บุคคล
ยึดถือในใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ดังนั้น ปัจจัยย่อยบางส่วนของทัศนคติและความเชื่อส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปแตกต่างกัน
ผลการศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูป พบว่า
1) ปัจจัยย่อยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้ บริโภคด้าน
ประเภทสมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อย คือ กระแสคนรักสุขภาพ 2) ปัจจัยย่อยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคด้านความถี่ในการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป คือ
กระแสคนรักสุขภาพ จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ า ปัจจัยย่อยด้านต่างๆของส่วนประสมผลิตภัณฑ์บางส่วน
สอดคล้องกับโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริว รรณ เสรีรัตน์และคณะ : 2546 : 196) ซึ่งอธิบายว่า สิ่งกระตุ้นถือเป็น
เหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า สิ่งกระตุ้นอื่นๆ เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์กร ซึ่ง
องค์กรควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ ได้แก่ 1. สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ 2. สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี 3. สิ่งกระตุ้น
ทางกฏหมายและการเมือง 4. สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งกระตุ้นเหล่านี้จะผ่านไปยังความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อ ซึ่งความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื้อไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งถูกควบคุมด้วยลักษณะของผู้ซื้อ และขั้นตอนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ และส่งผลให้การตอบสนองของผู้ซื้อแตกต่างกันหรือส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปที่แตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการเลือกประเภทสินค้าสมุนไพรแปรรู ป วัตถุประสงค์ในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และ
รูปแบบการตัดสินใจซื้อสมุนไพรแปรรูป เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกประเภทสินค้าสมุนไพรแปรรูปต่างกัน หรือ ระดับการศึกษามีผลต่อความถี่ใน
การซื้อสมุนไพรแปรรูปที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายสามารถนาไปกาหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อที่จะพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
2. ผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายควรให้ความสาคัญกับสินค้าสมุนไพรแปรรูปด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่อ ง การรับรอง
คุณภาพสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จาหน่าย ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความ
มั่นใจในการใช้สินค้าแก่ผู้บริโภค และควรให้ความสาคัญกับรู ปลักษณ์ภายนอกของสิ นค้ามากขึ้น โดยเฉพาะการ
เลือกบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและการออกแบบฉลากที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่สินค้า
ทาให้สินค้าดูสะอาด ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค ในขณะเดียวกันรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสวยงามทาให้มูลค่าของสินค้า
สมุนไพรแปรรูปเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกประเภทสมุน ไพรแปร
รูปที่มีการซื้อบ่อย ความถี่ในการซื้อ และรูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป
3. ด้านราคา สินค้าสมุนไพรแปรรูปควรกาหนดราคาเหมาะสมกับคุณ ภาพ และมีป้ายราคาบอกอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากราคาของสมุนไพรแปรรูปค่อนข้างสูง ดังนั้น ควรเพิ่มคุณค่าสินค้าให้มีความเหมาะสมกับราคา จะ
ทาให้มีผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้การกาหนดราคาสินค้าสมุนไพรแปรรูปที่เหมาะสมกับคุณภาพ
และราคาเหมาะสมกับปริมาณจะช่วยเพิ่มความถี่ในการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปมากขึน้
4. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย การจัดแต่งร้านค้าให้ดูสวยงามและการมีที่ จอดรถสะดวก สบาย มีผลต่อ
พฤติกรรมในด้านประเภทสมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อย ความถี่ในการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป และรูปแบบในการ
ตัดสินใจซื้อสมุนไพรแปรรูป
5. ด้านการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
อาจเนื่องจากปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตมากขึ้น ดังนั้นการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์จึงมี
บทบาทต่อพฤติกรรมการซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกประเภทของสมุนไพรที่มีการซื้อบ่อย และนอกจากนี้ การใช้
การส่งเสริมการขายเข้ามาช่วย จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทดลองซื้อและกระตุ้นการขาย เช่น การแจกของแถม
การให้ส่วนลด การแจกสินค้าตัวอย่าง การให้สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
6. กลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการซื้อ
แต่พบว่าแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้านความถี่ในการซื้อสมุนไพรแปรรูป และรูปแบบการ
ตัดสินใจซื้อสมุนไพรแปรรูป เนื่องจากกลุ่มอ้างอิงกลุ่มนี้มีความน่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจ หากกลุ่มนี้มีการแนะนาใน
การใช้ แ ละการบริ โภคสมุ น ไพร อาจจะส่งผลต่ อ การใช้ ห รือ บริโภคสมุ น ไพรแปรรูป มากขึ้น ขณะที่ กลุ่ ม อ้ างอิ ง
ครอบครัว จะมีผลต่อวัตถุประสงค์ในการซื้อ
7. ผู้บริโภคมีความเชื่อว่าสมุนไพรมีประโยชน์นานัปการและสารเคมีสะสมในร่างกายน้อย ผู้ผลิตหรือผู้จัด
จาหน่าย หรือแม้แต่องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้ในการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการซื้อที่มากขึ้น หรือนาไปใช้
ในการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งส่งผลให้ความถี่ในการซื้อเพิ่มมากขึ้นได้
8. กระแสการรักสุขภาพ มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านประเภทสมุนไพรแปรรูปที่มีการซื้อบ่อย และ
ความถี่ในการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูป ซึ่งหมายถึง หากมีการส่งเสริมการใช้สินค้าสมุนไพรแปรรูปประเภทใดจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ จะส่งผลต่อการใช้หรือการบริโภคสินค้าสมุนไพรแปรรูปประเภทนั้น
รวมถึงความถี่ในการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรศึกษาในกลุ่มพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น
และควรศึกษาในด้านอุปทาน (Supply) เพื่อจะได้ครอบคลุมและสร้างกลยุทธ์สาหรับสินค้าสมุนไพรแปรรูปอย่างครบวงจร
เอกสารอ้างอิง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กรณีศึกษา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
FACTORS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ECO-CULTURAL LANDSCAPE FOR COMMUNITYBASED TOURISM MANAGEMENT : A CASE STUDY OF MAE CHAEM, CHAING MAI PROVINCE
พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม1
Phisaphim Junphrom1
ทิพย์สุดา ตั้งตระก สายสกุล ฟองมูล2 สมคิด แก้วทิพย์3 และ ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร4
Tipsuda Tangtragoon1 Saisakul Fongmul2 Somkit Keawtip3 and Pathipan Sutigoolabud4
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4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒ นธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อหาแนวทางในการจัดการความรู้ภูมิ
นิเวศวัฒนธรรมเพื่อท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยทาการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม
ปีพ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
จัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่วนประกอบของแบบสอบถามมี 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 คาถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และ
ข้อมู ลด้ า นสังคม และส่ วนที่ 2 ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ลักษณะการจั ดการเรียนรู้ โดยแบบสอบถามมี ค่ าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (OIC) คือ 0.65 และใช้สูตร KR-21 ปรากฏค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ยอยู่ที่ α = 0.84 ผู้วิจัยได้ทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยการสุ่มแบบง่ายกับกั บกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คนเพื่อเป็นตัวแทน
ประชากร และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ผลการวิจั ย ปรากฏว่ า การบ่ ง ชี้ ค วามรู้ การสร้ า ง และแสวงหาความรู้ และการเรีย นรู้ อยู่ ในระดั บ
ดาเนินการปานกลาง การจัดความรู้เป็นระบบการประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ และ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ อยู่ระดับดาเนินการน้อย ส่วนผลการวิเคราะห์การถดถอยพบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับ
ตั ว แปรตามการจั ด การความรู้ มี 4 ตั ว ได้ แ ก่ การด ารงต าแหน่ ง ในชุ ม ชน การได้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในชุ ม ชน มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามโดยมีนัยสาคัญที่ 0.01 และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน การได้เข้ารับการศึกษา
ดูงานมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามโดยมีนัยสาคัญที่ 0.05 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะนาไปสู่ การพัฒนารูปแบบหรือแนวทางที่เอื้อต่อการการจัดการความรู้ ตามแนวคิด
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พื้นฐานของแนวคิดสิทธิชุมชน อันจะนาไปสู่ทางร่วมในการรักษาสมดุล (Balancing Act) ให้กับสังคม เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามลักษณะภูมินิเวศวัฒนธรรม
คาสาคัญ : การจัดการความรู้, ภูมินิเวศวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ABSTRACT
The research on factors of knowledge management in eco-cultural landscape for
community-based tourism management is aimed at studying the factors that affect the
management of ecological knowledge and culture in order to find ways to manage eco-cultural
landscape knowledge for community-based tourism management . Community of Mae Chaem
District Chiangmai Province The study was conducted between October 2016 and March 2018.
The instruments used in this study were Factors influencing cultural ecosystem management for
community tourism management. The questionnaire consists of two parts. The first part of the
questionnaire consists of personal information. Economic data And social information. Part 2 :
Feedback on learning styles. The reliability of the questionnaire was 0 .6 5 and the KR-2 1 was
used. The mean of confidence was α = 0 .8 4 . The data were collected by simple random
sampling with sample size. 400 people to represent the population. The data were analyzed by
SPSS using Descriptive Statistics and Inferential Statistics.
The results are as follows. Identify knowledge, create and seek knowledge. And learning
At the moderate level. Knowledge management is a system of processing and modifying
knowledge. Access to knowledge and sharing of knowledge. Low level of action The results of
the regression analysis. Independent variables were correlated with knowledge management
variables. Participation in the community There was a significant relationship with the variables at
0.01 and membership in the community. The study attendance was significantly correlated with
the variables at 0.05. The factors affecting the knowledge management in eco-cultural landscape
for community-based tourism management would be Development of patterns or guidelines that
facilitate knowledge management. Based on the basic concept of community rights concept. This
will lead to a balanced approach (Balancing Act) to society, economy, natural resources,
environment, ecological, cultural.
Keywords : Knowledge Management, Eco-Cultural Landscape, Community-Based Tourism
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พื้นที่อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม มีพื้นที่ที่ มีเอกสารสิทธิ์
เพียง 13,264 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา คนอาเภอแม่แจ่มอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาก่ อนปีพ.ศ.2504 หรือ ก่อนที่
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และก่อนมติคณะรัฐมนตรีกาหนดชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้าออกมาประกาศใช้ ทาให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่กันมายาวนานผิดกฎหมาย และเมื่อจานวนประชากรเพิ่มขึ้น
วิถีชีวิตและการผลิตในชุมชนท้องถิ่นเปลี่ยนไปพึ่งพากลไกการตลาด มากกว่าพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งพาตนเอง
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และชุมชน และการเข้ามาส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจจากภาครัฐและเอกชนทั้งในทางตรงและทางอ้อมแก่เกษตรกรทา
ให้เกษตรกรมีรายได้พร้อมๆ กันไปกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งกลับทาให้ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มและพื้นที่
ชั้นคุณภาพลุ่มน้าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกรุกราน และแปรสภาพมาเป็นไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมแดง และกะหล่าปลี
ซึ่งเป็นรายได้หลักของเกษตรกรอาเภอแม่แจ่ม (ประชาธรรม. ออนไลน์. 2561)
จากรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนแม่แจ่มเฉลี่ยอยู่ที่ 19,195 บาท (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ออนไลน์.
2561) เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2535), อานันท์ กาญจนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด (2538) กล่าวอย่างสอดคล้องกัน
ว่าการเปลี่ยนแปลงสาคั ญ ที่ มีผลกระทบต่อประชาชนที่เพิ่ มสูงขึ้น ตั้งถิ่น ฐานและท ามาหากินในเขตป่ าอย่างผิด
กฎหมาย มาจากรากฐานจากกระบวนการทางเศรษฐกิจการเมืองในระดับมหภาคลงมาจนถึงระดับท้องถิ่น และ
ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือตอนบนคือ การขยายการปลูกพืชพาณิชย์เพื่อการส่งออก เช่น ข้า วโพด
นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับป่าไม้ เพราะป่าไม้ของชุมชนมีความหมายรวมไปถึงวัฒนธรรม
คติค วามเชื่ อ ระบบศี ลธรรม รวมทั้ งอุดมการณ์ อ านาจ นอกจากนั้ นยังส่งผลกระทบต่อคุ ณ ภาพชี วิตดังผลจาก
Hotspot ตรวจพบจุดความร้อนจากการเผาไหม้ในพื้นที่อาเภอแม่แจ่ ม 319 จุด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 19
มีนาคม 2558 พบว่า สูงกว่าอาเภออื่นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงที่เกษตรกรเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ขณะที่
ค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณฝุ่ น PM10 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม - 20 มี น าคม 2558 เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2557 สู ง ถึ ง 299
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่ง ผลให้มีผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะมลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัด
เชียงใหม่ กระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จนทาให้นักท่องเที่ยวลดลงไปถึง ร้อยละ 40 (ประชา
ธรรม. ออนไลน์. 2561) การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นอันดับ 1
ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีหากจานวนนักท่องเทีย่ วลดลงอาจจะส่งผลต่อรายได้ของประเทศด้วยเช่นกัน
ผู้วิจั ยจึงได้ตั้งค าถามว่า หากการท่องเที่ ยวจะเป็ นเครื่องมือในการสร้างความสมดุล (Balancing Act)
ให้กับ สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวิถีวัฒ นธรรมชุ มชน บนฐานคิดชุมชนทุกคนเป็ น
เจ้ าของทรัพ ยากรและเป็ น ผู้ มี ส่ วนได้ เสีย (Stakeholder) จากการท่ อ งเที่ ย ว และบนฐานองค์ ค วามรู้ภู มิ นิ เวศ
วัฒนธรรมของชุมชนโดยใช้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการสร้าง
ความสมดุลจะเป็นอย่างไร การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน บนพื้นที่ศึกษาอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
ภูมินิเวศวัฒนธรรมเป็นเครื่องมื อ โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเงื่อนไขการเรียนรู้ของ "คน" ในชุมชน บนฐาน
คิด "กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน" ผู้มีส่วนได้เสีย คือ รัฐ ชุมชน และกลุ่มนายทุนและธุรกิจ อันจะนาไปสู่ทางร่วมใน
การรักษาสมดุล ให้กับ สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวิถีวัฒนธรรมชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เป็นไปเพื่อศึกษาปัจจั ยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรม
เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การจั ด การความรู้ (Knowledge Management) หมายถึ ง กระบวนการที่ ห ลากหลายในการเข้ า ถึ ง
“ความรู้” และ “ความจริง” รวมไปถึงการเลือกเอาความรู้และความจริง ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ภายในบุคคล
(Tacit Knowledge) และความรู้ที่อยู่ภายนอกตัวบุคคลสามารถเห็นได้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีการดารงชีวิตของอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
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กระบวนการจัดการความรู้ (Process of Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้น ประกอบด้วย การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวล
และกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ของอาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
ภูมินิเวศวัฒนธรรม (Eco- Cultural Landscape) หมายถึง การปรับตัวของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทั้ง
ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมตามลักษณะของพื้นที่ จากแนวคิดประเภทของทรัพยากรองค์กรยูเนสโก (ธนิก เลิศ
ชาญฤทธิ์, 2554: 21-28) กล่าวว่าลักษณะที่เป็นรูปธรรมของภูมินิเวศวัฒนธรรม คือ ระบบสัญลักษณ์ (Symbol)
ตามทฤษฎีภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape) และ ทรัพยากรของชุมชนที่จับต้องได้ เช่น อนุสรณ์สถาน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง แหล่งและสถานที่ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้ างขึ้น เป็นต้น ลักษณะที่เป็น
นามธรรมของภูมินิเวศวัฒนธรรม หมายถึง ภาพพจน์ (Image) ในการรับรู้ของคนในท้องถิ่น (Perception) ตาม
ทฤษฎ ีนิ เวศวั ฒ นธรรม (Cultural Ecology) และ ทรั พ ยากรของชุ ม ชนที่ จั บ ต้ อ งได้ จากแนวคิ ด ประเภทของ
ทรัพยากรองค์กรยูเนสโก เช่น เรื่องราว/ข้อมูล ศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติ/พิธีกรรม/เทศกาล ความรู้และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล เป็นต้น ของอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) หมายถึง ชุมชนเป็นผู้ดาเนินการ อยู่บนฐาน
คิ ด ชุ ม ชนทุ ก คนเป็ น เจ้ า ของทรัพ ยากรและเป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย (Stakeholder) จากการท่ อ งเที่ ย วมี ก ารพั ฒ นา
ศักยภาพคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินการตาม
องค์ประกอบ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู้ ของ
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้เกิดจากสมมติฐานการวิจัยว่า ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลด้านสั งคม ส่งผลต่อจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (แผนภาพที่ 1)
ตัวแปรอิสระ : ข้อมูลทั่วไป
1.ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพ
1.4 ศาสนา
1.5 ชาติพันธุ์
1.6 ระดับการศึกษา
1.7 จานวนสมาชิกในครอบครัว
1.8 ภูมิลาเนา
2.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.1 รายได้
2.2 อาชีพหลัก
2.3 อาชีพเสริม
2.4 การถือครองที่ดิน
3.ข้อมูลด้านสังคม
3.1 การดารงตาแหน่งในชุมชน
3.2 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม
3.3 การได้ร่วมงาน/ร่วมมือ/ช่วยเหลือ
หน่วยงานภายนอกชุมชน
3.4 การได้เข้าร่วมประชุมในชุมชน
3.5 การได้เข้ารับการฝึกอบรม
3.6 การได้เข้ารับการศึกษาดูงาน

ตัวแปรตาม : ลักษณะการจัดการความรู้
วิธีดงาเนิ
นการวิ
จัย
1. การบ่
ชี้ความรู
้
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
3. การจัดความรูเ้ ป็นระบบ
4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู้
5. การเข้าถึงความรู้
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
7. การเรียนรู้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้
ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพือ่
การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

แนวทางการจัดการความรู้
ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อ
การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรในอาเภอจานวน 59,515
คน โดยผู้วิจัยได้ใช้สูตร Taro Yamane (1973) ผลคือได้กลุ่มตัวอย่างมาจานวนกลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด 400 คน
และทาการเทียบบัญญัติรยางค์จากประชากรในทั้ง 7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของอาเภอแม่แจ่มเพื่อ
เป็นตัวแทนประชากร (ตาราง 1) ดังนี้
ตาราง 1 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างของแต่ละชุมชนตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเทียบบัญญัติรยางค์
ที่
การปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนประชากร
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
1 เทศบาลตาบลท่าผา
4,924
33
2 เทศบาลตาบลแม่แจ่ม
2,691
20
องค์การบริหารส่วนตาบลช่างเคิ่ง
8,098
54
3 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทับ
6,389
43
4 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ศึก
12,598
84
5 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร
10,954
73
6 องค์การบริหารส่วนตาบลปางหินฝน
7,192
48
7 องค์การบริหารส่วนตาบลกองแขก
6,669
45
รวม
59,515
400
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือโดย
ผู้วิจัยได้กาหนดข้อคาถามตามกรอบแนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 คาถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูล
ส่วนบุคคล ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลด้านสังคม และส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการจัดการความรู้
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือทั้งแบบสอบถามไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่านเพื่อหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ทาโดยหาค่าความสอดคล้องหรือดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์
(Index of Item – Objective Congruence หรือ IOC) โดยแบบสอบถามมี ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา คื อ
0.65 และได้นาแบบสอบถามไปทดลองให้กับกลุ่มตัวอย่า งที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ โดย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 30 คน ด้วยวิธีของ คูเดอร์– ริชาร์ดสัน
โดยใช้สูตร KR – 21 (ล้วนและอังคณา สายยศ, 2538 : 199) โดยปรากฏค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ยอยู่ที่ α = 0.84
3. การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้วิจั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ มี คุ ณ ภาพไปเก็บ รวมรวมข้อ มู ลโดยใช้ การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบง่าย จากจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยผู้วิจัยใช้การจั ดสนทนากลุ่มย่อยเพื่ อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง
4. การวิเคราะห์ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จ ากแบบสอบถามจานวน 400 คน มาวิเคราะห์ประมวลผลด้วย
โปรแกรม SPSS (Statistical Package Program for Social Sciences) โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา(Descriptive
Statistics) ประกอบด้วยค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึงลักษณะปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ และปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) : Multiple
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Regression ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ products moment correlation coefficient)
เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีส่งผลต่ อลักษณะการจัดการความรู้ วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ด้วยการหาสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการหาส่งผลและ
พยากรณ์ตัวแปรหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ้นไป โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการจัดการความรู้
1.1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย
1.1.1 ข้ อ มูล ส่วนบุ ค คล จากการศึ กษาพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามเป็ น เพศชาย คิ ดเป็ น ร้อยละ
47.25 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ
21.25 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 79.50 นับถือพุทธศาสนา คิดเป็นร้อยละ 97.75 เป็นชาติพันธุ์ ไทยวน (เมือง
ล้านนา) คิดเป็นร้อยละ 59.25 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้รับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96.75 มีจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 53.25 และมีภูมิลาเนาอาศัยอยู่ในอาเภอแม่แจ่ม คิดเป็นร้อยละ 80.75
1.1.2 ข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ จากการศึ ก ษาพบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี รายได้ ระหว่า ง 5,001 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงคือมีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 29.25 มีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 64.25 มีการถือครองที่ดินระหว่าง 6 - 15 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 68.25 รองลงมาคือ และรองลงมาคือ ถือครองที่ดินมากกว่า 15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.50
1.1.3 ข้อมูลด้านสังคม จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างดารงตาแหน่งในชุมชน คิดเป็นร้อยละ
35.50 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 48.50 ร่วมงาน/ร่วมมือ/ช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ได้เข้าร่วมประชุมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 81.50 เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ
30.50 และเข้ารับการศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 13.00
1.2 ลักษณะการจัดการความรู้ของอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดใหม่
จากตาราง 2 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการจัดการความรู้ของชุมชน การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ และการเรียนรู้ อยู่ในระดับดาเนินการปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16, 3.13และ 2.79 ส่วนการ
จัดความรู้เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.04 การเข้าถึง
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 และ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 2.23 ระดับดาเนินการน้อย
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลักษณะการจัดการความรู้ของชุมชน
รายการ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการดาเนินการ
ลักษณะการจัดความรู้ของชุมชน
การบ่งชี้ความรู้
3.16
0.93
ปานกลาง
การสร้างและแสวงหาความรู้
3.13
1.21
ปานกลาง
การจัดความรู้เป็นระบบ
2.46
1.03
น้อย
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 2.04
1.09
น้อย
การเข้าถึงความรู้
2.18
1.12
น้อย
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รายการ
ลักษณะการจัดความรู้ของชุมชน
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
การเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการดาเนินการ
2.23
2.79

1.34
1.25

น้อย
ปานกลาง

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลด้าน
สังคม) กับลักษณะการจัดการความรู้
ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรอิสระในส่วนของข้อมูลทั่วไป ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล: 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ศาสนา 5) ชาติพันธุ์ 6) ระดับการศึกษา 7)จานวน
สมาชิกในครอบครัว 8) ภูมิลาเนา
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ: 9) รายได้ 10) อาชีพหลัก 11) อาชีพเสริม 12) การถือครองที่ดิน
ข้อมูลด้านสังคม: 13) การดารงตาแหน่งในชุมชน 14) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน 15) การได้
ร่วมงาน/ร่วมมือ/ช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกชุมชน 16) การได้เข้าร่วมประชุมในชุมชน 17) การได้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 18) การได้เข้ารับการศึกษาดูงาน
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่ใช้ในการวิเคราะห์ : การจัดการความรู้ภูมินิเวศ
วัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประชากรในอาเภอแม่แจ่ม
จากตาราง 3 ค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลทั่วไป (ตัวแปรอิสระ) กับลักษณะการจัด การความรู้ (ตัวแปรตาม)
ผลปรากฏว่ า ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะการจั ด การความรู้ ข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะการจัดการความรู้ และข้อมูลด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับลักษณะการจัดการความรู้อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และระดับ 0.05 ดังปรากฏในตาราง 2
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่ใช้ในการวิเคราะห์ : การจัดการความรู้ภูมินิเวศ
วัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประชากรในอาเภอแม่แจ่ม
ข้อมูลทั่วไป
(ตัวแปรอิสระ)

ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ศาสนา
5. ชาติพันธุ์
6. ระดับการศึกษา
7. จานวนสมาชิกในครอบครัว
8. ภูมิลาเนา
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
9. รายได้
10. อาชีพหลัก
11. อาชีพเสริม
12. การถือครองที่ดนิ
ข้อมูลด้านสังคม
13. การดารงตาแหน่งในชุมชน
14. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน
15. การได้ร่วมงาน/ร่วมมือ/ช่วยเหลือ
หน่วยงานภายนอกชุมชน
16. การได้เข้าร่วมประชุมในชุมชน
17. การได้เข้ารับการฝึกอบรม
18. การได้เข้ารับการศึกษาดูงาน

ลักษณะ
การ
จัดการ
ความรู้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0.112
-0.057
0.105
-0.021
-0.036
0.097
0.149
0.092

-0.039
0.165
0.084
0.082
0.026
-0.122
-0.145

0.197
-0.181
-0.122
0.376**
0.521
0.086

-0.097
-0.074
-0.045
-0.104
0.037

-0.046
0.016
-0.097
0.058

-0.117
-0.057
-0.105

0.315
0.052

-0.128

0.122
0.045
0.104
0.086

-0.104
0.086
-0.142
-0.076

-0.127
-0.132
0.036
-0.132

0.086
0.068
-0.152
0.036

-0.045
-0.057
-0.107
-0.064

-0.021
-0.104
-0.173
-0.128

-0.122
0.521**
-0.112
-0.145

-0.045
-0.328
0.198*
-0.312

0.085
-0.057
-0.837
0.156*

-0.097
-0.085
-0.087

-0.038
-0.163

-0.063

0.312*
0.246**
0.496*

0.086
-0.117
-0.073

0.081
0.163*
-0.158

0.015
-0.073
-0.091

-0.172
0.021
-0.079

-0.143
-0.129
-0.175

0.146*
-0.147
0.136

-0.092
-0.061
-0.108

0.068
-0.094
-0.124

-0.095
0.068
-0.062

-0.152
-0.075
-0.125

0.054
-0.018
0.126

-0.128
-0.126
-0.047

0.275**
-0.172

0.614**

0.481**
0.352*
0.521**

0.056
-0.097
-0.143

-0.184
-0.138
-0.328**

-0.059
-0.105
-0.163

-0.182
-0.097
-0.054

-0.143
-0.021
0.116

-0.097
-0.081
-0.068

-0.021
0.036
-0.097

-0.046
-0.172
-0.105

-0.024
-0.057
-0.159

-0.142
0.063
-0.073

-0.057
-0.105
-0.081

-0.104
0.084
-0.031

-0.324**
0.171*
0.386**

0.146*
-0.157*
0.225**

หมายเหตุ ** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
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15

16

17

0.421**
0.521**
0.574**

0.413**
0.346**

0.542**
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2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นต่อการจัดการ
ความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการจัดการความรู้
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการจัดการ
ความรู้มี 4 หัวข้อได้แก่ 13) การดารงตาแหน่งในชุมชน 16) การได้เข้าร่วมประชุมในชุมชน มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตามโดยมี นั ย ส าคั ญ ที่ .01 14) การเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม ในชุ ม ชน 18) การได้ เข้ า รั บ การศึ ก ษาดู ง านมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามโดยมีนัยสาคัญที่ .05 และตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปร
ตามได้ร้อยละ 51.4 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.6 เป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่นๆ การวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็น
ว่า การดารงตาแหน่งในชุมชน การได้เข้าร่วมประชุมในชุมชน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน และการได้เข้า
รับการศึกษาดูงานมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้โดยรวม
ตาราง 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นต่อการจัดการ
ความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการจัดการความรู้
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะการจัดการความรู้โดยรวม
b
t
Sig
1. เพศ
-0.413
-0.147
0.834
2. อายุ
-0.324
-2.016
0.649
3. สถานภาพ
-0.758
-2.173
0.715
4. ศาสนา
0.081
0.594
0.364
5. ชาติพันธุ์
0.185
0.493
0.257
6. ระดับการศึกษา
-0.316
-1.759
0.481
7. รายได้
-0.139
-0.643
0.868
8. จานวนสมาชิกในครอบครัว
-0.363
-2.421
0.759
9. ภูมิลาเนา
-0.195
-0.692
0.642
10. อาชีพหลัก
0.068
0.968
0.092
11. อาชีพเสริม
-0.215
-0.792
0.415
12. การถือครองที่ดิน
-0.018
-0.196
0.962
13. การดารงตาแหน่งในชุมชน
0.392
4.913
0.000**
14. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน
-0.433
-2.641
0.013*
15. การได้ร่วมงาน/ร่วมมือ/ช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกชุมชน
-0.218
-0.857
0.068
16. การได้เข้าร่วมประชุมในชุมชน
0.486
5.972
0.000**
17. การได้เข้ารับการฝึกอบรม
0.643
1.045
0.096
18. การได้เข้ารับการศึกษาดูงาน
0.371
5.135
0.031*
ค่าคงที่
1.832
2.483
0.009
R2
0.514
51.4%
F
10.819
Sig.F
0.000
หมายเหตุ **. P< 0.01, *. P< 0.05
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จากผลการวิเคราะห์การถดถอย ผู้ศึกษาขอสรุปผลดังนี้ ในภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ ภูมิ
นิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ การดารงตาแหน่งในชุมชน การได้เข้าร่วมประชุมในชุมชน
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน และการได้เข้ารับการศึกษาดูงาน (แผนภาพที่ 2)
ตัวแปรอิสระ : ข้อมูลทั่วไป
1.ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 จานวนสมาชิกในครอบครัว
2.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.1 รายได้
3.ข้อมูลด้านสังคม
3.1 การดารงตาแหน่งในชุมชน
3.2 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม
3.3 การได้ร่วมงาน/ร่วมมือ/ช่วยเหลือหน่วยงาน
ภายนอกชุมชน
3.4 การได้เข้าร่วมประชุมในชุมชน
3.5 การได้เข้ารับการฝึกอบรม
3.6 การได้เข้ารับการศึกษาดูงาน

ตัวแปรตาม : ลักษณะการจัดการความรู้
1. การบ่งชี้ความรู้
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
3. การจัดความรูเ้ ป็นระบบ
4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู้
5. การเข้าถึงความรู้
6. การแบ่งปันแลกเปลีย่ นความรู้
7. การเรียนรู้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจัดการความรู้
ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ข้อมูลด้านสังคม :
1. การดารงตาแหน่งในสังคม
2. การได้เข้าร่วมประชุม
3. การได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน
ชุมชน
4. การได้เข้ารับการศึกษาดูงาน

แนวทางการจัดการความรู้
ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

แผนภาพที่ 2 ภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุม
ของอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า การบ่งชี้ความรู้ การสร้าง และแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้
อยู่ในระดับดาเนินการปานกลาง การจัดความรู้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ และ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ อยู่ระดับดาเนินการน้อย ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548: 5-6) กล่าวว่า กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management
Process) ซึ่งเป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าใจถึงขั้นตอนที่ทาให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือ
พัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นซึ่งประกอบด้วย การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ และ
งานวิจัยของสุจินต์ สิมารักษ์และคณะ (2549: ข-ค) ซึ่งได้พัฒนากลไกการจัดการความรู้เพื่อพั ฒนาท้องถิ่นระดับ
ตาบล-อาเภอ พบว่า พลังสาคัญที่ทาให้คนในชุมชนอยู่รอดและสามารถจัดการตัวเองได้นั้นประกอบไปด้วย 1) ฐาน
ทรัพยากร เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตความรู้ สร้างระบบคุณค่าและความเชื่อ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางสังคม
2) เครือข่ายทางสังคม เป็นพลังที่ยึดโยงชาวบ้านในชุมชนท้ องถิ่นไว้ด้วยกันเป็นเครือข่าย 3) ระบบความรู้ เป็น
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization: Tacit to Tacit) รวมถึงการเลือกใช้ความรู้ที่เหมาะกับบริบทและ
สภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความรู้ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง 4) ระบบคุณค่าและความเชื่อ เป็น
เครื่องร้อยรัดให้ชุมชนท้องถิ่นดารงอยู่ได้ ทาหน้าที่กากับควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน แสดงออกมาในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น พิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมินิเวศ
วัฒนธรรม ดังนั้นการจัดการความรู้ควรศึกษาลั กษณะการจัดการความรู้ของชุมชนเพื่อเข้าใจชุมชนในระดับหนึ่งแล้ว
ควรคานึงถึงบริบทและปัญหาของชุ มชนด้วยเช่นกัน ดังที่ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ และคณะ (2549: 238-242) ได้
ศึกษากระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่า การจัดการ
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เรียนรู้และการจัดการความรู้เริ่มต้นบนฐานคิดหรือหลักการใดหลักการหนึ่งก่อน เช่น การมีส่วนร่ วม การพึ่งตนเอง
เพื่อเชื่อมโยงต่อยอดสู่แนวคิดอื่น ๆ และพบว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟื้นฟูภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทาการผลิตซ้าชุดความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งประดิษฐ์ภูมิปัญญาใหม่จากฐานภูมิ
ปัญญาเดิมให้เหมาะสมกับบริบทของปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่จนเกิดชุดความรู้ใหม่ (Situated Knowledge) ได้ใช้
ประโยชน์ ดังนั้นหากจะพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคานึ งถึงปัจจัย
ในข้างต้นด้วยเช่นกัน
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยในภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ การดารงตาแหน่งในชุมชน การได้เข้าร่วมประชุมในชุมชน การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มในชุมชน และการได้เข้ารับการศึกษาดูงาน จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านสังคมเป็นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ
เท่านั้น สอดคล้องกับกนกวรรณ ชูชาญ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมโดยผู้นา
ชุ ม ชนเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนบ้ า นผาหมอนดอยอิ น ทนนท์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า ผู้ น าชุ ม ช นมี บ ทบาทใน
กระบวนการจัดการความรู้โดยอาศัยเวทีเรียนรู้ชุมชนผ่านการถ่ายทอด การนาไปใช้ และการผลิตซ้า การเรียนรู้ที่
เกิดจากกระบวนการวิจัยท้องถิ่น และยังพบรูปแบบการจัดการความรู้ตามประเพณี ดังที่สายันต์ ไพรชาญจิตร์
(2549: 244) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม (Participative Learning) แบบไม่เป็นทางการได้สาระ
ทางการเรียนรู้ (Informal & Informative Style) ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน (Accordance to Community
Culture) และพึ่งตนเองได้ (Self-Reliance) ทาให้ชุมชนได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่ างเป็น
ทางการในลาดับต่อไป ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ยวโดยชุมชน
ควรสร้างการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ
การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งหวังจะนาผลที่ได้จากปัจจัยที่ส่ งผลต่อการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะทาให้เกิดการเรียนรู้ของ "คน" ใน
ชุมชนบนฐานคิ ด "กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน " อันจะนาไปสู่การรักษาสมดุล ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามบริบทภูมินิเวศวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา เจตนาเพื่อหวังสร้างความสมดุล
ของอานาจและสิทธิ์ในทรัพยากรระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จนกลายเป็น "ชุ มชนแห่งการ
เรียนรู้" (Communication of Practices: COP) ในผลสุดท้ายหากพอจะก้าวไปถึง ดังที่ Davide Brocchi (2008)
กล่าวถึงการนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญามาพิจารณาร่วมกับความยั่งยืนต้องเริ่มจาก
การเปลี่ ย นมุ ม ที่ มี อ ยู่ ปั จ จุ บั น ของบุ ค คลที่ ม องถึ ง ความเติ บ โต (Growth) ต้ อ งเปลี่ ย นไปมองเรื่ อ งความสมดุ ล
(Balance) รวมถึงเปลี่ยนแนวคิดจากการแข่งขัน (Competition) ไปสู่การร่วมมือกัน (Cooperation) และเปลี่ยน
มุ ม มองจากการมุ่ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ (Economic Center Worldview) ไปสู่ มุ ม มองที่ ห ลากหลายมิ ติ (Multidimensional Worldview)
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาที่พบว่าลักษณะทางสังคมส่งผลต่ อลักษณะการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้นผู้นาชุมชน ผู้บริหารชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาประเด็นข้อค้นพบนี้ไป
ใช้ในกระบวนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมอันจะนาไปสู่การสร้างความตระหนักร่วม และการจัดการ
ร่วมในเรื่องอื่นๆต่อไป
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2. จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนนั้น สามารถนาผลการวิจัยนี้ไปพัฒนารูปแบบการจัด การความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมอันจะนาไปสู่การรักษา
สมดุล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน และสร้างความสมดุลของอานาจและสิทธิ์ในทรัพยากรระหว่างผู้มี
ส่วนได้เสีย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็น "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" โดยใช้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็น
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกกลวิ ธีอภิปัญญาที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
คาศัพท์และความคงทนการเรียนรู้คาศัพท์ของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับ การฝึกการเรียนรู้คาศัพท์ด้วยกลวิธีอภิปัญญาเป็นเวลา 11 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า
การฝึกการเรียนรูค้ าศัพท์ด้วยกลวิธีอภิปัญญามีผลต่อการเรียนรู้คาศัพท์ของนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบ One-way ANOVA ผลจากการวิจัยนี้พบว่า นักศึกษามีก าร
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคาศัพท์และความคงทนการเรียนรู้คาศัพท์ จากผลคะแนนสอบที่สูงขึ้น เรื่อง ส่วนประกอบของ
คา และการวิเคราะห์คา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การฝึกการเรียนรู้คาศัพท์ด้วยกลวิธีอภิปัญญาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ทางด้านคาศัพท์ให้กับนักศึกษา
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต จากผลการวิจัยมีพบว่าการฝึกการฝึกกลวิธีอภิปัญญาอาจมีผลดีต่อ
การเรียนรู้คาศัพท์ของนักศึกษาซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคาศัพท์และความคงทนการเรียนรู้คาศัพท์
ดังนั้นนักศึกษาควรได้รับการฝึกกลวิธีอภิปัญญาเพื่อใช้ในการเพิ่มความสามารถทางภาษาของตนเองโดยอัตโนมัติ
และนักศึกษาควรได้รับการสนับสนุนให้ใช้กลวิธีอภิปัญญาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในบริบททางวิชาการ
คาสาคัญ : การฝึกการเรียนรู้คาศัพท์ด้วยกลวิธีอภิปัญญา, กลวิธีอภิปัญญา, กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์
ABSTRACT
The purpose of the present study was to investigate the effect of metacognitive
vocabulary learning strategies on the development of vocabulary achievement and the retention
of EFL students. Students were assigned as an experimental group, who received instruction on
vocabulary learning strategies throughout a 11-week period of instruction. The results of the
study revealed that metacognitive vocabulary strategy training has a significant positive effect on
the vocabulary learning of students.
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The results from the one-way ANOVA indicated that the students had increased their
vocabulary achievement and retention. They obtained higher vocabulary scores for both of word
parts and word analyses, at a significance level of 0.05. The training of metacognitive vocabulary
learning strategies helps students to effectively learn vocabulary.
Recommendations for the further studies, the research findings suggested the
metacognitive vocabulary strategy training might have a positive effect on students’ vocabulary
learning, which can lead to the improvement of vocabulary achievement and retention.
Therefore, students should be trained to automatically use the metacognitive strategies to
enlarge their language abilities and they should be encouraged to use more powerful levels of
metacognitive strategies within the academic context
Keywords : Metacognitive vocabulary strategy training, Metacognitive strategies, Vocabulary
learning strategies
INTRODUCTION
To be effective in vocabulary learning, students should be trained to use strategies and
should be also be trained as independent and active learners. As a consequence, students
should be trained to learn how to use strategies (Hashemi & Hadavi, 2015). Well known experts
(Oxford, 1990; O’ Malley & Chamot, 1990) have emphasized the metacognitive model of strategic
learning that includes plan, monitor and evaluation. In addition, Schmitt (2000, p. 136) stated that
“metacognitive strategies involve a conscious overview of the learning process and making
decisions about planning, monitoring, or evaluating the best ways to study”. Thus, students who
know metacognitive strategies could use various metacognitive knowledge to select learning
strategies that promote their second language acquisition Ellis (1994 cited in Morin & Goebel,
2001). With the advantages of metacognitive strategies knowledge, students should find out how
to learn more about metacognitive knowledge, because it deals with vocabulary knowledge and
it is an instrument which can fulfill the gap of students’ knowledge of L2 abilities. For this reason,
students can be trained to rehearse effective strategies and responsibilities for their own learning,
and to promote autonomous learners. Thus, this is the goal of strategy training (Rezvani, Kalajahi,
& Pourshahian, 2012 cited in Akbari, 2015). Metacognitive strategies are a tool to support the
success of language learners, as they can help students to improve vocabulary understanding
effectively, and this can make language learning successful as it involves planning, monitoring,
and evaluating (O’ Malley & Chamot, 1990). The current study focuses on metacognitive
vocabulary strategy training and its effect on vocabulary learning ability of Thai EFL students. The
more specific focus of this study is the students at Nakhonratchasima Rajabhat University,
Thailand, as these particular students have vocabulary learning problem.
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PURPOSE OF STUDY
To investigate how metacognitive vocabulary strategy training effects NRRU students'
vocabulary achievement and vocabulary retention.
Related Literature
1. Classifications vocabulary learning strategies (VLS) —a brief outline
According to the significance of language learning strategies, there are some
classifications of vocabulary learning strategies included in them. Thus, many scholars such as Gu
and Johnson (1996) have proposed vocabulary learning strategies and language learning
outcomes, which cover metacognitive, cognitive, memory, and activation. However, more
established taxonomies of vocabulary learning strategies are well known from another study
which is based on Oxford’s notion of language learning strategies taxonomies. From this
viewpoint, Schmitt (1997) has classified two main vocabulary learning strategies that contain
almost 58 items. Schmitt (1997) has grouped vocabulary learning strategies into two categories of
discovery and consolidation strategies. First, strategies for the discovery of a new word’s meaning
are determination strategies and social strategies. Other, strategies for consolidating a word once
it has been encountered are memory strategies, cognitive strategies and metacognitive strategies.
Moreover, Nation (2001) has divided the vocabulary learning strategies into three general classes:
planning, sources and processes.
Literally, among the vocabulary learning strategies research, there are three
vocabulary learning strategies taxonomies which are widely deployed in many language studies
as follows:
Gu and Johnson (1996) list vocabulary learning strategies into three groups:
metacognitive, cognitive, memory and activation 1) Metacognitive (e.g. selective attention, selfinitiation) 2) Cognitive Strategies (e.g. guessing, use of dictionaries, note-taking) 3) Memory
Strategies (e.g. rehearsal, encoding) Activation (e.g. using new words in different contexts).
In Schmitt’s (1997) vocabulary learning strategies taxonomy, are organized base on
the notion of Oxford (1990) language learning strategies taxonomy, because most strategies listed
are vocabulary strategies that cope with the two categories of discovery and consolidation.
Schmitt (2000, p. 135) explained vocabulary learning strategies taxonomy is
comprised of two vocabulary strategies: 1) Discovery Strategies, there are nine determination
strategies (e.g. analyses part of speech, analyses affixes or roots, etc.); and there are five Social
Strategies (e.g. ask teacher for an L1 translation, ask teacher for paraphrase or synonym of new
word, etc.) 2) Consolidation Strategies, there are nine cognitive strategies (e.g. verbal repetition,
written repetition, etc.), twenty-seven memory strategies (e.g. study word with pictorial
representation of its meaning, image word’s meaning, etc.), five metacognitive strategies (e.g. use
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English-language medias (songs, movies, newscasts, etc., testing oneself with word tests, etc.) and
three social strategies (e.g. study and practice meaning in a group, teachers checks students’ flash
cards or word lists for accuracy, etc.)
Nation (2001) places vocabulary learning strategies taxonomy into three classes:
Planning (e.g. choosing words, choosing the aspects of word knowledge, choosing strategies,
planning repetition) Sources (e.g. analyze the word, using context, consulting a reference source
in L1 and L2, using parallels in L1 and L2) Processes (e.g. noticing, retrieving, generating)
Table 1 Vocabulary Learning Strategies based on three researchers
Vocabulary Learning Strategies
Gu and Johson (1996)
Schmitt (1997)
Nation (2001)
Metacognitive
Discovery Strategies,
Planning
Cognitive Strategies
Consolidation Strategies,
Sources
Memory Strategies
Processes
Activation
2. Metacognitive strategies (MET)
Beyond the metacognitive strategies, there are also different classifications of
metacognitive strategy, O’ Malley and Chamot (1990) classifies three categories of planning,
monitoring, and evaluating. On the other hand, Oxford (1990) broadly classifies into three groups
1) centering one’s learning, 2) arranging and planning one’s learning and 3) evaluating one’s
learning. Cohen (2005) classifies actions into pre, plan, evaluation, post and use.
The classifications of metacognitive strategies are provided by all scholars; they can
be adopted and applied to all language skills. However, it is clear that O’ Malley and Chamot
(1990) believe that the definitions and classifications of metacognitive strategies are more widely
accepted and adopted by many researchers in many educational researches in terms of
metacognitive strategy training models because O’ Malley and Chamot (1990) classify strategies
into four categories of planning, monitoring, and evaluating as follows (See table 2) :
These two areas of metacognitive theory are to be related to the metacognitive
model of strategic learning of two well-known scholars e.g. O’ Malley and Chamot classify
metacognitive strategies into plan, monitor and evaluation.
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Table 2 Taxonomy of Metacognitive Strategies are based on O’ Malley and Chamot
Representative strategies
Definitions
1. Selective attention
Focusing on special aspects of learning tasks, as in planning for key
words or phrases.
2. Planning
Planning for organization of either written or spoken discourse.
3. Monitoring
Reviewing attention to a task, comprehension of information that
should be remembered, or production while it is occurring.
4. Evaluation
Checking comprehension after completion of receptive language
activity, or evaluating language production after it has taken place.
Source : O’ Malley & Chamot, 1990, p.45.
3. Related studies of metacognitive strategies and vocabulary training
Learning unknown vocabulary does not only involve memorizing the form of the
word meaning, but also understanding its meaning in order to utilize it accurately. Based on
previous studies in using metacognitive vocabulary strategies training in language learning which
have been done over the last two decades, metacognitive strategies and vocabulary strategy
training are examined as the most important part of learning strategy instruction. To illustrate, in
the Thai context, Kaewngamsong (2007) studied development of vocabulary learning through
metacognitive strategy training. The study used a pretest-posttest experimental design which had
only a treatment group who were taught explicit metacognitive strategy training almost eight
weeks. The vocabulary achievement test, vocabulary learning strategy questionnaire and
researcher’s journal were research instruments to investigate the ability of the students. The
results revealed that explicit metacognitive strategy training had a positive impact on the lexical
knowledge enhancement of the students. Furthermore, it can be concluded that students
utilized a greater variety of vocabulary learning strategies and they had positive attitudes towards
metacognitive strategies. Additionally, Wilawan (2007) studied the topic of lexical cohesion and
metacognitive strategy training an integrated approach to main idea comprehension. The study
showed that there was a positive effect on incorporate lexical cohesion and reciprocal teaching
by guiding students through metacognitive training to increase their comprehension of the main
idea. She also suggested that learners should be taken into consideration in lexical cohesion and
reciprocal teaching.
4. Conceptual framework
As indicated in the metacognitive vocabulary strategy training model, O’ Malley and
Chamot (1990)’s CALLA model was adopted to train students to use metacognitive strategies in
their vocabulary learning. This study focused more on the practical applications of Nation
(2001)’s vocabulary learning strategies taxonomy, three general classes: planning, sources, and
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processes. Nation (2001) and Baumann et al. (2003) vocabulary strategies used in this study were
word parts and word analyses. As a matter of fact, students have to be learned strategies that
will assist them in decoding and understanding vocabulary words, which is a valuable technique
for assisting students to be able to understand a word. One of the ways that students can
enhance their vocabulary is through teaching word parts or affixes, which are essential for
developing L2 learners’ language ability to understand the four macro skills of English language.
Nation (2001) stated that “attention to word parts allows students to make full use of the word
families they know, and also contributes to remembering new complex words”. Moreover, Word
analyses knowledge is one significant value for good vocabulary learning. Due to the importance
of guessing meaning from context clues, Baumann et al. (2003) present five context clues which
can be useful in developing students’ knowledge of vocabulary (See table 3).
Furthermore, the present study examined the effect of training metacognitive
strategies on both short –term vocabulary knowledge, which emphasizes investigating the
students’ use of strategy after they have been trained, and on the long term retention, which
happens at the end of the study in order to see how students’ use of these strategies helps
them to acquire new vocabulary and store it over both short and long periods of time.
Metacognitive vocabulary strategy training model is designed with three relevant components:
CALLA model, vocabulary learning strategies, and vocabulary strategies. Each component is
relevant to each other as shown in the table below:
Table 3 Metacognitive vocabulary strategy training model
CALLA Model (O’ Malley and Chamot. 1990)

Stage
1.
Preparation
2.
Presentation

Purpose
to develop student
awareness of
different strategies
to develop student
knowledge about
strategies

Vocabulary Learning
Strategies (Nation.
2001)
Activities
choosing words
the
group discussions choosing
aspects of word
knowledge
choosing strategies
group
planning repetition
presentation
analyzing
the
words
using
context,
noticing,
retrieving,
generating
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Vocabulary
Strategies
Word Parts (Nation.
2001)
prefix, suffix
Word Analyses
(Baumann, et al.
2003)
synonym,
antonym,
example,
definition, general
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Table 3 (Continue)
CALLA Model (O’ Malley and Chamot. 1990)

Stage
3. Practice

Purpose
to practice: develop
student skills in
using strategies for
academic learning
4. Evaluation to develop student
ability to evaluate
own strategy use

5. Expansion

to develop transfer
of strategies to new
tasks

Vocabulary Learning
Strategies (Nation.
2001)

Vocabulary
Strategies

Activities
group discussions
cooperative
learners tasks
write strategies
used
immediately
after task discuss
strategy use in
class
give assignments
to use learning
strategies on
tasks related to
cultural
backgrounds of
students

METHODOLOGY
1. Participants
The participants of this study were thirty nine first year management science students
who enrolled English for Communication 2 (001003) in the second semester of the academic year
2018 at Nakhonratchasima Rajabhat University. All of them were non-English major students and
they were selected by purposive sampling as the sample of the present study. They provide the
most valid or credible results because they reflect the characteristics of the population.
2. Research Instruments
2.1 Three vocabulary tests were used in this study, including pretest, posttest, and
delayed posttest. Each tests consisted of 25 multiple-choice questions, which were developed by
the researcher. The vocabulary items in the test were mainly selected from the lexical items
taught and given exposure to during the course. Vocabulary items were designed from word parts
and word analyses. It covered the seven main aspects of vocabulary strategies including word
parts: prefix, suffix and word analyses: synonym, antonym, example, definition and general. The
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test was used as the assessment tool in the pre-test, the posttest, and delayed posttest phase of
the study. The pretest and posttest were utilized to evaluate the students’ vocabulary
knowledge before and after the study. And the delayed posttest was used to check the
student’s vocabulary retention. The test was a combination of multiple-choice of vocabulary
created and used for this purpose by the researcher. The evaluation of test was checked by
three specialists to consider content validity and tested for qualification in terms of the index of
item objective of congruence IOC (0.5-1) applied.
2.2 The lesson plan was written according to the scope and sequence framework for
learning strategy instruction (CALLA model) (O’ Malley & Chamot, 1990), consisting of preparation,
presentation, practice, evaluation and expansion. The same format of lesson plan was used in
every period. Only activities were changed according to the theoretical framework. There were a
number of new lexical items taught which were presented using word parts: prefix and suffix and
word analyses: synonym, antonym, example, definition and general. Moreover, the construction
of the lesson plan, it is designed specifically to measure the English used in every activity related
to communicative situations. During the weekly metacognitive vocabulary strategy training
session, the sample group was provided with a handout prepared by the researcher. The
handout included 1) materials of several topics, 2) worksheet to practice using word parts and
word analyses 3) an activity using the strategy or knowledge that was taught during the lesson.
The students in the experimental group received 50 minutes of metacognitive vocabulary
strategies training a week for 11 weeks in accordance with the CALLA model as follows:
2.2.1 Preparation: The purpose of this phase was to develop student awareness
of different strategies through making group discussions.
2.2.2 Presentation: This phase was related to develop student knowledge about
strategies by making group presentations and cooperative learners’ tasks.
2.2.3 Practice: In this phase, students had the opportunity to practice in order
to develop skills in using strategies for academic learning through making group discussions.
2.2.4 Evaluation: The main purpose of this phase was to develop student ability
to evaluate their own strategy use through writing strategies used immediately after task- discuss
strategy use in class.
2.2.5 Expansion: The main purpose of this phase was to develop transfer of
strategies to new tasks by giving assignments requiring the use of learning strategies for tasks
related to the cultural backgrounds of students.
3. Metacognitive vocabulary strategy instruction
3.1 Research Procedures
Phase 1) Orientation: in the first week, the researcher explained what was
studying in the class especially studying how to use metacognitive vocabulary strategies. Thus,
the participants knew what they were to study and why they were to study in a particular way.
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They signed a consent form before joining the study and could refuse to be a part of the
research. The participants took the pretest.
Phase 2) Experiment phase: in the second week to eighth week, this was
conducted weeks after the orientation. This phase consisted of seven weeks. During the
metacognitive vocabulary strategy training period, the researcher provided hand outs and
worksheets. In the ninth-week, the participants took the posttest.
Phase 3) Follow up phase: two weeks after the experiment, the sample group
was requested to take the delayed posttest after intervening.
4. Data analysis
The data obtained from the vocabulary tests: pre, post and delayed posttest, were
analyzed with computational software for statistical analyses (SPSS). A one way Analysis of
Variance (ANOVA) was utilized to analyze the comparison of metacognitive vocabulary strategies
of the sample group both before and after the training.
RESEARCH RESULTS
In order to investigate the effects of metacognitive vocabulary strategy training on the
development of students’ vocabulary achievement and retention, the scores of vocabulary tests,
including pretest, posttest, and delayed posttest, were to explore whether metacognitive
vocabulary strategy training had any effects on vocabulary achievement and retention. The
results are presented focusing on the two aspects of word part and word analysis in Table 4.
Table 4 The comparison of vocabulary knowledge among pretest, posttest and delayed posttest
Vocabulary
pretest
posttest
delayed posttest
t
df
Sig.
Scores
(2-tailed)
MS SD
M
SD
M
SD
Prefix=4
1.38 1.04 2.49 1.02 2.51
1.10
14.55
2
0.00
Suffix=4
1.05 0.94 2.15 0.87 2.41
0.99
23.08
2
0.00
Synonym=4 1.18 0.96 2.90 0.94 3.10
0.68
57.04
2
0.00
Antonym=3 0.97 0.74 2.10 0.68 2.30
0.73
38.92
2
0.00
Example=3 0.85 0.74 2.26 0.78 2.15
0.81
39.49
2
0.00
Definition= 1.23 0.87 2.70 0.79 3.28
0.68
69.71
2
0.00
4
General=3 1.05 0.79 2.43 0.59 2.25
0.67
45.89
2
0.00
Total=25
7.71 2.51 17.0 1.24 18.02
1.44
380.22
2
0.00
2
*p < 0.05
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The results of the vocabulary tests were compared using an analysis of variance
(ANOVA), as shown in table 4. The experimental group’s average scores on the pretest, the
posttest, and the delayed posttest were 7.71 (SD=2.51), posttest scores 17.02 (SD=1.24) and
delayed posttest scores 18.02 (SD=1.44) respectively. They were highly significant (F=380.22,
p<0.05) revealing that the training of metacognitive vocabulary strategy affected vocabulary
achievement and vocabulary retention. The analyses of the data on the background variables
revealed that there was a significant difference between vocabulary scores from before and after
metacognitive vocabulary strategy training at the level of 0.05. Examination of F values revealed
that there was a significant difference between vocabulary scores before and after metacognitive
vocabulary strategy training. As shown in table 4, it was found that after training, the students in
the experimental group showed a higher performance for metacognitive strategy training.
In addition, table 4 illustrated the results of students’ metacognitive vocabulary strategy
training. The results of the vocabulary scores for the word parts and word analyses after training
showed that they were highly significant (F=380.22, p<0.05). In terms of the effects of the
metacognitive vocabulary strategy training on the development of students’ vocabulary
achievement and retention of the experimental group, it was found that students’ vocabulary
scores from all the seven groups of vocabulary learning were significantly different after training
at 0.05 level. This revealed that the training of metacognitive vocabulary learning strategies
helped students in effectively learning vocabulary.
CONCLUSION
In this study, the first research question had the aim of exploring whether metacognitive
vocabulary strategy training had any effect on vocabulary achievement and retention. The results
from the students in the experimental group revealed the following major findings:
The results of the experimental group were compared using an analysis of variance
(ANOVA). The results showed that they were highly significant (F=380.22, p<0.05). The
intervention group improved significantly in vocabulary knowledge. This study shows evidence to
support metacognitive teaching. It reveals that teaching synonyms, antonyms, and other related
words help students to have a deeper understanding of a word, which in turn improves the
ability to recall meaning. The findings of this study indicate that metacognitive vocabulary
strategy training has an effective impact on the vocabulary achievement and retention of the
students. Moreover, it indicated that the development of metacognitive vocabulary strategies
training was important for enhancing vocabulary learning efficiency. The findings of the current
study are in agreement with the results of the previous studies which emphasize enhancing
vocabulary learning through metacognitive strategy training in the Thai context by Kaewngamsong
(2007). The results of the vocabulary achievement test of all the four aspects of knowing word:
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parts of speech, spelling, and pronunciation, the differences of the mean score between the
pretest and the posttest of parts of speech was the highest scores and followed by the
differences of the mean scores of pronunciation, spelling, and meaning respectively. The means
scores of the posttest were significantly higher than those of the pretest. It showed that explicit
metacognitive strategy training had a positive impact on the lexical knowledge improvement of
the students.
Moreover, the finding of this study is consistent with the results obtained from the
research by Zhao (2009) who conducted a study to determine whether metacognitive strategy
training promoted the vocabulary learning of Chinese college students. The results showed that
there was significant improvement after they received metacognitive strategy training. It is evident
that with strategy training in vocabulary learning, the students showed improvement with how
they used planning, monitoring, and evaluating, without exception. Drawing on the findings of
such studies, Renalli (2003) mentioned that the importance of metacognitive knowledge is
processing a variety of strategies, and metacognitive regulation is also the ability to employ them
appropriately in suitable contexts. Thus, students should be trained to know when to use
strategies (Hashemi & Hadavi, 2015). Aside from vocabulary learning, other language aspects were
found to be positively affected by metacognitive strategy training. This can be illustrated by
Askari’s (2014) study concerning the significant effect of metacognitive vocabulary strategy training
on the breadth of vocabulary knowledge of Iranian students. There were significant differences
between the control and the experimental groups after training at the 0.05 level. The results of
this study indicated that metacognitive vocabulary strategy training had an effect on the Iranian
EFL students’ breadth of vocabulary knowledge.
RECOMMENDATIONS
1. Metacognitive strategies should be introduced to the students with regular
classrooms activates and tasks. It will assist students to practice and use metacognitive strategies
in many contexts that can bring about a rapid improvement in vocabulary learning.
2. The use of metacognitive vocabulary learning strategies could help students naturally
expand their vocabulary knowledge.
3. Students should be trained in a variety of metacognitive vocabulary learning
strategies in order to receive the numerous benefits that could be derived from it.
4. Teachers should bring up the model of deploying metacognitive strategies, which
deeply directs students’ learning habits and facilitates their vocabulary learning.
5. Teachers should bring metacognitive vocabulary strategy training into their regular
English lessons.
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
FACTORS MARKET MIX AND BUYING BEHAVIOR THROUGH LIFE INSURANCE. ONLINE
CONSUMERS IN BANGKOK AND ITS VICINITY.
จินตาณัฏฐ์ พรอ่วมอิน1
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กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ2
Kannapat Imprasert2
1นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1)ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและระดับพฤติกรรมการ
ซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของผู้บริโภค 2)เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3)
เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อ มูลโดยใช้
แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ 400 คน วิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ใช้ (t-test)และ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way- ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 36-46 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ 15,001-25,000 บาทให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ ด้ านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก สาหรับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันชีวิตผ่านออนไลน์ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญ แบบประกันที่เลือกซื้อ เหตุผลในการซื้อ บุคคลที่มี
ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ มี ช่ อ งทางการรับ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และ เลื อ กวิ ธีก ารจ่ า ยเงิ น แบบรายปี ที่ แ ตกต่ า งกั น
ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ พฤติกรรม
ในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ที่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรม, ประกันชีวิตผ่านออนไลน์
ABSTRACT
This research 1) level of marketing mix and consumer purchasing behavior of online life
insurance. 2) To compare personal factors with marketing mix factors. 3) To compare personal
factors. And life insurance buying habits The data were collected by using questionnaires to 400
samples who purchased life insurance through online. Data were analyzed by using descriptive
statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation. The t-test and one-way ANOVA
were significant at 0.05.
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The research found that Most of the females age 36-46 years. Employees of private
companies earn 15,001-25,000. The Company focuses on marketing mix, pricing, distribution
channels and marketing promotion. different For online consumer buying behavior, most
consumers give priority. Buy insurance. Reasons to buy People involved in decision making There
are channels to receive information and choose the method of annual payment. different The
hypothesis test showed that Different personal factors affect the mix of marketing and behavior
of online life insurance.
Keywords : marketing mix, behavior, online life insurance
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปี 2560 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการใช้นัวตกรรม และ เทคโนโลยี ให้
เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในองค์กร หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม มีการสารวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2560 พบว่ากลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ต
สูงสุดต่อวัน กิจกรรมที่นิยมทาเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การใช้โซเชียลมิเดียการค้นหาข้อมูล
การรับส่งอีเมลล์ การดูทีวีและฟังเพลงออนไลน์และการซื้อสินค้าออนไลน์ จากผลสารวจพบว่าการซื้อสินค้าออนไลน์
เป็นกิจกรรม 1 ใน 5 อันดับแรกที่คนนิยมเมื่อใช้ เป็นที่น่าสนใจว่าความถี่ในการซื้อสินค้าและใช้บริการในระยะเวลา
3 เดือน บริการด้านการเงินและการลงทุนเป็นบริการที่คนไทยเลือกซื้อซ้ามากที่สุด แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่ มให้
ความไว้วางใจในระบบเทคโนโลยีมากขึ้น ประกันชีวิตถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน ต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามรูปแบบการใช้ชีวิต และ ความต้องการของลูกค้า ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2559 และแนวโน้ม
ธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2560 ธุรกิจประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัวในช่วงปี
2560 หรือเบี้ยประกันประมาณ 600 ล้าน มีหลายปัจจัยเช่น สภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของภาครัฐ ในเรื่องของ
กฎระเบียบในการดาเนินธุรกิจประกันชีวิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น “Digital Insurance”และมาตรการ
ทางด้ านภาษี การแข่งขัน ของบริษั ท ต่ าง มี ก ารพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ให้ มี ค วามหลากหลาย ทั้ งพั ฒ นารูป แบบการ
ให้บริการให้ทันสมัย สะดวกสบาย เช่น การพัฒนาระบบการทาธุรกรรมประกันชีวิตผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital
Life Insurance) ให้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการประกันชีวิต สินค้าประกันชีวิตซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นการขาย
ผ่านออนไลน์ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของผู้บริโภค
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของผู้บริโภค
3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาด
4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของผู้บริโภค
นิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
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1. ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ในการท าการตลาดที่ ส ามารถท าให้ ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสาเร็จได้แก่
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง แบบประกันชีวิตเสนอขายอยูใ่ นออนไลน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภค
ราคา หมายถึง จานวนเงินที่ลูกค้าพอใจที่จะจ่ายเพื่อให้ได้ประกันชีวิตที่จาหน่ายอยู่ในออนไลน์
การจัดจาหน่าย หมายถึง ช่องทางที่ลูกค้าสามารถรับรู้ข้อมูลประกันชีวิตผ่านออนไลน์ทุกช่องทาง
การส่งเสริมการตลาด หมายถึง สิ่งจูงใจที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์
การตลาดออนไลน์ หมายถึง หรือ การตลาดบนอินเทอร์เน็ต ( Internet marketing) , I-marketing,
Web-marketing, Digital Marketing, online-marketing, E-Marketing)
2. พฤติกรรม หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์โดยใช้แนวทางการ
วิเคราะห์พฤติกรรมได้แก่ ใครคือตลาดเป้าหมาย ซื้ออะไร ทาไมต้องซื้อ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซื้อ
เมื่อใด ซื้อที่ไหน และเลือกวิธีการจ่ายเงินอย่างไร
3. ประกันชีวิต หมายถึง ความคุ้มครองรายได้เมื่อเกิดเหตุที่ทาให้สูญเสียรายได้ หรือ สูญเสียชีวิตทั้ง
จากทางอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย รวมไปถึงการชดเชยค่าสินไหมทดแทน เมื่อเกิดเหตุตามสัญญาประกันชีวิต และเป็น
การออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคตยามแก่ชรา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดและทฤษฏีของฟิลิป คอตเลอร์ มาใช้ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ตัวแปรอิสระประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาและ รายได้
2. ตัวแปรตามประกอบไปด้วย 2 ตัวแปร
2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
ด้านส่งเสริมการตลาด
2.2 พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช้หลัก
วิเคราะห์พฤติกรรมของ 6W 1H ใครคือตลาดเป้าหมาย ซื้ออะไร ทาไมต้องซื้อ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อเมื่อใด ซื้อที่ไหน และเลือกวิธีการจ่ายเงินอย่างไร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(4P’s) ในการซื้อประกันชีวิต
ผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผ่าน
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล 6W 1H
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วิธีดาเนินการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจยั เชิงสารวจ มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรในการวิ จัยครั้งนี้ เป็นประชากรที่ซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพฯและ
ปริมณฑล จ านวน 32,156 คน (สานั กงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริม การประกอบวิช าชี พ ประกัน ภั ย ,
ออนไลน์)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จัดทาแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอนโดยตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ตอนที่ 3 เกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อ ซึ่งเป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า ( Rateting scale ) และ ตอนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิดสาหรับข้อเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2561 โดยนา
แบบสอบถามไปให้กลุ่มประชากรตอบจานวน 400 ชุด โดยมีวิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ สร้าง
แบบสอบถามผ่าน Google Form ส่งแบบสอบถามผ่าน E-mail ในกลุ่มตัวแทนประกันชีวิต และในกลุ่มสื่อ Social
Media เช่ น Facebook , Line ทั่ วไป และ จั ด ท าแบบสอบถามน าไปไว้ที่ ส านั ก งานตั วแทนประกั น ชี วิต ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสานักงานตอบแบบสอบถาม
4. การจั ดท าข้ อมู ล และสถิ ติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล วิเคราะห์ ข้อ มู ลของกลุ่ มตั วอย่ างในการตอบ
แบบสอบถามโดยโปรแกรม สาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) และค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติ( t-test ) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way-ANOVA )
ผลการวิจัย
1. สรุปข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตั วอย่างส่วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง อายุระหว่าง 36-46 ปี การศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาเป็นอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย
15,001-25,000 บาท รองลงมามีรายได้ 35,001 -45,000 บาท
2. สรุประดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญในการซื้อประกันชีวิต ผ่านออนไลน์
ตามตารางด้านล่างดังนี้
ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
4.24
0.980
ด้านราคา
4.13
0.945
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.17
0.961
ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.01
1.038
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญ
จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญในการซื้อประกันชีวิตผ่าน
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24
รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีค่าเฉลีย่ ที่ 4.22 ด้านราคามีค่าเฉลี่ย 4.13 และด้านส่งเสริมการตลาดมี
ค่าเฉลี่ย4.01ตามลาดับ

493

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญระดับมากในเรื่องการมีเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์
แจ้ งอย่ า งชั ด เจน รองลงมาคื อ ผลประโยชน์ ที่ ได้ รับ จากกรมธรรม์ ต รงตามความต้ อ งการ ความมี ชื่ อ เสี ย ง และ
ภาพลักษณ์ของบริษัท ตามลาดับ
ด้ านราคา พบว่า ผู้ บ ริโภคให้ ค วามสาคั ญ ระดั บ มากในเรื่องส ามารถค านวณเบี้ ยประกั น ได้จ ากระบบ
ออนไลน์อย่างแม่นยา รองลงมาคือราคาสามารถปรับลดและเพิ่มได้ตามความต้องการ
ด้านช่องทางการจาหน่าย พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญระดับมากในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด 24
ชม. เรื่องการจัดหมวดหมู่แบบประกันต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย ตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญ ในระดับมากในเรื่องการได้รับส่วนลดค่า เบี้ย
ประกั น อย่ า งถู ก ต้ อ งตามข้ อ ก าหนด รองลงมาคื อ การสะสมคะแนนเพื่ อ รั บ สิ ท ธิ พิ เศษ และ กิ จ กรรมการ
ประชาสัมพันธ์แนะนาแบบประกันตามสถานที่ต่างๆ ตามลาดับ
3. สรุประดับพฤติกรรมการซื้อที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์
พฤติกรรมการซื้อ
เลือกซื้อแบบประกันอะไร (What)
3.85
1.076
เหตุผลทาไมต้องซื้อประกันชีวิต (Why)
3.92
1.23
ซื้อประกันเมื่อใด (When)
3.663
1.181
ช่องทางการหาข้อมูลข่าวสาร(Where)
3.32
1.19
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Whom)
3.77
1.120
ท่านเลือกวิธีการจ่ายเงินอย่างไร(How)
3.10
1.385
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญ
จากตารางที่ 2 พบว่าพฤติกรรมในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ให้ความสาคัญต่อเหตุผลในการซื้อประกันชีวิตอยู่ในระดั บมากค่าเฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือการเลือกซื้อ
แบบประกันค่าเฉลี่ย 3.85 โดยการซื้อเมื่อใดมีค่า เฉลี่ย 3.66 ผู้บริโภคให้ระดับความสาคัญปานกลางในด้านช่องทาง
การหาข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ย 3.32 และ วิธีการจ่ายเงินมีค่าเฉลี่ย 3.10 ตามลาดับ
ด้านแบบประกันที่เลือกซื้อ(What) โดยภาพรวมผู้บริโภคให้ความสาคัญระดับมาก ในเรื่องแบบประกัน
สุขภาพและอุบัติเหตุเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นประกันแบบโรคร้ายแรง ประกันแบบสะสมทรัพย์
ด้านเหตุผลในการซื้อ (Why) โดยภาพรวมผู้บริโภคให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ในเรื่องเพื่อเป็นค่า
รักษาพยาบาลและโรคร้ายแรงในอนาคต เพื่อวางแผนเกษียณ เพื่อวางแผนภาษี
ด้ า นซื้ อ ประกั น เมื่ อ ใด (When) โดยภาพรวมผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ อยู่ ใ นระดั บ มาก ในเรื่ อ ง
ผลประโยชน์ในแบบประกันตรงตามความต้องการ รองลงมาคือ สิ้นปีบัญชีเพื่อลดหย่อนภาษี
ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ(Whom) โดยภาพรวมผู้บริโภคให้ความสาคัญอยู่ในระดับมากใน
เรื่อง ตนเอง รองลงมาบุคคลในครอบครัว ตัวแทนประกัน และ เพื่อน
ด้านช่องทางการรับข้อมูลข่าว (Where) โดยภาพรวมผู้บริโภคให้ความสาคัญระดับปานกลาง ในเรื่อง
Social Media (Facebook , Line ,IG) รองลงมาคือ Website Application และ E-mail
ด้านวิธีการจ่ายเงินอย่างไร(How) โดยภาพรวมผู้บริโภคให้ความสาคัญระดับปานกลาง ในเรื่องการซื้อ
ราย 1 ปี รองลงมาคือการซื้อราย 1 เดือน การซื้อราย 6 เดือน และการซื้อราย 3 เดือน ตามลาดับ
494

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

4. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาดการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้
ด้านผลิตภัณฑ์
0.090*
0.000*
0.000*
0.000*
0.722
ด้านราคา
0.967
0.002*
0.198
0.000*
0.061
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.331
0.001*
0.008*
0.000*
0.086
ด้านการส่งเสริมการตลาด
0.038*
0.027*
0.004*
0.000*
0.155
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาด
จากตารางที่ 3 พบว่าเพศที่แตกต่างมีผลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์
และด้านการส่งเสริ มการตลาด อายุที่แตกต่างมีผลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างในทุก ๆ ด้าน
การศึกษาที่แตกต่างมีผลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และ ด้านการส่งเสริมการตลาด อาชีพที่แตกต่างมีผลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างทุก ๆ ด้าน รายได้
ที่แตกต่างไม่มีผลกับส่วนประสมทางการตลาดในทุก ๆ ด้าน อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05
5. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
ปัจจัยส่วนบุคคล
พฤติกรรมในการซื้อ
เพศ
อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้
เลือกซื้อแบบประกันอะไร (What)
0.633 0.007* 0.947
0.096 0.273
เหตุผลทาไมต้องซื้อประกันชีวิต (Why)
0.398 2.119 0.786
0.442 0.104
รับข้อมูลข่าวสารมาจากที่ไหน (Where)
0.746 0.284 0.554
0.001* 0.002*
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Whom)
0.000* 0.252 0.002*
0.032* 0.001*
ท่านเลือกวิธีการจ่ายเงินอย่างไร(How)
0.001* 0.610 0.002*
0.015* 0.000*
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
จากตารางที่ 4 พบว่าเพศที่แตกต่างมีผลกับ พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างในด้าน ท่านเลือกวิธีการจ่ายเงิน
อย่างไร (How) ท่านเลือกวิธีการจ่ายเงินอย่างไร (How) อายุที่แตกต่างมีผลกับพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างในด้าน
เลือกซื้อแบบประกันอะไร (What) การศึกษาที่แตกต่าง ผลกับพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างในด้านบุคคลที่มี ส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (Whom) ท่านเลือกวิธีการจ่ายเงินอย่างไร (How) อาชีพที่แตกต่างมีผ ลกับพฤติกรรมการซื้อที่
แตกต่างในด้านรับข้อมูลข่าวสารมาจากที่ไหน (Where) บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Whom) ท่านเลือก
วิธีการจ่ายเงินอย่างไร (How) รายได้ ที่แตกต่างมีผลกับพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างในด้าน รับข้อมูลข่าวสารมา
จากที่ไหน (Where) บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Whom) ท่านเลือกวิธีการจ่ายเงินอย่างไร (How) อย่างมี
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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อภิปรายผลทดสอบสมมติฐาน
จากการศึกษาเรือ่ งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถอภิปรายผลทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
1. ผลทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อประกัน
ชีวิตผ่านออนไลน์แตกต่างกันดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
เพศ
อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้


1.ด้านผลิตภัณฑ์

2.ด้านราคา


3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย


4.ด้านการส่งเสริมการตลาด
ตารางที่ 5 ผลทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อ
ประกันชีวิตผ่านออนไลน์แตกต่างกัน
เพศที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ในภาพรวมไม่
แตกต่างกันในทุกด้าน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรฏา โสภาสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเลือ กซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่าเพศทีแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจาหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ของการตัดสินใจเลือกซื้อประกั นชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ที่แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ในภาพรวมแตกต่าง
กันในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรฏา โสภาสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลื อ กซื้ อ ประกั น ชี วิ ต แบบสะสมทรั พ ย์ บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต จ ากั ด (มหาชน) ในเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่ แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ของการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แตกต่างกัน
การศึกษาที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ในภาพรวม
แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัทรฏา โสภาสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน มี
ผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ของการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แตกต่างกัน
อาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ในภาพรวมแตกต่างกัน
ทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรฏา โสภาสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ที่
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พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ของการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แตกต่างกัน
รายได้ที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้ อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ในภาพรวมไม่
แตกต่างกันในทุกด้าน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรฏา โสภาสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ที่แตกต่างกัน
2. ผลทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในการซื้อประกันชี วิตผ่าน
ออนไลน์
ปัจจัยส่วนบุคคล
พฤติกรรมในการซื้อ
เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
1.เลือกซื้อแบบประกัน

2.เหตุผลในการซื้อประกัน
3.ซื้อประกันเมื่อใด


4.ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร


5.บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ




6.วิธกี ารจ่ายเงิน




ตารางที่ 6 ผลทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในการซื้อ
ประกันชีวิตผ่านออนไลน์
เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ที่แตกต่างกันในด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และ ด้านวิธีการจ่ายเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลภัทร นิยมนา (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยใน
การเลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมาที่พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการ
ซื้อประกันชีวิตที่แตกต่างกันในด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัด สินใจ และ ยังสอดคล้ องกับ ชุติญา จิรกฤตยากุล
(2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัทเอไอเอ จากัด ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าเพศที่ต่างกัน มีผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัทเอไอเอ
ต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ที่แตกต่างกันในด้านการเลือกซื้อแบบ
ประกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของมณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ที่พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตในภาพรวมแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ0.05 และ ยังสอดคล้องกับ ชุติญา จิรกฤตยากุล (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัทเอไอเอ จากัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า อายุที่
แตกต่างกันมีเหตุผลที่เลือกซื้อแบบประกันสุขภาพ ของบริษัทเอไอเอ ที่แตกต่างกัน
การศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ที่แตกต่างกันในด้านบุคคลที่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และ วิธีการจ่ายเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติญา จิรกฤตยากุล (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัย

497

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัทเอไอเอ จากัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
พบว่าการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพบริษัทเอไอเอที่แตกต่างกันในด้าน ผู้มี
อิทธิพลในการเลือกซื้อแบบประกัน
อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ที่แตกต่างกันในด้านการซื้ อประกัน
เมื่อใด ด้านช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ ด้านวิธีการจ่ายเงิน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชุติญา จิรกฤตยากุล (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ของ
บริษัทเอไอเอ จากัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ซื้อประกันสุขภาพบริษัทเอไอเอแตกต่างกันในด้านผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อและ จานวนเบี้ยประกัน
รายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ที่แตกต่างกันในด้านการซื้อประกันเมื่อใด
ด้านช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ ด้านวิธีการจ่ายเงิน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกมลภัทร นิยมนา (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยในการเลือ กซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
นคร นครราชสีมา และ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ได้ ศึกษาเรื่อง พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่แตกต่างกัน และ ยังสอดคล้องกับ ชุติญา จิรกฤตยากุล (2557) ได้ศึกษา
เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ประกั น สุ ข ภาพ ของบริ ษั ท เอไอเอ จ ากั ด ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพบริษัทเอไอเอแตกต่างกัน
ในด้านผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ การซื้อประกันเมื่อใด และ จานวนเบี้ยประกัน
ข้อเสนอแนะจากการทาวิจัยครั้งนี้
ผลที่ได้รับจากการทาวิจัยครั้งนี้พบว่า
1. ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสาคัญ ในเรื่องการมีเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์แจ้งอย่างชัดเจน
ดังนั้นบริษัทควรแจ้งเงื่อนไขต่างๆ ในการคุ้มครองให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสาคัญ ในเรื่องการสามารถคานวณเบี้ยประกันได้จากระบบออนไลน์อย่าง
แม่นยา บริษัทควรอานวยความสะดวก และ พัฒนาระบบให้คานวณเบี้ยประกันได้อย่างถูกต้อง
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้บริโภคให้ความสาคัญ ในเรื่องรวมถึงการเข้ าถึงข้อมูลได้ตลอด 24 ชม.
บริษัทต่าง ๆ ควรมีการพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่ อสารต่าง ๆระหว่างบริษัทและลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้
ตลอดเวลา
ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความสาคัญในเรื่อง ส่วนลดค่าเบี้ยประกันอย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษัทควรมีข้อกาหนดให้ชัดเจนในการให้ส่วนลดเบี้ยประกันในระบบ
2. ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์
เลือกซื้อแบบประกัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อแบบประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ตัวแทนประกันชีวิตมี
โอกาสนาเสนอแบบประกันเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และทาให้ปิดการขายได้เร็วขึ้น
เหตุผลในการเลือกซื้อ เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและโรคร้ายแรงในอนาคต ตัวแทนอาจนาเสนอหรือ
ร่วมวางแผนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและโรคร้ายแรงในอนาคตกับลูกค้า
ซื้อประกันเมื่อ ผลประโยชน์ ในแบบประกันตรงตามความต้องการ หน้ าที่ ของตัวแทนคื อทราบความ
ต้องการของลูกค้าและเสนอแบบประกันที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการ
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ช่องทางการหาข้อมูล ผ่านทาง Facebook ,Line ,IG ซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ตัวแทน
และบริษัทประกันชีวิต สามารถวางกลยุทธ์การทาสื่อโฆษณาโดยผ่าน Social Media จะทาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไปได้อีกทางหนึ่ง
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือตนเอง แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเองได้เลยทันที
เมื่อได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นดังนั้นบริษัทควรพัฒนาระบบเพื่อให้ชาระเงิน และ ออกกรมธรรม์ได้เลยทันที
เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว
เลือกวิธีการจ่ายเงิน แบบราย 1 ปี บริษัทควรมีการแจ้งเตือนล่วงก่อนถึงกาหนด 30 วันเพื่อความยั่งยืน
ของกรมธรรม์ และ เพื่อความคุ้มครองที่ต่อเนื่องของลูกค้า
3. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาในบริบทที่แตกต่างเช่น พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ หรือ ในภาคประเทศไทยเนื่องจากระบบออนไลน์
สามารถทาธุระกรรมได้ในทุก ๆ ขอบเขตแบบไร้พรมแดน
2. ควรศึกษาแบบประกันที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้รายละเอียดและข้อมูลเชิงลึก อย่างแม่นยามากขึ้น
3. ควรเพิ่มรายละเอียดในกรอบแนวคิดเรื่องความสามารถในการเข้าถึงระบบออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือ เรื่องทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับประกันชีวิต
4. ควรขยายกลุ่มตัวอย่าง หรือ เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นอาชีพที่เฉพาะ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
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ผู้นาไทยกับเสถียรภาพทางการเมืองในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
POLITICAL STABILITY OF THAI LEADER DURING WORLD WAR I
ชนะศึก วิเศษชัย และ วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร2
Shanasuek Wisedchai and Weerasak Poompetch2
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2อาจารย์ ดร. ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “เสถียรภาพทางการเมืองของผู้นาไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่
1 และสงครามโลกครั้งที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของผู้นาไทย
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1, 2) ศึกษาวิธีการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของผู้นาไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ
3) ศึกษารูปการสร้างเสถียรภาพของผู้นาไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
การวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ทั้งเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ทาการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์ใน
ประเด็นเกี่ยวกับเสถียรภาพและการสร้างเสถียรภาพของผู้นาไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมู ลใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Content and Descriptive Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเมืองของผู้นาของไทยในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอกซึ่งเกี่ยวกับอิทธิพลและการคุกคาม
ของชาติตะวันตก และกระแสการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศต่างๆ ปัจจัยภายใน เกี่ยวกับปัญหาทางด้าน
การเงินการคลัง และ การต่อต้านระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 2) การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสริม สร้างเสถียรภาพทางการเมืองโดยการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง การใช้
ชาติ นิ ย ม การรวบอานาจและสร้า งฐานอานาจ การผ่ อนคลายทางการเมือ ง และการสร้า งประสิท ธิภ าพทาง
การทหาร 3) รูปแบบการสร้างเสถีย รภาพทางการเมืองของผู้นาไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ องค์ประกอบด้านความชอบธรรมทางการเมือง และประสิทธิภาพทางการเมือง โดย
องค์ประกอบประการแรกเกิดจากการยอมรับทางการเมือง ส่วนองค์ประกอบประการหลังเกิดจากความสามารถใน
การจัดการสภาพเงื่อนไขหรือแรงกดดันทางการเมืองต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, เสถียรภาพทางการเมือง, สงครามโลกครั้งที่ 1
ABSTRACT
This article is a part of the research “Political Stability of Thai Leaders during World War I
and World War II”. The objectives of this research are: 1) to study the factors involved with the
political stability of Thai leader during World War I, 2) to identify political stability establishment
strategies of Thai leader during World War I, and 3) to study the political stability establishment
model of Thai leader during the World War I.
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This research applied qualitative methodology. The research tool is interview forms. Data
have been collected via in-depth interview and documentary researching. The data have been
analyzed using Content and Descriptive Analysis.
According to the research, it revealed that 1) the factors affecting the political stability of
Thai leader during the World War I (King Vajiravudh) included the western influences and the uprising revolution of political regimes in many countries. Furthermore, the internal factors such as
the financing issue and political movement and completion affected the political stability of the
king. 2) King Vajiravudh had strengthened and built up political stability by utilizing nationalism,
centralizing of power, creating political power, mitigation of political intense, and supporting
military affairs. As those actions had been performed, the king’s political stability had effectively
enhanced. 3) The model of political stability establishment of King Vajiravudh is comprised of 2
keys factors which are political legitimacy and political efficiency.
Keywords : King Vajiravudh, Political Stability, World War I
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ได้ผ่านความขัดแย้งระหว่างกันมาโดยตลอด ความขัดแย้งที่ทาให้เกิด
ความสูญ เสียชี วิตผู้ค นมากมายผ่านสงครามครั้งใหญ่ ๆ คื อ สงครามโลกครั้งที่ ห นึ่งในปี ค.ศ. 1914 -1918 และ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ. 1939-1945 (ประทุมพร วัชรเสถียร. 2554:64-65) ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ดังกล่าว เป็นผลมาจากการแข่งขันทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งนาพามาซึ่งความไร้เสถียรภาพของประชาคมโลก
และส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของแต่ละประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สาเหตุหลักของสงครามโลกครั้งที่ 1 คือ ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอานาจในการแข่งขันและยึดครอง
ดินแดนต่างๆและสร้างความยิ่งใหญ่และมั่งคั่งให้แก่ประเทศตนเอง ก่อให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประเทศต่างๆต่าง
ทาทุกวิถีทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และในขณะเดียวกันก็แสดงแสนยานุภาพให้ประเทศคู่แข่งเกรงกลัว
ความขัดแย้งดังกล่าวนาไปสู่สงครามครั้งใหญ่ลุกลามไปยังหลายประเทศ (Willmott. 2003: 21) ประเทศไทยก็เป็น
ส่วนหนึ่งของความขัดแย้งดังกล่าว เนื่องด้วยเคยเป็นพื้นที่ที่ชาติมหาอานาจต้องการจะยึดครองมาแต่เดิม ความ
เสียเปรียบทางการเมืองในอดีต ประกอบกับสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในประเทศบีบคั้ น ทาให้ผู้นาไทยได้
ตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลก ซึ่งเมื่อเข้าสู่สงครามแล้วสภาวะของเสถียรภาพทางการเมืองยิ่งมีความอ่อนไหวมาก
ยิ่งขึ้น
ในช่วงวิกฤติการณ์ความขัดแย้งซึ่งมีความเปราะบางต่อเสถียรภาพทางการเมือง การรักษาความมั่นคงของ
ระบบการเมืองและสถานะทางการเมืองมีความสาคัญ ผู้นาประเทศต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ ดาเนิน
นโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้แก่รัฐและตัวผู้นาเองได้ โดยผู้นาของประเทศไทยในช่วงสถานการณ์
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ที่มีความโดด
เด่น ทรงศึกษาวิชาการทหารในเบื้องต้นจากประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงศึกษาด้านประวัติศาสตร์และการปกครอง
เพิ่มเติม (วรชาติ มีชูบท. 2552:29) ทาให้พระองค์นอกจากทรงมีพระปรีชาในการทหารแล้ว ยังทรงเป็นเอกในด้าน
วรรณกรรม วรรณศิลป์ ทรงได้รับการยอมรั บว่าเป็น “ปราชญ์” ซึ่งพระราชอัจฉริยภาพอันรอบด้านของพระองค์ทา
ให้ประเทศสยามรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ ทางการเมืองระหว่างประเทศและสามารถดารงอยู่ในฐานะรัฐเอกราชได้
อย่างสง่างาม
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ด้วยความสาคัญของเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงของรัฐในช่วงเวลาวิกฤตการณ์ และบทบาท
ของผู้นาไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีความโดดเด่น จึงเป็นที่มาของความสาคัญ ของการวิจัยชิ้นนี้ โดยมี
จุดมุ่งหมายหลัก คือ ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเมือง ศึกษาวิธีการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง
และศึกษารูปแบบการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง เพื่อเป็นบทเรียนให้ผู้สนใจรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเมืองของผู้นาไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
2. เพื่อศึกษาวิธีการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของผู้นาไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
3. เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของผู้นาไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยภายในประเทศ
•ปัจจัยด้านสังคม
•ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
•ปัจจัยด้านการเมือง

ปัจจัยภายนอกประเทศ
•อิทธิพลของชาติตะวันตก
•กระแสการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง

การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง
•การสร้างความชอบธรรมทางการเมือง
•การสร้างประสิทธิภาพ
รูปแบบการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง

จากกรอบแนวคิดตามแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเมือง อัน
ประกอบไปด้วยปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อวิธีการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่ งนาไปสู่
รูป การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง โดยมีองค์ป ระกอบหรือตัวแปรหลัก 2 ประการ คื อ ความชอบธรรมทาง
การเมือง และ ตัวแปรด้านประสิทธิภาพ
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ความชอบธรรม หมายถึง ความถูกต้องตามระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และบรรทัดฐานของสังคม
เสถียรภาพ หมายถึง ความมั่นคง ความสามารถในการธารงรักษาระบบหรือสถานะให้มีความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพทางการเมือง หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์ทางการเมือง
สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเมือง
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วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องผู้นาไทยกับเสถียรภาพทางการเมืองในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สอง
เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิจั ยเอกสาร (Documentary Research) ประกอบกับการสัมภาษณ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
คือผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ 3 ท่าน การวิจัยเอกสารดาเนิ นการโดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น (Primary Document) ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้นาในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้แก่ บันทึกร่วมสมัย จดหมายเหตุ บทพระราชนิพนธ์ และ
หนังสือพิมพ์ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและการสั มภาษณ์ ถูกนามาจัดเรียงข้อมูล และตรวจสอบความ
ถูกต้องด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) และทาการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้นาไทยสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 1
ถึงแม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยภายใต้ระบอบ
“สมบูรณาญาสิทธิราชย์” (Absolute Monarchy) แต่มีปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของพระองค์ ปัจจัย
ดังกล่าวประกอบด้วยปั จ จัยภายนอก และ ปั จ จั ยภายในประเทศ ปั จ จั ยประการแรกเกี่ ยวข้องกับ สถานการณ์
การเมืองระหว่างประเทศ ปัจ จัยประการหลังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
1.1.ปัจจัยภายนอก
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศสยามได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง
ระหว่างประเทศซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว พระบรมชนกนารถ
กระนั้นก็ตาม ปัจจัยภายนอกก็ยังคงมีอิทธิพลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศและของพระองค์ ปัจจัย
ดังกล่าวประกอบด้วย อิทธิพลของชาติตะวันตก และ กระแสการเปลี่ยนแปลงการปกครองในต่างประเทศ
อิทธิพลของชาติตกวันตก
การล่าอาณานิคมและอิทธิพลของชาติตกวันตก (Colonization) เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อเสถียรภาพทาง
การเมืองของผู้นาและรัฐบาลไทย กล่าวคือ การแข่งขันกันล่าอาณานิคมยุคใหม่ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เพื่อสั่ ง
สมความมั่งคั่งและรักษาอิทธิพลทางการเมืองของชาติตะวันตก ทาให้ประเทศใหญ่ในภูมิภาคต่างๆทั่ว โลกได้รับ
ผลกระทบกันอย่างกว้างขวาง (สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์. 2536: 113) ประเทศในทวีปเอเชียส่วนใหญ่ถูกยึดครอง
และเสียเอกราชอธิปไตยให้แก่ประเทศชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงภัยจาก
การล่าอาณานิ ค มและอิท ธิพ ลของชาติตะวันตกโดยตลอด ถึงแม้สถานการณ์ ของประเทศสยามในรัช สมั ยของ
พระองค์จะมีความสงบขึ้นบ้างก็ตาม แต่ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อความมั่นคงของประเทศและตัวผู้นาอย่างต่อเนื่อง ทรงมี
พระราชดารัสเกี่ยวกับอิทธิพลของชาติตะวันตกตอนหนึ่งว่า“เมื่อเยอรมันได้ทราบอยู่ว่าทูลกระหม่อมไม่โปรดและ
ทรงระแวงอยู่ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส เยอรมันเห็นว่าเปนโอกาสที่จะเข้าครอบสยามได้ จึ่งได้คิดดาเนินอุบายอย่าง
ลึกลับชนิดน้าลอดใต้ทราย...แล้วและคิ ดหาทางได้ประโยชน์ต่างๆทั้งในทางรัฐประศาสน์ และทางยุทธศาสตร์ ”
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว . 2545: 195-198) ความในกระแสพระราชดารัส สะท้อนให้เห็นถึงความ
ตระหนักในอิทธิพลและภัยคุกคามจากชาติตะวันตก ทั้งที่คุกคามอย่างชัดแจ้ง และคุกคามแบบแทรกซึม ซึ่งเป็น
ลักษณะของความพยายามเข้าครอบครองดินแดนในรูปแบบการสร้างอิทธิพลผูกขาด ทาให้รัฐที่ถูกครองงานั้นไม่มี
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ความเป็นอิสระและสามารถดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเสรี หากแต่ต้องพึ่งพิงและยอมปฏิบัติตามผู้ที่เข้า
ครอบครองนั้น ผลประโยชน์ทั้งหลาย แทนที่จะตกอยู่กับประเทศ กับถูกขูดรีดไปอย่างไม่เป็นธรรม และเกิดการ
ผูกขาดโดยรัฐอื่น ก็เปรียบเสมือนว่าประเทศถูกครอบงาอานาจอธิปไตย ซึ่งเป็นลักษณะการยึดครองประเทศแบบ
“การล่าอาณานิคมสมัยใหม่ ” ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้กาลังทหารยึดครอง หากแต่ยึดครองผ่านกระบวนการทางการค้า
และพาณิชย์ ซึ่งอิทธิพลดังกล่าวย่อมกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของตัวผู้นาและต่อประเทศ
กระแสการเปลี่ยนแปลงการปกครองในต่างประเทศ
กระแสการเปลี่ยนแปลงการปกครองในต่างประเทศก็มีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นกัน กล่าวคือ ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา แนวความคิดทางการเมือง
แบบตะวันตก ได้เผยแพร่ขยายเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย มีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศต่างๆ
หลายประเทศ รวมทั้งมีอิทธิพลต่อประเทศไทยด้วย กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศต่างๆ
ในช่วงก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองของญี่ปุ่น
โดยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2432 การปฏิวัติในประเทศอิหร่าน และตุรกี พ.ศ.2451 (น้า
เงิน บุญเปี่ยม. 2546:274) การปฏิวัติในประเทศโปรตุเกส พ.ศ.2453 และ การปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์แมนจู เพื่อ
สถาปนาการปกครองแบบสาธารณรั ฐขึ้นในประเทศจีนใน พ.ศ. 2454 (Li. 2007: 2627) เป็นต้น เหตุการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีอิทธิพลต่อความสานึกทางการปกครองในประเทศไทย จนเกิดการพยายามเปลี่ยนแปลง
การปกครองในเหตุการณ์ กบฏ รศ.130 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริเกี่ยวกับ
เหตุ การณ์ ดังกล่าวว่า “...ความคิ ดฟุ้ งซ่านต่างๆ ฉันเชื่ อว่า มีอยู่นานแล้ว แลได้เคยพูดจาตักเตือนเสนาบดีและ
ข้าราชการผู้ใหญ่อยู่ว่าไม่ควรจะนอนใจ ควรหมั่นเงี่ยหูฟัง และหมั่นติดต่อกับข้าราชการผู้น้อยไว้บ้าง” (หจช. รัชกาล
ที่ 6. ม3.6 ก/5.) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมั่นพระทัยว่ากระบวนการพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม
มีมานานแล้ว อันเป็นผลพวงมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศต่างๆ ส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนล้มล้างระบอบการปกครองของสยาม ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้กระทบต่อเสถียรภาพของระบอบการเมืองและ
ตัวพระองค์เองอย่างชัดเจน
1.2 ปัจจัยภายใน
เศรษฐกิจ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็ จขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2453 สถานการณ์ทาง
การเงิ น การคลั ง ของประเทศสยามยั ง ไม่ มั่ น คงมากนั ก อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ งในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล้า เจ้ าอยู่ หั ว (รุ่งพงษ์ ชั ย นาม. สั มภาษณ์ 10 ตุ ล าคม 2560) กระนั้ น ก็ต ามเมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสวยราชย์ต่อพระบรมชนกนารถแล้ว สภาวะทางการเงินการคลังหาได้
ดี ขึ้น หากแต่ ราชสานั ก ได้ ใช้ เงิน ลงทุ น ไปกั บ กิ จ การด้ า นต่ างๆ ยิ่ งท าให้ ส ถานะทางการเงิน ย่าแย่ล งไป ซึ่ ง กลุ่ ม
ข้าราชการบางส่วนเกิดความไม่พอใจ ดังที่สะท้อนให้เห็นในความเห็นของกลุ่มผู้ก่อการกบฎ รศ.130 ที่แสดงความไม่
พอใจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เงินสิ้นเปลือง ดังเช่นคาให้การของผู้ก่อการ ร.ศ 130 ที่ให้การ
กับคณะกรรมการทหารพิเศษว่า “พระเจ้าแผ่นดินเก็บเงินภาษีอากรสมภักษรส่วย เช่น ภาษีเรือ ภาษีรถ เอาไปมีโขน
ละคร และการละเล่นต่างๆ เที่ยวฟังมหาดเล็กจะเอาอะไรก็ทูลขอพระเจ้าแผ่นดินก็เซ็นให้ เช่น รถยนต์และสิ่งของ
ต่างๆ... เงินที่เก็บอากรนั่นควรจะไว้ซื้อปืน ซื้อลูก ซื้อดินไว้ เมื่อเกิดศึกสงครามขึ้น ” (หจช. รัชกาลที่ 6. บ.17/7) ซึ่ง
ประเด็นเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่น และเสถียรภาพทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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นอกจากนี้ การจัดการพระราชทรัพย์และการเงินการคลังของแผนดินก็มีผลต่อความเสถียรภาพทางการ
เงินและความมั่นคงทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นกัน จากข้อครหาเรื่องการใช้จ่าย
ฟุ่ ม เฟื อย ท าให้ เสนาบดี กระทรวงพระคลั ง มหาสมบั ติ ต้อ งเสนอให้ แยกกิ จ การออกเป็ น สองแผนกอย่างชั ดเจน
ด าเนิ น การในลั ก ษณะที่ จ ากั ด พระราชอ านาจทางด้ า นการเงิ น การคลั ง นอกจากนี้ ส ถานะทางการเงิ น ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวไม่ค่อยสู้ดีนัก ถึงแม้ว่าจะทรงได้รับเงินที่กรมพระคลังมหาสมบัติจัดถวาย
สาหรับพระมหากษัตริย์ปีละ 6 ล้านบาท แต่ก็ไม่พอกับการใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่สภาวะสงคราม ทาให้
พระคลังข้างที่อยู่ภาวะที่มีหนี้สินสูงมาก (วรชาติ มีชูบท. 2559: 220-236) ถึงขนาดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงขอให้แบงค์สยามกัมมาจลปล่อยกู้ให้ แต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จ ดังความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขา
บอกเล่าว่า “ฉันขอให้แบงค์สยามกัมมาจลช่วยโดยให้กู้เงินบ้างก็ไม่ยอมให้กู้ ฉันจะขายหุ้นส่วนของฉันบ้างก็ไม่ให้
ขาย” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2545: 180) ซึ่งการไม่ปล่อยเงินกู้ของแบงค์สยามกัมมาจลทาให้
สถานะทางการเงินของกรมพระคลังข้างที่ซึ่งดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์อยู่ย่าแย่ สภาพทางการเงินการคลังในรัช
สมัยของพระองค์จึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทาให้เสถียรภาพทางการเมืองในพระองค์ไม่มั่นคง
การเมือง
ตัวแปรด้านการเมืองที่สาคัญ คือ ความขัดแย้งและไม่ลงรอยกันในราชสานั ก สืบเนื่องจากกลุ่มพระบรม
วงศ์ชั้นสูงไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้อกับพระองค์ ซึ่งส่งผลให้มีความคิดเห็นที่ไม่ต้องพระทัยซึ่งกันและกัน ความไม่ลง
รอยกันระหว่างพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์มีมาก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชย์
(เทพ บุ ญ ตานนท์ . 2559: 20-21) และปรากฏต่ อเนื่ องเรื่อยมา และรุน แรงมากที่ สุด คื อ ความเชื่ อมโยงใกล้ ชิ ด
ระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์กับกลุ่มกบฏ รศ.130 โดยมีข่าวลือด้านลบเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ พระองค์ต่างๆซึ่ง
ทาให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าคลางแคลงใจเสมอมา อาทิ ข่าวลือที่ กบฏ รศ.130 จะอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าพี่
ยาเธอกรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ฯ ขึ้นครองราชย์ หรือข่าวลือที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถฯ ทรงไม่พอพระทัยพระองค์ และพยามช่วงชิงอานาจจากพระบรมเชษฐา เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรู้สึกว่าไม่มีใ ครจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างแท้จริงจัง และรู้สึกโดดเดี่ยว อันสะท้อนให้เห็น
การไร้ฐานกาลังทางการเมืองของพระองค์ได้อย่างดี ดังความในพระราชเลขาฉบับหนึ่งว่า “ฉันจึงเป็นผู้ที่หาพวกพ้อง
มิได้เลย ยืนอยู่คนเดียว ...เมื่อเกิดเรื่องขึ้นก็ควรจะช่วยกันโกรธแค้น อย่างน้อยถามข่าวคราวและแสดงอาการเอื้อเฟื้อ
อย่ า งใดบ้ า งสิ นี่ ก็ ห าเป็ น เช่ น นั้ น ไม่ ” ( หจช., ร.6 บ.3.1/64) ความสั่ น คลอนเสถี ย รภาพทางการเมื อ งของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงออกให้เห็นในพระราชปรารถในพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งว่า “เป็น
พระเจ้าแผ่นดินนับวันจะยากขึ้นทุกที หาทางเอาตัวรอดยาก” (หจช. ร6. ก. 1/11) ซึ่งจากพระราชหัตถเลขาข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลในพระราชหฤทัยในพระราชสถานะและเสถียรภาพทางการเมืองของพระองค์ ซึ่งถ้า
หากพระองค์ไม่ทรงดาเนินพระราโชบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พระองค์เองแล้ว ก็เป็นการยากที่จ ะทรงรักษา
เสถียรภาพทางการเมืองได้อย่างตลอดรัชสมัย (รุ่งพงษ์ ชัยนาม. สัมภาษณ์. 10 ตุลาคม 2560)
ด้านสังคม
ตัวแปรด้านสังคม คือ สังคมที่ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย (modernization) ทาให้เกิดการท้าทายระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ การทาให้ทันสมัยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูป
และวางรากฐานการพัฒนาประเทศหลายด้าน ทั้งการเมืองการปกครอง การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิรูประบบ
สังคม และการศึกษา ผลจากการศึกษาทาให้สังคมได้วิถีความคิด และแบบอย่างในการจัดการปกครองตามแนวทาง
ตะวันตกซึ่งมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงประเทศสยาม
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ในเวลาต่อมา นอกจากนี้การเสื่อมความนิยมในตัวผู้นาก็เป็นตัวแปรเร่งเร้าให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครอง จนนาไปสู่ความพยายามล้มล้างการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (มัลลิกา มัสอูดี. 2555:452-453)
ในเหตุการณ์กบฏ รศ.130 โดยมีนายทหารระดับล่างส่วนหนึ่งมีแผนการก่อกบฏขึ้น คณะผู้ก่อการ ร.ศ. 130 ได้
พิจารณาเห็นถึงความเสื่อมทรามของระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์ของสยาม นาโดย ร.ต. เหรียญ ศรีจันทร์ ร.ต.
จรูญ ษตะเมษ และ ร.ต. เนตร ศรีภูมิ ต่อมามีการรวบรวมสมาชิกคณะได้กว่า 100 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปเป็นประชาธิปไตย (เหล็ง ศรีจันทร์ , ร.อ. เนตร พูนวิวัฒน์ , ร.ต. และ สมจิตร
เทียนศิริ. 2489 : 42) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่ากระแสการท้าทายระบอบการ
ปกครองเก่าจะสร้างความสั่นคลอนให้แก่พระองค์และอาจทาให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถึงกาลสิ้นสุด ดังความ
ในพระราชหัตถเลขาที่มีไปยังสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูนาถ กรมหลวงพิษณุประชานาถฯ เสนาธิการทหารบก เรื่อง
การจัดตั้งรัฐมนตรีสภาว่า “ขอให้เข้าใจว่า ในส่วนตัวฉันไม่มีความตั้ง ใจที่จะเกี่ยงหรือหวงอานาจอย่างหนึ่งอย่างใด
เลย แลฉันเองก็รู้ดียิ่งกว่า ใครๆว่าราชการสมัยนี้มีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก แลสมัยที่จะใช้แบบปกครอง
อย่างที่เคยมาแล้วใกล้จะล่วงเลย” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2517: 49)
2. การสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์ประกอบของเสถียรภาพทางการเมือง คือ การสร้างความชอบธรรมทางการเมือง และประสิทธิภาพ
(Lijphart, 1977: 4) โดยความชอบธรรมทางการเมืองทาให้เกิดการยอมรับในตัวผู้ปกครอง และต่อระบบการเมือง
ส่วนประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการจัดการกับเงื่อนไขทางการเมืองต่างๆได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเสริมสร้างองค์ประกอบของเสถียรภาพทางการเมืองทั้ง 2 องค์ประกอบ โดยทางด้านความชอบธรรม
ทางการเมืองทรงเน้นพระราชสถานะของความเป็นพระมหากษัตริย์แบบธรรมราชาและความเป็นจอมทัพไทย
ทางด้านประสิทธิภาพ ทรงดาเนินการรวบอานาจและสร้างฐานอานาจทางการเมือง
2.1 การสร้างความชอบธรรมทางการเมือง
การเสริม สร้างพระราชสถานะแห่ งความเป็ น ธรรมราชา มี ค วามเกี่ ยวข้ องกั บ มโนทั ศ น์ เกี่ย วกั บ
ผู้ปกครองของไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นดัง “สมมุติเทพ” ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ และยังทรง
เป็น “ธรรมราชา” ตามคติในศาสนาพุทธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรง
กอปรด้วยทศพิธราชธรรมของพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน และพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
“องค์อัครศาสนูปถัมภก” ทรงอานวยความยุติธรรมและทรงปกครองคนทุกชั้นให้อยู่เย็นเป็นสุข ทรงทานุบารุงพุทธ
ศาสนาอันเป็นแหล่งที่มาของศีลธรรมสยามและศิลปวัฒนธรรมสยามอันเจริญรุ่งเรือง นอกจากนึ้ความเป็นธรรมราชา
จะต้องมี “ความเป็นธรรม” เอื้อเฟื้อต่อมวลมนุษย์ทั้งปวง โดยพระองค์ทรงแผ่ความเมตตาธรรมและความยุติธ รรม
ไปยังสังคมโลก ในคราวเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็แสดงพระราชสถานะเช่นนั้น ดังความในพระนิพนธ์สรรเสริญ
พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นิพนธ์โดยพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร
อดีตราชเลขานุการในพระองค์ ความว่า “ทรงเป็นธรรมแก่คนทั่วไปแม้แต่ต่อต่างประเทศ เช่นเมื่อเกิดสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่ง เมื่อ ทรงเห็นว่าฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบเบียดเบียนโดยอธรรมก็ทรงคัดค้าน และเมื่อค้านไม่สาเร็จก็ได้ทรงเข้า
ร่วมสงครามกับสัมพันธมิตร สหิตประเทศ ซึ่งแท้จริงกาลังอยู่ในระยะปราชัยถอยทัพอยู่ดัวยซ้า” (พระวรวงศ์เธอกรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. 2514: 46) จากความดังกล่าว แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ผู้ที่เป็นธรรม
ได้เป็นอย่างดี โดยปัจจัยที่สาคัญในเรื่องการเสริมสร้างความชอบธรรมให้ประสบความสาเร็จ คือ การอบรมกล่อม
เกลาผ่านกระบวนการชาตินิยม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตอกย้าความชอบธรรมทางการเมือง
ของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ และประชาชนจะต้องจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงใช้
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“ลัทธิชาตินิยม” เพื่อปลุกเร้าความรักชาติของประชาชนชาวสยาม (รุ่งพงษ์ ชัยนาม. สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2560)
พระองค์ทรงเน้นหน้าที่ของราษฎรที่จะต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยเชื่อมโยงการเคารพเชื่อฟังกษัตริย์ก็
เท่ากับเคารพตัวเอง ดังความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ปลุกใจเสือป่า ความว่า “ราษฎรทุกคนจึงต้องจงรักภักดี
เคารพนับถืออานาจของราชาธิบดี เพราะการเคารพในอานาจกษัตริย์ก็เหมือนเคารพตัวเอง เนื่องจากกษัตริย์มีหน้าที่
ป้องกันชาติบ้านเมืองมิให้เป็นอันตรายจากภายนอก และทาให้ชาติอยู่รอดได้ ดังนั้นกษัตริย์จึงมีอานาจอันถือเป็น
ของคู่กันมากับชาติ ผู้ทาลายกษั ตริย์เท่ากับทาลายชาติและความสุขของตน” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว. 2539: .44-45) การกล่อมเกลาทางการเมืองบนพื้นฐานของความเป็นชาตินิยมจึงเป็นกระบวนการสร้าง
เสถียรภาพทางการเมืองอีกประการหนึ่ง
2.2 การสร้างประสิทธิภาพทางการเมือง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดาเนินพระราโชบายในการจัดการดุลแห่งอานาจ เพื่อ
สร้างประสิทธิภาพในเชิงบริหารการเมืองในราชสานัก โดยการรวบอานาจ และสร้างฐานอานาจทางการเมือง
การสร้างประสิทธิภาพทางการเมืองโดยการรวบอานาจ
ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดารงพระยศเป็นสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกับบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ และทหารไม่ค่อยจะราบรื่นนัก ดังที่เห็นได้จาก
เหตุการณ์กรณีทหารทะเลาะวิวาทกับมหาดเล็กของพระองค์ จนเกิดการสั่งเฆี่ยนทหาร ส่งผลให้พระองค์ไม่เป็นที่
นิ ย มชมชอบของเหล่ า ทหารในกองทั พ เท่ า ใดนั ก (มั ล ลิ ก า มั ส อู ดี . 2555:452) ด้ ว ยเหตุ นี้ เมื่ อ พระองค์ ท รงขึ้ น
ครองราชย์ จึงทรงดาเนินพระบรมราโชบายรวบอานาจทางการทหารและมอบหมายให้แก่บุคคลที่พระองค์ไว้พระทัย
ดูแล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดาเนินพระราโชบายโดยการรวบอานาจในกองทัพ เพื่อเพิ่มพระ
ราชอานาจให้กับพระองค์ แม้ว่าพระองค์จะได้ทรงเปลี่ยนผู้ดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม โดยแต่งตั้งให้
พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ซึ่งมักจะโอนอ่อนตามพระราชประสงค์ของพระองค์แล้วก็ตาม
แต่อานาจในการบริหารกิจการในกองทัพโดยแท้จริงแล้ วกลับขึ้นอยู่กับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชา
นาถ ที่ทรงดารงตาแหน่งเสนาธิการทหารมาตั้ง แต่ในรัชกาลก่อนหน้า โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไม่มีส่วนร่วมใด ๆ เลยในการบริหารราชการกองทัพ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงพยายามอย่างมากในการแทรกแซงการ
บริหารราชการกองทัพ รวมทั้งการสร้างบทบาททางการทหารให้แก่พระองค์ขึ้นมา (เทพ บุญตานนท์. 2559 : 5-6)
การสร้างฐานกาลังทางการเมือง
ก่อนเสด็จ ขึ้ น ครองราชย์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้าเจ้ าอยู่หั ว ทรงไม่ มีบ ทบาทในการ
ควบคุมกองกาลังทหารมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาพระราชอนุชา พระองค์จึงทรงสถาปนา“กองเสือป่า” เพื่อ
เป็นการสร้างฐานอานาจแก่พระองค์ (เทพ โดยมีพระราชประสงค์ให้กองเสือป่าเป็นกองทัพส่วนพระองค์ เพื่อทรงมี
พระราชอานาจในการบังคับบัญชาอย่างเต็มที่และสามารถไว้วางพระราชหฤทัยได้อย่างสนิทใจ ทั้งนี้พระองค์ทรง
แต่งตั้งข้าราชบริพารหรือข้าราชการที่มี ความสนิทสนม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ทางานรับใช้ใกล้ชิดพระองค์ขึ้น
ดารงตาแหน่งสาคัญในกองทัพของพระองค์ เช่น เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ) ดารงตาแหน่งอุปนายกเสือ
ป่า และจเรกรมทหารรักษาวัง (ชานนท์ ยอดหงษ์ . 2556: 24-25) เป็นต้น เสือป่าได้กลายเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลใน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นกองหนุนสนับสนุนให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์
ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมาก ดังความในพระราชบันทึก ว่า “การที่ผู้ใดจะกล่าวว่าเรารักเสือป่ายิ่งกว่าลูกเมียก็ยอม
เพราะถ้ามีเมียอย่างปกติ จะได้ลูกกันพึ่งพาอาไศรยกาลังกันได้เร็วและเป็นจานวนมากเช่นนี้ฤา นี่ใน 3-4 เดือนลูก
เกิดนับด้วยพันและมีกาลังวังชาขึ้นทันตา” (จมื่นอมรดรุณ ารักษ์ . 2519: 12-13) ซึ่งจากพระราชบันทึกดังกล่าว
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สะท้อนให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหวังพึ่งพาอาศั ยเสือป่าผู้มี “กาลังวังชา” เป็นกองกาลัง
สนับสนุนให้พระองค์มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยพระองค์ ทรงรู้สึกปราบปลื้มพระราชหฤทัยในผลงานของพระองค์
เป็นอย่างมาก ดังที่ทรงบันทึกว่า “การที่ได้เห็นเสือป่าและลูกเสือป่าตั้งขึ้นได้โดยเร็ว และเป็นที่นิยมแห่งคนทั้งหลาย
ทั่วถึงกันเช่นนี้ ทาให้เรารู้สึกยินดีหาที่เปรียบได้โดยยาก (จมื่นอมรดรุณารักษ์. 2519: 12-13) แสดงให้เห็นว่า เสือ
ป่าถูกสถาปนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร และการจัดการดุลอานาจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว
การผ่อนคลายทางการเมือง
ภาพลักษณ์ทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระบรมวงศานุวงศ์และ
ข้าราชการส่วนหนึ่งเห็น คือ ทรงมีพระราชจริยวัตรที่ไม่เป็นมิตรกับทหาร ทาให้ทหารส่วนหนึ่งไม่พอใจและทาการ
ก่อการกบฏ รศ.130 ขึ้น นอกจากนี้พระองค์ยังถูกครหาในเรื่องของการใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟือยอันเป็นผลทาให้เกิดการ
ต่อต้านขึ้น เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่พระองค์เองและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ พระองค์ทรงผ่อนคลาย
เงื่ อ นไขทางการเมื อ งดั ง กล่ า ว โดยทรงมี พ ระราชหั ต ถเลขาถึ ง สมเด็ จ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยให้ดาเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และโรงงานที่เป็นสมบัติส่วนพระองค์เช่นเดียวกับที่รัฐบาลได้เก็บ
จากราษฎรสามัญทั่วไป โดยทรงให้เหตุผลว่า “...สมบัติของหม่อมฉันทั้งหลายที่เป็นส่วนตัวก็เท่ากับเป็นทรัพย์สมบัติ
ของคนธรรมดาคนหนึ่ง แต่เหตุใดหม่อมชั้นจึงจะมาเอาเปรียบแก่คนทั่วไป ซึ่งดูไม่เป็นการสมควรเลย... หม่อมฉันก็มี
ความยินดีเต็มใจที่จะเฉลี่ยเป็นการอุดหนุนชาติ และบ้านเมืองอย่างคนสามัญด้วยเช่นกัน…” (พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2555: 179) จากพระราชหัตถเลขาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าทรงผ่อนคลายเงื่อนไขทางการเมือง
ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เอง โดยปรับปรุงภาพลักษณ์การใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่ถูกครหาว่าฟุ่มเฟือย เพื่อให้ข้ออ้างในการ
ก่ อ การล้ ม ล้ า งเบาบ างลง นอกจากนี้ พ ระองค์ ท รงตระหนั ก ถึ ง กาลเวลาอั น เป็ น จุ ด จบของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ใกล้ล่วงเข้ามาแล้ว แต่สภาพสังคมและโครงสร้างของประเทศยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ดัง
มีพระราชปรารภว่า “แต่มีปัญหาสาคัญอยู่อย่างหนึ่งซึ่งจะหลับตาเสียไม่คานึงดูไม่ได้ คือ คนไทยเราทั่วไป...พร้อมอยู่
หรือยังที่จะใช้อานาจเลือกผู้แทนของตัวเองทาการปกครองตนเอง มีความเสียใจที่ยังแลไม่เห็นว่าจะทาการเช่นนั้น
สาเร็จได้” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว. 2517: 49) พระองค์ทรงสื่อสารให้เห็นพระราชประสงค์ของ
พระองค์ในการพระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าเมื่อครบการครองราชย์ 15 ปี จะ
พระราชทานรัฐธรรมนูญให้ แต่ก็ยังไม่สามารถทาได้ พระองค์จึงทรงผ่อนคลายเงื่อนไขทางการเมืองดังกล่าวโดยการ
จัดตั้งดุสิตธานีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 บริเวณพระราชวังพญาไท โดยจาลองรูปแบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งผู้ปกครองและมีการประชุมสภาเพื่อเป็นการทดลองการปกครองและเตรียมความพร้อม
ให้แก่ข้าราชบริพารในอนาคต อีกทั้งเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองอีกประการหนึ่ง
การสร้างประสิทธิภาพทางการทหาร
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงหวังอย่างยิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของกองทัพ และ
พัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอารยะทั้งหลาย ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่ง มีข้อความตอนหนึ่ง
ว่า “...ฉันยังหวังว่าจะมีชีวิตอยู่นานพอที่ จะได้เห็นประเทศสยามได้เข้าร่วมในหมู่ชาติต่างๆ โดยได้รับเกียรติและ
ความเสมอภาคอย่างจริงๆตามความหมายของคานั้นทุกประการ...” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2453: 576) ทางด้านการพัฒนากองทัพเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเสถียรภาพแก่ตัวพระองค์และประเทศ โ ด ย
พระองค์ ท รงรับ สมาคมราชนาวี แ ห่ งกรุงสยามไว้ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ท าให้ แ สนยานุ ภ าพทางการทหารของ
กองทัพเรือได้พัฒนาขึ้นเป็นอันมาก นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนกิจการของกองทัพเรือ โดยการมอบที่ดินติด
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ชายทะเลที่อาเภอสัตหีบเพื่อสร้างฐานทัพเรือ การมอบที่ดินดังกล่าวนอกจากจะทาให้ประเทศสยามมีฐานทัพที่มั่นคง
และมีประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศอย่างดี เนื่องจากเป็นชัยภูมิที่สาคัญแล้ว ยังทาให้พระองค์ทรงสามารถลบ
ข้อครหาในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน และเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับพระองค์อีกด้วย
3. รูปแบบการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สมบัติอยู่เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี และทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ของประเทศซึ่งอยู่ในช่วงความผันผวนทางการเมือง รวมไปถึงภัยคุกคามและความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศรุนแรง ซึ่งปรากฏมาตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อนๆ พระองค์ทรงดาเนินพระราโชบายในการสร้างเสริมเสถียรภาพ
ทางการเมืองชองพระองค์ เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของพระราโชบายของพระองค์แล้ว จะเห็นได้ว่ารูปแบบการสร้าง
เสถียรภาพทางการเมืองของพระองค์ที่ทรงใช้ ประกอบไปด้วย การสร้างความชอบธรรม และ การเสริ มเสร้าง
ประสิทธิภาพทางการเมือง โดยการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง เพื่อก่อให้เกิดการยอมรับและการสนับสนุน และเพื่อ
สร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้แก่พระองค์ โดยสามารถอธิบายได้ดังแผนภาพ ดังต่อไปนี้
•ภาพลักษณ์ทางการเมือง
•การกล่อมเกลาผ่านชาตินิยม

การยอมรับทาง
การเมือง

ความชอบธรรม
ทางการเมือง

เสถียรภาพทาง
การเมือง

แผนภาพที่ 1. แสดงเสถียรภาพทางการเมืองอันเกิดจากการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง
จากแผนภาพข้างต้น แสดงเสถียรภาพทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดจาก
ความชอบธรรมทางการเมือง อันมีส่วนประกอบสาคัญที่เกิดจากการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับ ทางการเมื อง โดยพระองค์ ท รงดาเนิ น พระราโชบายในการสร้างภาพลักษณ์ ค วามเป็ น ธรรมราชา และ
ภาพลักษณ์ทางการทหารในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพไทย ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าวประสบความสาเร็จ ทาให้
พระองค์ได้รับการยอมรับจากขุนนางทั้งพลเรือนและทหาร ซึ่งการยอมรับดังกล่าวคือการสร้ างความชอบธรรมทาง
การเมืองซึ่งนาไปสู่การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของพระองค์
พระบรมราโชบายอี ก ประการหนึ่ ง ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงใช้ คื อ การสร้า ง
ประสิทธิภาพทางการเมืองบริหารการเมือง ทาให้พระองค์ทรงดารงอยู่ในราชสมบัติในฐานะพระมหากษัตริย์ ภายใต้
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้อย่างมั่นคง โดยการสร้างประสิทธิภาพทางการเมืองของพระองค์ ดาเนินการโดย
การรวบอานาจหรือการขจัดอานาจเก่า การสร้างฐานอานาจส่วนพระองค์ และการสร้างพลังสนับสนุ นโดยการ
ส่งเสริมลัทธิชาตินิยม โดยทั้งหมดเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของพระองค์ดังแผนภาพดังต่อไปนี้
•การรวบอานาจ
•การสร้างฐานอานาจ
•การผ่อนคลายทางการเมือง
•การสร้างประสิทธิภาพทางการทหาร

ประสิทธิภาพทางการเมือง

เสถียรภาพทาง
การเมือง

แผนภาพที่ 2. แสดงเสถียรภาพทางการเมืองอันเกิดจากการสร้างประสิทธิภาพทางการเมือง
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จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเกิดจากการขจัดอานาจเก่า ซึ่งเป็นอานาจของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนางโดยการ
ปรับและทดแทนตาแหน่งด้วยบุคคลที่พระองค์ไว้พระราชหฤทัย รวมไปถึงการสร้างฐานอานาจของพระองค์โดยการ
มอบหมายกิจการงานสาคัญให้กับบุคคลใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อสร้างประสิทธิภาพทางการบริหารการเมือง ซึ่งผลที่ปรากฏ
แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองได้
สรุป
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นาของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่สังคมโลกเผชิญกับความขัดแย้ง ทาให้สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศต่างๆมีความอ่อนไหว เสถียรภาพทาง
การเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ยังมี
ความเกี่ยวข้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศต่างๆ รวมไปถึงสถานการณ์ ภายในประเทศ
พระองค์ ท รงด าเนิ น พระราโชบายในการสร้ า งเสริ ม เสถี ย รภาพทางการเมื อ งโดยการสร้ า งองค์ ป ระกอบด้ า น
เสถี ย รภาพหลั ก ๆ 2 ประการ คื อ องค์ ป ระกอบด้ า นความชอบธรรมทางการเมื อ ง และองค์ ป ระกอบด้ า น
ประสิทธิภาพทางการเมือง ผลจากการดาเนินพระราโชบายดังกล่าว ส่งผลให้พระองค์ทรงสามารถธารงรักษาระบอบ
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และทรงดารงอยู่ในราชสมบัติได้อย่างมั่นคงตลอดรัชกาล
อภิปรายผล
ปั จ จั ยที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ เสถี ยรภาพทางการเมื อ งในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หั ว คื อ การที่
พระองค์ทรงไม่มีฐานอานาจทางการทหาร จึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงต้องเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kullada Kesboonchoo Mead (2004) ซึ่งได้เขียนงานเรื่อง “The Rise and
Decline of Thai Absolutism” ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายถึงการเจริญและเสื่อมถอยของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ของประเทศไทย โดยมีรากฐานมาตั้งแต่การปรับเปลี่ยนและการทาให้ประเทศทันสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่งผลในสังคมเปลี่ยนไป ทาให้ขุนนางมีอานาจมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ในรัชการถัดมา คือ
รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงต้องแสวงหาความมั่นคงและสร้างเสถียรภาพทางการเมือง
โดยทรงดาเนินนโยบายชาตินิยม และทรงตั้งฐานสนับสนุนกองเสือป่า แต่อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวก็ถูกมองว่า
สิ้นเปลืองและไม่ประสบความสาเร็จ ในประเด็นเรื่องการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองความสอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาของ ฐิ ติ ม า สุ ว รรณชาติ (2543) ซึ่ ง ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “เกี ย รติ ภู มิ ข องกองทั พ ไทยสมั ย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ. 2411 – 2475” พบว่าทหารรู้สึกว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ทรงสน
พระทัยสนับสนุนกองเสือป่ามากกว่ากองทหาร ทาให้ทหารรู้สึกไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่ าที่ควร แต่การตัดสินใจเข้า
ร่ ว มรบในสงครามโลกครั้ ง ที่ 1 ก็ ท าให้ ท หารรู้ สึ ก ว่ า เกี ย รติ ภู มิ ข องกองทั พ ได้ เพิ่ ม มากขึ้ น ส่ ว นประเด็ น ด้ า น
องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพทางการเมืองและการบริหาร ผลการศึกษาพบว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงสร้างประสิทธิภาพทางการเมือ ง โดยการรวบอานาจ และขจัดอานาจของขุนนางและพระบรมวงศานุ
วงศ์ เก่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Greene, Stephen Lyon Wakeman (1999) ได้ เขี ย นหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ รั ฐ บาลของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “Absolute Dreams: Thai Government under Rama VI 19101925 โดยผู้เขียนได้เสนอว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสาคัญกับเสถียรภาพทางการเมือง
ของพระองค์เป็นสาคัญ ทั้งนี้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยขุนนางที่พระองค์ทรงไว้พระทัย ซึ่งเป็นกลุ่มขุนนางหนุ่มให้
ดารงตาแหน่งสาคัญๆ ส่วนผู้ที่อิทธิพลทางการเมืองในสมัยรัชกาลก่อนที่ มีความสามารถ แต่มี ความเห็นไม่ตรงกับ
พระองค์ได้ถูกปลด หรือโยกย้ายออก นอกจากนี้การสร้างประสิทธิ ภาพทางการเมืองโดยการก่อตั้งองค์กรคล้าย
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กองทัพ ส่งผลให้พระองค์ทรงมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม องค์กรดังกล่าวก็ไม่ได้รับความสาคัญหลังจากพระองค์
สวรรคตแล้ว แสดงให้เห็นถึงว่า องค์กรดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้น สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ชานนท์ ยอดหงส์ (2556 : 109) ซึ่งเสนอว่า เสือป่าถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานกาลังของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบเสถียรภาพทางการเมือง และการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของผู้นาใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
2. ควรศึกษาความขัดแย้งของชนชั้นนาที่มีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของผู้นาในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เอกสารอ้างอิง
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ระบบคาเรียกผีในภาษาไทดา
THE TERMINOLOGY OF GHOSTS IN TAI DAM
ฐานะมนตร์ กลิ่นจันทร์แดง1
Tanamon Klinjundaeng1
1นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มุ่ งวิเคราะห์ ระบบค าเรีย กผี แ ละจั ดจ าพวกค าเรีย กผี ในภาษาไทด า โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางความหมายของคาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ ข้อมูลที่ใช้ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษา
ซึ่งคัดเลือกอย่างเจาะจง จานวน 5 คน เป็นผู้ที่พูดภาษาไทดาเป็นภาษาแม่ มีอายุ 40 ปีขึ้นไป พานักอยู่ในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง และมีความเชื่อเรื่องผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ ผลการวิเคราะห์พบคาเรียกผีทั้งสิ้น 41 คา แยก
ออกจากกันด้วยมิติแห่งความแตกต่างทางความหมาย 11 มิติ ได้แก่ มิติอานาจเหนือธรรมชาติ มิติดีร้าย มิติหน้าที่
มิติที่อยู่ มิติชนชั้น มิติลักษณะการตาย มิติเพศ มิติอายุ มิติอาหาร มิติผู้ทาพิธี และ มิติลักษณะเฉพาะ ความสัมพันธ์
ทางความหมายของคาเรียกผีทั้งหมดแสดงด้วยการจัดจาพวกแบบชาวบ้านได้ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับตั้งต้น มีคาเรียกผี 1 คา
คือ
‘ผี’ ระดับมูลฐาน มีคาเรียกผี 2 คา คือ
‘ผีดี’ และ
‘ผีร้าย’ ระดับพื้นฐาน
มี ค าเรีย กผี 20 ค า เช่ น
‘แถน’
‘ผี ม ด’ และ ระดั บ เจาะจง มี ค าเรีย กผี 18 ค า เช่ น
‘ผีเรือนผู้ท้าว’
‘ผีลูกเกือด’ โลกทัศน์ของคนไทดาที่สะท้อนจากระบบคาเรียกผี
ตีค วามได้ว่า ผีมีวิถีชี วิต และอุป นิสัยเหมือ นมนุษย์ เป็นสมาชิกของสัง คม เป็นสาเหตุข องความเจ็บป่ว ยและผี
ไม่สามารถติดต่อกับคนได้โดยตรง
คาสาคัญ: คาเรียกผี, ภาษาไทดา, อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
ABSTRACT
This study aims to analyze the system and categorization of terms for ghosts in Tai dam
language by analyzing semantic components based on Ethnosemantics. The data was collected
from interviewing five informants who were purposively selected according to the following
criteria: their mother tongue is Tai Dam language, they dwell in the cities of lower Northen
Thailand, they are 40 years old or more, and believe in ghosts and spirits. The results show that
there are total 41 ghost terms. The meanings of ghost terms are differentiated in 11 dimensions:
supernatural, good/ evil, duty, dwelling place, class, manner of death, gender, age, food,
spiritualist and specific features. All the ghost terms are categorized into a folk taxonomy of five
hierarchical levels: beginner, fundamental, basic and specific. The beginner level consists of one terms:
. The fundamental level consists of two terms:
and
. The basic
level consists of 20 terms, e.g.,
and
. The specific level consists of 18 terms, such
as
and
. From the analysis of the meanings of all the ghost
terms, Tai Dam worldviews are inferred. It can be concluded that ghosts have ways of life and
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behavior similar to human, that they are members of the society, can causes illness, and can not
interact directly with people.
Keywords : Ghost terms, Tai dam, Ethnosemantics
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ไทดา ไทยทรงดา หรือ ลาวโซ่ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่ มหนึ่งที่พูดภาษาตระกูล ไท มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมือง
แถงหรือเดียนเบียนฟู (ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในปัจจุบัน) ชาวไทดาได้อพยพผ่านประเทศลาวเข้าสู่
ประเทศไทย ด้วยเหตุผลทางการเมืองหลายครั้งนับตั้งแต่สมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 โดยตั้งรกรากครั้งแรก
ที่จังหวัดเพชรบุรี และขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี (อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน, 2552) ทว่า
ในปัจจุบันจะพบชุมชนไทดากระจายตัวอยู่มากที่สุดในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 6 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์
กาแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ชุมชนดั งกล่าวนี้สามารถธารงอัตลั กษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้
อย่างเข้มแข็ง เพราะยังคงยึดมั่นความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือ “ผี-ขวัญ-แถน” โดยแสดงผ่านพิธีกรรมที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ที่ผ่านมา มีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องผีในวัฒนธรรมไทดาพอสมควร เช่น วิ ทยานิพนธ์ของ บุญมี
ปาริชาติธนกุล (2546) และงานวิจัยของ เรณู เหมือนจันทร์เชย (2542) แต่ก็เป็นเพียงการรวบรวมสารัตถะของพิธีกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ ผีเท่านั้น ผู้วิจัยเห็นว่า การจะเข้าถึงปริชานหรือระบบความรู้ ความคิด ค่านิยม และทัศนคติของชาวไท
ดา ยังสามารถทาได้ด้วยการศึกษา “ความหมาย” ของคาที่ชาวไทดาใช้เรียกประเภทของผี เนื่องจากคาศัพท์ใน
ภาษา ถือเป็นตัวแทนมโนทัศน์ (Concept) ของคนในชุมชน (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2549, น. 75) ดังนั้นการศึกษา
คาเรียกชื่อผีในภาษาไทดาอย่างเป็นระบบ จะทาให้เราสามารถค้นหามโนทัศน์หรือมุมมองของชาวไทดาที่มีต่อผีหรือ
กระทั่งต่อโลกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ ระบบคาเรียกผีในภาษาไทดา โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้บอกภาษาที่อยู่ในชุมชนไทดาภาคเหนื อ ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ ประกอบทางความหมายและการจัดจาพวกแบบ
ชาวบ้านตามแนวทางอรรถศาสตร์ชาติพั นธุ์ เพื่อนาไปสู่จุดมุ่ง หมายสูงสุดในการทาความเข้าใจระบบปริชานของ
สังคมและวัฒนธรรมไทดา ตลอดจนช่วยเก็บรวบรวมวงศัพท์เกี่ยวกับผีในภาษาไทดาด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคาเรียกผีในภาษาไทดา
2. เพื่อจัดจาพวกแบบชาวบ้านของคาเรียกผีในภาษาไทดา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คาเรียกผี หมายถึง ชื่อประเภทของผีที่ปรากฏในวัฒนธรรมของชาวไทดา
ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย การวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย หมายถึง การวิเคราะห์
ความหมายของคา โดยแจกแจงส่วนประกอบของความหมายซึ่ งเรียกว่าอรรถลักษณ์ แล้วกาหนดมิติแห่งความต่าง
ของอรรถลักษณ์นั้น ๆ เพื่อพิจารณาว่า ความหมายของคาเรียกผีในภาษาไทดาแต่ละคาแตกต่างกันในแง่ใด และ การจัด
จาพวกแบบชาวบ้าน หมายถึง การจัดความสัมพันธ์ของคาเรียกผีในภาษาไทดาออกเป็นลาดับชั้นในรูปแบบเดียวกัน
กับการจัดอนุกรมวิธาน
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมการเก็บข้อมูล
1.1 การคัดเลือกผู้บอกภาษา ผู้วิจัยกาหนดคุณสมบัติของผู้บอกภาษาชาวไทดา คือ ต้องพูดภาษาไทดา
เป็นภาษาแม่ มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป พานักอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เป็นจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนชาวไทดา
ได้ แก่ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิ จิ ต ร พิ ษ ณุ โลก เพชรบู รณ์ และสุโขทั ย และ มีค วามเชื่ อเรื่องผี ห รือสิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติ ทั้ งนี้ ผู้วิจั ยได้รับความอนุเคราะห์ จากนายวิเชี ยร เชื่อมชิ ต ประธานชมรมไทดาภาคเหนือ ในด้านการ
คัดเลือกผู้บอกภาษาให้มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนด โดยเน้นกลุ่มผู้นาชุมชนหรือผู้นาในการประกอบพิธีกรรมเป็น
หลัก ทาให้ได้ผู้บอกภาษา จานวน 5 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดผู้บอกภาษา
ที่
ชื่อ นามสกุล
1 นายจารอง ทองเชื้อ
2
3
4
5

นางทองพูล ชูกลิ่น
นายไทยแลนด์ เพชรต้อม
นายรวม สิงห์วี
นายวิเชียร เชื่อมชิต

ที่อยู่
21/3 หมู่ที่ 12 บ้านน้าเรื่อง ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
36 หมู่ที่ 2 ต.บ่อทอง อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
67/2 หมู่ที่ 4 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครรสวรรค์
39 หมู่ที่ 12 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
63 หมู่ที่ 3 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครรสวรรค์

อายุ (ปี)
47

อาชีพ
ผู้ใหญ่บ้าน / ครูสอนภาษาไทดา

73
83
81
64

หมอขวัญ
หมอเสน
หมอเสน
ประธานชมรมไทดาภาคเหนือ

1.2 การศึกษาข้อมูลภาษาเบื้องต้น ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร สื่อมัลติมีเดียและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เสียง ระบบคา และระบบตัวอักษรในภาษาไทดา เพื่อให้มีความรู้พ้ืนฐานสาหรับการสืบค้นข้อมูลและการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม โดยนาคาอธิบายเรื่องระบบเสียงภาษาไทดาภาคเหนือตอนล่างจากงานวิจัยของ อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา
(2559, น. 1459-1462) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการถ่ายถอดเสียงและบันทึกข้อมูลเป็นสัทอักษรตามระบบ IPA ส่วนระบบ
ตัวเขียนภาษาไทดา ผู้วิจัยศึกษาจากคู่มือการเรียนภาษาไทดา เล่ม 1 ของ สุรีย์ ทองคงหาญ (2553) เพื่อใช้ในการ
บันทึกตัวเขียน ทั้งนี้ ในระหว่างการเก็บข้อมูลและวิเ คราะห์ข้อมูล จะมีผู้บอกภาษาคือ นายจารอง ทองเชื้อ ซึ่งเป็น
ครูสอนภาษาไทดาช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการสะกดคาด้วย
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ ผู้บอกภาษาด้วยคาถามเชิงชวนคุย เพื่อให้ได้คาเรียกผีที่ผู้บอกภาษารู้จัก โดยเน้น
ประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีที่นาไปสู่การประกอบพิธีกรรมในชีวิตประจาวันและในรอบวัฏจักรชีวิต เมื่อได้รายการ
คาที่คาดว่าจะเป็นคาเรียกผีแล้ว ผู้ วิจัยจะซักถามเกี่ยวกับคาจากัดความของแต่ละคาโดยละเอียด เช่น ผีชนิดนี้มี
ลักษณะอย่างไร มีอะไรอีกบ้างที่เหมือนกัน เพื่อนาไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายและสร้างอรรถลักษณ์
นอกจากนี้จะใช้คาถามเพื่อให้ได้การจัดจาพวกแบบชาวบ้าน (Folk taxonomy) โดยสอบถามผู้บอกภาษาว่า คาเรียกผีคา
หนึ่งเป็นคาเรียกผีอีกคาหนึ่งใช่หรือไม่ ตามแนวคิดการเปรียบต่าง (Contrast) และการรวมไว้เป็นพวก (Inclusion)
เพื่อให้เห็นระบบการจัดกลุ่มประเภทของผีตามอย่างที่ผู้บอกภาษาเข้าใจ อันเป็นเครื่องแสดงมุมมองโลกทัศน์ของ
ชาวไทดา
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกคาเรียกผี ผู้วิจัยรวบรวมคาที่คาดว่าเป็นคาเรียกผีในภาษาไทดาจากผู้บอก
ภาษาแต่ละคนให้เป็นข้อมูลเดียวกัน จากนั้นจึงนาไปคัดกรองโดยใช้เกณฑ์ว่า คาเรียกผีจะต้องเป็นคาที่ผู้บอกภาษา
สามารถอธิบายความหมายได้ชัดเจน และต้องไม่ใช่ชื่อเฉพาะ (Proper name) แต่เป็นชื่อสื่อถึงคานามทั่วไป (Name) เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวพบว่า คาที่จัดเป็นคาเรียกผีในภาษาไทดา มีทั้งสิ้น 41 คา ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 รายการคาเรียกผีในภาษาไทดา

ꪠꪠ
ꪠ ꪠꪠ

516

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

3.2 การวิ เคราะห์ องค์ ประกอบทางความหมาย (Componential analysis) ของค าเรี ยกผี ผู้ วิ จั ยน า
ความหมายแบบเต็มในตารางที่ 2 มาวิเคราะห์ตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย เพื่อแสดงให้
เห็นว่าคาเรียกผีในภาษาไทดาแต่ละคา เหมือนหรือแตกต่างกันด้วยองค์ประกอบทางความหมายใดโดยกาหนดมิติ
แห่งความแตกต่าง (Dimension of contrast) เพื่อจัดกลุ่มอรรถลักษณ์ที่อยู่ในชุดเดียวกัน แล้วจึงระบุอรรถลักษณ์
(Semantic feature) ของแต่ละมิติ โดยใช้ทั้งแบบทวิลักษณ์ (Binary feature) ที่กาหนดให้มีหรือไม่มีคุณสมบัติแสดงค่า
เป็น + และ – ตามลาดับ และอรรถลักษณ์แบบพรรณนา (Descriptive feature) ที่กาหนดให้มีแต่ค่า + ซึ่งหมายถึง
การมีคุณสมบัตินั้นประจาคา ตัวอย่างเช่น

จากตัวอย่างข้างต้น คาเรียกผี
‘ผีขวัญ’ มีอรรถลักษณ์แบบทวิลักษณ์ คือ [+ดี]
แสดงว่าความดีเป็นสิ่งจาเป็นในการระบุความหมายของคาเรียกผีประเภทนี้ อรรถลักษณ์นี้อยู่ภายใต้มิติแห่งความแตกต่าง
เรื่อง “ดีร้าย” ซึ่งมีอรรถลักษณ์ย่อย 2 อรรถลักษณ์ คือ [+ดี] และ [-ดี] นอกจากนี้ยังมีอรรถลักษณ์แบบพรรณนา
คือ [+ดูแลตัวคน] อยู่ภายใต้มิติ “หน้าที่”
ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบทางความหมายของคาเรียกผีภาษาไทดา
คาเรียกผีในภาษาไทดา จานวน 41 คา แยกออกจากกันด้วยมิติแห่งความแตกต่างทางความหมาย
จานวน 11 มิติ รายละเอียดมีดังนี้
1.1 มิติอานาจเหนือธรรมชาติ เป็น มิติทางความหมายที่ใช้จาแนกความแตกต่างในด้านลักษณะหรือ
ความสามารถที่มีเ กิน กว่า ปกติธ รรมดา ถือ เป็น มิติที่ใ ช้จาแนกคาเรีย กผีอ อกจากคาอื่น ๆ ที่ไ ม่ใ ช่คาเรีย กผี
แบ่งเป็น 2 อรรถลักษณ์ คือ [+เหนือธรรมชาติ] และ [-เหนือธรรมชาติ] ตัวอย่างเช่น
‘ผี’ ประกอบด้วย
อรรถลักษณ์[+เหนือธรรมชาติ] ซึ่งต่างจาก
‘มนุษย์’ ที่มีอรรถลักษณ์ [-เหนือธรรมชาติ] ผู้วิจัยจะไม่ระบุ
อรรถลักษณ์ [+เหนือธรรมชาติ] เมื่อแสดงองค์ประกอบทางความหมายของคาเรียกผี เพื่อไม่ใ ห้เกิดการซ้อนเกิน
(Redundancy) เพราะ คาเรียกผีทุกคาที่นามาวิเคราะห์ประกอบด้วยอรรถลักษณ์ดังกล่าว จึงสามารถละไว้ในฐานที่เข้าใจได้
1.2 มิติดีร้าย เป็นมิติที่มุ่งเน้นพฤติกรรมของผีแต่ละประเภทที่ส่งผลถึงคนโดยตรง ว่าให้ประโยชน์
หรือควรค่าแก่การเคารพหรือไม่ แบ่งเป็น 2 อรรถลักษณ์ คือ [+ดี] และ [-ดี] เช่น
‘ผีดี’ แยกออก
จาก
‘ผีร้าย’ ด้วยมิติแห่งความต่างดีร้าย โดย ‘ผีดี’ เป็นสิ่งที่ผู้บอกภาษาเห็นว่าคือผีในกลุ่มที่ควร
เคารพและเซ่นไหว้เพื่อให้คุณแก่ตนเอง จึงประกอบด้วยอรรถลักษณ์ [+ดี] ในขณะที่ ‘ผีร้าย’ เป็นผีที่ให้แต่โทษ
จึงประกอบด้วยอรรถลักษณ์ [-ดี]
1.3 มิติหน้าที่ เป็นมิติทางความหมายที่สะท้อนว่าผีแต่ละประเภทมีหน้าที่หรือพฤติกรรมอันเป็นปกติ
วิสัยอย่างไรตามมุมมองของชาวไทดา ผู้วิจัยกาหนดอรรถลักษณ์ทั้งสิ้น 22 อรรถลักษณ์ ได้แก่ [+ตัดสินข้อพิพาท]
[+กาหนดชะตาคน] [+กาหนดอายุขัยคน] [+ทาให้เกิดโรค] [+ทาให้เกิดเคราะห์] [+ปัดเป่าโรคภัย] [+สร้างขวัญ]
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[+คุ้มครองหมู่บ้าน] [+ดูแลฝน] [+ดูแลวงศ์ตระกูล] [+ดูแลลูกหลาน] [+ดูแลบันได] [+ดูแลเตาไฟ] [+ดูแลประตู]
[+ดูแลเด็กแรกเกิด] [+ดูแลไร่นา] [+ดูแลแหล่งน้า] [+ดูแลเมล็ด ข้าว] [+ดูแลตัวคน] [+ดูแลขวัญ][+เอาชีวิต] และ
[+ทาให้ป่วย] ตัวอย่างเช่น คาว่า
‘แถนเขอ’ เปรียบต่างกับ
‘แถนเคราะห์’
ด้วยอรรถลักษณ์ในมิติหน้าที่ คือ [+ทาให้เกิดโรค] และ [+ทาให้เกิดเคราะห์] ตามลาดับ
1.4 มิติที่อยู่ เป็นมิติทางความหมายที่ใช้แสดงว่าผีแต่ละประเภทมีที่พานักชัดเจนหรือไม่ แบ่งเป็น
2 อรรถลักษณ์ คือ [+มีที่อยู่] และ [-มีที่อยู่] โดยอรรถลักษณ์ [+มีที่อยู่] ยังแบ่งเป็นอรรถลักษณ์ย่อยตามแหล่งที่อยู่
ได้อีก 15 อรรถลักษณ์ ดังนี้ [+อยู่เมืองแถน] [+อยู่กะล่อห้อง] [อยู่ในถุงไต๊] [+อยู่ศาล] [+อยู่บันได] [+อยู่เตาไฟ]
[+อยู่ประตู] [+อยู่กระด้ง] [+อยู่หิ้งมด] [+อยู่ไร่นา] [+อยู่ในแหล่งน้า] [+อยู่ยุ้งฉาง] [+อยู่ในป่า] [+อยู่จอมปลวก]
และ [+อยู่ในคน] ตัวอย่างเช่น
‘ผีตายโหง’ ต่างจาก
‘ผีข่วง’ ด้วยอรรถลักษณ์
หลัก [-มีทอี่ ยู่] และ [+มีที่อยู่] ตามลาดับ ซึ่งในมิติที่อยู่ของ ‘ผีข่วง’ ยังมีอรรถลักษณ์ย่อยคือ [+อยู่ในป่า] ด้วย
1.5 มิติชนชั้น เป็นมิติทางความหมายที่แสดงการจั ดลาดับชั้นทางสังคมของผีว่าอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูง
หรือ ผู้ ป กครองหรือ ไม่ ผู้ วิจั ย แบ่ งเป็ น 2 อรรถลั ก ษณ์ คื อ [+ชนชั้ น ปกครอง] และ [-ชนชั้ น ปกครอง] ตั วอย่า ง
‘ผีเรือนผู้ท้าว’ แยกออกจาก
‘ผีเรือนผู้น้อย’ ด้วยมิติชนชั้น แม้ว่าทั้ง
2 คานี้ ต่างเป็นคารวมหมู่เข้าไว้เป็นพวกเดียวกันกั บคาว่า
‘ผีเรือน’ ก็ตาม เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะผู้บอกภาษาแบ่งชนชั้นของผีโดยอิงกับวงศ์ตระกูล กล่าวคือ ‘ผีเรือนผู้ท้าว’เป็นผีบรรพบุรุษของตระกูลเจ้าหรือ
ผู้ปกครองเมืองสมัยก่อน ได้แก่ ตระกูลสิงลอ ในขณะที่ ‘ผีเรือนผู้น้อย’ เป็นผีบรรพบุรุษของตระกูลสามัญชน เช่น
ตระกูลสิงวี สิงกา สิงเลือง สิงลู ฯลฯ
1.6 มิติลักษณะการตาย เป็นมิติทางความหมายที่ใช้จาแนกลักษณะของการตายหรือการกลายเป็นผี
แบ่ งเป็ น 2 อรรถลั ก ษ ณ์ คื อ [+ตายป กติ ] และ [-ตายป กติ ] เช่ น ค า
‘ผี เ รื อ น ’ กั บ
‘ผีสามสิบล่า’ มีอรรถลักษณ์ [+เป็นญาติฝ่ายชาย] ร่วมกันอยู่ แต่ก็เปรียบต่างกันด้วย
มิติลักษณะการตาย โดย ‘ผีเรือน’ ตายตามอายุขัย มีอรรถลักษณ์ [+ตายปกติ] ต่างจาก ‘ผีสามสิบล่า’ ที่ตายไม่ปกติ
เช่น ตายจากอุบัติเหตุ ถูกยิงตาย มีอรรถลักษณ์ [-ตายปกติ]
1.7 มิติเพศ เป็นมิติทางความหมายที่จาแนกเพศภาวะของผี ที่แบ่งเป็นเพศหญิงและเพศชาย กาหนด
อรรถลักษณ์เป็น [+ชาย] และ [-ชาย] ตัวอย่างคู่คาเรียกผีที่ใช้มิติเพศในการจาแนก ได้แก่
‘บ่าวจวง’
และ
‘สาวจวง’ ซึ่งเป็นคารวมหมู่ที่อยู่ภายใต้คาว่า
‘ผีจวง’ แต่เปรียบต่า งกัน
ด้วยมิติเพศ โดย ‘บ่าวจวง’ มีองค์ประกอบทางความหมาย [+ชาย] เพราะเป็นผีเพศชาย ส่วน ‘สาวจวง’ มีองค์ประกอบ
ทางความหมาย [-ชาย] เพราะเป็นผีเพศหญิง
1.8 มิติอายุ เป็นมิติทางความหมายที่ใช้แบ่งแยกผีด้วยระดับช่วงอายุ กาหนดอรรลักษณ์เป็น [+ผู้ใหญ่]
หมายถึง การมี ระดั บ อายุที่ พ้ น วัยเด็ ก เกิ น กว่า 15 ปี ไปแล้ ว และ [-ผู้ ใหญ่ ] หมายถึง การมี ระดั บ อายุในวัย เด็ ก
นั บ ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด จนถึ ง 15 ปี จากข้ อ มู ล พบค าเรี ย กผี ที่ เ ปรี ย บต่ า งกั น ด้ ว ยอายุ จ านวน 1 คู่ ได้ แ ก่ ค าว่ า
ผีลูกเกือด’กับ
‘ผีแม่เกือด’ โดย ‘ผีลูกเกือด’ เป็นผีเด็กผู้หญิงที่ตายก่อนอายุ 15 ปี
มีอรรถลักษณ์ [-ผู้ใหญ่] ส่วน ‘ผีแม่เกือด’ เป็นผีผู้หญิงที่ส่งเด็ก หรือ ‘ผีลูกเกือด’ มาเกิด มีอรรถลักษณ์ [+ผู้ใหญ่]
1.9 มิติอาหาร เป็นมิติทางความหมายที่แสดงให้เห็นว่าผีมีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับมนุษย์จาก
การวิเคราะห์ผู้วิจัยกาหนดอรรถลักษณ์ในมิติอาหารได้ 2 อรรถลักษณ์ คือ [+กินเครื่องเซ่น] หมายถึง การกินอาหาร
ที่จัดเป็นชุด มักประกอบด้วยอาหารคาวหวาน ขนม ผลไม้ สุรา และ [+กินของสดคาว] หมายถึง การกินของที่ยังสดดิบ
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เลือด รกเด็ก ตัวอย่างเช่น คาว่า
‘แม่บันได’ และ
‘ผีโพง’ เปรียบต่างกันในมิติ
อาหารด้วยอรรถลักษณ์ [+กินเครื่องเซ่น] และ [+กินของสดคาว] ตามลาดับ เพราะผู้บอกภาษาเห็นว่า ‘แม่บันได’
เป็นผีที่มีพระคุณ ช่วยดูแลคนในบ้านมิให้พ ลัดตกบันได ในพิธีเสนเรือน บ่าวหมอจะจัดชุดเครื่องเซ่นไปกองไว้ให้ที่
บันได ประกอบด้วย หมูจุ๊บ (ยาเนื้อหมูและเครื่องในหมูใส่หน่อไม้) และข้าวสุก 1 ก้อน แตกต่างจาก ‘ผีโพง’ ที่ผู้บอก
ภาษามองว่าเป็นผีไม่ดีที่เข้ามาสิงคน ชอบกินเลือดและรกเด็ก ในสมัยก่อนหากมีการทาคลอดที่บ้าน จะต้องนาหนาม
พุทรามาวางไว้ใต้บันไดตรงที่ฝังรกเด็กและใต้ถุนบ้านตรงห้องที่แม่อยู่ไฟ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผีชนิดนี้เข้ามาได้

ภาพที่ 1 เครื่องเซ่นสาหรับ
‘แม่บันได’
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ บ้านวังอิทก ตาบลวังอิทก อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
1.10 มิติผู้ทาพิธี เป็นมิติ ทางความหมายที่ใช้จาแนกผู้ที่ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่าง
มนุษย์กับผีแต่ละประเภท เนื่องจากผีในระบบความคิดของผู้บอกภาษาไทดา ไม่ปรากฏรูปร่างให้เห็น การสื่อสารกับ
ผีจึงต้องผ่านหมอพิธี ทาหน้าที่เป็นร่างทรงของผี หรือเป็นตัวแทนในการทาพิธีเซ่นไหว้ให้ถูกใจผี จากการวิเคราะห์
พบ 7 อรรถลักษณ์ ได้แก่ [+หมอมด] [+จาง] [+หมอเสน] [+เจ้าจ้า] [+บ่าวหมอ] [+หมอขวัญ] และ [+เขยกก] เช่น
คาเรียกผี
‘ผีขวัญ’
‘ผีมด’และ
‘เจ้าพ่อ’ มีองค์ประกอบทาง
ความหมายในมิติหมอพิธีซึ่งแสดงโดยอรรถลักษณ์ [+หมอขวัญ] [+หมอมด] และ [+เจ้าจ้า] ตามลาดับ
1.11 มิติลักษณะเฉพาะ เป็นมิติที่แสดงองค์ประกอบทางความหมายเฉพาะของคาเรียกผีที่ทาให้แตกต่าง
จากคาอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง พบ 6 อรรถลักษณ์ ดังนี้ [+เป็นญาติฝ่ายชาย] คือเป็นญาติที่อยู่ในวงศ์ตระกูลทางพ่อแม่ฝ่ายชาย
หรือทางฝ่ายสามี ได้แก่คาว่า ‘ผีเรือน’ ‘ผีเรือนผู้ท้าว’ ‘ผีเรือนผู้น้อย’ และ ‘ผีสามสิบล่า’ [+มาจากตานาน] คือเป็นผีที่มี
ที่มาหรือปรากฏในตานานเรื่องเล่า ได้แก่
‘ผีอานผีแอน’ [+เป็นโสด] คือเป็นผีที่ตายโดย
ไม่ได้แต่งงานหรือมีคู่สมรส ได้แก่ ‘ผีจวง’ ‘บ่าวจวง’ และ ‘สาวจวง’ [+ตายแล้วไปอยู่กะล่อห่อง] เป็นผีที่เมื่อตายผีขวัญ
จะออกจากร่างไปอยู่กะล่อห่อง ได้แก่
‘ผีขวัญหัว’ [+ตายแล้วไปอยู่เมืองแถน] เป็นผีที่
เมื่อตาย ผีขวัญจะออกจากร่างไปอยู่เมืองแถน ได้แก่
‘ผีขวัญตัว’ [+ตายแล้วไปอยู่ป่าแฮว]
เป็นผีที่เมื่อตายผีขวัญจะออกจากร่างไปอยู่ป่าแฮว ได้แก่
‘ผีขวัญปลาย
ผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบทางความหมายของคาเรียกผีในภาษาไทดาทั้ ง 41 ค า ด้วยมิ ติและชุ ดอรรถ
ลักษณ์ในตารางแบบกล่อง ดังนี้
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางความหมายของคาเรียกผีในภาษาไทดา

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคาเรียกผีในภาษาไทดา ทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคา
เรียกผีแต่ละคา อันเกิดจากองค์ประกอบทางความหมายที่แตกต่างกันตามมิติและอรรถลักษณ์
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2. การจัดจาพวกแบบชาวบ้านของคาเรียกผีภาษาไทดา
การวิเคราะห์เพื่อให้เห็นความสัมพั นธ์เชิงระดับชั้น (Hierarchy) อย่างชัดเจน ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการ
จัดจาพวกแบบชาวบ้าน (Folk taxonomy) เพื่อทาความเข้าใจระบบความคิดของชาวไทดาที่มีต่อ “ผี” ซึ่งมีแนวคิด
สาคัญคือ การจัดลาดับชั้นความสัมพันธ์ทางความหมายของคาผ่านกระบวนการเปรียบต่าง (Contrast) และการรวม
ไว้เป็นพวก (Conclusion) คาที่อยู่ในระดับบน จะเป็นคาที่มีคุณสมบัติครอบคลุมสมาชิกคาของระดั บที่อยู่ต่ากว่า
และสมาชิกที่อยู่ในระดับเดียวกันจะมีคุณสมบัติต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การจัดจาพวกแบบชาวบ้านของคาเรียกผี

ꪠꪠ
ꪠ ꪠꪠ
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ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นการจัดจาพวกแบบชาวบ้านของคาเรียกผีในภาษาไทดา ซึ่งมี 4 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 คาเรียกผีระดับตั้งต้น มี 1 คา คือ
‘ผี’ ซึ่งเป็นคาที่เป็นคาศัพท์รูปเดี่ยวมีความหมายกว้าง
และครอบคลุมคาเรียกผีในภาษาไทดาทั้ง 41 คา
ระดับที่ 2 คาเรียกผีระดับ มูลฐาน เป็นคาเรียกผีที่อยู่ภายใต้คาเรียกผีในระดับตั้ งต้นและอยู่เหนือคา
เรียกผีในระดับพื้นฐาน มีจานวน 2 คา ได้แก่
‘ผีดี’ และ
‘ผีร้าย’ ซึ่งแยกออก
จากกันด้วยมิติดีร้าย อันประกอบด้วยอรรถลักษณ์ [+ดี] และ [-ดี]
ระดั บ ที่ 3 ค าเรี ย กผี ร ะดั บ พื้ น ฐาน อยู่ ภ ายใต้ ค าเรี ย กผี ร ะดั บ มู ล ฐาน มี จ านวน 20 ค า ได้ แ ก่
‘แ ถ น ’
‘ผี เรื อ น ’
‘ผี ข วั ญ ’
‘ผี ไต๊ ’
‘ เ จ้ า พ่ อ ’
‘ ผี ม ด ’
‘ ผี ไ ร่ ผี น า ’
‘ผี บึ งผี ห น อง’
‘แ ม่ โพ ส พ ’
‘แ ม่ บั น ได ’
‘แม่ เตาไฟ’
‘ผีอานผีแอน’

‘แม่ ป ระตู ’
‘ผีเกื อด’

‘ผี จ วง

‘ผี ก ระด้ ง ’
‘ผีข่วง’

‘ผีโพง’
‘ผีปลวก’ และ
‘ผีวาย’
ระดับ พื้นฐานถือเป็น ระดับที่ มีค าเรียกผี เป็ นสมาชิกอยู่มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของเลคอฟ
(Lakoff, 1995 อ้างถึงใน มนสิการ เฮงสุวรรณ, 2557, น. 103) ว่าคาที่อยู่ในระดับพื้นฐาน (Basic level category)
เป็นคาที่ผู้พูดเรียนรู้ จดจาได้ง่าย และใช้บ่อยที่สุด อีกทั้งยังมีความหมายไม่กว้า งเกินไปเหมือนกับคาที่อยู่ในระดับ
เหนือขึ้นไป และมีความหมาย ไม่แคบจนเกินไปเหมือนคาที่อยู่ในระดับต่ากว่า ผู้วิจัยพบว่า มิติแห่งความแตกต่างที่
สาคัญในการจาแนกคาเรียกผีระดับพื้นฐาน ออกจากกัน คือ มิติที่อยู่ มิติหน้าที่ และ มิติผู้ทาพิธี
ระดับที่ 4 คาเรียกผีระดับเจาะจง ถือเป็นระดับล่างสุดตามการจัดระดับความสัมพันธ์ทางความหมาย
ของชุดคาเรียกผีในภาษาไทดา และมีองค์ประกอบทางความหมายที่เป็นรายละเอียดมากที่สุดเมื่อเทียบกับคาเรียกผี
ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ เหนื อ ขึ้ น ไป มี จ านวน 18 ค า ได้ แ ก่
‘แถนหลวง’
‘แถนปัว’
‘แถนแนน’
‘แถนชาติ’
‘แถนเขอ’
‘แถนเคราะห์’
‘แถนสิง’
‘แม่เบ้าแม่นาง’
‘ผีเรือนผู้ท้าว’
‘ผีเรือนผู้น้อย’
‘ผีขวัญหัว’
‘ผีขวัญตัว’
‘ผีขวัญปลาย’
‘ผีแม่เกือด’
‘ผี ลู ก เกื อ ด’
‘บ่ าวจวง’
‘สาวจวง’ และ
‘ผีสามสิบล่า’ เมื่อเปรียบต่างคาเรียกผีในระดับเจาะจง จะพบว่ามิติสาคัญที่จาแนก
คาเรียกผีออกจากกัน คือ มิติชนชั้น มิติเพศ มิติวัย และ มิติหน้าที่
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยระบบคาเรียกผีในภาษาไทดา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายและการ
จัดจาพวกแบบชาวบ้าน ผู้วิจัยได้นามาสังเคราะห์และตีความเชื่อมโยงกับสารัตถะที่ได้จากการเก็บข้ อมูลภาคสนาม
เพื่อชี้ให้เห็น “โลกทัศน์” หรือระบบคิดเกี่ยวกับผีของคนไทดาที่นาไปสู่การปฏิบัติต่อผี ใน 4 ประเด็นสาคัญ ดังนี้
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1. ผีมีวิถีชีวิตและอุปนิสัยเหมือนคน
1.1 ผีมีอายุและการแบ่งเพศ แม้จะมองไม่เห็นรูปลักษณ์ ของผี แต่คนไทดาก็เชื่อว่าผีมีทั้งเพศหญิง
และชายเช่นเดียวกับมนุษย์ สะท้อนจากอรรถลักษณ์ [+ชาย] และ [-ชาย] ในมิติเพศ ผีบางประเภทจะเป็นเพศชาย
หรือเพศหญิงก็ได้ ไม่ระบุหรือแบ่งแยกไว้ชัดเจน แต่มีผีบางประเภทที่จาเพาะเจาะจงว่าต้องเป็น เพศหญิงหรือเพศ
ชายเท่านั้น ตัวอย่างผีเพศหญิงในมโนทัศน์ของคนไทดา เช่น ‘แม่บันได’ ‘แม่เตาไฟ’ และ ‘แม่ประตู’ (ทองพูล ชู
กลิ่น, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2559) ผู้บอกภาษาซึ่งเป็นหมอขวัญและรู้ฮีตคลองเล่าว่า บันได เตาไฟ และประตู 3 สิ่ง
นี้เอื้อประโยชน์ต่อคนไทดา ในแง่เป็น ผู้ดูแลคุ้มครองเรือนและผู้อยู่อาศัย เปรียบดังแม่ที่ดูแลคุ้มครองลูก จึงเรียก
นาหน้าว่าแม่ นอกจากนี้ ผลการจาแนกมิติอายุ ด้วยอรรถลักษณ์ [+ผู้ใหญ่] และ [-ผู้ใหญ่] ยังเป็นเครื่องแสดงว่า ผีก็
มีอายุเหมือนกับคน โดยคุณลักษณะความเป็นเด็กหรือมีอายุน้อย ปรากฏในคาว่า ‘ผีลูกเกือด’ ซึ่งตรงข้ามกับ ‘ผีแม่
เกือด’
1.2 ผีต้องการอาหาร จากอรรถลักษณ์ [+กินเครื่องเซ่น] และ [+กินของสดคาว] ในมิติอาหาร แสดง
ว่า ผีในมุม มองของคนไทดาก็ต้อ งการอาหารเช่น เดีย วกับ มนุษ ย์ (รวม สิง ห์วี, สัม ภาษณ์, 16 มีน าคม 2559)
หมอเสน ให้ความเห็นว่า ผีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์ก็คงต้องกินอาหารเพื่อบรรเทาความหิวโหยเหมือนเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่
ผีบางประเภท เช่น ‘ผีโพง’ จะเลือกกินอาหารเฉพาะอย่าง และต้องหากินเอง ในขณะที่ผีประเภทอื่น ๆ จะกินอาหาร
ที่มนุษย์จัดหาให้ในรูปแบบเครื่องเซ่น ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามประเภทของผีหรือพิธีกรรม ตัวอย่างเช่น ในพิธี
เฮี้ยะขวัญ (เรียกขวัญ) ถ้าเรียกผีขวัญเด็ก จะต้องจัดปานขวัญหรือเครื่องเซ่นโดยมีไข่ต้ม 1 ใบ และข้าวสุกปากหม้อ ผี
ขวัญวัยรุ่น มีไก่ต้ม 1 ตัว ขนม ผลไม้ และเหล้า ส่วนผีขวัญผู้สูงอายุจะเปลี่ยนจากไก่ต้มเป็นหัวหมู 1 หัว (ทองพูล ชู
กลิ่น, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2559) หรือในพิธีเสนเรือน นอกจากอาหารพื้นฐานในปานเผือน อันได้แก่ หมู 7 ข้อ 7
เฮียว (เนื้อหมูและเครื่องในหมู) หมูจุ๊บหรือจุ๊บผัก ข้าวเหนียว หมูปิ้ง ขนมเทียน ข้าวต้มมัด เผือกต้ม มันต้ม กล้วย อ้อย
ยังมีผลไม้ตามฤดูกาล เช่น แอปเปิ้ล ทับทิม องุ่น และขนมสมัยปัจจุบันเท่าที่จัดหาได้สะดวก เช่น ขนมปัง ขนมเปี๊ยะ
ขนมถุง คุ้กกี้ น้าอัดลม เป็นต้น

ภาพที่ 2 ปานเผือนในพิธีเสนเรือน
ที่มา : ถ่ายเมื่อ 16 มีนาคม 2559 ณ บ้านวังอิทก ตาบลวังอิทก อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
1.3 ผีต้องการที่อยู่ คนไทดาเชื่อว่าผีส่วนใหญ่ต้องการที่อยู่เหมือนกับคน แต่จะกาหนดโดยเงื่อนไข
ที่แตกต่างกัน ที่อยู่ของผีจึงมีความหลากหลาย ดังปรากฏอรรถลักษณ์ในมิติที่อยู่มากถึง 15 อรรถลักษณ์ อาจเป็น
ที่อยู่ที่มีแต่เดิมตามธรรมชาติ เช่น ในป่า แหล่งน้า ไร่นา หรืออาจเป็นที่อยู่ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เฮือนป่า หรือหอแก้ว
(สาหรับผู้ตายที่อายุ 70 ปีขึ้นไป) ซึ่งลูกหลานสร้างให้ผีขวัญปลายไว้อาศัยอยู่ในป่าแฮว (ป่าช้า) สาหรับผู้ตายอายุ
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ภาพที่ 3 เฮือนป่า
ที่มา : ภาพถ่ายเมื่อ 20 เมษายน 2559 ณ บ้านวังอิทก ตาบลวังอิทก อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก

ภาพที่ 4 หอแก้วจาลอง
ที่มา : ถ่ายเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านหนองเนิน ตาบลหัวถนน อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครรสวรรค์
1.4 ผีมีอุปนิสัยดีร้าย ความต่างใน มิติดีร้าย จาแนกผีออกเป็น ‘ผีดี’ และ ‘ผีร้าย’ ทว่า ผีก็เหมือนกับคน
แม้จะจัดว่าเป็นผีดี แต่ก็อาจทาผิดได้เช่นกัน ตัวอย่าง ‘ผีขวัญตัว’ ที่ขึ้นไปอยู่เมืองแถน หากกระทาผิด เช่น ดื่ มสุรา
ทะเลาะวิวาท หรือจีบภรรยาแถน จะถูกลงโทษจองจาไว้ หนทางเดียวที่จะหลุดพ้นก็คือ ทาให้ลู กหลานในโลกมนุษย์
มีอาการเจ็บป่วย เพื่อจะได้เชิญหมอมดมาทาพิธีเซ่นไหว้แถนเพื่อไถ่โทษแทนบรรพบุรุ ษ (ไทยแลนด์ เพชรต้อม,
สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2559)
2. ผีเป็นสมาชิกของสังคม
2.1 ผีมีหน้าที่ทางสังคม มิติหน้าที่ เป็นมิติที่มีอรรถลักษณ์มากที่สุดถึง 22 อรรถลักษณ์ สะท้อนให้เห็น
ว่า ผีในระบบคิดของคนไทดาต่างก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่ มผีดี ที่มีหน้าที่สาคัญและมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ สั ง คมโลกมนุ ษ ย์ เช่ น ‘ผี เรื อ น’ ที่ ต้ อ งดู แ ลลู ก หลานผู้ นั บ ถื อ ผี เดี ย วกั น โดยการสื บ ผี จ ากฝ่ า ยพ่ อ
(Patrilineal descent) ‘ผีไร่ผีนา’ ที่ช่วยดูแลไร่นาจนได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ‘เจ้าพ่อ’ ที่ดูแลหมู่บ้านให้สงบสุข
‘แถนปัว’ ที่ทาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อทาการเกษตร ชาวไทดาจึงเคารพผีกลุ่มนี้ และประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้
เป็นประจาด้วยความสานึกในบุญคุณ
2.2 ผีมีชนชั้นทางสังคม มิติชนชั้น ที่ประกอบด้วยอรรถลักษณ์ [+ชนชั้นปกครอง] และ [-ชนชั้นปกครอง]
สัมพันธ์กับการจัดลาดับชั้นทางสังคม (Social stratification) ในชุมชนไทดา ที่ใช้วงศ์ตระกูลเป็นเกณฑ์ เเบ่งเป็น 2 ชนชั้น
คือ ชนชั้นผู้ท้าว ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจ้าหรือผู้ปกครองเมืองในสมัยก่อน และชนชั้นผู้น้อย ที่เกิดในตระกูลสามัญชน
เมื่อตายชนชั้นก็ติดตัวไปด้วย (อัญชลี บูรณะสิงห์, 2531, น. 30) ดังนั้น การปฏิบัติพิธีกรรมหรือพิธีเสนของ ‘ผีเรือนผู้ท้าว’
(มีอรรถลักษณ์ [+ชนชั้นปกครอง]) จึงจัดยิ่งใหญ่กว่าพิธีเสนของ ‘ผีเรือนผู้น้อย’ (มีอรรถลักษณ์ [-ชนชั้นปกครอง])
3. ผีเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วย
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มิติอานาจเหนือธรรมชาติ แสดงมโนทัศน์ของชาวไทดาที่มีต่อผีในแง่ที่ว่า ผีเป็นผู้มีอานาจเหนือสรรพสิ่ง
สามารถดลบันดาลให้คุณให้โทษแก่คนได้ ฉะนั้น ความเจ็ บป่วยด้วยโรคและอาการบางอย่างจึงอาจมีผีเป็นต้นเหตุ
เมื่อคนทาผิดต่อผี เช่น ลูกหลานไม่ปาดตงไหว้ผีเรือน มีผู้ชายแอบมานอนค้างกับลูกสาวหรือพาหนี ‘ผีเรือน’ จะโกรธ
และลงโทษให้เจ็บป่วย หรือหากทาการลบหลู่จอมปลวก เช่น อุจจาระหรือปัสสาวะรด สร้างบ้านคร่อมจอมปลวก ‘ผีปลวก’
จะทาให้ปวดขา (รวม สิงห์วี, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2559) ตัวอย่างที่กล่าวมานี้ แท้ที่จริงแล้วเป็นอุบายในขัดเกลา
พฤติกรรมของคนไทดาให้ยาเกรงต่ออานาจของผี เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบประเพณี ตลอดจนมีจิต
สาธารณะร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน
4. ผีไม่สามารถติดต่อกับคนได้โดยตรง
จากมิติผู้ทาพิธี ที่มีถึง 7 อรรถลักษณ์ แสดงถึงความเคร่งครัดเรือ่ งผู้ทาพิธีเกี่ยวกับผีของชาวไทดา ผู้ทาพิธี
หรือหมอพิธี มีบทบาทสาคัญที่สุดในการสื่อสารกับผีและทาพิธีเซ่นไหว้ให้ถูกใจผี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ “หมอเอ็ดดี”
ได้แก่ ‘จาง’ ‘หมอเสน’ ‘เจ้าจ้า’ ‘บ่าวหมอ’ จะทาพิธีในงานที่เป็นมงคล เช่น ‘หมอเสน’ ทาพิธีเสนเรือน เสนปาดตง
ข้าวใหม่ ตรงข้ามกับ “หมอเอ็ดร้าย” ได้แก่ ‘หมอมด’ ทาพิธีเสนกวัดกว้ายรักษาอาการเจ็บป่วย ‘หมอขวัญ’ ทาพิธี
เรียกขวัญหลง และ ‘เขยกก’ ทาพิธีศพ โดยเจ้าภาพจะต้องจัดหาผู้ทาพิธี ให้ตรงพิธี เพราะแต่ละหมอไม่สามารถทา
พิธีแทนกันได้
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาระบบคาเรียกผีในภาษาไทดาในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาอาศัยอยู่ ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ เพื่อเป็นการขยายวงศัพท์และทาให้เห็นภาพรวมของระบบปริชานเกี่ยวกั บผีในวัฒนธรรมไทดา
ทั้งหมด
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รูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงินที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ของ
พนักงานในเครือบริษัทกิฟฟารีน
SAVING MODEL AND FINANCIAL PLANNING THAT AFFECT THE PREPARATION BEFORE THE
RETIREMENT OF EMPLOYEES IN THE NETWORK OF GIFFARINE COMPANY
ธนภณ เรืองแรงสกุล1
Tanapon Roungreangsakul1
ศักดิ์ชาย นาคนก
Sakchai Naknok1
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
บทคัดย่อ
การวิจั ยเรื่อง รูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงินที่ ส่ งผลต่ อการเตรียมความพร้อมก่ อน
เกษียณอายุของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการออมเงินและการวางแผน
ทางการเงินของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน 2) ระดับการออมเงินและการวางแผนทางการเงินของพนักงานใน
เครือบริษัท กิฟฟารีน 3) รูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงินที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้คือ พนักงานในเครือ
บริษัท กิฟฟารีน ที่มีอายุ ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จานวน 256 คน ซึ่งใช้เครื่องมือ แบบสอบถามที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญทาการเก็บข้อมูล และนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าแจกแจงความถี่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-35 ปี
ระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาศั ยอยู่กับคู่สมรส ยังไม่มีบุตร มีพ่อและแม่ที่ดูแลรับผิดชอบ โดยมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนพบว่า
การออมเงินในรูปแบบทรัพย์สินถาวร การวางแผนทางการเงินด้านการจัดทาแผนการเงิน การตรวจสอบและปรับ
แผนตามสถานการณ์ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.01, 0.10 และ 0.10 ในทิศทางเดียวกันตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
คาสาคัญ : รูปแบบการออมเงิน, การวางแผนทางการเงิน, การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ABSTRACT
The research of saving model and financial planning that affect the preparation before
the retirement of employees in the network of GIFFARINE company aimed to study 1) the model
of saving and financial planning of employees in the network of GIFFARINE company 2) the level
of saving and financial planning of employees in the network of GIFFARINE company 3) the saving
model and financial planning that affect the preparation before the retirement of employees in
the network of GIFFARINE company by the population in this study are employees in the network
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of GIFFARINE company, aged between 30 years and above in a number of 256 people. The tools
used in this study was the questionnaire that assessed by the experts and collects data. And
bring the data to analyze to find the percentage, mean, frequency, standard deviation and
complex regression. The study found that the mostly female was age 30 - 35 years, Bachelor's
degree level, marital status, living with a spouse, no child, there were father and mother in the
family which was in charge of responsibility by the average income per month 15,001 baht up to
25,000 and the average monthly expenditure does not exceed 15,000 baht. The regression
complexes analysis showed that savings in fixed assets affect the preparation before retirement
of employees in the network of GIFFARINE company in the same direction with statistical
significance at the 0 .0 1 level and the preparation of financial plans, verification and adjust the
plan according to the circumstances that affect the preparation before the retirement of
employees in the network of GIFFARINE company in the same direction with statistical
significance at the 0.10 and 0.10 level, respectively according to the hypothesis set.
Keywords : The saving model, The financial plan, The preparation before the retirement
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยก าลังเข้า สู่ การเป็ น สังคมผู้ สู งวัยตั้ งแต่
ประมาณปี พ.ศ. 2543 – 2544 โดยประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของ
ประเทศไทย (ปราโมทย์ ปราสาทกุล, 2556) ซึ่งสาเหตุที่สาคัญของการเพิ่มจานวนประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว
นั้น มาจากปัจจัยสาคัญ 2 ประการ คือ 1) การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง 2) อัตราการตายลด
น้อยลงทาให้อายุคนไทยยืนยาวขึ้น ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ประชากรวัยเด็ กลดลงอย่างรวดเร็วจน
นามาสู่การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการคาดการประมาณ
ประชากรของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 - 2573 จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “สังคมสูงวัย”
(aged society) และในอี ก 10 ปี ข้ า งหน้ า ก็ จ ะเริ่ม เข้ า สู่ สั ง คมสู ง วั ย อย่ า งสมบู รณ์ (completed aged society)
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนประชากรผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 9,934,309 คน ดังนั้นเมื่อต้องก้าวเข้าสู่วัยแห่งการเกษียณหรือวัยสูงอายุ นั้น ทุกคนย่อมมี
ความคิด ความรู้สึก และความหมายของการเกษียณอายุของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ฉะนั้นการออมจึงถือเป็นสิ่งที่
สาคัญสิ่งหนึ่งสาหรับวัยแห่งการเกษียณอายุหรือผู้สูงอายุ หากวัยแห่ งการเกษียณอายุหรือวัยสูงอายุไม่มีรายได้และ
ไม่ได้รับการจุนเจือจากลูกหลาน การออมจึงเป็นสิ่งที่สาคัญในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ของผู้เกษียณอายุได้
ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 ประชากรประเทศไทยได้ให้ความสาคัญในการออมกันมากขึ้น โดยมีอัตราเงินออม
สุทธิต่อคนเพิ่มขึ้นทุกปี (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2560) และเมื่อมีการออมเงินแล้วผู้ออมควรจะต้องมีการวางแผน
ทางการเงินที่ดีด้วย เพื่อจะช่วยให้แต่ละบุคคลมีแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ ถูกต้องและเข้าสู่วัยการเกษียณอายุหรือ
วัยสูงอายุที่มั่นคง และควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่ าง ๆ ให้เกิดผลสาเร็จก่อนที่จะเกษียณอายุจากการ
ทางาน เพราะการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ นั้นต้องใช้เวลานานและต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากมี
การออมเงินที่ดี การวางแผนทางการเงิ นที่ดี และมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ สาหรับการเกษียณอายุที่ดี จะช่วยให้
ชีวิตหลังการเกษียณอายุมีแต่ความสุขและความมั่นคงตลอดไป
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ดั งนั้ น จากปั ญ หาและความส าคั ญ ข้ า งต้ น ผู้ ศึ ก ษาเห็ น ว่า พนั ก งานในเครือ บริษั ท กิ ฟ ฟารีน ซึ่ งก็ เป็ น
ประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีอายุ ตั้งแต่ 30 ปีขึ้น ไป และภายในอีก 10 – 20 ปีข้างหน้าประชากรกลุ่มนี้จะเริ่มเข้าสู่วัย
เกษี ยณอายุ ห รือ วัยผู้ สูงอายุ ซึ่ งปั จ จุ บั น มี พ นั กงานที่ มี อายุ ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้น ไปจ านวน 358 คนจาก 708 คนของ
พนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 50 (แผนกทรัพยากรบุค คลในเครือบริษัท กิ ฟฟารีน ,
2560) โดยพนั กงานส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้และความเข้าใจถึงปั ญ หาต่าง ๆ ที่ อาจจะตามมาภายหลังจากการ
เกษียณอายุ อีกทั้งยังไม่เห็นถึงความสาคัญของรูปแบบการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ ของการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวั ยเกษียณอายุ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้ น ทั้งนี้ผลการวิจัยอาจจะเป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับถึงการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน รวมถึงการเตรียมพร้อม
ก่อนถึงวัยเกษียณให้แก่บุคลากรในองค์กรได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงินของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน
2. เพื่อศึกษาระดับการออมเงินและการวางแผนทางการเงินของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน
3. เพื่ อศึ กษารูป แบบการออมเงิน และการวางแผนทางการเงิน ที่ ส่งผลต่ อการเตรียมความพร้อมก่อ น
เกษียณอายุของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. รูปแบบการออมเงิน หมายถึง การออมเงินจากส่วนของรายได้ ที่เหลืออยู่ หรือที่กันเอาไว้ไม่นามาใช้จ่าย
ในการบริโภคและอุปโภคในปัจจุบัน
2. การออมในรูปแบบทรัพย์สินถาวร หมายถึง การออมโดยการนารายได้ส่วนที่เหลือจากการบริโภคใช้จ่าย
มาทาการซื้อทรัพย์สินถาวร (real assets) ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น
3. การออมในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงิน หมายถึง การออมที่มีการเก็บ ไว้เป็นทรัพย์สินทางการเงิน
(financial assets) โดยมีการออมในลักษณะแบบถือเงินสดไว้อยู่ในมือ การฝากเงินที่สถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น
4. การออมในสถาบั น การออม หมายถึง การออมเงิน กับ สถาบั น การเงิน ต่าง ๆ ที่ ถูกจั ด ตั้งขึ้น ภายใต้
กฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ สลากออมสิน สลากธกส. เป็นต้น
5. การวางแผนทางการเงิน หมายถึ ง กระบวนการที่สาคัญที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตได้อย่างเป็น
ระบบ มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต
6. การประเมินฐานะทางการเงิน หมายถึ ง การทาบันทึกรายรับรายจ่ายประจาวัน หรือการจัดทาบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สิน
7. การกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน หมายถึง การกาหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผล
สาเร็จ โดยจะต้องกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถวัดผลเป็นตัวเลขหรือตัวเงินได้
8. การจัดทาแผนการเงิ น หมายถึง การจัดทาแผนการบริหารทรัพย์สินต่าง ๆ และการจัดสรรเวลาของ
แผนให้สัมพันธ์กับภาระทางการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
9. การดาเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด หมายถึง การปฏิบั ติตามแผนการเงินที่ตั้งไว้ ด้วยความมุ่งมั่น
ความมีวินัย เพราะถ้าหากขาดการปฏิบัติที่จริงจังและต่อเนื่องก็ยากที่จะบรรลุตามเป้าหมายได้
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10. การตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์ หมายถึง การตรวจสอบแผนการเงิน อย่ างสม่าเสมอ
และควรมีการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างตลอดเวลา
11. การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานภาพทางสังคมอย่าง
ฉับพลันโดยไม่ได้ทาใจไว้ล่วงหน้า เช่น อารมณ์หงุดหงิด เหงา ว้าเหว่ เบื่อหน่ายกับชีวิต มีความวิตกกังวล เป็นต้น
12. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย หมายถึง การหมั่นดูแลและเอาใจใส่สุขภาพร่างกายอย่างสม่าเสมอ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมาเมื่อถึงวัยเกษียณอายุ
13. การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล หมายถึง การจัดระเบียบการเงินของบุคคล
หลังเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรู้จักจัดสรรรายได้และรายจ่ายอย่างถูกต้อง
14. การเตรียมความพร้อมด้านกิจ กรรมการใช้ เวลาว่าง หมายถึง การวางแผนการใช้ เวลาว่างให้ เกิ ด
ประโยชน์หลังจากที่เกษียณอายุ โดยการมองหางานอดิเรก หรือการทากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่น
15. การเตรียมความพร้อมด้านสัมพั นธภาพในครอบครัว หมายถึง การวางแผน การสร้าง การรักษา
สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวหลังจากเกษียณอายุ อาทิเช่น การไปพบปะสังสรรค์ภายในครอบครัว เป็นต้น
16. การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย หมายถึง การวางแผนเกี่ยวกับบุคคลที่จะพักอาศัยด้วย การ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยหลังจากที่เกษียณอายุแล้ว เช่น การปูพื้นกันลื่น ราวจับในห้องน้า เป็นต้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการออมเงินของ เพ็ญพิมล ทัศน์ธนนท์
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนไทย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินของ เนษพร
นาคสีเหลือง เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อ มก่อนเกษียณอายุของ เพ็ญประภา
เบญจวรรณ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ เพื่อให้สอดคล้ องกับการศึกษารูปแบบการออมเงินและ
การวางแผนทางการเงินที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน
รูปแบบการออมเงิน
1. การออมในรูปแบบทรัพย์สินถาวร
การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ
พนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน
1. ด้านจิตใจ
2. ด้านร่างกาย
3. ด้านการบริหารการเงินบุคคล
4. ด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
5. ด้านความสัมพันธภาพในครอบครัว
6. ด้านที่อยู่อาศัย
(เพ็ญประภา เบญจวรรณ, 2558)

2. การออมในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงิน
3. การออมในสถาบันการออม
(เพ็ญพิมล ทัศน์ธนนท์, 2556)
การวางแผนทางการเงิน
1. การประเมินฐานะทางการเงิน
2. การกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
3. การจัดทาแผนการเงิน
4. การดาเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด
5. การตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์
(เนษพร นาคสีเหลือง, 2557)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ พนักงานในเครือบริษัทกิฟฟารีน ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งบริษัทที่
อยู่ในเครือบริษัท กิฟฟารีน ประกอบด้วย บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จากัด และ
บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จากัด ซึ่งมีพนักงานทั้งหมดทั้งสิ้นจานวน 708 คนในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาครั้งนี้
ได้ทาการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง โดยใช้ สูตรของ Taro Yamane ซึ่งสามารถค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้เท่ากับ 256 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการ
ออมเงิน ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การวางแผนทางการเงิน ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเกษี ยณอายุของพนั กงานในเครือบริษั ท กิฟ ฟารีน ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่ อส่งเสริมการออม การ
วางแผนทางการเงินและการเตรียมความพร้อมก่อนเกษี ยณอายุ เป็ นคาถามปลายเปิดผู้วิจัยจะทาการทดสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามเพื่อให้เกิดความตรงทางด้านเนื้อหา (Content validity) และความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดสอบความตรง เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ในการคัดเลือกข้อคาถามที่
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ภาษาและความสอดคล้องระหว่ างข้อคาถามกับนิยามศัพท์ในแต่ละ
ด้านเป็นรายข้อและตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence--IOC) ที่มีค่าเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป จึงจะนาไปทาการทดลองใช้ ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับนิยามคาศัพท์ในแต่ละด้านเป็นรายข้อของแบบสอบถามทั้งชุด โดยผลสรุป IOC ที่ได้ในงานวิจัยครั้งนี้มี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลได้จากการศึกษาค้นคว้ าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้
ไม่ว่าจะเป็น หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์ วารสาร
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ผู้วิจัยได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูล โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน จานวน 256 คน โดยผู้ศึกษา
ขอหนังสือราชการจากบัณ ฑิตวิทยาลัย ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอ
อนุญ าตเก็บรวบรวมข้อมูลในเครือบริษัท กิฟฟารีน หลังจากนั้นจึ งนาแบบสอบถามไปดาเนิ นการเก็บข้อมูลกับ
พนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน และนาข้อมูลที่ได้มากรอกรหัส เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบถามนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Description Analysis) ในการ
วิเคราะห์ ซึ่ ง ประกอบด้ วย ค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่ า แจกแจงความถี่ (Frequency) และใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (InferenceStatisti Analysis) ในการ
วิเคราะห์รูปแบบการออมเงินที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน
และการวางแผนทางการเงินที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน
โดยใช้วิธีวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ด้วยโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
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ผลการวิจัย
ประชากรที่พนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน จากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 200
คน คิดเป็นร้อยละ 78.1 อายุ 30 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.7
สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกันกับคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่มีจานวนบุตรที่อยู่ในความดูแล คิดเป็นร้อยละ 57.4
พ่อ – แม่ คือบุคคลหลักในครอบครัวที่อยู่ในความรับผิดชอบ คิ ดเป็นร้อยละ 60.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43 และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.7
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญเกี่ยวกับรูปแบบการออมเงินและการวางแผน
ทางการเงินโดยรวมและระดับความพร้อมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ปัจจัย
SD
ระดับความสาคัญ
รูปแบบการออมเงิน
1. การออมในรูปแบบทรัพย์สินถาวร
3.37
0.83
ปานกลาง
2. การออมในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงิน
3.54
0.87
มาก
3. การออมในสถาบันการออม
3.54
1.01
มาก
รวม
3.48
0.83
มาก
การวางแผนทางการเงิน
1. การประเมินฐานะทางการเงิน
4.12
0.76
มาก
2. การกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
3.93
0.70
มาก
3. การจัดทาแผนการเงิน
4.04
0.64
มาก
4. การดาเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด
4.05
0.64
มาก
5. การตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์
3.89
0.59
มาก
รวม
4.01
0.59
มาก
การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
1. ด้านจิตใจ
3.46
0.69
มาก
2. ด้านร่างกาย
3.56
0.70
มาก
3. ด้านการบริหารเงินบุคคล
3.56
0.80
มาก
4. ด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
3.21
0.86
ปานกลาง
5. ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว
3.69
0.74
มาก
6. ด้านที่อยู่อาศัย
3.09
0.93
ปานกลาง
รวม
3.43
0.68
มาก
ทีม่ า: จากการคานวณ
จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้ อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงิน ของ
พนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน ผลการวิจัย คือ รูปแบบการออมเงิน ประกอบด้วย การออมในรูปแบบทรัพย์สิน
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ถาวร การออมในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงิน และการออมในรูปแบบสถาบันการออม โดยภาพรวมพนักงานใน
เครือบริษัท กิฟฟารีน ให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ในขณะที่การวางแผนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น การประเมิน
ฐานะทางการเงิน การกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน การจัดทาแผนการเงิน การดาเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด การ
ตรวจสอบแผนและปรับแผนตามสถานการณ์ โดยภาพรวมพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน ให้ค วามสาคัญอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน และสาหรับการเตรียมความพร้ อมก่อนเกษียณอายุในด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านการบริหารเงิน
บุคคล ด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว และด้านที่อยู่อาศัย โดยภาพรวมพนักงานในเครือ
บริษัท กิฟฟารีน มีความพร้อมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การออมเงิน และการวางแผนทางการเงิน ของ
พนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน ผลการการวิจัย คือ รูปแบบการออมเงินโดยรวมของพนักงานในเครือบริษัท กิฟ
ฟารีน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับความสาคัญมาก ( = 3.48, SD = 0.83) โดยรูปแบบการออมเงินด้านการออม
ในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงิน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 3.54, SD = 0.87) รองลงมาคือ ด้านการออมใน
สถาบันการออม ( = 3.54, SD = 1.01) และด้านการออมในรูปแบบทรัพย์สินถาวร ( = 3.37, SD = 0.83)
ตามลาดับ สาหรับการวางแผนทางการเงินโดยรวมของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับความสาคัญมาก ( = 4.01, SD = 0.59) โดยด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของการวางแผนทางการเงินคือ
ด้านการประเมินฐานะทางการเงิน ( = 4.12, SD = 0.76) รองลงมาคือ ด้านการดาเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด
( = 4.05, SD = 0.64) ด้านการจัดทาแผนการเงิน ( = 4.04, SD = 0.64) ด้านการกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
( = 3.93, SD = 0.70) และด้านการตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์ ( = 3.89, SD = 0.59) ตามลาดับ
และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน มี ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับความพร้อมมาก ( = 3.43, SD = 0.68) โดยด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของการเตรียมความพร้ อมก่อน
เกษียณอายุคือ ด้านสัมพันธภาพ ( = 3.69, SD = 0.74) รองลงมา คือ ด้านร่างกาย ( = 3.56, SD = 0.70) ด้าน
การบริหารเงินบุคคล ( = 3.56, SD = 0.80) การด้านจิตใจ ( = 3.46, SD = 0.69) ด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
( = 3.21, SD = 0.86) และด้านที่อยู่อาศัย ( = 3.09, SD = 0.93) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดง Variance Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
Tolerance
ค่า Variance Inflation Factor (VIF)
การออมในรูปแบบทรัพย์สินถาวร
0.375
2.668
การออมในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงิน
0.249
4.018
การออมในสถาบันการออม
0.256
3.910
การประเมินฐานะทางการเงิน
0.283
3.529
การกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
0.302
3.315
การจัดทาแผนการเงิน
0.304
3.284
การดาเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด
0.293
3.413
การตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์

0.418

ทีม่ า: จากการคานวณ
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จากตารางที่ 2 พบว่าตัวแปรทุกตัวมีค่า Tolerance มากกว่า 0.1 และมีค่า Variance Inflation Factor
(VIF) ไม่เกิน 10 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นมีค่าความสัมพันธ์ที่ระดับยอมรับได้ ดังนั้นตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity สามารถนาตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการถดถอยเชิงซ้อน ถึงแม้ว่าไม่เกิดปัญหา
Multicollinearity แต่ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นมีค่าเกินกว่า 0.8 จึงได้ทาการแก้ปัญหาของการวิเคราะห์การ
ถดถอยด้วย จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนแบบขั้นตอน (Enter Multiple Regression) เพื่อตัดตัวแปรต้น
ที่มีความสัมพันธ์กันตัวใดตัวหนึ่งออกจากสมการถดถอย ซึ่งวิธีการนี้จะเป็ นการคัดเลือกเฉพาะตัวแปรต้นที่สามารถ
พยากรณ์ตัวแปรอย่างนัยสาคัญทางสถิติเท่านั้น
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติต่าง ๆ ของแบบจาลองทางเศรษฐมิติของรูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงิน
ที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์ (B)
Beta
t-statistic
Sig.
ค่าคงที่
0.734
3.031
การออมในรูปแบบทรัพย์สินถาวร
0.294
0.361
4.607
0.000**
การออมในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงิน
0.524
0.061
0.638
0.524
การออมในสถาบันการออม
0.013
0.019
0.199
0.843
การประเมินฐานะทางการเงิน
-0.126
-0.142
-1.578
0.116
การกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
0.049
0.050
0.576
0.565
การจัดทาแผนการเงิน
0.174
0.165
1.898
0.059*
การดาเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด
0.099
0.093
1.051
0.294
การตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์
0.184
0.161
2.164
0.031*
R Square (R2) = 0.422, F = 5.784, D.W. = 1.646, Sig. = 0.000
a. Dependent Variable : การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ทีม่ า: จากการคานวณ
** ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
จากตารางที่ 3 สามารถสรุปผลการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 เพื่อศึกษารูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงินที่ส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานในเครื อบริษัท กิฟฟารีน ผลการการวิจัย คือ การออมใน
รูปแบบทรัพย์สินถาวรมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานใน
เครือบริษัท กิฟฟารีน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการจัดทาแผนการเงิน การตรวจสอบและปรับ
แผนตามสถานการณ์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานใน
เครือบริษัท กิฟฟารีน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ โดยมีค่า D.W.
เท่ากับ 1.646 หมายความว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน และจากสมการถดถอยที่ ได้นี้ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ 0.422 หรือ 42.2% และมีค่าความยืดหยุ่น (B) เท่ากับ 0.294, 0.174 และ
0.184 ตามลาดับ ค่าทางสถิติ F เท่ากับ 5.784 และ Sig. เท่ากับ 0.000
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สาหรับรูปแบบการออมเงินด้านการออมในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงิน การออมในสถาบันการออม การ
วางแผนทางการเงินด้านการประเมินฐานะทางการเงิน การกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน และการดาเนินการตามแผน
อย่างเคร่งครัด โดยทั้ง 5 ตัวแปรที่กล่าวมานั้นไม่ส่งผลการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานในเครือ
บริษัท กิฟฟารีน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 ถึง 35
ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนมากมีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกันกับคู่สมรสและยังไม่มีบุตร โดยมี
บุคคลที่จะต้องดูแลรับผิดชอบคือพ่อและแม่ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 บาทถึง 25,000 บาท
และมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะงานของบริษัท กิฟฟารีน ที่ส่วนใหญ่จะ
เป็นพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานอยู่ในสานักงานที่ได้รับการบรรจุพนักงานแล้ว โดยจะเป็นงานด้านวางแผน การ
บริหารจัดการ งานด้านเอกสารต่างๆ ตลอดจนด้านทักษะทางด้านเครื่องสาอางและอาหารเสริม ซึ่งเป็นงานที่จะต้อง
ใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน จึงทาให้ส่วนใหญ่มีพนักงานเป็นเพศหญิง เป็นต้น
การออมในรูปแบบทรัพย์สินถาวร มีผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานในเครือ
บริ ษั ท กิ ฟ ฟารี น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 กล่ า วคื อ พนั ก งานส่ ว นใหญ่ ให้
ความสาคัญกับการออมในรูปแบบทรัพย์สินถาวรในระดับปานกลาง เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่มองว่าการออมใน
ลักษณะนี้เป็นการถือครองสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ยากกว่าการออมในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงิน
และการออมในสถาบันการออม ไม่ว่าจะเป็นการออมลักษณะการซื้อบ้านที่อยู่อาศัย รวมถึงการซื้ อทองคาหรืออัญ
มณีที่มีค่า ดังนั้นการออมในรูปแบบทรัพย์สินถาวรจึงไม่เป็นที่นิยมในการออมเท่าที่ ควร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพจากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
การจัดทาแผนการเงิน มีผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานในเครือบริษัท กิฟ
ฟารีน ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 กล่าวคือ พนักงานส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับการ
จัดทาแผนการเงินที่คะแนนเฉลี่ยระดับมาก ซึ่งพนักงานเล็งเห็นว่าการจัดทาแผนการเงินนั้นก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุมากที่สุด และยังเป็นส่วนช่วยในการบริหารการเงินของพนักงานได้เป็น
อย่างดี ซึ่งในการจัดทาแผนการเงินนั้นจะประสบผลสาเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเริ่มต้นของการจัดทาแผน
ของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิและลดารัตน์ ศรรักษ์ (2554) การวางแผนทาง
การเงินเพื่อวัยเกษียณ
การตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์ มีผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษีย ณอายุของพนักงาน
ในเครือ บริษั ท กิ ฟ ฟารี น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.10 กล่ า วคื อ หลั งจากที่ ผ่ า น
กระบวนการประเมิน การกาหนดเป้าหมาย การจัดทาแผน และการดาเนินการตามแผนแล้ว พนักงานส่วนใหญ่จะ
ดาเนินการตรวจสอบแผนอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนแปลงการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่ ตั้งไว้ได้ อาทิเช่น การ
ปรับ รายได้ประจาปี โบนั ส เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิ ริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และลดารัตน์ ศรรักษ์
(2554) การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ
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ข้อเสนอแนะ
1. การศึ กษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มของพนักงานในเครือบริษัท กิฟฟารีน ซึ่งเป็นองค์กรที่
ดาเนินธุรกิจประเภทผลิตและจาหน่ายเครื่ องสาอางและอาหารเสริมเป็นหลัก ดังนั้นจึงควรศึกษาต่อในองค์กรหรือ
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เช่ น ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ บริ ก าร หรื อ ธุ ร กิ จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
เปรียบเทียบระหว่างธุรกิจทาให้ข้อมูลมีความหลากหลายและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2. ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ในแต่ละกลุ่มของพนักงานมาเปรียบเทียบ เช่น กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มพนักงานสานักงาน และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกาหนดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. ศึกษาถึงรูปแบบการออมเงิน การวางแผนทางการเงิน ที่คาดว่าจะมีผลกระทบภายหลังจากที่เกษียณอายุแล้ว
เพื่อให้ทราบถึงผลของการออมเงินและการวางแผนทางการเงินภายหลังจากเกษียณอายุการทางานแล้ว
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วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงสู่ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย
WAY OF LIFE AND IDENTITY OF THE KAREN PROVINCE TO CONTEMPORARY PAINTINGS
สุธิดา บุตรแขก1
Suthida Butkeak1
1อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมั ยที่เกิดจากการศึกษาและมองเห็น
ปัญหาของชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในปัจจุบัน นามาซึ่ งการตระหนักถึงแนวทางการอนุรักษ์และการสืบทอดวัฒนธรรม
ของชาวกะเหรี่ยงที่มีวิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นชนชาติพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี โดยการสื่อ
แสดงออกในรูป แบบของผลงานศิ ลปะ ซึ่งเป็ น แนวทางหนึ่ งที่ สามารถถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมให้ ช นเผ่ า
กะเหรี่ย ง อ าเภอหนองหญ้ า ปล้ อ ง จั ง หวัด เพชรบุ รีเป็ น ที่ รู้จั ก มากยิ่ ง ขึ้ น การวิ จั ย นี้ มี เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจั ย
ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก การสังเกต แบบสอบถาม และแบบประเมินผลงาน ซึ่ งจากการศึกษา
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จากภาค
เอกสาร ภาคสนาม และจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทาให้ผู้วิ จัยเกิดความรู้และความเข้าใจถึงการดารงชีวิตของชาว
กะเหรี่ยง พบว่าชาวกระเหรี่ยงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีภูมิปัญญาและมีศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิถี
วั ฒ นธรรมอั น ล้ าค่ า ของจั ง หวั ด เพชรบุ รี ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง น าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาเป็ น แรงบั น ดาลใจและก า หนด
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดยการใช้แนวคิดทฤษฎีสัญศาสตร์กับการแทนความหมาย
ในทัศนศิลป์ที่สามารถแสดงถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีที่มี
ความสัมพันธ์กับธรรมชาติและการสะท้อนถึงภูมิปัญญาของวิถีชีวิ ตที่เรียบง่าย แสดงเนื้อหา เรื่องราว เทคนิควิธีการ
และรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอย่างมี เอกภาพ อันนาไปสู่การอนุรักษ์ การสืบทอด การพัฒนา และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีต่อไป นอกจากนี้การวิจัยในครั้งนี้
จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและผู้ที่สนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิ ลปะอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งยังเป็นแนวทางสาหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีการวิจัยได้
คาสาคัญ : วิถีชีวิต, เอกลักษณ์, ชาวกะเหรี่ยง, จิตรกรรมร่วมสมัย
ABSTRACT
This research is the creative research of the Contemporary Paintings from learning and
knowing about the problem of the Karen in the present. The research has been brought about
the realization of the Cultural conservation and inheritance guidelines of the valuable culture of
the Karen, which has lived in Phetchaburi Province presented by the Art Work which can pass on
the culture, raise and promote the Karen in Amphoe Nong Ya Plong, Phetchaburi province to be
well known. The research instrument of this research consists of the deep interviews, the
observation, the questionnaire and the assessment. From the learning, the data collection about
the way of life and the identity of the Karen in Amphoe Nong Ya Plong, Phetchaburi province
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form the document, the fieldwork and the representative sample make the researcher has the
knowing and understanding about the Karen living which is simple and have the identity culture.
The cuture is the valuable in Phetchaburi Province. Therefor the researcher has used the
informaion to be the inspiration and the guidelines to create the Contemporary Paintings that can
perform the way of life and the identity of the Karen. Because of the conten, the stories, the
technique, the method and pattern of the Contemporary Paintings by using the figurative art and
the replacement of meaning in the visual arts that can perform the way of life and the identity of
the Karen in Amphoe Nong Ya Plong, Phetchaburi province which relate with the nature and
reflect the simple folk wisdom. Because of the conten, the stories, the technique, the method
and pattern of the Contemporary Paintings unity creation has brought about the conservation,
the inheritance, the development and the tourism promotion of the Karen in Amphoe Nong Ya
Plong Phetchaburi province. In addition this research will be beneficial to people who need to
study about the Karen race and people who is interested in the systematically creation of Art
Work. Moreover the research is the guidelines for the Art Work creation which is consistent with
the method of research.
Keywords : Way of Life, Identity, Karen, Contemporary Paintings
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กะเหรี่ยง เป็นชนเผ่าหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีที่มีวิถีวัฒนธรรมและมีความสาคัญมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ซึ่งมีวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบันยังขาดการอนุรักษ์และเผยแพร่ จึงยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร ชน
เผ่ากะเหรี่ยงจัดได้ว่ามีหลายเผ่าพันธุ์ หลายภาษา มีการนับถือศาสนาที่ต่างกันแต่กะเหรี่ยงดั้งเดิมจะนับถือผี เชื่อ
เรื่องต้นไม้ป่าใหญ่ ภายหลังหันมานับถือพุทธ คริสต์ เป็นต้น กะเหรี่ยงมีถิ่นฐานตั้งอยู่ ที่ประเทศพม่า แต่หลังจากถูก
รุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ประเทศไทย กะเหรี่ยง ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แบ่ งออก
ได้เป็น 4 ประเภท แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กะเหรี่ยงสะกอ หรือที่เรียกนามตัวเองว่า ปากะญอ หมายถึงคน หรือ
มนุ ษ ย์ กะเหรี่ยงสะกอ เป็ น กลุ่ มที่ มี จ านวนมากที่ สุด มี ภ าษาเขียนเป็ น ของตนเองโดยมี มิ ช ชั น นารีเป็ น ผู้คิ ดค้ น
ดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพม่า ผสมภาษาโรมัน กลุ่มนี้หันมานับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่ ชนเผ่า "ปกากะญอ"
เป็นชนเผ่าที่บอกกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมานับร้อย นับพันเรื่อง เรียงร้อยเก็บไว้ในเเนวของนิทาน อาจจะ
ไม่ใช่หลักฐานที่เเน่ชัด เเต่ก็พยายามที่จะเล่าสืบทอดให้ลูกหลานได้รู้ ถึงความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ และวัฒนธรรมของ
ตัวเอง ไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงถิ่นเดิมอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนบริเวณภูเขาทางทิศตะวันตกของประเทศ อยู่ตาม
แนวเขาตะนาวศรี เช่นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เป็นต้น
ในปัจจุบันชนเผ่ากะเหรี่ยงเป็นที่รู้จักน้อยลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ล้วนมีผลกระทบต่อวิถี
ชี วิ ต และค่ า นิ ย มต่ า งๆที่ เข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คนรุ่ น ใหม่ ท าให้ วั ฒ นธรรมดั ง กล่ า วเริ่ ม สู ญ สลายไป ด้ ว ยเหตุ นี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ข องราษฎรทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทย ทุกพระองค์ทรงมีบทบาท
สาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงเป็นเหตุให้ปัญหาของชาวกะเหรี่ยงซึ่งถูกละเลยมาอย่างยาวนาน
ได้รับการเยียวยาแก้ไข ที่สาคัญคือ ทาให้ชาวกะเหรี่ยงตระหนักว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ทาให้พวกเขา
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มีจิตสานึกที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลประเทศไทยตามแนวชายแดน และทาให้พวกเขาอยู่ร่ วมกับคนไทยอย่างร่มเย็น
เป็นสุขถึงปัจจุบัน แนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงตามแนวพระราชดาริของทุกพระองค์ล้วน
สอดคล้องกับวิถีดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง และช่วยธารงวั ฒนธรรมความเป็นกะเหรี่ยง ตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ควบคู่ ไปด้ วย ได้ แก่ การพระราชทานความช่ วยเหลื อเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการท าการเกษตร การส่งเสริม ด้ า น
ศิลปหัตถกรรม ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการส่ งเสริมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเหล่านั้นให้ดี
ยิ่งขึ้นปัจจุบัน นานาประเทศต่างยอมรับว่าโครงการในพระราชดาริเพื่อพัฒนาราษฎรในถิ่นทุรกันดารของทุกพระองค์
นาไปสู่การพัฒ นาอย่า งยั่งยืนได้ สมควรอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะน้อมนาแนวพระราชดาริมาดาเนินการสานต่อ อย่าง
จริงจังเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระ และเพื่อที่สังคมไทยจะได้ก้าวสู่การพัฒนาอย่ างยั่งยืนอย่างแท้จริง (วิชาติ บูรณะ
ประเสริฐสุข, 2555)
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบั น ส่งผลกระทบให้วั ฒ นธรรมการดารงชีวิตของชาวกะเหรี่ยง
รวมถึงชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดเพชรบุรีเริ่มเป็นที่สนใจน้อยลง พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาและเป็นแหล่งเรียนรู้มีผู้ที่สนใจ
เข้าเยี่ยมชมหรือเข้าศึกษาลดลง แหล่งที่อยู่ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของ
ชาวกะเหรี่ยงถูกมองข้าม และเมื่อมองตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันแล้ว ทาให้ชาวกะเหรี่ยงขาดรายได้
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี
โครงการวิจัยนี้เกิดจากการศึกษาและมองเห็นปัญหาต่างๆของสังคมปัจจุบัน เป็นการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงที่มีคุณค่าออกมาในรูปแบบของผลงานศิลปะ เนื่องจากศิล ปะมีส่วนในการสร้างสังคม
และวางรากฐานทางปัญญาแก่วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั้งระดับรากหญ้าและสังคมเมืองทุกชนชั้น ให้ความตระหนัก
ถึงภูมิปัญญาไทยในการสร้างสรรค์ สร้างวัตถุ สิ่งของ และงานศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนางานศิลปะ
ร่วมสมัย โดยนาเสนอสู่สาธารณะ สร้างพื้นที่ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักคิด นักปรัชญา ศิลปิน
และประชาชน ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กาหนดให้มีการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์ข้อที่ 5.2.5 ประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและพั ฒ นาบทบาทของสถาบัน หลักทางสังคมให้ เอื้อต่อการพั ฒ นาคน สร้ างค่ านิ ยมให้ค นไทยภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด
และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม และการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ข้อ มูลข่าวสาร ซึ่งแผนการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) นี้ ต้องการให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาในด้าน
ศิ ลปวัฒ นธรรมของทุก เชื้ อชาติ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ นโยบายและยุท ธศาสตร์การวิจัยแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 8
(พ.ศ.2555-2559) ในยุทธศาสตร์การวิจัยข้อที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม ใน
ตัวชี้วัดที่1 เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอด
ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างองค์ความรู้ และนาภู มิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางการสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศ ในกลยุทธ์การวิจัยที่ 2 แผนงานวิจัยที่ 2.2 ซึ่งเป็นการ
วิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และสร้างสรรค์งานศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ โดยนโยบายการวิจัยนี้ต้องการให้นักวิจัยทาวิจัยในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของไทยให้
ดารงอยู่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒ นธรรมในยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั งคม เพื่ อ สืบ สานเอกลั ก ษณ์ อัต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย ซึ่ งรัฐบาลต้อ งการรัก ษาขนบธรรมเนี ย ม
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ประเพณีของไทยไว้ให้ลูกหลานได้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาจั ง หวัด เพชรบุ รี พั ฒ นาและส่งเสริมการท่ องเที่ ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ ศิ ลปะ
วัฒนธรรม รวมทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และ
เผยแพร่สู่สากล ดังนั้ นจากที่กล่าวมาข้างต้น ศิ ลปวัฒ นธรรมจึ งเป็ นสิ่ง ที่มี ค วามสาคั ญ เพื่ อเป็ นเอกลัก ษณ์ ของ
ประเทศ แต่ในความสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมบางอย่างอาจสูญหายไป รวมทั้งกะเหรี่ยงที่มี
ปัญหาการขาดการส่งเสริมเช่นเดียวกัน
ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงเป็นการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาว
กะเหรี่ยง ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุ รี ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์
และสืบทอด อีกทั้งยังเป็นการนาเสนอเนื้อหาหรือใช้สื่อในรูปแบบของผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นอีกแนวทาง
ที่สามารถถ่ายทอด เผยแพร่เพื่อดึงดูดและช่วยทาให้ชนเผ่ากะเหรี่ยงจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
การส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวช่วยระบบเศรษฐกิจและเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงอาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการเผยแพร่วิถีชีวิตและ
เอกลักษณ์ชาวกะเหรี่ยง
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
วิถีชีวิต หมายถึง แบบแผนหรือแนวทางพฤติกรรมของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้ อง จังหวัด
เพชรบุรี ที่ใช้ร่วมกันหรือยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมา ซึ่งแสดงถึงการประกอบกิจกรรมเพื่อการอยู่รอด รวมไปถึง
แนวทางการดารงชีวิตและความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวันของผู้คนในชุมชน โดยการสะท้อนพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดง
ถึงประเพณี ความเชื่ อ วิถีชี วิตความเป็น อยู่ ภูมิปัญ ญาและศิ ลปวั ฒ นธรรม จนกลายเป็น แบบแผน กฎเกณฑ์ ที่
สามารถร่วมกันปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เอกลักษณ์ หมายถึง แนวทางการดาเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
เป็นการสะท้อนพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
จนกลายเป็นแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ที่สามารถร่วมกันปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
กะเหรี่ยง หมายถึง กลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยงในอาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
จิ ต รกรรมร่ ว มสมั ย หมายถึ ง ผลงานจิ ต รกรรมที่ ได้ แ รงบั น ดาลใจในการสร้า งสรรค์ จ ากวิถี ชี วิต และ
เอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนหรือแสดงออกถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาว
กะเหรี่ยงอาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่องวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ที่มีการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี แล้วจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เ พื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดยการใช้
541

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แนวคิ ดทฤษฎีสัญ ศาสตร์กับ การแทนความหมายในทัศ นศิ ลป์ ซึ่งเป็น การวิ เคราะห์เพื่ อ หาสัญ ญะที่ สามารถสื่อ
แสดงออกทางศิลปะ เพื่อนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกั บวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพบว่าสัญศาสตร์ช่วยให้สามารถเข้าใจชัดเจนขึ้นว่า วัตถุใดๆในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภค
บริ โภค แฟชั่ น ของสะสม หรื อ ผลงานศิ ล ปะ มิ ได้ มี เพี ย งมู ล ค่ า ใช้ ส อย (Use Value) หรื อ มู ล ค่ า แลกเปลี่ ย น
(Exchange Value) เท่ า นั้ น หากยั ง มี “มู ล ค่ า สื่ อ ความหมาย” (Signifying Value) ด้ ว ย และจากสภาพสั ง คม
ปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยค่านิยมในการเสพวัตถุ ทาให้มูลค่าสื่อความหมายดังกล่าวดูเหมือนจะอยู่เหนือมูลค่าอื่นใด
ทั้งหมด (นพพร ประชากุล, 2552) ซึ่งทาให้ผู้วิจัยสรุปกรอบแนวคิดดังนี้
การอนุรักษ์
และการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
ร่วมสมัย

วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

การเผยแพร่ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยเรื่องวิถีชีวิต
และเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเลือกพื้นที่วิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน คือวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เนื่องด้วยชาวกะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และ
สืบทอดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นชุมชนที่มีวิถีวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การศึกษาและเป็นความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ
และคนรุ่นใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ การอนุรักษ์และสืบทอดวิถี ชีวิต
และเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงจึงเป็นสิ่งสาคัญ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่ ล้าค่าอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งยังสามารถนามาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้ าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรีซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังนี้
1. ประชากรชาวกะเหรี่ยงอาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งหญิงและชายที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง โดยต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาวกะเหรี่ยงไม่ต่ากว่ า
10 ปี จานวน 10 คน โดยการสัมภาษณ์
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2. ประชากรนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปโดยตอบแบบสอบถามจานวน 50 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่สาคัญในการวิจัยครั้งนี้คือผู้วิจั ย ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและคาตอบที่ชัดเจน ประกอบด้วย
3.1 วิธีการสังเกต (Observation) การศึกษาครั้งนี้จะใช้เทคนิคการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (NonParticipant Observation) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในระยะแรกของการทา
วิจัย โดยการสารวจพื้นที่หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ในประเด็นของวิถีชีวิตและ
เอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง
3.2 การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth Interview) วิ ธี ก ารนี้ จ ะใช้ สั ม ภาษณ์ ป ระชากรชาว
กะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งหญิงและชายที่มีความรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึง
ศิลปวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง โดยต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาวกะเหรี่ยง ไม่ต่ากว่า 10
ปี จานวน 10 คน ประเด็นในการสัมภาษณ์คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ประเพณีและความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่อยู่
อาศั ย เครื่องมือเครื่องใช้ การประกอบอาชี พ การแต่งกาย ศิลปวัฒ นธรรม ซึ่งการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกนี้ จะ
เพิ่มเติมในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเยี่ ยมเยียน ปัญหา
และอุปสรรคในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมกะเหรี่ยง รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ตลอดจนเป็นการหาแนวทางในการพัฒนา อนุรัก ษ์ และสืบทอดโดยการ
เผยแพร่ให้ชนเผ่ากะเหรี่ยงได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
3.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถามสาหรับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปจานวน
50 คน เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและแบบสอบถาม
สาหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง โดยต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่และ
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาวกะเหรี่ยง ไม่ต่ากว่า 10 ปี จานวน 10 คน
3.4 แบบประเมินผลงาน เป็นการประเมินผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ
เพือ่ ให้ผลงานมีความสมบูรณ์และมีความสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้ อมูลจากภาคเอกสารและจากพื้นที่จริงด้วยวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก วิธีการสังเกต การทาแบบสอบถามและการถ่ายภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการทาวิจัยสร้างสรรค์ ซึ่งการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่ งสาคัญและจาเป็นมากต่อการกาหนดทิศทางและแนวทางในการวิจัย โดยเฉพาะ
ประเด็นการวิเคราะห์วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ชาวกะเหรี่ยง เพื่อนามาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย เพื่ อ
การเผยแพร่และอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมชาวกะเหรี่ยงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเพื่อสืบทอดให้ชนรุ่นหลังต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีวิธีการหลักในการวิเคราะห์ 2 ชนิด ได้แก่ การวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากนั้นนาข้อมูลที่
ได้มาสร้างเป็นข้อสรุป เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจิ ตรกรรมร่วมสมัยต่อไป จากการ
วิเคราะห์ ข้ อ มู ล พบว่า ชาวกะเหรี่ย ง อ าเภอหนองหญ้ าปล้ อ ง จั งหวัด เพชรบุ รี เป็ น ชนเผ่า กะเหรี่ย งที่ มี วิ ถี ชี วิต
ประเพณี ความเชื่อ ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า แต่ในปัจจุบันวิถีวัฒนธรรมนี้เริ่มสูญหายไป
เนื่องด้วยระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านสังคมและการศึกษา ทาให้คนรุ่นใหม่ออกไปศึกษาและทางานนอก
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ชุมชนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่มีความเป็นสังคมผสมผสานสังคมสมัยใหม่ ทาให้วิถี
วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงเริ่มเป็นที่รู้จักน้อยลง ดังนั้นการวิจัยนี้จึงเป็นการอนุ รักษ์ พัฒนาและสืบทอด เพื่อให้วิถี
ชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงให้เป็นที่รู้จักและคงอยู่ สืบไป โดยการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานจิตรกรรม
ร่วมสมัยสู่สาธารณชน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงอาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
6. การกาหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย
จากการศึ ก ษาวิถี ชี วิต และเอกลั ก ษณ์ ช าวกะเหรี่ย ง อ าเภอหนองหญ้ าปล้ อ ง จั งหวัด เพชรบุ รี มา
วิเคราะห์เนื้อหาและองค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงของระหว่างผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยกับวิถี
ชีวิตและเอกลักษณ์ชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรม เทคนิคสีน้ามันบนผ้าใบเรื่อง “วิถีกะเหรี่ยง” โดยมีการกาหนดแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน ผู้ วิจัยจึง
นาเอกลักษณ์ชนเผ่ากะเหรี่ยงที่มีวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ที่สัมพั นธ์กับธรรมชาติและการสะท้อนถึงภูมิปัญญา
ของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ซึ่งได้การศึกษาจากภาคเอกสารและภาคสนามด้วยวิธี การสัมภาษณ์ แ บบเจาะลึก วิธีการ
สั ง เกตและการท าแบบสอบถามจากประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแล้ ว น าข้ อ มู ล มาวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และน ามา
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดเอกลักษณ์และวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงอาเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และนาไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
7. การสร้างภาพร่างผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย
การสร้างภาพร่างผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย เป็นการสร้ างร่างภาพเพื่อคัดเลือกภาพร่างที่สมบูรณ์มาก
ที่สุด แล้วนาไปสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ในขั้นตอนนี้จะมีการใช้แบบสอบถามกับคนในชุมชนและผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านศิลปะ เพื่อการมีส่วนร่วมในการวิจัยและการได้มาซึ่งผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่สามารถแสดงถึงวิถีชีวิตและ
เอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
8. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย
ผลงานจิตรกรรมเรื่อง “วิถีกะเหรี่ยง” มีขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานคือ เมื่อได้รับแรงบันดาลใจจาก
การรวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้าจนเกิดรูปความคิดที่ชัดเจนแล้ว จึงนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาภาคเอกสาร การศึกษาในพื้นที่จริงโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตและเก็บข้อมูลจากภาพถ่าย จากนั้นได้
นาผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผ ลงาน และเนื่องจากต้องการถ่ายทอดเนื้อหาของวิถีชีวิตและ
เอกลักษณ์ ชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้ าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ที่สามารถทาให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจใน
เนื้อหาดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น จึงสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบกึ่งเหมือนจริง ซึ่งอาจมีการลดทอนในรายละเอียด
บางส่วนตามจินตนาการ จากนั้นจึงดาเนินการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมตามขั้นตอนดังนี้ (1) การร่างภาพและ
การลงสีขั้นที่ 1 เป็นการนาภาพร่างที่สมบูรณ์ที่สุด มาขยายเป็นผลงานจริงบนผืนผ้ าใบ แล้วลงสีบนผืน ผ้าใบตาม
แบบร่างด้วยการลงเป็นน้าหนัก (Tone) เพื่อสร้างความชัดเจนในการลงสีโดยรวมตามภาพร่าง (2) ลงสีขั้นที่ 2 ด้วย
การระบายสีทับบนสีชั้นแรกด้วยการคานึงถึ งรายละเอียดและความสมจริงในทุกส่วนของผลงาน โดยเริ่มจากจุดเด่น
จุดรอง และพื้นหลัง เป็นลาดับ ในขั้นตอนนี้จะรวมไปถึงการเพิ่มน้าหนักแสงเงา และความชัดเจนของบรรยากาศ
สิ่งมีชีวิตและวัตถุ (3) การเก็บรายละเอียด ขั้นตอนนี้เน้นการตกแต่งและเก็บรายละเอียดของเนื้อหาของวั ตถุที่
ต้องการความชัดเจนของแสงเงาที่ตกกระทบ รวมทั้งการเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วนเพื่อให้ได้ ผลงานตามความ
ต้องการมากที่สุด
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ภาพที่ 1-2 ขั้นตอนการร่างภาพและการลงสี

ภาพที่ 3 การเก็บรายละเอียดของงาน
9. การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างของผลงานหรือส่วนประกอบของผลงานที่
ประกอบกั น เป็ น ผลงานที่ ม ีค วามสมบูร ณ์อ ย่า งมี เ อกภาพ ได้แ ก่ เนื ้อ หา แนวคิด รูป แบบและการจัด
ส่ว นประกอบของผลงานที่ป ระกอบด้ ว ย ความสมดุล ความกลมกลืน ความแตกต่างและจุดสนใจ ซึ่งผลงาน
จิตรกรรมเรื่อง “วิถีกะเหรี่ยง” เป็นการนาเสนอผลงานจิตรกรรมที่มีการจัดวางองค์ประกอบของภาพและสัดส่วน
ของรูปทรงในผลงานแบบเหนือจริง โดยไม่คานึงถึงขนาดที่สมจริง แต่จะกาหนดให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องตามธรรมชาติ
และถูกต้องตามลักษณะของวัตถุ ลักษณะของรูปทรงมีความกลมกลืนกันด้วยขนาด ในลักษณะที่ ค่อยๆลดและเพิ่ม
ในลักษณะของความต่อเนื่องสัมพันธ์กันตามความเหมาะสมของการจัดส่วนประกอบของผลงาน ทาให้รูปทรงของ
ผลงานทั้งหมดมีความกลมกลืนกัน และจะให้ความสาคัญกับอารมณ์ความรู้สึก โดยการคานึงถึงรายละเอียดในส่วน
ต่างๆ นอกจากนี้มีการกาหนดขนาดของรูปทรงที่เป็นจุดเด่น ให้มีขนาดใหญ่ รวมทั้งมีการปรับเพิ่มและลดขนาดของ
รูปทรงต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน การจัดส่ วนประกอบของผลงานมี ลักษณะการจัดความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่
เหมือนกัน ทาให้มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เกิ ดความรู้สึกโปร่งโล่ง สบาย แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ สื่อถึงวิถีชีวิตที่
สัมพันธ์กับธรรมชาติและการสะท้อนถึงภูมิปัญญาของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวกะเหรี่ยง การจัด ความสมดุลแบบ
ซ้ายขวาไม่เหมือนกัน ยังแสดงถึงความผ่อนคลายและความเงียบสงบ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความเรียบง่ายของ
วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาวิ เคราะห์ วิ ถี ชี วิ ต และเอกลั ก ษณ์ ช าวกะเหรี่ ย ง อ าเภอหนองหญ้ าปล้ อ ง จั งหวั ด
เพชรบุรี พบว่าวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ในอาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี มีวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่เด่นชัดคือ ชาวกะเหรี่ยงมีนิสัยรักอิสระ ชอบอยู่ตามธรรมชาติที่เป็นป่าเขา มีความเป็นอยู่แบบง่าย ๆ
เชื่ อ ถือ ภู ต ผี อาชี พ ส่ วนใหญ่ ท าการเกษตรกรรม นอกจากนี้ ยั ง เห็ น ได้ จ ากประเพณี แ ละความเชื่ อ ที่ สัม พั น ธ์กั บ
ธรรมชาติ จากข้อสรุปดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้กาหนดรูปแบบผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่สามารถแสดงความสอดคล้อง
กับเนื้อหาโดยใช้รูปแบบและเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติมาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมร่วมสมัย
2. ผลการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย
ผลงานจิตรกรรมชุด “วิถีกะเหรี่ยง” เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีบทบาท ความสาคัญ และมีคุณค่ าต่อจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมี
ลักษณะของการดารงชีวิตที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของวิถีชีวิตที่เรียบง่ าย พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ พอเพียงและสงบสุข
สิ่งเหล่านี้นามาซึ่งความประทับใจในและต้องการแสดงถึงเนื้อหาสาระของวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ที่แสดงเอกลักษณ์
เฉพาะทางด้านความงาม ที่ แฝงไปด้วยร่องรอยของการดาเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในอาเภอหนองหญ้ าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการนาเสนอในรูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัย ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิ คสี
น้ามันบนผ้าใบ จานวน 4 ผลงาน มีรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานแบบกึ่งเหมือนจริงที่สื่อแสดงถึงเนื้อหาสาระของ
ลักษณะการดารงชีวิตที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ พอเพียงและสงบสุขซึ่งเป็น
วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 4-5 ผลงานจิตรกรรม “วิถีกะเหรี่ยง” หมายเลข 1 และผลงานจิตรกรรม “วิถกี ะเหรี่ยง” หมายเลข 2
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ภาพที่ 6-7 ผลงานจิตรกรรม “วิถีกะเหรี่ยง” หมายเลข 3 และผลงานจิตรกรรม “วิถีกะเหรี่ยง” หมายเลข 4
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีความเด่นชัดในเรื่องของวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของ
ชาวกะเหรี่ยงอาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยการเผยแพร่วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ชาวกะเหรี่ยง พบว่าวิถี ชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง ใน
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีวิถีชีวิตและเอกลั กษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เด่นชัดคือ ชาวกะเหรี่ยงมีนิสัย
รักอิสระ มีความเชื่อ ประเพณีและศิลปวั ฒนธรรมที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ เป็นวิถีวัฒนธรรมที่แสดงความเป็นตัวตน
ของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันได้มีความต้องการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อันเป็น การสืบ
ทอดวิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรี แต่ด้วยปัจจัยต่างๆทาให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์เท่าที่ควร การวิจัย
นี้จึงเป็นแนวทางการเผยแพร่วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงด้วยผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย
การวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้เป็นการวิจัยเพื่อเสริมสร้างคุ ณค่าของวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี แสดงวิถีชีวิ ตของชาวกะเหรี่ยงที่มีสัมพันธ์กับธรรมชาติและการสะท้อนถึงภูมิปัญญาของ
วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผ่านการนาเสนอด้วยสื่อผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยเรื่อง “วิถีกะเหรี่ยง” ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการ
เผยแพร่ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชนชาติ พั น ธุ์ก ะเหรี่ย ง เพื่ อ ให้ วิถี ชี วิต และเอกลั ก ษณ์ ข องชาวกะเหรี่ย งได้ รับ
ความสาคัญจากสังคมภายนอกและการสร้างความภูมิใจในการสืบสานความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง นาไปสู่สืบทอด
และพัฒนาชุมชากะเหรี่ยงในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยัง การวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้ยังได้รับความสนใจต่อผู้ที่ต้องการ
ศึกษาเกี่ยวกับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและผู้ที่สนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากผลงาน
จิตรกรรมเรื่อง “วิถีกะเหรี่ยง” สามารถเสริมสร้างคุณค่าของวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างดีแล้ว ยังสามารถให้คุณค่าทางความงามทางศิลปะหรือสุนทรี ยภาพทางศิลปะ
ซึ่งเป็นพื้นฐานการรับรู้ความงามของสิ่งต่างๆรอบตัวของมนุษย์อันมีค่าต่อสังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ มัย ตะติยะ
(2547) ที่ได้กล่าวว่าสุนทรียภาพหมายถึง ความซาบซึ้งในคุณค่าแห่งความงาม ความประณี ตและเรื่องราว โดยเกิด
จากการรับรู้ของมนุษย์ นามาซึ่งการซาบซึ้งในความงามทางศิลปะ อันเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับความเข้าใจความ
งามเชิงสุนทรียศาสตร์ที่มีค่าต่อสังคมและบุคคล
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ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ที่ได้มีการกาหนดวัตถุ ประสงค์อย่างชัดเจน และมีกระบวนการขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ทาให้ได้ข้อมูลที่มีประชาชนในพื้นที่มามีส่วนร่วม อีกทั้งเป็นวิจัยที่อาจมีวิธีคิดและวิธีการสร้ างสรรค์ผลงาน
ศิลปะในรูปแบบที่ผู้วิจัยมีความถนัดและมีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งการวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้ จะนาไปสู่กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สามารถสร้างประโยชน์ได้จริง ซึ่งเป็นคุณค่าสาคัญที่ได้จากผลของการวิจัยอันนาไปสู่การ
พัฒนาทางด้านวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในอนาคตและต่อยอดการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. นาผลการวิจัยไปใช้ในแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. นาผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจ การ
รู้จักวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ชาวกะเหรี่ยง นามาซึ่งการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง
3. นาผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยไปต่อยอดการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
4. น าผลงานวิจั ย ไปเป็ น พื้ น ฐานในการท าวิจั ย และเป็ น แบบอย่ างของการวิจั ย เชิ งสร้างสรรค์ ให้ กั บ
นักศึกษาและนักวิจัยต่อไป
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ศักยภาพที่ซ่อนเร้นของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
THE POTENTIAL OVERLAP INHERENT OF THE ELDERLY IN CHIANG RAI PROVINCE, TO THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
เฉลิมศรี เหล่าสุนทร1 วรรณนะ รัตนพงษ์2 นาวิน พรมใจสา3 และ จันจิรา วิชัย4
Chalermsri Laosunthara1 Wanna Rattanapong2 Nawin Promjaisa3 and Janjira Vichai4
1นักศึกษาระดับปริญญาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,3,4อาจารย์ ดร. สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย ศักยภาพที่ซ้อนเร้นของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และวิจัยเอกสาร ทาการวิเคราะห์ข้ อมูลโดยการสังเคราะห์ เนื้อหา
สังเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพที่ซ้อนเร้นของผู้ สูงอายุในจังหวัดเชียงราย สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน เป็นการศึกษาวิจัยที่เป็น วั ตถุประสงค์ที่ 1 ของการวิจัย ศักยภาพของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งเป็นวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้คือ 1. เพื่อศึกษาบริบทศักยภาพผู้สูงอายุด้านทัศนคติ การมีส่วน
ร่วม เครือข่าย และแรงจูงใจในการสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุด้วยตนเองในจังหวัดเชียงราย 2. เพื่อศึกษาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ที่สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์และสถานภาพ องค์ความรู้
และสิทธิของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยนี้ เป็นประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย โดยรูปแบบกระบวนการวิจัยเป็นแบบเอกสาร วิเคราะห์เนื้อหา และการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง โดยจากการวิ จัยพบว่า 1.ปัญหาของผู้สูงอายุในเรื่องของสภาพร่างกาย จิตใจ และมุมมองที่สัง คมมีต่อ
ผู้สูงอายุ 2.ผู้สูงอายุมีแนวความคิด ทัศนคติ ที่แตกต่างจากกลุ่มคนในช่วงวัยที่ต่างกัน และไม่สามารถที่จะปรับให้เกิด
ความสมดุลหรือ สร้างความเข้าใจบนพื้นฐานเดียวกัน ได้ 3.ครอบครัวที่คาดหวังต่อผู้สูงอายุในการที่ให้ผู้สูงอายุเป็นที่
พึ่งพิงและช่วยเหลือครอบครัวทั้งในเรื่องของการสร้างรายได้ การเลี้ยงดูบุตร หลาน หรือสมาชิกอื่นที่ยังอยู่ในวัยแห่ง
การพึงพิง หรือ 4. ภาพลักษณ์ของการที่เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือว่าผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะใช้
ศักยภาพที่มีอยู่ในการทากิจกรรม งาน หรือแสดงความคิดได้อย่างเต็มที่ 5.นโยบายพื้นฐานของภาครัฐที่ไม่เพียงพอต่อ
การดารงชีวิตของผู้สูงอายุ แต่ ทาให้ผู้สูงอายุเกิดกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤติทางการเงิน สิทธิ
พื้นฐาน หรือสิทธิทางสังคม 6.แรงผลักดันที่ทาให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเอง เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความไม่โดดเดียว
ไม่ได้แก่หรือชราคนเดียว แต่ยังมีผู้สูงอายุที่แสดงศักยภาพออกมาในแต่ละพื้นที่ทาให้ผู้สูงอายุคนอื่นๆ เห็นและสร้าง
คุณค่าให้แก่ตนเอง จนเกิดเป็นกลไกการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการวิจัย ศักยภาพที่ซ้อนเร้นของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดเชียงราย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ทาให้ผู้วิจัยพบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มีผลกระทบและน่าสนใจที่จะศึกษา
เพื่อดึงศักยภาพผู้สูงอายุมาเพื่อให้ในการพัฒนาท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้ 1. นวัตกรรม 2. โครงสร้างทางสัง คม 3. การมี
ส่วนร่วม 4. ทัศนคติ 5. แรงจูงใจ
คาสาคัญ : ศักยภาพผู้สูงอายุ, นวัตกรรม, โครงสร้างสังคม, การมีส่วนร่วม, ทัศนคติ, แรงจูงใจ
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ABSTRACT
The research potential that's nested elderly people in Chiang Rai province to sustainable
development is education and research that is objective, 1 of the research potential of the
elderly, to develop the local community in Chiang Rai by brand is a sub-objective: 1. to study the
potential of the elderly-side context, attitudes. Network participation and motivation in
establishing the potential of elderly people in Chiang Rai. 2. to study the potential of the elderly,
to develop the local community in Chiang Rai, which is consistent with the context and situation.
Knowledge and the rights of the elderly. The audience in this research as the population of
elderly people in the provinces of Chiang Rai and the relevant agencies in Chiang Rai by the The
research process as a document content analysis and structured interview. The research finds. Do
1. The problems of the elderly in the physical, mental and social views towards the elderly 2.
Elderly there along. Thinking attitude different from those in the age difference. And not be able
to adjust the balance. Understanding on the same basis. 3. Family's expectations for the elderly
in the refuge. Or an antibiotic. Therefore, the elderly are unable to use existing potential to do
activities or thoughts 4. Basic policy. The public is not enough for the living of the elderly. But
what makes the elderly process driven to survive the financial crisis, the fundamental rights, or
rights. A sharp 5. Powerful motivator to the elderly see value in itself. When entering the aging
society, not alone, not alone, but also to the old or the ah X-rays show potential. Out in each
area to elderly people and create value for ourselves. As a mechanism of social development
continuously. The research. The potential overlap inherent of the elderly in Chiang Rai province.
To the sustainable development of this, the researcher found that Variables or factors affecting
and interesting to study the potential to pull the elderly to local development. Sizable following
1. Innovation 2. Social structure 3. Participation 4. Attitude 5. Motivation. Research process as a
format for document content analysis and structured interviews.
Keywords : Active Ageing, Innovation, Social structure, Participation, Attitude, Motivation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มจานวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงขึ้นทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากสถิติประชากรผู้สูงอายุ
ในปัจจุบันในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ โดยมีจานวนประชากรทั้งสิ้น
ในปี พ.ศ. 2558 มากถึง 632.31 ล้านคน สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุด ถึง 257.56 ล้านคน หรือคิด
เป็น 40.73% ของประชากรอาเซียนทั้งหมด ตามมาด้วยฟิลิปปิน ส์ (100.70 ล้านคน) เวียดนาม (93.45 ล้านคน)
และไทย (67.96 ล้านคน) ตามลาดับ ส่วนบรูไนนั้น มีประชากรน้อยที่สุด เพียง 0.42 ล้านคน เท่านั้น (องค์การ
สหประชาชาติ, 2558) แต่สัดส่วนประชากรไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 10.47 รองจากประเทศสิงคโปร์
ที่ 11.68 เท่านั้นหรือเรียกได้ว่าสัดส่วนผู้สูงอายุของไทยติดอันดับ สองของประชากรอาเซี ยนที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดใน
กลุ่มประเทศอาเซียน (สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 2559) ของประชากรทั้งหมด ขณะที่ อัตราการเกิดของคนไทยลดลงอย่างมากจากสถานภาพทาง
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เศรษฐกิจฝืดเคือง ส่งผลให้คนรุ่นใหม่คุมกาเนิด มากขึ้นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ทาให้ประเทศไทยเคลื่อนก้าวสู่สังคม
สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ โดยปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20
ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุอยู่ประมาณ 10.78 ล้านคน (ร้อยละ 16.5
ของประชากรทั้งประเทศ) (Donnaya Suvetwethin, 2561)
ด้วยอัตราการเกิดที่ลดลง และคนมีอายุยืนขึ้น ส่งผลกระทบต่อวัยแรงงานที่ต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุเพิ่ม
มากขึ้น และเมื่อผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้น แต่จานวนคนเกิดใหม่ลดลง ทาให้สัดส่วนวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุมีจานวน
ลดลง จากเดิมวัยแรงงาน 7 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ลดลงเหลือ 4.4 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน และเหลือเพียง 2.8 คนต่อ
ผู้สูงอายุ 1 ในปี 2573 หมายความว่า วัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (Thunyaporn S., 2560)
และเมื่อนาจานวนประชากรที่มีอายุ 20–24 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และกาลังจะกลายเป็น
แรงงานหน้าใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน มาเทียบกับจานวนประชากรที่มีอายุ 60–64 ปี ซึ่งเข้าสู่ช่วงเกษียณอายุ และ
กาลังออกจากตลาดแรงงาน เรียกง่ายๆ ว่า นาจานวนคนที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานมาเทียบกับคนที่กาลั งจะออก
จากระบบ ว่าสามารถเข้ามาทดแทนได้เพียงพอหรือไม่ จะเห็นได้ว่าตัวเลขของแรงงานหน้าใหม่ที่เข้ามาในระบบกลับ
ลดลง ขณะที่แรงงานหน้าเก่าที่จะออกจากระบบมีจานวนสูงขึ้น จึงทาให้แรงงานในระบบมีแนวโน้มลดลง (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2561) เมื่อคนมีอายุมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรั กษาพยาบาล ซึ่งรัฐได้ดาเนินนโยบายระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง
มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับประชาชน สิ่งที่ตามมาคือรัฐย่อมมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น จากเดิม ปี
2537 รายจ่ายสุขภาพคนไทยเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 2,160 บาท/คน เพิ่มขึ้นเป็น 3,211 บาท/คน และ 4,032 บาท/คน
ในปี 2545 และ 2548 ตามลาดับ และปี 2556 มีรายจ่ายสุขภาพอยู่ที่ 7,354 บาท/คน ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เกิดขึ้น จากเดิมในปี 2537 ก่อนที่จะมีระบบประกันสุขภาพ สัดส่วนที่รัฐจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45 ของค่าใช้จ่ายสุขภาพ
ทั้งหมด และภายหลังจากที่มีระบบประกันสุขภาพ ปี 2545 สัดส่วนที่รัฐจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 63 และในปี 2556
สัดส่วนค่าใช้จ่ายสุขภาพที่รัฐจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 77 ของค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมด นอกจากรัฐมีค่าใช้ จ่ายด้านสุขภาพ
เพิ่มขึ้นแล้ว งบประมาณด้านสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุย่อมเพิ่มสู งขึ้น เมื่อจานวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น โดยในปี
2558 รัฐจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุจานวน 7.8 ล้านคน คิดเป็ นเงิน 61,577 ล้านบาท (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิท ยาลัยมหิ ดล มูล นิ ธิ ส ถาบั น วิจั ยและพั ฒ นาผู้สู งอายุไทย (มส.ผส.), 2561) (บั ญ ชี รายจ่ า ยสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP)กระทรวงสาธารณสุข) ดังนั้นความ
จาเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ การดึงศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีอยู่เดิมของแต่ละบุคคลมาใช้ให้ก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมท้องถิ่น ทั้งยังมีความจาเป็นต่อการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายรัฐบาลให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และการพัฒนาประเทศไทยภายใต้ “ไทยแลนด์ 4.0”
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทศักยภาพผู้สูงอายุด้านทัศนคติ การมีส่วนร่วม เครือข่าย และแรงจูงใจในการสร้าง
ศักยภาพของผู้สูงอายุด้วยตนเองในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาศักยภาพของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. กลยุทธ์การใช้ศักยภาพผู้ สูงอายุ หมายถึง กระบวนการหรือกลวิธีในการสร้างกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิด
การนาพลังวัฒน์ที่ดีที่ทาให้ผู้สูงอายุได้เกิดการสร้างคุณค่าในตัวเองนาไปส่ีความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ และครอบครัว
ตลอดจนเป็น พลังสาคัญที่จะเข้ามาช่วยจัดการกับประเด็นท้าทายในสังคมสูงวัย ให้เกิดความยั่งยืนในสังคม
2. ศั ก ยภาพเพื่ อ การพั ฒ นา หมายถึง ความสามารถที่ ผู้ สูงอายุ มี อั น เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ ท าให้ ผู้ สูงอายุ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ หาเลี้ยงชีพได้ สามารถที่จะดูแลตนเองให้ปราศจากความทุกข์เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ศักยภาพเพื่อการพัฒ นาชุมชนท้องถิ่น หมายถึ ง การที่ผู้สูงอายุสามารถใช้ศักยภาพที่มีของตนเอง
นอกจากดูแลตนเองให้เป็นปกติสุข พึ่งพาตนเองได้ หาเลี้ยงชีพได้ อยู่อาศัยในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุข
และยังสามารถที่จะนาความสามารถที่ตนเองมีเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นให้เกิดแก่สังคม ให้สังคมเกิดคุณค่า เกิดความยั่งยืน ทั้ง
ในเรื่องของมรดกวัฒนธรรม ความจริงใจ ประเพณี เจตคติ ความเชื่อ ความเคารพ และองค์ความรู้ที่ได้จากผู้สูงอายุที่
มีศักยภาพ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีศักยภาพที่วิจัยเรื่องของศักยภาพที่ซ้อนเร้นของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการของการบูรณาการศาตร์ต่างๆที่จาเป็น และต้องมีเพื่อการขับเคลื่อนศักยภาพที่ซ้อน
เร้นให้ออกมา ผู้สูงอายุทุกๆคนจะมีองค์และความรู้สึก ความคิดที่เป็นการเฉพาะตัวจากการผ่านประสบการณ์ในชีวิต
ที่มากล้น แต่การนาศักยภาพเหล่านั้นมาใช้ให้ดีต่อตัวผู้สูงอายุเอง ต่อสังคม หรือต่อประเทศจาเป็นที่จะต้องนา
ความสามารถที่มีเหล่านั้นออกมาด้วยตัวของเขาเหล่านั้นเอง แต่ในมิติต่างๆของ 1. ทัศนคติ 2.แรงจูงใจ 3.การมีส่วน
ร่วม 4.เครือข่าย 5.เศรษฐกิจพอเพียง 6. สิ่งแวดล้อม

ภาพ 1 กรอบแนวความคิด
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และวิจัยเอกสาร ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการสังเคราะห์ เนื้อหา สังเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพที่ซ้อนเร้นของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดเชียงราย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการปฏิบัติการภาคสนามและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้จากภาคสนามทั้งหมดคือการทา
แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง (Questionnaire) กาหนดประเด็นปัจจัยต่างๆตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและสร้าง
ข้อคาถามแต่ละประเด็นให้ครอบคลุมในการศึกษาวิจัย
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทผู้สูงอายุ กระบวนการพิเศษจากเอกสาร (Documents) งานวิจัยทฤษฎี (Theory) ต่างๆ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุการบริหารจัดการนากลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงรายเพื่อให้
ได้กรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัย
1. ด้านบริบทศักยภาพผู้สูงอายุด้านทัศนคติ การมีส่วนร่วม เครือข่าย และแรงจูงใจในการสร้างศักยภาพ
ของผู้สูงอายุด้วยตนเองในจังหวัดเชียงราย
จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันเริ่ มมีวิวัฒนาการการดูแล การพัฒนาองค์
ความรู้ การช่วยเหลือตนเองเพื่อให้เกิดการอยู่รอด และการยอมรับในสังคมปัจจุบันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จะในหลายๆ
ชุมชนในจังหวัดเชียงราย เช่น ชุมชนวัดร่องเสือเต้น ที่ผู้สูงอายุมีการจับกลุ่มกันพัฒนาชุมชน พัฒนาเขตวัดให้เกิดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง ทั้งยังมีการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกิจกรรม การหารายได้ การสร้างกฎระเบีย บหรือกติกา
เพื่อการอยู่ร่วมกัน จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดเชีย งรายเป็นต้นในกระบวนการทางสังคมที่เกิดการ
ผลักดันนอกจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม นักวิจัยยังพบว่า กระส่งเสริมของหน่วยงานของภาครัฐยังมีผลกระทบโดยตรง
ต่อผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายด้วยเช่นกัน แม้ผู้สูงอายุในชุมชนในบางชุมชนจะไม่อยากทาในเรื่องของการเดินทางไป
อบรม การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ แต่หน่วยงานภาครัฐเมื่อมีนโยบายและต้องทาแผนปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ชาติ จึงมีการปฏิบัติและให้องค์ความรู้แก่ผู้สูงอายุในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งผลจากการที่ผู้วิจัย ได้ลงไปศึกษาและพูดคุย
กับผู้สูงอายุก็พบว่า ผู้สูงอายุได้มีการซึมซับแนวความคิด คติ ความรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งทาให้พวกเขาเหล่านั้นคลาย
ความเหงาน คลายความจาเจ คลายความเบื่อหน่ายและเกิดความต้องการที่จะทา และสนุกไปกับกิจกรรมใหม่ๆ การ
ตอบรับกลยุทธ์ของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในยุคเริ่มต้นนั้นเอง
2. เพื่อศึกษาศักยภาพของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุในปัจจุบันไม่มีความจาเป็นต้องเป็นภาระให้กับครอบครัวเพียงอย่างเดียว
แต่ปัจจุบันเนื่องจากวิวัฒนาการทั้งการแพทย์ การศึกษา เทคโนโลยีด้านการสื่อสารนั้นเปิดกว้างให้สามารถที่จะ
เข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ เทรนด์หรือรูปแบบของคนอื่นๆในสังคมโลกหรือแนวโน้มของสังคมโลกในปัจจุบันได้อย่าง
ทันท่วงทีต่อความคิด การทางาน การปฏิบัติจริง ทาให้ผู้สูงอายุในปัจจุบันไม่เกิดความแตกต่างจากบุคคลวัยกลางคน
หรือวัยทางาน เพราะพวกเขาเหล่านั้นยังมีพลังชีวิต และความสร้างสรรค์ที่จะทาให้ชีวิตดาเนินต่อไปได้อย่างมีคุณค่า
จากการใช้พลังที่มีในตนเองและพลังจากสภาพแวดล้อมผลักดันในผู้สูงอายุเหล่านั้นได้นาคุณค่าหรือพลังชีวิตของเขา
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เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้าพเจ้าพบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายหลายคนยั งทางานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปกติเช่น เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวฮุยเม้ง ร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงรายที่อยู่คู่กับจังหวัดเชียงรายมา
นานกว่า 60 ปี และเจ้าของร้านอายุ 83 ปี ก็ยังเป็นคนลวกก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าอยู่ ผู้วิจัยได้สอบถามพบว่า ทาทุกวัน
จนไม่รู้ส฿กแตกต่าง ไม่ได้หักโหม และสนุกไปกับการทางาน พร้อมทั้งครอบครัวก็สนับสนุนให้ท่านทาเป็นต้น ดังจะ
เห็นว่า กระบวนการสร้างคุณค่าของสังคม การสร้างทัศนคติ แรงใจ เป็นสวนของการพัฒนาศักยภาพของผู้สู งอายุให้
เกิดความยั่งยืนได้เป็นต้น
อภิปรายผล
ความเข้าใจและความเชื่อและมุมมองที่บุคคลภายนอกมองหรือใช้กับผู้สูงอายุในรูปแบบของความเจ็บป่วย
ภาระต่อครอบครัวหรือสังคม การเป็นประชากรชั้น 2 ที่ต้องอาศัยภาครัฐประคับประคองดังกล่าวนาไปสู่ทัศนคติ สุข
ภาวะที่เป็นลบต่อผู้สูงอายุ ซึ่งกระบวนการของผู้สูงวัยสุขภาวะทางจิตใจ ที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมย่อมมีผลกระทบ
ต่อบทบาทและความนึกคิดของผู้สูงอายุที่จะแสดงศักยภาพของตนเองออกมาในการดารงชี วิตหรือใช้ศักยภาพของ
ตนเองเพื่อผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับ วณิดา มงคลสินธุ์ (2557) กล่าวว่า ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อผู้สูงอายุ เป็น
ความคิด ความรู้สึก เป็นอารมณ์ ที่ มีต่อผู้สูงอายุ และกระบวนการสูงอายุซึ่งอาจมีได้ทั้ง ทางบวก (positive) และ
ทางลบ (negative) รวมถึง Rini, A. G. (Ed.)(2001) ที่ว่า ความเชื่อที่ผิดๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ (ill-founded belief)
ซึ่งมีทั้ง ทางบวก(positive) และ ทางลบ (negative) ภาพรวมๆ ที่ เรามองผู้ สูงอายุเป็ นภาพรวมในใจ ที่ เมื่อเรา
หลับตาลง นึกถึงผู้สูงอายุ แล้วเราเห็นอะไร นั่นคือภาพที่ ปรากฏของ ผู้สูงอายุในใจของเรา ีงถ้
ซ่ าภาพผู้สูงอายุในใจ
ของเรา ที่ เกิด จากความคิ ด ความเชื่ อ ของเราเป็น ลบ(negative stereotype) ย่อมส่งผลต่อทั ศ นคติที่ ห มายถึง
อารมณ์และ ความรู้สึกที่มีจะเป็นลบไปด้วยต่อสิ่งที่เรามองเห็นหรือในกรณีนี้ย่อมหมายถึงมี ทัศนคติต่อผู้สูงอายุเป็น
ลบ(negative attitudes) ดังนั้นหากเราสร้างมุมมอง ความคิด และเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคคลๆหนึ่งโดยไม่ได้ดูที่
ตัวเลขของอายุวัยเป็นตัวกาหนดความสามารถ ผู้สูงอายุก็ถือเป็นบุคคลากรที่ทรงคุณภาพทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เรา
จะทาศักยภาพเหล่านั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
ในยุคของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Sociaty) บริบทโดยรอบทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมมีความสาคัญยิ่งต่อผู้สูงอายุ เพราะผู้สู งอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสุขภาวะ ทั้งมิติ
ทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางจิ ตวิญ ญาณ ที่จะส่งผลต่อการดาเนินชี วิตอย่างปกติสุข การเตรียมตัวของ
ผู้สูงอายุเองตั้งแต่ก่อนเข้ าสู่วัยสูงอายุ เตรียมครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมี คุณภาพ
ชีวิตที่ดี สร้างเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต ที่ดีจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งซึ่ง
จะส่งผลต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ ในทุกๆ มิติ สุขภาวะทางจิตที่ดีทาให้ผู้สูงอายุสามารถยอมรับและจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงรอบด้านที่เกิดขึ้นตามศักยภาพของตนทั้งนี้เพื่อทาให้เป็นสังคมผู้สูงวัยที่มีคุณค่า ไม่เป็นสังคมชราภาพที่
เป็นภาระของสั งคมผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ มีชีวิตยืนยาวและมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างสังคมไทยให้มี
ความเข้มแข็งต่อไปข้อควรคานึงในการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ คือ ผู้ สูงอายุ ควรมีแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งกลยุทธ์เชิงรุกและกลยุทธ์ เชิงรับเช่น กลยุทธ์เชิงรับในเรื่องของการให้รับรู้
ถึงสิทธิทางกฎหมาย การได้รับสิทธิพิเศษที่ภาครัฐสนับสนุนและชดเชยความเป็นผู้สูงอายุ หรือกลยุทธ์เชิงรุก คือการ
ให้ผู้สูงอายุได้นาศักยภาพออกมาโดยการทากิจกรม การสร้างสรรค์ สิ่งที่ผู้สูงอายุมีความสามารถกับพื้นที่ในท้องถิ่น
ของตนเองหรื อกับชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ นริสา วงศ์พนารักษ์(2556) จาก
ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ มีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ ดี เสริมสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งผู้สูงอายุ
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ควรมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งการเตรียมตัวของผู้สูงอายุเองตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
เตรียมครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และที่ สาคั ญควรมีการจัด
กิจกรรมเชิงรุกที่สร้างเสริมสุขภาวะทางจิตเชิงรุกที่ตรงความต้องการ เหมาะสมกับวิ ถีการดาเนินชีวิตและบริบทที่
แตกต่าง ฉะนั้นการดึงศักยภาพของผู้สูงอายุออกมาให้เกิดประสิทธิผลสู งที่สุด ต้องอย่าลืมกระบวนการหรือกลยุทธ์ที่
จะหล่อหลอมความสามารถเหล่านั้นออกมาโดยไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อมิติต่างๆที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิด
ความบั่น ทอนทางจิ ตใจหรื อเกิดความด้อยค่ าทางสั งคมอันจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบแทนผลกระทบใน
ทางบวกเช่นการพัฒนาท้องถิ่นจากความคิดที่ผ่านประสบการณ์มากว่า 60 ปี
กลยุทธ์ในเชิงรุกที่นอกเหนือจากการทากิจกรรม สิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึงคือ ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผู้สูงอายุเพราะศักยภาพของผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เขาเหล่านั้นสะสมมาจากประสบการณ์การทางานเพียงอย่าง
เดียว แต่อาจเป็นเรื่องของภูมิปัญญาที่ตกทอดสืบต่อกันมา หรือการผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่
และเก่า สร้างให้เกิดศักยภาพของบุคคลเหล่านั้นก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สู งอายุในปัจจุบันไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบ
การเจริญเติบโตทางด้านวัฒนธรรมหรือประเพณีถิ่นดังเดิมเพีย งอย่างเดียวแต่ เขาอยู่ร่วมกันกับยุคแห่งนวัตกรรม
เทคโนโลยี ความทันสมัยทางการแพทย์ และสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาช่วยเหลือให้ความสะดวกและสร้างความยืนยาว
ให้แก่ชีวิตของมนุษย์ โดยอายุที่ยืนยาว เมื่อเคียงคู่กับนวัตกรรมทางความคิด สติปัญญา และจิตใจที่เข้มแข็ง ตัวชี้วัด
ที่จากเดิมคือตัวเลขของอายุที่ทาให้บุคคลคนหนึ่งกลายสภาพจากการเป็นคนที่มีศักยภาพ ให้กลายเป็นผู้ที่เสมือนไร้
ความสามารถเพียงเพราะร่างกาย จิตใจ ถดถอยไปตามกาลเวลานั้น ไม่เพีย งเป็นการใช้มุมมองของคนอื่นในการ
ตัดสินชีวิต การกระทาแทนบุคคลๆ หนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นการจัดสิ นสถานะทางสังคมของคนเหล่านั้นด้วย แต่เนื่อง
ด้วยวิท ยาการทางการแพทย์ เทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ และนวัต กรรม ที่ ป รับ ให้ มุ ม มองของผู้ สูงอายุ ในปั จ จุ บั น
เปลี่ยนไปจากเดิม ที่มองว่าผู้สูงอายุคือภาระของคนในครอบครัว แต่ ณ ปัจจุบัน ผู้สูงอายุที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาให้เขาเหล่านั้นมีความพร้อมที่จะรับต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นแรงบันดาลใจให้เด็ ก วัยรุ่น วัยทางาน
วัยที่เตรียมตัวจะเป็นผู้สูงอายุได้รู้ว่า การวางแผน การเตรียมพร้อม การที่ จะเป็นผู้ที่มีความสุขและมีศักยภาพต่อ
พื้นที่เป็นเช่นไร เพราะการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ล้วนเป็นของคู่กัน แต่คงไม่มีใครยอมให้ตัวเองแก่ไปแบบเจ็บๆ เพราะ
การมีชี วิต สูงวัยไม่ได้ ห มายความว่าคุ ณ ต้องทนทุ กข์ท รมาน การวางแผนจึ งเป็ น เรื่องจ าเป็ นที่ เราต้องเตรียมตั ว
เสียก่อนเนิ่นๆ และเป็นการลดช่ องว่างระหว่างวัยให้แคบลง ผู้สูงอายุสามารถดาเนินชีวิตได้โดยไม่สูญเสียศักยภาพ
ไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือ และที่สาคัญเมื่อถึงวันหนึ่งพวกเราก็อาจจาเป็นจะได้ใช้บ้างแน่นอน (นวัตกรรมสุดล้า
ช่วยให้มีชีวิตสูงวัยแบบไม่ต้องยอมแก่ , 2560) แต่อะไรจะเป็น ตัวขับเคลื่อนให้ผู้ สูงอายุไปถึงจุดที่ใช้ศักยภาพของ
ตนเองให้เกิดประโยชน์ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของการที่ผู้สูงอายุยอมเปิดโอกาสให้แก่ตนเองในการ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม การสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อดึงองค์ความรู้ ปัญหา อุปสรรคหรือข้อดีของการเปลี่ยนแปลง
ออกมา และทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุหรือคนภายนอกที่มีต่อผู้สูงอายุ และอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทาให้ผู้สูงอายุอยู่
รอด อยู่ได้ อยู่ดี ภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงในสังคมเทคโนโลยี และเมื่อศึกษาผู้วิจัยก็พบว่า องค์ประกอบที่
เป็นมิติของการพัฒนาผู้สูงอายุไม่ ได้มีเพียง 4 ที่ประกอบด้วย 1. ทัศนคติ 2.แรงจูงใจ 3.การมีส่วนร่วม 4.เครือข่าย
ตามที่คิดไว้เบื้องตนแต่มีถึง 6 ด้าน 1. ทัศนคติ 2.แรงจูงใจ 3.การมีส่วนร่วม 4.เครือข่าย 5.เศรษฐกิจพอเพียง 6.
สิ่งแวดล้ อม ในการดึ งศั ก ยภาพผู้ สู งอายุ ในการท ากิ จ กรรมหรือการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ออกเป็ น บทสรุป ดั งโมเดล
ดังต่อไปนี้
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ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสาน
เพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY TO THE SMALL AND MICRO COMMUNITY
ENTERPRISES DEVELOPMENT PARTICIPATION : A CASE STUDY OF INTEGRATED AGRICULTURAL
ENTERPRISE FOR SUSTAINABLE FARM THE BORDER THAP PHRIK, ARANYAPRATHET DISTRICT,
SA KAEO PROVINCE.
นงนุช ศรีสุข1
Nongnuch Srisuk1
1อาจารย์ ดร. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นการศึกษาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่า งมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา
กลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ
ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาวิสาหกิจชุ มชนอย่างมีส่วนร่วม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม การประชุม
ระดมสมอง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และมีแนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการวิ จัย ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การ
วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม พบว่า กลุ่มมีศักยภาพด้านคุณภาพสินค้าและแกนนามีความสามารถ มองเห็นศักยภาพ
จุดแข็ง และโอกาสของกลุ่มตนเองได้ ชัดเจน และมองเห็นถึงโอกาสที่หน่วยงานภายนอกจะให้การสนับสนุนได้ 2.
การวางแผนพัฒนา พบว่า กลุ่มมีแผนเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการพั ฒนาบรรจุภัณฑ์ภายนอกและเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์
และแผนการขยายธุรกิจ ใหม่ 3. การน าแผนไปปฏิ บั ติ พบว่า กลุ่ ม มี การออกแบบกล่ องเพื่ อ ใช้ เป็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์
ภายนอกและการร่วมจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อ จะเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จึงมีเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มได้ทุกครั้ง และสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ในทุกขั้นตอนได้
ตามแผนที่กาหนด 4. การติดตามและประเมินผล พบว่า แกนนามี ความสามารถในการจัดการวิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุม ชน ได้แก่ สมาชิก
บางส่วนมีส่วนร่วมไม่ครบทุกขั้นตอน ขาดการเตรียมความพร้อมในการนาเสนอ ระดับความรู้ความสามารถในการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนของสมาชิกแตกต่างกัน ขาดองค์ความรู้ ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และขาดการสื่อสารแบบ
สองทางเดียว ทาให้กลุ่มไม่ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงาน
คาสาคัญ : ศาสตร์พระราชา, วิสาหกิจชุมชน, การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
ABSTRACT
The Sufficiency Economy Philosophy to The Small and Micro Community Enterprises
Development Participation : A case study of Integrated Agricultural Enterprise for Sustainable
Farm The border Thap Phrik, Aranyaprathet District, Sa Kaeo Province. This study focuses on The
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Small and Micro Community Enterprises Development Participation. It also aims to study the
process. and problems and obstacles in participatory development of the community enterprise.
The data was collected by group discussion, brainstorm, in-depth interviews, participatory
observation, and guided questions. The research found that There are four steps involved in
community enterprise development: 1. Group analysis and group potential. The strengths and
opportunities of the group. 2. The development plan shows that the group plans to increase the
value of the product by developing external packaging and adding the media. 3. Implementation
of the plan found that the group has designed the box to use as an external packaging and codistribution products to increase income for themselves and their families. It is time to join the
activities of the group at all times. 4. Monitoring and evaluation found that the leaders have the
ability to manage the enterprise community and the group to share the learning. Problems and
obstacles in the process of community enterprise development include some members are not
involved in all steps. Lack of preparation in presentation The level of knowledge in the
management of community enterprises varies. Lack of knowledge Lack of specialized specialist
and lack of two-way communication. The group did not receive suggestions to improve the operation.
Keywords : The Sufficiency Economy Philosophy, The Small and Micro Community Enterprises,
Development Participation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการขนาดเล็กที่มีการจัดการทุนของชุมชน โดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
การพึ่ ง เอง (SMCE -Small and Micro Community Enterprise) ด้ ว ยการน าความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาและความคิ ด
สร้างสรรค์ของชุมชนมาผสมผสานกั บความรู้สากล นอกจากนี้ยังได้เน้นให้เห็นลักษณะสาคัญของวิสาหกิจชุมชนว่า
เป็นวิธีคิดใหม่ที่เกิ ดจากการเรียนรู้ ซึ่งคนในชุมชนได้ค้นพบทุนที่แท้จริงของตนเอง และเป็นวิธีการที่ ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มต่อทรัพยากรในชุมชนและส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ชุ มชนที่มีฐานทรัพยากรและทุน
ชุมชนที่มั่นคงย่อมมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาของวิสาหกิจชุมชนว่า เกิดจากการที่คนกลุ่ม
หนึ่งในชุมชนมาร่วมมือกันทาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การจัดการทรัพยากร การจัดการทุน
และการจัดการตลาด โดยมีการซื้อขายในลักษณะของสหกรณ์ แต่แตกต่างกันที่ ระเบียบและกฎเกณฑ์ ซึ่งวิสาหกิจ
ชุมชนเน้นการแบ่ งปันและการช่วยเหลือกันมากกว่าการแข่งขัน (เสรี พงศ์พิศ . 2552) ดังนั้น วิสาหกิ จชุมชนจึง
ก่อให้ เกิดการรวมตัวกันของเกษตรกรในการประกอบธุรกิจในระดับชุ มชน มีค วามมั่นคง ได้รั บการรับรองตาม
กฎหมาย เกิดการส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาความสามารถในการจัดการ ตรงตามความต้องการที่
แท้จริง และนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีความพร้อมที่จะพัฒนาสาหรับการแข่งขัน
ทางการค้าในอนาคต
ในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลได้ป ระกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติส่งเสริมวิสาหกิจชุ มชน เพื่ อให้ชุมชนเกิดความ
แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเกิดการพึ่งตนเอง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดอย่างสมดุล เป็นทางเลือกที่สาคัญ
ในการประกอบอาชี พ โดยเฉพาะชนบท ที่ ผ สมผสานการผลิ ต ในภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิ ชยกรรม
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการด้วยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ได้หล่อหลอมให้ทุกคนซึมซับถึงการ
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พึ่ งพาตนเองและน าองค์ ค วามรู้นี้ ไปใช้ ในการผลิตถ่ายทอดให้กับ สังคม ตลอดจนให้ เกิดการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ของ
วิสาหกิจชุมชน ก่อให้เกิดความสมดุลในชีวิต ชุมชนสามารถจัดการความรู้ภายในชุมชนรวมไปถึงการเรียนรู้ซึ่งเป็น
หัวใจสาคัญในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพราะการเรียนรู้ทาให้ชุมชนได้รู้ ศักยภาพของตนเอง ได้ค้นพบทุนที่มีอยู่ใน
ชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ และเจตคติที่ดี
ต่อชีวิตและสังคม (นรินทร์ สังข์รักษา. 2551 : 4)
วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นเงื่ อนไขสาคัญที่จะทาให้สังคมไทยได้เรียนรู้และพึ่ งตนเองได้เพื่อฟื้นพลังชุมชนให้
กลับมามีความเชื่อมั่นในตัวเองของผู้ค นในชุมชนทาให้มีค วามภูมิใจในรากเหง้าของตนเองอีกทั้งยังเป็นการฟื้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติคนกับคนคนกับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยเป็นการจัดการระบบความสัมพันธ์ให้
ระหว่าง “คนทรัพยากรความรู้” อันเป็นสามปัจจัยหลัก ที่พบว่าชุมชนส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดโครงการพัฒนา
กลุ่มอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้พัฒนาส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากวัตถุดิบที่มี
อยู่ในท้องถิ่นนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับรูปแบบของปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่มุ่งสนับสนุนให้เกิด
การรวมกลุ่มที่ จะใช้ป ระโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญ ญาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีหรือร่วมมือกันพัฒ นาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนเกิดการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน (สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย. 2547 : 1 ; พรรณี แพ่งสกุล. 2546 : 16-17)
ต าบลทั พ พริ ก อ าเภออรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแก้ ว ในปี 2557 เกิ ด ปั ญ หาด้ า นรายได้ แ ละปั ญ หา
เศรษฐกิจในชุมชน เนื่องมาจากชาวบ้านทาเกษตรอินทรีย์เชิงเดี่ยวบวกกับปัญหาภั ยแล้ง จึงทาให้มีรายได้ปีละหนึ่ง
ครั้งซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจึงทาให้ชาวบ้านที่เคยประกอบอาชีพเกษตรกรรมพากันเปลี่ยนอาชีพไปเป็นกรรมกร
ในกรุงเทพมหานคร ส่วนชาวบ้านที่มีลู กหลานที่กาลังศึกษาเล่าเรียนก็ต้องไปหากู้ยืมเงินนอกระบบ เพื่อมาส่งเสียให้
ลูกหลานตนเองได้เรียนหนังสือ จนทาให้ชาวบ้านและลูกหลานไปทางานไปเรียนในเมือง ทาให้ประชากรในหมู่บ้าน
ลดน้อยลงเหลื อก็แต่ปู่ย่าตายายที่นอนรอลูกหลานกลับมาจากกรุงเทพฯ และในปี 2559 นางสาวลลิดา คาวิชัย
เกษตรกร Young Smart Farmer เจ้าของไร่ ณ ชายแดน ในปัจจุบัน ได้กลับมาเยี่ยมแม่ที่บ้ านเกิดหลังจากที่ไป
ศึกษาเล่าเรียนและทางานอยู่ในกรุงเทพฯ หลายปี ได้มาเห็นพื้ นที่ที่ว่างเปล่าของที่ดินจานวนมากของชาวบ้าน
รวมถึงพื้นที่ของตนเอง จึงอยากจะทาให้พื้นที่ของตัว เองนั้นมีคุณค่า จึงได้ปรึกษากับแม่ว่า “อยากจะทาไร่ของแม่ให้
มันเป็นมากกว่าไร่ที่แม่ทาอยู่ อยากทาให้ไร่ของตนเองแตกต่างจากไร่ของคนอื่น ” จึงเริ่มจากปลูกพืชต่างๆ แบบ
ผสมผสานกันไป แต่ด้วยความแตกต่างนั้นกลับทาให้คนอื่นมองว่า “บ้า” ชาวบ้านทุกคนคิดว่าพื้นที่เหล่านี้ เป็นดิน
มันปูหรือดินที่ปลูกอะไรไม่ขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของน้าที่มีน้อยมากไม่สามารถที่จะทาอะไรแตกต่างได้ แต่
ด้วยความมุ่งมั่นก็ยังอยากที่จะทา เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้าน โดยปลู กพืชในไร่ตัวเอง โดยมีความคิดที่จะทาเกษตร
ผสมผสานตามพระราชดาริของพ่อหลวง โดยมี แม่คอยช่วยเหลือสนับสนุน และเป็นกาลังใจ จึงปรับเปลี่ยนตัวเอง
ด้วยการไปฟื้นฟูที่ดินของครอบครัวจนกลายเป็นไร่ ณ ชายแดน หนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ที่บ้าน ทับพริก หมู่ 6 ตาบล
ทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งปัจจุบัน นอกจากแปลง
เกษตรแบบผสมผสาน ยังได้มีการรวมกลุ่มกันกับเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ด้วยการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ส่งขายตามร้านต่างๆ สร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ที่มาจากการจาหน่ายพืชที่หมุนเวียนขายในแต่
ละวัน ทาให้ตนเอง ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดขี น้ึ
จนเกิ ด การรวมตั วสร้า งสมาชิ ก จนกลายเป็ น ในกลุ่ ม วิส าหกิ จ เกษตรผสมผสานเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ไร่ ณ
ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวั ดสระแก้ว น้อมนาแนวทางจากศาสตร์พระราชาพ่อหลวงของ
แผ่นดินไทยรัชกาลที่ ๙ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้องเข้าใจ
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เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของคนในชุมชน รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการทาเกษตรแบบพึงตัวเอง โดยในการพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่ต้องพึ่งใคร เป็นการพอเพียงทาง
ปัญญา พอเพียงทางจิตใจ พอเพียงทางสิ่งแวดล้อม พอเพียงทางสังคม ทางสุขภาพพร้อมกันหมด ดังนั้นเศรษฐกิจ
พอเพียงคือ “ชีวิตที่พอเพียง” คือ การกินเป็น อยู่เป็น ใช้เป็น คือ กินพอดี อยู่พอดี ใช้พอดี และมีความสุข เพื่อสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจชุมชน จนก้าวไปสู่การจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิ สาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความ
ยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงน่าสนใจมากหากจะทาการศึกษาวิจัยในเรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน
ตาบลทั พ พริก อ าเภออรัญ ประเทศ จั งหวัด สระแก้ ว โดยใช้ รูป แบบการวิจั ยเชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่วนร่วมเป็ น
เครื่องมือในการศึกษากลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส
ในสมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม ร่วมวางแผนพัฒนา ร่วมนาแผนไปปฏิบัติ และมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้จะได้เข้าใจถึง
ประโยชน์ ข องการมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ ที่ ลึ ก ซึ้ ง และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการจัดการวิสาหกิจชุมชน อันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน และนาผลจากการศึกษา
ไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานของชุมชนท้องถิ่น
อันจะช่วยยกยกระดับคุณภาพสังคมให้แก่คนในชุมชนอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อ
ความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึ กษาปัญ หาอุปสรรคในการพัฒ นาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: กรณี ศึ กษา กลุ่มวิสาหกิจ
เกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ศาสตร์พระราชา หมายถึง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย โดยต้อง
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และการวิจัย
การทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน
เข้าถึง หมายถึง การระเบิดจากข้างใน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และสร้างปัญญาสังคม
พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ และมีต้นแบบในการเผยแพร่
ความรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนาไปประยุกต์ใช้
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การรวมกลุ่มของชาวบ้านที่มีความสนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร
โดยมีการจดทะเบียนตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในชื่อกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่ อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน
ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่ เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของชาวบ้าน ได้แก่
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่ม หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อค้นหาความ
ต้องการในการพัฒนา อาจมีการะบุปัญหา โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่
ณ ชายแดนจะเป็นสารวจปัญหาและระบุความต้องการเอง
ขั้ น ตอนการมี ส่ ว นร่ ว มวางแผนพั ฒ นา (Planning ) หมายถึ ง การก าหนดกิ จ กรรมหรื อ รู ป แบบการ
ด าเนิ น งาน โดยระบุ รายละเอี ย ดของการด าเนิ น งานซึ่ ง ในการก าหนดแผนควรมี ค วามยืด หยุ่ น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนการดาเนินการสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมนาแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase) หมายถึง การดาเนินการตามแผนการ
วางแผน โดยในระหว่างปฏิบัติต ามแผนงานนั้นต้องใช้การวิเคราะห์วิจารณ์ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ข้อมูล
ย้อนกลับถึงความเป็นไปได้ของแผนในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation) เป็น
ขั้นการสะท้อนผล (Reflect) ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติการ โดยผ่านอภิปรายปัญหา พัฒนาขั้ นตอนการ
ดาเนินกิจกรรมและเป็นพื้นฐานข้อมูลที่นาไปสู่การปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศาสตร์พระราชา
การประยุกต์ใช้ในพัฒนาวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืน ไร่ ณ ชายแดนให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชน

เข้าใจ
-ข้อมูลเชิงประจักษ์
-ข้อมูลทีม่ ีอยู่แล้ว
-การวิเคราะห์และการวิจัย
-การทดลองใช้จนได้ผลจริง

เข้าถึง
-การระเบิดจากข้างใน
-เข้ า ใจกลุ่ ม เป้ า หมายในการ
พัฒนา - สร้างปัญญาสังคม

พัฒนา
-เริม่ ต้นด้วยตนเอง
-พึ่งพาตนเองได้
-ต้ น แบบในการเผยแพร่ ค วามรู้ ให้
ป ระช าช น ได้ เรี ย น รู้ แ ล ะน าไป
ประยุกต์ใช้

กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม
เกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม
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ขั้นตอนการมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนา

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมนาแผนไปปฏิบัติ

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืน ไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยให้คนในชุมชนร่วมในขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนถึงความมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและปัญหา
ด้านต่างๆ ของชุมชน มาสร้างเป็นประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาวิสาหกิจ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มประชากรขึ้นมาอย่างเจาะจง (Purposive sampling)
คือกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับ
การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผู้ ให้
ข้อมูลหลัก คือ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จานวน 12 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จานวน 3 ครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 30-60
นาทีต่อครั้งเพื่อให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสาคัญต่างๆ และเป็นข้อมูลที่ผ่านการถกเถียง
โต้ตอบกันเองจึงทาให้ได้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและมีความหลากหลาย โดยจะคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้จาก
การแนะนา (snow ball ) และการเจาะจงของผู้รู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นคณะกรรมการของกลุ่ม
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการวิสาหกิจชุมชน การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Observation) โดยผู้วิจัยจะเข้าไป
อยู่ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มซึ่งจะทาให้เห็นถึงพฤติกรรม การมีส่วนร่วม การปฏิสัมพันธ์ ของคนในชุมชนและ
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องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการวิสาหกิจชุมชน เพื่อทาให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การกับการดาเนินงานได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบจดบันทึกภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม 2. การใช้แนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์ (Guide-line-Interview) เพื่อใช้ประกอบการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตาม
กรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือช่วยจา เช่น เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป สมุดจด
บันทึก เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และใช้วิธีการ
ตีความตามเนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลและจาแนกวิเคราะห์ตามประเด็นคาถาม
การวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อความถูกต้องของข้อมูล (สุภางค์ จันทวานิช. 2531) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันโดยพิ จารณาความน่าเชื่อถือจาก เวลา สถานที่ และบุคคล การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมควบคู่กับการซักถามพร้อมกันและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร หรือทาการ
ซักถามผู้ให้ข้อมูลสาคัญ หลังจากสรุปผลการศึกษา ผู้วิจัยส่งคืนข้อมู ลเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องว่า
ข้อสรุปนั้นเที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ แล้วจึงแก้ไขเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยศาสตร์พระราชากับการพัฒ นาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : กรณี ศึ กษา กลุ่มวิสาหกิจ
เกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญ ประเทศ จังหวั ดสระแก้ว นาเสนอ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์จานวน 2 ข้อ ดังนี้
วัตถุประสงค์ การวิ จั ยข้อที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า การพั ฒ นาวิสาหกิจชุ มชนอย่างมีส่วนร่วม : กรณี ศึ กษา กลุ่ม
วิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มี 4
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่ม ขั้นการวางแผนพัฒนา ขั้นการปฏิบัติตามแผนและขั้นการ
ติดตามประเมินผล สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่
ณ ชายแดน โดยให้หน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมจึงทาให้มีการเตรียมความพร้อม มองเห็น
ศั ก ยภาพ จุ ด แข็ ง และโอกาสของกลุ่ม ตนเองได้ ชั ด เจน และมองเห็ น ถึ งโอกาสที่ ห น่ วยงานภายนอกจะให้ ก าร
สนับสนุนได้
2. ขั้นการวางแผนพัฒ นา พบว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อ ความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน
ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในขั้นตอนนี้กลุ่มได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางในการพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้กาหนดแผนกิจกรรมได้แก่ การเพิ่มมูลค่าให้กับเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งขายตามร้านต่างๆ สร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ที่มาจากการจาหน่ายพืชที่
หมุนเวียนขายในแต่ละวัน ทาให้ตนเอง ครอบครัวและสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่ งยืนไร่ ณ
ชายแดน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการขยายธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผนออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน
การตลาด การผลิต และการจัดการ
3. ขั้นการนาแผนไปปฏิบัติ พบว่า เมื่อมีการยอมรับจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเบื้องต้นแล้ว การ
ดาเนินการในขั้นอื่น ๆ จะได้รับการสนับสนุน ถึงแม้จะมีปัญหาหรือไม่ประสบความสาเร็จในบางครั้ง และสมาชิกใน
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กลุ่มวิสาหกิจสามารถยอมรับได้ผลการดาเนินงานได้ ซึ่งพบว่าการมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติการหรือการประเมินผล
การดาเนินงานนั้นจะมีค่อนข้างสูง เนื่องจากสมาชิกมีความเชื่อมั่น และมีความสมัครสมานสามัคคีเพราะเป็นชุมชน
ในเขตชนบทที่มีความผูกพันกันมาก
4. ขั้นการติดตามประเมินผล เมื่ อปฏิบัติงานจริงกลุ่มสามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ แต่
รายละเอียดปลีกย่อยทั้งด้านการเงิน การผลิต การจัดการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ แสดงให้เห็นว่า
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจมีค วามสามารถในการคิดวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดได้ เนื่องจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้จะกระตุ้นให้คนได้มีส่วนร่วมในการ
คิด ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินกิจกรรมเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ โดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจจะช่วยกันคิดหาวิธีการใน
การจัดการกับปัญหาดังกล่าว จึงทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
วิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่
สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่ครบทุกขั้นตอน ขาดการเตรียมความพร้อมในการนาเสนอ ระดับความรู้ความสามารถ
ในการจัดการวิสาหกิจชุมชนของสมาชิกแตกต่างกัน ขาดองค์ความรู้ ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และขาดการสื่อสาร
แบบสองทางเดียว ทาให้กลุ่มไม่ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงาน
อภิปรายผล
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่ อความยั่งยืน
ไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ขั้ น การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ก ลุ่ ม พบว่ า ในการวิ จั ย ครั้ง แรกกลุ่ ม มี ก ารเตรี ย มความพร้อ ม โดยให้
หน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมจึงทาให้มองเห็นศักยภาพ จุดแข็ง และโอกาสของกลุ่มตนเองได้
ชัดเจน และมองเห็นถึงโอกาสที่หน่วยงานภายนอกจะให้การสนับสนุนได้ อีกทั้งการที่ผู้ วิจัยและกลุ่มแกนนาได้มีการ
สนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนแล้วจึงนาเสนอในเวทีการประชุ มนั้น เป็นการทางานที่รวบรัดขั้นตอน จึง
อาจมีการชี้นา ความคิ ดได้ ดังนั้นจึงควรให้ความสาคั ญ กับสมาชิก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนนี้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานของชัชวาลย์ ทัตศิวัช (2552) ได้กล่าวว่ าในขั้นตอนแรกของการดาเนินงานวิจัย
เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ ต่าง ๆ ควรมีการกาหนดจัดตั้งทีมวิจัยท้องถิ่นจากคนในชุมชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และทีมวิจัยพี่เลี้ยงที่จะทาหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธีการในการดาเนินงานวิจัย
เพื่อให้กลุ่มได้เกิดการมีเรียนรู้ร่วมกัน โดยสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆในการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนได้ เช่น การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเริ่มกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนของกลุ่ม คือ กลยุทธ์การพัฒ นาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง และยังพบว่าปัจจัยหนึ่งที่ที่มีผลต่อการ
พั ฒ นาวิส าหกิจ ชุ มชนเพื่ อการพึ่ งตนเองได้แ ก่ ความสัม พั น ธ์ระหว่างคนในชุ ม ชนโครงสร้างประชากรในชุ มชน
ทรัพยากรที่มีในชุมชนเกื้อหนุนต่อกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขั้นการวางแผนพัฒนา พบว่า กลุ่มในขั้นตอนนี้ก ลุ่มได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการกาหนด
ทิศทางในการพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้กาหนดแผนกิจกรรมได้แก่ การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิ ตภัณฑ์ทางเกษตร อาทิเช่น การ
แปรรูปมะม่วงแก้วขมิ้น และ Smart Product คือ มูลไส้เดือน 100 % ภายใต้ตราสินค้าใหม่ คือ ไอ-เดือน การ
ขยายธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผนออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้า นการเงิน การตลาด การผลิต และการจัดการ ทั้งนี้
กลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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ไม่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้ว่าจะต้องมีแนวทางในดาเนินการไว้อย่างชัดเจน แต่จะสอดแทรกในส่วนการ
วางแผนด้านการจัดการที่มุ่งเน้นให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการทุกขั้นตอนของดาเนินกิจกรรมเพื่อ กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับงานของธวัชชัย สุจรติวรกุล และคณะ (2555) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาวิสาหกิจชุ มชนด้านการ
ผลิตลาไย อาเภอบ้า นแพ้ว จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตลาไย ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทุน ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ยุทธศาสตร์
ด้านการตลาด และยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้ สาหรับสิ่งที่โดดเด่นในการวางแผนของกลุ่มพบว่า ด้านการตลาด ใน
การสิ่งเสริมปุ๋ยมูลไส้เดื อน 100 % “เหมาะสาหรับไม้ดอกไม้ผลทุกชนิด ” ที่เหมาะสาหรับฉีดให้ธาตุอาหารและ
จุลินทรีย์ทางดอกและใบ เพื่อบารุงและเปิดตาดอกกระตุ้นผลผลิต และมูลไส้เดือน100% แบบเม็ดพร้อมช้อนตัก
ขั้นการนาแผนไปปฏิบัติ พบว่า เมื่อมีแผนการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
เบื้องต้นแล้ว การดาเนินการในขั้นอื่น ๆ จะได้รับการสนับสนุน ถึงแม้จะมี ปัญ หาหรือไม่ประสบความสาเร็จใน
บางครั้ง และสมาชิ ก ในกลุ่ ม วิส าหกิจ สามารถยอมรับ ได้ผ ลการด าเนิ น งานได้ ซึ่ งพบว่าการมี ส่ วนร่วมในระดั บ
ปฏิบัติการหรือการประเมินผลการดาเนินงานนั้นจะมีค่อนข้างสู ง เนื่องจากสมาชิกมีความเชื่อมั่น และมีความสมัคร
สมานสามัคคีเพราะเป็นชุมชนในเขตชนบทที่มีความผูกพันกันมาก มีอาชีพหลักคือเป็นเกษตรกร จึงมีความหวังใน
การร่วมจัดจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์เพื่อจะเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จึงมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของกลุ่มได้ทุกครั้ง และสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ในทุกขั้นตอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการมีส่วนร่วมของนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2550) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1.ส่วนของการ
วางแผนพัฒนา เริ่มต้นตั้งแต่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กาหนดความต้องการ
ของชุมชน จัดลาดับความสาคัญของความต้องการนั้นๆ 2.ส่วนของการจัดและดาเนินการตามแผนงานโครงการ เป็น
ส่วนที่ประชาชนเข้าทาประโยชน์ในโครงการ โดยการร่วมมือช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือ
โดยการบริหาร และประสานงาน ตลอดจนการดาเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นต้น และ 3. ส่วนของ
การประเมินผลโครงการ เป็นส่วนที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินว่าโครงการพัฒนาที่ดาเนินการนั้ น บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การติดตามประเมินผลนี้อาจเป็นการประเมินความก้าวหน้าหรือผลสรุปร่วมทั้งโครงการ
ขั้นตอนการติดตามประเมินผล พบว่า เมื่อปฏิบัติงานจริงกลุ่มสามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้
แต่รายละเอียดปลีกย่อยทั้งด้านการเงิน การผลิต การจัดการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ แสดงให้เห็น
ว่า ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดได้ เนื่องจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้จะกระตุ้นให้คนได้มีส่วน
ร่วมในการคิด ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินกิจกรรมเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะช่วยกันคิด
หาวิธีการในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว จึงทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้วย เพราะ
ส่วนใหญ่โครงการของภาครัฐมักส่งเสริมให้กลุ่มได้ดาเนินการในส่วนของสร้างผลิตภัณฑ์ โดยให้งบประมาณสนับสนุน
อาจมีการให้ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการตลาด การเงิน หรือการประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยการฝึกอบรมทาให้
ชุมชนได้แผนการดาเนินธุรกิจ แต่ไ ม่มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทาให้กลุ่มไม่เห็นความสาคัญของการจัดทาแผน
และไม่ได้เรียนรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง การที่กลุ่ มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ
ชายแดนได้ลงมือปฏิบัติการต่าง ๆ จะทาให้เข้าใจและเกิดทักษะในการจัดการที่มีความแตกต่างจากการเข้าร่วม
ฝึกอบรมจากภาครัฐดังเช่นจากการดาเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืน
ไร่ ณ ชายแดนอย่างมีส่วนร่วมนั้นทาให้ประธานกลุ่มและสมาชิกเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการวิสาหกิจชุมชน
ทางด้านการเงินการตลาด การผลิตและการจัดการ ด้วยการใช้แผนการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อาทิเช่น
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มะม่วงแก้วขมิ้น มันเทศ กระท้อน รวมถึงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน 100 % ภายใต้ตราสินค้าใหม่ คือ ไอ-เดือน ด้วย
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการขยายธุรกิจใหม่ ที่กลุ่มมีความสามารถในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายได้ แสวงหาและใช้
ช่องทางการจัดจาหน่ายด้วยสื่อสังคมออนไลน์ การเลือกหาวัสดุก่อสร้างที่มีราคาถูก หรือการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่
มาประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้พบว่าประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นั้นมีศักยภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ เมื่อมีปัญหาหรือ
อุปสรรคในการดาเนินงานแล้วจะไม่หยุดนิ่ง หรือท้อแท้มาก แต่จะหาวิธีก ารในการแก้ไขปัญหาอย่างสม่าเสมอจาก
การถามผู้ดู อ่านหนังสือ หรือหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จึงทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของวรรณดี สุทธินรากร (2556 : 320) ที่กล่าวว่ากระบวนการ PAR จะเป็นการกระบวนการวิภาษวิธีที่ใช้
ในการปฏิบั ติ (Praxis) ประกอบด้ วยAction และ Reflection ที่ เป็ นกลไกผลักดัน ให้ บุ ค คลพ้ นจากภาวะนิ่ งเฉย
(Passivity) ตื่นตัวด้วยแรงกระตุ้นทาให้บุคคลไม่สามารถอยู่ในภาวะเงียบเฉยได้อีกต่อไป ซึ่ งกระบวนการนี้จะเริ่มต้น
จากการคิ ด ค้ นหาและลงมือทาโดยวนซ้า ๆ (Repetitive) จนกว่าจะประสบความสาเร็จ เห็ นได้จากกลุ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ หรือมีข้อจากัดต่าง ๆ เพื่อ เลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการดาเนินงาน แต่พบว่าผู้ที่
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถมากก็คือคนที่มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ซึ่งพบว่าในงานวิจัยชิ้นนี้
คือประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่วนสมาชิกรายอื่นได้มีพื้นที่ในการทากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น แต่ก็ถือว่าเป็ นการจุด
ประกายให้คนเกิดความสนใจร่วมกันมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มแก้ไขด้วยการใช้สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็น
ช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงานและสามารถแสดงความคิดเห็นจึงถือ
ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกมากขึ้น
อย่างไรก็ตามจากการอภิปรายผลข้างต้นสามารถกล่าวได้โดยสรุป ว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจ
เกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความสาคัญอย่างมากในกระบวนการพัฒนาวิ สาหกิจชุมชน เนื่องจากการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งของคนจะเกิด
ได้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการคิด การลงมือทา จะทาให้คนเกิดความรู้เป็น
เจ้าของร่วมกัน เมื่อกลุ่มวิสาหกิจประสบความสาเร็จหรือมี ปัญหาสมาชิกจะอยากที่จะร่วมรับผิดชอบเพราะรู้สึ กว่า
เป็นกลุ่มของตนเองต้องการร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้น อันจะนามาซึ่งความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนได้
ปั ญ หาอุ ป สรรคในการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม: กรณี ศึ ก ษา กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ เกษตร
ผสมผสานเพื่อความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ขั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่มปัญ หาที่พบได้แก่ ในช่วงแรกขาดการเตรียมความพร้อมในส่วนของ
สมาชิกกลุ่มยังขาดความรู้ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทาให้หน่วยงานไม่ได้มี ส่วนร่วมในการดาเนินมากนัก และ
สมาชิกกลุ่มไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ขั้น การวางแผนพั ฒ นา พบว่า ปั ญ หา ได้แก่ระดับ ความรู้และทั กษะในการจั ดการวิสาหกิจชุ มชนของ
สมาชิกแตกต่างกันทาให้ต้องใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทาความเข้าใจ
ขั้นการนาแผนไปปฏิบัติ ประธานสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่ งยืนไร่ ณ ชายแดน
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ส่วนสมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุนและติดตามการทางาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ทาให้
กลุ่มผู้ที่เรียนรู้ในกระบวนการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริงคือกลุ่ม หัวหน้าสมาชิกเท่านั้น นอกจากนี้การขาด
แรงงานทาให้งานล่าช้าออกไปด้วย
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ขั้นตอนการติดตามประเมินผล พบว่า การติดตามผลการดาเนินงานของกลุ่มนั้นมีลักษณะการสื่อสารแบบ
ทางเดียวที่ประธานกลุ่มประธานเป็นผู้ ส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิก ทาให้กลุ่มไม่ได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อนาไป
ปรับปรุงการดาเนินงาน และบางครั้งประธานกลุ่มอาจขาดกาลังใจในการทางานได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ควรมีการติดตามประเมินผลกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่ อความ
ยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของกลุ่มในทุ ก
ขั้นตอน และสามารถหาแนวทางในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ เพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน
นอกจากนี้ควรพัฒนาระบบการจัดการทั้งด้านการเงิน การตลาด การผลิต การจัดการให้เป็นแบบแผนเพิ่มขึ้นโดยลด
การพึ่งพิงจากภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจ และนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาในรูปแบบของการพัฒนามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจั ดทาเป็น
ยุทธศาสตร์ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) ที่นาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
2. ควรมีการศึกษาการปฏิบั ติที่ดี (Best Practice) เพื่อการเทียบเคียง (Benchmarking) ในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ
3. ควรมีการศึกษาวิสาหกิจ ชุมชนในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อ
พัฒนารูปแบบของการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
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ศักยภาพทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านล้าหลังอาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
COMMUNITY CAPITALS POTENTIAL TO RESOLVE THE ISSUES FOR DEVELOPMENT OF
UNDEVELOPED VILLAGES IN SOENG SANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
สกุล วงษ์กาฬสินธุ1์
SAKUL WONGKALASIN1
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์บริบท สถานการณ์และระดับศักยภาพทุนชุมชนของหมู่บ้านล้า
หลัง 2) ค้นหาปัญหาและอุป สรรคในการนาทุนชุมชนมาแก้ไขปัญหาการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง และ 3) กาหนด
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้า งศักยภาพทุนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลังให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้า
เป็นการศึกษาแบบผสม โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดเวทีจัดทายุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง และการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเชิง
สารวจด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้แทนครัวเรือน ผู้นาชุมชน คณะกรรมการกลุ่ม องค์กรทุนชุมชน ใน
หมู่บ้านล้าหลัง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 7 หมู่ บ้าน จานวน 330 คน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา และ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.12) จาแนกรายประเด็น พบว่ า ทุนทาง
กายภาพและโภคทรัพย์มีศักยภาพอยู่ในระดับมาก ( X =2.33) และทุนเศรษฐกิจและการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง
( X =1.68) ซึ่งภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการนาทุนชุมชนมาแก้ไขปัญหาการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลังอยู่ใน
ปานกลาง ( X =2.04) โดยมีคะแนนสูงสุดด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดั บปานกลาง ( X =2.17) และมีคะแนน
ต่าสุดด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ ในระดับปานกลาง ( X =1.74) สาหรับ การจัดทายุทธศาสตร์ เพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์ชี้วัดตามข้อมูล กชช2 ค. ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ด้านสุขภาวะ
อนามัยและกีฬา ด้านความรู้และการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านภัยพิบัติและความเสี่ยงของชุมชน
คาสาคัญ : ศักยภาพทุนชุมชน, พัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง
ABSTRACT
This research aims to 1) study context analysis, 2) analyze the problems and obstacles in
implementing community of the development of the undeveloped villages, and 3) strengthen
the community capacity building strategy plan in upgrading the development of the
undeveloped village. Mixed methods that qualitative research with deep interviews and
organizing a forum for community capital building strategies to enhance the development were
used, and quantitative research was presented. The survey was conducted by questionnaire,
including household representatives, community leaders, and committee members, in total of 7 villages,
330 participants in Serng Sang District, Nakhon Ratchasima, and using statistical data analysis.
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The research results revealed that the overall level was at a moderate level ( X = 2.12)
and the economic and financial sections were at a high level ( X = 2.12). The overall problem and
obstacle in bringing the community capital section in solving problem was in the medium level
( X = 2.04) with the highest score in management level ( X = 2.17) and the lowest score on
community participation was found at a moderate level ( X = 1.74). Thus, the criteria exposed 1)
the foundation, 2) economic condition health, 3) sanitation knowledge, 4) education participation,
5) strength of the community, 6) natural Resources and environment, and 7) disaster and
community risk.
Keywords : Community capital potential, Undeveloped village development
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ได้ตระหนักว่าการพัฒนาชนบทเป็นนโยบายสาคัญประการหนึ่ง เพราะประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศอาศัยอยู่ในชนบท โดยเน้นการพัฒนาคน (Human development)เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
(People participation) เพื่อให้ประชนมีวิถี ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ และการพัฒ นา
ระดับฐานรากของชุมชน (Grass root level) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษา และเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา
และเลือกโครงการที่ ตนต้องการสาหรับการแก้ไขในการพัฒ นาหมู่บ้านของตน โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคี
เครือข่ายร่วมมือดาเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่
ในรัฐบาลปัจจุบัน โดยการนาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2569 โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพั ฒนาประเทศ
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
คนไทยในอนาคต มีศักยภาพร่วมกันพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ รัก
ชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ และ สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้าน้อย อัตราความยากจนต่า
มีการกระจายโอกาสการเข้า ถึง ทรัพ ยากร การสร้างฐานอาชีพ บริก ารทางสัง คมที่มีคุณ ภาพ และกระบวน การ
ยุติธรรมอย่างทั่วถึง ไม่คอร์รัปชั่น ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข (จินางค์ กูรโรจนนนต์,
2560) และได้ให้ความสาคัญกับการประเทศไทย มุ่งเน้นให้ลด ความเหลื่ อมล้าของการพัฒนา มุ่งให้ประชากรได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยกระตุ้นให้นาทุนชุมชน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน ทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการพัฒนาด้วยความมั่น คง
และการลดความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
การพัฒนาชุมชนและการกาหนดเครื่องชี้วัดการพัฒนาหมู่บ้านของประเทศไทย ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2532 ให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน จปฐ.และ
ข้อมูลพื้นฐาน กชช2ค. ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนนาข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
ชนบททุกระดับ การกาหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติโครงการและการติดตามการพัฒนาชนบท
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จึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ต้องให้ความสนใจและใช้เป็นกลไกในการพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2) เป็นข้อมูลสามารถบอกถึงระดับการพัฒนาหมู่บ้านที่สาคัญ
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) คือ ข้อมูลหมูบ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไป และปัญหาของ หมูบ้านชนบทด้าน
ต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุขภาวะ และอนามัย ความรูและการศึกษา การมีส่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภั ยจาก ภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2559)
จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ให้ความสาคัญแนวทางการพัฒนาที่ใช้ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.
2ค) เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งจากการสารวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช2.ค) ประจาปี 2560 พบว่าจังหวัดนครราชสีมา มีหมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ชี้วัดที่ได้คะแนนระดับ 1 ในตัว ชี้วัด ตั้งแต่
11 ข้อขึ้นไป หรือเรียกว่าหมู่บ้านหล้าหลัง จานวน 33 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่อาเภอเสิงสาง มีหมู่บ้านหล้าหลัง
จ านวน 7 หมู่ บ้ าน และผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดนครราชสี มา จึ งมี นโยบายมอบหมายให้ สถาบั นอุ ดมศึ กษาในจั งหวั ด
นครราชสีมา เป็ นแกนน าในการพั ฒนาหมู่บ้ านหล้าหลังให้ เป็ น ชุ ม ชนที่ เข้ม แข็งก้าวหน้ า ทั้ งนี้ โดยมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับผิดชอบการพัฒนาหมู่บ้านหล้าหลังดังกล่าวในเขตพื้นที่อาเภอเสิงสาง ทั้ง 7
หมู่บ้าน (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, 2559)
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัย ที่มีวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึง
สนใจที่จ ะศึก ษาศัก ยภาพทุน ชุม ชน กระบวนการที่ ค้น คว้า หายุท ธศาสตร์ แนวทางการและการพัฒ นาให้
บรรลุผลสาเร็จ ในการแก้ไขปัญหาชุมชนได้ตรงเป้าหมาย ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุ มชน ในการวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุ ทางเลือกและจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยความเข้าใจ เรียนรู้ ปรับตัวและคิดค้นกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้านได้ ภายใต้ศักยภาพของทุนชุมชนในการยกระดับการพัฒ นาหมู่บ้านล้าหลังให้มีความเข้มแข็ง
ก้าวหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์บริบท สถานการณ์และระดับศักยภาพทุนชุมชนของหมู่บ้านล้าหลัง
2. เพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการนาทุนชุมชนมาแก้ไขปัญหาการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง
3. เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลังให้มี
ความเข้มแข็งก้าวหน้า

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นกรอบแนวคิดที่สาคัญ
ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2543) คือ สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและเกิดขึ้นจากฝีมือภูมิปัญญาที่มีมูลค่าหรือคุณค่าของมนุษย์ ทุนชุมชนทั้งที่เป็นเงินตราหรือตัวเงินและทุนที่
ไม่ใช้เงินตรา ทุนที่มนุษย์สร้างขึ้น และทุนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ทุ นชุมชนที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยคือ ทุน
เศรษฐกิ จ และการเงิ น (Economics and FinanceCapital) ทุ น มนุ ษ ย์ แ ละครอบครั ว (Human and Family
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Capita) ทุ น สั ง คมและวั ฒ นธรรม (Socialand Cultural Capital) ทุ นธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม (Natural and the
Environment Capital) และทุนกายภาพและทุนโภคทรัพย์ (Physical and Wealth Capital)
2. แนวคิ ดการพัฒ นาทุนชุม ชน คื อ การสร้างความตระหนักถึงคุณ ค่าของศักยภาพทุนในชุมชน การ
ขับเคลื่อนทุนชุมชนทาด้วยการมีภาคีร่วมกันทา เชื่อมโยงระบบทุนภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุนภายในชุมชน
หลั ก การบริห ารจั ด การทุ น ชุ ม ชน ด้ วยการจั ด การให้ สมาชิ กกลุ่ ม องค์ กรทุ นชุ มชน ท างานความส าเร็จของการ
ดาเนินงานทุนชุมชน ด้วยหลักการ 4M และยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายการพัฒนาทุนชุมชนจะต้องมีมั่นคง
สามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้และที่สาคัญคือการพัฒนาคน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2558)
3. การมีส่วนร่วมของประชาชน (ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์, 2542) คือ การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
คิ ดริเริ่ม การพิ จารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิ บั ติ ร่วมควบคุ ม ติ ดตามประเมิ นผล ร่วมรับผิดชอบในเรื่ องต่ าง ๆ อันมี
ผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง และร่วมในการรับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์
ทางด้านสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล การมีส่วนร่วนจึงเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายของผลสาเร็จในการดาเนินงาน
ทั้งความร่วมมือร่วมใจ (Cooperation) การประสานงาน (Coordination) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบ
(Responsibility) และเข้าร่วมด้วยจิตใจและอารมณ์ (Mental and emotional Involvement)
4. แนวคิดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) หรือหมู่บ้านล้าหลัง ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู บ้าน (กชช.
2ค) ของ กรมการพัฒนาชุมชน (2559) คือ ข้อมูลหมู บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไป และปัญหาของหมู บ้านชนบท
ด้านต่าง ๆ จานวน 7 ด้าน 33 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุขภาวะ และ
อนามัย ความรูและการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน มีการจัดระดับความรุนแรงของปัญหาและจัดระดับการพัฒนาของหมู
บ้าน 3 ระดับคือ หมู่บ้านเร่ง รัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง) หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) และหมู่บ้าน
เร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า)
จากแนวคิ ดที่ ศึ กษาจึ งได้ น ามาเป็ น กรอบแนวคิ ดในการศึ กษาวิจั ย โดยศึ ก ษาศั กยภาพของทุ น ชุ ม ชน
ประกอบด้ วยทุ นเศรษฐกิ จและการเงินทุ นมนุ ษย์และครอบครัวทุ นทางสั งคมและวัฒนธรรม ทุ นทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และทุนทางกายภาพและโภคทรัพย์ และปัญหาและอุปสรรค ทุนชุมชนในการนามาพั ฒนาหมู่บ้านล้า
หลัง ในด้านโครงสร้างกลไกองค์กรทุนชุมชนระบบการบริหารจัดการทุ น ชุมชน รูปธรรมความสาเร็จทุนชุมชนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน และการบูรณาการทางานกับภาคี และการจัดทายุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนใน
ยกระดับการพัฒนาหมูบ่ ้านล้าหลังตามกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1

573

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ศักยภาพของทุนชุมชนในแก้ไขปัญหาเพื่อการ
พัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง
-ทุนเศรษฐกิจและการเงิน
-ทุนมนุษย์และครอบครัว
-ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
-ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ทุนทางกายภาพและโภคทรัพย์

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนใน
ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง

ปัญหาและอุปสรรค ทุนชุมชน
ในการนามาพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง

-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

-ด้านโครงสร้างกลไกองค์กรทุนชุมชน
-ด้านระบบการบริหารจัดการทุนชุมชน
-ด้านรูปธรรมความสาเร็จทุนชุมชน
-ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
-ด้านการบูรณาการทางานกับภาคี

-ด้านสุขภาวะอนามัยและกีฬา
-ด้านความรู้และการศึกษา
-ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชุมชน หมายถึง-ด้หมู
่บ้ายนที
บการพัฒ่ยนาเร่
พัฒนาอันดับ 1
านภั
พิบ่มัตีริแะดั
ละความเสี
งของชุงรัมดชน
หรือหมู่บ้านล้าหลัง ในเขตอาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสี มา หมู่บ้านล้าหลังหรือหมู่บ้ านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1
หมายถึงหมู่บ้านที่มีการจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน จากผลการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2
ค) ที่แสดงถึง ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับหมู่บ้านเป็นข้อมูลในระดับหมู่บ้านที่แสดงให้ เห็นสภาพทั่วไป
และสภาพปัญหาของหมู่บ้านในชนบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย
ความรู้และการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สภาพแรงงาน ยาเสพติด และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จานวน 33 ตัวชี้วัด โดยได้คะแนน 1 คะแนน จานวน 11-33 ตัวชี้วัด อยู่ในเขตพื้นที่อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนคราชสีมา ศักยภาพทุนชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถต้นทุนชุมชนในด้านทุนเศรษฐกิจและการเงิน ทุน
มนุษย์และครอบครัว ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางกายภาพและโภคทรัพย์
เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้า ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพทุน
หมายถึง แนวทางและกระบวนการ และวิธีการใช้ทุนของชุมชนดาเนินงานซึ่งหมู่บ้านจะใช้เป็นเครื่องมือในการบังคับทิศ
ทางการพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้านล้าหลังให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนา และ ข้อมูล กชช.2ค หมายถึง ข้อมูลหมู บ้านที่
แสดงให้เห็นสภาพทั่วไป และปัญหาของหมู บ้านชนบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุข
ภาวะ และอนามั ย ความรู และการศึ กษา การมี ส่ วนร่วมและความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ความปลอดภั ย จากภั ย พิ บั ติ แ ละความเสี่ ย งในชุ ม ชน ของหมู่ บ้ า นล้ า หลั ง อ าเภอเสิ ง สาง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ น การศึ กษาแบบผสม โดยศึ กษาเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative research) ในรู ป ของการ
สั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth interview) และการวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content analysis) และการจั ดเวที เพื่ อจั ดท า
ยุ ทธศาสตร์ การเสริมสร้างศั กยภาพทุ นชุ มชนในการยกระดั บการพั ฒ นาหมู่ บ้ านล้ าหลั ง และการวิ จั ยเชิ งปริมาณ
(Qualitative research) ในรูปของการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ ผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านล้าหลังหรือหมู่บ้านเร่งรัดอันดับ 1
จานวน 7 หมู่บ้าน อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1,790 ครัวเรือน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 326.94 เพื่อให้ข้อมู ลเกิดความ
เหมาะสม ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 330 ครัวเรือน โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของครัวเรือนในหมู่บ้านล้าหลัง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview schedule) โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและนามาปรับปรุงแก้ไขคาถามเพื่อให้มี
ความถูกต้องของภาษา ความเที่ยงตรงและความครอบคลุ มของเนื้อหาการทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) จาก
สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’ s Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1990)
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนวิเคราะห์บริบท สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุนชุมชน เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้น
เพื่อนาไปสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน คณะกรรมการกลุ่มองค์กรทุนชุมชนที่เกี่ยวข้องหมู่บ้านที่เป็นประชากรในการศึกษา
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ระดับศักยภาพทุนชุมชน และปัญหา อุปสรรคในการนาทุนแก้ไขปัญหาหมู่บ้านล้าหลัง
เก็บรวบรวมโดยให้แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้แทนครัวเรือน ในหมู่บ้านล้าหลัง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
โดยผู ้ว ิจ ัย ด าเนิน การสัม ภาษณ์ด ้ว ยตนเองและมีผู ้ช ่ว ยวิจ ัย เป็น นัก ศึก ษา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับการอบรมให้เข้าใจวัตถุประสงค์การวิจัยกลุ่ มตัวอย่างในการวิจัยวิธีการ
เทคนิคการเก็บข้อมูลให้เข้าใจคาถามในแบบสัมภาษณ์เป็นผู้ช่วยนักวิจัย
3. ขั้นตอนจัดทาแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนในการยกระดับการพั ฒนาหมู่บ้าน
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเวทีในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนในการยกระดับการพัฒนา
หมู่บ้านล้าหลัง ประกอบด้วย การทาผังชุมชน/หมู่บ้านการิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT)
ของหมู่บ้าน และวิเคราะห์ผลการพัฒนาหมู่บ้านจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive statistic) คือ ค่าร้อย
ละค่าเฉลี่ย ( X )
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาศั ก ยภาพทุ น ชุ ม ชนในการแก้ ไขปั ญ หาเพื่ อ พั ฒ นาหมู่ บ้ า นล้ า หลั ง อ าเภอเสิ ง สาง จั ง หวั ด
นครราชสีมา สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์บริบท สถานการณ์ ศักยภาพและสภาพของหมู่บ้านล้าหลัง จานวน 7 หมู่บ้าน อาเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา และความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านด้วนทุนชุมชน พบได้ ดังนี้
1.1 บ้านซับ ปัญหาสาคัญของหมู่บ้านคือ เรื่องการมีงานทา และงานรับจ้างที่ไม่มั่นคง แนวทางในการ
พัฒ นาทุนเพื่อแก้ไขปัญ หาของหมู่บ้าน ด้วยการ “พัฒ นาสินค้าตุ๊กตาผ้าไหม ให้เ ป็นสินค้า OTOP”เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างแหล่งที่มาของรายได้ และลดปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน โดยมีประชาชนในพื้นที่บางคนที่มีความรู้
เกี่ยวกับการทาตุ๊กตาผ้าไหมอยู่แล้ว
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1.2 บ้านเสิงสาง ประสบปัญหาคือ เรื่องการขายพืชผลทางการเกษตรที่มีราคาตกต่า ได้รายได้จาก
ภาคการเกษตรน้อย แนวทางในการพัฒนาทุนเพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน“ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร โดยอาจเป็นการหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา
ซึ่งในชุมชนมีความรู้เรื่องการนาเอาผิวมันมาผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ทางการเกษตรด้วย
1.3 บ้านรุ่งเรืองพัฒนา ปัญหาที่สาคัญของหมู่บ้านคือ การไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนและมี
ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนน้อย แนวทางในการพัฒนาทุนเพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน“การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของชุมชน” เพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพให้กับชุมชน การกระจายข่าวสารให้อย่างทั่วถึง ร่วมถึง
การสร้างโอกาสในการร่วมกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
1.4 บ้านไผ่สามัคคี เยาวชนในพื้นที่ไม่เรียนต่อเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ แนวทางในการพัฒนาทุนเพื่อ
แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน“ฝึกวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจของเยาวชน” โดยอาจจะเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ด้านงานช่าง งานฝีมือ เทคโนโลยี เพื่อลดปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของ
เยาวชน และชุมชน ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
1.5 บ้านดอนแขวน ประสบปัญหาคือ สินค้าทางการเกษตรราคาตกต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกกด
ราคาโดยพ่อค้าคนกลาง และเกษตรกรไม่มีอานาจต่อรอง แนวทางในการพัฒนาทุนเพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่ บ้าน
“ส่งเสริมความรู้เรื่องการร่วมกลุ่มของเกษตร” เพื่อเป็นการสร้างอานาจการต่อรอง กับพ่อค้าคนกลาง อันจะเป็นหนทางใน
การแก้ปัญหาการถูกกดราคา และมีอานาจในการกาหนดราคาพืชผลทางการเกษตรได้ด้วยตนเอง
1.6 บ้านโคกน้อย ปัญหาที่พบคือ การเล่นการพนัน (ไฮโล/ไพ่/หวย) เกิดจากการไม่มีงานทา การเล่นเป็น
อาชีพ รวมถึงการอยากเสี่ยงโชค และอีกหนึ่งปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขคือเด็กแว๊นในหมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นการ
เชื่อมโยงให้เกิด การมั่ว สุม ปัญ หายาเสพติด ตามมาโดยกลุ่ม เสี่ย งมีทั้ง วัย รุ่น ผู้ช ายและผู้ห ญิง จึง อย ากให้มีก าร
อบรมการส่งเสริมอาชีพเพื่อหารายได้ การจัดกิจกรรมร่วมกันในชุมชน ฯลฯ
1.7 บ้านราษฎร์พัฒนา ปัญ หาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ามีน้อย ขาดแคลน และด้านสุขภาวะ
ชุมชน แนวทางในการพัฒนาทุนเพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยพัฒนาสระน้า
ของหมู่บ้านโดยการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์เพื่อจัดทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการออกกาลังกายใน
ชุมชน
ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. การศึกษาระดับศักยภาพทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านล้าหลังอาเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าระดับล้าศักยภาพทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านหลัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =2.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าทุนทางกายภาพและโภคทรัพย์มี ศักยภาพอยู่ในระดับมาก
( X =2.33) และทุนเศรษฐกิจและการเงิ นน้อยสุด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ( X =1.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน
พบว่าบ้านโคกน้อยหมู่ที่ 2 ตาบลโนนสมบูรณ์ มีระดับศักยภาพทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพั ฒนาหมู่บ้านล้า
หลัง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X =2.42) โดยพบว่าทุนชุมชนที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง
มากที่สุด คือ ทุนทางกายภาพและโภคทรัพ ย์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย( X =2.94) รองลงมาคือทุนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ( X =2.83) และบ้านรุ่งเรืองพัฒนา หมู่ที่ 8 ตาบลเสิงสาง มีระดับศักยภาพทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย( X =2.41) โดยพบว่าทุนที่มีศักยภาพมากสุด คือ สังคมและวัฒนธรรม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X =2.45) ส่วนบ้านซับ หมู่ที่ 4 ตาบลเสิงสางมีศักยภาพของทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง อยู่ในระดับน้อย( X =1.41)
576

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2. การศึกษาปัญหา อุปสรรคในการนาทุนชุมชนมาแก้ไขปัญหาการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลังอาเภอเสิงสาง
จั ง หวัดนครราชสีมา ซึ่ง ได้ศึ กษาปัญ หา อุปสรรคในการนาทุนชุ มชนมาแก้ ไขปัญ หาการพัฒนาหมู่บ้า นล้า หลัง
ด้านโครงสร้าง/กลไกองค์กร ด้านการบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วม ด้านรูปธรรม/ความสาเร็จและด้านการบูรณา
การพบว่า ปัญหา อุปสรรคในการนาทุนชุมชนมาแก้ไขปัญหาการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง ในภาพรวมอยู่ในปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ( X =2.04) โดยด้านการบริหารจัดการมีคะแนนสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ( X =2.17) ส่วนด้านที่มี
คะแนนต่าสุดคือด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ( X =1.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน
พบว่าบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 2 ตาบลโนนสมบูรณ์มีปัญหาอุปสรรคในการนาทุนชุมชนมาแก้ไขปัญหาการพัฒนาหมู่บ้าน
ล้าหลัง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X =2.48) และพบว่าด้านการบริหารจัดการมีปัญหาอุปสรรคสูงสุด ค่าเฉลี่ย ( X =
2.93)
3. ระดับปัญ หา อุปสรรคในการนาทุนชุ มชนมาแก้ไขปัญ หาการพั ฒ นาหมู่บ้านล้า หลังอาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ( X =1.89) เมื่อพิจารณารายหมู่บ้าน พบว่า บ้าน
โคกน้อย หมู่ที่ 2 ตาบลโนนสมบูรณ์ มีระดับปัญหา อุปสรรคในการนาทุนชุมชนมาแก้ไขปัญหาการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X =2.92) โดยพบว่าทุนที่มีปัญหาอยู่ในระดับมาก คือทุนด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ทุนทางกายภาพและโภคทรัพย์ค่าเฉลี่ย ( X =2.92) เท่ากัน และทุนที่มีระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อย คือ เศรษฐกิจ
และการเงิน ค่าเฉลี่ย ( X =1.16) และบ้านซับ หมู่ที่ 4 ตาบลเสิง สาง มีระดับปัญหาอุปสรรคในการนาทุนชุมชนมา
แก้ ไขปั ญ หาการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นล้ าหลัง อยู่ ในระดั บ น้ อย ค่ าเฉลี่ ย ( X =1.14) โดยพบว่าทุ น ด้ านธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมมีค่าคะแนนน้อยสุด ค่าเฉลี่ย ( X =0.92)
4. การยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนในยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านล้าหลังแต่ละหมู่บ้านได้
วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของทุนชุมชนในด้านต่าง ๆ แล้วนามาจัดทายุทธศาสตร์การยกระดับและการพัฒนาหมู่บ้าน
ล้าหลั ง เพื ่อ ให้ผ ่า นเกณฑ์ชี ้วัด ตามข้อ มูล กชช2 ค. โดยได้จัด ท ายุท ธศาสตร์ ประกอบด้ว ยยุท ธศาส ตร์ด้า น
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ด้านสุขภาวะอนามัยและกีฬา ด้านความรู้และการศึกษา ด้านการมี
ส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านภัยพิบัติและความเสี่ยงของชุมชน
อภิปรายผล
จากการศึ กษาศั กยภาพทุ นชุ มชนในการแก้ ไขปั ญ หาเพื่ อพั ฒ นาหมู่ บ้ านล้ าหลั งอ าเภอเสิ งสาง จั งหวั ด
นครราชสีมา มีข้อค้นพบและประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
การศึกษาศักยภาพทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และพบว่าทุนทางกายภาพและโภคทรัพย์มีศักยภาพอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กรมการพัฒนาชุมชน (2559) ที่
กล่าวว่า ทุนทางกายภาพและโภคทรัพย์ เป็นสิ่ งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกต่อการดาเนินชีวิตหรือ
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดารงชีพของประชาชนได้แก่การคมนาคมขนส่งระบบไฟฟ้าประปาระบบ
พลังงานการสื่อสารโทรคมนาคมโบราณวัตถุโบราณสถานหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จึงเป็นทุนที่มีศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านล้าหลังมากที่สุดเพราะเกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตความเป็นอยู่และเป็นสิ่งที่สัมผั สได้โดยตรง
ส่วนทุนเศรษฐกิจและการเงินมีค่าคะแนนต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลางอาจเนื่องจากทุนเศรษฐกิจและการเงินที่มีอยู่ใน
ชุมชนมีจากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของประชาชน ซึ่งจากการศึกษาจะพบว่าทุนด้าน
การเงินจะไม่สามารถนามาใช้ในการจัดหาบริ การสาธารณเพื่อคนในชุมชน การเป็นกองทุนในการส่งเสริมสุขภาวะ
และอนามัย การจัดการการศึกษา การเป็นกองทุนเพื่อใช้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
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ป้องกันภัยพิบัติของชุมชนและเป็นกองทุนในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด ซึ่งมีศักยภาพอยู่ในระดับน้อย
และสอดคล้องกับ ชัยวิชญ์ ภณตังกิจ (2554) ได้กล่าวว่า การมีระบบเศรษฐกิจและทุนที่ มั่นคงสามารถนาไปสู่ชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเองเป็นปัจจัยชี้วัดความเข้มแข็ง ของทุนชุนชน และมิ ติการพัฒนาความเข้มแข็งของทุน มีระบบ
เศรษฐกิจที่ตอบสนองคนในชุมชน มีระบบบริหารจัดการที่ดี
ข้อเสนอแนะ
1. การนาทุนชุมชนมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการทุนชุมชน ให้เข้าใจอย่างแท้จริง เน้นการสร้างทุนที่ไม่ใช่ตวั เงินทุน
2. พัฒนาศักยภาพทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านล้าหลัง ควรมีบูรณาการและการบริหารจั ดการทุน
ชุมชนในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพมี การเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน
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ศึกษากลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
STUDY OF FLOATING MARKET STRATEGY FOR SUSTAINABLE TOURISM
ชัยวิชญ์ ม่วงหมี1
Chaiyawit Muangmee1
1อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย พฤติกรรมนักท่องเที่ ยว ปัจจัย
กลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยอย่างยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้
เป็ นการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้ เทคนิ ค แบบผสมผสานระหว่างการศึ กษาเชิ งคุ ณ ภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่ง
การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพกระท าโดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จากผู้ เชี่ ย วชาญ 10 คน เพื่ อ ส ารวจตั ว แปรที่ เป็ น
องค์ประกอบของกลยุทธ์และนาไปพัฒนาเครื่องมือวิจั ยสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่แบบสอบถามที่ผ่านการหา
คุณภาพด้านความตรงและความเชื่อมั่น โดยตัวอย่างที่ศึกษาจานวน 600 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลวิจัยพบว่า (1) ภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยอย่างยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าอย่างยั่งยืน
ในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยสูง มีค่าเฉลี่ยสูง (2) องค์ประกอบเชิงยืนยันของตลาดน้าในประเทศไทย พบว่าประกอบด้วย
ความประทับใจ กิจกรรม และสิ่งดึงดูด องค์ประกอบเชิง ยืนยันของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่าประกอบด้วย การ
ตัดสินใจ ทัศนคติ และการรับ รู้ องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทย พบว่าประกอบด้วย
สถานที่ บุคลากร ราคา ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการ และการส่งเสริมการตลาด และผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนาตลาดน้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย พบว่าประกอบด้วย มีการแนะนาบอกต่อ มีการใช้บริการซ้า และ
ความพึงพอใจผู้มาท่องเที่ยวตลาดน้า
คาสาคัญ : ภาพลักษณ์ตลาดน้า, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, กลยุทธ์ตลาดน้า
ABSTRACT
This research aims to (1) study the Image of the floating market in Thailand, traveler's
behavior, Thailand floating market sustainable strategy, and the sustainable development of
sustainable floating market in Thailand. This research integrated qualitative and quantitative
research techniques. In-depth interview with 10 experts of specialists were conducted to find the
variables which were related to the achievement strategies and to develop a valid and reliable
questionnaire, as an instrument to the quantitative research. The samples collected were 600.
The data were analyzed by using descriptive statistics Confirmatory Factor Analysis. The research
revealed that: ( 1) the Image floating market in Thailand, traveler's behavior, Thailand floating
market strategy, and sustainable development of sustainable floating market in Thailand were
mostly at high level. (2) Confirmatory Factors Analysis implied that the Image floating market in
Thailand have the highest the most impressive elements values, the traveler's behavior factors
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was decision, the Thailand floating market strategy factors was place, the sustainable
development of sustainable floating market in Thailand factors was Recommend and tell.
Keywords : The Image of the floating market, traveler's behavior, floating market strategy
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จากความหลากหลายของทรัพยากร
ดังกล่าวจึงถือเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สามารถจัดการท่ องเที่ยวได้หลายรูปแบบและเป็นการตอบสนองต่อ
ความต้องการที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ (สานักพัฒนาการท่องเที่ยว. 2560 : 41) การพัฒนาตลาด
น้าในประเทศไทยปัจจุบัน ส่งผลกระทบทางลบที่เกิดจากการพัฒนา การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการละเลยเอกลักษณ์ชุมชนของท้องถิ่น (ปรียาภรณ์ เนียมนก. 2555) แต่มีหน่วยงานรัฐและเอกชนหลาย
แห่งที่มีความพยายามในการผสมผสาน ความมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อเป็นจุดหมายในการสร้างรายได้ จากการ
ดาเนินธุรกิจและเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วประเทศ เช่น ตลาดน้าสี่ภาค พัทยา จังหวัดชลบุรี และตลาดอัมพวา
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น ซึ่งการดาเนิน งานในอนาคตของตลาดน้าในประเทศไทยจะต้องให้
ความสาคัญ ในการพัฒ นาตลาดน้าแบบยั่งยืนรวมเป็นภาคีบริ หารงาน เน้ นให้ทุก ภาคส่วนมีส่วนรวมในการเป็น
เจ้าของตลาดน้า เพื่อสร้างจิตสานึกในการดูแลรักษาร่ วมกันพัฒนาเป็นแหล่งทองเที่ยวใหม่ของประเทศ (วันทิกา
หิรัญเทศ. 2556). อย่างไรก็ตามการที่ตลาดน้าในประเทศไทยจะคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจะต้องอาศัยแนวทางการพัฒนา
ที่ ยั่ งยื น โดยค านึ งถึ ง มิ ติก ารพั ฒ นาที่ ไม่ มุงเน้ น ทางด้ านเศรษฐกิจ เพี ยงอย่างเดี ย ว จะต้ อ งรวมถึงด้ านการสร้า ง
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวตลาดน้าในประเทศไทย และต้องมีการศึกษาด้านพฤติกรรมนักท่ องเที่ยว ความสาเร็จ
แบบยั่งยืนของตลาดน้าในประเทศไทย ที่สาคัญตลาดน้าในประเทศต้องมีการบริหารตลาดบริการของตลาดน้าแบบ
ยั่งยืน ซึ่งตลาดน้าในประเทศไทย มีการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การบริหารตลาดน้าแบบยั่งยืน
ในประเทศไทย ตลาดน้าในประเทศไทยกับความเสี่ ยงที่ผู้บริหารตลาดน้าในประเทศไทยต้องมีความระมัดระวังเป็น
พิเศษคือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของประเทศจึงทาให้เกิดความเสี่ยงของตลาดน้าในประเทศเพิ่มขึ้น และมี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน (นราวดี บัวขวัญ. 2556) จะทาให้มีคู่แข่งจาก
ประเทศในอาเซียนที่มีการบริหารที่ดีกว่าประเทศไทยหรือมีตลาดน้าประเทศในสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะส่ งผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย อย่างยิ่ง
ภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย มีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการตลาด และกาหนดทิศ
ทางการดาเนินงานหรือกาหนดกลยุทธ์การตลาด โดยขาดความรอบรู้สิ่งดึงดูดของตลาดน้า กิจกรรมของตลาดน้า
และความประทั บ ใจ (Drucker. 2006) เพื่ อ ให้ ต ลาดน้ าประสบผลส าเร็ จ และปรั บ รู ป แบบภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ มี
ประสิท ธิภาพ (สานั กพั ฒ นาการท่องเที่ยว, 2560: 52) ซึ่งยังไม่มีการพั ฒ นาตลาดน้าด้านสิ่งดึงดูดของตลาดน้ า
กิจกรรมของตลาดน้าและความประทับใจดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการนาภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศ
ไทยมาวิเคราะห์อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพที่แท้จริง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Schiffman and Kanuk. 2007) เกิดผลกระทบจากการการรับรู้ ทัศนคติ การ
ตัดสินใจส่งผลให้ตลาดน้าในประเทศไทยมีปัญหา และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ดังนั้นจึงมีความจาเป็นจะต้อง
มีการให้ค วามสาคั ญ กับการสนั บสนุน ระบบเตรียมความพร้อมต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่จะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนที่ไม่อาจคาดหวังได้
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ปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน (Lovelock and wright. 2007) เป็นปัญหาที่สาคัญสาหรับ
ตลาดน้าในประเทศไทยปัจจุบัน ซึ่งตลาดน้าในประเทศไทย มีการวางแผนการตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพและได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของการบริการตลาดน้า การบริหารตลาดน้าแบบยั่งยืน ในประเทศไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ทางกายภาพ กระบวนการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นปัจจัย
สาคัญของตลาดน้าในประเทศไทยปัจจุบัน ดังนั้นตลาดน้าในประเทศไทยควรให้ความสาคัญกับปัจจัยตลาดบริการ
ของตลาดน้ าแบบยั่ งยืน ได้ จ ะต้ องมี ก ารปรับ ใช้ ตลาดบริการของตลาดน้ าแบบยั่งยืน อย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล ในการดาเนินกลยุทธ์การพัฒนาตลาดน้าเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในประเทศไทย ในปั จจุบันยังไม่
สามารถบริหารงานด้านการตลาดให้ประสบผลสาเร็จด้านการตลาด ซึ่งการวัดผลสาเร็จการพัฒ นาตลาดน้าใน
ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญด้านความพึงพอใจผู้มาท่องเที่ยวตลาดน้า มี การใช้บริการซ้า และมีการแนะนา
บอกต่อ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน
จากปัญหาและแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาของภาพลักษณ์ตลาดน้าใน
ประเทศไทย พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยอย่างยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
ตลาดน้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ผู้วิจัยจะนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการตลาดอย่า ง
ยั่งยืนของตลาดน้า จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3. เพื่อศึกษาปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน
4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย หมายถึง ความเป็นไทยของลักษณะเฉพาะของตลาดน้าในความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยว ที่นักท่ องเที่ยวสามารถประเมิน ให้ความสนใจ และให้คุณค่าได้ ซึ่งพิจารณาจาก สิ่งดึงดูด
กิจกรรมและความประทับใจ ในตลาดน้า
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การกระทาหรือการปฏิบัติของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจแสดงออกในเชิงบวก
หรือเชิงลบ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจ ของนักท่องเทีย่ วนั้น ๆ
ปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน หมายถึง การตลาดบริการ ของตลาดน้า ซึ่งเป็นการบริการ
ต่าง ๆ ที่ให้ผลประโยชน์ ความพอใจและสนองตอบความต้ องการของนักท่องเที่ยวอันจะนาไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืนในประเทศไทย ประกอบด้วยปัจจัย 7 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน หมายถึง ปัจจัยที่บ่งบอกถึงความสาเร็จของตลาดน้าแบบ
ยั่งยืน ได้แก่ ความพึงพอใจผู้มาท่องเที่ยวตลาดน้า มีการใช้บริการซ้า และมีการแนะนาบอกต่อ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพลักษณ์ต ลาดน้า
ในประเทศไทย
1. สิ่งดึงดูด
2. กิจกรรม
3. ความประทับ ใจ

พฤติก รรมนักท่อ งเที่ย ว
1. การรับรู้
2. ทัศนคติ
3. การตัดสินใจ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปัจ จัยกลยุท ธ์ต ลาดน้า
ปร ะเทศไทยแบบยั่ง ยืน
ผลิตภัณ ฑ์
ราคา
สถานที่
การส่งเสริม การตลาด
บุคลากร
กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒ นา
ตลาดน้าแบบยั่ง ยืน
1. ความพึงพอใจผู้ม า
ท่องเที่ยวตลาดน้า
2. มีก ารใช้บ ริก ารซ้า
3. มีก ารแนะนาบ อกต่อ

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ ใช้ เทคนิ ค ผสมผสานระหว่ า งการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภ าพ
(qualitative study) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) การรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือบทความสัมภาษณ์จาก
หนังสือพิมพ์ และสัมภาษณ์บุคคล 10 คน จากผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยว 2 คน นักวิช าการด้านการตลาด 4 คน
และผู้บริหารตลาดน้า 4 คน นาเสนอผลจากการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์และสัง เคราะห์ออกมาเป็นแนวทางในการตั้ง
แบบสอถามเชิงปริมาณ
(2) กาหนดประเด็นและขอบเขตของคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยการทาโครงสร้างของแบบ
สัมภาษณ์ หลังจากสัมภาษณ์แล้วผู้วิ จัยได้ทาการกาหนดตัวอย่างประชาชนที่มาท่องเที่ยวตลาดน้า 20 แห่งที่สาคัญ
(ข้อมูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2556) ได้แก่ ตลาดน้าขวัญเรียม ตลาดน้าอัมพวา ตลาดน้าทุ่งบัวชม ตลาด
น้าอโยธยา ตลาดน้าตลิ่งชัน ตลาดน้าคลองลัดมะยม ตลาดน้าดาเนินสะดวก ตลาดน้าบางน้าผึ้ง ตลาดน้าสี่ภาค
ตลาดน้าหัวหินสามพันนาม ตลาดน้าดอนหวาย ตลาดน้าหัวหิน ตลาดน้าลาพญา ตลาดน้าบางน้ อย ตลาดน้าคลอง
แห ตลาดน้าบางคล้า ตลาดน้าปากช่อง ตลาดน้าวัดตะเคียน ตลาดน้าวัดตะเคียน ตลาดน้าบางคูเวียง เพื่อที่จะได้
เก็บตัวอย่างตลาดน้าละ 30 ตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2552 : 16-21) ดังนั้นจึงใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 600
ตัวอย่างโดยผู้วิจัยทาการแบบสอบถามประชาชนที่มาท่องเที่ยวตลาดน้า รวม 600 ตัวอย่าง
(3) ดาเนินการสร้างข้อคาถามโดยพิจารณาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้า
และนิยามเชิงปฏิบัติการแล้วนาไปให้ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของข้อคาถาม ภาษาที่ใช้และการ
จัดรูปแบบการพิมพ์ พร้อมทั้งนามาปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนา
แบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านตลาดน้า
ตรวจสอบด้านความตรงตามเนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องชัดเจนของภาษาและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยใช้ดัชนี IOC (Item Objective Congruence) การคัดเลือกข้อคาถามใช้เกณฑ์ใน
การตัดสินความตรงเชิงเนื้อหา ที่กาหนดว่า ค่าดัชนี IOC ที่คานวณได้ต้องมากกว่า 0.6 (IOC>0.6) (กัลยา วานิชบัญชา.
2552) จึงถือว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับข้อความทีจ่ ะวัด
(4) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้ผ่านการแก้ไขจากผู้ทรงคุณ วุฒิ แล้ว นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้งและนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษา จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเที่ยง (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบัค) (Cronbach’s
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Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น .934 และผู้วิจัยนาข้อบกพร่องจากการทดลองมาปรับปรุงครั้งสุดท้าย และ
นาไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการสารวจภาพลักษณ์ ตลาดน้าในประเทศไทย พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยกลยุทธ์
ตลาดน้าประเทศไทย แบบยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืนในประเทศไทย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ของปัจจัย
ตัวแปร
S.D.
X
1. ภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย 3.85 .610
2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3.85 .520
3. ปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทย 3.86 .406
แบบยั่งยืน
4. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒ นาตลาดน้า 4.14 .452
แบบยั่งยืนในประเทศไทย

MIN
2
1
2

MAX
5
5
5

SK
-.121
-.130
.415

KU
-.667
-.004
.181

ค่าเฉลี่ย
มาก
มาก
มาก

2

5

-.346

.498

มาก

จากตารางที่ 1 ผลการสารวจ ภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.85)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.85) ปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทย 4.0 แบบยั่งยืน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.86) และ ผลสัมฤทธิ์ของการพั ฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X =4.14)
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืนในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบนี้แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (confirmatory factors analysis- second ordernd
-CFA2 ) โดยแยกวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยเดี่ยวแต่ละปัจจัย
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยการวิเคราะห์รวมทุกปัจ จัย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส องนั้ น จะเป็ น การยื น ยั น ข้ อ ค าถามของแต่ ล ะตั ว แปรสั ง เกตได้ ว่ า ค าถามนั้ น ๆ เป็ น ดั ช นี วั ด
องค์ประกอบหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้คาถามที่เป็นองค์ประกอบของปัจจัยนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนั้น จะเป็นการยืนยันตัวแปรสังเกตได้ของแต่ละปัจจัยว่าเป็นองค์ประกอบ
ของปัจจัยนั้น ๆ หรือไม่ และมีน้าหนักองค์ประกอบเป็นอย่างไรบ้าง เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ผู้วิจัยได้ทาการปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกั บข้อมูลเชิงประจักษ์ (model fitting) เพื่อที่จะสามารถ
สรุปได้ว่าองค์ประกอบของแต่ละปัจจัยนั้นมีน้าหนักองค์ประกอบ (factors loading--FL) เป็นอย่างไรบ้าง จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ทุกปัจจัย หรือแต่ละโมเดลการวัด (measurement model) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมาก โดยพิจารณาจากค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
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ตารางที่ 2 ค่าความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ค่าทางสถิติ
เกณฑ์ยอมรับ IMAGE
BAHAV
STRAT
SUCCE
47.34
56.87
426.61
49.84
χ2
Df
34
48
303
37
<2
1.39
1.18
1.40
1.34
χ2/df
P-Value
>0.05
0.063
0.178
0.071
0.077
RMSEA
<0.05
0.03
0.02
0.03
0.02
CFI
>0.9
0.99
0.99
0.99
0.99
TLI
>0.9
0.98
0.99
0.99
0.99
SRMR
<0.08
0.03
0.02
0.03
0.02
IMAGE คือ ภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย BAHAV คือ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
STRAT คือ ปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน SUCCE คือ ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน
จากตารางที่ 2 ผลค่าความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง ค่าไคสแควร์ χ2 ของตัวแปรภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย เท่ากับ 47.34 ตัวแปรพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว เท่ากับ 56.87 ตัวแปรปัจจัยกลยุ ทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน เท่ากับ 426.61 และตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน เท่ากับ 49.84
ค่าองศาอิสระ df ของตัวแปรภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย เท่ากับ 34 ตัวแปรพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เท่ากับ
48 ตัวแปรปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่ง ยืน เท่ากับ 303 และตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาด
น้าแบบยั่งยืน เท่ากับ 37
ค่าไคสแควร์หารด้วยค่าองศาอิสระ χ2/df ของตัวแปรภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย เท่ากับ 1.39
ตัวแปรพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เท่ากับ 1.18 ตัวแปรปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทย 4.0 แบบยั่งยืน เท่ากับ 1.40
และตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน เท่ากับ 1.34
ค่าความเป็นไปได้ (probability) P-Value ของตัวแปรภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย เท่ากับ 0.03
ตัวแปรพฤติกรรมนั กท่องเที่ยว เท่ากับ 0.2 ตัวแปรปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทย แบบยั่งยืน เท่า กับ 0.071
และตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน เท่ากับ 0.077
ค่าดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อน RMSEA ของตัวแปรภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย เท่ากับ
0.03 ตัวแปรพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เท่ากับ 0.02 ตัวแปรปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน เท่ ากับ
0.03 และตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน เท่ากับ 0.02
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ CFI ของตัวแปรภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย เท่ากับ 0.99
ตัวแปรพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เท่ากับ 0.99 ตัวแปรปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน เท่ากับ 0.99 และ
ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน เท่ากับ 0.99
ค่ า ดั ช นี Tucker-Lewis (TLI) ของตั ว แปรภาพลั ก ษณ์ ต ลาดน้ าในประเทศไทย เท่ า กั บ 0.98 ตั ว แปร
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เท่ากับ 0.99 ตัวแปรปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน เท่ากับ 0.99 และตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน เท่ากับ 0.99
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ค่าดัชนีรากที่สองของส่วนเหลือมาตรฐาน SRMR ของตัวแปรภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย เท่ากับ
0.03 ตัวแปรพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เท่ากับ 0.02 ตัวแปรปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทย 4.0 แบบยั่งยืน เท่ากับ
0.03 และตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน เท่ากับ 0.02
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทยดังแสดงในภาพที่ 1
ข้ อ 1
ข้ อ 2

ข้ อ 3

สิ่งดึงดูด

ข้ อ 4

ข้ อ 5
ข้ อ 6

ข้ อ 7
ข้ อ 8

กิจ กรรม

ภาพลักษณ์ตลาดน้าใน
ประเทศไทย

ข้ อ 9
ข้ อ 10
ข้ อ 11
ข้ อ 12

ความประทับใจ

ข้ อ 13

ภาพที่ 1 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย
จากภาพที่ 1 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1. สิ่งดึงดูด ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.42, 0.41,
0.55, 0.56 และ 0.40 ตามลาดับ
2. กิจกรรม ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.60, 0.28,
0.67 และ 0.86 ตามลาดับ
3. ความประทับ ใจ ประกอบด้วยค าถาม ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 น้าหนั กองค์ ป ระกอบเท่ ากับ
0.67, 0.55, 0.55 และ 0.47 ตามลาดับ
4. ภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรสิ่งดึงดูด
ตัวแปรกิจกรรม และตัวแปรความประทับใจ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96, 0.76 และ 0.90 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ดังแสดงในภาพที่ 2
ข้ อ 14

ข้ อ 15
ข้ อ 16

การรับรู้

ข้ อ 17
ข้ อ 18

ข้ อ 19

ทัศนคติ

พฤติก รรมนักท่อ งเที่ย ว

ข้ อ 20
ข้ อ 21
ข้ อ 22
ข้ อ 23
ข้ อ 24

การตัดสิน ใจ

ข้ อ 25
ข้ อ 26

ภาพที่ 2 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

585

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

จากภาพที่ 2 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1. การรับรู้ ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.51, 0.51,
0.68 และ 0.66 ตามลาดับ
2. ทัศนคติ ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.63, 0.67 และ
0.69 ตามลาดับ
3. การตัดสินใจ ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 21 ข้อ 22 ข้ อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 26 น้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.54, 0.58, 0.62, 0.60, 0.56 และ 0.49 ตามลาดับ
4. พฤติกรรมนักท่องเที่ ยว ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรการรับรู้ ตัวแปร
ทัศนคติ และตัวแปรการตัดสินใจ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92, 0.73 และ 0.84 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทย 4.0 แบบยั่งยืน
ดังแสดงในภาพที่ 3
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

27
28
29
30

ราคา

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

31
32
33
34

สถา ท่

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

35
36
37
38
39
40
41

การส่ ง สริ ม การ ลาด

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

42
43
44
45

บคลากร

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

46
47
48
49

กระบวนการ

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

50
51
52
53

สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

54
55
56
57

ผลิ

ปัจ จัยกลยุท ธ์ต ลาดน้า
ประเทศไทย แบบยั่งยืน

ั

ภาพที่ 3 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน
จากภาพที่ 3 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82, 0.86,
0.89 และ 0.66 ตามลาดับ
2. ราคา ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.30, 0.72,
0.77 และ 0.56 ตามลาดับ
3. สถานที่ ประกอบด้ ว ยค าถาม ข้ อ 35 ข้ อ 36 ข้ อ 37 ข้ อ 38 ข้ อ 39 ข้ อ 40 ข้ อ 41 น้ าหนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.44, 0.31, 0.48, 0.70, 0.62, 0.65 และ 0.74 ตามลาดับ
4. การส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 42 ข้อ 43 ข้อ 44 ข้อ 45 น้าหนัก องค์ประกอบเท่ากับ
0.62, 0.41, 0.49 และ 0.40 ตามลาดับ
586

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

5. บุคลากร ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 46 ข้อ 47 ข้อ 48 ข้อ 49 น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.49, 0.58,
0.75 และ 0.75 ตามลาดับ
6. กระบวนการ ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 50 ข้อ 51 ข้อ 52 ข้อ 53 น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.65 ,
0.69, 0.75 และ 0.66 ตามลาดับ
7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 54 ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 น้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.59, 0.68, 0.78 และ 0.78 ตามลาดับ
8. ปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร
ด้านผลิตภัณฑ์ ตัวแปรด้านราคา ตัวแปรด้านสถานที่ ตัวแปรด้านการส่งเสริมการตลาด ตัวแปรด้านบุคลากร ตัวแปร
ด้านกระบวนการ และตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่า กับ 0.69, 0.68, 080, 0.91,
0.87, 0.90 และ 0.72 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยันอันดับที่สองของผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืนดัง
แสดงในภาพที่ 4

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
ตลาดน้าแบบยั่งยืน

ความพึงพอใจผู้มา
ท่องเที่ยวตลาดน้า

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ 61
ข้ อ

มีการใช้บริการซ้า

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ข้ อ

มีการแนะน าบอกต่อ

ข้ อ
ข้ อ

ภาพที่ 4 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน
จากภาพที่ 4 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1. ความพึ งพอใจผู้ มาท่ อ งเที่ ยวตลาดน้ า ประกอบด้วยค าถาม ข้อ 58 ข้อ 59 ข้อ 60 ข้ อ 61 ข้อ 62
น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.42, 0.55, 0.73, 0.67 และ 0.76 ตามลาดับ
2. มีการใช้บริการซ้า ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 63 ข้อ 64 ข้อ 65 ข้อ 66 น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.69, 0.84, 0.73 และ 0.73 ตามลาดับ
3. มีการแนะนาบอกต่อ ประกอบด้วยคาถาม ข้อ 67 ข้อ 68 ข้อ 69 น้าหนักองค์ประกอบเท่า กับ 0.75,
0.77 และ 0.71 ตามลาดับ
4. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร
ความพึ ง พอใจผู้ ม าท่ อ งเที่ ย วตลาดน้ า ตั ว แปรมี ก ารใช้ บ ริ ก ารซ้ า และตั ว แปรมี ก ารแนะน าบอกต่ อ มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.82, 0.96 และ 0.93 ตามลาดับ
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วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยั นที่ได้ในที่นี้ จะมีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
อันดับที่สองที่ผ่านมา เนื่องจากการวิเคราะห์อันดับที่สองนั้นจะทาการวิเคราะห์แยกปัจจัยแต่ละตัว ซึ่งถูกอิทธิพล
ของตัวแปรอื่น ๆ กระทาด้วย ส่งผลให้ค่าน้าหนักองค์ประกอบเปลี่ยนไป ซึ่ง จากโมเดลการวัดนั้นจะต้ องพิจารณา
จากทุก ๆ ตัวแปรสังเกตได้ สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองที่ผ่านมานั้น เป็นเพียงการยืนยัน
องค์ประกอบในเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ข้อคาถามว่าเป็นตัววัดที่ดีของตัวแปรสังเกต
ได้แต่ละตัวหรือไม่เท่านั้น เพื่อที่ จะได้นาไปวิเคราะห์ต่อในโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังนั้นค่าน้าหนัก
องค์ ป ระกอบที่ จ ะได้ น าเสนอต่ อ ไปนี้ จะเป็ น ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบที่ จ ะน าไปใช้ ซึ่ ง จะได้ น าเสนอน้ าหนั ก
องค์ประกอบของแต่ละปัจจัยดังภาพ 5, 6, 7, 8 และตารางที่ 3
สิ่งดึงดูด

ภาพลักษณ์ตลาดน้า
ในประเทศไทย

กิจกรรม
ความประทับใจ

ภาพที่ 5 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย
จากภาพที่ 5 องค์ประกอบของภาพลักษณ์ ตลาดน้าในประเทศไทย ตัวแปรสังเกตได้สิ่งดึงดูด มีน้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.65 และตัวแปรสังเกตได้กิจกรรม มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.68 และตัวแปรด้านสังเกต
ได้ความประทับใจ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.69
การรับรู้

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

ทัศนคติ
การตัดสินใจ

ภาพที่ 6 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
จากภาพ 6 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ตัวแปรสังเกตได้การรับรู้ มีน้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.53 และตัวแปรสังเกตได้ทัศนคติ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.67 และตัวแปรสังเกตได้การตัดสินใจ มี
น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.70
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ผลิตภัณฑ์
ราคา
สถานที่

ปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้า
ประเทศไทยแบบยั่งยืน

การส่งเสริมการตลาด
บุคลากร
กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ภาพที่ 7 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน
จากภาพ 7 องค์ ป ระกอบของปั จ จั ย กลยุ ท ธ์ ต ลาดน้ าประเทศไทย 4.0 แบบยั่ ง ยื น ตั วแปรสั ง เกตได้
ผลิตภัณฑ์ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.64 ตัวแปรสังเกตได้ ราคา มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.66 ตัวแปร
ด้านสังเกตได้ สถานที่ มี น้ าหนั กองค์ ป ระกอบเท่ า กับ 0.71 ตั วแปรสังเกตได้ การส่ งเสริม การตลาด มีน้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.58 ตั วแปรสั ง เกตได้ บุ ค ลากร มี น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.69 ตั วแปร สั ง เกตได้
กระบวนการ มี น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.61 และตั วแปร สั ง เกตได้ สิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพ มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.63

ความพึงพอใจผู้มาท่องเที่ยวตลาดน้า

ผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน

มีการใช้บริการซ้า
มีการแนะนาบอกต่อ

ภาพที่ 8 โมเดลการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน
จากภาพ 8 องค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืน ตัวแปรสังเกตได้ ความพึงพอใจ
ผู้ ม าท่ อ งเที่ ย วตลาดน้ า มี น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.40 ตั ว แปรสั ง เกตได้ มี ก ารใช้ บ ริ ก ารซ้ า มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.56 และตัวแปรสังเกตได้ มีการแนะนาและบอกต่อ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.61
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ตารางที่ 3 ค่าน้าหนักองค์ประกอบของการวิเคราะห์ปัจจัย
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้
น้าหนักองค์ประกอบ
SE
t
ภาพลั ก ษณ์ ต ลาดน้ าใน สิ่งดึงดูด
0.65**
0.03 16.81
ประเทศไทย
กิจกรรม
0.68**
0.04 15.90
ความประทับใจ
0.69**
0.04 15.41
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การรับรู้
0.53**
0.06 8.91
ทัศนคติ
0.67**
0.03 17.34
การตัดสินใจ
0.70**
0.03 19.92
ปั จ จั ย กลยุ ท ธ์ ต ลาดน้ า ผลิตภัณฑ์
0.64**
0.03 18.90
ประเทศไทยแบบยั่งยืน
ราคา
0.66**
0.03 19.01
สถานที่
0.71**
0.03 23.31
การส่งเสริมการตลาด 0.58**
0.04 13.91
บุคลากร
0.69**
0.03 20.62
กระบวนการ
0.61**
0.04 14.84
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง 0.63**
0.03 17.76
กายภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา ความพึ งพ อใจผู้ ม า 0.40**
0.03 10.24
ตลาดน้าแบบยั่งยืน
ท่องเที่ยวตลาดน้า
มีการใช้บริการซ้า
0.56**
0.05 10.94
มีการแนะนาบอกต่อ 0.61**
0.05 11.97
Chi-Square = 34.02, df = 32, P = 0.37, CFI = 0.99 TLI = 0.99 SRMR = 0.05 RMSEA = 0.01

R2
0.43
0.47
0.48
0.29
0.45
0.49
0.42
0.43
0.50
0.34
0.47
0.38
0.39
0.16
0.32
0.37

จากตารางที่ 3 ผลการพัฒนาองค์ประกอบของภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่า
น้าหนักมากที่สุดคือ ความประทับใจ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.69 ส่วนตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้าหนัก น้อย
ที่สุดคือ สิ่งดึงดูด มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.65 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ของตัวแปรสังเกตได้
มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.48 โดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุดคือ ความ
ประทับใจ มีค่าเท่ากับ 0.48 ส่วนตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ต่าสุด คือ สิ่งดึงดูด มีค่าเท่ากับ 0.43
ผลการพัฒนาองค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้าหนักมากที่สุดคือ การตัดสิ นใจ มี
น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.70 ส่วนตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้าหนักน้อยที่สุดคือ การรับ รู้ มีน้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.53 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ของตัวแปรสังเกตได้มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ อยู่
ระหว่าง 0.29 – 0.49 โดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุดคือ การตัดสินใจ มีค่าเท่ากับ 0.49 ส่วนตัว
แปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ต่าสุด คือ การรับรู้ มีค่าเท่ากับ 0.29
ผลการพั ฒ นาองค์ประกอบของปัจจัย กลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่ า
น้าหนักมากที่สุดคือ สถานที่ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.71 ส่วนตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้าหนักน้อยที่สุดคือ
การส่งเสริมการตลาด มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.58 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ของตัวแปร
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สังเกตได้มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ อยู่ระหว่าง 0.34 – 0.50 โดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุดคือ
สถานที่ มีค่าเท่ากับ 0.50 ส่วนตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ต่าสุด คือ การส่งเสริมการตลาด มีค่าเท่ากับ
0.34
ผลการพัฒนาองค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าแบบยั่งยืนตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้าหนัก
มากที่สุดคือ มีการแนะนาบอกต่อ มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.61 ส่วนตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้าหนักน้อยที่สุด
คือ ความพึงพอใจผู้มาท่องเที่ยวตลาดน้า มีน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.40 เมื่อพิจารณาค่ าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ ของตัวแปรสังเกตได้มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ อยู่ระหว่าง 0.16 – 0.37 โดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์สูงสุดคือ มีการแนะนาบอกต่อ มีค่าเท่ากับ 0.37 ส่ วนตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ต่าสุด คือ
ความพึงพอใจผู้มาท่องเที่ยวตลาดน้า มีค่าเท่ากับ 0.16
การอภิปรายผล
1. ผลการการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของปัจจัย ภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย ในภาพรวมให้ความสาคัญ
ปัจจัยภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย อยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพลักษณ์ตลาด
น้าในประเทศไทย โดยภาพรวมตัวแปรสังเกตได้ ด้านความประทับใจ มีผลต่อภาพลักษณ์ตลาดน้าในประเทศไทย
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ กิจกรรม และสิ่งดึงดูด ตามลาดับ ผลการวิจัยพบว่า ความประทับใจ ของนักเที่ยวที่มีต่อ
ตลาดน้าที่สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลตลาดน้าได้อย่างสะดวก การต้อนรับของเจ้าหน้าที่และชุมชนตลาดน้า เป็น
กัน เอง สอดคล้องกับแนวคิ ดและทฤษฎีของ (Camprubi, Guia, and Comas. 2008 : 47-58) ที่กล่าวว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่ดีจะทาให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับความสนใจ และความประทับใจ ด้ านภาพลักษณ์ที่ดี สิ่งดึงดูด
ที่สาคัญคือความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศที่ดี มีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ มีอาหารหลากหลายให้
เลือกรับประทาน ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Panjakajornsak. 2011) ที่พบว่า ภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อลูกค้า
2. ผลการการวิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ของพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ในภาพรวมให้ ค วามส าคั ญ พฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยภาพรวมตัวแปร
สังเกตได้ การตัดสินใจ มีผลต่อปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ทัศนคติ
และการรับรู้ ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจ นักท่องเที่ยวเลือกมาท่อ งเที่ยวจากประสบการณ์ของตนเอง สอดคล้อง
กับแนวคิดของ (Hawkins and Mothersbaugh. 2010 : 116-124) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทัศนคติมีผลต่อพฤติ กรรม การรับรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Kandampully and
Hu. 2007) ที่พบว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการตลาดบริการ และผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน
3. ผลการการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน ในภาพรวมในภาพรวม
ให้ความสาคัญปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยแบบยั่งยืน อยู่ในระดั บมาก และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมตัว แปรสังเกตได้ สถานที่ มีผลต่อปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้า
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน มากที่สุด รองลงมาได้แ ก่ บุคลากร ราคา ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการ
และการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ ผลการวิจัยพบว่า สถานที่ เป็นองค์ประกอบของปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้า แหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดน้ามีความปลอดภัย พร้อมทั้งสามารถเดินภายในตลาดและจุดเยี่ยมชมต่าง ๆ ได้สะดวก ร้านอาหารมี
เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Lovelock and wright. 2007) ที่กล่าวว่า
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ธุรกิจควรให้ความสาคัญต่อบุคลากรเพื่อให้มีการพัฒนา ไปสู่การบริการที่เ ป็นเลิศ ด้านราคา ตั้งราคาที่เหมาะสม
สามารถเจรจาต่อรองราคา สินค้าและบริการได้ ทาให้นักท่องเที่ ยวมีความประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ครั้ง
การจัดระบบที่ดีจะส่งผลให้กลยุท ธ์ประสบผลสาเร็จ และด้านการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ที่สาคัญมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่ อ งเที่ ย ว ในวัน หยุ ดราชการ สอดคล้ องกั บ งานวิจั ย ของ (Sani and Mahasti. 2013) ที่ พ บว่า การพั ฒ นาด้ า น
ศักยภาพการท่องเที่ยวส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
4.ผลการการวิเคราะห์ ค่ าเฉลี่ ยของผลสัม ฤทธิ์ของการพั ฒ นาตลาดน้ าอย่ างยั่งยืน ในประเทศไทย ใน
ภาพรวมให้ความสาคัญผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยภาพรวมตัวแปรสังเกต
ได้ มีการแนะนาบอกต่อ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย มากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ มีการใช้บริการซ้า และความพึงพอใจผู้มาท่องเที่ยวตลาดน้า ตามลาดับ ผลการวิจัยพบว่า ด้านมีการแนะนา
บอกต่อ ครอบครัว ญาติและเพื่อน สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Simpson, Siguaw and Sheng. 2516 :
161-175) การตัดสินใจกลับมารับบริการซ้าอีกครั้งเกิดจากการที่ ธุรกิจมีประสบการณ์ด้านการตลาดที่ดี สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (Panjakajornsak. 2011) ที่พบว่า ความพึงพอใจมีผลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
ให้กลับมาใช้บริการซ้า
ปัจ จัยกลยุท ธ์ต ลาดน้า
ประเทศไทยแบบยั่งยืน
1. สถานที่
2. บุคลากร
3. ราคา
4. ผลิตภัณ ฑ์
5. กระบวนการ
6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
7. การส่งเสริม การตลาด

ภาพลักษณ์ต ลาดน้า
ในประเทศไทย
1. ความประทับ ใจ
2. กิจกรรม
3. สิ่งดึงดูด

พฤติก รรมนักท่อ งเที่ย ว
1. การตัดสินใจ
2. ทัศนคติ
3. การรับรู้

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒ นา
ตลาดน้าแบบยั่งยืน
1. มีก ารแนะนาบอกต่อ
2. มีก ารใช้บ ริก ารซ้า
3. ความพึงพอใจผู้ม า
ท่องเที่ยวตลาดน้า

ภาพที่ 9 องค์ประกอบของกลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยื น แสดงค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ของปัจจัย (ชัยวิชญ์ ม่วงหมี)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1.1 ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้าประเทศไทย ควรให้ค วามสาคัญ ปรับปรุ งร้านค้า ให้มีความ
สะอาด สวยงามตามธรรมชาติ ปรับปรุงราคา ด้านราคา และที่ สาคั ญ ร้านค้าต่าง ๆ ตั้ งราคาที่เหมาะสม ทาให้
นักท่องเที่ยวมีความประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ครั้ง
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1.2 ผู้บริหารตลาดน้าในประเทศไทย ควรให้ความสาคัญด้านสร้างภาพลักษณ์ สร้างความประทับใจ
ทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว ที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ ยวชมธรรมชาติเป็น
วิถีชนบท มีกิจกรรมที่เป็นที่สนใจและ รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ ดี ร้านอาหารมีเพียงพอ มีห้องน้าสะอาด มีที่จอด
รถเพียงพอและสะดวกสบาย
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ในการทาการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้นาท้องถิ่น ประชาชนใน
พื้นที่ ร้านค้าในตลาดน้า และทา focus group เฉพาะแห่งเพื่อให้สามารถพั ฒนาตลาดน้าแต่ละแห่งเชิงพื้นที่ตาม
สภาพแวดล้อมและสภาพการเมืองท้องถิ่นของตลาดน้านั้น ๆ
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อิทธิพลของความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
THE INFLUENCES OF ABILITY TO CREATE BUSINESS ALLIANCE FOR PERFORMANCE OF
COMMUNITY ENTERPRISE IN PHETCHABURI PROVINCE
ปิยธิดา ขุมทอง1
Piyathida Khumthong1
วัชระ เวชประสิทธิ์1 และ กฤตชน วงศ์รัตน์2
Watchara Wetchprasid1 and Kritchana Wongrat2
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1,2อาจารย์ ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บทคัดย่อ
วิส าหกิ จ ชุ ม ชนเปรียบเสมื อ นรากฐานสาคั ญ ของความมั่ น คงและยั่ง ยืน ของระบบเศรษฐกิ จ ไทย แต่
วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยมีการพั ฒนาค่อนข้างน้อย เนื่องจากขาดองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้า
หรือบริการ ทาให้หลายกลุ่มต้องปิดกิจการลง ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะนามาซึ่งนวัตกรรมและผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อศึกษา 1) ความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ การสร้าง
นวัตกรรม และผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวั ดเพชรบุรี 2) อิทธิพลของความสามารถในการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีต่อการเรีย นรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ 3) อิทธิพลของความสามารถในการสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ที่มีต่อการสร้างนวัตกรรม 4) อิทธิพลของการเรียนรู้จากพั นธมิตรทางธุรกิจ ที่มีต่อการสร้างนวัตกรรม 5)
อิทธิพลของการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมต่อผลการดาเนินงานในบริบทของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยการเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งจานวน 185 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ที่
มีค่าทดสอบความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานจากการทดสอบค่าสัม ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และทดสอบความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์
การถดถอยอย่างง่าย และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนในจั งหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่ เป็น ประเภทการผลิตและแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 70.3 มีระยะเวลาการดาเนินธุรกิจ 1–5 ปี ร้อยละ 91.9 โดยความสามารถใน
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านความไว้วางใจ ด้านความร่วมมือ และประสบการณ์ด้านพันธมิตรเป็นองค์ประกอบ
สาคัญที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเรียนรู้จ ากพันธมิตรทางธุรกิจ และการสร้างนวัตกรรม และยังพบว่าการเรียนรู้จาก
พันธมิตรทางธุรกิจและการสร้างนวัตกรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรี
คาสาคัญ : การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ, ผลการดาเนินงาน, วิสาหกิจชุมชน
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ABSTRACT
Community enterprises are the cornerstone of the stability and sustainability of the Thai
economy. But community enterprises in Thailand are relatively less developed. Due to the lack
of knowledge and innovation in the development of goods or services. Many groups have shut
down. Researchers recognize the importance of Ability to Create Business Alliance. To exchange
knowledge to bring about innovation and better performance. The researcher studied that the
purpose of research is 1) to study the ability to create business alliance, learning from business
alliance, innovation and Performance of Community Enterprise in Phetchaburi. 2) The influence
of the ability to create business alliance on learning from business alliance. 3) The influence of
the ability to create business alliance on the innovation. 4) The influence of learning from
business alliance on the innovation 5) The influence of learning from business alliance and the
innovation on performance. In the context of community enterprises in Phetchaburi province.
The samples were collected in 185 groups. The tools used in the research were questionnaire.
The reliability of the questionnaire was 0.94. Descriptive statistics were used percentage mean
standard deviation. The statistics used to test the hypothesis were the correlation coefficient and
simple regression and multiple regression.
The research found that Community Enterprise Group in Phetchaburi, Most of the 70.3
percent was agricultural production and Agricultural processing category. Most of them have a
period of 1 to 5 years, 91.9 percent. The ability to create business alliance, the trust commitment
and alliance experience. Positive influence on learning from business alliance It also has a
positive influence on innovation. And find that learning from business alliance and innovation. It
also has a positive influence on Performance.
Keywords : Ability to create business alliance, Performance and community enterprise.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจบ่อยครั้ง
ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของสังคมไทย รัฐบาลแต่ละสมัยต่างก็มีแนวความคิดที่จะทาให้ประเทศสามารถเผชิญ
วิกฤตดังกล่าวได้ โดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก และการสร้างความเชื่อมโยง
เศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลก จึงมีการกาหนดพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้มี การส่งเสริมความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการ
พัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
พร้อมสาหรับการแข่งขันในอนาคต ทั้งยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 แห่งเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่ น ตามพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีดาริให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นกาลังสาคัญของแผ่นดินในการยกระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย เพื่อนาพา
ประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป
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ปัจจุบันประเทศไทยมีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งสิ้ นจานวน 85,651 แห่ง โดยใน
จังหวัดเพชรบุรีมีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน จานวน 290 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2561) กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสานักงานเลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้กากับ
ดูแ ลการด าเนิน งานของกลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชน ได้กาหนดให้วิส าหกิจ ชุม ชนหรือ เครือ ข่า ยวิส าหกิจ ชุม ชนที ่จ ด
ทะเบียนแล้วต้องผ่านการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงระดับ
ความเข้มแข็งและผลการดาเนินงาน และสามารถวางแผนพัฒนาได้ตามความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ โดย
ในการประเมินศักยภาพมีการแบ่งโครงสร้างการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การประเมินกระบวนการ เป็น
การประเมินผู้นาและการบริหารวิสาหกิจชุมชน การวางแผนการดาเนินงาน การบริหารการต ลาด การจัดการ
ความรู้และข้อมูล การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และการจัดการสินค้าหรือบริการ 2) การประเมินผลลัพธ์ คือ
การประเมินผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน การประเมิน ศักยภาพตามแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจ
ชุม ชน ถือ ว่า เป็น กระบวนการสาคัญ ที ่จ ะทาให้วิส าหกิจ ชุม ชนได้เรีย นรู้ต นเองในทุก ด้า น ทั้ง ประเด็น ด้า นทิศ
ทางการดาเนิน งาน การวางแผนการดาเนิน งาน การบริห ารการตลาด การเรีย นรู้ ตลอดจนผลลัพ ธ์ข องการ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาให้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความยั่งยืน ซึ่งการประเมินดังกล่าว แบ่งเป็น 3
ระดับ คือ ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับ ต้องปรับปรุง จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในจังหวัด
เพชรบุรีมีวิสาหกิจชุมชนที่ประเมินศักยภาพแล้ว จานวน 186 แห่ง โดยแบ่งเป็นกลุ่มระดับดี จานวน 63 แห่ง
ระดับปานกลาง จานวน 113 แห่ง และระดับต้องปรับปรุง จานวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33, 60.75 และ
5.91 ตามลาดับ (สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2561) จากผลการประเมินศักยภาพ
สรุปได้ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีร้อยละ 66.67 ยังคงต้องการการพัฒนาเพื่อความสาเร็จที่จะนาไปสู่
ความยั่งยืนต่อไป
คู่มือ การประเมิน ศัก ยภาพวิส าหกิจ ชุม ชน กล่าวว่า การจัด การความรู้ในชุมชน เพื่อ ให้เกิด การสร้า ง
ความรู้ใหม่ หรือที่เรีย กว่านวัตกรรมนั้น จัดเป็นหัวข้อสาคัญต่อการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ที่จะทาให้ เกิด
การพัฒนาความสามารถในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พิเชฐ ปานช้าง (2559) ที่กล่าว
ว่า การเพิ่ม การเรีย นรู้ให้กับ กลุ่ม ผู้นาในชุม ชนอย่า งมีบูรณาการ และการสร้า งภ าคีเครือ ข่า ยการพัฒ นาที่มี
ประสิทธิภาพจึงจะทาให้การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมี การพัฒ นาอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับ ธนัณ ชัย สิงห์
มาตย์ และพรรษวดี พงษ์ศิริ (2559) ที่พ บว่า หลังจากที่วิส าหกิจ ชุม ชนกลุ่ม มะค่า ทรัพ ย์ท วี ได้นาการจัด การ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ทาให้ผลการดาเนินงานของกลุ่มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ จิตรลดา เพลิดพริ้ง
(2560) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดการวิสาหกิจชุ มชน
ที่ทาให้วิสาหกิจชุมชนประสบผลสาเร็จและได้รับรางวัลดีเด่น พบว่าหากวิสาหกิจชุมชนอีกจานวนมากได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยให้เติบโตขึ้นได้เป็นอย่างมาก
ซึ่ง Chen. (2008 : 1289-1295) พบว่าความสามารถในด้า นการแข่งขันของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในต่างประเทศ
เป็น แรงผลัก ดัน ที ่ท าให้เ กิด กระบวนการเปลี ่ย นแปลงแห่ง การเรีย นรู ้ และมีบ ทบาทส าคัญ ในการพัฒ นา
ความสามารถในการแข่งขันอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน ศุภารดี สาราญรื่น. (2555) พบว่ากลยุทธ์พันธมิตรทาง
ธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกต่อ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ช่วยให้การดาเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ อัน
ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแก่องค์การได้อย่างยั่งยืน โดยที่ สัญญา
เคณาภูมิ (2558) พบว่า การสร้า งนวัต กรรมเพื ่อ พัฒ นาคุณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์เป็น หนึ ่ง ในแนวทางการพัฒ นา
ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้า งต้น สรุปได้ว่าการ
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พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืนนั้น จะต้องมีการจั ดการความรู้ ซึ่งอาจเกิดจากความเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจ ระหว่างกลุ่ม เพื่อการต่อยอดให้เกิดนวั ตกรรมใหม่ที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า
ความสามารถในการสร้างพันธมิต รทางธุรกิจ จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่นาไปสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลให้
วิส าหกิจ ชุม ชนของจัง หวัด เพชรบุร ีม ีผ ลการด าเนิน งานที ่ม ีป ระสิท ธิภ าพและเป็น ไปตามเจตนารมย์ข อง
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ส่งผล
ต่อผลการดาเนินงานของวิส าหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีให้มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และ
มีผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนหน่วยงานภาครั ฐที่กากับดูแล คือกรม
ส่งเสริมการเกษตร สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างพันธมิตรของกลุ่มวิ สาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ การสร้าง
นวัตกรรม และผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มีต่ อการเรียนรู้จากพันธมิตรทาง
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่ อ ศึ กษาอิทธิพ ลของความสามารถในการสร้างพั น ธมิตรทางธุรกิจ ที่มีต่อ การสร้างนวัตกรรมของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจที่มีต่อการสร้างนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดเพชรบุรี
5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมที่มีต่อผลการดาเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัย ครั้ง นี้ผู้วิจัย ได้ท บทวนวรรณกรรมแนวคิด องค์ป ระกอบในการสร้า งพัน ธมิต รทางธุรกิจ ตาม
แนวคิดของรัตนา สีดี (2559) ซึ่งจะทาให้ธุรกิจ สามารถสร้างและรักษาความพันธ์ระหว่างคู่พันธมิตรทางธุรกิจให้
คงอยู่ไว้ได้และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ความไว้วางใจ ความผูกพัน ความร่วมมือ ประสบการณ์ด้าน
พันธมิตร และหน้าที่ด้านพัน ธมิตร โดยได้นิยามศัพท์เฉพาะเพื่อดาเนินการวิจัยไว้ดังนี้
1. ความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Ability to Create Business Alliance) หมายถึง
ความสามารถในกระบวนการจัดการความร่วมมือ ระหว่างคู่พันธมิตร ในลักษณะการแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
ทรัพ ยากรและความสามารถระหว่า งธุรกิจ ในการพัฒ นาสิน ค้า หรือบริการร่วมกัน เพื่อให้มีศัก ยภาพในการ
ดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น โดยความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1.1 ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ตรงตาม
ความต้อ งการ และก่อ ให้เกิด ประโยชน์แก่ก ลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชนและพัน ธมิต รทางธุรกิจ จากการดาเนิน งานด้วย
ความชานาญและความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ จากการเปิดโอกาสให้สมาชิก
พนักงาน หุ้นส่วน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นกับคู่พันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างอิสระ
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1.2 ความผูกพัน (Commitment) หมายถึง การกระทาระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับ พันธมิตร
ทางธุรกิจ ในการรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ร ะหว่างกันไว้ โดยให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความผูกพัน
กับคู่พันธมิตรทางธุรกิจ จากการจัดกิจ กรรมร่ว มกันอย่างสม่าเสมอ และมีความมุ่งมั่นในการดาเนินกิจการด้วย
ความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อกัน
1.3 ความร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง การแบ่งปันทรัพยากรและผลประโยชน์ร่วมกั นให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า งกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกั บ พั น ธมิ ต รทางธุร กิ จ ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ความรู้ เงิ น ทุ น ความช านาญ
เทคโนโลยี ช่องทางการจาหน่าย และอื่นๆ ทาให้สามารถสร้างจุดแข็ง โดยคานึงถึงประโยชน์ระหว่างกัน โดยเป็นไป
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กาหนดร่วมกัน
1.4 หน้า ที ่ด ้า นพัน ธมิต ร (Alliance Function) หมายถึง การด าเนิน งานร่ว มกัน ระหว่า งกลุ ่ม
วิส าหกิจ ชุม ชนและพัน ธมิต รทางธุร กิจ ในการวางแผน ก าหนดเป้า หมาย จัด ท าข้อ ตกลง ด าเนิน งาน และ
ประเมิน ผลการดาเนิน งานร่ว มกัน เพื่อ ให้ก ารดาเนิน งานเป็น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน เป็น การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ
การดาเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบในข้อตกลงระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
1.5 ประสบการณ์ด้า นพัน ธมิต ร (Alliance Experience) หมายถึง กลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชนมีการนา
ประสบการณ์จากพันธมิตรทางธุรกิจ เดิม มาปรับให้มีความสอดคล้องในการวางแผนการจัดทาข้อตกลง และการ
บริหารจัดการร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น
2. การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance Learning) หมายถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มีการนาความรู้ที่ได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจมาปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อประสิ ทธิภาพในการ
ดาเนิน งานของกลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชน โดยเริ่ม จากการกาหนดความรู้ให้ต รงตามความต้อ งการขอ งกลุ่ม มีก าร
แสวงหาความรู้ โดยค้น หาและรวบรวมความรู้ให้เป็น หมวดหมู่ ซึ่ง สามารถน ามาแลกเปลี่ย นระหว่า งกลุ่ม
วิสาหกิจ ชุม ชนกับ พัน ธมิต รทางธุรกิจ และนาไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ โดยมีก ารตรวจสอบและติ ด ตามถึง ความ
ถูกต้องของความรู้ เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขจนนาไปสู่การสร้างและพั ฒ นาความรู้ใหม่ๆ ในการดาเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการคิดค้นหรือการสร้างสิ่งใหม่
อาจเป็นการต่อยอดจากสิ่ง เดิมหรืออาจเป็ น การคิดใหม่ สร้า งใหม่โดยไม่มีฐานเดิม อาจเป็น เรื่อ งของวิถีชีวิต
การทางานหรือ รูป แบบทางสัง คม โดยวิส าหกิจ ชุม ชนควรให้ ค วามสาคัญ กับ การสร้า งนวัต กรรมทั้ง นวัต กรรม
ผลิตภัณ ฑ์ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึง การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์เดิมให้มีคุณ ภาพและประสิ ทธิภาพที่ดี
ขึ ้น เพื ่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้า ที ่ม ีก ารเปลี ่ย นแปลงตลอดเวลา โดยที ่ต ้อ งมีน วั ต กรรม
กระบวนการและการบริก ารที่เ ป็น การพัฒ นาหรือ คิด ค้น กระบวนการใหม่ๆ เพื ่อ ให้มี ป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูง ขึ้น
4. ผลการด าเนิน งานของวิส าหกิจ ชุม ชน (Performance of Community Enterprise) หมายถึง
ผลที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุ รี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ
กลุ่ม มีความสามารถในการทากาไร โดยมีการควบคุ มต้นทุนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ
พึงพอใจในผลิตภัณ ฑ์หรือการบริการของกิจ การ ทาให้ลูกค้า เก่ากลั บมาใช้ผลิต ภัณ ฑ์ห รือการบริการซ้า และ
สามารถเพิ่มจานวนลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณ ฑ์
หรือบริการจากการพั ฒนาทักษะในการทางานของสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมาชิกของ
กลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังเป็นการดาเนินงานที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนของตน
ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
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5. วิสาหกิจชุมชน คือ การรวมกลุ่มของคนในชุมชนอย่างมีบู รณาการ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์
ผลิตภัณ ฑ์จากภูมิปัญ ญาท้องถิ่น โดยใช้ทุนภายในชุมชนเพื่อให้บ รรลุเป้าประสงค์ของกลุ่มและพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการดาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จากมุมมองแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์การพบว่าเครือข่ายองค์การมีอิทธิพลต่อองค์การ
แห่ง การเรีย นรู้ องค์ก ารแห่ง การเรีย นรู้มีอิท ธิพ ลนวัต กรรมองค์ก าร องค์ก ารแห่ง การเรีย นรู้แ ละนวัต กรร ม
องค์ก ารมีอิท ธิพ ลต่อ ผลการดาเนิน งาน ทาให้พ บข้อ เสนอแนะที่สาคัญ สาหรับ วิส าหกิจ ขน าดกลางและขนาด
ย่อ มนั่น คือ ควรมุ่ง บูร ณาการความเป็น องค์ก ารแห่ง การเรีย นรู้โ ดยมีพื้น ฐานที่สาคัญ ของการสร้า งเครือ ข่ า ย
องค์การเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการเรียนรู้ขององค์ก าร และควรให้ความสาคัญกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในการใช้ปฏิบัติจริงให้เกิดผลที่ เป็นรูปธรรมด้วยการมุ่งสร้างนวัตกรรมองค์การเพื่อที่จะ
เป็น การยกระดับ ผลการดาเนิน งานขององค์ก ารนั่น เอง (นิติ รัตนปรีช าเวช,2553 ; รัตนา สีดี, 2559; สุณิส า
กัณ ทะพงศ์ เกียรติชัย กาฬสินธุ์ และพันธ์ณ ภัทร์ เศวตภาณุวงศ์, 2559) ผู้วิจัยจึงกาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยดังภาพที่ 1
การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน

ความสามารถในการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ
การสร้างนวัตกรรม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญ ญัติ วิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ในเขตจังหวัดเพชรบุรี จานวน 290 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2561)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane)
ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 168 แห่ง เพือ่ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี จานวน 185 แห่ง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย

600

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจ ัย ครั ้ง นี ้ผู ้ว ิจ ัย ใช้แ บบสอบถาม (Questionnaires) เป็น เครื ่อ งมือ ในงานวิ จ ัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ ความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรี
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่ นๆ
3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้ วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1) ศึก ษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และนาผลจากการศึก ษา แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยครอบคลุม
กรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษา
2) นาแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ป รึก ษา เพื่อขอคาแนะนา ตรวจสอบความถูกต้อ ง
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม
3) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว เสนอผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขสานวนภาษาที่ใ ช้ หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยการหาค่า IOC (index
of item-objective congruence) จากนั้นนาข้อคาถามที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
4) ทาการทดลองใช้ (try-out) โดยการนาแบบสอบถามไปเก็บ รวบรวมข้อมูลจานวน 30 ชุด ซึ่ง
ไม่ใช่ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ง นี้ แล้ว วิเคราะห์ห าค่า ความเชื ่อ มั่น ของแบบสอบถามจากการวิเคราะห์ค ่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (cronbach alpha coefficient) โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค
เท่ากับ 0.94 ซึ่งมีเกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่ 0.7 ขึ้นไป (กษมาพร พวงประยงค์ ,2554)
5) ปรับ ปรุง แก้ไ ขแบบสอบถามและน าเสนออาจารย์ที ่ป รึก ษา เพื ่อ ขอความเห็น ชอบอีก ครั ้ง
จากนั้นนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อ มูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน
โดยใช้สถิติการจาแนกความถี่ (frequency) การหาค่าร้อยละ (percentage)
2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การเรีย นรู้จากพันธมิตรทาง
ธุรกิจ การสร้างนวัตกรรม และผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.)
3) การวิเคราะห์ค่าระดับเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์โดยมีเกณฑ์การพิจารณา (วิเชี ยร เกตุสิงห์, 2538,
หน้า 10) ดังนี้ ช่วงความกว้างของคะแนนในแต่ละชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด)/จานวนชั้น สามารถแบ่ง
ระดับคะแนนเฉลี่ย ออกเป็น 5 ระดับ คือคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.41 601
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4.20 อยู่ในเกณฑ์มาก คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 อยู่ในเกณฑ์
น้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด
4) การทดสอบคุณ ลักษณะและความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมด โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
5) ทดสอบความสัม พัน ธ์โ ดยวิเ คราะห์ก ารถดถอยอย่า งง่า ย (simple regression analysis) และ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้บริหารของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 52.4 มีอ ายุระหว่า ง 41 – 50 ปี ร้อยละ 57.3 โดยส่วนใหญ่จ บการศึกษาต่ากว่า ระดับ ปริญ ญาตรีร้อ ยละ
93.5 และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 6.5 การประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรมร้อยละ 62.7 ใน
ส่ว นของข้อ มูล ทั่ว ไปของกลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชนในจัง หวัด เพชรบุรี พบว่า ประเภทวิส าหกิจ ชุม ชนส่ว นใหญ่เป็น
ประเภทการผลิตทางการเกษตรร้อยละ 42.2 รองลงมาคือประเภทการแปรรูปผลผลิตการเกษตรร้อยละ 28.1
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการดาเนินธุรกิจ 1 – 5 ปี ร้อยละ 91.9 โดยที่จานวนสมาชิกของกลุ่ม อยู่ในช่วง 11 – 20
คน คิด เป็น ร้อ ยละ 53.5 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 10 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 26.5 ซึ ่ง แนวโน้ม ของยอดขายใน
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่า นมา มีแ นวโน้ม คงที่ร้อ ยละ37.8 รองลงมาคือ มีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 36.2 และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีมี ยอดขายสินค้าโดยเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.5
รองลงมาคือมียอดขายโดยเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 27.0
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การเรียนรู้
จากพันธมิตร การสร้างนวัตกรรม และผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
ความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี X
S.D. ระดับ
1. ความสามารถสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
3.57 0.95 มาก
1.1 ด้านความไว้วางใจ
3.37 0.97 ปานกลาง
1.2 ด้านความผูกพัน
3.39 0.90 ปานกลาง
1.3 ด้านความร่วมมือ
3.72 0.96 มาก
1.4 หน้าที่ด้านพันธมิตร
3.51 1.15 มาก
1.5 ประสบการณ์ด้านพันธมิตร
3.99 1.22 มาก
2. การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ
4.14 1.17 มาก
3. การสร้างนวัตกรรม
3.36 0.91 มาก
4. ผลการดาเนินงาน
3.99 0.82 มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = 0.95) เมื่อพิจาณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ความสามารถในการ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในด้านประสบการณ์ด้านพันธมิตรจัดอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.99, S.D.
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= 1.22) รองลงมาคือความร่วมมือ ( X = 3.72, S.D. = 0.96) หน้าที่ด้านพันธมิตร ( X = 3.51, S.D. = 1.15)
ตามลาดับ ซึ่งความผูกพัน และความไว้ว างใจจัดอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.39 และ3.37 S.D. = 0.90 และ
0.97) ตามลาดับ ส่วนการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 1.17) การสร้าง
นวัตกรรมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.36, S.D. = 0.91) และผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = 0.82)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
ตัวแปร
ความ ความ ความ หน้าที่ ประสบ การเรียนรู้ การสร้าง ผลการ
ไว้วาง ผูก
ร่วม
ด้าน การณ์ด้าน
จาก
นวัต
ดาเนิน
ใจ
พัน
มือ พันธมิตร พันธมิตร พันธมิตร กรรม
งาน
ด้านความไว้วางใจ
0.82** 0.75** 0.79** 0.71** 0.85**
0.78** 0.79**
ด้านความผูกพัน
0.84** 0.91** 0.78** 0.88**
0.80** 0.81**
ด้านความร่วมมือ
0.81** 0.81** 0.87**
0.81** 0.84**
หน้าที่ด้านพันธมิตร
0.76** 0.89**
0.78** 0.81**
ประสบการณ์ด้านพันธมิตร
0.81**
0.79** 0.77**
การเรียนรู้จากพันธมิตร
0.84** 0.91**
การสร้างนวัตกรรม
0.87**
ค่า VIF
3.38 8.69 4.65 6.73
3.35
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 2 พบว่าทุกด้านของความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจได้แก่ ประสบการณ์ ด้าน
พันธมิตร ความไว้วางใจ ความร่วมมือ ความผูกพัน และหน้าที่ด้านพันธมิตรต่างมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดี ยวกันกับ
การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ การสร้างนวัตกรรม และผลการดาเนินงาน และค่า sig=0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
นั่นหมายความว่า ความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้จากพันธมิตรทาง
ธุรกิจ การสร้างนวัตกรรม และผลการดาเนิน งาน นอกจากนี้ผู้วิจั ยได้พิ จ ารณาร่วมกับ ค่ า variance inflation
factor (VIF) เพื่อทดสอบ multicollinearity พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง 3.35 – 8.69 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 10 ดังนั้นตัวแปรอิสระจึงไม่มีความสัมพันธ์กัน (ยุทธ ไกรวรรณ, 2556) จึงนาไปสู่การทดสอบสมมติฐานด้วย
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) ต่อไป

603

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลทางบวกกับการเรียนรู้
จากพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
ความสามารถในการสร้าง
ค่าสัมประสิทธ์ของ
Beta
ค่า t
ค่านัยสาคัญ (sig)
พันธมิตรทางธุรกิจ
สมการ (β)
(Constant)
0.27
0.22
0.82
ความไว้วางใจ(X1)
0.31
0.26
5.91
0.00**
ความผูกพัน
0.32
0.02
0.34
0.72
ความร่วมมือ(X2)
0.35
0.29
5.64
0.00**
หน้าที่ด้านพันธมิตร(X3)
0.33
0.33
5.33
0.00**
ประสบการณ์ด้านพันธมิตร(X4)
0.10
0.11
2.47
0.01**
2
2
R = 0.946, R = 0.895, Adjusted R = 0.892
F = 340.721, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.383
จากตารางที่ 3 พบว่า R2 = 0.895 หมายถึง ร้อยละของความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจสามารถ
อธิบายการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจได้ร้อยละ 89.5 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความสามารถในการสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจสามารถพยากรณ์การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ได้ร้อยละ 89.5 ส่วนที่
เหลือร้อยละ 10.5 อธิบายได้ด้วยตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยความสามารถใน
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านความไว้วางใจ ความร่วมมือ หน้าที่ด้านพันธมิตร และประสบการณ์ด้านพันธมิตร ทาให้
การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีดีขึ้นร้อยละ 89.5 และสามารถเขียนเป็นสมการ
ถดถอยได้คือ Yˆ tot= 0.27+0.31(X1)+0.35(X2)+0.33(X3)+0.10(X4)
ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้าง
นวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
ความสามารถในการสร้าง
ค่าสัมประสิทธ์
Beta
ค่า t
ค่านัยสาคัญ (sig)
พันธมิตรทางธุรกิจ
ของสมการ (β)
(Constant)
0.30
2.10
0.37
ด้านความไว้วางใจ (X1)
0.25
0.27
4.12
0.00**
ด้านความผูกพัน
0.09
0.09
0.88
0.38
ด้านความร่วมมือ(X2)
0.24
0.25
3.23
0.01**
หน้าที่ด้านพันธมิตร
0.62
0.07
0.82
0.40
ประสบการณ์ด้านพันธมิตร(X3)
0.19
0.5
3.83
0.00**
2
2
R = 0.874, R = 0.764, Adjusted R = 0.757
F = 115.63, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.449
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4 พบว่า R2 = 0.764 หมายถึง ร้อยละของความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจสามารถ
อธิบายการสร้างนวัตกรรมได้ร้ อยละ 76.4 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความสามารถในการสร้างพั นธมิตรทางธุรกิจ สามารถ
พยากรณ์การสร้างนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ได้ร้อยละ 76.4 ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.36 อธิบายได้
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ด้วยตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ โดยความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านความ
ไว้วางใจ ด้านความร่วมมือ และประสบการณ์ด้านพันธมิตร ทาให้การสร้างนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
ดีขึ้นร้อยละ 76.4 และสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้คือ Yˆ tot= 0.30+0.25(X1)+0.24(X2)+0.19(X3)
ตารางที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างนวัตกรรมของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ

ค่าสัมประสิทธ์ของสมการ (β)

Beta

(Constant)
0.63
การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ(X1) 0.65
0.84
R = 0.843, R2 = 0.711, Adjusted R2 = 0.710
F = 450.81, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.491
** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

ค่า t

ค่านัยสาคัญ (sig)

4.76 0.00**
21.23 0.00**

จากตารางที่ 5 พบว่า R2 = 0.711 หมายถึง ร้อยละของการเรียนรู้ จากพันธมิตรทางธุรกิจสามารถอธิบาย
การสร้างนวัตกรรมได้ร้อยละ 71.1 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเรีย นรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจสามารถพยากรณ์ การสร้าง
นวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ได้ร้อยละ 71.1 ส่วนที่เหลือร้อยละ 28.9 อธิบายได้ด้วยตัวแปรอื่นที่
ไม่ใช่การสร้างนวัตกรรม โดยการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ ทาให้การสร้างนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรีดีขึ้น โดยสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้คือ Yˆ tot= 0.63+0.65(X1)
ตารางที่ 6 การทดสอบสมมติฐานการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจและการสร้างนวั ตกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผล
การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
ค่าสัมประสิทธ์ของ ค่ า นั ย ส าคั ญ ค่า t
ค่ าสั ม ป ระสิ ท ธิ์
การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ
(sig)
สหสัมพันธ์ (r2)
สมการ (β)
(Constant)
1.10
12.88 0.00**
การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ(X1)
0.43
0.54
12.36 0.00**
การสร้างนวัตกรรม(X2)
0.32
0.35
7.25
0.00**
R = 0.934, R2 = 0.872, Adjusted R2 = 0.870
F = 618.26, Sig. of F = 0.000, Standard Error of the Estimate = 0.298
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 6 พบว่ า R2 = 0.872 หมายถึ ง ร้ อยละของการเรี ยนรู้ จากพั นธมิ ตรทางธุ รกิ จและการสร้าง
นวัตกรรมสามารถอธิบายผลการดาเนินงานได้ร้อยละ 87.2 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจและการ
สร้างนวัตกรรมสามารถพยากรณ์ผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ได้ร้อยละ 87.2 ส่วนที่เหลือร้อย
ละ 12.8 อธิบายได้ ด้ วยตั วแปรอื่ นที่ ไม่ ใช่ การสร้างนวัตกรรม โดยการเรี ยนรู้จากพั นธมิ ตรทางธุ รกิ จและการสร้าง
นวัตกรรม ทาให้ผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีดีขึ้น โดยสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้คือ
Yˆ tot= 1.10+0.43(X1)+0.32(X2)
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อภิปรายผล
1. ความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจาณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในด้านประสบการณ์ด้านพันธมิตร
จัดอยู่ในระดับมาก โดยการมีประสบการณ์ ด้านพั นธมิตร (alliance experience) เป็นการเรียนรู้จากการกระท า คื อ
บทเรียนที่ได้รับ หรือความรู้ความชานาญที่เกิดขึ้นจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในอดีต ดังที่ รัตนา สีดี (2559) การมี
ประสบการณ์ทางด้านพันธมิตรขององค์กรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความสาเร็จในภาพรวมของพันธมิตรทางธุรกิจ
เพราะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการส่งผ่านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ที่มีก่อนหน้านี้ที่สามารถนาไปสู่
การปรั บปรุ งหรื อการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ การทางด้ านพั นธมิ ตรของธุ รกิ จได้ หรื ออาจกล่ าวได้ ว่ าการที่ องค์ กรยิ่ งมี
ประสบการณ์ทางด้านพันธมิตรทางธุรกิจสูง ยิ่งทาให้องค์กรใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาทางด้านพันธมิตรน้อยลง เนื่องจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น อาจเป็นปัญหาที่มีแนวทางแก้ไขที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ดังนั้นจึงทาให้องค์กรมีการบริหารจัดการการ
ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. ความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี สอดคล้องกับ Chen. (2008 : 1289-1295) ที่ได้ศึกษาแรงผลักดันที่ทาให้เกิดพล
วัตรแห่ งการเรียนรู้แ ละความสามารถในการแข่งขัน ของพั น ธมิตรเชิ งกลยุท ธ์ในต่างประเทศ พบว่า การศึ กษา
ความสามารถในการแข่งขันมีความสาคัญมากในทางธุรกิจ เนื่องจากทาให้เกิดการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แรงผลักดันที่ทาให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงแห่งการ
เรียนรู้มีบทบาทสาคัญ ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งทรัพยากรภายในของกิจการไม่สามารถระบุได้
อย่างชัดเจน จากการศึกษากลุ่มพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากประเทศไต้หวัน จานวน 363 บริษัท พบว่าความตั้งใจในการ
เรียนรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อแรงผลักดันของกระบวนการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ เช่น บริ ษัทมีความสามารถในการ
ผสมผสานการเชื่อมโยงภายนอกบริษัท และการมีประสบการณ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ การพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของพันธมิตรและเชิงกลยุทธ์ในต่างประเทศ
3. ความสามารถในการสร้า งพัน ธมิตรทางธุรกิจ ทุกด้านได้แก่ ประสบการณ์ ด้านพัน ธมิตร ด้านความ
ไว้ ว างใจ ด้ า นความร่ ว มมื อ ด้ า นความผู ก พั น และหน้ า ที่ ด้ า นพั น ธมิ ต ร มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งนวั ต กรรม
เช่นเดียวกับ ศุ ภารดี สาราญรื่น. (2555) ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจที่มีต่อความได้เปรีย บ
ทางการแข่งขันของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย พบว่ากลยุทธ์พั นธมิตรทางธุรกิจมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นสามารถนาไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการในการดาเนินงานด้านกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ เพื่อพัฒ นาการดาเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อความสาเร็จของ
องค์การและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแก่องค์การได้อย่างยั่งยืน
4. การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี โดย นิติ รัตนปรีชาเวช (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ผลการดาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจากมุมมองแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมองค์การ พบว่า นวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ผลการดาเนินงานขององค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมองค์การ และเครือข่ายองค์การมี
อิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ในขณะที่องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การและเครือข่ายองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อนวัตกรรมองค์การ ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ ได้
สนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้ โดยข้อเสนอแนะสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น คือควรมุ่งบูรณาการ
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ความเป็นองค์ การแห่งการเรียนรู้โดยมี พื้นฐานที่สาคัญของการสร้างเครือข่ายองค์การเป็ นทรัพยากรที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันการเรียนรู้ขององค์การ และควรให้ความสาคัญกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในการใช้ปฏิบัติจริงให้
เกิดผลที่เป็นรูปธรรมด้วยการมุ่งสร้างนวัตกรรมองค์การเพื่อที่จะเป็นการยกระดับผลการดาเนินงานขององค์การนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
1) จากข้อมูลที่พบว่าความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ และการ
สร้างนวัตกรรมล้วนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายจะสามารถช่วยให้วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นได้ ซึ่ง
อาจเป็นพันธมิตรในหลายลักษณะ เช่น การผลิตต้นน้า กลางน้า ปลายน้าในห่วงโซ่คุณค่า หรืออาจเป็นในลักษณะการ
เป็นพันธมิตรผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นประเภทเดียวกันออกขายร่วมกัน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการแข่งขันกับตลาด
ภายนอก เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการช่วยเหลือในการให้ความรู้ เพื่อสร้างพันธมิตรให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ที่จะนาไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆต่อไป
2) ความสามารถในการควบคุมต้นทุนของกิจการเป็นปัญหาของการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรี ดังนั้นผู้บริหารกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรเพิ่มเติมความรู้ทางด้านบัญชีให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
นาไปใช้ในการดาเนินงาน เพื่อสร้างความสามารถในการทากาไรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่ง
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดในเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถ
ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ยังต้องได้รับการพัฒนา
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กลุ่มการศึกษา
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตข้าวปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน GAP
ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
KNOWLEDGE MANAGEMENT THE LOCAL WISDOM RICE PRODUCTION SAFETY TO THE GAP
STANDARD IN SAMRIT FIELD, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
คธาวุธ พลโคตร1
Katawut Ponkhot1
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่ อศึกษารูปแบบและถอดบทเรียนการผลิตข้าวปลอดภัยโดยภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นของเกษตรกร 2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกร และ 3) เพื่อ
หารูป แบบการจัดการความรู้การผลิตข้าวปลอดภั ยโดยอาศั ยภูมิปั ญ ญาท้องถิ่นของเกษตรกร เป็ นการวิจั ยเชิ ง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ และศึกษาจากเอกสาร มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 5 คน โดยสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง
ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญแต่ละพื้นที่ในอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จานวน 5 ตาบล ประกอบด้วย
ตาบลท่าช้าง ตาบลพระพุทธ ตาบลหนองงูเหลือม ตาบลช้างทอง ตาบลหนองยาง ผลการศึกษาพบว่า การแสวงหา
ความรู้ในแต่ละพื้นที่ ได้รับความรู้มาจากรุ่นปู่ ยา ตา ยาย ผ่านการบอกเล่า สอนให้ปฏิบัติ และลงมือปฏิบัติจนเกิด
เป็ นความช านาญติดตัวมาเพื่ อถ่ายทอดให้ สู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป รวมถึงการเข้ารับการอบรมจากกรมส่งเสริม
การเกษตร และนาความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช่ร่วมกับภูมิปัญญาดังเดิม ซึ่งมีปัญหาที่พบคือ บรรพบุรุษไม่มีการจด
บันทึก มีเพียงการถ่ายทอดโดยการบอกเล่า และสอนให้ปฏิบัติตามกัน ทาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไม่ได้มี
การรวบรวมเป็นที่ชัดเจน ทาให้ต้องมีการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้และแปลงเกษตร เพื่อเป็นการ
รักษาภูมิปัญญาและเผยแพร่ภมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกข้าวปลอดภัยต่อไป
คาสาคัญ : การจัดการความรู้, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การผลิตข้าวปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP
ABSTRACT
The objective of this study 1) to study the patterns and lessons grain production safety by
local farmers 2) to analyze the problems and difficulties in maintaining local knowledge of farmers
and 3) to determine the form of knowledge production. rice secured by local farmers in the fields of
achievement. A qualitative research study by interview and study of documents. There are 5 key
informants were in-depth interviews. The key information of each area study in the 5th District includes
the Chaloem Phra Kiat District of Nakhon Ratchasima, Tha Chang, Phraphut, Nongnguluam, Changtong
and Nongyang. The study found that The pursuit of knowledge in each area. Gain knowledge from
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generation grandparents through untold. Teaching practice and act as an expert body to convey to
the next generation. Including participants from the Department of Agriculture. And knowledge
Applied with the same wisdom. The problem is No ancestral records Only to convey the story. And
taught to follow each other Making body of knowledge about the wisdom not to collect is clear. The
need to store knowledge in building a learning center and agricultural plots. In order to protect
traditional knowledge and disseminate intelligence on local pharmacist rice to safety.
Keywords : knowledge management, local wisdom, rice production safety standards GAP
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระแสความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุค โลกาภิวัฒ น์ ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ทาให้ทุกสังคมต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน โดยอาศัยองค์ความรู้ในแต่ละ
แขนง ซึ่งทุกภาคส่วนจาเป็นต้องมีการจัดการองค์ความรู้เป็นเครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าของบุคคล
กลุ่มบุคคล ชุมชนท้องถิ่น หรือเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น (วิจารณ์ พานิช. 2546) โดยกระแสเรื่องการข้าวปลอดภัย
และข้าวอินทรีย์ เป็นอีกกระแสหนึ่งที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน โดยข้าวอินทรีย์เป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญอย่างหนึ่ง
ของประเทศที่ เกิ ด จากการผลิ ต แบบเกษตรอิ น ทรี ย์ (organic agriculture หรื อ organic farming) โดยการ
หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีสังเคราะห์ต่างๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต โดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น
พื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต (กรมการข้าว, 2554)
ในด้านการผลิตข้าวของประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์มากเป็นอันดับ 5 ของพื้นที่เพาะปลูกข้าว
อินทรีย์ทั่วโลกที่มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 839,463 ไร่โดยอยู่ในอันดับรองจากประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ
เกาหลีใต้ มีพื้นที่ปลูกคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.2 ของพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่
ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล จานวน 52,181.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของพื้นที่
ปลูกข้าวทั้งหมด ซึ่งยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้ผลิตรายใหญ่อย่างประเทศจีนที่มีศักยภาพทางการผลิตที่
ได้ เ ปรี ย บในหลายๆ ด้ า น โดยแหล่ ง ผลิ ต ข้ า วอิ น ทรี ย์ ที่ มี คุ ณ ภา พในประเทศไทยกระจายอยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 80 และภาคเหนือร้อยละ 20 ของพื้นที่การผลิตทั้งหมด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2550)
ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาข้าวจังหวัดนครราชสีมา ปี 2557-2561
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.96 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ปลูกข้าว จานวน 4,096,398 ไร่ โดยมีพื้นที่
เหมาะสมในการปลูกข้าว (Zoning) ของจังหวัด ในพื้นที่อาเภอคง จักราช ชุมพวง เฉลิมพระเกียรติ โนนสูง โนนแดง
พิมาย ประทาย ลาทะเมนชัย เมืองยาง รวมจานวน 10 อาเภอ จานวน 976,578 ไร่ หรือร้อยละ 25.70 ของพื้นที่
ปลูกข้าวทั้งจังหวัด และอาเภออื่นๆ ที่มีศักยภาพ จานวน 1,923,422 ไร่ หรือร้อยละ 74.30 โดยพื้นที่ในเขตการ
ปลูกข้าวที่เหมาะสมของจังหวัดนครราชสีมา มีการตรวจรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ทาให้เกษตรกรมีการ
ตระหนั กในการผลิตข้าวให้มี คุ ณ ภาพดี ทาให้แปลงผลิตข้าวมี มาตรฐานการผลิตพื ช ปลอดภั ยและได้มาตรฐาน
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
โดยพื้นที่ในการผลิตคุณภาพข้าวปลอดภัยในทุ่งสัมฤทธิ์ระยะที่ 2 (ปี 2557-2560) ประกอบด้วย 5 อาเภอ
คือ พิมาย โนนสูง ชุมพวง เฉลิมพระเกียรติ และจักราช (ฝ่ายบริหารงานปกครองอาเภอเฉลิมพระเกียรติ , 2557)
โดยในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยเลือกพื้นที่ในการศึกษาคือพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น
การต่อยอดจากงานของ วาสนา ภานุรักษ์ และคณะ (2557) เรื่อง โครงการ ความร่วมมือ ส่งเสริมการผลิตข้าว
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ปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ของครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา
โดยพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 271 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่
ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความสูงระหว่าง 140 – 240 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง มีแหล่งน้า
ธรรมชาติเพื่อการเกษตร 2 แหล่งคือ ลาน้ามูล และลาบริบูรณ์ โดยอาเภอเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่การปกครอง
แบ่งเป็น 5 ตาบล 61 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1. ตาบลหนองยาง จานวน 10 หมู่บ้าน 2. ตาบลท่าช้างจานวน 16
หมู่บ้าน 3. ตาบลพระพุทธ จานวน 12 หมู่บ้าน 4. ตาบลหนองงูเหลือม จานวน 15 หมู่บ้าน และ 5. ตาบลช้างทอง
จานวน 8 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 9,270 หลังคาเรือน มีจานวนคน 35,887 คน โดยจาแนกเป็น ชาย 17,667 คน
หญิง 18,220 คน ความหนาแน่นของประชากร 131.74 คนต่อตารางกิโลเมตร (ทะเบียนราษฎร์ประชากร, 2559)
มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 101,853 ไร่ ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจานวน 4,691 ครัวเรือน โดยมีพืช
เศรษฐกิจคือ ข้าว มีพื้นที่ปลูก 48,982 ไร่ (ฝ่ายบริหารงานปกครองอาเภอเฉลิมพระเกียรติ , 2557) ซึ่งปัญหาในการ
ปลูกข้าวของอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา คือ ต้นทุนการปลูกสูง ได้ผลผลิตต่า และการผลิตข้าวยัง
ไม่ได้มาตรฐานข้าวปลอดภัย โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ความร่วมมือ ส่งเสริมการผลิตข้าว
ปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ของครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา
ในพื้นที่ 3 ตาบล ประกอบด้วยตาบลช้างทอง ตาบลท่าช้าง ตาบลหนองยาว รวม 150 คน และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
มีเกษตรกรดาเนินการตามโครงการจานวน 45 คน (วาสนา ภานุรักษ์ และคณะ, 2557) จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า
ในพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่มีการศึกษาถึงการแสวงหาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต
ข้าวที่ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญ ที่จะสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นการแสวงหา รักษา และถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการผลิตข้าวปลอดภัยของรุ่นปู ย่า ตา ยาย ในอดีตที่ผ่านมา
จากข้อมูลการทาเกษตรกรรมของพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และกรอบโครงการ
ความร่วมมือ ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพิ่ มรายได้ของครอบครัวตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา คณะผู้วิจัยจึงพิจารณาเสนอ โครงการ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การผลิตข้าวปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน GAP ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการที่ดาเนินการศึกษา
รูปแบบการผลิตข้าวโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึงเพื่ อหารูป แบบในการถ่ายทอดความรู้ในการผลิต ข้าวโดยอาศั ยภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น ซึ่งผลการดาเนิ น งาน
โครงการสามารถนาไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ถึงการสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การปลูกข้าวปลอดภัยโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืนในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบและถอดบทเรียนการผลิตข้าวปลอดภัยโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรในพื้นที่
ทุ่งสัมฤทธิ์ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อหารูปแบบการจัดการความรู้การผลิตข้าวปลอดภัยโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรพื้นที่
ทุ่งสัมฤทธิ์ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยนและการ
เผยแพร่ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความรู้ในการผลิตข้าวในพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ภูมิปัญญาการผลิตข้าว หมายถึง ความรู้เดิมที่เกิดจากการเรียนรู้จากบรรพบุรุษ ในการปลูกข้าวในพื้นที่
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
การผลิตข้าวปลอดภัยตามาตรฐาน GAP หมายถึง กระบวนการผลิตข้าวที่ไ ม่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมี โดย
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (Good Agricultural Practice :
GAP) ในพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษา การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นการผลิตข้าวปลอดภัยให้
ได้มาตรฐาน GAP ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตข้าวปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน GAP ใน
พื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อศึกษารูปแบบและถอดบทเรียน
การผลิตข้าวปลอดภัยโดยภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ของเกษตรกรในพื้ น ที่ ทุ่ ง
สั ม ฤทธิ์ อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อวิเคราะห์ ปั ญ หาและอุป สรรคใน
การรั ก ษาภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ของ
เกษตรกรในพื้ น ที่ ทุ่ งสั ม ฤทธิ์ อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อหารูปแบบการจัดการความรู้การ
ผลิ ต ข้ า วปลอดภั ย โดยอาศั ย ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรพื้นที่ทุ่ง
สั ม ฤทธิ์ อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ
จังหวัดนครราชสีมา

องค์ความรู้การผลิตข้าวปลอดภัยโดย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกร

ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกร

รูปแบบการจัดการความรู้การผลิต
ข้าวปลอดภัยโดยอาศัยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

รูปแบบศูนย์เรียนรู้ที่มีสื่อเกี่ยวกับการจัดการความรู้การผลิตข้าว
ปลอดภัยโดยอาศัยภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ในการศึกษาวิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตข้าวปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน GAP ในพื้นที่
ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการศึกษาวิจัยเชิ งคุณ ภาพ โดยการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่เป็นปราชญ์
ชาวบ้านใน 5 พื้นที่ ในอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัย
แนวคิ ด การจั ด การความรู้ (Knowledge Management) มาเป็ น กรอบในการศึ ก ษา อั น ประกอบด้ ว ย 1) การ
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แสวงหาความรู้ 2) การจั ดเก็บความรู้ 3) การแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ความรู้ และ 4) การประยุกต์และใช้
ประโยชน์ จ ากความรู้ (กนกพร ฉิมพลี , 2555) โดยการศึ กษาวิจั ยเริ่มจาก 1) การแสวงหาความรู้ก ารปลูก ข้าว
ปลอดภัย โดยทาการถอดบทเรียนจากปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้ทราบถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกข้าวในอดีต และ
องค์ความรู้ที่เกิดจากการแสวงหาในปัจจุบัน 2) ทาการวิเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บความรู้ที่เคยทามาเพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการรวบรวมความรู้ และรูปแบบการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกร 3) ทาการค้นคว้า
หาแนวทางในการแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ความรู้ ในการปลูกข้าวปลอดภัย และ 4) แสวงหารูปแบบการจัดการ
ความรู้การผลิตข้าวปลอดภัยโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการประยุกต์และใช้ประโยชน์จากความรู้ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบศูนย์เรียนรู้ที่มีสื่อเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การผลิต
ข้าวปลอดภัยโดยอาศัยภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. วิธีการศึกษา
การวิจั ย ครั้งนี้ เป็ น การวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Quality Research) โดยการสั ม ภาษณ์ แบบหยั่ งลึ ก การ
สัมภาษณ์กลุ่ม และการศึกษาเอกสาร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในประเด็นดังกล่าวแล้วนาข้อมูลนั้นมาสังเคราะห์และ
ประมวลผลเพื่อหาคาอธิบายเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก (In-depth interview) ใช้วิธีการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ให้มีความหลากหลายและสามารถเป็นตัวแทนของ
ประชากรที่ดีโดยเลือกเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) ที่มีความรู้การผลิตข้าวโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จานวน 5 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลท่าช้าง ตาบลพระพุทธ
ตาบลหนองงูเหลือม ตาบลช้างทอง ตาบลหนองยาง ตาบลละ 1 คน รวม รวมจานวน 5 คน
2.2 กลุ่ ม เป้ า หมายในการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม (Group interview) ใช้ วิธีก ารก าหนดกลุ่ ม ตั วอย่ า งด้ ว ย
วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ให้ มี ค วามหลากหลายและสามารถเป็ น ตั ว แทนของ
ประชากรที่ดีโดยเลือกเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) ผู้รู้ข้อมูลที่ยินดีเปิดเผยข้อมูล ในพื้นที่อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จานวน 5 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลท่าช้าง ตาบลพระพุทธ ตาบลหนองงูเหลือม
ตาบลช้างทอง ตาบลหนองยาง ตาบลละ 4 คน รวม รวมจานวน 20 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้าง (SemiStructure interview) แบบสัมภาษณ์ ใช้เพื่อศึกษาการจัดการความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตข้าวของ
เกษตรกรในท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบถึง เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การปลูกข้าว
3.2 การจัดการความรู้ของเกษตรกรที่ผลิตข้าวปลอดภัย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวประเด็น การ
แสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ความรู้ การประยุกต์และใช้ประโยชน์จากความรู้
ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และรูปแบบในการจัดการความรู้ในการผลิตข้าวโดยอาศัยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 การสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก (In-depth interview) ใช้เพื่อศึกษาหารูปแบบการผลิตข้าวโดยอาศัย
ภูมิปัญญาของเกษตรกรในท้องถิ่น
4.2 การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) ใช้เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบการจัดการความรู้ในการผลิต
ข้าวโดยอาศัยภูมิปัญญาของเกษตรกรในท้องถิ่น
4.3 การวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document research)เป็นการศึกษา สารวจจากเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเอกสารขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อนามาศึกษา อภิปรายและวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์แบบหยั่งลึก (In-depth interview) และการสัมมนากลุ่ม (Focus Group) ดังกล่าวข้างต้น
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยจะมีการจาแนกและจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ โดยทาการถอด
เทปข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงจากการสัมภาษณ์มาก
ที่สุดโดยไม่มีการข้ามประโยคบางประโยคที่ผู้วิจัยมองว่าไม่เ กี่ยวข้องหรือไม่มีความสาคัญเพราะข้อมูลบางอย่างอาจ
นามาใช้ในการตรวจสอบในภายหลังได้โดยเรียบเรียงแต่ละประเด็นที่รวบรวมไว้จากการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ซึ่ง
ได้มาระหว่างการสังเกตและสัมภาษณ์โดยข้อมูลที่จดบันทึกอาจจัดและนาข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
กาหนดรหัส ข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูล นาข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างกันที่
เกิดขึ้นจากนั้นจึงทาข้อสรุปเบื้องต้นให้ถูกต้องตรงตามประเด็นที่ต้องการ
5.2 การสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลเบื้องต้นโดยการจาแนกและจัดระบบ
ข้อมูล เป็นการนาข้อมูลที่ได้นามาจาแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบทาเป็นข้อสรุปย่อยๆ และเชื่อมโยงแต่ละ
ส่วนเพื่อหาข้อสรุป ซึ่งจะตอบปัญหาการวิจัยเป็นการนาข้อมูลที่ได้มาไปเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบ เพื่อหาความ
เหมือนและความแตกต่างกันที่ เกิดขึ้นนาข้อมูลที ได้มาทาการสัง เคราะห์ ออกให้เห็น เป็ น ส่วนๆ นาเอกสารหรือ
หลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นนาข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์โดยเปลี่ยนมุมมองการวิเคราะห์ไปยัง
มุมมองอื่นๆ และทาการสรุปอภิปรายผลแบบพรรณา
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษารูปแบบและถอดบทเรียนการผลิตข้าวปลอดภัยโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรใน
พื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษารูปแบบและถอดบทเรียนการผลิตข้าวปลอดภัยโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรใน
พื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จานวน 5 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลท่าช้าง ตาบลพระ
พุทธ ตาบลหนองงูเหลือม ตาบลช้างทอง ตาบลหนองยาง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มปราชญ์
ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ พื้นที่ละ 1 คน รวม 5 คน และ 2) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวปลอดภัย พื้นที่ละ 4
คน รวม 20 คน พบว่า
1.1 การแสวงหาความรู้
การแสวงหาความรู้ของปราชญ์ในแต่ละพื้นที่ ได้รับความรู้มาจากรุ่นปู่ ยา ตา ยาย ผ่านการบอก
เล่า สอนให้ปฏิบัติ และลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นความชานาญติดตัวมาเพื่อถ่ายทอดให้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป รวมถึง
การเข้ารับการอบรมจากกรมส่งเสริมการเกษตร และนาความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช่ร่วมกับภูมิปัญญาดังเดิม โดยภูมิ
ปัญญาที่พบในพื้นที่สามารถสรุปได้ดังนี้
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ภูมิปัญญาดังเดิมในการปลูกข้าวจะมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเพณี คือ
เดือนสาม บุญข้าวจี่ เมื่อขนข้าวขึ้นยุ้งแล้วจะทาพิธีเอิ้นขวัญข้าว โดยเอาปุ๋ยคอก พริก เกลือ ลงใส่
แปลงนา เพื่อเป็นการเตรียมดิน
เดือนหก แรกนาขวัญ จะทาการไถกลบต่อซังข้าว โดยใช้วัวใช้ควยในการไถ ซึ่งภูมิปัญญาจากการ
เข้าอบรมจะมีวีการบารุงดินเพิ่มเติมขึ้นมาคือ การปลูกปอเทือง และการปลูกถั่วในห่วงเวลาที่ไม่มีการปลูกข้าว เมื่อมี
การเก็บเกี่ยวปอเทืองและถั่วแล้วจะใช้วิธีไถ่กลบ เพื่อให้ต้นปอเทืองและต้นถั่วกลายเป็นปุ๋ยในการบารุงดิน ต่อมาจะ
เป็นปลูกข้าว โดยมีวีการ 2 แบบ คือ ทานาตม และนาหว่าน โดยการทานาตม จะทาในช่วงเวลาที่ฝนดีมีน้าเพียงพอ
หากฤดูฝนแล้งจะทานาหว่านแห้งโดยการไถแล้วหว่านข้าว การหว่านข้าวก็มีวิธีการ คือ ไถคลาดกลบไปเลยเป็นวิธีที่
เสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อใด แต่ถึงดินจะแห้งเมล็ดข้าวก็สามารถอยู่ในดินได้นาน การทานาสมัยแต่ก่อนนั้นยัง
เป็นการทานาโดยธรรมชาติ คือ ยังคงใช้ปุ๋ยคอกในการทานา และส่วนใหญ่ในอดีตจะใช้วิธีการทานาตมเนื่องจากจะ
ได้จานวนต้นข้าวมากกว่าทานาหว่าน และต้นข้าวมีความแข็งแรงกว่า โดยในปัจจุบันมีวีการนานาในรูปแบบใหม่คือ
การทานาโยน ซึ่งวิธีการทานาโยนตามแบบของนายประสิทธิ์ เบื้องกลาง ปราชญ์ชาวบ้านตาบลพระพุทธ เริ่มต้นจาก
การเพาะกล้านาโยน แรกเริ่มจะต้องเตรียมดินสาหรับจะนามาเพาะต้นกล้าก่อนโยน การนาดินจากในนาหรือในสวน
มาบดหรือทุบให้ละเอียด เพื่อจะได้นามาโยนในแผงเพาะกล้า ห้ามนาดินทรายมาโรย เพราะเวลาโยนทรายจะร่วง
หมด จะทาให้ต้นกล้าไม่จม เมื่อเตรียมดินพร้อมแล้ว ก็เริ่มทาการโรยโดยจะใช้ดินที่เตรียมไว้โรยรองพื้นครึ่งหลุม
หรือจะนาแผงไปแช่น้าแล้วสลัดน้าออกโดยไม่ต้องใช้ดินรองพื้ น เพื่อป้องกันเมล็ดพันธุ์ร่วงลงรู แล้วก็เริ่มโรยเมล็ด
พันธุ์ลงในแผงที่เตรียมไว้ เมื่อโรยเสร็จก็นาดินมากลบ โดยปาดดินให้เสมอกับขอบหลุม มิเช่นนั้นรากกล้าจะขึ้นมา
ข้างบนจะยากเวลานาต้นกล้าไปโยน มันจะไม่แตกกระจาย เมื่อปาดดินเสร็จแล้วจะนาไปวางเลยหรือตั้งไว้มากๆ จน
พอแล้ว จึงค่อยนาไปวางทีเดียวก็ได้ สาหรับแผงเพาะกล้า 1 แผง จะมี 434 หลุม นาปีจะใช้ประมาณ 70 - 80 แผง
ต่อไร่ นาปรังจะใช้ประมาณ 80 - 100 แผงต่อ 1 ไร่ สาหรับพื้นที่วางแผงเราจะต้องทาให้เสมอเช่นกันอย่าให้มีหญ้า
เพราะจะมาแย่งอาหารของต้นกล้าเราได้ เมื่อเตรียมพื้นที่ ดีแล้ว เราก็นาแผงกล้าที่เราเพาะเตรียมไว้แล้วไปวาง โดย
การใช้เชือกหรือฟางก็ได้ขึงให้ตรงแล้ววางตามแนวเชือก เป็นแถวแถวละ 5 แผง ตามความยาวของพื้นที่ให้วางแถว
ละ 5 แผง จะพอดีกับแสลนที่จะนามาปิด และสะดวกกับการดูแลรักษา การรดน้าเราจะรดวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น
เมื่อรดน้าได้ประมาณ 5 - 6 วัน ต้นกล้าจะงอกประมาณ 2 นิ้ว ให้นาแสลนออก เพื่อต้นกล้าจะได้รับแสงแดดอย่าง
เต็มที่ เมื่อนาสิ่งปิดออกแล้วก็รดน้าตามปกติ เช้า – เย็น การถอนกล้าเพื่อจะนาไปโยน ก่อนถอนต้นกล้าเพื่อจาไป
โยน เราจะต้องงดให้น้าประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง เพราะถ้าเรารดน้าแล้วไปถอนต้นกล้าจะติดกันเวลาโยนจะโยนไม่ออก
คือไม่กระจายการถอนต้นกล้าจะถอนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ เมื่อโยนเสร็จแล้วต้นกล้าจะเป็นอย่างไร ล้มบ้างนอน
บ้างไม่ต้องไปสนใน ประมาณ 3 - 5 วัน ต้นกล้าจะจับรากแล้วค่อยๆ ตั้งขึ้นเอง 6 - 7 วัน เราก็สูบน้าเข้านาได้ เป็ น
การป้องกันวัชพืชไปในตัว
เดือนเจ็ด บุญชาฮะ หว่านข้าวกล้าดานาเสร็จ มีการทาพิธีเซ่นสรวงเจ้าที่นา และใส่ปุ๋ยคอกบารุง
ข้าว โดยในปัจจุบันมีการใส่ปุ๋ยชีวภาพในการบารุงต้นข้าว ตลอดจนมีการทาน้าหมักในการใช้ฉีดป้องกันศัตรูพืช และ
วัชพืชในแปลงนา โดยนายช่วย นิ่งกระโทก ปราชญ์ชาวบ้านตาบลหนองยาง ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้จนสามารถ
ทาสารชีวภาพไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันเชื้อราศัตรูพืช โดยมีการทาคือ 1) หุงข้างกึ่งสุกกึ่งดิบ 2) ตักข้าวใส่ถุงขณะที่
ข้าวร้อน 2 ขีดครึ่ง คนข้าวให้ทั่วถุงวางไว้ 3) พอข้าวเริ่มอุ่นให้ใส่เชื้อไตรโคเดอร์มาลง 2-3 หยด เขย่าถุงให้ถุงให้เชื้อ
กับข้าวผสมกันดี 4) มัดปากถุงให้โป่งแล้วใช้เข็มแทงให้ทั่วถุงประมาณ 14 ครั้ง 5) วางถุงในที่ที่มีอากาศถ่ายเท
สะดวก 6) พอครบ 7 วัน เชื้อเดินเติมจะมีสีเขียว ถ้ามีสีอื่นเจือปนถือว่าเสีย ให้นาไปทิ้งทั้งถุง และ 7) วิธีนาไปใช้
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อัตราการใช้ 1 ถุง ต่อน้า 20 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน หรือใช้คลุกเมล็ดก่อนปลูก ทาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ที่ใช้
สารเคมี มาเป็นเกษตรปลอดภัยใช้สารธรรมชาติแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ไม่ทาลายสภาพแวดล้อม และเป็นการ
สร้างสุขภาวะที่ดีต่อผู้บริโภค
เดือนอ้าย งานบุญเข้ากรรม ประเพณีทาลานนวดข้าว โดยในการทาลานหนวดข้าวในอดีตจะใช้
มูลวัว มูลควายทาพื้นที่ที่จะทาลาน เพื่อเป็นการเคลือบผิวดินเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาตีข้าวมีดินประปนเมล็ดข้าว
เดือนยี่ งานบุญคูนลาน ทาพิธีปลงข้าวในลอมและฟาดข้าวในลาน เมื่อตีข้าวเสร็จแล้วจะนาเข้า
เปลือกไปเก็บใส่ไว้ในเสวียน ซึ่งเสวียนจะมีลักษณะเหมือนตระกว้าใบใหญ่ สานด้วยไม้ไผ่และนามูลวัว มูลควายมาทา
เพื่อปิดช่องว่างระหว่างไม่ไผ่ ใช้เป็นที่เก็บข้าว เพื่อป้องกันฝนและแมลงที่จะไปกินข้าว
1.2 การจัดเก็บความรู้
ในการจัดเก็บความรู้ การจัดเก็บ ความรู้เป็นลักษณะของการจดจาผ่านตัวบุค คลของปราชญ์
ชาวบ้าน และของเกษตรกรที่ได้มีลงมือปฏิบัติในเรื่องเกษตรอินทรีย์ และยังมีการจัดเก็บเอกสารแผ่นพับ คู่มือที่ได้
เคยเข้าร่วมอบรมในเรื่องต่างๆ และบันทึกย่อที่ได้มีการจัดในระหว่างการเข้าอบรมเก็บไว้เป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ใน
การศึกษา
1.3 การแลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการส่งผ่านความรู้ระหว่างบุคคลหรือองค์การและผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่บ้าน
หรือผู้นาชุมชน จะมีการสร้างศูนย์เรียนรู้ในพื้ นที่ของตนเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีมาแต่เดิมประยุกต์กับ
องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการอบรม ทั้งการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อทาการเผยแพร่ข้อมูลที่ศาลากลางหมู่บ้าน การ
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการนาความรู้ที่มีอยู่ไปพูดคุย สนทนา ร่วมแสดงความคิดเห็นให้กับชาวบ้านทั้งที่อยู่ใกล้เคียง
ในหมู่บ้านเดียวกัน และชุมชนบริเวณนั้น
1.4 การเผยแพร่ความรู้ การประยุกต์และใช้ประโยชน์จากความรู้
การประยุ ก ต์ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ จ ากความรู้ เป็ น การน าองค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ ห รื อ ที่ ได้ รั บ มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พบว่า ปราชญ์ช าวบ้านในพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้นาความรู้ที่ได้รับมา
ปฏิบัติจริง ซึ่งสิ่งที่นามาประยุกต์ใช้ในการปลูกข้าวประกอบด้วย การเตรียมดินบารุงดิน โดยใช้ปุ่ยคอก ปุ๋ยหมัก การ
ไถกลล้มตอซัง การไถกลบปอเทือง การทานาในพื้นที่ทีมีความแตกต่างทั้งการทานาตม โดยการเพาะกล้า และดานา
การทานาแห้งในช่วงที่มีน้าน้อย โดยการหว่านและไถ่แปร รวมถึงการทานาโยน ที่เป็นการลดต้นทุนการผลิต ลด
ค่าแรงงานในการเพาะปลูก ทั้งยังได้มีการพัฒนาดินโดยใช้น้าหมักชีวภาพ ตลอดจนการทาน้าหมักกาจัดศัตรูพืช ทั้ง
ยังได้มีการพัฒนาพื้นที่ของตนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่และต่างพื้น
ที่มาศึกษาเรียนรู้
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ตารางที่ 1 สรุป การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทานาข้าวปลอดภัยและแบบผสม
ประเด็น
การผลิตข้าวปลอดภัย
การผลิตข้าวแบบผสม
1.การแสวงหาความรู้
- เข้าเป็นสมาชิกชาวนาข้าวไทย
- เข้ า ร่วมโครงการขยายเมล็ ด พั น ธุ์
- เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ของศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์
- เข้าร่วมศูนย์เรียนรู้ EM เกษตรเรียนรู้
- เข้าร่วม Smart farmer
- เข้าร่วมอบรม GAP - 02 กรมข้าว
- เข้ า ร่ ว มโครงการอบรมเพื่ อ เพิ่ ม
ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
- ความรู้จาก ปู่ ย่า ตา ยาย
2.การจัดเก็บความรู้
- ใช้วิธีการจดบันทึกอยู่ในรูปแบบเอกสาร - ใช้ วิ ธี ก ารจดบั น ทึ ก อยู่ ในรู ป แบบ
- การจดจาผ่านตัวบุคคล
เอกสาร
- การจดจาผ่านตัวบุคคล
3.การแลกเปลี่ยนและการ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเครือข่ายที่
เผยแพร่ความรู้
ไปเข้าร่วมอบรมมา และญาติพี่น้อง เพื่อน
บ้านที่สนิทสนมกัน
- เผยแพร่ค วามรู้โดยการพู ด คุ ย สนทนา
ปรึก ษาหารือ เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การท านา
แบบอินทรีย์
4.การป ระยุ ก ต์ แ ละใช้ - ทดลองปฏิบัติเอง
ประโยชน์จากความรู้
- ทาเกษตรอินทรีย์ ทานา ปลูกพืชผัก สวน
ผสม แปลงเล็กๆ
- ทาน้าหมักที่เรียนรู้จากเกษตรเรียนรู้ EM
และทาปุ๋ยใช้เอง เช่น ปุ๋ยหมัก ฟาง ปุ๋ยพืช
สด ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการทานา ปลูกพื ชผัก
สวนครัว

- แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภ ายในกลุ่ ม
เครือข่ายที่ไปเข้าร่วมอบรมมา และ
ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านที่สนิทสนมกัน
- เผยแพร่ ค วามรู้ โ ดยการพู ด คุ ย
สนทนา ปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ
เทคนิคการทานาแบบอินทรีย์ผสม
- ทดลองปฏิบัติเอง
- เลียนแบบการทานาตามเพื่อนบ้าน
และญาติพี่น้อง
- ปลูกข้าว ทาสวน ปลูกผัก
- ใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย เคมี ใน
สัดส่วนที่แตกต่างกัน

2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
จากการศึกษาในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า การจัดเก็บความรู้
ภูมิปัญญาในเรื่องการปลูกข้าวของบรรพบุรุษไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักอักษรลงในเอกสารใดๆ ทั้ งสิ้น มีเพียงการ
ถ่ายทอดโดยการบอกเล่าสอนวิธีการปลูกข้าวให้กับรุ่นลูก รุ่นหลาน โดยให้ร่วมลวงมือปฏิบัติในการปลูกข้าวตั้งแต่
การเตรียมแปลงนา การหว่านกล้า การดานา วีกาจัดศัตรูพืช วิธีการเก็บเกี่ยวข้าว การตีข้าว การเก็บข้าว เป็นการ
สอนให้เรียนรู้โดยการปฏิบัติตามกัน ทาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการปลูกข้าวในอดีตไม่ได้มีการรวบรวมเป็น
เอกสารที่มีการจดบันทึกอย่างชัดเจน รวมถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องของภูมิปัญญาการปลูกข้าว
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ในอดีต เนื่องจากมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งรถไถ่นา รถดานา รถเกี่ยวข้าว และมีโรงสีข้าวที่ทาให้เกษตรยุค
ปั จ จุ บั น มี ค วามสะดวกสบายมากยิ่ งขึ้ น ไม่ ที่ ต้ อ งลงมี ท าเองใช้ วิธีก ารจ้ า งผู้ รับ เหมาเหล่ า นนั้ น มาจั ด การตลอด
กระบวนการปลูกข้าวแทน ทาให้เกษตรกรไม่สนใจในการแสวงหาและจัดเก็บภูมิปัญญาการปลูกข้าวของบรรพบุรุษที่
เคยได้รับการสั่งสอนมาในอดีต
3. ผลการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การผลิตข้าวปลอดภัยโดยอาศัยภูมิปัญ ญาท้องถิ่นของ
เกษตรกรพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
จากการศึกษาในประเด็นรูปแบบในการจัดการความรู้ในการผลิตข้าวโดยอาศัยภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
พบว่า รูปแบบในการจัดการความรู้ที่เหมาะสมต้องมีการแสวงหาปราชญ์ที่มีความรู้ที่ได้รับการส่งผ่านองค์ความรู้จาก
รุ่นบรรพบุรุษมาสู่ปัจจุบัน ซึ่งจากการลงพื้นที่วิจัย พบปราชญ์ในพื้นที่มีความรู้ทั้งในเรื่องของการแกล้งดิน เปลี่ยนดิน
เค็มที่ไม่สามารถปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดี ให้กลายมาเป็นดินร่ วนที่เหมาะสมในการปลูกข้าว พบปราชญ์ที่มีวีการ
ปลูกข้าวแบบนาโยน ที่เป็นวีใหม่แทนการหว่านกล้า และดานา ใช้วิธีการเพาะกล้าในแปลงเพาะก่อน แล้วเมื่อต้น
กล้าแข้งแรงจึงทาการโยนลงแปลงนา ซึ่งได้ผลผลิตข้าวที่มากขึ้นจากวิธีการหว่ากล้า หรือดานา ทั้งยังพบปราชญ์
ชาวบ้านที่เริ่มทาแปลงนาสาธิต ที่ได้รับความรู้จากกรมส่งเสริมการเกษตรทาแปลงนาทดลองทั้งการล้มตอซังแล้วไถ่
เพื่อพัฒนาดินให้ดีขึ้น การปลูกต้นปอเมืองแล้วไถกลบเป้นอีกหนึ่งวิธีในการบารุงดิน โดยปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ข้อมูล
ได้มีการเริ่มสร้างศูนย์เรียนรู้ และแปลงเกษตรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
แต่สิ่งที่ต้องได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมคือ สื่อ เอกสาร แผ่นพับ รวมถึงสื่อวิดีทัศน์ ที่เป็นสื่อสอนเกี่ยวกับกระบงนการ
ปลูกข้าวที่ได้จากการศึกษาวิจัย ตลอดจนการสร้างศูนย์เรียนรู้ให้ครบวงจรจาเป้นต้องมีการแสวงเครื่อ งไม้ เครื่องมือ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปลูกข้าวในอดีตตั้งแต่การเตรียมดิน การไถนา การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และเก็บข้าว
จัดแสดงเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการในการปลูกข้าวในอดีตสู่ปัจจุบัน ตลอดจนควรมีการทาเป็นคู่มือและแผ่นพับเอกสาร
เพื่อการนาไปใช้ศึกษาต่อไป
อภิปรายผล
จากการศึกษา การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตข้าวปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน GAP ในพื้นที่ทุ่ง
สัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัยแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาเป็นกรอบใน
การศึกษา อันประกอบด้วย 1) การแสวงหาความรู้ 2) การจัดเก็บความรู้ 3) การแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ความรู้
และ 4) การประยุกต์และใช้ประโยชน์จากความรู้ ทาให้ทราบถึง
1) การแสวงหาความรู้การปลูกข้าวปลอดภัย โดยทาการถอดบทเรียนจากปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้ทราบ
ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกข้าวในอดีต และองค์ความรู้ที่เกิดจากการแสวงหาในปัจจุบัน พบว่า มี 2 ลักษณะ คือ
องค์ความรู้จากบรรพบุรุษ และองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการแสวงหาเข้าอบรมกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวิธีกา
แสวงหาความรู้ 5 วิธี ประกอบ (1) จากบรรพบุรุษ (2) อบรมประชุมจากกรมส่งเสริมการเกษตร (3)ปรึกษาหารือ
จากเกษตรกรด้วยกัน (4) การลองผิดลองถูก/ทดลองปฏิบัติจริง (5) ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อุดมศักดิ์ วงพิศาล และคณะ. (2559). ศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าว
อินทรีย์ของชาวนา ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่ได้อธิบายวถึงวิธีการแสวงหาความรู้ 3 ลัก ษณะ ได้แก่ จาก
บรรพบุ รุ ษ จากการพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ และการผสมผสาน และมี 7 วิ ธีก ารได้ แ ก่ 1) จากบรรพบุ รุษ 2) อบรม
ประชุมสัมมนาสาธิตดูงาน 3) ชักชวนพูดคุย 4) แนะนาให้คาปรึกษา 5) เป็นแบบอย่างที่ดี 6) การลองผิดลองถูก/
ทดลองปฏิบัติจริง 7) ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
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2) การจัดเก็บองค์ความรู้ จากการศึกษาพบว่า ในอดีตบรรพบุรุษไม่ได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักอักษร
อย่างชัดเจน มีเพียงวิธีการบอกเล่าและสอนในเชิงปฏิบัติให้กับรุ่นลุก รุ่นหลาน โดยในปัจจุบันปราชญ์ชาวบ้านได้ใช้
วิธีการจดบันทึกลงในสมุดช่วยจา มีแปลงเกษตรตัวอย่างและศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดเก็บ
องค์ ค วามรู้ โดยองค์ ค วามรู้ใหม่ ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาครั้งนี้ คื อ ภู มิ ปั ญ ญาดั ง เดิ ม ในการปลู ก ข้ า วจะมี กิ จ กรรมที่
สอดคล้องกับประเพณี ประกอบด้วย เดือนสาม บุญข้าวจี่ เมื่อขนข้าวขึ้นยุ้งแล้วจะทาพิธีเอิ้นขวัญข้าว เดือนหก แรก
นาขวัญ จะทาการไถกลบต่อซังข้าว เดือนเจ็ด บุญชาฮะ หว่านข้าวกล้าดานาเสร็จ มีการทาพิธีเซ่นสรวงเจ้าที่นา
เดือนอ้าย งานบุญเข้ากรรม ประเพณีทาลานนวดข้าว และเดือนยี่ งานบุญคูนลาน ทาพิธีปลงข้าวในลอมและฟาด
ข้าวในลาน และทาการจัดเก็บภูมิปัญญาการผลิตข้าวตามประเพณีอีสาน
3) การแลกเปลี่ยน การเผยแพร่ความรู้ การประยุกต์และใช้ประโยชน์จากความรู้ จากกงานวิจัยพบว่า
การแลกเปลี่ยน การเผยแพร่ความรู้ การประยุกต์และใช้ประโยชน์จากความรู้ เป็นลักษณะการจัดทาแปลงเกษตร
สาธิตในพื้นที่ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อ ให้ประชาชนที่สนใจเข้ามายังศูนย์
โดยภายในศูนย์จะประกอบด้วยสื่อสารสนเทศต่างๆ และเครื่องไม้ เครื่อง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้าว ซึ่ง
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้ที่เป็นข้อค้นพบและข้อเสนอที่เห้นเป้นรูปธรรม โดยที่ผ่านมามีงานวิจัย
ที่ได้เสนอแนะต่อการส่งเสริมและขยายผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนาได้แก่
(1) ผังแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (2) กลไกการสร้างความเข้มแข็งของการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าว อินทรีย์ (3) การให้แรงเสริมในการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการทานาข้าว อินทรีย์ และ (4) แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์สู่
การขยายผลในอนาคต (อุดมศักดิ์ วงพิศาล และคณะ, 2559) ซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่จะต้องไปศึกษาต่อว่า
จะมีวีการอย่างไรต่อไปในแต่ละประเด็นที่เสนอไว้
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตข้าวปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน GAP ในพื้นที่ทุ่ง
สัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านเชิงสาธารณะ การเผยแผนงานวิจัยชุดโครงการ การจัดการความรู้ภูมิปั ญญาท้องถิ่นในการผลิต
ข้าวปลอดภัยของเกษตรกรในพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ถือว่าเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาการผลิตข้าวปลอดภัยที่จะกระตุ้นให้เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนเกษตรกรในต่างๆ พื้นที่ที่ได้รับคู่มือ หรือ
สืบค้นผ่านฐานข้อมูลทางระบบสารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) ได้ทราบถึง องค์ความรู้เรื่องการแกล้งดิน การทานาโยน
การผลิตและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และการผลิตน้ายาไล่แมลง อันจะไปสู่การผลิตข้าวปลอดภัย
ลดต้นทุน รักษามาตรฐานการผลิตข้าวปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหากจะได้มีการศึกษาต่อจะต้ องมีการศึกษาเพื่อ
ขยายเครือข่ายด้านข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยง และหาองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน
2. ด้านเชิงนโยบาย ข้อมูลองค์ความรู้การผลิตข้าวปลอดภัย สามารถนาไปเป็นข้อมูลในการกาหนดเป็น
นโยบายสาธารณะในการส่งเสริมให้เกษตรกรหันกลับมาปลูกข้าวในแบบอาศัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เคยสืบทอดต่อกัน
มา สู่การปรับปรุงให้ ทั นสมัยโดยปราศจากการใช้ สารเคมีในการผลิตข้าว ซึ่งหากจะได้มี การศึ กษาต่อจะต้องมี
การศึกษาการนานโยบายในการส่งเสริมหรือรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางให้การรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังคงอยู่ต่อไป

619

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

3. ด้านเชิ งพาณิ ช ย์ องค์ ค วามรู้เรื่องการผลิตปุ๋ ยชี วภาพ และการผลิตน้ ายาไล่แมลง สามารถท าให้
เกษตรกรต่อยอดจากฐานเดิมเพื่อเสริมอาชีพในการผลิตปุ๋ยหรือการผลิตน้ายาไล่แมลง ตลอดจนเมื่อเกษตรกรปรับ
รูปแบบการผลิตข้าวจากที่เคยใช้สารเคมีมาสู่การการผลิตข้าวตามภูมิปัญญาท้อ งถิ่น ย่อมได้ข้าวปลอดภัยและถ้า
เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายรวมผลผลิตข้าวปลอดภัยได้ ยังสามารถมีอานาจต่อรองในเรื่องราคาผลผลิต
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การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
GOOD GOVERNANCE-BASED SCHOOL ADMINISTRATION AFFECTING LEARNING ORGANIZATION
IN PUBLIC SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE 17
ภาธรณ์ สิรวรรธกุล1
PATHON SIRAVADHAKUL1
ธนิก คุณเมธีกุล1 และ ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์2
Thanique Kunametheekoon1 and Teerasak Intaramat2
1นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
1อาจารย์ ดร. สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
2รองศาสตราจารย์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถาน
ศึกษา ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา และสร้างสมการพยากรณ์ของการบริหารสถานศึกษาโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2560 จานวน 377 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ เครื่องมือที่ใช้ใ น
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ
0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การทดสอบค่าเอฟ การทดสอบค่าที และการถดถอยอย่างง่าย
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) สภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 3)
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ
Y = .260+ .919X โดยสามารถพยากรณ์องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ได้ร้อยละ 71.20 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
คาสาคัญ : การบริหารสถานศึกษา, หลักธรรมาภิบาล, องค์การแห่งการเรียนรู้
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ABSTRACT
The purposes of this research were to investigate (1) level of good governance – based
school administration, ( 2) level of learning organization, ( 3) the relationship between good
governance – based school administration and learning organization and (4) the formulation of
prediction equation of good governance – based school administration affecting learning
organization in schools under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 17.
The research samples drawn by systematic random sampling included 377 school administrators
and teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office 17. The instrument
for collecting data were a 5 rating scale questionnaire with .97 reliability. The data were analyzed
using arithmetic mean, standard deviation, alpha - coefficient, pearson’ s product moment
correlation coefficient, F-test, t-test and Simple Regression Analysis.
The research findings were as follows: 1) The overall and specific perspectives of good
governance – based school administration in schools under the jurisdiction of the Secondary
Educational Service Area Office 17 were reached at high level. 2) The overall and specific
perspectives of learning organization in schools under the jurisdiction of the Secondary
Educational Service Area Office 17 were arrived at high level. 3) The relationship between good
governance – based school administration and learning organization in schools under the
jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 17 was positive at .01 significant level
statistically..4).the prediction equation of good governance - based school administration affecting
learning organization was shown in terms of raw score as Y = .260 +.919X accounting for 71.20 at
.05 significant level statistically.
Keywords : School Administration, Good Governance, Learning Organization
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 กล่าวไว้ว่า
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ด้วย
เหตุนี้ การส่งเสริมสังคมไทยให้อยู่บนพื้นฐานของหลักสาคัญ 6 ประการ ตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จึงเป็นแนวทางใน
การจัดระเบียบสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรักสามัคคี
และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ราชกิจจานุเบกษา. 2560 : 17)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบให้ส่วนราชการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของหน่วยงานทุกปีเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการได้แจ้งให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการโดยเพิ่มประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมธรรมาภิบาล ด้านการสร้างความโปร่งใส หรือการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมที่มีผลกระทบต่อการดาเนินการของส่วนราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : ข)
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นองค์กรหลักที่สาคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
ได้มีการปฏิรูปการศึกษาโดยนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา กาหนดให้มีการกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคลากร และด้านบริหารทั่วไปให้โรงเรียน
ซึ่งมีฐานะเป็นนิ ติบุค คล และต้องมีค วามรับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิม เพื่ อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ป ระชาชนเกิดผ ล
สัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติภารกิจภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ เยาวชนและประชาชนได้รับความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 1)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 เป็น
แผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ระยะยาวที่ได้กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี
พ.ศ. 2570 ซึ่งกาหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภั ย และมั่ น คงอยู่ ในสภาพ แวดล้ อ มที่ ดี เกื้ อ กู ล และเอื้อ อาทรซึ่ งกั น และกั น ระบบการผลิ ต เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถ
อยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
2560 : 12) การพัฒนาองค์การให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้นเกิดจากผู้บริหารที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่าด้านความสามารถ สติปัญญา และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ผู้ร่ วมงานและองค์การให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
ทั้งนี้โรงเรียนเป็นองค์การทางการศึกษาที่มีหน้าที่สาคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขจึงถูกคาดหวังจากสังคมไว้สูงที่จะเป็นกลไกในการพัฒนาเยาวชนไปสู่สังคม ที่พึงปรารถนา โรงเรียนจึงควร
เป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรีย นรู้ ต ามที่ ฮอย และมิ ส เกล (Hoy and Miskel. 2001 : 90) ได้ ก ล่ า วว่ า โรงเรีย นเป็ น
องค์การให้การบริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอนและการเรียนรู้เป็ นหลัก เป้าหมายสุดท้ายของโรงเรียนคือ การ
เรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้น ในบรรดาองค์การประเภทต่าง ๆ โรงเรียนจึงควรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่า
องค์การประเภทใด ๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
2. เพื่อศึกษาระดับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเขต 17
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมือง และใช้เป็นแนวทางในการจัด
ระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การดาเนินงานของครูและผู้บริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิ ดชอบ หลักความมีส่วนร่วม และหลักความ
คุ้มค่า โดยแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักนิติธรรม หมายถึง การกาหนดกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ส่งเสริมการประพฤติตนที่ดีตามจรรยาบรรณโดยเท่าเทีย มกันสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่งานสอนและ
การบริหารงาน มีการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู
3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจในสถานศึกษาโดยปรับปรุงกลไกการทางานภายใน
ให้มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านการศึกษา ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างเปิดเผย
4. หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนรับรู้และเสนอความคิดเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ครูและผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักในหน้าที่การงานมุ่งมั่นให้บริการ
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการปรับปรุงข้อบกพร่อง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ความสาเร็จ และคานึง
ถึงผลที่จะเกิดขึ้น
6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ วางแผน และใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา รู้จักประหยัดการใช้สาธารณูปโภคตามความต้องการ
องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษาที่มีบรรยากาศของการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ มีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลาและต่อเนื่อง รวมถึงมีทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ขององค์การทั้งในระดับบุคคล ทีมงานและองค์การ
โดยให้ความสาคัญต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ การใช้ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็น
เครื่องมือนาไปสู่ความสาเร็จอย่างแท้จริง ประกอบด้วย
1. พลวัตการเรียนรู้ หมายถึง สมาชิกในสถานศึกษามีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง กระตือรือร้น
สนใจที่จะพัฒนาตนเอง
2. การปรับเปลี่ยนองค์การ หมายถึง สมาชิกในสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนสถานศึกษาไปเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ด้วยความเข้า ใจองค์ประกอบด้านวิสัยทัศ น์ เข้าใจวัฒ นธรรมองค์ การ เข้าใจกลยุทธ์ และเข้าใจ
โครงสร้างที่เป็นการกระจายอานาจการบริหารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมยอมรับการเรียนรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ
3. การเสริมอานาจบุคคล หมายถึง การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ของทุกคนในสถานศึกษา
ด้วยการให้อิสระทางความคิด อานวยความสะดวก และให้รางวัล มีการพัฒนาศักยภาพการทางานให้แก่สมาชิกใน
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สถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน พันธมิตร เครือข่ายธุรกิจ
และผู้รับบริการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
4. การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดรูปแบบ การรวบรวม การแสวงหา การจัดระบบข้อมูลและการสร้าง
ฐานข้อมูล มีการการพัฒนาความรู้ไปสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกทุกคนในสถานศึกษา รวมถึง
การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในองค์การ
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หมายถึง การสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อความคล่องตัว พัฒนาตนเองให้มีความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพื่อการเรียนรู้
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ครู หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง ประเภทของสถานศึกษาจาแนกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกเป็น 4 ขนาด ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
2554 : 2)
1. ขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียน จานวน 1 - 499 คน
2. ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียน จานวน 500 - 1,499 คน
3. ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียน จานวน 1,500 - 2,499 คน
4. ขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียน จานวนตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เพื่อดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยม
ศึกษาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ได้มาจากการ
สังเคราะห์เนื้อหาและงานวิจัยของนักวิชาการ ได้มา 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3)
หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า ส่วนของตัวแปรเกณฑ์ใช้
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ (Marquardt. 1996 : 34) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) พลวัตการเรียนรู้ 2)
การปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก าร 3) การเสริ ม อ านาจบุ ค คล 4) การจั ด การความรู้ 5) การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ดั ง
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปรเกณฑ์

การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน
ได้แก่
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักความมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า

องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 5 ด้าน
ได้แก่
1. พลวัตการเรียนรู้
2. การปรับเปลี่ยนองค์การ
3. การเสริมอานาจบุคคล
4. การจัดการความรู้
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ที่มา (Marquardt.
วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 88 คน และข้าราชการครู
จานวน 1,418 คน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้นจานวน 1,506 คน
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. 2560 : 19-20)
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie
and Morgan. 1970 : 607 – 610) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 378 คน แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic
Random Sampling) โดยการก าหนดช่ ว งสุ่ ม (Sampling Interval หรื อ k) ด้ ว ยการเรี ย งจ านวนผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ กษาและครูตามขนาดสถานศึ กษาโดยเรียงลาดับ ตามขนาดสถานศึ กษาเล็ก กลาง ใหญ่ ตามลาดับ ก่อน
จากนั้นทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามช่วงการสุ่ม ได้ช่วงการสุ่มคือ 4 ในการกาหนดจุดเริ่มต้นได้ใช้วิธีการจับฉลาก
ได้มาหนึ่งหมายเลขจากโรงเรียนหนึ่ง จึงดาเนินการสุ่มโดยนับตามช่วง 4 ต่อไปจนครบจานวนประชากร ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 25 คน และครูจานวน 352 คน รวมทั้งสิ้น 377 คน ดังตาราง 1
ตาราง 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของสถานศึกษา ผู้ บ ริ ห า ร ข้ าราช ก าร
ผู้ บ ริ ห า ร ข้ าราช ก าร
รวม
สถานศึกษา ครู
สถานศึกษา ครู
ขนาดเล็ก
20
252
272
8
61
ขนาดกลาง
38
516
554
10
128
ขนาดใหญ่
20
350
370
4
89
ขนาดใหญ่พิเศษ
10
300
310
3
74
รวม
88
1,418
1,506
25
352
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รวม
69
138
93
77
377
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จานวน 1 ฉบับ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ การบริห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจากมากไปหาน้อยตามแบบของลิเคิร์ท (Likert. 1976 : 247)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับจากมากไปหาน้อยตามแบบของลิเคิร์ท (Likert. 1976 : 247)
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. น าร่า งแบบสอบถามที่ เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ ว เสนอประธานและกรรมการที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์เพื่ อ
ตรวจสอบแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ความเหมาะสมในการใช้ภาษา มีรายนามและตาแหน่งดังนี้
2.1 ดร.พิ ท ยุ ต ม์ กงกุ ล ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาวิ ท ยฐานะช านาญการพิ เศษ ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
2.2 ดร.เพลินพิศ กอบตระกูล ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
2.3 ดร.บุณยกุล หัตถกี ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
โป่งน้าร้อนวิทยาคม
2.4 ดร.กมลวรรณ อนันต์ ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชานาญการ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเครือหวาย
วิทยาคม
2.5 ดร.พรศิษฏ์ คารอด ครูชานาญการโรงเรียนสฤษดิเดช
เมื่อตรวจเสร็จแล้วจึงนาคะแนนที่ได้จากมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับประเด็นหลัก
ของเนื้อหาได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ร ะหว่าง 0.80 – 1.00 หลังจากนั้น นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไข
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้งหนึ่ง
3. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
4..วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน.(Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมโดยการหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนก (r)
ตั้ ง แต่ 0.02 ขึ้ น ไปแบบสอบถามตอนที่ 1 จ านวน 30 ข้ อ มี ค่ า อ านาจจ าแนกอยู่ ร ะหว่ า ง 0.352 – 0.788 และ
แบบสอบถามตอนที่ 2 จานวน 40 ข้อมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.339 – 0.768
5..วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า.(Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 54) ซึ่ ง ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามในตอนที่ 1 จ านวน 30 ข้ อ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.936 และในตอนที่ 2 จานวน 40 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.950 สรุปค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับรวม 70 ข้อ เท่ากับ 0.969
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เพื่อขอความร่วมมือในการทาวิจัย
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการทาวิจัยส่งสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือ
จากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
3. กาหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผู้วิจัยดาเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองในจังหวัด
จันทบุรีจานวน 23 โรงเรียน และในจังหวัดตราดจานวน 16 โรงเรียน รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 39 โรงเรียน
แจกแบบ สอบถามจานวน 377 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวนทั้งสิ้น 353 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.00
หลั ง จากนั้ น จึ ง ส่ ง แบบสอบถามไปยั ง โรงเรี ย นเดิ ม ที่ ยั ง ไม่ ได้ แ บบสอบถามกลั บ คื น อี ก ครั้ ง จนกระทั่ ง ได้ รั บ
แบบสอบถามครบถ้วน ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับและนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS For Windows ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังจากนั้น นาค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการ
แปลความหมายเป็นช่วงคะแนนและนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยายในการแปลผล 5 ระดับ
(บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 121)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) หลังจากนั้ น น าค่ าเฉลี่ยไปเปรียบเที ยบกับเกณฑ์ ในการแปลความหมายเป็ นช่ วงคะแนนและ
นาเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยายในการแปลผล 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 121)
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมภิบาลและองค์การแห่ง
การเรีย นรู้ในสถานศึ ก ษา โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ข องเพี ย ร์สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย 5 ระดับ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2552 : 59)
ตอนที่ 4 วิเคราะห์สมการพยากรณ์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วยการนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย โดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอัน ดับ การบริห ารสถานศึ กษาโดยใช้ ห ลักธรรมาภิ บ าล
โดยรวมและรายด้าน
ระดับการปฏิบัติ
n = 377
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
S.D.
ระดับ
อันดับ
หลักนิติธรรม
4.41
.53
มาก
2
หลักคุณธรรม
4.44
.53
มาก
1
หลักความโปร่งใส
4.39
.50
มาก
3
หลักความมีส่วนร่วม
4.32
.53
มาก
5
หลักความรับผิดชอบ
4.35
.54
มาก
4
หลักความคุ้มค่า
4.24
.56
มาก
6
รวม
4.36
.46
มาก
จากตาราง 2 แสดงว่า การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ดังตาราง 3
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยรวม
และรายด้าน
ระดับการปฏิบัติ
n = 377
สภาพองค์การแห่งการเรียนรู้
S.D.
ระดับ
อันดับ
พลวัตการเรียนรู้
4.28
.52
มาก
1
การปรับเปลี่ยนองค์การ
4.26
.55
มาก
4
การเสริมอานาจบุคคล
4.27
.54
มาก
2
การจัดการความรู้
4.23
.54
มาก
5
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
4.27
.56
มาก
3
รวม
4.26
.50
มาก
จากตาราง 3 แสดงว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ซึ่งเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พลวัตการเรียนรู้ การเสริมอานาจบุคคล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การปรับเปลี่ยนองค์การ และการจัดการความรู้ ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกับสภาพ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ดังตาราง 4
ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลแต่ละด้านกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยรวม
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ระดับความสัมพันธ์
Y
หลักนิติธรรม
.68**
กลาง
หลักคุณธรรม
.70**
สูง
หลักความโปร่งใส
.68**
กลาง
หลักความมีส่วนร่วม
.72**
สูง
หลักความรับผิดชอบ
.78**
สูง
หลักความคุ้มค่า
.78**
สูง
จากตาราง 4 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลักนิติธรรม หลัก
คุ ณ ธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับ ผิดชอบ และหลักความคุ้ มค่ า มีค วามสัมพั น ธ์
ทางบวกกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่ายของสมการพยากรณ์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา (n = 377)
ตัวแปร
b
S.E.b
t
p

1. หลักธรรมาภิบาล (X)
.919
.030
.844
30.472** <.01
ค่าคงที่ (a)
.260
.132
1.966*
.05
R = .844 , R2= .712 , S.E.est = .26639 , F = 928.541, p = .000
**p < .01
จากตาราง 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ..844.และการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสามารถพยากรณ์
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 71.20 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อนาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมา
สร้างสมการพยากรณ์ อย่างง่ายในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ = .260 +.919X หรือสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนน
มาตรฐานได้ดังนี้ y = .844 (ZX)
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จากสมการดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อสถานศึกษามีระดับการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น .919 + .260 หน่วย และสมการนี้สามารถ
ใช้พยากรณ์องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า มีระดับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทาโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภายใต้ชื่อโครงการเขตสุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ ความตระหนัก ส่ งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยอยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะกับการ
ประเมินความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาจึงได้ให้ความสาคัญกับการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีความสาคัญ ในการพัฒ นาสถานศึกษาเพื่อให้เกิดคุณ ภาพ และ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับภาพการศึกษาเพื่ออนาคตไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้กาหนดนโยบายด้านการศึกษาไว้ว่าส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ในวงการศึกษา สร้างคนสร้างสังคม
และสร้างชาติ ให้ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต คอร์รัป ชั่ น (สานั กงานเลขาธิการสภาการศึ ก ษา. 2559 : 45) สอดคล้ อ งกั บ
วุฒิพงศ์ บัวช้อย (2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาต้นแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรมโดย
ภาพรวมในระดับมาก ด้านหลักคุณธรรมโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ด้านหลักการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมในระดับ
มาก ด้านหลักความโปร่งใสโดยภาพรวมระดับปานกลาง ด้านหลักความรับผิดชอบโดยภาพรวมระดับมาก และด้าน
หลักความคุ้มค่าโดยภาพรวมในระดับมาก
2. ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ผลการวิจัยพบว่า มีระดับองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะสมาชิกทุก
ระดับในสถานศึกษาเห็นความสาคัญต่อการเรียนรู้ และมีความสนใจในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เป็นไปตาม
ยุท ธศาสตร์ที่ 2 ด้ านสังคมตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี พ.ศ. 2559 – 2562 (จั น ทบุ รี – ตราด)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ระบุถึงการพัฒนาให้คนเหมาะสมตามช่วงอายุ และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคมในอนาคต ในประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มีการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
การผลักดันยุทธศาสตร์การสร้างสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้ รูปแบบใหม่
ที่กระจายตัวอย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาสังเวช จนฺทโสภี (ศรีโคตร) (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ตามทฤษฎีของไมเคล
มาร์ควอดท์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์
และเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ มีความคิดเห็นตรงกันอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านพลวัตของการเรียนรู้ ด้านการ
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ปรับเปลี่ยนองค์กร และด้านการเพิ่มอานาจสมาชิกองค์กร ส่วนที่เหลืออีก 2 ด้าน คือ ด้านการจัดการความรู้ ด้าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผู้บริหาร อาจารย์ มีความเห็นอยู่ในระดับมาก แต่เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการมีความเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยรวมเป็นองค์กรแห่งการเรียน
รู้อยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลวิจัยพบว่าการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงกับองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทาให้
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสภาพ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ทั้งนี้การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ความความสัมพันธ์
ระดับ สูง ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่ า หลักความมีส่วนร่วม และหลักคุ ณ ธรรม ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับวิไลพร จันเสงี่ยม (2555 : 104) ได้ทาการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้หลักธรร
มาภิ บ าลกับ ประสิท ธิผลของผู้บริห ารโรงเรียนมั ธยมศึ กษาในจั งหวัดชลบุรี สังกัดสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในระดับสูง
4..ความสามารถในการพยากรณ์ของการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลสามารถพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 71.20 ทาให้ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ว่า การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาได้ และเมื่อสถานศึกษามีระดับบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้ น จะทาให้สถานศึกษาเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วย เป็นเพราะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับองค์การแห่งการเรียนรู้ และยังพบอีกว่าการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทุกด้านมีความสัมพันธ์กับองค์การแห่ง
การเรียนรู้ในระดับสูง โดยที่หลักนิติธรรมและหลักความโปร่งใสมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และคณะ (2560 : บทคัดย่อ)ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ผลการวิจัยพบว่า วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีวัฒนธรรมองค์การและสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้
ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง วัฒนธรรมองค์การโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลางถึงในระดับดีกับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้งโดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 วัฒนธรรมองค์การสามารถทานายสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุขได้ร้อยละ 46.7 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. สถานศึกษาต่าง ๆ ควรกาหนดกลยุทธ์ขององค์การที่ชัดเจนในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความสามารถในการ
ดาเนินงานมากขึ้น
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2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ควรมีแผนการส่งเสริม สนับสนุน และกากับติดตาม
ให้สถานศึกษาต่าง ๆ ได้พัฒนาการบริหารและองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
นั้น ควรเร่งพัฒนาด้านความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก ๆ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ควรจัดให้มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ในเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
สถานศึกษาต่าง ๆ ได้พัฒนาเร็วยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
2. ควรจัดให้มีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
3. ควรศึกษาแนวทางการจัดการความรู้เพื่อสถานศึกษาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
4. ควรจัดให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
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การพัฒนากิจกรรมโครงการเป็นฐานในการเรียนรู้ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษา
วิชาธุรกิจสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT BASE LEARNING OF EDUCATION MEDIA BUSINESS PLAN
DRAFTING, EDUCATION MEDIA BUSINESS FOR LEARNING ACHIEVEMENT DEVELOPMENT OF
UNDERGRADUATE STUDENTS
กิติกร ทิพนัด1
Kitigorn Tipnad1
1สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการและประเมินทักษะการเรียนรู้ ( Learning Skill ) ของ
นักศึกษาหลังจากเรียนรู้โดย PBL และเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ธุรกิจสื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 หมู่เรียน
จานวน 87 คน โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ธุรกิจ
สื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 หมู่เรียน จานวน 43 คน โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) และใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน การสนทนาตาม
ธรรมชาติ แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินผลงาน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ สถิติ t-test
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยการใช้โครงการเป็นฐานในการเรียนรู้ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ
สื่อการศึกษาทาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเขียนแผนธุรกิ จสื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบ และทาให้นักศึกษาเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และการดาเนินงานตามขั้นตอน อยู่ในระดับดีมาก ส่วนทางด้านเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์
ดึงดูดความสนใจและใช้ได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ซื้อ) อยู่ในระดับดี และเกิดทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
คาสาคัญ : การเรียนแบบใช้โครงการเป็นฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี
ABSTRACT
This study aims to develop the process and evaluate the learning skill of students after
using Project Based Learning (PBL) and to develop the learning achievement of students between
before and after of using of the learning process which conformed to the 2 1 st century learning
skills of 3rd year students who register Business in Educational Media, 2nd semester, Academic year
2 014, Nakhon Ratchasima Rajabhat University for 2 sections, 87 students. The samples of the
study are the 3rd year students who register Business in Educational Media, the 2nd semester, the
Academic year 2014, Nakhon Ratchasima Rajabhat University for 1 section, 43 students by Cluster
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sampling. The tools of this study are course syllabus, Dialogues, test, behavioral observation form
and evaluation form. The statistics are mean, S.D., and t-test.
From the study, students who use Project Based Learning (PBL) for education media
business plan drafting has the development of skills for education media business plan drafting
systematically and develop the creativity and work sequences which the level of Very High. For
the study content, it meets the objectives of the study, is attract, and practical with the target
group (buyers) which the level of High. Moreover, students develop the skills according to the
21st century learning skills.
Keywords : Project Base Learning, Achievement for Bachelor's Degree
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ส่งเสริมทักษะความสามารถการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครราชสีมา, 2010) จากประสบการณ์ ของผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับปริญ ญาตรี
พบว่านักเรียนเกือบทุกคนมีปัญหาและได้ได้เรียนรู้ปัญหาในการบูรณาการความรู้และการสื่อสารในสถานการณ์จริง
ดังนั้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ปัจจุบันนักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย แต่การที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ประสบความสาเร็จในอนาคตได้ ต้องสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความคิดในการแก้ปัญหาและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
การสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ (Project-Based Learning: PBL) เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ใช้
วิธีสอนหลากหลาย จัดเป็นกลยุทธ์สาคัญสาหรับการสอนให้ประสบความสาเร็จในศตวรรษที่ 21 (Bell, 2010) การ
สอนโดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ หรือ PBL เป็นวิธีนาสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวันมาใช้ในการสอน โดยใช้
ปัญหาจริงหรือคาถามที่มีความท้าทาย เพื่อให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มศักยภาพ(Thomas, 2000)
PBL เป็นสิ่งที่ท้าทายสาหรับครูที่จะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงบวก (Center of Excellence in Leadership
of Learning, 2009) กิ จ กรรมการเรีย นรู้ PBL เป็ น กิ จ กรรมที่ ต้ อ งใช้ ระยะเวลายาวนาน เป็ น การบู รณาการใน
ลักษณะของสหวิทยาการ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และบูรณาการปัญหาจริงกับการปฏิบัติ ความท้าทายของ PBL
คือ การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าผู้สอนจะมีประสบการณ์ มากก็ตาม
(Educational Technology Division, 2006)
การใช้โครงการเป็นฐานในการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหา และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 (Ravitz, Hixson, English, &
Mergendoller, 2012) PBL เป็ น วิธี ส่ งเสริ ม การคิ ด แบบนามธรรมและทั ก ษะทางปั ญ ญาในการศึ ก ษาปั ญ หาที่
ซับซ้อนอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในความรู้ที่ถูกต้อง (Educational Technology Division,
2006) สาหรับแต่ละโครงการควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบ มีการจัดการ และการประเมิน ที่เชื่อมโยงเนื้อหาเชิง
วิชาการกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น การทางานร่วมกัน การสื่อสาร และการคิดเชิงวิพากษ์ (Mergendoller,
Markham, Ravitz & Larmer, 2006) ส าหรับ PBL ผู้เรีย นจะได้ ท าการส ารวจ ได้ ตั ด สิ น ใจ ได้ ตี ค วาม และการ
สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบที่ มี ค วามหมาย คล้ า ยกั บ วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นรู้ แ ละแสดงใหเห็ น ถึ ง ความรู้
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(Educational Technology Division, 2006) คาถามที่สาคัญของการวิจัย คือ สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนได้อย่างไร และรูปแบบการฝึกปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงสามารถนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
กับนักเรียนทุกคนได้อย่างไร
การพั ฒ นากิ จ กรรมโครงการเป็ น ฐานในการเรีย นรู้ เรื่อ งการเขี ย นแผนธุรกิ จ สื่ อ การศึ ก ษาวิช าธุรกิ จ
สื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของหลักสูตร ครุศาสตรบัณ ฑิต
พุทธศักราช 2555 หรือครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 และเป็นรายวิชาที่
เน้น การบูรณาการเนื้อหาโดยกาหนดจุดมุ่งหมายไว้คื อ เพื่ อให้ผู้เรียนได้มีค วามรู้ ความเข้าใจ หลักการ วิธีการ
รูป แบบ และเทคนิ ค ต่า งๆ ในการท าแผนการตลาดด้า นสื่อ การศึ ก ษา ตลอดจนเข้าใจกฎหมายและวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายของการทาแผนทางการตลาดในการผลิตสื่อ พร้อมเข้าใจระเบียบวิธีการของการผลิตสื่อการศึกษาได้
อย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2555) จาก
จุดมุ่งหมายดังกล่าวการให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาและลงมือปฏิบัติงานเขียนแผนด้านธุรกิจสื่อการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการ PBL ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้ ( Learning Skill ) ของนักศึกษาหลังจากเรียนรู้โดย PBL ใน
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. การเรียนแบบใช้โครงการเป็นฐาน ( Project-Based Learning ) คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐานเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยอาศัยกิจกรรมการค้นคว้าและนาไปสู่การลงมือปฏิบัติเป็นกลุ่มและ
นาไปสู่ความรู้ใหม่โดยมีการเขียนกระบวนการจัดทาโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่างๆ ซึ่งวัดได้ โดยการแสดงออกมา 3
ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย
3. ทักษะกระบวนการเรียนรู้ คือ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ใฝ่รู้ อยากเรียนรู้ รู้วิธีการศึกษาหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ
4. การพัฒนากระบวนการ คือ การสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้ นในด้านกระบวนการในการ
พัฒนาการวางแผน การคิด วิธีการที่สร้างสรรค์ที่หลากหลาย
สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษาที่เรียนด้วยกระบวนการพัฒนากิจกรรมโดยใช้โครงการเป็นฐานในการเรียนรู้ เรื่องการ
เขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษา วิชาธุรกิจสื่อการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการเรียนรู้
เรื่องการเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษาในรายวิชาธุรกิจสื่อการศึกษามีกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้
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การเรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญรูปแบบหนึ่ง
ที่ทาให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้ (teacher) เป็นผู้อานวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้คาแนะนา (guide) ทา
หน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทางานเป็นทีม ช่วยแนะนา และให้คาปรึกษา เพื่อให้โครงการบรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ซึ่งประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นฐานนี้สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ด้วย PBL
ที่นอกเหนือจากความรู้ (knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ (searching) แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(learning and innovation skills) ทั ก ษะชี วิ ต และประกอบอาชี พ (Life and Career skills) ทั ก ษะด้ า นข้ อ มู ล
ข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา (critical thinking & problem solving) ทักษะการสื่อสาร (communicating)
และทักษะการสร้างความร่วมมือ (collaboration) รวมทั้งเป็นโอกาสที่ผู้สอนจะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนด้วย
ทักษะกระบวนการเรียนรู้
การเรียนแบบโครงการเป็นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แผนภูมิที่ 1.1 กรอบแนวคิดการศึกษาต่อการเรียนแบบใช้โครงการเป็นฐาน
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยครั้งนี้โดยใช้การวิจัยแบบเตรียมทดลอง (Pre-experimental design)
ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2558
ประชากร
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นรายวิช า ธุรกิ จ สื่ อ การศึ ก ษา ภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 หมู่เรียน จานวน 87 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้เลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 1 หมู่เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ธุรกิจสื่อการศึกษา ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จานวน 43 คน
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นรายวิช า ธุรกิ จ สื่ อ การศึ ก ษา ภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 หมู่เรียน จานวน 43 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
19
24
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1. แผนการสอน ผู้ วิ จั ย จั ด ท าแผนการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หา จุ ด ประสงค์ ข องรายวิ ช าธุ ร กิ จ
สื่ อ การศึ ก ษา และกระบวนการเรี ย นรู้ จ ากโครงการโดยใช้ แ ผนการสอนนี้ เป็ น แนวทางการจั ด กิ จ กรรมและ
กระบวนการเรียนรู้
2. การสนทนาตามธรรมชาติ ( Natural conversation ) เป็นวิธีที่นามาใช้ทั้งกระบวนการสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้เรียนและเก็บข้อมูลตลอดกระบวนการวิจัย
3. แบบทดสอบ ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับการเขียนแผนโดยใช้โครงการ
เป็นฐานในการเรียนรู้วิชาธุรกิจสื่อการศึกษาโดยการหาผู้เชี่ยวชาญในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ
4. แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม แบบสั ง เกตจะช่ ว ยให้ ผู้ วิ จั ย ได้ เห็ น ภาพเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดตลอดกระบวนการวิจัย
5. แบบประเมินผลงาน ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินผลงานขึ้นเพื่อใช้ประเมินผลงานของผู้เรียนในการศึกษา
ครั้งนี้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยผู้วิจัย ใช้การตรวจสอบหลายแหล่ง (Data triangulation) ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธี (Methodological triangulation) ในแต่ละด้านกาหนดคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 1 และ
5 และแบ่งระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ออกเป็น 5 ระดับ คือ
ปรับปรุง 1 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ดี
3 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดีเยี่ยม
5 คะแนน
กระบวนการสอนโดยการใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้
1. ผู้วิจัยชี้แจงทาความเข้าในกระบวนการและวิธีเรียนและให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่ม
ละ 5-6 คน โดยจะได้กลุ่มทั้งหมด 8 กลุ่ม แบ่งออกเป็นจานวน 5 คน 5 กลุ่ม จานวน 6 คน 3 กลุ่ม
2. ผู้วิจัยกาหนดให้นักศึกษาได้ร่วมกันคิดและวางแผนในการผลิตสื่อทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางใน
การวางแผนการตลาดสาหรับผู้ที่สนใจในการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการค้า ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาที่ร่วมเขียนแผน
ทางธุรกิจสื่อได้เล็งเห็นถึงความสาคัญตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์สื่อ การวางแผนและช่องทางการค้า
สื่อการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้
3. กิจกรรมโครงการ
3.1 ขั้นการคิดและเลือกชิ้นงานในการนามาใช้เป็นสื่อในการวางแผนการทาธุรกิจสื่อการศึกษา โดย
ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามอัธยศัย ภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเลือกสื่อที่จะผลิตและเนื้อหาในระดับชั้นที่จะ
นามาประกอบ แล้วนาเสนอในชั้นเรียน โดยผู้วิจัยและนักศึกษากลุ่มอื่นๆ ร่วมกันให้ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งส่วนใหญ่เลือกสื่อที่เป็นเกมส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และบางส่วนเลือกสื่อที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เป็นต้น
3.2 ขั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่ละกลุ่มไปศึกษาเนื้อหาที่จะนามาผลิตระดับความยากง่าย
ของเนื้อหาในระดับช่ วงชั้น และออกแบบตัวสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีการออกแบบลักษณะอย่างไร ใช้ ทรัพยากร
อะไรบ้างในการผลิต โดยผู้วิจัยได้ให้คาแนะนาด้านทรัพยากร ขอบข่ายการทางาน เสริมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การผลิตสื่อการสอนประเภทต่างๆ และจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.3 ขั้นการเขียนเค้าโครงแผนธุรกิจสื่อการศึกษา ในแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้วิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญ เขียนร่างโครงงานขั้นตอนการวางแผนด้านการเขียนแผนทางธุรกิจสื่อการศึกษา กาหนดระยะเวลาใน
การเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษา แต่ละขั้นตอนตั้งแต่แรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย หาข้อมูลด้านการตลาดเกี่ยวกับ
สื่อการศึกษา ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตในการผลิตไว้ทั้งหมดเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และให้คาแนะนาในการเขียนร่าง
โครงการ ให้คาปรึกษาในการเตรียมทรัพยากรและด้านต่างๆ
3.4 ขั้น การปฏิ บั ติโครงงาน นั กศึ กษาแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบั ติงานตามแผนงานที่ กาหนดไว้ในร่าง
โครงงานและระหว่างการปฏิบัติงานนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเขียนแผนทางธุรกิจสื่อการศึกษา และสร้างสื่อตามที่ได้
วางแผน
3.5 แต่ละกลุ่มเขียนรายงานการดาเนินงานนาเสนอแผนธุรกิจและสื่อการศึกษา ได้แก่ ปัญหาแนวทาง
การแก้ไข ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยผู้วิจัยให้คาแนะนาแนวทางการเขียนและรูปแบบการเขียนรายงาน
3.6 นาเสนอแผนธุรกิจและสื่อการศึกษา ในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้วิจัยและนักศึกษา
กลุ่มอื่นร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมประเมินแผนธุรกิจและสื่อการศึกษาแต่ละกลุ่ม
4 การประเมินผล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกขั้นตอน
4.1 ประเมินผลการดาเนินงานที่สาเร็จตามแผนการสอนทั้ง 6 ขั้นตอน ตั้งแต่แรกจนถึงการแสดง
ผลงาน โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะสรุป
4.2 ประเมินผลจากโครงการเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้วิจัยจัดทาแผนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ของรายวิชาและกระบวนการเรียนรู้จาก
โครงการโดยใช้แผนการสอนนี้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
2. การสนทนาตามธรรมชาติ ( Natural conversation ) เก็บ ข้อมูลระหว่างการวิจัยโดยการสนทนา
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้วิจัยกับผู้เรียน
3. ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับการเขียนแผนโดยใช้โครงการเป็นฐานในการ
เรียนรู้วิชาธุรกิจสื่อการศึกษา
4. แบบสังเกตพฤติกรรมจะช่วยให้ผู้วิจัยได้เห็นภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ได้
ตลอดระยะเวลาการทาวิจัย
5. ประเมินผลงานของผู้เรียนโดยการตรวจสอบความถูกต้องของ ความคิดสร้างสรรค์ การดาเนินงาน
ตามขั้นตอน เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์ ดึงดูดความสนใจ และการใช้งานได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้ ( Learning Skill )
รายการ
ค่าเฉลี่ย
ความคิดสร้างสรรค์
4.7
การดาเนินงานตามขั้นตอน
4.2
เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์
3.6
ดึงดูดความสนใจ
3.3
ใช้ได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ซื้อ)
3.1
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ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
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จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยการเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษา ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการ
ดาเนินงานตามขั้นตอน อยู่ในระดับดีมาก ส่วนทางด้านเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ ดึงดูดความสนใจและใช้ได้จริง
กับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ซื้อ) อยู่ในระดับดี
ส่วนทักษะการพัฒนากระบวนการ PBL ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ผู้เรียนได้ดาเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพบว่าก่อนเรียนผู้เรียนทาคะแนนได้น้อยกว่าหลังเรียน จึง
สรุปได้ว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นหลังจากได้ศึกษากระบวนการเรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยการใช้โครงการเป็นฐานในการเรียนรู้ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจใน
รายวิชา ธุรกิจสื่อการศึกษา ทาให้ผู้เรียนมีการพัฒนากระบวนการ PBL ในการเรียนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 พร้อมกับมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ( Learning Skill )อย่างต่อเนื่อง จนนาไปสู่การพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการในการเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ทาให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และการดาเนินงานตามขั้นตอน อยู่ในระดับดีมาก ส่วนทางด้าน
เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ ดึงดูดความสนใจและใช้ได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับดี และเกิดทักษะการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
อภิปรายผล
การใช้โครงการเป็นฐานในการเรียนรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถนามาพัฒนาทักษะกระบวนการใน
การเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ ในแต่ละขั้นตอนเพื่อพัฒนากระบวนการ
PBL ในการเรียนการสอน ประเมิน กระบวนการทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ตลอดจนพั ฒ นาผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรีย นของนั ก ศึ ก ษาให้ ดี ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของผู้ เรีย นในศตวรรษที 21 และได้ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยเรื่องการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รายวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร, 2558.) และสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการใช้โครงการเป็นฐานใน
การเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การใช้ บารุงรักษาอุป กรณ์ ท างเทคโนโลยีการศึ กษา (จิ รศั กดิ์
วิพัฒน์โสภากร, 2558.) โดยขั้นตอนแรกได้พัฒนาความคิดเกิดการระดมสมองร่วมกันภายในกลุ่มทาให้นักศึกษาเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการมองช่องทางด้านการตลาดนามาสู่การเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษา ซึ่งมีสื่อการศึกษาต่างๆ
มากมายที่นามาใช้ในการเขียนแผน อาทิ เกมส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยที่
นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ในด้านการเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษาทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านแผนธุรกิจและใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการคิดและออกแบบแผนธุรกิจสื่อ โดยนักศึกษาสามารถเขียนเค้าโครงงานให้เป็น
ขั้นตอน ตั้งแต่แรกจนถึงนาเสนอโครงงานอย่างเป็นระบบตามกรอบกาหนดระยะเวลา และระบุบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละคนในการจัดทาโครงงาน เป็นการออกแบบวางแผนงาน ในขั้นนี้นักศึกษาจะต้องผลิตให้แล้วเสร็จภายใน 3
สัปดาห์ จากนั้นนาสู่ขั้นของการลงมือเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษา เกิดทักษะการทางานร่วมกันและการสื่อสารกับ
ผู้อื่นโดยการอธิบายขั้นตอนการดาเนินงานและวางแผนการตลาดของสื่อการศึกษา พร้อมจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ของ
แผนธุรกิจในด้านปัญหาอุปสรรค และการแก้ปัญหาของธุรกิจสื่อการศึกษาและด้านการตลาดอย่างละเอียด ซึ่ง
ปัญหาที่พบมากที่สุดคือคู่แข่งทางการตลาดที่ผลิตสื่อคล้ายคลึงกันจึงส่งผลทาให้ผู้ว่าจ้างผลิตสื่ อมีทางเลือกในการ
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เลือกซื้อสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และส่งผลที่สาคัญ ในด้านราคาที่ต้องปรับลงมาในราคาที่ค่อนข้างต่าจนใน
บางครั้งถึงกับเท่าทุนที่ผลิต โดยสรุปขั้นตอนเริ่มการทางานจนถึงการเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษาออกมาเป็นชิ้นที่
สมบูรณ์ รวมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ขั้นสุดท้ายนักศึกษานาเสนอแผนธุรกิจและสื่อการศึกษาในชั้น
เรียน ร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและประเมินแผนที่ร่วมกันเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดีขึ้น
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยนักศึกษาที่เรียนด้วยการใช้โ ครงการเป็นฐานในการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
เขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบ เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจขั้นตอนในการวางแผนการทางาน
และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องนาไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นสู่ทักษะการเรี ยนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ แ บบโครงการเป็ น ฐานการเรี ย นรู้ ในรายวิ ช าอื่ น ๆ โดยเน้ น
กระบวนการทางานกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอดแทรกในกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
2. ควรจัดกิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนให้หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้
และความแตกต่างของนักศึกษา
3. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
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การพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
THE DEVELOPMENT OF PROPOSAL WRITING ABILITY OF CURRICULUM AND INSTRUCTION
GRADUATE STUDENTS USING PARTICIPATORY LEARNING
สมเกียรติ ทานอก1
Somkiat Tanok1
สมบูรณ์ ตันยะ2
Somboon Tanya2
1อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 2) ศึกษาคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน รหัสวิชา
102681 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ แบบประเมินคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง คือการทดสอบค่าที (T-test for dependent sample)
ผลการวิจัย มีดังนี้ 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 29.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.17 หลังจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 32.33 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 80.83 ซึ่งมีผลต่างหรือความก้าวหน้าเท่ากับ 3.07 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 7.67 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คุณภาพโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรและการสอนเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 สามารถจัดทาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ที่มีระดับคุณ ภาพอยู่ในระดับดีมาก และอยู่ในระดับดี จานวน 11 คน และ 3) ความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ความสามารถในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์, การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
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ABSTRACT
The aimed of this classroom action research were to study 1) knowledge and understanding
about proposal writing before and after using participatory learning, 2) proposal writing quality,
and 3) participatory learning satisfaction. The sample were 30 graduate students, program in
curriculum and instruction, who enrolled the independent study for curriculum and instruction
subject in the first semester of 2011 academic year of Nakhon Ratchasima Rajabhat University.
The research instrument included participatory learning plan, proposal writing ability test,
proposal writing evaluation form and participatory learning satisfaction questionnaire. The data
was analyzed by percentage (%), mean, standard deviation and t-test.
The finding revealed that 1) the knowledge and understanding about proposal writing
before using participatory learning was 29.27 average or 73.17%, after participatory learning at
32.33 average or 80.33%, it was found that the gain score at 3.07 or 7.67% and after using
participatory learning had statistically significance higher than before at .05 level, 2) the proposal
writing quality after using participatory learning in overall was good level, it was found that 19
persons was at the excellent level and 11 persons was at a good one, and 3) the participatory
learning satisfaction in overall and item were very satisfied.
Keywords : Proposal writing ability, Participatory learning
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการศึกษาที่ให้ความสาคัญสูงสุดในการเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยปัญญาโดยใช้กระบวนการวิจัย ดังนั้นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ไม่ว่า
จะเป็นระดับมหาบัณ ฑิตทั้งแผน ก และแผน ข หรือระดับดุษฎีบัณ ฑิตทั้งแบบ 1 และแบบ 2 จึงมีข้อกาหนดให้
นักศึกษาต้องทาการวิจัยที่แสดงถึงความคิดริเริ่มโดยอาจทาในรูปวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัยขนาดเล็ก ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวนี้ ความสาเร็จของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากจะวัดจากตัวมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
แล้ว ยังต้องวัดจากคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการของวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัยที่นักศึกษาได้จัดทาตาม
ข้อกาหนดของหลักสูตรด้วย (สุวิมล ว่องวาณิช และ นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา
ครอบคลุมการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา
การศึ ก ษา สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สาขาวิ ช าศิ ล ปศาสตร์ และสาขาวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2557, น. 7) สาหรับสาขาวิชาการศึกษานั้น ได้เปิ ดสอนในสาขาวิชาการบริหาร
การศึ ก ษา สาขาวิช าเทคโนโลยีแ ละสื่อสารทางการศึ กษา สาขาวิช าหลักสูต รและการสอน สาขาวิช าจิ ตวิท ยา
การศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ในทุกสาขาวิชา
ได้เปิดสอนตามหลักสูตรแบบ ก (2) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กาหนดให้เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้อง
ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กาหนดแนวปฏิบัติในการทา
วิทยานิพนธ์ในส่วนที่นักศึกษาต้องเสนอผลงานผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่
การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างย่อวิทยานิพนธ์ การเสนอของสอบโครงร่างละเอียดวิทยานิพนธ์และการเสนอ
ขอสอบวิทยานิพนธ์
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สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา ผลการ
ดาเนินการในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่ว นน้อยที่สามารถจบการศึกษาตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร กล่าวคือ ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการศึกษามากกว่า 2 ปี
การที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการศึกษามากกว่าแผนการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยพบว่า นักศึกษามีปัญหา
อุปสรรคทั้งในขั้นการเสนอขอสอบโครงร่างละเอียดวิทยานิพนธ์ และการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งสาเหตุสาคัญ
เกิดจากอุปสรรคด้านวิชาการของนักศึกษา กล่าวคือ ยังไม่สามารถเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ได้
และอาจารย์ที่ปรึกษาจาเป็นต้องใช้เวลาในการแก้ไขปรับปรุงโครงร่างให้มีคุณภาพตามเกณฑ์จนสามารถเสนอสอบได้
นอกจากอุปสรรคด้านวิชาการแล้ว ในส่วนอุปสรรคส่วนตัวของนักศึกษาแต่ละคนยังพบว่า นักศึกษามีภาระงาน
ประจามาก และนักศึกษาส่วนหนึ่งตัดสินใจทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งก่อน (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2557, น. 7)
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด คณะผู้วิจัย
ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงได้ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการสอน ให้มีเป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการเขียน
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้มากขึ้น อันจะทาให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป จากการปรับวิธีจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชานี้ คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการสอนต้องการทราบว่า การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น
จะทาให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นอย่างไร โดยพิจาณาจากความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และคุณ ภาพโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาจัดทาขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องการทราบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศที่สาคัญในการพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป รวมทั้งสามารถขยายผลไปยังนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ อันจะส่งผลให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์และสาเร็จการศึกษาตรงตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อศึกษาคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประโยชน์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบผลของการพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งสามารถขยาย
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ผลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านอื่น ๆ ของนักศึกษาได้ และอาจเป็นแนวทางให้สาขาวิชาอื่นๆ
นาไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์และสาเร็จการศึกษาตรงตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรยิ่งขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2554 จานวน 30 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2561)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล รายละเอียดของเครื่องมือแต่ละชนิด มีดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมี
ลั ก ษณะและโครงสร้า งตามที่ ก าหนดในรายละเอี ย ดรายวิ ช าตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (มคอ.3)
รายละเอียดของการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ และผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียน รู้
แบบมีส่วนร่วม ดังนี้
2.1.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนดังนี้
1) ผู้วิจัยร่างรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) ในหมวดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกาหนดของ
หลักสูตร ยกเว้น หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ผู้วิจัยและนักศึกษาได้ออกแบบกิจกรรมการสอน
ร่วมกัน ในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน
2) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน
จานวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สมพงษ์ สิงหะพล รศ.สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์ และ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแผนการจัดการเรียนรู้
3) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนาไปใช้ในการ
ทดลองต่อไป
2.1.2 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม โดยให้
นักศึกษาเข้ามาร่วมออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ซึ่งมี
การดาเนินการและผลการดาเนินการ ดังนี้
1) ผู้ วิ จั ย ส ารวจความสามารถในการเขี ย นโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ซึ่งเคยเรียนวิชาเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษามาแล้วหลายรายวิชา ได้แก่ วิธีวิทยาการ
วิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้และการเรียนการสอน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา โดยใช้แบบสารวจการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2) ผลการวิเคราะห์ ค วามสามารถในการเขีย นโครงร่า งวิท ยานิพ นธ์ จากการสารวจ
ในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนจากนักศึกษาที่เข้าเรียนในวันนั้น จานวน 26 คน พบว่า นักศึกษาประเมิน
ตนเองว่ายังไม่สามารถเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ในหัวข้อต่าง ๆ มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
(20 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (12 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง การดาเนินการทดลอง/การ
เก็บรวบรวมข้อมูล กรอบแนวคิดในการวิจัย และความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (10 คน)
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3) จากผลการสารวจที่ได้ ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักศึกษา จานวน 5 กลุ่ม ช่วยกันพิจารณาว่าจะ
ใช้วิธีการใดบ้างในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งผลการพิจารณาพบว่า มี
วิธีการที่ควรใช้พัฒนา 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 นักศึกษาศึกษาเอกสาร ตารา หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง
เป็นรายบุคคล โดยใช้พัฒนาในหัวข้อ วรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง กรอบแนวคิดในการวิจัย และการดาเนินการทดลอง
รูปแบบที่ 2 นักศึกษาร่วมกันศึกษาเอกสาร ตารา หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์เป็นกลุ่มย่อยแล้วนาเสนอต่อชั้นเรียน
โดยใช้พัฒนาในหัวข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และแผนปฏิบัติการวิจัย และรูปแบบที่ 3 อาจารย์ผู้สอนหรือ
วิทยากรบรรยายเพิ่มเติม โดยใช้พัฒนาในหัวข้อเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และความเป็นมา
และความสาคัญของปัญหา จากนั้นร่วมกันสรุปแผนการเรียนการสอน
4) ผู้วิจั ยและนั กศึ ก ษาร่วมกั น สรุป กิจ กรรมตลอดภาคเรียนในช่ วงสัป ดาห์ ที่ เหลือ อยู่
จานวน 13 สัปดาห์ ได้แผนการเรียนการสอน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แผนการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ครั้งที่ วัน–เดือน–ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1
10 ก.ค.
อาจารย์ผู้สอนและวิทยากรทบทวนความรู้การเขียนโครงร่าง
อาจารย์ผู้สอน/
2554
วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ
วิทยากร
- ความเป็นและความสาคัญของปัญหา
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
2
17 ก.ค.
นักศึกษาแต่ละคนศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อ
นักศึกษา
2554
- วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- การดาเนินการทดลอง
- กรอบแนวคิดในการวิจัย
3
31 ก.ค.
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษา
2554
4
14 ส.ค.
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาในหัวข้อ
กลุ่มนักศึกษา
2554
- เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
- แผนปฏิบัติการวิจัย
5-6
21 ส.ค.
นักศึกษาแต่ละคนปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างของตนเอง
นักศึกษา
2554
28 ส.ค.
2554
7
4 ก.ย. 2554 นักศึกษาจับคู่ ตรวจสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ พัฒนาขึ้นในชั้ น
นักศึกษา
เรียน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ครั้งที่ วัน–เดือน–ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
8-11
11 ก.ย.
นั ก ศึ ก ษาน าเสนอโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องตนเอง โดยมี
นักศึกษา
2554
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้วิพากษ์ สัปดาห์ละประมาณ 6-8 คน
อาจารย์ผู้สอน
18 ก.ย.
2554
25 ก.ย.
2554
2 ต.ค. 2554
12 9 ต.ค. 2554 ตรวจสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยผู้ทรงคุณ วุฒิ /อาจารย์ที่ นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
/อาจารย์ที่ปรึกษา
13 16 ต.ค. 2554 นักศึกษาแต่ละคนส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อสอบโครงร่าง
นักศึกษา
2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ยเครื่ อ งมื อ จ านวน 3 ฉบั บ ได้ แ ก่ 1)
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 2) แบบประเมินคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์
และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรีย นรู้แบบมีส่วนร่วม รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ การสร้าง และ
การหาคุณภาพของเครื่องมือแต่ละฉบับมีดังนี้
2.2.1 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ใช้วัด ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ใน 3 ประเด็น คือ 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสารวจและกาหนดปัญหาด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอนในท้องถิ่น จานวน 5 ข้อ 2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน จานวน 5 ข้อ และ 3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการแก้ปัญหาด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอน จานวน 30
2.2.2 แบบประเมินคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ จานวน
35 รายการ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ของโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ความเป็นมาและความสาคัญ
ของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ความสาคัญของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย นิยามศัพท์
เฉพาะ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล แผนปฏิบัติการ
วิจัย บรรณานุกรม และอื่น ๆ ผู้วิจัยนาแบบประเมินคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การวิจัยและวัดผลการศึกษา
2.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่ า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผน การดาเนิน การ และการ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนในการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ชนิดนี้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและ
วัดผลการศึกษา จานวน 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.กิติพงษ์ ลือนาม ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ และดร.ศิ ริพันธ์ ติยะวงศ์
สุวรรณ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ตามประเด็นที่ต้องการวัด แล้วนามาคานวณ
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item objective congruence : IOC) พบว่า
ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 ทุกข้อ
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3. การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน - ตุลาคม 2554) ผู้วิจัยดาเนิน
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน
3.2 ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จานวน 13 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 คาบ
3.3 ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3.4 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ทั้งก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ และประเมินคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ คุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์
และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการทดสอบค่าที (T-test)
แบบไม่เป็นอิสระจากกัน (T-test for dependent samples)
4.3 การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมาย จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน ดังนี้
ช่วงคะแนน
คะแนนร้อยละ
ความหมาย
31.50 – 35.00
90 – 100
ดีมาก
28.00 – 31.49
80 – 89
ดี
24.50 – 27.99
70 – 79
พอใช้
21.00 – 24.49
60 – 69
ปรับปรุง
ต่ากว่า 21 คะแนน ต่ากว่าร้อยละ 60 ปรับปรุงเร่งด่วน
4.4 การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยกาหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมาย จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมห รื อ มี ค วาม
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมห รื อ มี ค วาม
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมห รื อ มี ค วาม
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมห รื อ มี ค วาม
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย
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1.00 – 1.50 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมห รื อ มี ค วาม
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ วัดจากแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขีย นโครงร่า งวิท ยานิพ นธ์ ซึ่ง เป็น แบบทดสอบเลือ กตอบชนิด 5 ตัว เลือ ก จ านวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40
คะแนน ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขา
หลักสูตรและการสอนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
สภาพการทดลอง
คะแนนเต็ม
n
S.D.
t
p
X
ก่อนจัดการเรียนรู้
40
30
29.27
3.92
7.59*
.00
หลังจัดการเรียนรู้
40
30
32.33
3.30
* p <.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมของคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
ก่อนจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 29.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.17 หลังจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 32.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.83 ซึ่ งมีผลต่างหรือความก้าวหน้าเท่ากับ 3.07
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.67 และเมื่อพิจารณาคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ใน
รายบุคคลของนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพบว่า ก่อนจัดการเรียนรู้
นักศึกษามีคะแนนระหว่าง 23 ถึง 35 คะแนน หรือระหว่างร้อยละ 55.50 ถึง 87.50 หลังจัดการเรียนรู้ นักศึกษามี
คะแนนระหว่าง 62.50 ถึง 92.50 และมีความก้าวหน้าตั้งแต่ 0 ถึง 9 คะแนน หรือระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 22.50
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม โดยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษามีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. คุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์
คุ ณ ภาพของโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ วั ด ได้ จ ากแบบประเมิ น ระดั บ ความถู ก ต้ อ งเหมาะสมตาม
ส่วนประกอบต่างๆ ของโครงร่างวิทยานิพนธ์ จานวน 35 รายการ ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ คะแนนเต็ม 35
คะแนน ประเมินจากผู้ประเมิน 2 คน นามาหาค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละ
คนแล้วเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย และระดับคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรและการสอนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ลาดับที่
ผู้ประเมินคนที่ 1
ผู้ประเมินคนที่ 2
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
1
34
33
33.50
ดีมาก
2
31
31
31.00
ดี
3
30
30
30.00
ดี
4
31
32
31.50
ดีมาก
5
34
33
33.50
ดีมาก
6
30
30
30.00
ดี
7
32
31
31.50
ดีมาก
8
30
31
30.50
ดี
9
32
31
31.50
ดีมาก
10
29
29
29.00
ดี
11
31
32
31.50
ดีมาก
12
32
33
32.50
ดีมาก
13
31
32
31.50
ดีมาก
14
30
31
30.50
ดี
15
32
31
31.50
ดีมาก
16
33
32
32.50
ดีมาก
17
33
32
32.50
ดีมาก
18
29
29
29.00
ดี
19
29
30
29.50
ดี
20
29
30
29.50
ดี
21
31
32
31.50
ดีมาก
22
34
33
33.50
ดีมาก
23
32
31
31.50
ดีมาก
24
32
32
32.00
ดีมาก
25
33
34
33.50
ดีมาก
26
28
29
28.50
ดี
27
33
34
33.50
ดีมาก
28
29
30
29.50
ดี
29
32
31
31.50
ดีมาก
30
32
31
31.50
ดีมาก
31.27
31.33
31.30
ดี
x
S.D.
1.68
1.37
1.47
-
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จากตารางที่ 3 พบว่า คุณ ภาพโครงร่างวิ ทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรและการสอนเมื่อได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 31.30) และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 สามารถจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่มี ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 31.50 คะแนนขึ้นไป) และอยู่ในระดับดี จานวน 11 คน
3. ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม วัดได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา
หลักสูตรและการสอน
ลาดับที่
รายการประเมิน
SD. ความหมาย
x
1
ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เป็นแรงกระตุ้นให้ท่านมี 4.90 0.31 มากที่สุด
ความพยายามในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์มากขึ้น
2
ท่านได้รับคาแนะนาช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้สอน
4.86 0.35 มากที่สุด
3
ท่านได้รับการชี้แจงเป้าหมายของรายวิชาอย่างชัดเจน
4.76 0.44 มากที่สุด
4
ท่านได้รับคาแนะนาช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4.72 0.59 มากที่สุด
5
ท่านพอใจในผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการเรียนการสอนของท่าน
4.66 0.61 มากที่สุด
6
ท่านมีส่วนร่วมในการทบทวนองค์ความรู้ที่จาเป็นในการเขียนโครงร่างการวิจัย
4.62 0.49 มากที่สุด
7
ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็นในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
4.62 0.49 มากที่สุด
8
ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดวิธีการหาความรู้เพิ่มเติม
4.62 0.56 มากที่สุด
9
ท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนนักศึกษา
4.59 0.57 มากที่สุด
10 ท่านคิดว่ากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนการสอนเหมาะสม
4.59 0.57 มากที่สุด
11 ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการจัดการเรียนการสอน
4.52 0.57 มากที่สุด
12 ท่านคิดว่าเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอนเหมาะสม
4.52 0.57 มากที่สุด
13 ท่านได้พยายามดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอน
4.28 0.59
มาก
14 ท่านได้รับคาแนะนาช่วยเหลือจากเพื่อนนักศึกษา
4.28 0.53
มาก
15 ท่านสามารถดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนได้
4.24 0.64
มาก
ภาพรวม
4.58 0.29 มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนมากมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาดับแรก ประกอบด้วย
การจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เป็นแรงกระตุ้นให้ท่านมีความพยายามในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์มากขึ้น
( x =4.90) ได้รับคาแนะนาช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้สอน ( x =4.86) และได้รับการชี้แจงเป้าหมายของรายวิช าอย่าง
ชัดเจน ( x =4.76) ส่วนรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่าสุด และอยู่ในระดับมาก จานวน 3 ประกอบด้วย
สามารถดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนได้ ( x =4.24) ได้พยายามดาเนินการตามแผนการจัดการเรียน
การสอน และได้รับคาแนะนาช่วยเหลือจากเพื่อนนักศึกษา ( x =4.28)
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อภิปรายผล
จากการดาเนินการวิจัยและผลการวิจัย มีประเด็นสาคัญนามาอภิปราย ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาหลักสูตรและการสอนได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สูงขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ นักศึกษามีประสบการณ์ เดิม
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่เคยเรียนมาแล้ว ร่วมกับกระบวนการกลุ่มที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมที่นักศึกษาต้องใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นความรู้ สรุปเป็นภาษาที่ถ่ายทอดตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งถือว่า
เป็นกระบวนการป้อนกลับที่ทาให้นักศึกษาได้ประเมินและตรวจสอบตนเองว่าเข้าใจและรู้เรื่องมากน้อยเพียงใด และ
เป็นไปตามองค์ประกอบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในขั้นตอนการสะท้อนและอภิปราย รวมทั้งในขั้นตอนของ
การประยุกต์แนวคิด นักศึกษาได้พัฒนาการสร้างความรู้จากการสรุปที่เป็นความรู้ที่กระจ่างชัดสามารถนาไปใช้ได้
ดังจะเห็นได้จากผลงานการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระดับ ดีมากของนักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยหลายๆ
เรื่อง ที่พบในลักษณะเดียวกันว่า การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ เช่น
ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา (2553) จิราภรณ์ ชูวงศ์ และ ปฏิญญา ก้องสกุล (2555) นิภา กิมสูงเนิน (2557) อานนท์
พึ่งสาย และ ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล (2557)
2. ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นเดียวกัน โดยรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาดับแรก ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนใน
ลั ก ษณะนี้ เป็ น แรงกระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพยายามในการเขี ย นโครงร่า งวิ ท ยานิ พ นธ์ม ากขึ้ น รวมทั้ ง ได้ รั บ
คาแนะนาช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาได้รับการชี้แจงเป้าหมายของรายวิชาอย่างชัดเจน ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจาก นักศึกษากาลังอยู่ในขั้นตอนที่จะเสนอเพื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามกาหนดในแผนการศึกษา
ของหลักสูตร ทาให้เกิดแรงกระตุ้นที่สาคัญในการอยากสาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา และในการจัดการเรียนการ
สอนได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้คาชี้แนะอย่ างต่อเนื่อง ส่วนรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่า
กว่ารายการอื่นๆ ได้แก่ ความสามารถในการดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่กาหนดไว้ รวมทั้งความ
พยายามดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอน และการได้รับคาแนะนาช่วยเหลือจากเพื่อนนักศึกษา ทั้งนี้
ผลการวิจัยดังกล่าวตรงกับสถานการณ์จริง อาจเนื่องมาจาก ความพร้อมของนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งมี
ภาระงานสอนประจาทุกวันในเวลาราชการ ทาให้การดาเนินการตามแผนที่ต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทาได้ไม่เต็มที่
เท่าที่ควร และนักศึกษาแต่ละคนต่างมุ่งที่จะพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของตน ทาให้ไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อน ๆ
ได้มากนัก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ควรมีการวางแผนหรืออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดสรรเวลาให้กับนักศึกษามีการค้นคว้าใน
ชั่วโมงเรียน และทางานในประเด็นที่กาลังศึกษาให้สาเร็จภายในชั่วโมงเรียนให้มากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในเนื้อหาอื่น ๆ โดยเน้นรายวิชาที่ต่อเนื่องจาก
รายวิชาที่นักศึกษามีประสบการณ์แล้ว
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2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อจะได้
ทราบผลของปัจจัยนั้น ๆ อันจะนามาร่วมกันวางแผนให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
รวมทั้งรายงานการวิจัยต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร. สมพงษ์ สิงหะพล, รศ. สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์, ผศ.ดร. สิรินาถ
จงกลกลาง, ผศ.ดร. กิติพงษ์ ลือนาม, ผศ. ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ และ ดร. ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ที่ได้ประเมินและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2) สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่
สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย จานวน 30,000 บาท และ 3) นักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ตามที่ได้ร่วมกันออกแบบแผนการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ซึ่งคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเรื่องนี้จะเป็น
ประโยชน์สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
อื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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การพัฒนาชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้
THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE TO ENHANCE PRACTICAL LEARNING USING
PROBLEM BASED LEARNING WITH ONLINE AND OFFLINE LEARNING THROUGH SCAFFOLDING
SYSTEM
รัฐพร กลิ่นมาลี1
Rattaoirn Klinmalee1
ดวงกมล โพธิ์นาค2 และ มนต์ชัย เทียนทอง3
Duangamol Phonak2 and Monchai Taintiong3
1นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2ศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อต
ุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ และ
2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของบทเรียนตามรูปแบบ ที่พัฒนาขึ้น วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
1) การพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบ และ 2)การประเมินความเหมาะสมของบทเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการประเมิ นความเหมาะสมของชุดบทเรียนที่พัฒนาขึ้น จานวน 6 ท่าน โดย
ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้บทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบ
ออนไลน์ และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศั กยภาพในการเรียนรู้ และ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบ
ออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =4.15, S.D.=0.79)
คาสาคัญ : ชุดบทเรียน, การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้
ABSTRACT
The objectives of this research were to 1) develop the instructional package to enhance
practical learning using problem based learning on online and offline learning through scaffolding
system and 2) to evaluate the suitability of the development of instructional package to enhance
practical learning using problem based learning on online and offline learning through scaffolding
system. The research procedures consisted of 2 steps included of 1) the development of
instructional package based on the model and 2) evaluate the suitability of the development of
instructional package. There were six experts were interviewed to evaluate the suitability of the
development of instructional package. The results revealed that 1) the instructional package to
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enhance practical learning using problem based learning on online and offline learning through
scaffolding system. And 2) the overall suitability level of instructional package was at high level
( X =4.15, S.D.=0.79).
Keywords : Instructional package, Problem-based learning, Scaffolding system
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันนั้นพบว่ายังประสบปัญหาอยู่มาก ถึงแม้ว่าจะผ่านการปฏิรูปการศึกษา
ครั้งสาคัญ อันเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการปฏิรูปและเร่งรัดปรับปรุงระบบ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งแนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ได้รับการกล่าวถึงและกาหนดให้มีความสาคัญมากขึ้นเป็นลาดับ ทั้งจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 13) ซึ่งระบุแนวทางการเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ที่ต้องยึดหลักในการจัดการศึกษาว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ โดยมีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและเปลี่ยนบทบาทของ
นักศึกษาจากผู้รับมาเป็น “ผู้เรียน” และเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์จากผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ มาเป็น
“ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้” และทาหน้าที่เป็นผู้แนะนา หรือ ผู้เอื้ออานวยการเรียนรู้ ให้จุดเน้นการเรียนรู้อยู่ที่
ผู้เรียน มากกว่าอยู่ที่ผู้สอน แนวการเรียนการสอนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based Learning: PBL) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้แบบหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและท้าทายที่จะค้นหาคาตอบ
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากการแสวงหาคาตอบ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้เรียนคนอื่น ๆ โดยลดบทบาท
ของผู้สอนลงจากผู้บรรยายการสอนไปเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
การเรียนการสอนในระดับอุมศึกษานั้น มีทั้งรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติ ในส่วนของรายวิชาทฤษฎี
นั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้และแนวคิดต่าง ๆ อัน
จะเป็นพื้นฐานความรู้ในการนาไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป สาหรับในรายวิชาปฏิบัตินั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
รู้แนวทางปฏิบัติที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ จริงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเช่นกัน ดังนั้น ความสาคัญของรายวิชาทฤษฎีและ
รายวิชาปฏิบัติจึงมีบทบาทต่อการเรียนการสอนไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เนื่องจากบัณฑิตที่จะจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ต่างก็มุ่งหวังออกไปประกอบสัมมาชีพ เพื่อรับใช้ตลาดแรงงานต่อไป ดังนั้นรายวิชาทั้งทฤษฎี และปฏิบัติจึงมี
ความสาคัญต่อทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์และ
ซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ โดยการเรียนในภาคปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองจะทาให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ ได้เห็นจริง
และเข้ า ใจในเนื้ อ หามากกว่ า การปฏิ บั ติ ในห้ อ งเรี ย นเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ในรายวิ ช าการวิ เคราะห์ แ ละซ่ อ มบ ารุ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา มีเนื้อหาบางส่วนที่ต้องใช้การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เช่น การประกอบ และติดตั้ ง
ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของไมโครคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง
ระบบปฏิ บั ติ ก าร และการติ ด ตั้ งโปรแกรมประยุ ก ต์ บ นไมโครคอมพิ วเตอร์ เป็ น ต้ น แต่ เนื่ อ งจากการเรีย นรู้ใน
ภาคปฏิบัติ จาเป็นต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการปฏิบัติ และเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
มากขึ้น (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์. 2556)
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การวิจัยเรื่องนี้ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุดบทเรียน (Instructional Package) ตามรูปแบบที่ได้สังเคราะห์
ขึ้น เป็นรูปแบบที่มีชื่อว่า PBLIP Model (รัฐพร, ดวงกมล และมนต์ชัย. 2560) เพื่อเป็นรูปแบบในการสร้างชุดการ
เรียนรู้สาหรับผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ได้แก้ไขปัญหาและเข้าใจในเนื้อหามากกว่า
การปฏิบัติในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว โดยประยุกต์นามาใช้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้ตามความถนัด โดยชุดบทเรียนที่จะพัฒนาขึ้นนี้ ได้ออกแบบบทเรียนโดยยึดตามขั้นตอนตาม
กระบวนการเรีย นรู้แบบ MIAP ซึ่ งประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน ได้ แ ก่ ขั้น ตอนการน าเข้า สู่บ ทเรีย น (Motivation)
ขั้ น ตอนการให้ เนื้ อ หา (Information) ขั้ น ตอนการท าแบบฝึ ก หั ด (Application) และ ขั้ น ตอนการตรวจสอบ
ความสาเร็จ (Progress) โดยส่วนที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของชุดบทเรียน ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning) มาเป็ น นวั ต กรรมหลั ก ร่ ว มกั บ การจั ด การเรี ย นแบบออนไลน์ (Online
Learning) การเรียนแบบออฟไลน์ (Offline Learning) และการเสริมศักยภาพทางการเรียน (Scaffolding) ซึ่งเป็น
ระบบที่ช่วยเหลือผู้เรียนในการแก้ไขปัญหา (มนต์ชัย. 2549) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
บทเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้ ของตนเอง อีกทั้งยังเป็นแนวทางและทางเลือกหนึ่ง
สาหรับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติอื่นๆ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย และทา
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยคาดหมายว่าชุดบทเรียนสาหรับศึกษาด้วย
ตนเองนี้ จะสามารถทาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนภาคปฏิบัติที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ
พัฒนาชุดบทเรียนตามรูปแบบ เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในรายวิชาการวิเคราะห์และซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์ใน
สถานศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และการประเมินความ
เหมาะสมของชุดบทเรียนที่พัฒนาขึ้น โดยในการวิจัยในครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการประเมินความ
เหมาะสมของชุดบทเรียนที่พัฒนาขึ้น จานวน 6 ท่าน โดยการดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบ
การพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบ
ออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ มีการดาเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1. กาหนดเนื้อหาวิชา ผู้วิจัยได้กาหนดเนื้อหาวิชาที่ใช้ ในชุดบทเรียน คือ รหัสวิชา 4123103 รายวิชาการ
วิเคราะห์และซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา จานวนหน่วยกิต 3(2-2-5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. ศึกษาเครื่องมือสาหรับการพัฒ นาบทเรียน โดยผู้วิจัยได้ทาการศึ กษาระบบที่จาเป็นในการพัฒ นา
บทเรียน ได้แก่ กูเกิลไซต์ (Google Sites) กูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) กูเกิลฟอร์ม (Google Forms)
3. วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อกาหนดเนื้อหา และแบบทดสอบ
4. วิเคระห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
5. วิเคระห์สถานการณ์ปัญหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
6. วิเคระห์แบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
7. วิเคราะห์ระบบสนับสนุนศักยภาพทางการเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ
การออกแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบออนไลน์และแบบ
ออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบที่ได้สังเคราะห์ขึ้น เป็นรูปแบบที่มีชื่อว่า PBLIP
Model เป็นต้นแบบในการออกแบบบทเรียน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. ออกแบบการนาเสนอเนื้อหาวิชา ผู้วิจัยได้กาหนดเนื้อหาของชุดบทเรียนในรูปแบบของใบงาน และ
วิดีโอสาธิต ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่
1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
1.2 หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 การประกอบคอมพิวเตอร์
1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
2. ออกแบบสถานการณ์ ปัญหาด้านการวิเคราะห์และซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ โดยกาหนดสถานการณ์
ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ไขปัญหา และจัดทารายงานผลการแก้ไขปัญหาใน 4 สถานการณ์ปัญหา ดังนี้
2.1 สถานการณ์ปัญหาที่ 1 จัดกลุ่มส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
2.2 สถานการณ์ปัญหาที่ 2 ปัญหาของการประกอบคอมพิวเตอร์
2.3 สถานการณ์ปัญหาที่ 3 วิธีการการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
2.4 สถานการณ์ปัญหาที่ 4 เมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการ
3. ออกแบบระบบเสริมศักยภาพทางการเรียน ซึ่งเป็นส่วนที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และติดตามผู้เรียน
เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
3.1 การเสริมศักยภาพด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Scaffolding)
3.2 การเสริมศักยภาพด้านกระบวนการเรียนรู้ (Procedural Scaffolding)
3.3 การเสริมศักยภาพด้านการรู้คิด (Metacognitive Scaffolding)
3.4 การเสริมศักยภาพด้านยุทธวิธีการเรียนรู้ (Strategic Scaffolding)
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา
การพัฒนาชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบออนไลน์และแบบ
ออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ใช้กูเกิลไซต์ เป็นส่วนหลักในการพัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์ใน
รายวิชาการวิเคราะห์และซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ซึ่ งเนื้อหาประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้
และมีกระบวนการในการเรียนรู้ ดังนี้
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1. วัตถุประสงค์
2. แหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย ใบความรู้ และวิดีโอสาธิต
3. สถานการณ์ปัญหา
4. แบบทดสอบ
5. ระบบเสริมศักยภาพทางการเรียน
ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
การประเมินความเหมาะสมของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ มีการดาเนินการ ดังนี้
1. สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
2. ตรวจสอบแบบประเมินความเหมาะสมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องของแบบ
ประเมินความเหมาะสม แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
3. ประเมิ น ความเที่ ย งตรง (Validity) ของแบบประเมิ น ความเหมาะสม เพื่ อ หาค่ า ความสอดคล้ อ ง
ระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อคาถาม หรือเรียกว่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน
4. ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
5. ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของชุดบทเรียนที่พัฒนาขึ้น จานวน 6 ท่าน
6. การประเมินผล
การประเมินผลในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของบทเรียนตามรูปแบบ
ชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 6 ท่าน ตอบแบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
เกณฑ์ ในการประเมิน พิ จารณาจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่า ง โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท
(Likert) โดยประกอบด้วยมาตรอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ
ซึ่งมีลาดับตามความหมายของคะแนน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
ความหมาย
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
มากที่สุด
5
รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมของรูปแบบในระดับมากที่สุด
มาก
4
รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมของรูปแบบในระดับมาก
ปานกลาง
3
รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมของรูปแบบในระดับปานกลาง
น้อย
2
รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมของรูปแบบในระดับน้อย
น้อยที่สุด
1
รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมของรูปแบบในระดับน้อยที่สุด
โดยกาหนดการแปลความหมายของช่วงคะแนนต่าง ๆ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การแปลความหมายของช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน
ความหมาย
4.50 - 5.00
ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก
2.50 - 3.49
ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมในระดับน้อย
1.00 - 1.49
ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ มีผลการดาเนินการดังนี้
ผลการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ โดยใช้กูเกิลไซต์ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 หน้าหลักของบทเรียน แสดงรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา ให้ผู้เรียนได้รับทราบถึง
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา และเนื้อหาของรายวิชาซึ่งประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประกอบคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การ
แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ภาพที่ 1 หน้าแรกของชุดบทเรียน
1.2 หน้าหลักของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย วัตุประสงค์ แหล่งเรียนรู้ แบบทดสอบ ผู้ช่วยเหลือ
และสถานการณ์ปัญหา
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ภาพที่ 2 หน้าหลักของหน่วยการเรียนรู้
1.3 หน้าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ แสดงถึงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

ภาพที่ 3 หน้าวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.4 หน้าแหล่งเรียนรู้ เป็นส่วนการนาเสนอเนื้อหา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ใบความรู้
วิดีโอสาธิต และเอกสารประกอบอื่นๆ
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ภาพที่ 4 หน้าแหล่งเรียนรู้
1.5 หน้าแบบทดสอบ เป็นส่วนของแบบทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

ภาพที่ 5 หน้าแบบทดสอบ
2. ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของบทเรี ย นตามรู ป แบบชุ ด บทเรี ย นเพื่ อ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้
ภาคปฏิ บัติ โดยใช้ปั ญ หาเป็น ฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ที่
พัฒนาขึ้น
การประเมินความเหมาะสมของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
การประเมินใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการประเมินผล ซึ่งมีผลการประเมิน
ดังตารางที่ 3

663

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้
ความ
รายการประเมิน
S.D.
เหมาะสม
1. ความเหมาะสมด้านเนื้อหาวิชา
4.18
0.83
มาก
2. ความเหมาะสมด้านการจัดการเรียนรู้
4.13
0.81
มาก
3. ความเหมาะสมด้านการประเมินผล
4.14
0.72
มาก
ความเหมาะสมโดยภาพรวม
4.15
0.79
มาก
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของบทเรียนตามรูปแบบชุด
บทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.15, S.D.=0.79) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นต่อความเหมาะสมมากที่สุดในด้านความเหมาะสมด้านเนื้อหาวิชา ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =
4.18, S.D.=0.83) นอกกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมน้อยที่สุดในด้านความเหมาะสมด้านการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.13, S.D.=0.81)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียน เป็นรายด้าน มีผลการ
ประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาวิชาของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้
ความ
รายการประเมิน
S.D.
เหมาะสม
1. ด้านเนื้อหาวิชา
1.1 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.17
0.75
มาก
1.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหาวิชา
4.33
0.82
มาก
1.3 ความถูกต้องของเนื้อหา
4.00
1.26
มาก
1.4 ความเหมาะสมของการจัดเรียงลาดับเนื้อหา
4.17
0.98
มาก
1.5 ความเหมาะสมของภาพประกอบในเนื้อหา
3.67
1.03
มาก
1.6 ความเหมาะสมของการใช้ภาษาในเนื้อหา
3.83
0.75
มาก
1.7 ความเหมาะสมของแหล่งการเรียนรู้
4.33
0.52
มาก
1.8 ความทันสมัยของเนื้อหา
4.17
0.75
มาก
1.9 เนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.50
0.84
มากที่สุด
1.10 เนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
4.67
0.52
มากที่สุด
ความเหมาะสมโดยภาพรวมด้านเนื้อหาวิชา
4.18
0.83
มาก
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จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านเนื้อหาวิชาของบทเรียน
ตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิ บัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มี
ระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ในภาพรวมด้านเนื้อหามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.18, S.D.=0.83)
โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมมากที่สุดในด้านเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67, S.D.=0.52) นอกกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมน้อย
ที่สุดในด้านความเหมาะสมของภาพประกอบในเนื้อหา ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =3.67, S.D.=1.03)
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการจัดการเรียนรู้ของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้
ความ
รายการประเมิน
S.D.
เหมาะสม
2. ด้านการจัดการเรียนรู้
2.1 ความเหมาะสมของรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้
4.00
0.63
มาก
2.2 ความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้
4.17
0.75
มาก
2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
4.33
0.82
มาก
2.4 ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์
4.00
0.89
มาก
2.5 ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้
4.17
1.17
มาก
2.6 สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
4.50
0.55 มากที่สุด
2.7 ความเหมาะสมของสถานการณ์ปัญหา
4.17
0.75
มาก
2.8 สถานการณ์ปัญหาส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
4.00
0.89
มาก
2.9 ความเหมาะสมของระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้
3.83
1.17
มาก
2.10 ระบบเสริ ม ศั ก ยภาพในการเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
4.17
0.75
มาก
ภาคปฏิบัติ
ความเหมาะสมโดยภาพรวมด้านการจัดการเรียนรู้
4.13
0.81
มาก
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านการจัดการเรียนรู้ ของ
บทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบ
ออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ในภาพรวมด้านการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
( =4.13, S.D.=0.81) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็ นต่อความเหมาะสมมากที่สุดในด้านสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50, S.D.=0.55) นอกกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นต่อความเหมาะสมน้อยที่สุดในด้านความเหมาะสมของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีค วามเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.83, S.D.=1.17)
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการประเมินผลของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้
ความ
รายการประเมิน
S.D.
เหมาะสม
3. ด้านการประเมินผล
3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินผลของแบบทดสอบ
4.17
0.75
มาก
3.2 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์
3.83
0.75
มาก
3.3 ความครอบคลุมของแบบทดสอบกับเนื้อหา
4.33
0.52
มาก
3.4 ความเหมาะสมของจานวนข้อสอบและเวลา
4.00
0.63
มาก
3.5 ความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติ
4.50
0.55
มากที่สุด
3.6 ความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติ
4.00
0.63
มาก
3.7 การประเมินผลสะท้อนถึงผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
4.17
1.17
มาก
ความเหมาะสมโดยภาพรวมด้านการประเมินผล
4.14
0.72
มาก
จากตารางที่ 6 แสดงให้ เห็ นว่าผู้เชี่ ยวชาญมี ค วามคิ ดเห็ น ต่อ ความเหมาะสมด้านการประเมิ น ผลของ
บทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบ
ออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ในภาพรวมด้านการประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
( =4.14, S.D.=0.72) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมมากที่สุดในด้านความเหมาะสมของรูปแบบ
การประเมินผลการปฏิบัติ ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50, S.D.=0.55) นอกกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมน้อยที่สุดในด้านความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ ซึ่งมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =3.83, S.D.=0.75)
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยได้ค้นพบประเด็นที่สมควรนามาพิจารณา ดังนี้
1. จากการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนา คือ
ระบบกูเกิลไซต์ ซึ่งเป็นระบบหลักในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งกูเกิลไซต์เป็นระบบที่สะดวกในการใช้งาน ใช้งานง่าย
เหมาะสาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน อีกทั้งยังมีส่วนที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้สอน และผู้เรียนผ่านทางกู
เกิลคลาสรูม และยังใช้ ในส่วนของกูเกิลฟอร์มในการจัดทาแบบทดสอบ ในการพั ฒ นาบทเรียนตามรูปแบบชุ ด
บทเรียนดังกล่าว ได้พัฒนาทั้งในส่ว นของการใช้งานออนไลน์ และการการจัดการรูปแบบการเรียนรู้แบบออฟไลน์
โดยการเรียนการสอนผ่านระบบออนๆลน์ยังสามารถนาเสนอสถานการณ์ปัญหาให้ผู้เรียนเห็นภาพได้ชัดเจน โดยใช้
สื่อในรูปแบบมัลติมีเดีย ข้อความ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ รวมถึงยังมีระบบเสริมศักยภาพในการ
เรียนรู้ ช่วยในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของผู้เรียน
2. จากผลการประเมิ น ความเหมาะสมของบทเรี ย นตามรู ป แบบชุ ด บทเรี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญมี
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ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.15, S.D.=0.79) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ มีความเหมาะสมในการนาไปใช้กับ
กลุ่มทดลอง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดบทเรียนดังกล่าว แต่จากผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ยังแสดงให้เห็นว่า
ควรปรับปรุงแก้ไขในด้านต่างๆ เพื่อให้ชุดบทเรียนมีความสมบูรณ์มากขึ้น ดังนี้
2.1 ด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมน้อยที่สุดในด้านความเหมาะสมของ
ภาพประกอบในเนื้อหา ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =3.67, S.D.=1.03) แสดงให้เห็นว่า ควรปรับปรุง
ภาพประกอบในเนื้อหา ให้มีความถูกต้อง สวยงาม และน่าสนใจมากขึ้น
2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมน้อยที่สุดในด้านความเหมาะสม
ของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =3.83, S.D.=1.17) แสดงให้เห็นว่ า ควร
ปรับปรุงระบบสนันสนุนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 ด้านการประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมน้อยที่สุดในด้านความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =3.83, S.D.=0.75) แสดงให้เห็นว่า
ควรปรับปรุงเรื่องความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ ให้มีความสอดคล้องมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้งานชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มี
ระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้น ควรมีการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการให้ความรู้ในการใช้ชุดบทเรียน
2. ควรมีการจัดทาคู่มือการใช้งานชุดบทเรียน และคู่มือการเรียนของผู้เรียน เพื่อให้ชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้
เท่านั้น การวิจัยในครั้งต่อไปจึงควรทาการทดลองใช้ชุดบทเรียนที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มทดลองต่อไป
2. ควรวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้
3. ควรวิจัยเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค และศาสตราจารย์ ดร.
มนต์ชัย เทียนทอง ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ช่วยตรวจแก้ไข ดูแลในการวิจัยของผู้วิจัยทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้
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ขอขอบพระคุ ณ ผู้เชี่ ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณ าให้ข้อมูลค าแนะนาในการพัฒ นาบทเรียนตามรูปแบบชุ ด
บทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้ และประเมินความเหมาะสมของบทเรียนตามรูปแบบชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
เสมือนกลไกในการขับเคลื่อนให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงลงด้วยดี
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การพัฒนาชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
A DEVELOPMENT OF CHINESE CHARACTER WRITING EXERCISES TO DEVELOP THE CHINESE
DEVELOPMENT CHARACTER WRITING SKILLS OF STUDENTS MUBAN CHOM BUENG RAJABHAT
UNIVERSITY
กฤษดา กฤตเมธกุล1 และ ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก2
Kridsada Kridtamatakool1 and Natpaphat Phongphonphek2
1,2สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพั ฒ นาชุ ดฝึกการเขียนตัวอักษรจี น เพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะด้านการเขียนตัวอักษรจี นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒ นาชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนสาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ ในการวิจั ยนี้ เป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ที่ ล งเรียนในรายวิช าภาษาจี น เบื้ อ งต้ น
(GE58104) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มี
ค่าเท่ากับ 82.41/88.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ อชุ ดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.52, S.D.=0.49)
คาสาคัญ : ชุดฝึกการเขียน, ตัวอักษรจีน
ABSTRACT
This study of a development of Chinese character writing exercises to develop the
Chinese development character writing skill of students at Muban Chom Bueng Rajabhat
University is to develop Chinese character writing exercises effectively based on a standard 80/80
for students at Muban Chom Bueng Rajabhat University. Moreover, the study attempts to
emphasize on a satisfaction of the students regarding Chinese character writing exercises
developed by a group of researchers. In this study, a target group of the study is 30 students who
enrolled in Chinese basic 1 (GE58104) in educational year 2017 semester 2; moreover, the chosen
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participants were selected randomly by Microsoft program. Otherwise, a research tool consists of
Chinese character writing exercises, an assessment test and a questionnaire, for measuring the
students’ satisfaction. In term of statistics, an analysis is based on an average, standard deviation,
and t-test scale.
The study found that (1) an efficiency of Chinese Character writing exercises is 82.41 out
of 88.83 which is higher than a standard 80/80 and (2) a satisfaction of the students toward the
Chinese character writing exercises is in the highest level ( X =4.52, S.D.=0.49)
Keywords : Writing exercises, Chinese characters
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก และมีแนวโน้มที่จะขยายบทบาทในประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องภาษาจีนจึงนับเป็นภาษาต่างประเทศ
ที่มี ความสาคัญอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งมีผู้ใช้มากเกือบ 2,000 ล้านคนทั่วโลก เป็นอันดับสองรองจากภาษาอังกฤษ และ
เป็น 1 ใน 6 ภาษาขององค์การสหประชาชาติ (เขียน ธีระวิทย์และคณะ, 2551: 13)
ภาษาจี น ก าลั งได้ รับ ความนิ ย มไปทั่ ว โลก แม้ ว่ า ภาษาอั งกฤษเป็ น ภาษาต่ า งประเทศที่ ใช้ ส าหรับ การ
ติดต่อสื่อสารกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา แต่ปัจจุบันภาษาจีนกลาง
ก็จัดว่ามีความสาคัญภาษาหนึ่งของโลก ดังนั้นจะเห็นได้จากองค์การสหประชาชาติจัดภาษาจีนกลางให้เป็นหนึ่งในห้า
ภาษากลางของโลกที่นามาใช้ในการติดต่อสื่อสารขององค์การสหประชาชาติ ส่วนประเทศบางประเทศ หรือเขต
ปกครองตนเองในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน หรือ เขตการปกครองพิเศษ
ฮ่องกงได้ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ (ยิ่งรัก ชุนชาติประเสริฐ, 2546: คานา)
ภาษาจีนกลางซึ่งถือได้ว่ามีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจโลก และภาษาจีนกลางเป็นภาษาหนึ่งที่มีบทบาท
สาคัญไม่หยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดเป็นภาษาที่สองที่หลายๆประเทศนิยมเรียน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้ภาษาจีนมีบทบาทสาคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมจึงส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาททั้งต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
(สายฝน วรรณสินธพ, 2551: คานา)
เมื่อภาษาจีนมีบทบาทสาคัญ ฉะนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้บรรจุภาษาจีนกลางเข้าเป็นภาษา
หนึ่งในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยให้โรงเรียนที่เปิดสอนเป็นผู้ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นภาษาทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้ เรียน ได้ทาการศึกษาหาความรู้นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาต่างประเทศ, 2550: บทนา)
ปัจจุบันปัญหาในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนพบว่า ผู้เรียนขาดทักษะในด้านการ ฟัง พูด อ่าน และ
เขียนอันเนื่องมาจาก สื่อการเรียนการสอนยังคงใช้แบบเก่า คือการใช้เอกสารประกอบการสอน และตาราเรียน
ภาษาจีนและ การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนจีนปัจจุบันดูจะไม่คึกคักเท่าเมื่อครั้งอดีต ยิ่งไปกว่านั้นปัญหา
ครูผู้สอนที่เป็นคนจีนรุ่นเก่าความรู้ไม่ทันสมัย หรือบางที่ขาดแคลนครูผู้สอน เอกสารตาราที่ใช้ อุปกรณ์การเรียนการ
สอนล้วนไม่ทันสมัย เหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญทาให้คุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนลดลง ซึ่ง เมชฌ สอดส่องกฤษ
(2553) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” ผลการศึกษาผล
ว่า ปัจจุบันพบว่าผู้เรียน และผู้สอนประสบปัญหาในการเรียนการสอนภาษาจีน คือ ปัญหาด้านการจัดการเรียนการ
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สอน ปัญหาด้านตาราและแหล่งค้นคว้า รวมไปถึงปัญหาด้านการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง โดยประเด็นการค้นพบ
ที่น่าสนใจคือ ทักษะด้านตัวอักษรจีน สอดคล้องกับ ประไพร จันทะบัณฑิต (2559: หน้า 4) กล่าวว่า สื่อการเรียน
การสอนภาษาจีนในปัจจุบันนี้ที่สามารถพัฒนาทักษะในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนนั้น มีค่อยข้างน้อยและส่งผล
ต่อแรงจูงใจในด้านการฝึกทักษะทางภาษาจีน
หลี่ หยาง (2554: หน้ า 6) กล่ า วว่า การเรียนการสอนตั วอั ก ษรจี น ส าหรับ ชาวต่ า งชาติ ยั งไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จหรือบรรลุผลสาเร็จเท่าที่ควร การเขียนแบบฝึกตัวอักษรจีนทั่วไปคัดเลือกและเรียงลาดับตัวอักษรจีนตาม
คาศัพท์ในหนังสือแบบเรียนหรือตามความตรงการของการสื่อสาร ซึ่งมาจากวิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียงลาดับ
การสอนตั ว อั ก ษรจี น เพิ่ ม ความยากให้ ผู้ เรี ย นมากขึ้ น ปั จ จุ บั น ในวงการสอนภาษาจี น ส าหรั บ ชาวต่ า งชาติ มี
นักภาษาศาสตร์หลายท่านเสนอปฏิรูปวิธีการสอนดังกล่าว การเรียนการสอนตัวอักษรจีนต้องตามลักษณะและ
กฎเกณฑ์ของตัวอักษรจีน
จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านการเขียน
ตัวอักษรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อนาเสนอเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี
และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรจีนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการเขียนตัวอักษรจีน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาชุ ด ฝึก การเขียนตัวอัก ษรจี น ส าหรับ นั ก ศึ กษามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ งให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ชุด ฝึกการเขียนตัวอักษรจี น หมายถึง กระบวนการสร้างชุ ดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน ด้วยตนเอง โดย
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นพัฒนาชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน ขั้นทดลองใช้กับนักศึกษา
ขั้นประเมินผลชุดการฝึก
ตัวอักษรจีน หมายถึง ตัวอักษรจีนกลางตัวย่อ 30 ตัวที่ผู้วิจัยคัดเลือกมา มีทั้งตัวอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยว
และโครงสร้างผสม
นั กศึ กษา หมายถึ ง นั กศึ กษาของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ที่ ล งเรียนในรายวิช าภาษาจี น
เบื้องต้น 1 รหัสวิชา GE 58104 ภาคเรียนที่ 2/2560
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่ จานวน 60 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ลงเรียนในรายวิชา GE58104
ภาษาจีนเบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 30 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย

671

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียน
ตัวอักษรจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้วิจัยใช้แผนการทดลองแบบ One-Group PretestPosttest Design คือ การวิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลัง
เรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ดาเนินการจัดเตรียมห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น
3.2 อธิบ ายวิธีก ารเรีย นด้ วยชุ ด ฝึ ก การเขี ย นตั วอั ก ษรจี น กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เรีย นในรายวิช าภาษาจี น
เบื้องต้น
3.3 ผู้วิจัยให้นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทุกคน
3.4 ทาการทดลองโดยใช้ชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนตัวอักษรจีนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน 4 หน่วยการเรียนรู้
3.5 นั กศึ กษาท าแบบทดสอบหลั งเรียน (Posttest) โดยให้ นั กศึ กษาทุ กคนท าแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นหลังเรียน
3.6 ทาการประเมินความพึงพอใจต่อ การเรียนรู้ด้วยชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนสาหรับนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนเป็นผู้ประเมิน
3.7 นาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอในงานวิจัยต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ดังนี้
4.1 ตรวจสอบและการหาประสิ ท ธิ ภ าพของด้ ว ยชุ ด ฝึ ก การเขี ย นตั ว อั ก ษรจี น โดยค านวณค่ า
ประสิทธิภาพ E1/E2
4.2 ความคิดเห็นใช้เกณฑ์ ค่าคะแนนเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเกณฑ์การแปล
ความหมาย
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน
การประเมินประสิทธิภาพของด้วยชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน โดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ซึ่งได้มา
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยกลุ่มตัวอย่างทาแบบฝึกหัดทดสอบก่อนเรี ยน จากนั้นกลุ่มตัวอย่างก็เรียนด้วย
ด้วยชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลังจากนั้นก็ให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบหลังเรียน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน
คะแนนทดสอบท้ายบท
คะแนนรวม
คนที่ หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4
(40 คะแนน)
(10)
(10)
(10)
(10)
1
8
8
8
9
33
2
7
8
9
9
33
3
8
9
9
9
35
4
7
9
7
8
31
5
9
10
10
10
39
6
8
9
8
9
34
7
8
7
9
8
32
8
6
7
8
6
27
9
8
9
7
9
33
10
7
8
8
8
31
11
6
7
7
6
26
12
9
9
8
8
34
13
9
8
7
8
32
14
10
9
8
10
37
15
9
8
8
9
34
16
8
8
9
7
32
17
9
8
8
8
33
18
9
9
10
8
36
19
8
8
8
7
31
20
9
7
8
8
32
21
8
8
9
9
34
22
10
9
9
19
37
23
9
8
8
9
34
24
9
9
8
9
35
25
8
8
9
10
35
26
9
9
7
9
34
27
7
9
8
9
33
28
7
8
8
7
30
29
7
7
6
7
27
30
10
8
8
9
35
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คะแนนหลังเรียน
(40 คะแนน)
37
35
36
34
38
35
34
35
34
32
37
36
35
37
36
38
38
37
33
37
39
36
38
37
33
36
35
33
29
36
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
คนที่

หน่วยที่ 1
(10)
รวม
246
เฉลี่ย
8.20
S.D.
1.09
ร้อยละ
82.00

คะแนนทดสอบท้ายบท
หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3
(10)
(10)
248
244
8.26
8.13
0.78
0.89
82.67
81.33

หน่วยที่ 4
(10)
261
8.70
2.21
87.00

รวม E1 / E2 = 82.41/88.83

คะแนนรวม
(40คะแนน)

คะแนนหลังเรียน
(40คะแนน)

989
32.96
2.90
82.41
 X =989
E1 = 82.41

1066
35.53
2.14
88.83
 F = 1066
E2 = 88.83

จากตารางที่ 1 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด ฝึ ก การเขี ย นตั ว อั ก ษรจี น พบว่ า นั ก ศึ ก ษาท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนได้ถูกต้อง เฉลี่ยร้อยละ 82.41 และนักศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนได้ถูกต้อง เฉลี่ยร้อยละ 88.83 แสดงว่าชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ คือ 80/80
ตอนที่ 2 ผลการประเมินหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน
หลังจากที่นักศึกษาจานวน 30 คน ได้เรียนชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ดาเนินการให้นักศึกษาทา
แบบประเมินความพึงพอใจที่ต่อชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. ชุดฝึกการเขียนอักษรจีนมีเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการที่เรียนที่น่าสนใจ 4.60 0.50
มากที่สุด
2. ชุดฝึกการเขียนอักษรจีนส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง
4.72 0.45
มากที่สุด
3. ชุดฝึกการเขียนอักษรจีนส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาจีนได้ดีขึ้น
4.56 0.50
มากที่สุด
4. ชุดฝึกการเขียนอักษรจีนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
4.40 0.57
มาก
5. ผู้เรียนสามารถศึกษาและทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง
4.44 0.58
มาก
6. ตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
4.52 0.50
มากที่สุด
7. ตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนมีการแบ่งบทในการเรียน
4.64 0.48
มากที่สุด
เป็นหน่วย ๆ
8. เนื้อหาชัดเจนทาให้เข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดี
4.23 0.43
มาก
9. ชุดฝึกการเขียนอักษรจีนมีการจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่
4.46 0.50
มาก
10. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อชุดฝึกการเขียนอักษรจีน
4.66 0.47
มากที่สุด
รวม
4.52 0.49
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 พบว่ า ภาพรวมของความพึ ง พอใจที่ ผู้ เรี ย นมี ต่ อ ชุ ด ฝึ ก การเขี ย นตั วอั ก ษรจี น ส าหรั บ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (  =4.52, S.D.=0.49) สามารถ
แยกรายละเอี ย ดเป็ น รายข้ อ ได้ ดั ง นี้ ชุ ด ฝึ ก การเขี ย นอั ก ษรจี น ส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรี ย น เรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง (  =4.72,
S.D.=0.45) รองลงมา ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อชุดฝึกการเขียนอักษรจีน (  =4.66, S.D.=0.47) รองลงมา ตรง
กับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนมีการแบ่งบทในการเรียนเป็นหน่วย ๆ (  =4.64, S.D.=0.48) รองลงมา
ชุดฝึกการเขียนอักษรจีนมีเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการที่เรียนที่น่าสนใจ (  =4.60, S.D.=0.50) รองลงมา ชุดฝึกการ
เขียนอักษรจีนส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาจีนได้ดีขึ้น (  =4.56, S.D.=0.50) รองลงมา ตรงกับความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียน (  =4.52, S.D.=0.50) รองลงมา ชุดฝึกการเขียนอักษรจีนมีการจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ (  =
4.46, S.D.=0.50) รองลงมา ผู้ เรี ย นสามารถศึ ก ษาและทบทวนเนื้ อ หาได้ ด้ ว ยตนเอง (  =4.44, S.D.=0.58)
รองลงมา ชุดฝึกการเขียนอักษรจีนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (  =4.40, S.D.=0.57) และรองลงมา เนื้อหาชัดเจนทา
ให้เข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดี (  =4.23, S.D.=0.43)
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนตัวอักษรจีน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพของบทเรียน 80/80 โดยคะแนนเฉลี่ย
จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียน (E1) เท่ากับ 82.41 ส่วนประสิทธิภาพโดยวัดจากคะแนนการทาแบบทดสอบหลัง
เรียน (E2) เท่ากับ 88.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์สมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่สร้างขึ้นได้พัฒนา
อย่างมีระบบ ตั้งแต่ จุดมุ่งหมาย การออกแบบเนื้อหา การศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา การวางแผนในการพัฒนา
บทเรีย น การพั ฒ นาจนถึ งกระบวนการของการทดลอง อั ก ทั้ งยั ง ผ่ า นการตรวจสอบและได้ รับ ค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ มีการดาเนินการทดลองตามกระบวนการวิจัยและการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ หลี่ หยาง
(2554) ที่ ได้ท าการวิจั ยเรื่องการพั ฒ นาแบบฝึ กทั กษะการเขี ยนตั วอั ก ษรจี น ส าหรับ นั ก เรียนมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกการเขียนตัวอักษรจีนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 900.00/89.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่
กาหนดไว้
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ
เขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผลปรากฏว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึก
การเขียนตัวอักษรจีน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มีค่ าเท่ ากับ 4.52 อยู่ในระดับมากที่ สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจั ยของ
สุวรรณา ตันตยานุสรณ์และอัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ (2554) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอน
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้ภาษาจีนด้านอื่น ๆ เช่น การฟัง การอ่าน เป็นต้น
2. ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการในวิชาการเขียนภาษาจีนอย่างต่อเนื่องสานัก
ศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
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การพัฒนาตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
BRAND DEVELOPMENT AND BRANDING COMMUNITY PRODUCTS CASE STUDY : COTTON
PRODUCTS SUK PHAIBOON DISTRICT, SOENG SANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA
ศิววิชญ์ จั้นอรัญ1
Siwawich Chan-aran1
1อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทาการพัฒนาตราสินค้าและสร้างแบรนด์ผลิตภัณ ฑ์ผ้าฝ้ายให้กับทาง
ชุมชน ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อประเมินความพึงพอใจตราสินค้าและแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการผ้าฝ้าย จานวน 10 ราย และผู้ซื้อสินค้าผ้าฝ้าย
จานวน 50 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ
การดาเนินงานพัฒนาตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ของตาบลสุขไพบูร ณ์ อาเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา จากผลประเมินแบบสอบถามจากผู้ผลิตผ้าฝ้ายพบว่า กลุ่มเป้าหมายต้องการรูปแบบตรา
สัญลักษณ์ลวดลายแบบใหม่ที่มีความเป็นอัตลักษณ์เป็นของตนเองให้มากที่สุด เพราะด้านกราฟิกที่เป็นลวดลายคาว่า
ขนาก 3 มิตินั้นมีความโดดเด่น สวยงาม เห็นแล้วสดุ ดตา ทาให้สื่อถึงต้นหญ้าหนองขนากที่เป็นประวัติอันยาวนาน
ของหมู่บ้านและมีข้อความ “กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ที่กระตุกบ้านหนองขนาก” มานาเสนอไว้เพื่อสื่อให้เห็นว่าทางกลุ่มทอ
ผ้าใช้เครื่องกระตุกในอีกทั้งยังมีภาพลวดลายดอกหญ้าหนองขนากโดยทางกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายได้นาสัญลักษณ์ ต้นหญ้า
หนองขนากมาทาเป็นลวดลายลงในผ้าฝ้ายด้วย
ผลจากการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจด้านตราสัญลักษณ์และข้อความที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตรา
สัญลักษณ์ และข้อความมีขนาดมาตรฐานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาท่านมีความพอใจในตราสัญลักษณ์ และ
ข้อความแบบเดิม ตราสัญลักษณ์และข้อความสามารถจดจาได้ง่าย ตราสัญลักษณ์และข้อความที่มีความสวยงาม ตรา
สัญลักษณ์และข้อความแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนและชัดเจน ตราสัญลักษณ์และข้อความมีความทันสมัย ตราสัญลักษณ์
และข้อความสามารถนาไปจดทะเบียนการค้าได้อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ตราสินค้า, บรรจุภัณฑ์, กราฟิก
ABSTRACT
This research aims to: To develop brand and brand cotton products for the community.
Suk Phaiboon District, Soeng Sang District, Nakhon Ratchasima And to evaluate brand satisfaction
and brand equity. The collected data were collected from 10 cotton buyers and 50 cotton
buyers. The data collection instruments were questionnaire and satisfaction survey.
Brand development and branding of cotton products. Of Suan Paiboon, Soeng Sang
District, Nakhon Ratchasima The results of the questionnaire survey of cotton producers showed
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that: Target groups require a new pattern of branding that has as much identity as possible.
Because the graphics are patterned, the word 3D is very distinctive and beautiful. The media of
the Nong Khen grass is a long history of the village and the message. "Muddy weaving group in
Ban Nong Kao" was presented to show that the weaving group used jerky as well as the flower
pattern of Nong Krua by the cotton producers. The pattern is made into cotton.
The results of the research. Has a unique logo and message satisfaction. Symbols and text
are standardized at the highest level. Later on, he was satisfied with the original logo and text.
Symbols and messages can be easily memorized. The symbols and text are beautiful. Symbols and
text information are complete and clear. Symbols and text are up-to-date. Signs and messages can
be registered at a very high level.
Keywords : brand, Packaging, Graphic
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ จาเป็นจะต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งในตัวสินค้า คุณภาพของสินค้า ราคาที่เหมาะสม
และมีสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ ที่น่าจดจา สิ่งที่จะทาให้ผู้คนนั้นจดจาสินค้าของเราได้ดีที่สุดก็คือ
แบรนด์ดิ้ง โดยแบรนด์ดิ้งนั้นมันมากกว่าการมีโลโก้ หรืองานกราฟิกอื่น ๆ เมื่อเราคิดถึงแบรนด์ของสินค้าเราเอง
เราจะต้องคิดถึงมากกว่าที่ธุรกิจของเราเป็นอยู่และจะต้องคิดไปถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าของเราจะได้รับจากสินค้า
และบริการของเรา การสร้างแบรนด์ดิ้งที่น่าจดจานั้น จะต้องสร้า งความจดจาในการขายสินค้าและบริการ ธุรกิจ
จะต้องไม่ซับซ้อนและมีเงื่อนไขที่มากเกินไป และจะต้องทาให้สินค้าของเรานั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งจะทาให้
ลูกค้าเกิดความสนใจ และเกิดความอยากได้ในตัวสินค้าชิ้นนั้น ๆ โดยที่เราจะต้องคานึงถึงเป้าหมายของธุรกิจทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว ทาการวิเคราะห์ในตัวสินค้าและบริการของเราให้ดีว่าธุรกิจของเราควรจะมีทิศทางไหน และ
เดินตามแผนที่เราวางเอาไว้ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแผนการบ้างตามความเหมาะสม เพื่อจะทาให้
ธุรกิจของเรามีความแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งนี้เราควรที่จะต้องกระตุ้นให้ เกิดแรงบันดาลใจต่อผู้ร่วมงาน เพื่อเป็น
กาลังใจในการทางาน เมื่อผู้ร่วมงานมีกาลังใจที่ดีในการทางานแล้วก็จะส่งผลให้สินค้าของเรานั้นมีคุณภาพ มีความ
น่าเชื่อถือ เมื่อลูกค้าได้ใช้สินค้าของเราแล้ว ได้เห็นในแบรนด์ของเราแล้วก็จะไปบอกต่อ ปากต่อปาก แต่ถ้าสินค้าของ
เราไม่ได้คุณภาพ ลูกค้าจะบอกต่อถึงความไม่พอใจที่ได้รับสินค้าซึ่งจะทาให้เป็นผลเสียมากกว่าผลดี และเราควรที่จะ
ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพ และความสม่าเสมอในตัวสินค้าและการบริการเพื่อไม่ให้ลูกค้านั้นหนีจาก
เราไปใช้สินค้าของแบรนด์อื่น ๆ (glypt studio, 2561 : ออนไลน์)
ตาบลเสิงสาง "เสิงสาง" แปลว่า "ใกล้รุ่ง หรือ รุ่งอรุณ" จากตานานพื้นบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมาความว่า
ท้าวประจิต เจ้าเมืองกัมพูชา และนางอรพิมพ์ ชายา ได้พลัดพรากจากกันระหว่างการเดินทางกลับบ้านเมือง และได้
พบกันอีกครั้งที่หมู่บ้านแห่งนี้ ตอนฟ้าใกล้ สาง จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า "บ้านเสิงสาง" ซึ่งต่อมาได้ตั้งเป็นชื่อ
ตาบล อาเภอ มาจนถึงปัจจุบัน ตาบลเสิงสางเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอาเภอเสิงสางมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน แบ่งการ
ปกครองออกเป็น อบต. และเทศบาลตาบล และได้ยกฐานะเป็นอาเภอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2522 (ไทยตาบล,
2561 : ออนไลน์) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดของ ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสางก็คือผ้าฝ้าย ซึ่ง เนื้อผ้าดี
สวยงาม ระบายอากาศได้ดี มีลวดลายและเทคนิค การทอเป็น เอกลักษณ์ ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น (บั วสอน โพธิ์ขาว.
สัมภาษณ์. 14 มีนาคม 2561) เนื่องด้วยตัวสินค้าผ้าฝ้ายของตาบลสุขไพบูลย์ ยังขาดแบรนด์ดิ้ง จึงทาให้สินค้าไม่ได้
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รับการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และยังไม่เป็นที่รู้จักมากเท่าไร ขาดการสร้างความจดจาเนื่องจากไม่มีตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม (มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2561 : ออนไลน์) ซึ่งทาให้ลูกค้านั้นอาจจะเลือกซื้อสินค้ากับทาง
คู่แข่งก็เป็นได้
ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการพั ฒ นาตราสิ น ค้ า และการสร้า งแบรนด์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ กรณี ศึ ก ษา : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า
ฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบตราสินค้าผ้าฝ้าย ให้มีความสวยงามโดดเด่น ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของอาเภอเสิงสางออกมา และทาการ
สร้างแบรนด์ผ้าฝ้ายเพื่อเป็นที่จดจาสาหรับลูกค้า เมื่อลูกค้าที่ซื้อผ้าฝ้ายกลับไปแล้วจะทาให้รับรู้ได้ถึงความสวยงาม
และคุณภาพของสินค้า
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายให้กับ ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายให้กับ ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายให้กับ ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
นิยามศัพท์ทใี่ ช้ในการวิจัย
หนองขนาก หมายถึงต้นหญ้าหนองขนากเป็นต้นหญ้าที่เป็นตัวแทนของตาบลสุขไพบูรณ์ อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา
ลายหนองขนาก หมายถึงลวดลายผ้าฝ้ายที่เป็นรูปต้นหญ้าหนองขนากซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าฝ้าย
บ้านหนองขนาก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึกษาข้อมูลผ้าฝ้ายจากผู้ประกอบการ ตาบลสุขไพบูลย์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ออกแบบและพัฒนาตราสินค้าและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ได้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
สารวจความพึงพอใจผู้ประกอบการ
ผ้าฝ้ายและผู้บริโภค

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา : ศิววิชญ์ จั้นอรัญ, 2561
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ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน
การออกแบบ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ศึ กษาและวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยสั มภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการผ้าฝ้ายทั้ ง 10 ราย เพื่ อให้ ได้ม าซึ่งข้อมู ลความ
ต้องการตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของทางกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้าย รวมถึงรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อนามาใช้ในการออกแบบ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ม ตั วอย่าง คื อ ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้า นการออกแบบและประเมิ น ผลการออกแบบตรา
สัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์จานวน 3 ท่าน ผู้ประกอบการผ้าฝ้ายจานวน 10 ท่าน ลูกค้าที่ซื้อผ้าฝ้ายจานวน 50 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นดังนี้
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จานวน 3 ท่าน
แบบสอบถามกลุ่มผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยทาการ
แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โดยเป็นการสัมภาษณ์ แบบไม่มี
โครงสร้างจานวน 3 ท่าน
ชุดที่ 2 แบบสอบถามผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมาของผ้าฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยให้ผู้ทา
แบบสอบถามเลือกตอบ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์แบบปลายเปิด
เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจตราสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ้ า ฝ้ า ย ต าบลสุ ข ไพบู ล ย์ อ าเภอเสิ ง สาง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ และทาการออกแบบตราสัญ ลักษณ์ และบรรจุภัณ ฑ์
ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการและผู้วิจัย เพื่อให้ได้ซึ่งแนวทางของตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้าย
2. เมื่อได้แนวทางของตราสัญลัก ษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้ายแล้ว จะนาเสนอแนวทางมาวิเคราะห์ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ ผู้วิจัย กลุ่มผู้บริโภค เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้าย โดยการออกแบบตราสัญลักษณ์
และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ้ า ฝ้ า ยประกอบกั บ การใช้ แ บบสอบถามเพื่ อ ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจ
กระบวนการพัฒนา ซึ่งจะทาให้ตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ มีรูปแบบที่มีความเหมาะสม สวยงาม ตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคก่อนที่จะจัดทาตัวต้นแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
3. พัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์โดยให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีส่วนร่วม เพื่ อให้คาแนะนา
และข้อมูลต่าง ๆ ในการออกแบบตัวต้นแบบ เพื่อให้ได้ตัวต้นแบบที่มีความเหมาะสมและใช้งานได้จริง แล้วแสดง
ความคิดเห็นตอบกลับมาเพื่อปรับแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนาไปสรุปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์
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4. ใช้การประเมินโดยการนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาประกอบกับใช้แบบสอบถาม
เพื่อวัดระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค แล้วสรุปข้อมูลที่ได้จากการประเมินนาไปพัฒนาต่อไป
5. ผู้ประกอบการ 10 ท่าน ได้ตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณ ฑ์ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา
6. ผู้ให้ ข้ อ มู ลในการวิ จั ย คื อกลุ่ ม ลูก ค้ าที่ ซื้อ ผลิต ภั ณ ฑ์ ผ้ าฝ้ ายที่ อาเภอเสิ งสาง จั งหวัด นครราชสี ม า
จานวน 50 ท่าน โดยใช้แบบสอบถามและทาการซักถามเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
ผ้าฝ้ายผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและประเมินผลการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์จานวน 3 ท่าน
ผู้ประกอบการผ้าฝ้ายจานวน 10 ท่าน ลูกค้าที่ซื้อผ้าฝ้ายจานวน 50 ท่าน

ภาพ 2 การออกแบบตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : ศิววิชญ์ จั้นอรัญ, 2561
การวิเคราห์ข้อมูล
เมื่อได้ตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณ ฑ์ที่เป็นตัวต้นแบบแล้ว จึงจัดทาแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึง
พอใจของกลุ่มลูกค้าที่ซื้อผ้าฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 50 ท่าน โดยเป็น
แบบประเมิน 1 ชุดดังต่อไปนี้
แบบประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่ได้ทาการออกแบบและพัฒนาแล้วโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของลูกค้า
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ
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ภาพ 3 การพัฒนาตัวต้นแบบตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : ศิววิชญ์ จั้นอรัญ, 2561
การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ ได้นาผลของการศึกษาแนวทาการออกแบบตราสัญลักษณ์
บรรจุภัณฑ์ให้มีกราฟิกที่สวยงาม ทันสมัยและสะดุดตา โดยการออกแบบนั้นจะใช้กราฟิกคาว่า ขนาก เป็นรูปภาพ 3
มิ ติ และใช้ ล ายเส้ น ลวดลาย ข้ อ ความ กลุ่ ม ทอผ้ า มั ด หมี่ ที่ ก ระตุ ก บ้ า นหนองขนาก มาจั ด องค์ ป ระกอบ
(Composition) โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ตอบโจทย์ในด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สร้างความทรงจาที่ดี เพิ่ม ลูกค้า
ให้กับตัวสินค้า โดยตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่ได้นั้น ล้วนแล้วแต่ประหยัดต้นทุนทั้งสิ้น หลังจากที่ได้ตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะนามาประเมินความพึงพอใจในด้านกราฟิก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประเมิน
ความพึงพอใจ และนากลับไปพัฒนาแก้ไขและปรับปรุง
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ภาพ 4

ออกแบบและพัฒ นาตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณ ฑ์ชุมชน กรณี ศึกษา : ผลิตภัณ ฑ์ผ้าฝ้าย
ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : ศิววิชญ์ จั้นอรัญ, 2561
ผลการวิจัย
ผลจากการวิ จั ย พบว่ า ตราสิ น ค้ า และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ้ า ฝ้ า ย ต าบลสุ ข ไพบู ล ย์ อ าเภอเสิ ง สาง จั ง หวั ด
นครราชสีมา มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีตราสินค้าที่ได้มาตรฐานสื่อถึงความเป็นมาของชุมชนและอธิบายถึง
ต้นหญ้ าหนองขนากได้เป็นอย่างดี อีกทั้งตราสินค้ าและบรรจุภัณ ฑ์ที่นามาใช้นั้นล้วนแล้วแต่ประหยัดค่ าใช้ จ่าย
ประหยัดต้นทุนในการผลิตทั้งนั้น ซึ่ งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
อยู่ที่ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง
S.D. แปลความ
จังหวัดนครราชสีมา
1. ท่านมีความพอใจในตราสัญลักษณ์และข้อความแบบเดิม
3.83
0.42
มาก
2. ตราสัญลักษณ์และข้อความสามารถจดจาได้ง่าย
4.40
0.52
มาก
3. ตราสัญลักษณ์และข้อความที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
4.60
0.52
มากที่สุด
4. ตราสัญลักษณ์และข้อความที่มีความสวยงาม
4.20
0.79
มาก
5. ตราสัญลักษณ์และข้อความแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนและชัดเจน
4.10
0.74
มาก
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ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา
6. ตราสัญลักษณ์และข้อความมีขนาดมาตรฐาน
7. ตราสัญลักษณ์และข้อความมีความทันสมัย
8. ตราสัญลักษณ์และข้อความสามารถนาไปจดทะเบียนการค้าได้
รวม

4.70
4.40
4.40
4.33

S.D.

แปลความ

0.53
0.52
0.52
0.13

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ ตราสินค้ าและบรรจุภัณ ฑ์ผ้าฝ้าย
ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมาก ( = 4.33) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ
ในรายข้อแล้วพบว่าข้อที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ตราสัญลักษณ์และข้อความที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (
= 4.60) และตราสัญลักษณ์และข้อความมีขนาดมาตรฐาน ( = 4.70) ลาดับรองลงมาคือ ท่านมีความพอใจในตรา
สัญ ลักษณ์ และข้อความแบบเดิม ( = 3.83) ตราสัญลักษณ์ และข้อความสามารถจดจาได้ง่าย ( =4.40) ตรา
สัญลักษณ์และข้อความที่มีความสวยงาม ( = 4.20) ตราสัญลักษณ์และข้อความแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนและชัดเจน
( = 4.10) ตราสัญลักษณ์และข้อความมีความทันสมัย ( = 4.40) ตราสัญลักษณ์และข้อความสามารถนาไปจด
ทะเบียนการค้าได้ ( = 4.40)
อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ผ้า
ฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการผ้าฝ้ายเข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งสิ้น
10 ท่าน โดยกลุ่มผู้ประกอบการมีความต้องการรูปแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มี กราฟิก 3 มิติ ขนาดกว้าง 12
เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร ป้ายสินค้าที่บอกถึงคุณภาพของผ้าฝ้าย ขนาดกว้าง 4.5 เซนติเมตร สูง 6.5 เซนติเมตร
และมีข้อความว่า “กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ที่กระตกบ้านหนองขนาก” และมีลายดอกหญ้าหนองขนากอยู่ใต้คาบรรยาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชิด ทิณ บุตร, ธีระชัย สุขสวัสดิ์ และอดิสรณ์ สมนึกแท่น (2559) ได้ศึกษาการ
ออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสาหรับผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เป็นการศึกษาวิจัยแบบพัฒนาทดลองตามหลักการและ
กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ และการวิจั ย แบบมี ส่ วนร่วมจ านวน 8 ราย โดยมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ จากตัวแทนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 5 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญที่
ปรึก ษา/นั ก วิจั ย นั ก วิช าการพั ฒ นาชุ ม ชน/เจ้ าหน้ าที่ รัฐที่ เกี่ยวข้อ งในพื้ น ที่ นั ก ออกแบบกราฟิ กอั ตลั กษณ์ /นั ก
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปผลจากการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม
ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง 8 ท่าน มีภาพรวมด้านมาตรฐานอัตลักษณ์ คุณภาพการออกแบบตรา
สัญ ลักษณ์ ด้ านมาตรฐานและคุ ณ ภาพการออกแบบรูป ลัก ษณ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ และภาพรวมของการสื่อการรับ รู้ที่
เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท โดยใช้อัตลักษณ์จังหวัดชัยนาทเป็นสื่อสร้างสรรค์คือ วัด
นก เขื่อน มาเป็นส่วนประกอบร่วมในการออกแบบ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ สุขก้อน, น้าฝน ลูกคา
และบัญนษร สัณฐาน (2555) ดาเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทยของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี โดยทาการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย
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ให้กราฟิกเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม มีความโดดเด่น สวยงาม โดยใช้รูปดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จาก
ดินไทยมาใช้ออกแบบตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยและมีชื่อสินค้า – ตราสินค้าเป็น
คาว่า “บัวสวรรค์” มีตรารับรองคุณภาพสินค้า คือ OTOP 5 ดาว มานาเสนอไว้บนตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ซึ่งทา
ให้ตราสัญลักษณ์มีความสวยงาม โดดเด่น สามารถนาไปจดทะเบียนการค้าได้ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
มีความกะทัดรัด สั้น จดจ้าได้ง่าย บ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ได้ และตราสัญลักษณ์สามารถน้า
เสนอข้อมูลครบและชัดเจน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทินวงษ์ รักอิสสระกุล และธัญญธร อินทร์ท่าฉาง
(2554) ที่ได้ทาการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจาภาคเหนือตอนล่าง เพื่อใช้เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
โดยการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจาภาคเหนือตอนล่างและนามาสร้างรูปแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก
เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและเผยแพร่ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งทางผู้ ประกอบการสามารถ
นาไปใช้อย่างถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ ให้เป็นแบรนด์แห่งชุมชน เป็นประสบการณ์แห่งความภาคภูมิใจร่วมในแบ
รนด์ เกิดความประทับใจให้รับรู้ถึงการมีส่วนร่วม ซึ่งก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประภาพร แสงทองและคณะ
(2550) ที่ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพรสวน ซึ่งทาให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสวนตูล มีความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ สามารถนา
ความรู้ไปพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ได้ฉลากและบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณลักษณะเด่น สะดุดตา สวยงาม
ทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายได้ดีกว่า
รูปแบบเดิม อีกทั้งในการสร้างคุณลักษณะของแบรนด์ที่ดี ก็ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงไกร กาญจนโภคิน
(2551) ที่ได้กล่าวสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์นี้เอาไว้ว่า ภาพลักษณ์ของสินค้า เป็นสิ่งที่ผู้คนมองเห็นและสัมผัสได้
อย่างชัดเจน เป็นรูปร่างภายนอกและเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ อาทิ ตราสัญลักษณ์สินค้าและกราฟิก
ร่วมสื่อสารที่สามารถนา ไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สามารถนาไปประเมินมูลค่าเป็นสินทรัพย์ของผู้ประกอบการได้
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ อีกด้วย
ผลการประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณี ศึกษา:
ผลิตภัณ ฑ์ผ้าฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จากกลุ่มลูกค้าพบว่ามีความพึงพอใจใน
รูปแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
คือ ตราสัญลักษณ์มีความสวยงาม โดดเด่น เห็นแล้วเป็นที่น่าจดจา ขนาดของตราสัญลักษณ์ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์นั้น
พอดีกับตัวผ้าฝ้ายและตราสัญลักษณ์และข้อมูลต่าง ๆ นั้นปรากฎครบถ้วนชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึ กษาวิจัยเรื่อง การพัฒ นาตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณ ฑ์ ชุมชน กรณี ศึ กษา :
ผลิตภัณ ฑ์ผ้าฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ดังนี้ การใช้ชื่อของสินค้าและตรา
สินค้านั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ควรแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวผ้ าฝ้ายและลวดลายต่าง ๆ ออกมาโดยการใช้
ภาพ 3 มิติเพื่อทาให้ตราสัญลักษณ์มีความโดดเด่นและหน้าจดจา
2. การออกแบบกราฟิกตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้องให้ความสาคัญชื่อของสินค้า
สัญลักษณ์ของสินค้า และข้อมูลของสินค้า ควรออกแบบให้มีความน่าจดจาโดยใช้รู ปภาพตราสินค้าสื่อถึงสินค้าได้
อย่างชัดเจน
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การพัฒนาทักษะสาหรับการจัดการสาธารณสุขในชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
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SKILL DEVELOPMENT FOR PUBLIC HEALTH MANAGEMENT IN COMMUNITY OF PUBLIC HEALTH
STUDENTS, NAKHON RATCHASIMA RATJABHAT UNIVERSITY
อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง1
Atthawit Singsalasang1
1อาจารย์ ดร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพั ฒนาทักษะสาหรับการจัดการสาธารณสุขในชุมชน และ
ศึกษาผลลัพธ์การพัฒนาทักษะการจัดการสาธารณสุขในชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน ในภาค
การศึ ก ษา 2/2560 จ านวน 136 คน ระยะเวลาที่ ใช้ ในการศึ ก ษา ตั้ งแต่ เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2560 ถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม 2561 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนข้อมู ล
เชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีทักษะสาหรับการจัดการสาธารณสุขในชุมชน ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการสาธารณสุขในชุมชน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการสาธารณสุขในชุมชน ความคาดหวัง
ในผลลัพธ์ของการจัดการสาธารณสุขในชุมชน และพฤติกรรมการจัดการสาธารณสุขในชุมชนอยู่ในระดับดี ( X =
2.89, 2.75, 2.78 และ 2.88 ตามลาดับ) และผลลัพธ์การพัฒนาพบว่า นักศึกษามีระดับการเรียนส่วนใหญ่ ได้เกรด
B ร้อยละ 26.47 รองลงมาได้เกรด A และ B+ ร้อยละ 21.32 และ 19.12 ตามลาดับ นอกจากนี้นักศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนสาหรับรายวิชานี้ อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การพัฒนา, ทักษะ, การจัดการสาธารณสุขในชุมชน
ABSTRACT
This study was the action research. The aims of study were to develop the public health
management in the community and to study outcome of public health management in the
community of students of the public health curriculum, Nakhon Ratchasima Rajabhat University.
The samples were 136 students in bachelor of public health curriculum who registered for public
health management subject (413332) in the semester 2/2017 by purposive sampling. The
duration of study was December 2017 until May 2018. Data collection used questionnaire. The
qualitative data were analyzed by using content analysis. The quantitative data were analyzed by
descriptive statistic.
The result was found that the students had skills for community health management,
including knowledge about public health management, self-efficacy in community health
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management, expectations for the outcome of community health management and good
community health management behaviors ( X =2.89, 2.75, 2.78 and 2.88 respectively). According
to the results of development, most students have Grade B (26.47%), A (21.32%), and B +
(19.12%). Moreover, the students’ satisfaction in teaching and learning management in this
subject is very high.
Keywords : Development, Skill, Public health management in the community
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า เริ่ ม เปิ ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับการเป็นนักวิชาการ
สาธารณสุข มีค วามรู้ค วามสามารถและทั กษะในศาสตร์ทางการสาธารณสุขตามเกณฑ์ มาตรฐานวิช าชีพ โดย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ได้มีการพัฒ นาทั้งด้านความรู้ความสามารถใน
วิชาการและวิชาชีพ รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานตรงตามศักยภาพของ
วิชาชีพนั้น ซึ่งก่อนที่จะสาเร็จหลักสูตรและเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป การสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้นาองค์ความรู้
ที่ ได้ เรีย นมาในหลั ก สู ต ร ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในสถานการณ์ จ ริง ถื อ ว่ ามี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ งที่ จ ะท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้
แสดงออกถึงศักยภาพด้านองค์ความรู้ การปฏิบัติ รวมถึงทักษะการทางานเป็นทีมและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อ
เป็ น การเสริม สร้างคุ ณ ลัก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ และเพื่ อ ให้ บ รรลุต ามจุ ด มุ่ งหมายของหลั ก สูต ร ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ต่อไป (คณะสาธารณสุขศาสตร์. 2559. 6-10)
โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2/2560 หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต ได้ จั ด การเรีย นการสอนในรายวิ ช า
413332 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน (Community Public Health Management) สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ซึ่งเป็นรายวิชาที่จะต้องพัฒนานักศึกษาให้เกิดองค์ความรู้และทักษะในกระบวนการการจัดการสาธารณสุขชุมชนที่
ตรงตามคาอธิบายรายวิชา ที่ว่า “องค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน แนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์ในการ
จัดการสาธารณสุขในชุมชน ลักษณะทั่ว ไปและวิธีการศึกษาชุมชนและสังคมที่ครอบคลุมถึงกระบวนการวินิจฉัย
ชุมชน เครื่องชี้วัด กระบวนการจัดการและการปฏิบัติการจัดการสาธารณสุขในชุมชน” โดยวิธีการที่จะนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนควรเกิดการผสมผสานทั้งวิธีการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน การสาธิต และการให้ผู้เ รียนได้
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เนื่องด้วยข้อจากัดของรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาบรรยาย ไม่มีชั่วโมงฝึกปฏิบัติ ดังนั้น
วิธีการพัฒนาทักษะการจัดการสาธารณสุขในชุมชน จึงต้องใช้รูปแบบการเรียนรู้ในการสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงได้การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ตามแนวคิดของเคมมิสและแมคแทคการ์ด (Kemmiss and Mc taggart. 1988) ร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ SPICE model ของ ศิ ริพ ร พึ่ ง เพ็ ช ร (2553) ประกอบด้ วย 5 ขั้ น คื อ ขั้ น ที่ 1 การให้ สิ่ ง เร้า (S Stimulus) ผู้สอนแสดงกัลยาณมิตรกับผู้เรียน ทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ขั้นที่ 2 การนาเสนอ
(P - Presentation) ผู้สอนนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้เรียนหลังจากผู้เรียนนาเสนอข้อมูลจากการซักถาม หรือ
จากการสืบค้นข้อมูล ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติตามลีลาที่ถนัดและชอบ (I - Individual inquiry) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามลีลาที่ถนัดและความสามารถ ขั้นที่ 4 การสร้างสรรค์ความรู้ (C - Constructivism) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใ หม่ สร้างเป็นองค์ความรู้ (Body of
knowledge) ของตนเอง นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ขั้นที่ 5 การวัดและประเมินผล (E - Evaluation) เป็น
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ขั้นที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันวัดและประเมินผล นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการ
สาธารณสุขในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1977) ที่ว่าถ้าบุคคลมีความเชื่อในความสามารถ
ของตนเอง โดยทราบว่าจะต้องทาอะไรบ้างและเมื่อทาแล้วจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ บุคคลนั้นจะเกิดพฤติกรรม
ปฏิบัติในเรื่องนั้น โดยความสาเร็จในการกระทา การได้เรียนรู้จากตัวแบบ การได้รับ แรงจูงใจ และการได้รับการ
กระตุ้นทางอารมณ์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง อันจะส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม
กรรมปฏิบัติตามที่ตนเองคาดหวัง ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ และพฤติกรรม (Bandura. 1977) การที่บุคคลจะเปลี่ยนจากความเชื่อความสามารถของตนเอง มาเป็น
พฤติกรรมปฏิบัตินั้น จาเป็นจะต้องได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน โดยต้องเป็นกลวิธีที่
ท าให้ ได้ รับ ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ภ าคทฤษฎี ค วบคู่ กั บ ภาคปฏิ บั ติ ด้ วยกระบวนการจั ด การเรีย นการสอนที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ ธีระวุฒิ ธรรมกุล และทิพยรัตน์ ธรรมกุล. 2559. 25-39)
จากความคาดหวังให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทักษะสาหรับการจัดการสาธารณสุขในชุมชน ของนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทั้งด้านองค์ความรู้
และวิ ธีก ารปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษาได้ มี ป ระสบการณ์ ก ารน าองค์ ค วามรู้ไปฝึ ก ปฏิ บั ติ ใน
สถานการณ์ ชุมชนจริง ที่จะช่วยทาให้นั กศึกษาได้เข้าใจวิชาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงปรารถนาของหลักสูตรต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะสาหรับการจัดการสาธารณสุขในชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การสาธารณสุ ข ในชุ ม ชน ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ทักษะสาหรับการจัดการสาธารณสุขในชุมชน หมายถึง ทักษะของนักศึกษาในการศึกษาชุมชน และ
การจัดลาดับปัญหาสาธารณสุขในชุมชน
2. ผลลัพธ์การพัฒนา หมายถึง ผลที่ได้จากการพัฒนาทักษะการจัดการสาธารณสุขในชุมชนของนักศึกษา
ประกอบด้วย ผลการเรียนรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน และความพึงพอใจ ของนักศึกษา ดังนี้
2.1 ผลการเรียนรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน หมายถึง ระดับเกรดที่นักศึกษา
ได้รับ สาหรับนักศึ กษาที่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุขในชุ มชน ในภาคการศึกษา
2/2560
2.2 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 413332 การ
จัดการสาธารณสุขในชุมชน ในภาคการศึกษา 2/2560 ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว โดยใช้ผลการ
ประเมินจากระบบการประเมินอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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3. นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน ในภาคการศึกษา
2/2560
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการของ เคมมิสและแมคแทคการ์ด (Kemmiss and Mc
taggart. 1988) ประกอบด้วย การศึกษาบริบท กระบวนการพัฒนาทักษะสาหรับนักศึกษา และผลลัพธ์จากการ
พัฒนา ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจั ยครั้งนี้ ได้ ศึ ก ษาในประชากรทั้ งหมด คื อ นั กศึ ก ษาหลักสู ต รสาธารณสุข ศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน (Community Public Health Management)
ปีการศึกษา 2/2560 จานวน 136 คน เนื่องจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะสาหรับ
การจัดการสาธารณสุขในชุมชน เพื่อจะต้องนาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
2. การดาเนินการวิจัย
2.1 การศึกษาบริบท
2.1.1 ศึ กษารายละเอี ย ดรายวิช า 413332 การจั ด การสาธารณสุ ข ในชุ ม ชน (Community
Public Health Management) ทั้งคาอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์รายวิชาตาม แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ที่จะสามารถพัฒนาคุณ ลักษณะบัณ ฑิตที่พึงปรารถนาของ
หลักสูตร
2.1.2 ศึกษาผลการประเมินผลการจัดเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการสาธารณสุขในชุมชน
ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่เคยเรียนในรายวิชาดังกล่าว
2.1.3 สัมภาษณ์อาจารย์ผู้ที่เคยสอนในรายวิชาการจัดการสาธารณสุขในชุมชน ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา
2.1.4 วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ และสรุปข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลนาเข้าในกระบวนการต่อไป
2.2 ขั้นกระบวนการพัฒนาทักษะสาหรับนักศึกษา
2.2.1 ขั้นการวางแผน (Plan)
1) กาหนดแผนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตาม แผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของรายวิชา โดยการมีส่วนร่วมกับตัวแทน
หมู่เรียน
2) น าแผนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ก าหนดขึ้ น ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะ
3) ปรับแผนการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ให้พร้อมที่จะ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4) การเตรียมชุมชน ที่จะใช้ในการฝึกปฏิบัติสาหรับนักศึกษา
2.2.2 ขั้นการปฏิบัติ (Action)
1) นาแผนการจัดการเรียนการสอน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
จัดการสาธารณสุขชุมชน สาหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2) ผู้สอนเตรียมชุมชน ที่จะใช้ในการฝึกปฏิบัติสาหรับนักศึกษา และนานักศึกษาลงฝึก
ปฏิบัติการจัดการสาธารณสุขในชุมชน ตามสถานการณ์จริง
2.2.3 ขั้นการสังเกตุการณ์ (Observation)
1) ผู้สอนสังเกตการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการจัดการสาธารณสุขในชุมชนของนักศึกษา
ทั้งการฝึกปฏิบัตในห้องเรียนและในชุมชน
2) ผู้สอนประเมินทักษะในการจัดการสาธารณสุขในชุมชนหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
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2.2.4 ขั้นสะท้อนผล (Reflecting)
1) ผู้สอนประเมินผลการปฏิบัติการจัดการสาธารณสุขในชุมชนของนักศึกษา
2) ผู้สอนและผู้เรียนสรุปผลการดาเนินงานการฝึกปฏิบัติการจัดการสาธารณสุขในชุมชน
รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป
2.3 ผลลัพธ์การพัฒนา
2.3.1 ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช า 413332 การจั ด การสาธารณสุ ข ในชุ ม ชน
(Community Public Health Management) ปีการศึกษา 2/2560
2.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 413332 การ
จัดการสาธารณสุขในชุมชน (Community Public Health Management) ปีการศึกษา 2/2560
3. เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3.1 แบบบันทึกสังเกตการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการจัดการสาธารณสุขในชุมชนของนักศึกษา
3.2 แบบประเมินทักษะในการจัดการสาธารณสุขในชุมชนหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
3.3 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจในการจั ด การเรี ย นการสอนของรายวิ ช า 413332 การจั ด การ
สาธารณสุขในชุมชน (Community Public Health Management) ปีการศึกษา 2/2560
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
4.2 ข้อมูลทักษะในการจัดการสาธารณสุขในชุมชนหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการเรียน และความ
พึงพอใจ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา นาเสนอด้วยค่าความถี่ และร้อยละ (%)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนาเสนอตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย การศึกษาบริบท
กระบวนการพัฒนา และ ผลลัพธ์การพัฒนา ดังนี้
1. การศึกษาบริบท ผลการศึกษาพบว่า
1.1 รายวิ ช าการจั ด การสาธารณสุ ข ในชุ ม ชน รหั ส วิ ช า 413332 โดยมี ห น่ ว ยกิ ต 2(2-0-4) ซึ่ ง
รายวิชานี้มีคาอธิบายรายวิชา คือองค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน แนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์ในการ
จัดการสาธารณสุขในชุมชน ลักษณะทั่วไปและวิธีการศึกษาชุมชนและสังคมที่ ครอบคลุมถึงกระบวนการวินิจฉัย
ชุมชน เครื่องชี้วัดกระบวนการจัดการและการปฏิบัติการจัดการสาธารณสุขในชุมชน โดยฝึกทักษะการจัดการ
รวมทั้งการศึกษาถึงแนวโน้มการจัดการสาธารณสุขในชุมชนในอนาคตด้วย ซึ่งจะเห็นว่าในรายวิชานี้ไม่มีชั่วโมงการ
ฝึกปฏิบัติ แต่มีการกล่าวถึงการปฏิบัติการจัดการสาธารณสุขในชุมชน จึงทาให้ต้องมีการจัดชั่วโมงการลงฝึกปฏิบัติใน
พื้นที่เพิ่มเติม
1.2 จากการประเมินของนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาเสนอแนะให้มีการฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาชุมชน และการจัดลาดับความสัญของปัญหา เพราะจะทาให้เข้าใจกระบวนการและวิธีการ
ในหัวข้อดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
1.3 จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาจะให้ความสนใจต่อ
เนื้อหารายวิชา เนื่องจากเป็นวิชาที่จะต้องนาไปใช้ในการดาเนินงานในบทบาทนักวิชาการสาธารณสุข แต่ยังมี
ข้อจากัดในการพิ่มเติมการพัฒนาทักษะที่จะต้องมีการนานักศึกษาลงฝึกปฏิบัติในพื้ที่จริง ซึ่งผู้สอนได้ให้ข้อคิดเห็นว่า
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ถ้านักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการสาธารณสุขในชุมชนแล้ว ได้นาไปลองฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน จะ
สามารถช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
สรุป ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาบริบ ท พบว่ า รายวิ ช าการจั ด การสาธารณสุ ข ในชุ ม ชนนี้ เป็ น รายวิ ช า
ภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่ในคาอธิบายรายวิชาต้องให้นักศึกษาเกิดทักษะในการจัดการสาธารณสุขในชุมชน
อาทิเช่น การศึกษาชุมชน การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา จึงได้มีการเสนอแนะให้มีการได้ฝึกปฏิบัติจริง ใน
ชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ได้นาความรู้ภาคทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติ จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มขึ้นได้
2. กระบวนการพัฒนาทักษะสาหรับนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
2.1 ขั้นการวางแผน (Plan)
จากการกาหนดแผนการเรียนร่วมจากตั วแทนหมู่เรียน ซึ่งครอบคลุมตามคาอธิบายรายวิชาและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตาม แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)
ของรายวิชา หลังจากนั้นนาเสนอขอความคิดเห็นต่อผู้เชี่ยวชาญ และนามาปรับปรุง ได้แผนการเรียนที่จะไปใช้
จัดการเรียนการสอน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสาธารณสุขในชุมชน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1
ปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอน
2
หน่วยที่ 1 องค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน
3
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีและกลยุทธ์ในการจัดการสาธารณสุขในชุมชน
4
หน่วยที่ 3 ลักษณะทั่วไปและวิธีการศึกษาชุมชนและสังคม
5-6
หน่วยที่ 4 การศึกษาชุมชนโดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น
7-8
การนาเสนอรายงาน/งานที่ได้รับมอบหมาย
9
สอบกลางภาค
10-11 หน่วยที่ 5 การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน
12-13 การฝึกทักษะการจัดการสาธารณสุขในชุมชน : กิจกรรมการศึกษาชุมชน
14
นาเสนอผลการฝึกทักษะการจัดการสาธารณสุขในชุมชน
15
การฝึกทักษะการจัดการสาธารณสุขในชุมชน : กิจกรรมการจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา
16
- นาเสนอโคงการที่จะใช้ดาเนินการจัดการสาธารณสุขในชุมชน
- สรุปการเรียนการสอน
17
สอบปลายภาค
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จานวนชั่วโมง
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
-
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2.2 ขั้นการปฏิบัติ (Action)
2.2.1 นาแผนการจัดการเรียนการสอน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการ
สาธารณสุขชุมชน สาหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบว่า สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนที่กาหนดไว้ ซึ่งได้มีการนา SPICE model มาประยุกต์ใช้ในการจัดการรียนการสอนใน
หัวข้อต่างๆ ดังนี้
1) ขั้นที่ 1 การให้สิ่งเร้า (S - Stimulus) ผู้สอนได้แสดงความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสบายใจในการเรียน และได้ทบทวนความรู้เดิมที่นั กศึกษามีและได้เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
มาแล้ว เพื่อเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ที่จะได้เรียนรู้ในรายวิชานี้ต่อไป ซึ่งจะใช้การให้สิ่งเร้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ของการ
พบกับนักศึกษาเป็นต้นมา โดยเฉพาะก่อนการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ต้องมีการทบทวนองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
หัวข้อนั้นด้วยการอภิปราย ซักถาม รวมถึงการทบทวนความรู้ที่เรียนผ่านมาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชานี้
2) ขั้นที่ 2 การนาเสนอ (P - Presentation) หลังจากทบทวนองค์ความรู้เดิมที่นักศึกษา
ด้วยการอภิปราย ซักถาม หรือผู้เรียนนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล แล้ว ผู้สอนนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
ให้กับผู้เรียนด้วยการบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยในช่วงการบรรยายจะมีการซักถามโดยผู้สอน หรือผู้เรียนได้
ตลอดเวลา โดยผู้สอนใช้ขั้นตอนนี้ในหน่วยที่ 1-5 ของการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการได้เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรงในชุมชน ซึ่งในกิจกรรมการปฏิบัติการในชุมชนได้เชิญวิทยากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลที่รับผิดชอบชุมชนที่นักศึกษาต้องลงไปฝึกปฏิบัติบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาชุมชน ร่วมกับช่วงที่ลงชุมชน
จะมี อสม. แต่ละชุมชนเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในชุมชนนั้นๆ ด้วย
3) ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติตามลีลาที่ถนัดและชอบ (I - Individual inquiry) โดยผู้สอนได้
กาหนดใบงานที่จะช่วยให้นักศึกษาได้นาองค์ความรู้ที่มีไปฝึกปฏิบัติ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามลีลาที่ถนัดและ
ความสามารถที่ตนเองมีไปดาเนินการในชุมชน ซึ่งได้กาหนดให้นักศึกษา 1 หมู่เรียนได้ปฏิบัติการจัดการใน 1 ชุมชน
ทั้งนี้จะต้องมีการเตรียมชุมชนในประเด็นต่างๆ เช่น อสม. ที่จะเป็นพี่เลี้ยง หรือผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ในชุมชน
4) ขั้ น ที่ 4 การสร้ า งสรรค์ ค วามรู้ (C - Constructivism) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ให้ ผู้ เรี ย นได้
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ สร้างเป็นองค์ความรู้ (Body of
knowledge) ของตนเอง โดยให้แต่ละหมู่เรียนนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาชุมชนมาวิเคราะห์ร่วมกัน นาข้อมูลที่ได้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นของชุมชนในการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาในแต่ละ
ชุมชน และสรุประเด็นปัญหาด้านสาธารณสุข จัดทาเป็นข้อมูลของชุมชนนั้นๆ เพื่อที่จะนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หมู่เรียนอื่นๆ
5) ขั้นที่ 5 การวัดและประเมินผล (E - Evaluation) โดยให้ทุกหมู่เรียนได้นาเสนอผลการ
จัดการสาธารณสุขในชุมชนที่รับผิดชอบ โดยกิจกรรมนี้ให้ผู้เรียนร่วมประเมินผลการนาเสนอร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้จากการเป็นผู้ประเมินผล และสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มที่นาเสนอได้ โดยผู้สอนสุ่มรายบุคคลในการ
ประเมินผลดังกล่าว
2.2.2 ผู้สอนเตรียมชุ มชน ที่จะใช้ ในการฝึกปฏิ บัติสาหรับนักศึกษา และนานักศึ กษาลงฝึก
ปฏิบัติการจัดการสาธารณสุขในชุมชน ตามสถานการณ์ จริง โดยพบว่า ผู้สอนต้องประสานงานกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้ได้ทาหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่สาหรับกิจกรรมศึกษาชุมชน จานวน 4
ชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยางใหญ่ ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านราชสีมา หมู่ 3 บ้านยางใหญ่ หมู่ 4 บ้านตะเภาทอง และหมู่ 5
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บ้านหนองบง พร้อมทั้งมีการเชิญวิทยากรในพื้นที่บรรยายพิเศษร่วมด้วย โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ประกอบด้วย
การบรรยายพิเศษ เรื่องการศึกษาชุมชน โดยบุคลากรในพื้นที่ และการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน โดยมีอาสามัครสาธารณ
สุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เป็นวิทยากรในการทากิจกรรมในชุมชน
2.3 ขั้นการสังเกตุการณ์ (Observation)
ผู้สอนสังเกตการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการจัดการสาธารณสุขในชุมชนของนั กศึกษา ทั้งการ
ฝึกปฏิบัตในห้องเรียนและในชุมชน พบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรมตามใบงานที่กาหนดให้
ทั้งนี้เห็นว่าการที่มี อสม. ซึ่งเป็นบุคลากรในชุมชนนั้นๆ ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการลงชุมชนของนักศึกษานั้น เป็น
สิ่งที่ดี ที่ทาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรด้านสุขภาพที่เป็นคนในชุมชนนั้นอย่างแท้จริง โดยต้องมีการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่ดาเนินการในชุมชนให้ อสม. ได้เข้าใจ จะทาให้การลงศึกษาข้อมูลในชุมชนของ
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักศึกษาเข้าถึงบุคคลหรือครัวเรือนที่ต้องการสอบถามหรือสัมภาษณ์ได้สะดวก
ขึ้น ทาให้สามารถได้ข้อมูลที่ต้องการได้ตรงตามใบงานและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นอกจากนี้การมีวิยากรในพื้นที่
เป็ น ผู้ บ รรยายเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาชุ ม ชน ก่ อ นที่ นั ก ศึ ก ษาจะลงชุ ม ชนจริ ง ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การถ่ า ยทอด
ประสบการณ์และเทคนิคการดาเนินงานจากผู้ดาเนินงานจริงในพื้นที่
2.4 ขั้นสะท้อนผล (Reflecting)
2.4.1 ในขั้น ตอนนี้ ผู้สอนได้ป ระเมิน ทั กษะการจั ดการสาธารณสุขในชุ ม ชนหลังการเข้าร่วม
กิจกรรม พบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสาธารณสุขในชุมชน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการสาธารณสุขในชุมชน ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการจัดการสาธารณสุขในชุมชน และพฤติกรรมการจัดการ
สาธารณสุขในชุมชนอยู่ในระดับดี ( X = 2.89, 2.75, 2.78 และ 2.88 ตามลาดับ) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงระดับทักษะในการจัดการสาธารณสุขในชุมชนของนักศึกษาในแต่ละด้าน
ทักษะในการจัดการสาธารณสุขในชุมชน
S.D.
X
ความรู้เรื่องการจัดการสาธารณสุขในชุมชน
2.89
0.46
การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองในการการ
2.75
0.65
จัดการสาธารณสุขในชุมชน
ค วาม ค าด ห วั ง ใน ผ ล ลั พ ธ์ ข อ งก ารจั ด ก าร
2.78
0.53
สาธารณสุขในชุมชน
พฤติกรรมการจัดการสาธารณสุขในชุมชน
2.88
0.62

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี

2.4.2 ผู้สอนประเมินผลการปฏิบัติการจัดการสาธารณสุขในชุมชนของนักศึกษา พบว่านักศึกษา
สามารถที่จะนาเครื่องมือทางมนุษญวิทยาทางการแพทย์ (เครื่องมือ 7 ชิ้น) ไปใช้ในชุมชนได้จริง รวมทั้งมีทักษะที่
ถูกต้องในการจัดลาดับความสาคัญ ของปัญ หา ทั้งนี้ประเมินจากผลการนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาชุมชน
รวมทั้งผลการจัดลาดับปัญหาสาธารณสุขในชุมชน โดยแต่ละหมู่เรียนได้นาเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นกิจกรรมที่นาเสนอ
รวมทั้ง 4 หมู่เรียน มี 4 ชุมชน ตามหมู่เรียนต่างๆ ที่ลงศึกษาชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันมากขึ้น
2.4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปผลการดาเนินงานการฝึกปฏิบัติการจัดการสาธารณสุขในชุมชน
รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป โดยใช้แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
ชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาวะ พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 126 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มี
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ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4 คะแนน) ร้อยละ 87.30 ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก (4 คะแนน) ร้อยละ 78.57 ด้านวิทยากรอยู่ในระดับมาก (4 คะแนน) ร้อยละ
59.52 ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4 คะแนน) ร้อยละ 61.11 และความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (5 คะแนน) ร้อยละ 57.15 รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจด้านต่างๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (n=126)
รายการ
ร้อยละ (%) ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)
1. ความพึ งพอใจด้านกระบวนการ ขั้น ตอน 3.18
87.30
9.52
0
0
การจัดกิจกรรม
2. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
14.29
78.57
7.14
0
0
3. ความพึงพอใจต่อวิทยากร
38.89
59.52
1.59
0
0
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 35.72
61.11
3.17
0
0
5. ความพึงพอใจในภาพรวม
42.85
57.15
0
0
0
นอกจากนี้ได้มีการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่อการศึกษาชุมชน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ ต่อการศึกษาชุมชน ส่วนใหญ่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมมีระดับมีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (3 คะแนน) ร้อยละ 87.74 หลังการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80.16 ส่วนทักษะต่อ
การศึกษาชุมชน พบว่าส่วนใหญ่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะต่อการศึกษาชุมชนอยู่ในระดับน้อย (2 คะแนน) ร้อย
ละ 77.78 หลังเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีระดับทักษะต่อการศึกษาชุมชนอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80.95
ทั้งนี้มีพบข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ
1) เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ได้ให้ประสบการณ์ในการใช้ความรู้มาทางานในชุมชน
2) ควรให้เวลาในการลงชุมชนมากขึ้น
3) อยากให้จัดระยะเวลาลงชุมชนให้มากกว่านี้
4) อยากให้จัดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนานกว่านี้อีกสักครึ่งวัน
5) ควรจัดเวลาในการลงพื้นที่มากกว่านี้
6) อยากให้เพิ่มเวลาในการทากิจกรรม
ในขั้นนี้ผู้สอนได้นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรั บแผนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุขในชุมชนที่จะเปิดสอนในปีการศึกษาต่อไป
3. ผลลัพธ์การพัฒนา ผลการศึกษาพบว่า
3.1 ผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 413332 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน (Community
Public Health Management) ปีการศึกษา 2/2560 พบว่า นักศึกศึกษาได้ถูกประเมินผลการเรียนในระดับเกรด
ต่างๆ ส่วนใหญ่ได้เกรด B ร้อยละ 26.47 รองลงมาเกรด A ร้อยละ 21.32 เกรด B+ ร้อยละ 19.12 เกรด C+ ร้อยละ
14.71 เกรด C ร้อยละ 12.50 และ เกรด D+ ร้อยละ 5.88
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3.2 ผลการประเมิ นความพึ งพอใจในการจั ดการเรียนการสอนของรายวิช า 413332 การจั ดการ
สาธารณสุขในชุมชน (Community Public Health Management) ปีการศึกษา 2/2560 ตามระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ในภาพรวมเฉลี่ย 4.22 (ระดับมาก) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รายละเอียดแยกตามหมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน P1
P2 P3 P4 คือ 4.11, 4.36, 4.15 และ 4.23 ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. การพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการจัดการสาธารณสุขในชุมชน พบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการสาธารณสุขในชุมชน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัด การสาธารณสุขในชุมชน ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ของการจัดการสาธารณสุขในชุมชน และพฤติกรรมการจัดการสาธารณสุขในชุมชนอยู่ในระดับดี ( = 2.89,
2.75, 2.78 และ 2.88 ตามลาดับ) นั้น เกิดจากการพัฒนาทักษะที่มี 2 กิจกรรม คือ การเพิ่มเติมความรู้ภาคทฤษฎี
และการพั ฒ นาทั ก ษะในการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริง เป็ น การพั ฒ นาขึ้ น อย่ า งเป็ น ระบบและมี ขั้ น ตอน แต่ ล ะขั้ น ตอนมี
ความสัมพันธ์กัน โดยเริ่มจากการนาข้อมูลที่เป็นสารสนเทศมาวางแผน การปฏิบัติตามแผน การสังเกตการณ์ และ
การสะท้อนผลของการปฏิบัติ ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ เคมมิสและแมคแทคการ์ด (Kemmiss and
Mc taggart. 1988) ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แต่ละองค์ประกอบนั้นได้มีการ
นาแนวคิดที่สาคัญมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ดังเช่นแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1980) ที่ว่า การที่จะให้
บุ ค คลเปลี่ ย นพฤติ ก รรมตามจุ ด มุ่ ง หมายนั้ น จะต้ อ งมี ก ารจั ด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้จ ากตั วแบบ การได้ เห็ น
ความสาเร็จของตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร การเรียนรู้ตามสภาพจริงของตนเอง การที่
บุคคลจะมีพฤติกรรมจะต้องได้เห็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่เป็นตนเองและสังคมได้รับประโยชน์ สามารถประเมินผล
ตนเองได้ มาใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการสาธารณสุขในชุมชน โดยจัดกิจกรรมการการเรียนการ
สอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมได้มีการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้จากต้นแบบหรือผู้ปฏิบัติงานโดยตรงในพื้นที่
นอกจากนี้การให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของการกระทา
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของปี เตอร์เซงเก (Peter Senge. 1990) ที่ ว่า การที่ บุ ค คลจะปฏิ บั ติ งานร่วมกั น ให้ บ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละมี ค วามสุ ข นั้ น จะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ร ะดั บ บุ ค คลและระดั บ กลุ่ ม เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกั บบริบทของตนเอง โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น ได้มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ระดับบุคคล แล้วนาองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนกันเป็นกลุ่ม ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสไปส์
(SPICE Model) เพื่อกาหนดหลักยึดหรือกฎกติกาที่จะปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง บรรยากาศการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตรทั้งการเรียนในห้องเรียน และการเรียนรู้ในชุมชน
2. ผลลัพธ์ของการพัฒนา ที่พบว่านักศึกษามีระดับการเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน ตั้งแต่ระดับ D+ ถึง ระดับ
A และมีผลประเมินผู้สอนทั้ง 4 หมู่เรียน อยู่ในระดับดีนั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาทักษะของผู้เรียน ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนตามกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการของ เคมมิสและแมคทาการ์ด (Kemmiss and Mc taggart. 1988) ประกอบกับการจัดการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ นั้นได้มีการนาแนวคิดที่สาคัญมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ดังเช่นแนวคิด
ของ แพรี่ (Parry. 1997) เชื่อว่า ความรู้และทักษะสามารถพัฒนาได้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ให้ประสบผลสาเร็จสามารถวัดและประเมินผลได้
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 การจั ด การเรียนการสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ส าหรับ รายวิช าที่ ต้ อ งการให้ เกิ ด ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพนั้นๆ ควรมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยให้
สามารถพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น
1.2 การจัดกิจกรรมในชุมชนหรือพื้นที่ ควรให้บุคลากรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะทาให้การ
ฝึกปฏิบัติในชุมชนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย ประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ง จากการและได้ รั บ
ข้อเสนอแนะจากผู้เรียนในรอบที่ผ่านมา
2.2 ควรมีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
ร่วมกัน ของอาจารย์ผู้สอนและนักวิชาการสาธารณสุขในพื้นที่
เอกสารอ้างอิง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. (2559). คู่ มือนักศึ กษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตังข้าวแตน
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
CREATIVE ECONOMY GUIDELINE FOR FOOD PRODUCT DEVELOPMENT IN COMMUNITY
ENTERPRISE KHAOTUNG, KHAOTAN GROUP : NONTHAI DISTRIC, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา1 และ พรพล รมย์นุกูล2
Lakkhana Sakunlikharetsima1 and Pornpol Romunkool2
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวตังข้าว
แตน อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชน จากผลการวิจัย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ของข้าวตัง 2 รสชาติ คือ ข้าวตังหน้า
ช็อกโกแลตอัลมอนด์ และข้าวตังหน้ากระเทียม ทั้งนี้จากการศึกษาและสารวจผู้บริโภค มีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การทดสอบการยอมรับด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค ด้านสี รสชาติ
กลิ่น ความกรอบ และความชอบโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ชอบมาก ทุกคุณ ลักษณะ ส่วนการพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์มี 2
ประเภท คื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ กล่องพลาสติก ใส และกล่องกระดาษพิ มพ์ 4 สี ฉลากผ่านการรับ รองจากสานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ทดสอบการยอมรับ ของผู ้บ ริโ ภค พบว่า ให้ก ารยอมรับ ในระดับ มากที ่ส ุด
( X =4.93) ด้านตัวผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือตราหรือยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ( X =4.71) และบรรจุภัณฑ์ ( X =4.68) ศึกษาอายุ
การเก็บ พบว่า มีอายุการเก็บ 45 วัน ส่วนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวตังข้าวแตน อาเภอ
โน น ไท ย จัง ห วัด น ค รราชสีม า พ บ ว่า ผู้ เ ข้ า อบรมมี ค วามพึ ง พ อใจต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในระดั บ มากที่ สุ ด
( X =4.90) รองลงมาคือ ความรู้ความสามารถของวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการอบรมบรรจุภัณฑ์ และความ
พึงพอใจโดยรวม ( X =4.85)
คาสาคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, วิสาหกิจชุมชน, ข้าวตัง, ข้าวแตน
ABSTRACT
This research aimed to study and analyze the operational performance of Community
Enterprise Khaotung, Khaotan Group : Non Thai District, Nakhon Ratchasima Province in order to
develop food products in accordance with the creative Economy concept and to enhance
technology transfer to community Enterprise. Based on the research results, two new flavours of
khaotung products were developed, namely khaotung topped with chocolate Almond and
khaotung topped with garlic. From the customer study and survey to examine product quality in
accordance with community product standard and customers sensory evaluation on color, taste,
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smell, crispiness and overall impression, every single aspect was highly satisfied. Relating
Packaging development, there were 2 kinds of packaging, namely transparent plastic boxes and
paper boxes using four-color process printing. Labels had been approved by Food and Drug
Administration. The test on customer acceptance revealed that the product was accepted with
the highest scores ( X =4.93) followed by product labeling ( X =4.71) and packaging ( X =4.68). The
product shelf life was 45 days. Relating technology transfer to Community Enterprise khaotung,
khaotang Group : Non Thai District, Nakhon Ratchasima Province, trainees were satisfied with the
product in the highest level ( X =4.90), followed by the capability of trainers, training materials,
packaging and overall impression ( X =4.85).
Keywords : Food Product Development, Creative Economy, Community Enterprise, Khaotung,
Khaotan
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและสั งคมให้ เป็ น รากฐานที่ มั่ น คงของประเทศ ซึ่ ง ให้
ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ และ
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุลเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีการ
รวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ สนับสนุน การนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่า
และบริการ และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสร้ างอาชีพและรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมแก่ชุมชน ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสร้าง
ระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบ
อาชีพ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552)
จากยุท ธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนและสังคมที่ ให้ค วามสาคั ญ กับ รากฐานที่ มั่น คง จึ ง
จาเป็นต้องสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ดังเช่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตัง ข้าวแตน บ้านหอกลอง ตาบล
ด่านจาก อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการมาเป็นช่วงเวลานับ 10 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งซึ่งก็ได้รับ
การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาและผลิตอาหารว่างประเภทข้าวตัง ข้าวแตน
ออกจาหน่าย ช่วยสร้างงานสร้างเงินในชุมชนและสร้างครอบครัวอบอุ่น โดยไม่ต้องละทิ้งบ้านเรือนเข้าไปหางานทา
ที่อื่นแต่ในการดาเนินกิจการของกลุ่มพบว่ายังประสบปัญหา ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด และต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมีรูปแบบใหม่ๆและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ในการผลิตข้าวตังข้าวแตนในรูปแบบเดิมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ มข้าวตังข้าวแตน อาเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา นับว่ายังไม่ตอบสนองความต้องการพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพราะผู้บริโภคปัจจุบันต้องการ
ให้ผลิตภัณฑ์มีสีสันและรสชาติที่ดี ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกในการบริโภคและเก็บรักษา มีบรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม รักษาคุณ ภาพอาหารที่ดี เพื่ อยืดอายุให้ ยาวนานขึ้นแม้รับประทานไม่หมด ทั้ งนี้ต้องอาศัยความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการทดลองวิจัย เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะดังกล่าว
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญในการศึกษาวิจัยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตังข้าวแตน อาเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวตังข้าวแตน อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวตังข้าวแตน อาเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตังข้าวแตนอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
กรอบแนวความคิดของการวิจัยประกอบด้วยแนวคิดของเรื่องต่างๆดังนี้ วิสาหกิจชุมชน (Community
Enterprise) หมายถึงกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ มีการดาเนินการโดย
คณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบอาชีพดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้ และเพื่ อการ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน (สานักงานเลขาธิการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2553)
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ (Creative Economy) ในหลายประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ได้ ใช้ แ นวทางนี้ ใ นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์สินค้าและ
บริก ารใหม่ โดยเชื่ อ มโยงกั บ รากฐานทางวั ฒ นธรรม การสั่ งสมภู มิ ปั ญ ญาของสั งคม ผนวกกั บ เทคโนโลยี ห รื อ
นวัตกรรมสมัยใหม่ นาไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2552) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พื้นฐานของการให้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญ ญา (Intellectual Property) ที่มีการเชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒ นธรรม (Culture) การสั่งสม
ความรู้ของสังคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรม (Technology and Innovation)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เดิมสาหรับตลาดปัจจุบัน มีการสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แช่ง ดังเช่น Swientex (2009) เห็นว่าการ
พัฒ นาผลิภัณ ฑ์มีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ส่วนคือ สูตร (Recipes) และตราสินค้า (Brand) โดยมีองค์ประกอบที่
สาคัญ ใน 3 ประการ คือ การป้องกัน (Defend) การขยาย (Extend) และการสร้าง (Build) ส่วน Poolton and
Barclay (1998) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ทาให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสบความสาเร็จประกอบด้วย การสื่อสารที่ดี
การเลือกใช้นวัตกรรม และกิจกรรมที่เหมาะสม การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดและ
ผู้บริโภคต้องการ และมีบริการหลังการขาย
ส่วนแนวโน้มของผลิตภัณ ฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ ควรมีลักษณะดังนี้คื อ (Oregon State of University,
2009) มี ก ารออกแบบฉลากให้ มี ค าว่ า “Light” เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ขมั น ต่ า “Low Fat” เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค ลอ
เลสเตอรอลต่า “Low Cholesterol” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดแคลลอรี่ลง “Reduced Calorie” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เค็ม
“Low Salt” เป็นผลิตภัณฑ์ที่เติมวิตามินและเกลือแร่ลงไป “Vitamin and/or Mineral fortified product” และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ “Natural Organic”
ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์ได้กลายเป็นส่วนสาคัญ การบรรจุภัณฑ์ การหีบห่อ การบรรจุ
หีบห่อ (Packaging) เป็นผลรวมของศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการเตรียมสินค้าเพื่อบรรจุ ขนส่ง จัด
จาหน่าย เก็บรักษา และการตลาด โดยให้สอดคล้องกับสินค้า (ศจี สุวรรณศรี, 2551)
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จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มข้าวตัง ข้าวแตน อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สรุปเป็นกรอบแนวความคิดของการวิจัยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ระยะ
1.การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ก าร
ด าเนิ น งานวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กลุ่ ม
ข้าวตังข้าวแตน

วิธีการ/เครื่องมือ
- ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
- ศึกษาจากการสัมภาษณ์
- Swot Analysis
- ศีกษาจากการสังเกต
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด - การสารวจ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- การทดลอง
- การทดสอบ
- การวิเคราะห์
3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจ - การฝึกอบรม
ชุมชน กลุ่มข้าวตังข้าวแตน
- การตอบแบบสอบถาม
- การสังเกต
- การประเมินผล

ผลลัพธ์
สภาพปัญหาและศักยภาพของการ
ดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าว
ตังข้าวแตน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาพร้อมบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ตามแน วคิ ดเศ รษ ฐกิ จ
สร้างสรรค์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตังข้าวแตน
มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ให ม่ ท า
การตลาดได้มากกว่าเดิม

นิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัยมีดังนี้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาเดิม ในขอบเขต
ด้านอาหารข้าวตัง, ข้าวแตน
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กลุ่มผู้ผลิตข้าวตัง ข้าวแตน บ้านหอกลอง ตาบลด่านจาก อาเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา
ข้าวตัง หมายถึง ข้าวที่เป็นแผ่นทาจากข้าวเจ้าหุงสุก แผ่ให้เป็นแผ่นบาง ตากแห้ง แล้วทอดให้พอง
ข้าวแตน หมายถึง ข้าวที่เป็นแผ่นทาจากข้าวเหนียว แผ่ให้เป็นแผ่นกลม ตากแห้ง แล้วทอดให้พอง
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและตัวอย่างประกอบด้วยผู้นาชุมชน ผู้นาสตรีในระดับหมู่บ้าน ตาบล กลุ่มสตรีผู้ผลิต สมาชิก
กลุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการดาเนินการ ด้านการสารวจพฤติ กรรม
และความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคจานวน 200 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Acidental
Sampling) ด้านการทดลอง การยอมรับของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคจานวน 100 คน สุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ ส่วนการทดสอบความพึงพอใจต่อโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก กลุ่มตัวอย่างเป็น กลุ่ม
สตรีผู้ผลิต สมาชิกกลุ่ม ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ จานวน 20 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจั ยประกอบด้วย แบบสัม ภาษณ์ มี โครงสร้าง เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็ นที่ มีต่อการ
ดาเนินการของกลุ่ม แบบบันทึ กการประชุมปฏิบัติการ (Work shop) แบบสารวจพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้บริโภค แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส แบบทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในการทดลอง เพื่อพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ และการ
วิเคราะห์ทางเคมีและจุลินทรีย์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 ในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตัง ข้าวแตน อาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต บันทึกข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผล
การประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ SWOT และบันทึกข้อมูล
ระยะที่ 2 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการตอบ
แบบสอบถามในการสารวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลจากการตอบแบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ์ และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการทดลอง ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัส
ระยะที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบประเมิน
การสังเกต และบันทึกผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) สภาพการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตังข้าว
แตน อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย จากการรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
มีการวิเคราะห์ทางเคมีในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ การวิเคราะห์ความชื้น การวิเคราะห์โปรตีน การวิเคราะห์ไขมัน การ
วิเคราะห์ปริมาณเถ้า การวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใย การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์โบไฮเดรต โดยวิธีการคานวณ และ
มีการวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา
ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตังข้าวแตน อาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
จากการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 พบว่าวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวตังข้าวแตน บ้านหอกลอง อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา มีการดาเนินกิจการต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบัน เป็นเวลา 10 กว่าปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความ
เข้มแข็งและมีความสามัคคี ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกาไรน้อยและได้รับค่าแรงค่อนข้างต่า แต่ทุกคนก็พอใจ เพราะว่าได้
อยู่กับครอบครัว จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตังข้าวแตนโดยการ
ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร (work shop) เพื่ อ วิ เคราะห์ ศั ก ยภาพโดยผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก กลุ่ ม และ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีผลสรุปดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
- ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน มีอย. มผช.
- ราคาจาหน่ายสูงเกินไป
- มีสถานที่สะดวกในการทางานใกล้บ้านพักอาศัย
- อุปกรณ์เครื่องมือไม่พร้อม
- ใช้วัตถุดิบที่มีการคัดสรรอย่างดี
- น้าหนักผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
- แรงงานเป็นคนในพื้นที่
- ส่วนผสมหน้าขนมยังมีกลิ่นตาวไข่แดง
- ผลิตภัณฑ์รสชาติดี
- ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย
- จาหน่ายได้รวดเร็ว
- ขบวนการผลิตยังมีส่วนทิ้ง
- มีความสามัคคีในกลุ่ม
- ขากความรู้เรื่องระบบบัญชี
- มีหลากหลายรสชาติ
- วัตถุดบิ ต้องนามาจากทีอ่ น่ื ราคาไม่แน่นอน
- ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้นาน 2 เดือน
- เครื่องปรุงบางอย่างทาเองไม่ได้
- มีลูกค้ามารับสินค้าเอง
- คุณภาพของฉลากไม่คงที่
- บรรจุภัณฑ์มีหลายแบบหลายขนาด
- บรรจุภัณฑ์ยังไม่ดึงดูดสายตา
- มีวิธีการลดต้นทุน โดยการนากลับมาใช้ใหม่หรือจาหน่าย - บรรจุภัณฑ์ทาให้ผลิตภัณฑ์แตกง่าย
- มีทักษะการทางานให้เร็วขึ้น
- สถานที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ
- เปิดโอกาสให้บุคคลหลายวัยได้ทางาน
- ไม่มีฟอร์มในการปฏิบัติงาน
- ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- ผู้บริโภคกลุ่มเดิมๆ
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threat)
- มีวัตถุดิบจาหน่ายตลอดทั้งปี
- มีคู่แข่งของสินค้าในประเภทเดียวกัน
- สถานที่ผลิตเป็นที่สาธารณะประโยชน์
- ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ ฉลากคุณภาพไม่คงที่
- มีผู้ประกอบการรายใหญ่จ้างผลิตสินค้า
- วัตถุดบิ ราคาสูงขึน้ ต้นทุนสูง
- มีวัตถุดิบพืน้ บ้านที่นามาใช้ทาผลิตภัณฑ์ได้
- ส่วนตากกลางแจ้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
- มีหน่วยราชการให้การสนับสนุน
- ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสูงขึ้น
- มีแหล่งวัตถุดิบ ส่วนผสมที่หาง่าย
- ไม่มีการเพิ่มหุ้น ไม่สามารถขยายผลิตภัณฑ์ได้
- มีการจาหน่ายเป็นของฝากให้เทศบาลต่างๆ
- ราคาวัตถุดิบไม่แน่นอนมีค่าขนส่ง
ระยะที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวตังข้าวแตน
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ตอนที่ 1 การสารวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตัง ข้าวแตน ดัง
ตัวอย่างผลการวิจัย
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แผนภาพที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามรสชาติใหม่ของข้าวตัง/ข้าวแตนที่ต้องการ
จากการศึ กษาความต้องการรสชาติใหม่ของข้าวตังข้าวแตน พบว่า รสชาติใหม่ของข้าวตังข้าวแตนที่
ต้องการมากที่สุดคือ รสผลไม้ (ร้อยละ 24) รองลงมาคือ รสกระเทียม (ร้อยละ 22.5) และรสช็อกโกแลต (ร้อยละ
20.5) ความต้องการด้านขนาดของผลิตภัณ ฑ์ข้าวตัง /ข้าวแตนที่ต้องการมากที่สุดคื อพอดีค า (ร้อยละ 58.5)
รองลงมาคือขนาดกลาง (ร้อยละ 36.0) และขนาดใหญ่ (ร้อยละ 5.5) ตามลาดับ ส่วนความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์
ดังแผนภาพที่2 ดังนี้

ภาพที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์
จากการศึกษาความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ พบว่าความต้องการของบรรจุภัณฑ์ข้าวตัง/ข้าวแตนที่พบมาก
ที่สุดคือ ถุงพลาสติกใส(ร้อยละ30.5) รองลงมาบรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ19.5) และถุงกระดาษ (ร้อยละ
14.5)
ตอนที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
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2.1 ผลการศึกษาสูตรและกระบวนการผลิต
จากการศึกษาสารวจความต้องการของผู้บริโภคต้องการรับประทานข้าวตังข้าวแตนรสชาติต่างๆ
โดยมี 5 ลาดับแรกที่ผู้บริโภคต้องการรับประทานดังนี้ คือ รสผลไม้ รสกระเทียม รสช็อกโกแลต รสต้มยา โดย
รสเนยและรสคาราเมลมีคะแนนเท่ากัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาสูตรรสชาติของข้าวตังและข้าวแตนในส่วนที่เป็นหน้า
โดยใช้ข้าวตังและข้าวแตนที่เป็นแผ่นดิบลักษณะดั้งเดิมของกลุ่ ม จนได้สูตรมาตรฐานทั้ง 5 สูตร และนามาทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค มีผลการทดสอบดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ข้าวตังข้าวแตนจาแนกตามรสชาติ
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้านความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ข้าวตังข้าวแตนเปรียบเทียบตาม
รสชาติ พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับรสช็อกโกแลตอัลมอนด์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.23) รองลงมาคือรส
กระเทียม ( = 4.05)
จากผลการพัฒนาสูตรมาตรฐานข้าวตังรสช็อกโกแลตอัลมอนด์ และรสกระเทียม โดยมีกระบวนการผลิต
และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค และดังนี้
กระบวนการผลิตข้าวตังรสซ็อกโกแลตอัลมอนด์ ทอดแผ่นข้าวตังที่อุณหภูมิ 170 – 190 องศาเซลเซียส ใน
เวลา 5 – 10 วินาทีพักไว้ นาไข่ขาวตีให้ขึ้นฟู ใส่น้าตาล ช็อกโกแลต โกโก้และเกลือ ผสมให้เข้ากันนาไปทาที่แผ่นข้าว
ตังที่ทอดแล้วโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ นาเข้าอบที่อุณหภูมิ 130 – 150 องศาเซลเซียส นาน 15 – 20 นาที ผึ่งให้เย็น
บรรจุกล่อง ชังน้าหนัก 100 กรัม
กระบวนการผลิตข้าวตังรสกระเทียม ดีเนยให้ขึ้นฟู ใส่น้าตาล เกลือ กระเทียม แครอท ผักชี ผสมให้เข้ากัน
นาไปทาแผ่นข้าวตังที่ทอดใช้อุณหภูมิ 170 – 190 องศาเซลเซียส ในเวลา 5 – 10 วินาที นาเข้าอบที่อุณหภูมิ 130 –
150 องศาเซลเซียส นาน 15 – 20 นาที ผึ่งให้เย็น บรรจุกล่อง ชั่งน้าหนัก 100 กรัม
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2.2 คุณภาพผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 2 คุณภาพของข้าวตังรสช็อกโกแลตอัลมอนด์และรสกระเทียม ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
คุณภาพ
ข้าวตังรสช็อกโกแลต
ข้าวตังรสกระเทียม
ด้านกายภาพ
ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้
0.42
0.43
ความกรอบ(นิวตัน)
1.15
1.01
ด้านเคมี
ความชื้น (ร้อยละ)
4.38
4.41
โปรตีน (ร้อยละ)
10.13
3.47
ไขมัน (ร้อยละ)
24.43
28.37
เยื่อใย (ร้อยละ)
25.06
23.57
เถ้า (ร้อยละ)
19.67
16.75
คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ)
17.24
23.48
ด้านจุลินทรีย์
จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (โคโลนี/กรัม) < 10
< 10
ยีสต์รา (โคโลนี/กรัม)
< 10
< 10
จากตารางที่ 2 พบว่า ข้าวตังรสช็อกโก แลตอัลมอนด์ มีปริมาณโปรตีน เยื่อใยสูงกว่าข้าวตังรสกระเทียม
ส่วนปริมาณไขมันและคาร์โบไฮเดรตข้าวตังรสกระเทียมมีปริมาณมากกว่าข้าวตังรสช็อกโกแลตอัลมอนด์ ทั้งนี้เพราะ
ข้าวตังรสกระเทียมมีเนยสดเป็นส่วนประกอบ
2.3 การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวตังรสช็อกโกแลตอัลมอนด์ และข้าวตังรสกระเทียม
คุณลักษณะ
รสช็อกโกแลตอัลมอนด์
รสกระเทียม
คะแนน
คะแนน
สี
7.73
7.93
รสชาติ
7.47
8.13
กลิ่น
8.13
8.13
ความกรอบ
8.73
8.53
ความชอบโดยรวม
8.40
8.40
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จากการศึ ก ษาการยอมรับ ของผู้ บ ริโภค โดยการทดสอบด้ านประสาทสั ม ผั ส ด้ วยวิธี Hedonic scale
(คะแนน 1-9) กับผู้บริโภคทั้งหมด 100 คน พบว่าความชอบด้านสี รสชาติ กลิ่นความกรอบและความชอบโดยรวม
เท่ากับ 7 7 8 8 8 ตามลาดับ ในรสช็อกโกแลตและ 7 8 8 8 8 ตามลาดับในรสกระเทียม
2.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์สาหรับข้าวตังรสช็อกโกแลตอั ลมอนด์และรสกระเทียมเป็นบรรจุภัณฑ์ใน 2 ลักษณะ
คือ บรรจุกล่องใส ติดสติ๊กเกอร์ตรา หรือยี่ห้อ และบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ โดยบรรจุกล่องพลาสติกใสทรงสี่เหลี่ยม
ก่อนบรรจุในกล่องกระดาษ น้าหนัก 100 กรัม ทั้ง 2 แบบโดยผ่านการปรับตราหรือยี่ห้อจากเดิม “แม่บ้านรสไทย”
เป็น “รสไทย” ผ่านการขอ อย. ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยข้าวตังรสช็อกโกแลตอัลมอนด์เลขที่
อย.30-2-00445-2-0009 ข้าวตังรสกระเทียมได้ เลขที่ อย. 30-2-00445-2-0010 และทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภค

ภาพที่4 บรรจุภัณฑ์กล่องใสข้าวตังรสช็อกโกแลตอัลมอนด์

ภาพที่6 บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษข้าวตังรสช็อกโกแลต
อัลมอนด์

ภาพที่5 บรรจุภัณฑ์กล่องใสข้าวตังรสกระเทียม

ภาพที่7 บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษข้าวตังรสกระเทียม

2.5 อายุการเก็บรักษาข้าวตังรสช็อกโกแลตอัลมอนด์และรสกระเทียม
จากการศึกษาอายุการเก็บรักษาข้าวตังรสช็อกโกแลตอัลมอนด์และรสกระเทียมที่อุณหภูมิห้อง
โดยบรรจุในกล่องพลาสติกใส กล่องละ 100 กรัม พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวตังรสช็อกโกแลตอัลมอนด์และรสกระเทียม มี
อายุการเก็บรักษา 45 วัน
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ระยะที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ วิสหกิจชุ ม ชน กลุ่ ม ข้ าวตั งข้ าวแตน อ าเภอโนนไทย จังหวั ด
นครราชสีมา
พบว่า การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมด้านสถานที่อบรม ความรู้ ความสามารถของวิทยากร สื่อ
และเอกสารอบรม วัสดุอุป กรณ์ การอบรม ความรู้แ ละทั ก ษะที่ ได้รับ การน าไปใช้ ป ระโยชน์ ความพึ งพอใจต่ อ
ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ ความพึงพอใจต่อตราสินค้า ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับพอใจ
มากที่สุด โดยความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.90) รองลงมาคือ ความรู้ความสามารถของ
วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ และความพึงพอใจโดยภาพรวม ( = 4.85)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการอบรมถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
กลุ่มข้าวตังข้าวแตน
รายการประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1.
สถานที่การอบรม
4.65
0.49
พอใจมากที่สุด
2.
ความรู้ความสามารถของวิทยากร
4.85
0.49
พอใจมากที่สุด
3.
สื่อและเอกสารการอบรม
4.75
0.44
พอใจมากที่สุด
4.
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม
4.85
0.37
พอใจมากที่สุด
5.
ความรู้และทักษะที่ได้รับ
4.80
0.41
พอใจมากที่สุด
6.
การนาไปใช้ประโยชน์
4.70
0.47
พอใจมากที่สุด
7.
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
4.90
0.31
พอใจมากที่สุด
8.
ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์
4.85
0.37
พอใจมากที่สุด
9.
ความพึงพอใจต่อตราสินค้า
4.60
0.50
พอใจมากที่สุด
10.
ความพึงพอใจโดยภาพรวม
4.85
0.37
พอใจมากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมโดยภาพรวม มีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.85)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 10ข้อ โดยข้อที่ 7 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =
4.90) และข้อที่ 9 มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( = 4.60)
อภิปรายผล
จากการศึกษาระยะที่1 การวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้า วตังข้าวแตน อาเภอโนน
ไทย จั ง หวั ด นครราชสี ม า พบว่ า ทางกลุ่ ม มี จุ ด อ่ อ นด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นความไม่ เป็ น มาตรฐาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม่
หลากหลาย คุณภาพของฉลากไม่คงที่ บรรจุภัณฑ์ทาให้ผลิตภัณฑ์แตกหักง่าย สถานที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ น้าหนัก ,
ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูดสายตา และยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของอมรรัตน์ อนั น ต์ วราพงษ์ (2557) ศึ กษารูป แบบการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนบางหั วเสื อ จั งหวัด
สมุทรปราการ ตามแนวคิดพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ไม่สวยงาม ไม่ดึงดูด
ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนขาดฉลากและตราสินค้าที่รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขาดเทคโนโลยีในการแปรรูป
ทาให้พัฒนาไม่เต็มศักยภาพ
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นอกจากนี้ยังพบว่าการดาเนิน งานของกลุ่มมียอดขายและผลิตจานวนมาก แต่มีผลกาไรน้อย เพราะการ
กาหนดราคาขายค่อนข้างต่า น้าหนักผลิตภัณฑ์ประมาณ 350 กรัม ราคา 25 บาท โดยมีผู้รับไปจาหน่ายต่อในราคา
35 บาท ทาให้สิ้นเปลืองทั้งแรงงานและวัตถุดิบ แต่ได้ผลกาไรน้อย
จากผลการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาผลิตภั ณ ฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชน ในการ
สารวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังข้าวแตนจนนาไปสู่ขั้นตอนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คือพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวตังรสช็อกโกแลตอัลมอนด์ และข้าวตังรส
กระเทียม มีการทดสอบคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ ทั้งด้านความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า และคาร์โบไฮเดรต ส่วน
คุณภาพทางกายภาพได้แก่ค่า water activity ความกรอบและทดสอบด้านจุลินทรีย์ การทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับด้าน สี รสชาติ กลิ่น ความกรอบ และความชอบโดยรวมข้าว
ตังรสช็อกโกแลตอัลมอนด์ และรสกระเทียม ซึ่งคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ที่ชอบมาก
การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องข้ า วตั ง ทั้ ง 2 รสชาติ เป็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ ใน 2 ลั ก ษณะ คื อ บรรจุ ก ล่ อ งใสติ ด
สติ๊กเกอร์ตราหรือยี่ห้อ และบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ โดยบรรจุกล่องพลาสติ กใสทรงสี่เหลี่ยมก่อนบรรจุลงในกล่อง
กระดาษ น้าหนัก 100 กรัม ทั้ง 2 แบบ โดยผ่านการปรับตราและยี่ห้อแบบเดิม “แม่บ้านรสไทย” เป็น “รสไทย”
ผ่านการขอ อย. ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค โดยมีคะแนนอยู่
ในเกณฑ์ที่ชอบมาก การศึกษาอายุการเก็บรักษาข้าวตังรสช็อกโกแลตอัลมอนด์ และรสกระเทียม ผลการศึกษาพบว่า
มีอายุการเก็บรักษา 45 วัน
จากการศึกษาในทุกขั้นตอนในระยะที่2 เห็นได้ว่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ ศจี สุวรรณศรี (2551)
ที่ได้ให้แนวทางในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การกาหนดเป้าหมายและขอบเขตโครงสร้าง รวบรวมแนวคิด
คัดเลือกแนวคิด กาหนดรายละเอียด พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พัฒนากระบวนการผลิต จนนาเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) ที่เห็นว่าขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ค้นหาแนวความคิดผลิต
คัดเลือกแนวความคิด พัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์ พัฒนาต้นแบบในด้านสูตรและกรรมวิธี ทดสอบผลิตภัณฑ์ และ
ทดสอบตลาด
ผลการศึกษาวิจัยที่ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่มีการพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
และบรรจุภัณฑ์ใหม่ สอดคล้องกับแนวความคิดของ Fuller (1994) ที่เห็นว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่
(New packaging of Existing product) ทั้งนี้เพื่อความสะดวก เพิ่มขนาดบรรจุ ช่วยรักษาคุณ ภาพ และยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มมูลค่า (Added Value) ตัวผลิตภัณฑ์และปรังปรุงคุณภาพผลิตภัณ ฑ์ และสร้าง
ความดึงดูด น่าสนใจให้กับผู้บริโภค และขยายตลาดให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
ระยะที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตังข้าวแตน อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
พบว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ด้านสถานที่อบรม ความรู้ ความสามารถของวิทยากร สื่อและเอกสารการอบรม
วัสดุอุปกรณ์การอบรม ความรู้และทักษะที่ได้รับ การนาไปใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจ
ต่อบรรจุภัณฑ์ ความพึงพอใจต่อตราสินค้า ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
ผลการศึกษาจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังทั้ง 2 รสชาติดังกล่าว ผู้วิจัยได้ติดตามผล
ว่าทางกลุ่มได้ดาเนินการต่อเนื่องหรือไม่ พบว่า ยังมีการผลิตสินค้าในรูปแบบที่ได้ถ่ายทอดให้อย่างสม่าเสมอ โดยผลิต
จาหน่ายในการออกร้านแสดงสินค้าตามองค์กรหน่วยงานต่างๆ และในโอกาสสาคัญ เช่น ช่วงเทศกาลของขวัญของฝาก
ถึงแม้อาจจะเสียเวลาในขั้นตอนการผลิต เนื่องจากมีขนาดเล็กพอดีคา แต่ก็สามารถจาหน่ายได้ในราคาสูง และไม่สิ้นเปลือง
วัตถุดบิ จึงได้กาไรมากกว่า โดยมีการเปรียบเทียบต้นทุนและผลกาไรให้เห็นอย่างชัดเจน
710

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัย
ในการทาวิจัยในครั้งนี้ เริ่มจากการสารวจความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ และดาเนินการพัฒนารสชาติ
ตามความต้องการเป็นเบื้องต้น จนได้รสชาติที่มีความต้องการมากที่สุดใน 2 รสชาติ โดยผู้วิจัยพัฒนารสชาติต่าง ๆ
โดยไม่ได้เปรียบเทียบสูตรอื่น ๆ เนื่องจากยังไม่มีใครเคยทารสชาติเหล่านี้มาก่อน lส่วนแผ่นข้าวตัง ยังยึดในรูปแบบเดิม
ตามภูมิปัญญา แต่ควรจะได้พัฒนาสูตรข้าวตังชนิดใหม่ขึ้นมาจากข้าวในหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวไรซ์เบอรรี ข้าวพันธุ์
สังข์หยด หรือข้าวพันธุ์อื่นๆต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตากแห้งในลักษณะการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2. ต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวตังข้าวแตนให้มีมาตรฐานส่งออกเพื่อต่อยอดสู่อาเซียนและสู่ครัวโลก
3. ควรมีการวิจัยรสชาติข้าวตังข้าวแตนจากรสต่าง ๆ จากแกงไทยเป็นข้าวกับแกงไทยที่อยู่ในรูปแบบของ
การอบกรอบ แต่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์อุทกภัย ทุกภิกขภัย
และการขาดแคลนอาหารในอนาคต
4. สามารถนาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทของว่าง ขนมไทยอื่น ๆ ในลักษณะดังกล่าวไป
พัฒนาเพื่อให้มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพสาหรับผู้สูงวัย หรือบุคคลวัยต่าง ๆ
หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบดเคี้ยวอาหารหรือปัญหาเกี่ยวสุขภาพ
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การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านแบบร่วมมือกันในรายวิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจ
DEVELOPMENT OF A FLIPPED COOPERATIVE CLASSROOM MODEL IN A READING
COMPREHENSION COURSE
ธนเศรษฐ ชะวางกลาง1
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2อาจารย์ ดร. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่ อพัฒ นาและประเมินรูปแบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านแบบ
ร่วมมือกัน (FCC) สาหรับรายวิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจ การพัฒนาครั้งนี้เป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาที่นักศึกษามี
ความเข้าใจในการอ่านอยู่ในระดับต่าอันเป็นสาเหตุมาจากขาดความรู้ด้านทักษะการอ่านและแรงจูงใจในการอ่านที่
ต่า รูปแบบการเรียนนี้ดัดแปลงมาจากรูปแบบการเรียนกลับด้านเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายรายวิชา ลั กษณะเด่น
ของรูปแบบการเรียนนี้คือมีการนาองค์ประกอบด้านการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเข้าไปในกิจกรรมการเรียนออนไลน์
และการเรียนในห้องเรียนและการนาองค์ประกอบด้านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้มาช่วยในการเรียนออนไลน์
กระบวนการพั ฒ นารูปแบบ FCC นี้ อยู่ บนพื้ นฐานของการออกแบบ FL ที่ ประกอบด้ วยขั้ น ตอน ADDIE ของการ
ออกแบบการเรียนการสอน ในขั้นตอนการหาค่าความเชื่อมั่นของรูปแบบ ใช้การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อหา
ความเหมาะสมของรูปแบบ และมีการประเมินการใช้งานจริงโดยนักศึกษาด้วยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นใน
เรื่องประสบการณ์ การเรียนผ่านรูปแบบ FCC ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า FCC มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับ มาก และผลการตอบแบบสอบถามจากการเรียนด้วย FCC พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงบวก
กับการเรียนรูปแบบ FCC และระบบการเรียนออนไลน์ ผลการศึกษาสรุปว่า FCC เป็นระบบที่มีความเหมาะสม
สาหรับการใช้สอนรายวิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเรียนอยู่ และสามรถนาไปไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนที่มีลักษณะคล้ายกัน
คาสาคัญ : ความเข้าใจในการอ่าน, ห้องเรียนกลับด้าน, การเรียนแบบร่วมมือกัน, การออกแบบการเรียนการสอน
ABSTRACT
The objective of this study was to develop and evaluate a Flipped Cooperative
Classroom (FCC) model in a reading comprehension course. The FCC model was developed in
response to solving problems of low reading comprehension of university students as the results
of their lack of reading strategies and low reading motivation. This model was the adapted from a
pre-existing available models to suit the instructional goal. Major features which made the FCC
model differ from other previous ones were the use of cooperative learning and the online
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learning management system. The development process of FCC model was based on an FL
design model which provided steps along the ADDIE phases. In the validation phase, the model
was assessed by experts for suitability, while the opinions were evaluated by students who
learned with the model. The results showed that the developed FCC model was rated at
‘Suitable’ level, and the students had positive opinions about learning with the FCC model. The
study results suggested that the FCC model was suitable for implementing in a reading
comprehension course at a university level.
Keywords : Reading Comprehension Course, Flipped Classroom, Cooperative learning,
Instructional Design
Introduction
Flipped classroom ( FL) has been recognized as an approach to increase instructional
effectiveness by mean of reversing the instructional order where course inputs are learned
outside classroom before the face-to-face class time (Bishop and Verleger, 2013). This method is
said to maximize the classroom time usage, hence improving learning achievement. Of the many
different subject areas, FL has been applied to language course such as reading ( Karimi and
Hamzavi, 2017; Huang and Hong, 2016). Although academic improvement has been reported from
previous studies, claims made in regards with the effectiveness of FL vary according to the design
of each study, which differed greatly from one another. Therefore, a different FC model needs to
be developed to suit particular instructional context.
For this study, low reading comprehension of university students has been identified
major problem ( Puangmaliwan, 2005; Chomchaiya & Dunworth, 2008; Uraiman, 2011;
Chomchaiya, 2014; Kasemsap & Lee, 2015; Hayikaleng, et al, 2016; and Sawangsamutchai &
Rattanavich, 2016), and there were a number of factors contributing to this problems such as the
learners’ lack reading skills or strategies, the instructional methods, and the classroom
. environment ( Strauss, 2008; Siriphanich and Laohawiriyanon, 2010; Tamrackitkun, 2010;
Boonyapakob, Vivekmetakorn, & Jitpranee, 2012; Todd, 2012; and Kongkerd, 2013). Therefore, a
new FC model need to be designed to solve these problems all together. That is, the model
must be designed to providing students with sufficient strategies to facilitate them while
interacting with the text, in response to solve the students’ lack of reading strategies (Durkin,
1993; Lehr and Osborne, 2006). Apart from that, reading motivation needs to be enhanced by
designing cooperative learning activities in the model. In other words, to achieve the maximum
potential of FL in solving problems regarding the students’ low reading ability, cooperative
learning should also be allowed, as in the online and F2F modes of learning. This can be
achieved by using technology that supports both online learning materials and communication
platform.
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Among the many different FC models, the one provided by Liu and Liu (2016), known as
the FCM model, seems to include all the necessary elements as mentioned in this study.
Namely, this model consists of online learning technology and cooperative learning activities on
both learning modes. However, this model only provides a broad scope in each element, and is
open for further development in terms of learning platform and activities. Therefore, the FCM
model of Liu and Liu (2016) is modified by adding the element of cooperative learning in both
learning modes, and given the name “Flipped Cooperative Classroom” (FCC Model).
This purpose of this study was to develop a FCC model to be used with a Reading
Comprehension course for university students. The objectives of this study were:
1. To develop a flipped cooperative classroom model for a reading comprehension
course.
2. To evaluate the flipped cooperative classroom model for a reading comprehension
course.
Methodology
The FCC model development process followed the three steps of the Instructional
Design (ID): Model Development, Model Validation, and Model Use (Lee and Jang, 2014, cited in
Lee, Lim, & Kim, 2017). This study presents these steps and discuss the use of the model in
relation the model implementation.
1. Model Development
The FCC model was developed from the initial model. After that, details in each
element were developed into the complete useable instruction. The resulted instruction
according to the FCC model included FCC lesson plans and FCC online lessons.
In Development Phase of the FCC model employed the framework for FL design suggested by
Lee, et al (2017). This model provided extensive guidelines for FL design under the ADDIE process
(Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). This FL design model consisted
of semester level and lesson level. In the semester level, only the Analysis and Design Phases
were conducted, while all the five phases occur in the lesson level. As there are two parts in a
flipped classroom, the Analysis, Design, and Development phases were done on both the online
and F2F parts. Implementation and Evaluation were also performed on both modes of learning.
2. Model Validation
The validation of the FCC model was conducted with the FCC lesson plans and the
FCC online lessons. Each of which was assessed by three experts using content validity
assessment forms. Each forms consists of 12 items with five levels of rating scale for their
suitability. The lesson plans and the online materials were assessed according to the following
criteria.
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4.51 – 5.00 meansvery suitable
3.51 – 4.50 meanssuitable
2.51 – 3.50 meansmoderately suitable
1.51 – 2.50 meansunsuitable
1.00– 1.50 meansvery unsuitable
3. Model Use
The FCC model was piloted with a class of 32 English major students at Nakhon
Ratchasima Rajabhat University enrolling the Reading Comprehension course in semester 1 of the
academic year 2017 from August to November 2017. The results were assessed by means of
students’ responses to learning experiences questionnaire.
Results
This section presents result of the model development, model validation, and model
use or piloting.
1. The Developed FCC Model
1.1 The Initial Model
The initial though about the model was that cooperative learning activities
should not be restricted to only in the F2F part, but also in the online part as well. Such feature
has been described in the definition of FC by Kim et al (2014) that a flipped classroom is an open
approach that facilitates interaction between students and teachers, and differentiated learning
by means of flipping conventional events both inside and outside of the classroom and
supporting them with digital technologies. This definition clearly states that interaction, which
includes cooperative learning, can occur both within the online and the face-to-face classes.
Later, two models which explicitly includes cooperative activities in both learning modes with the
support fron educational technology were introduced by Liu and Liu (2016) and Erbil & Kocabas
(2016), knownas the FCM model and the C-FLIP model, respectively. In these models, apart from
group activities in the F2F part, online interaction was also included in the online mode of
learning. Although details of how to implement such online interaction were not included, the
FCM model contributed a great starting point for further expansion the suit the instructional use.
1.2 The Final FCC Model
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Figure 1 The Flipped Cooperative Classroom Model (FCC Model)
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1.3 Lesson Plans
The FCC lesson plans were based on the instructor-created materials for the
Reading Comprehension course. The contents covered seven reading strategies, and they derived
from the course description. Activities in the FCC lessons took place in the pre-class and in-class
time. Additionally, the FCC instructional activities were based mainly on cooperative learning and
student/learner-centered. The FCC instructions in the online pre-class session were designed for
cooperative learning activities where students need to complete the assigned tasks on the group
basis. Therefore, the students needed to work in an online environment cooperatively through
communication tools provided in the course. The students had options to access the course
materials and activities wither through a web browser on their PC or notebooks, or an app on
their mobile devices. The in-class session of the FCC, the lessons were organized into steps of
classroom discussion, group learning activities, and individual and group practice. Students were
also assigned project work to do throughout the semester. The overall content validity of the
FCC lesson plans was at the ‘Suitable’ levels, with the mean score of 3.86 (S.D. = 0.72). Results
for the content validity of the FCC lesson plans are summarized in Table 1.
717

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Table 1 Content Validity of the FCC Plans
Statements
1. Learning objectives are related to contents of lesson plans.
2. The contents are suitable for learning objectives.
3. The contents are suitable for flipped classroom method.
4. Learning activities are suitable for flipped classroom method.
5. Learning activities are suitable for learning objectives.
6. Learning activities are suitable for the concept of cooperative
learning.
7. Learning activities are suitable for the contents.
8. Learning activities are suitable for each time period.
9. Learning materials are related to learning activities.
10. Learning materials are suitable for students.
11. Evaluation and assessment are suitable for learning objectives.
12. Evaluation and assessment are suitable for the contents
and learning activities.
13. Instruments of evaluation are suitable for the contents.
14. On the overall, the lesson plans are suitable.
Total

Mean
3.67
4.00
4.00
3.67
4.00
3.67

S.D.
0.58
1.00
1.00
0.58
1.00
0.58

Validity
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable

4.00
3.67
4.00
4.00
3.67
4.00

1.00
0.58
1.00
1.00
0.58
1.00

Suitable
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable
Suitable

4.00
3.67
3.86

1.00
0.58
0.72

Suitable
Suitable
Suitable

1.4 The FCC online Lessons
The FCC online lessons were created in an online course hosted in the Moodle
learning management system run by the instructor (http://alls.gnomio.com). The course consisted
of seven topics according to the reading strategies. The contents of the online course was based
on the FCC lesson plans, focusing on the pre-class and in-class activities. The online course was
the host for lesson videos, exercises, assignments, and quizzes covering a 12-week period. The
first week was reserved for the course introduction, and the preparation for using online lessons.
The next seven weeks covered topics on Predicting, Generating Questions, Identifying Main Idea,
Identifying Text Structures, Visualizing, Inferring, and Summarizing. Each topic began with videos
related presenting to the topic content. The videos were in English with the optional English subtitles. In addition to the videos, a webpage containing lesson contents was also provided for
students to learn through a text mode. Learning activities included studying the unit contents
through watching the lecture video and/or reading the content and doing the quizzes about the
lesson. After viewing the videos, students worked in group to make a summary of the lesson.
They were required to use the Group Chat function as their online discussion platform. By using

718

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

the chat function, their discussion records were kept as the evidence of how they share ideas
and how they came up with their lesson summary. In each online lesson, students needed to
complete the quiz on the individual basis as to make sure that every student was responsible for
their own learning. The FCC lessons’ overall content validity was at the ‘Suitable’ level, with the
mean score of 3.87 (S.D. = 0.73). The assessment results of FCC online lessons content validity
are summarized in Table 2.
Table 2

Content Validity of the FCC Online Lessons
Statements
1. The video clip contents are suitable for learning objectives.
2. The video clip contents are suitable for flipped classroom
method.
3. The quizzes are suitable for learning objectives.
4. The quizzes contents are suitable for flipped classroom
method.
5. The group chat activities are suitable for learning objectives.
6. The group chat activities are suitable for flipped classroom
method.
7. The group chat activities are suitable for the concept of
cooperative learning.
8. The group project activities are suitable for learning
objectives.
9. The group project activities are suitable for flipped
classroom method.
10. The group project activities are suitable for the concept
of cooperative learning.
Total

Mean
3.67
4.00

S.D.
0.58
1.00

Validity
Suitable
Suitable

3.67
4.00

0.58
1.00

Suitable
Suitable

3.67
4.00

0.58
1.00

Suitable
Suitable

3.67

0.58

Suitable

4.00

1.00

Suitable

3.67

0.58

Suitable

4.33

1.15

Suitable

3.87

0.73

Suitable

3.4 Questionnaire
A. Students’ responses on learning experiences with FCC
Responses about FCC learning experiences are illustrated in Table 3. On the
overall, students showed positive experiences on learning with FCC.
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Table 3 Students responses in the questionnaire on learning FCC learning experiences.
No.
Items
Strongly Disagree Unsure Agree Strongly
Disagree
Agree
1 Using learning methods in this course is
0.0
3.1
37.5
37.5
21.9
a good way of learning.
2 I enjoyed the teaching approach
0.0
0.0
31.3
43.8
25.0
used in this course.
3 I think the learning method used in
0.0
0.0
37.5
40.6
21.9
this course is an effective way to
learn.
4 I feel motivated in the classroom.
0.0
0.0
34.4
34.4
31.3
5 I participated and engaged myself in
0.0
0.0
18.8
43.8
37.5
learning in the course.
6 I became an active learner in this
0.0
0.0
18.8
50.0
31.3
course.
7 I thought the time and effort I spent
0.0
0.0
31.3
28.1
40.6
in the learning method of this course
was worthwhile.
8 I learned more in the course.
0.0
3.1
15.6
46.9
34.4
9 I like learning with the method used
0.0
0.0
28.1
43.8
28.1
in this course compared to other
lecture-based course.
10 I think this classroom learning method
0.0
0.0
40.6
31.3
28.1
guided me toward better understanding
of the course topics.
11 I experienced pleasure in the classroom.
0.0
0.0
21.9
50.0
28.1
12 I devoted myself more to the
0.0
0.0
21.9
50.0
28.1
instructional/ class activities in the
classroom.
13 I spent more time and effort than
0.0
0.0
31.3
34.4
34.4
usual on my classroom learning activities.
14 Generally, I’ m happy and satisfied
0.0
0.0
18.8
50.0
31.3
with this learning experience.
Section 1 Total
0.0
0.4
27.7
41.7
30.1
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Data in Table 3 shows that, on the overall basis, the majority of the students ( 41. 7
percent) agreed with the positive statements about the flipped cooperative classroom. The
majority of the students (34.4-50.0 percent) responded to most statements at the ‘agree’ level,
four of which are rated by 50. 0 percent of the students. There are two statements where
students ‘strongly agree’ which are: “I thought the time and effort I spent in the learning method
of this course was worthwhile” and “I spent more time and effort than usual on my classroom
learning activities”. There are also three statements in which students are ‘Unsure’ about. That is,
they are unsure: whether using learning methods in this course is a good way of learning, whether
they feel motivated in the classroom, and whether this classroom learning method guided them
toward better understanding of the course topics. Obviously, students agreed with most
statements, and no students ‘ strongly disagree’ with any statement. Only a small number of
students (3.1 percent) ‘disagreed’ that using learning methods in this course is a good way of
learning and that they learned more in the course.
B. Students’ responses on the FCC online learning system
Students also responded on the overall experiences about FCC online learning
system. Results are presented in Figure 2.
Figure 2 Students’ responses on the FCC online learning system

As shown in Figure 2, students expressed positive opinions about learning experiences
with FCC online system. Percentages of positive agreement were relatively high at all the six
issues, ranges from 64. 1 to 75. 0 percent. The issue with the highest percentage of positive
agreement is on perceived ease of use ( 75.0 percent) . On the overall, students had positive
opinions on the system in all issues, indicating that students were happy learning with FCC online
system.
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Discussion and Conclusion
This study was the development and evaluation of the FCC model for using with a
Reading comprehension course.
Two distinctive features of the FCC model were the FCC lesson plans and the FCC online
lessons. These elements differentiated the FCC from other FC models.
Firstly, the FCC lesson plans were designed to integrate cooperative learning in both the
online and F2F modes. For this particular reading comprehension course, cooperative online
learning activities included making a group summary for each lesson. Students were assigned to
do individual learning through watching video and studying reading materials on individual basis.
However, in making a group summary of the lesson, students were required to share ideas and
understanding through either online or face-to-face interaction. To support such interaction, the
model included LMS which could be used through both on a PC or a mobile device. Group
interaction was also supported by the use of the Group Chat function of the LMS system. In the
F2F classroom learning mode, cooperative activities were designed in the form of group reading
tasks in each lesson. Moreover, students were assigned a group reading project for the whole
semester assignment. All these activities were created to support students to take advantage of
group learning which could provide extra understanding of the course in addition to individual
learning. Cooperative learning helped create a more learner-centered atmosphere ( Cangelosi,
2000; Sharan, 1994) , improve students’ management ( Baloche, 1998; Good & Brophy, 2000) ,
social (Kagan & Kagan, 1994; Johnson & Johnson, 1992), and academic skills (Jacob et al., 1996;
Stahl, 1995; Wohl & Klein-Wohl, 1994).
The second distinctive feature of the FCC model was the use of LMS as the online
learning platform, particularly with the mobile learning mode. This refers to the FCC online
lessons which provided interactive online learning materials such as videos, reading materials,
interactive self-checked exercises and quizzes. Results from the students’ responses in the
questionnaire would be an indication that adding cooperative learning element makes the FCC
an effective instructional model, especially the use of Moodle LMS. Positive opinions toward
learning through a flipped classroom had also be reported by other studies. The study by Jing
( 2016) revealed that that students viewed Moodle-based platform as providing rich learning
materials, presenting learning resources such as video, audio, pictures and texts that attract
learners’ attention by providing chances for learners to practice language skills and supporting
interaction and communication between peers, and improve their autonomous learning ability.
The study by Gulbinskienė, et al ( 2017) also found that, apart from fostering students’
metacognitive awareness, Moodle could be and online learning environment that promote a
sense of autonomy by learning how to learn, making choices indecisions, and evaluating
students’ own learning. The study of Al-Harbi and Alshumaimeri ( 2016) also showed that
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students’ attitudes towards using the flipped classroom strategy in the EFL class were positive
based on students’ responses to a questionnaire and semi-structured interviews. The results
were similar to Enfield’s (2013) study which found that most of the students’ comments about
the flipped course were generally very positive. Several students stated that they learned much
better and it appeared that students benefitted from the flipped.
In terms of development process, the FCC followed the guidelines of the FL design
model (Lee, et al, 2017). Although the process may not have covered every point as outlined in
the FL design framework, the FCC is considered a model which narrowed down the broad scope
given until this particular model could be applied to another course with Reading
Comprehension. Moreover, throughout the ADDIE phases, the resulted lesson plans and online
lessons in the FCC model exhibited both macro (semester) level and micro (lesson) level of the
course. However, the validation methods of this study took different forms from the original
suggestion. Namely, the FCC lesson plans and the FCC online lessons were validated using an
expert’s assessment form, which indicated the level of content validity. Moreover, the whole
model was assessed by students who actually used the course. Their responses in the course
evaluation questionnaire were used as the indication of the model evaluation. The use of these
evaluation tools may provide another convenient mean of model validation.
This study has a limitation due to the specificity of the course nature. That is, this course
contained seven lessons on reading strategies, and all the lesson plans and online learning
materials were specially designed according to the course objectives. Hence, consideration to
implement this model may require careful modifications the each model element. Nevertheless,
the overall features of the model could be readily applied in many similar contexts.
In conclusion, this study attempted to develop a new flipped classroom model and
evaluate its use with a reading comprehension course. Using a pre-existing model of FCM as the
original model, the researcher incorporated two main elements of cooperative learning and LMS
platform which together facilitate students’ learning through online environment in the form of
group cooperative activities. After working through the ADDIE stages of instructional development
based on the FL design model of Lee, et al (2017), the resulted FCC lesson plans and the FCC
online lessons were validated as suitable. The results of the piloting the model revealed positive
responses from students. Findings of the study suggested that the FCC model can be an effective
instructional model when used with this particular reading comprehension course. It is
recommended that the implementation of this course with student in different might be possible
with some modifications to suit the course context.
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การพัฒนาสื่อให้ความรู้ในการบริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
THE DEVELOPMENT OF MEDIA LITERACY IN BASIC COMPUTER MAINTENANCE
จักรรวี แสงจันทร์1 และ ศันสนีย์ เลี้ยงพานิช2
Jakrawee Seangchan1 and Sunsanee Leangpanitch2
1นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
สาหรับการขอให้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานมีความสาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสภาพการใช้
งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่ค่อนข้างเก่าและเกิดปัญหาต่อการทางานทาให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
และอาจเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้ซึ่งปัญหาหรือสภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความจาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ใช้งานควรมีพื้นฐานความรู้ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเองได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ CAI เพื่อให้ความรู้ในการบริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นได้ โดยความรู้ที่ได้จะสามารถนาไปใช้ใน
การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
คาสาคัญ : การพัฒนาสื่อ, การซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
ABSTRACT
For computer maintenance services to agencies is crucial. Due to the conditions of use
of computer equipment of today is quite old and crashes to operate. Make operational delays
and damage to the employees. The problem or the condition of the computer equipment
needed for the operation. Therefore, users should have a basic knowledge of how to fix their
own computer equipment correctly.
So researchers have idea to develop a system to CAI knowledge of basic computer
maintenance services as a tool for problem solving to a more convenient and faster. The
knowledge gained will be used to analyze the problem and how to fix problems in the use of
computer equipment. This research helps to design and develop solutions to repair the
computer. Computer Bureau The scope of the research is as follows.
Keywords : Development of Media, Computer Maintanance
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สานักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จัดตั้งขึ้นในปี2540 ตามนโยบายข้อที่ 3 ของ
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 8 (2540-2544) “ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถพื้นฐาน ด้านคอมพิวเตอร์และ
ภาษาต่ า งประเทศ ในระดั บ ที่ สื่ อ สารกั น ได้ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ภาษา ซึ่ ง ได้ ท าการเปิ ด อย่ า งเป็ น ทางการ ในวั น ที่ 6
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กุมภาพันธ์2541 โดยนายสวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในขณะนั้น
ศูนย์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่อาคาร 16 ชั้นล่าง (อาคารธีรคาม) โดยมีภารกิจให้บริการเสริมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พั ฒ นาระบบงานคอมพิ วเตอร์ภ ายในสถาบั น และดู แลระบบเครือข่ ายภายในสถาบั น และการเชื่ อมต่ อสู่ระบบ
ภายนอก
ต่อมาในปี 2551 “ศูนย์คอมพิวเตอร์” ได้รับการแต่งตั้งเป็น “สานักคอมพิวเตอร์” โดยได้แยกจากสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับย้ายไปอยู่ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 จนถึง
ปัจจุบันสานักคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่หลักในการให้บริการที่หลากหลาย และผู้ใช้บริการก็ครอบคลุมถึงบุคลากรทุก
หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ส าหรั บ มี ก ารให้ บ ริ ก ารที่ เพิ่ ม มากขึ้ น อาทิ เช่ น ห้ อ งบริ ก าร
คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนห้องฝึก อบรมคอมพิวเตอร์
แก่ บุคลากรทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บริการอินเตอร์และ Wifi ดูแลระบบเครือข่ายและ
ซ่อมบารุง ฝึกอบรมโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ พั ฒ นาเว็บไซต์และให้ค าปรึกษา บริการสารสนเทศในการ
จัดการ (MIS) ให้บริการ Software ลิขสิทธิ์

หนึ่งในภารกิจหลักของสานักคอมพิวเตอร์คือ การให้บริการซ่อมบารุง คอมพิวเตอร์ สานักคอมพิวเตอร์
ให้บริการแก่บุคลากรทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มักจะเกิดปัญหาในการใช้ งานอยู่ สม่าเสมอทั้งมีความไม่
เข้าใจในการใช้อุปกรณ์ และอายุการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นๆ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการทางานอยู่เป็นประจา
ทางสานักคอมพิวเตอร์จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสื่อช่วยสอน (CAI) เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อม
คอมพิวเตอร์ โดยนาข้อมูลปัญหาที่ทาการสั่งสมมาทาการจัดหมวดหมู่ของปัญหาและสร้างสื่อเพื่อให้สามารถใช้แก้ไข
ปัญหาโดยที่สามารถทาความเข้าใจง่ายและลงมือปฏิบัติได้เอง
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อสร้างสื่อช่วยในการแก้ปัญหาการซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. เพื่อประเมินปัญหานาไปพัฒนางานซ่อมบารุง และการแก้ไขที่ถูกต้อง
ขอบเขตของโครงการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เปนการพั ฒ นาสื่ อ ช่ ว ยในการแก้ ปั ญ หาการซ่ อ มคอมพิ ว เตอร์ เบื้ อ งต้ น ของ ส านั ก
คอมพิวเตอร์ มีขอบเขตดังนี้
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กรอบการพัฒนาระบบ
ในสวนของการพัฒนาระบบจะดาเนินการระหวางเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2558 โดยประยุกตใชมี
ขั้นตอนการจัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนการพัฒนาย่อย ๆ ได้ 16 ขั้นตอน
โดยเริ่มจากหัวเรื่องที่กาหนด มีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายกากับ ดังนี้
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา มี 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1.1 สร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) โดยเริ่มจากเขียนชื่อหน่วยงานการซ่อมบารุงไว้
ตรงกลาง แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบารุงนั้น ๆ จานวน 4-5 คน ช่วยกันระดมสมองบอกหัวเรื่องที่ควรจะซ่อมใน
การซ่อมบารุงนั้น เขียนโยงกับชื่อการซ่อมบารุ งอย่างอิสระ หรือหากเป็นหัวเรื่องย่อย ก็ให้โยงกับหัวเรื่องหลักต่อไป
โดยไม่ทาการลอกแบบของตาราเล่มใดเล่มหนึ่งเลย แผนภูมิที่ได้เรียกว่า แผนภูมิระดมสมอง (Brian Storm Chart)
1.2 สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart) จากแผนภูมิระดมสมอง นามาทาการวิเคราะห์
ความถูกต้องของทฤษฎี หลักการ และเหตุผลความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างละเอียด อาจมีการตัด -เพิ่มหัวเรื่องตาม
เหตุ-ผล และความเหมาะสม จนสามารถอธิบายและตอบคาถามได้ ผลที่ได้เป็นแผนภูมิที่เรียกว่า แผนภูมิหัวเรื่อง
สัมพันธ์ (Concept Chart)
1.3 สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา (Content Network Chart) นาหัวเรื่องต่าง ๆ จากแผนภูมิหัวเรื่อง
สัมพันธ์ (Concept Chart) มาเขียนเป็นโครงข่ายตามหลักการเทคนิคโครงข่าย โดยคานึงถึงลาดับเนื้อหาก่อน-หลัง
ความต่อเนื่องของเนื้อหา หรือเนื้อหานั้นสามารถเรียงเนื้อหาขนานกันได้แล้วทาการวิเคราะห์เ หตุผลความสัมพันธ์
ของเนื้อหาโดยวิธีการวิเคราะห์ข่ายงาน (Network Analysis) จนสมบูรณ์ ผลที่ได้จะเป็นโครงข่ายเนื้อหาที่ต้องการ
เรียกว่า แผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา (Content Network Chart)
2. ขั้นออกแบบบทเรียน (Design) มี 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
2.1 การกาหนดกลวิธีการนาเสนอและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Strategic Presentation Plan and
Behavior Objective) โดยเริ่มจากนา แผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา (Content Network Chart) มาพิจารณากลุ่มหัวเรื่องที่
สามารถจัดไว้ในหน่วย(Module)เดียวกันได้ ภายใต้กรอบเวลาที่กาหนด ตีเป็นกรอบ ๆ ไว้จนครบหัวเรื่องบนโครงข่าย
เนื้อหา จากนั้นนากรอบหน่วยการเรียน (Module) มาจัดลาดับการนาเสนอตามอันดับและความสัมพันธ์ให้เป็นแนวทาง
เดียวกับแผนภูมิโครงข่ายเนื้ อหา (Content Network Chart) ซึ่งจะได้ผลเป็ นแผนภูมิบทเรียน (Course Flow Chart)
แสดงให้เห็นถึงลาดับการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน (Module) ทั้งรายการซ่อมบารุง
2.2 สร้า งแผนภู มิ ก ารน าเสนอในแต่ ล ะหน่ ว ย (Module Presentation Chart) ซึ่ ง นั บ ว่า เป็ น การ
ออกแบบการสอน (Instruction Design) จะต้องออกแบบลาดับการนาเสนอเนื้อหาบทเรียนตามหลักการสอนจริง
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3. ขั้นพัฒนาบทเรียน (Development) มี 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
3.1 เขียนรายละเอียดเนื้อหาตามรูปแบบที่ได้กาหนด (Script Development) โดยเขียนเป็นกรอบ ๆ
จะต้องเขียนไปตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยเฉพาะถ้าเป็น Interactive Multi Media : IMM จะต้องกาหนด ข้อความ
ภาพ เสียง สี ฯลฯ และการกาหนดปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ไว้ให้สมบูรณ์
3.2 จัดทาลาดับเนื้อหา (Storyboard Development) เป็นการนาเอากรอบเนื้อหาหรือที่เขียนเป็น
Script ไว้ มาเรียบเรียงลาดับการนาเสนอที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งจะยังเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์อยู่ การลาดับกรอบนี้นับว่า
สาคัญมาก
3.3 นาเนื้อหาที่ยังเป็นสิ่งพิมพ์นี้มาตรวจสอบหาค่าความถูกต้อง (Content Correctness) ควรอาศัย
ผู้เชี่ ยวชาญในการซ่อมบ ารุงนั้น ๆ (Subject Specialist) เป็ นผู้ตรวจสอบให้ จากนั้ นน าเนื้ อหาไปทดลองหาค่ า
Content Validity และ Reader Reliability โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายมาทดสอบด้วย แล้วปรับปรุงให้สมบูรณ์
3.4 การสร้างแบบทดสอบส่วนต่าง ๆ ต้องนามาหาค่าความยากง่าย อานาจจาแนก ความเที่ยง และ
ความเชื่อมั่นทุกแบบทดสอบ และต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์ ผลที่ได้ทั้งหมด ทั้งเนื้อหา (ที่จัดอยู่ในโครงสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ด้วยแล้ว) และแบบทดสอบต่าง ๆ รวมกันจะเป็นตัวบทเรียน (Courseware)
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4. ขั้นการนาเสนอบทเรียนบนคอมพิวเตอร์ (Implementation) มี 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ในลักษณะของการพัฒนาระบบCAIสาหรับ
ใช้ในการให้ความรู้ด้านการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลการให้บริการด้านงานซ่อมบารุงของ
สานักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดาเนินการวิจัยมีระเบียบแบบแผนที่เหมาะสม จะมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
การวิเคราะห์ (Analysis)
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) นับเป็นขั้นตอนสาคัญ โดยทั่วไปจะเป็นทีมงานวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทาหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ ซึ่งมีขั้นตอนตามลาดับตามแนวคิดการพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
IMMCAI (Interactive MultiMedia CAI : ที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 โดยเริ่มทาการวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้ (ไพโรจน์ ตี
รณธนากุล และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล, 2541)
1. สร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart)
โดยเริ่ม จากเขี ยนชื่ อหั วข้ ออุ ป กรณ์ ไว้ต รงกลางกระดาน แล้วให้ ผู้เชี่ ยวชาญในด้ านการซ่อ มบ ารุง
จานวน 4-5 คน ช่วยกันระดมสมองบอกถึงสภาพปัญหาที่พบในแต่ละอุปกรณ์ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหา แผนภูมิที่ได้
เรียกว่า แผนภูมิระดมสมอง (Brian Storm Chart) ทั้งนี้ จะยังไม่คานึงถึงความถูกผิดของหัวข้อ การจัดลาดับ
หรือ ความสั ม พั น ธ์วิธีก ารเขี ย นแผนภู มิ ให้ เขี ย นหั วข้ อ หลั ก ไว้ต รงกลางกระดานในรูป วงรี จากนั้ น ที ม งานหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาก็ระดมความคิด คนใดคิดหัวเรื่องย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องหลักหรือวิชานั้น ๆ ได้ ก็ให้
เขียนกระจายจากตรงกลางต่อ ๆ กันมากับเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
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รูปภาพที่ 3.1 แผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart)
2. สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart)
จากแผนภู มิ ระดมสมอง จะน ามาท าการวิเคราะห์ ค วามถู ก ต้ อ งของทฤษฎี หลั ก การและเหตุ ผ ล
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างละเอียด อาจมีการตัด -เพิ่มหัวเรื่องตามเหตุ -ผล และความเหมาะสม จนสามารถ
อธิบายและตอบคาถามได้ ผลที่ได้เป็นแผนภูมิที่เรียกว่า แผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart)
วิธีการเขียนแผนภูมิ เริ่มจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จะนาแผนภูมิระดมสมองจากขั้นตอนที่ 1 (ขั้น
สร้างแผนภูมิระดมสมอง) มาช่วยกันพิจาณาโดยละเอียด เพื่อจัดกลุ่มของหัวเรื่องที่สัมพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน อาจจะมี
การตัดหรือเพิ่มหัวเรื่อง หรือย้ายกลุ่มหัวเรื่องเนื้อหาก็ได้ เพื่อให้หัวเรื่องต่าง ๆ สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง ดัง
รูปที่ 3.2
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รูปภาพที่ 3.2 แสดงแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart)
3. การออกแบบระบบ (System Design)
หลังจากที่ทาการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว คณะผู้วิจัยก็ดาเนินการออกแบบโดยในการ
ออกแบบได้เน้นการพัฒนาตามหลักการพัฒนาสื่อโดยยึดหลักการพัฒนาเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้งานทั้งใน
ส่วนของออกแบบกระบวนการทางานของระบบ ออกแบบหน้าจอ และออกแบบรายงาน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ระบบในขั้นตอนต่อไป
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านงานซ่อมบารุงมาพัฒนาระบบด้วย
โปรแกรม Flash และโปรแกรม Photo shop ช่วยในการตกแต่งภาพให้สวยงามและน่าสนใจ
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หลังจากเปิดใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านงานซ่อมบารุงและสอบถามความเห็นจากผู้ใช้งาน ก็
ได้รับ ค าแนะน าในการเพิ่ มประสิท ธิภาพของระบบ รวมทั้ งดาเนิน การแก้ไขข้อบกพร่องที่ เกิ ดขึ้น เพื่ อให้ระบบ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ และเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านงานซ่อมบารุงของ สานักคอมพิวเตอร์
จาแนกตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ ดังนี้
ขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้
การวางแผนระบบ
1. วางแผนระยะเวลาดาเนินการ
(System Planning) 2. วางแผนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
การวิเคราะห์ระบบ
1. แผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart)
(System Analysis)
2. แผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart)
การออกแบบระบบ
1. ใช้หลักการการออกแบบสื่อมัลติมีเดียโดยเขียนโครงร่างรูปภาพเพื่อสื่อสารและพัฒนา
(System Design)
นาไปสู่การออกแบบในลักษณะภาพกราฟิก
การปรับใช้ระบบ
1. ฮาร์ดแวร์
(System
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับพัฒนาระบบ จานวน 1 เครื่อง โดยมีหน่วยประมวลผลกลาง
Implementation)
Intel(R)Core2 Duo processor T9300 หน่วยความจาหลักขนาด 500GB หน่ วยความจา
สารอง 4 GB DDR2 ซอฟต์แวร์
- ระบบปฏิบัติการ : Microsoft Windows 10
- โปรแกรม Adobe flash
- Photoshop
การบารุงรักษาระบบ การปรับปรุงระบบตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และจากผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจ
(System Maintenance) ต่อการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านงานซ่อมบารุง
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5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) มี 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
การประเมินความพึงพอใจต่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านงานซ่อมบารุงของ สานักคอมพิวเตอร์
ใช้แบบสอบถาม 3 ประเภท ประกอบด้วย
5.1 แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบของผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
5.2 แบบสอบถามสาหรับประเมินประสิทธิภาพของระบบ จะเป็นแบบประเมินสาหรับให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบซ่อมบารุงประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญประเมินจานวน 4 คน โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินผล
ตอนที่ 2 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้ า นความถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามความต้ อ งการของผู้ ใช้ (Functional
Requirement Test)
2. ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ (Functional Test)
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test)
4. ด้านความรวดเร็วในการทางานของระบบ (Performance Test)
5. ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
2. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน สาหรับบุคลากรสานักคอมพิวเตอร์
เป็น แบบสอบถามสาหรับ บุค ลากรสานักคอมพิว เตอร์ป ระเมิน ความพึง พอใจต่อ ระบบในมุม มอง
ของผู้ให้บริการ โดยมีบุคลากรร่วมประเมินจานวน 5 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น
3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินผล
ตอนที่ 2 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน สาหรับให้ผู้ใช้งานระบบ
เป็นแบบสอบถามสาหรับให้ผู้ใช้งานระบบในช่วงเดือน ตุลาคม 2558ถึง กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 45
คน ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินผล
ตอนที่ 2 การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านเนื้อหา
ด้านที่ 2 ด้านกราฟิกและการออกแบบ
ด้านที่ 3 ด้านเทคนิค
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจั ย นี้ ผู้ วิจั ย ใช้ วิธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล แบบเชิ งปริม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ จากแหล่ งข้ อ มู ล แบบปฐมภู มิ
(Primary Data) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2559 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ตามประเภท
ของแบบสอบถาม คือ
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1. แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบของผู้เชี่ยวชาญด้านงานซ่อมบารุงเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญด้านด้านงานซ่อมบารุงของ โดยเลือกแบบเจาะจง จานวน 4 คน
2. แบบสอบถามประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ก ารใช้ ง าน ส าหรั บ บุ ค ลากรส านั ก คอมพิ ว เตอร์
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและบุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ โดยเลือกแบบเจาะจง จานวน 5 คน
3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน สาหรับให้ผู้ใช้งานระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบในระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 45 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพจากผู้ เ ชี่ ย วชาญและประเมิ น ความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละจากผลการประเมิน ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น จะใช้วิธีการสรุปประเด็น
สาคัญ
กรอบการประเมินผล
ในสวนของการประเมินผลของระบบจะดาเนินการหลังจากที่เปดใหบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยไดใชงาน
ระบบไปแลวเปนระยะเวลา 3 เดือน ดังนั้นการประเมินผลของระบบจะอยูในชวงเดือนธันวาคม 2558 ถึง มกราคม
2559 โดยมีการประเมิน 3 สวน ไดแก
- ประเมินคุณภาพของระบบ จากผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาสื่อช่วยสอนระบบสารสนเทศ
- ประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ จากบุคลากรจากสานักคอมพิวเตอร
- ประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ จากผูขอใชบริการงานซ่อมบารุง
ทฤษฎี สมมติฐานหรือกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) ของโครงการวิจัย
จากการปฏิ บัติงานมาเป็น ระยะเวลานานจนมีค วามเชี่ ยวชาญในด้านการ วิเคราะห์ สภาพปัญ หาและ
สามารถสรุ ป แนวทางการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา รวมทั้ ง ทบทวนเอกสาร หนั ง สื อ ต าราการซ่ อ มบ ารุ ง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นจึงพบว่าสภาพปัญหาหลักในการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ ขาดสื่อที่อธิบายแล้วเห็นภาพประกอบ
น้ อ ยมาก ทางผู้ ท าการวิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะสร้ า งสื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น การแก้ ไขปั ญ หาแก่ ผู้ รั บ บริ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง
คอมพิวเตอร์ของสานักคอมพิวเตอร โดยมีการพัฒนาสื่อ CAI ที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ มีรายละเอียด
ดังนี้
การบริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ (Service IT Support)
1. ความหมายของการบริการ ชวยเหลือหรือการดาเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่นกิจกรรม หรือการ
กระทาที่บุคคลหนึ่งทาให หรือสงมอบตออีกบุคคลหนึ่งโดยมีเปาหมายและความตั้งใจในการสงมอบบริการนั้นมูลคา
(values) ที่ไมสามารถจับตองไดใหกับลูกคา ซึ่งเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดทางดานจิตใจของลูกคาที่มีตอภาพ
ลักษณของบริษัทเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเกิดขึ้นระหวางบุคคล 2 ฝาย ที่มีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน
โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น จะมีสินคาเปนองคประกอบรวมกันหรือไมก็ไดหรือติดตอและเกี่ยวของกับผูใชบริการ การ
ใหบุคคลตางๆ ไดใชประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ทั้งดวยความพยายามใดๆ ก็ตาม ดวยวิธีการหลากหลาย ในการทา
ใหคนตางๆ ที่เกี่ยวของไดรับความชวยเหลือ จัดไดวาเปนการใหบริการทั้งสิ้นการใดๆ ดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม ที่เป
นการชวยเหลือใหบุคลากรตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกิดประโยชนทางใดทางหนึ่ง
วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2542: 6) ใหความหมายวา การบริการ คือ พฤติกรรม
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป(2547: 316) ใหความหมายวา การบริการ คือ การสงมอบ
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ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย(2549: 9) ใหความหมายวา การบริการ เปนกิจกรรมที่
สมิต สัชฌุกร (2545: 13) ใหความหมายวา การบริการ เปนการปฏิบัติงานที่กระทา
ดังนั้น ความหมายของการใหบริการจากสานักคอมพิวเตอร จึงจะหมายถึง การกระทา
2. ความสาคัญ ของการบริการหรือการดาเนินการที่เปนประโยชนตอผูอื่น ไมมีการดาเนินงานใดๆ ที่
ปราศจากการบริการทั้งในภาคราชการและภาคธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพของการบริการจึงเปนสิ่งสาคัญอยางยิ่งที่
ทุกคนในองคการตองถือเปนความรับผิดชอบรวมกัน มิฉะนั้นจะเสียโอกาสแกคูแขงขัน หรือสูญเสียลูกคาไป ในการ
พิจารณาความสาคัญของการบริการ อาจพิจารณาไดใน 2 ดาน ไดแก ทั้งตอตัวผูใหบริการและหนวยงานที่ใหบริการ
เปนไปในทางบวก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ดังนี้
การบริการเปนสิ่งสาคัญยิ่งในงานดานตางๆ เพราะบริการ คือ การใหความชวยเหลือ
ดานที่1 บริการที่ดีจะสงผลใหผูรับบริการมีทัศนคติอันไดแกความคิดและความรูสึก
- มีความชื่นชมในตัวผูใหบริการ
- มีความนิยมในหนวยงานที่ใหบริการ
- มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก
- มีความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน
- มีการบอกกลาวไปยังผูอื่น แนะนาใหมาใชบริการเพิ่มขึ้น
- มีความภักดีตอหนวยงานที่ใหบริการ
- มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางที่ดี
ดานที่ 2 บริการที่ไมดีจะสงผลใหผูรับบริการมีทัศนคติอันไดแกความคิดและความรูสึกทั้งตอตัวผูให
บริการและหนวยงานที่ใหบริการเปนไปในทางลบ มีความไมชอบ และความไมพึงพอใจ ดังนี้
3. ประเภทของการบริการ
- มีความรังเกียจในตัวผูใหบริการ
- มีความเสื่อมศรัทธาในหนวยงานที่ใหบริการ
- มีความผิดหวังและไมยินดีมาใชบริการอีก
- มีความประทับใจที่ไมดีไปอีกนานแสนนาน
- มีการบอกกลาวไปยังผูอื่น ไมแนะนาใหมาใชบริการอีก
- มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางที่ไมดี
ประเภทของการบริการ โดยทั่วไปอาจแบงเพื่อความเขาใจไดเปน 2 ประเภท ไดแก
ประเภทที่1 การบริการโดยตรง เปนการใหความชวยเหลือหรือดาเนินการที่เปน
ประเภทที2่ การบริการทางออม เปนการดาเนินการที่เปนประโยชนโดยไมไดสัมผัสป ร ะ โย ช น แ ก ผู รั บ
บริการเฉพาะหนา เชน ขายของให หีบหอให จัดสงให เปนตน เกี่ยวของกับผูรับบริการโดยตรง แตผูรับบริการไดรับ
ประโยชนโดยอาจไมเคยพบเห็นผูใหบริการเลย เชน คนออกแบบตกแตงหอง ใหบริการความสวยความงาม ประโย
ชนใชสอยของหอง ซึ่งผูรับบริการไมรูวาเขาเปนใคร แตมีการใหและการรับบริการระหวางกัน
4. ลักษณะเฉพาะของการบริการ 5 ลักษณะ ประกอบดวย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไมสามารถมองเห็น รูรส
ไดยิน ไดกลิ่น หรือสัมผัสทางกายได แตสามารถมองเห็นบริการในรูปผลที่ไดรับเทานั้น สามารถแยกออกจากกันได
เพราะการผลิตและการบริโภคบริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับใครคือผู ใหบริการ และบริการเมื่อไหร ที่ไหน
อย่างไร
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ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย(2549: 10 - 12) ไดกลาวถึงลักษณะเฉพาะของการบริการ
1. ไมสามารถจับตองได(Intangibility) การบริการไมสามารถสัมผัสไดดวย
2. ไมสามารถแยกออกจากกันได(Inseparability) ผูใหบริการและผูรับบริการไม
3. ไมแนนอน (Variability) บริการแตละครั้งจะมีความแตกตางกันไมแนนอนขึ้นอยู
4. ไมสามารถเก็บไวได(Perishability) การบริการไมสามารถเก็บไวได ปญหาที่ตามมาคือ ทาอยาง
ไรใหมีผูมาใชบริการโดยสม่าเสมอ เพื่อมิใหเกิดการสูญเสียโดยเปลาประโยชนของบริการนั้นๆราคาบริการที่จ ายไป
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการในขณะนั้น เมื่อไดรับบริการแลวก็เปนอันเสร็จสิ้น ไมอาจครอบครองบริการนั้นตลอดไป
5. ไมสามารถเปนเจาของได(Ownership) ลูกคาไมสามารถเปนเจาของบริการได
การพัฒนาสื่อ CAI
การผลิตสื่อ CAI มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ขั้นการเตรียมการ ( Preparation)
2. ขั้นการออกแบบบทเรียน ( Design Instruction)
3. ขั้นการเขียนผังงาน ( Flow-Chart Lesson)
4. ขั้นการสร้าง Story board
5. ขั้นการสร้าง/เขียนโปรแกรม( Program lesson)
6. ขั้นการผลิตเอกสาร
7. ขั้นการประเมินและแก้ไขบทเรียน( Evaluation and Revise )

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการสร้างสื่อช่วยในการแก้ปัญหาการซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สานักคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้
เอกสารอางอิง
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูย่านการค้าถนนจอมพล เมืองเก่านครราชสีมา
PARTICIPATORY ACTION RESEARCH IN CHOMPOL ROAD BUSINESS AREA REVITALIZATION
นิคม บุญญานุสิทธิ1์ และ อภินันท์ สีม่วงงาม2
Nikhom Boonyanusith1 and Apinan Srimuangngam2
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง/รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย
2อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
บทคัดย่อ
ย่านการค้าถนนจอมพลมีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่กับเมืองเก่านครราชสีมา ตั้งแต่ครั้งเริ่มต้นสร้างเมืองเมื่อ
พ.ศ. 2205 จนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและทาการค้าของต้นตระกูลการค้า คหบดี บุคคลสาคัญหลายตระกูล
แซ่ในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการขยายตัวของกิจกรรมทางการค้าของเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่นอกเมืองเก่า
นครราชสีมา ทาให้ย่านการค้าถนนจอมพลได้รับผลกระทบเกิดความซบเซาในพื้นที่ทั้งที่ย่านการค้าถนนจอมพลอยู่
ใกล้กับบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีที่ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนเข้าสู่พื้นที่จานวนมากแต่ไม่มีความดึงดูดใจ
อะไรที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ถนนจอมพลได้เลย แนวคิดการฟื้นฟูย่านการค้าถนนจอมพลจึงถูกนาเสนอเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนในพื้นที่ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ผลที่ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนคือการร่วมกันจัดงานประเพณีตรุษจีนประจาปีในพื้นที่ แต่ยังขาดความเข้มแข็งใน
การมีส่วนร่วมจัดการกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสู่พื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, การฟื้นฟูย่าน, การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ABSTRACT
Chompol Road Business Area has along history along with Nakhonratchasima old town
since it was founded in 1691 until now. Nakhonratchasima is the residential and business area of
old merchants who are from various clan overseas. However, the expansion of the new business
area outside of Nakhonratchasima old town made Chompol Road prosperity declined and there
are not enough attraction for tourists to come to Chompol Road. Therefore, this 3 years research
purpose is to revive the development of business area by the participatory of local people , A
solidified result is the Chinese New Year festival where the locals’ p a rticip a tio n w a s m o st
apparent, but nevertheless, there is still a lack of cooperation in other activities to attract more
tourists and revive Chompol Road.
Keywords : Participatory action research, Neighborhood revitalization, Sustainable development
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เมืองนครราชสีมาหรือเมืองโคราช เป็นชุมชนเมืองเก่าที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย สันนิษฐานว่าเป็น
ชุมชนโบราณที่เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดให้
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ช่างชาวฝรั่งเศสทาการออกแบบเมืองที่มีป้อมปราการเพื่อเป็นเมืองหน้าด่ านแห่งใหม่ในภาคอีสาน ราวปี พ.ศ. 2205
จึงโปรดเกล้าให้พระยายมราช (สังข์) เป็นแม่กองเกณฑ์ช่างจากกรุงศรีอยุธยา แล้วมาเกณฑ์แรงงานจากเมืองเสมา
และเมืองโคราช (อยู่ในบริเวณ อ.สูงเนิน ปัจจุบัน) มาช่วยกันสร้างเมืองใหม่ เมื่อสร้างเสร็จจึงย้ายชาวเมืองเสมาและ
เมืองโคราชมายังเมืองใหม่และทรงผูกนามเมืองนี้ว่า นครราชสีมา โปรดเกล้าให้มีการตั้งศาลหลักเมืองอยู่บริเวณ
กลางเมืองแบบอยุธยา และโปรดให้สร้างวัดสาคัญอีก 6 วัด คือวัดกลางเมือง (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระนารายณ์
มหาราช) วัดบึง วัดสระแก้ว วัดพายัพ วัดบูรพ์ และวัดอีสาน รวมถึงมี การขุดสระน้าเพื่อให้ชาวเมืองใช้เป็นแหล่ง
อุปโภค บริโภคไว้หลายสระ สถานที่ประวัติศาสตร์และสระน้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน ด้วย
องค์ประกอบของเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ดังนี้ เมืองเก่านครราชสีมาจึงได้รับการรับรองให้เป็นเขตเมืองเก่า
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่
20 มกราคม 2559 เป็นผลให้ต้องมีการจัดทาแผนแม่บทเมืองเก่าเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาโดยเน้นการมีส่วนร่วม
เป็นสาคัญ
ย่านการค้าถนนจอมพลเป็นพื้นที่การค้าสาคัญของเมื องเก่านครราชสีมามีประวัติศาสตร์ของพื้นที่ร่วมกัน
มาอย่างสืบเนื่องยาวนาน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่การค้าในพื้นที่เกิดความซบเซาเนื่องจากการเกิดขึ้นของย่าน
การค้าใหม่หลายแห่งในเมือง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาโดย
ความร่ วมมื อ กั บ สาขาวิ ช าการจั ด การผั ง เมื อ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน นครราชสี ม า ได้ ริ เริ่ ม
ดาเนินการจัดประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่นี้ให้กลับมามีความสาคัญต่อเมืองอีกครั้งหนึ่งโดย
เน้นแนวคิดของการจัดทาให้เป็นถนนประวัติศาสตร์ ทาให้เกิ ดการประชุมกลุ่มย่อยอีกหลายครั้งติดตามมา และด้วย
ความร่วมมือของชาวถนนจอมพลโดยการสนับสนุนขององค์กรและบุคคลต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ.
2559 มีการริเริ่มจัดงาน “ร้อยปีจอมพลถนนหัวมังกร” ครั้งแรก เป็นงานตรุษจีนประจาปีของจังหวัดนครราชสีมาที่
ประสบความสาเร็จได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจานวนมาก จากความสาเร็จดังกล่าวทาให้เกิด
การจัดงานตรุษจีนในลักษณะนี้ในปี พ.ศ. 2560 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) แม้จะประสบความสาเร็จใน
แง่ของการจัดงานประจาปีและมีผู้เข้าชมงานจานวนมาก แต่ก็เป็นกิจกรรมประจาปีที่ มีเวลาสั้น ๆ เพียงสองถึงสาม
วันในพื้นที่ ยังไม่มีกิจกรรมหรือรูปลักษณ์ที่เป็นถาวรสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสู่พื้นที่ถนนจอมพลได้อย่างยั่งยืน
ตามเป้าหมายของการฟื้นฟูย่านการค้าถนนจอมพลได้ จึงควรมีการศึกษาหาแนวทางที่จะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
เจ้าของร้านค้าบนถนนจอมพลกับบุคคลและองค์กรนอกพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ตอบคาถามในทางปฏิบัติว่าการพัฒนาที่
ควรจะมีได้ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองในนครประวัติศาสตร์ควรเป็นเช่นไร(ดุษฎี ทายตะคุ 2549, 231-248) เพื่อทาให้
เกิดการดาเนินการที่สามารถดึงดูดผู้คนเข้าสู่ย่านการค้าถนนจอมพลได้อย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางแผนและปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสืบค้นตานานย่านการค้า ประวัติศาสตร์พัฒนาการของพื้นที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและศักยภาพของพื้ นที่ในการพัฒนาเป็นย่านประวัติศาสตร์การค้าของเมืองเก่า
นครราชสีมา
3. เพื่อนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาสร้างการมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่
4. เพื่อถอดบทเรียนการปฏิบัติการที่ผ่านมา นาไปสู่การกาหนดแผนและวิธีการปฏิบัติในปีต่อไป

742

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ย่านการค้าถนนจอมพล หมายถึงบริเวณร้านค้าทั้งสองฝั่งของถนนจอมพลในเขตเมืองเก่านครราชสีมา
แบ่งออกเป็น 4 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่หลังประตูชุมพลถึงสี่แยกวัดบึง ช่วงที่ 2 ตั้งแต่สี่แยกวัดบึงถึงสี่แยกสวนหมาก
ช่วงที่ 3 ตั้งแต่สี่แยกสวนหมากถึงสี่แยกหลักเมือง และช่วงที่ 4 ตั้งแต่สี่แยกหลักเมืองถึงประตูพลล้าน
2. เมืองเก่านครราชสีมา หมายถึงขอบเขตของเมืองเก่านครราชสีมาตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่องประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
3. การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดาเนินงานใน 4 ด้าน
คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการดาเนินงาน ด้านการรับประโยชน์ และด้านการติดตามประเมินผล
4. การฟื้นฟู หมายถึง การปรับปรุง การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่เพื่อเอื้ออานวยให้ผู้อยู่
อาศัยในพื้นที่เกิดความพึงพอใจในการประกอบการค้าและสวัสดิการของตนเอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดแนวทางการศึกษาตามหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ
Kemmis and McTaggart โดยแบ่งขั้นตอนเป็น 3 วงรอบ ๆ ละ 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการวางแผน 2) ขั้นตอน
การปฏิบัติการ 3) ขั้นตอนการสังเกตการณ์ และ 4) ขั้นตอนการสะท้อนผล ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูย่านการค้าถนนจอมพล เมืองเก่านครราชสีมานี้ มีลักษณะ
เป็ น งานวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ ระเบี ยบวิธีหลักในการวิจั ยใช้ เทคนิค การวิจั ยปฏิ บัติ การแบบมีส่วนร่วม เพื่ อให้ บ รรลุ
เป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมฟื้นฟูพื้นที่ย่านการค้าถนนจอมพล มีขั้นตอนของการศึกษาวิจัยดังนี้
การออกแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการสร้างความร่วมมือกับ
สังคมด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาความจริงนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Cher. 2009: 9-10) มีเป้าหมายในการ
ปรับปรุงสถานการณ์ที่กาลังมีปัญหาด้วยความรู้ซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสมาชิกผู้มีประสบการณ์
ตรงและเป็นผู้เผชิญปัญหานั้น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคนและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน (พจนา สวน
ศรี. 2550: 19) โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การศึ กษาบริบทพื้ นที่ที่ทาการวิจัยคือย่านการค้าถนนจอมพลในเขตเมื องเก่านครราชสีมา ศึ กษา
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือเป็นผู้ร่วม
วิจัย
2. การกาหนดปัญหาโดยการจัดทา Focus group ร่วมกับเจ้าของร้านค้าบนถนนจอมพล แลกเปลี่ยน
ความเห็น กาหนดประเด็นหลัก เกี่ย วกับสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่และปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างกรอบ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาโดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง มุ่งหมายรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนให้
สามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาว เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในชุมชน (Weaver. 2006: 43)
3. ขั้นตอนวางแผนปฏิบัติงานวิจัย จัดทาขั้นตอนปฏิบัติงานให้ชัดเจน ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล วิธีการติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงาน โดยเน้นความร่วมมือกับเจ้าของพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูล
และวางแผนกิจกรรม
4. ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข ระหว่ างการปฏิบัติงานวิจัย ตรวจสอบผลดาเนินงานว่าเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้หรือไม่ เมื่อมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามแผนจะร่วมกันกับเจ้าของพื้นที่ในการหาทางปรับปรุง
การดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้
5. ขั้นสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยทาการสรุปผลการวิจัย เรียบเรียง จัดทาเป็นรายงานเสนอสู่สาธารณะ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือเจ้าของร้านค้าในพื้นที่ถนนจอมพลช่วงที่ 1 ตั้งแต่สามแยกด้านหลังประตูชุม
พลจนถึงบริเวณสี่แยกวัดบึง โดยมีค ณะผู้ร่วมวิจั ยทั้ งสิ้นจ านวน 10 คนเป็ นตัวแทนของชุ มชนและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นการคัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะบุคคลที่สามารถเข้าร่วมดาเนินการและให้เวลาในการวิจัยร่วมกัน
ขั้นตอนการวิจัย
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตามวงจร PAOR ของ Kammis และ Mg Taggart โดยมี
วงรอบการดาเนินการ 3 ปี คือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึงเดื อนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นรอบที่ 1 เดือนมีนาคม
2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นรอบที่ 2 และเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป็นรอบที่ 3
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การทา Focus group ระหว่างคณะผู้ร่วมวิจัย เกี่ยวกับการค้นหาปัญหาของพื้นที่ การสร้างมาตรการ
ในการแก้ปัญ หา การวางแผนดาเนินกิจกรรมเพื่ อให้เกิดผลในการแก้ปัญ หาให้พื้นที่ สรุปคาถามและประเด็นที่
ต้องการทาวิจัย
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2. แบบสัมภาษณ์ รวบรวมจากผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดประชุมแต่ละครั้ง และการเดินสอบถามในพื้นที่
ตามวาระของกิจกรรมที่กาหนด
3. แบบสอบถามถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เป็นรายบุคคลในประเด็น
เกี่ยวกับการรับรู้และการให้ความสาคัญกับพื้นที่ย่านการค้าถนนจอมพล
4. การทา SWOT เพื่อทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจากัด ของพื้นที่ย่านการค้าถนนจอมพล
เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมแต่ละอย่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลที่ได้จากการสารวจและการสัมภาษณ์ นามาแยกแยะเนื้อหาด้วยการจัดแบ่งกลุ่มข้อมูลตาม
โครงสร้างเนื้อหา นามาพรรณาความ บรรยายสรุปอย่างเป็นระบบ
2. ข้อมู ล ที่ ได้จ ากแบบสอบถาม น ามาตรวจสอบความสมบู รณ์ แ ละครบถ้ วน น าไปประมวลผลด้ วย
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้สถิติพรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
3. ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย ประชุมคณะทางาน ประชุมสอบถามความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง นามา
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง แยกเนื้ อ หาสาระเป็ น กลุ่ ม ข้อ มู ล และการวิเคราะห์ เชิ ง เนื้ อ หา น ามาบรรยายสรุป ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 ด้านประวัติศาสตร์ พัฒนาการย่านการค้าถนนจอมพล ผลการวิจัยพบว่า
พัฒนาการย่านการค้าถนนจอมพล
ย่านการค้าถนนจอมพลในเมืองเก่านครราชสีมาบริเวณตั้งแต่หลังประตู ชุมพลไปจนถึงสี่แยกวัดบึง ถือเป็น
ย่านการค้าที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในเมืองเก่านครราชสีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจากข้อมูลแผนที่ในสมัย
โบราณช่วงเริ่มต้นของเมืองที่ควบคุมการเข้าออกสู่เมืองด้วยประตูเมืองทั้ง 4 ด้าน บริเวณนี้คือสถานที่รวมพลก่อน
ออกไปทาศึกป้องกันบ้านเมืองหรือดาเนินกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและเมืองอันสอดคล้องกับนามของ
ประตูที่ชื่อว่า “ประตูชุมพล” ถือได้ว่าเป็นทางเข้า -ออกหลักของเมืองเก่านครราชสีมาทาให้สองข้างของถนนใน
บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของร้านค้าสาคัญของเมืองสาหรับผู้คนในเมืองได้มาจั บจ่ายสินค้าและร่วมกิจกรรมสาคัญในพื้นที่
เมื่อเกิดการพัฒนาเมืองแบบสมัยใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2475 - 2500 มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี การสร้าง
สวนสาธารณะบริเวณด้านข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและการสร้างตลาดเทศบาล 1 ติดต่อไปกับสวนสาธารณะเป็น
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเชื่อมต่อกับพื้นที่จับจ่ายซื้อขายสินค้า ทาให้บริเวณที่พัฒนาใหม่นี้เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนให้เข้า
มาสู่พื้นที่มากขึ้นและเพิ่มความสาคัญให้กับถนนจอมพลเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2500 - 2510 ที่ทหารอเมริ
่
กัน
มาตั้งฐานทัพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ย่านการค้าบนถนนจอมพลก็ยิ่งรุ่งเรืองมากขึ้นเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อขาย
สินค้าและบริการที่หลากหลาย ทันสมัย สนองตอบต่อความต้องการของเหล่าทหารอเมริกันและประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา เกิดการขยายตัวต่อเนื่อง มีการก่อสร้างอาคารร้านค้า อาคารสานักงานเพิ่มขึ้นจากย่านเดิมไปจนถึง
ประตูพลแสนอีกด้านหนึ่งของเมือง ในช่วงปี พ.ศ. 2510 - 2520 ย่านการค้าถนนจอมพลก็กลายเป็นย่านการค้าหลัก
ของจังหวัดนครราชสีมาที่ดารงค์บทบาทย่านการค้าสาคัญของเมืองต่อเนื่องมาจากทศวรรษที่ผ่านมา สินค้าหรือ
บริการรูปแบบใหม่ในสมัยนั้นสามารถพบเห็นได้เฉพาะในย่านนี้เท่านั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2520 - 2530 การพัฒนาของ
เมืองเริ่มกระจายตัวออกไปสู่พื้นที่รอบนอกบริเวณเมืองเก่านครราชสีมา เกิดการลงทุนทางด้านการค้า การก่อสร้าง
โครงการบ้านจัดสรร อาคารค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ และการสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น บทบาทในการเป็น
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ย่านการค้าสาคัญในเมื องของถนนจอมพลเริ่มชะลอตัวและลดความสาคัญต่อเมืองลงไปเพราะมีกิจกรรมในย่าน
การค้าอื่นดึงดูดความสนใจของผู้คนในเมืองได้มากกว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2530 - 2540 กิจกรรมการค้าบนถนนจอมพล
ก็เริ่ม ซบเซาลง ด้ วยผลกระทบจากการมี พื้ น ที่ ก ารค้ าใหม่ น อกเมื อ งเก่ านครราชสี ม าโดยเฉพาะการเข้ ามาของ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศ อีกทั้งรูปแบบของกิจกรรมการค้าบนถนนจอมพลเองก็เป็นร้านขายสินค้า
ในอาคารพาณิชย์ทั่วไป การจัดวางสินค้าแบบดั้งเดิมไม่มีพัฒนาการแบบใหม่ใด ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเป็นจึงไม่
สามารถแข่งขันกับกิจกรรมการค้าอื่นนอกพื้นที่เมืองเก่ านครราชสีมาได้ ในช่วง พ.ศ. 2540 - 2550 การค้าบนถนน
จอมพลยังคงมีความซบเซาต่อเนื่อง กิจการการค้าเดิมหลายกิจการได้ปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด ไม่สามารถ
แข่งขันกับกิจการรูปแบบใหม่ได้ และบางส่วนได้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสมกว่า กิจการเดิมบางส่วนได้ปรั บตัว
โดยการหาสินค้าใหม่ที่มีโอกาสทางการขายมากกว่า โดยเฉพาะกิจการค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้น ร้านค้าดั้งเดิมหลายร้านต้องมีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรายได้เสริม ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) ย่านการค้า
ถนนจอมพลจะมีประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่อย่างแออั ดเฉพาะในช่วงก่อนวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งวัน
เท่านั้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหนาแน่นที่สุดของเมือง ในวันอื่นนั้นจะมีประชาชนเข้ามา
ใช้พื้นที่นี้อย่างเบาบาง ร้านค้าดั้งเดิมบางร้านในหนึ่งวันไม่มีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเลย เจ้าของร้านบางส่วนบอกว่า
การเปิดร้านในปัจจุบันเปิดตามที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยยุครุ่งเรืองโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะมียอดการขายแต่อย่างใด
และต้องปิดร้านเร็วกว่าเดิมเนื่องจากช่วง 16.00 น.เป็นต้นไป ถนนสายนี้ก็มีปริมาณผู้คนเข้ามาใช้งานพื้นที่เบาบาง
แล้ว
อาคารและผู้คนในย่านการค้าถนนจอมพล
สภาพปัจจุบันของเจ้าของกิจการร้านค้าบนถนนจอมพล ร้านค้าดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการรุ่นที่
สองหรือสามที่มีอายุประมาณ 50-60 ปีขึ้นไปรับช่วงทาการค้าในกิจการดั้งเดิมจากพ่อแม่มาตั้งแต่ยุครุ่งเรืองต่อเนื่อง
มาถึงปัจจุบัน บุตรหลานของร้านค้าเหล่ านี้ถ้าไม่มีกิจการใหม่เป็นของตนเองในพื้นที่อื่นก็จะทางานทั้งราชการและ
เอกชนในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่บนถนนจอมพล มีส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรับช่วงกิจการเดิมต่อไป ร้านค้าที่มีการดาเนินการต่อ
เนื่องมาจากกิจการเดิมจะเป็นร้านขายหนังสือ ร้านเครื่องเขียน ร้านขายยา ร้านนาฬิ กา ร้านทองและร้านขายส่ง
ขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าที่มาดาเนินกิจการแทนกิจการเดิมที่เลิกไป ส่วนใหญ่จะเป็นร้านทองที่ขยาย
สาขามาจากสาขาเดิมจากที่อื่นหรือเป็นเครือญาติกันกับสาขาดั้งเดิมในพื้นที่ถนนจอมพลนี้ เจ้าของร้านค้าดั้งเดิมส่วน
ใหญ่รู้จักกันดีมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มสาวแต่ปัจจุบันไม่ได้มีการสมาคมกันมากนักแม้จะมีร้านค้าอยู่ใกล้กันเพียงคนละ
ฟากถนน เนื่องจากต้องรับผิดชอบดูแลร้านค้าของตนเองในระหว่างวันและมีที่พักอาศัยอยู่ที่อื่นนอกพื้นที่ถนนจอม
พล มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังพักอาศัยอยู่ในอาคารเดิม
อาคารบนถนนจอมพลแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งด้านติดกับวัดบึงพระอารามหลวงที่เป็นตึกแถวให้เช่าของวัดบึง
พระอารามหลวงมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 3 ชั้นตลอดแนวผู้เช่าส่วนใหญ่ดาเนินการเช่าอยู่
ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม ต่อเนื่องจากอาคารของวัดบึงเป็นอาคารของเอกชนหลายเจ้าของมีรูปแบบอาคาร
แตกต่างกันไปส่วนใหญ่จะมีความสูง 3 ชั้นบางคูหายังเป็นอาคารรูปแบบดั้งเดิมที่มีความสูงเพียงชั้นเดียวที่มีการ
ตกแต่งส่วนประกอบอาคารไปตามยุคสมัย ส่วนด้านฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นอาคารของเอกชนหลายเจ้าของ มีรูปแบบ
อาคารผสมผสานกัน ตั้งแต่อาคารรูปแบบห้องแถวไม้สองชั้นดั้งเดิมบริเวณสามแยกหลังประตูชุมพล อาคารแบบ
คอนกรีตยุคโบราณบริเวณสี่แยกวัดบึง โดยมีอาคารสาธารณะสาคัญอยู่ระหว่างอาคารทั้งสองรูปแบบนี้คืออาคารของ
ห้างไต้ฟ้าซึ่งประกอบกิจการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน ที่เดิมอาคารเคยใช้ประโยชน์เ ป็นห้างสรรพสินค้า
ทั่วไปจากนั้นมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นห้างไต้ฟ้าในปัจจุบันที่ดาเนินกิจการค้าขายเครื่องไฟฟ้าอานวยความสะดวก
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ในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ มีการเปลี่ยนแปลงด้านหน้าอาคารเป็นลานโล่งใช้เป็นที่จอดรถของห้างและปรับเปลี่ยน
ผนังด้านหน้าอาคารเป็นรูปแบบสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 ด้านปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ผลการวิจัยพบว่า
ปัญหาของพื้นที่ย่านการค้าถนนจอมพล
ในด้านการบริหารจัดการถนนจอมพลถูกบริหารจัดการโดยไม่มีการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
จากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ไม่มีองค์ประกอบใด ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญ สนับสนุนการเป็นย่าน
พาณิชยกรรมดั้งเดิมของเมือง ในด้านกายภาพ พื้นที่ย่านการค้าถนนจอมพลยังขาดการจัดระเบียบในการจอดรถริม
ถนนทาให้มีปัญหาที่จอดรถไม่พอเพียง ทางเท้ายังขาดการจัดการที่ดี ไม่มีสิ่งดึงดูดใจให้เกิดการเดิน มีการวางสินค้า
หรืออุปกรณ์ของร้านค้ารุกล้าทางเท้า ไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงาหรือการตกแต่งพรรณไม้ในพื้นที่ให้ดูร่มรื่นให้น่าเดิน อาคาร
ร้านค้าดั้งเดิมไม่มีการปรับปรุงรูปลักษณ์ให้น่าดู น่าสนใจ บางส่วนของอาคารโดยเฉพาะกันสาดด้านหน้าเป็นโครง
ของป้ายอะลูมิเนียมของธุรกิจเดิมยังไม่มีการรื้อถอนออกไปถึงแม้ว่ากิจการนั้นได้ยกเลิกไปแล้วก็ตาม หน้ากากอาคาร
ของร้านค้าที่เปลี่ยนกิจการจากเดิมโดยเฉพาะที่เปลี่ยนเป็นร้านทองจะมีการเพิ่มหน้ากากอาคารเป็นป้ายอะลูมิเนียม
ของร้านมีขนาดใหญ่และมีสีสันแตกต่างจากอาคารข้างเคียงอย่างเห็นได้ชัด ทาให้กายภาพของอาคารขาดความเป็น
กลุ่มก้อนเดียวกัน ในด้านสังคมและผู้คน เจ้าของร้านค้าดั้งเดิมส่วนใหญ่ที่มีอายุเข้าสู่วัยเกษียณจึงไม่ได้สนใจที่จะ
ลงทุน เพิ่มทุน เพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรให้มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากไม่อยู่ในวัยที่จะคิดอยากเริ่มต้น
อะไรใหม่อีก ยินดีที่จะอยู่แบบสงบ ขาดความสนใจที่จะรวมกลุ่มเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น (นิคม บุญญา
นุสิทธิ์ และ สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ. 2559: 122-136) ในขณะที่ลูก หลาน คนรุ่นต่อมาก็มีครอบครัว บ้างไปมีกิจการ
ใหม่หรือประกอบธุรกิจในพื้นที่อื่นเสียเป็นส่วนใหญ่ ่งเป็
จี นปัญหาอย่างสาคัญสาหรับการรวบรวมคนรุ่นใหม่บนพื้นที่
ย่านการค้าจอมพลให้มาช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ (วิทูร ลิ่วเกษมศานต์. สัมภาษณ์. 18 กุมภาพันธ์ 2560)
ศักยภาพของย่านการค้าถนนจอมพล
ในด้านตาแหน่งที่ตั้งของย่านการค้าถนนจอมพลอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดนครราชสีมา
คืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือคุณหญิงโม ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ มีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนเข้ามาสู่พื้นที่เป็นจานวน
มากในทุกช่วงเวลาของวัน แต่มีส่วนน้อยที่จะเดินเข้ามาสู่พื้นที่ย่านการค้าถนนจอมพลเนื่องจากขาดสิ่งดึงดูดใจ ในด้าน
ประวัติศาสตร์พื้นที่ย่านการค้าถนนจอมพลมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเก่า
นครราชสีมา ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่และด้านประวัติศาสตร์ของบุคคลซึ่งเนื้อหาเหล่านี้สามารถนามาสร้าง
เป็นเรื่องราวประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านรูปลักษณ์ของอาคารในพื้นที่ยัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักยังคงสัดส่วนและรายละเอียดเดิมอยู่ สามารถฟื้นฟูได้ง่ายเพียงทาความสะอาด
ซ่อมแซมส่วนที่ชารุด รื้อย้ายโครงสร้างป้ายเดิมที่ยังรุงรังออกไปและทาสีเพิ่มเติม ก็จะแสดงให้ เห็นถึงลักษณะอาคาร
ดั้งเดิมได้โดยง่าย ในด้านความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์พื้นที่และการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเป็น
ย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองเกี่ยวเนื่องกับตระกูลคหบดีและพ่อค้าหลายตระกูลทาให้มีเครือข่ายความร่วมมือจานวน
มากทั้งในเขตเมืองนครราชสีมาและอาเภอรอบนอกรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 3 การใช้แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางการพัฒนาย่านการค้าถนนจอมพล
จากการประชุมร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกในพื้นที่ย่านการค้ าถนนจอมพลได้ข้อสรุปในการพัฒนา
พื้นที่ถนนจอมพลในหัวข้อหลักที่สาคัญดังนี้
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1. การจัดตั้งกรรมการตัวแทนผู้ประกอบการย่านการค้าถนนจอมพล เพื่อเป็นแกนกลางในการร่วมกัน
วางแผนดาเนินงาน สร้างกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทาความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่
ผู้ประกอบการในย่านการค้าถนนจอมพลควรจะได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. การจั ดระเบี ยบกายภาพด้านหน้ าอาคาร ด้วยการรื้อย้ายโครงป้ายหรือโครงกันสาดที่ ไม่ได้ใช้ งาน
ซ่อมแซมพื้นที่ที่ชารุด ทาความสะอาดผิวผนังและทาสีใหม่ ให้อาคารแสดงออกถึงรูปแบบในยุ คสมัยของการก่อสร้าง
อาคารที่ชัดเจน แลดูเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน สร้างความเป็นระเบียบ สวยงามให้กับย่าน
3. การอานวยความสะดวกในการเดินเท้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบที่จอดรถ ปรับปรุงพื้นที่หน้า
ร้านค้า ด้วยการจัดระเบียบทางข้ามบริเวณทางแยกให้ชัดเจน สามารถข้ามถนนได้โดยสะดวก ปลอดภัย สร้างความ
ร่ ม รื่ น ให้ กั บ พื้ น ที่ ด้ ว ยการจั ด วางต้ น ไม้ ไม้ พุ่ ม ไม้ ก ระถางในจุ ด ต่ า ง ๆ ปรั บ ปรุ ง ป้ า ยร้ า นค้ า ตู้ จั ด แสดง และ
เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ให้เป็นระเบียบ ดูสอดคล้องสัมพันธ์เป็นย่านเดียวกัน
4. จัดสร้างงานศิลปะประดับพื้นที่ เพื่อเป็นสื่อเน้นเรื่องราว ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ เป็นการ
เพิ่มเนื้อหา สร้างจุดเด่นเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปเข้ามาสู่พื้นที่ เป็นส่วนสาคัญที่ช่วยสร้างความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าของพื้นที่ให้กับเจ้าของร้านค้าต่าง ๆ ในย่านการค้าถนนจอมพล
5. การจัดกิจกรรมเพื่ อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในพื้นที่ โดยจัดเป็นงานเทศกาล หรืองานรื่นเริงเพื่ อให้
ร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ย่านการค้าถนนจอมพลได้มีส่วนร่วมกันคิดและร่วมดาเนินการ เป็นการสื่อให้ผู้คนได้รู้จักย่าน
การค้าถนนจอมพลมากยิ่งขึ้น หลังจากมีกิจกรรมแล้วยังสามารถถอดบทเรียนเพื่อ หาแนวทาง ปรับปรุงข้อผิดพลาด
สร้างกิจกรรมอื่นที่ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความยั่งยืนเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 4 เพื่อถอดบทเรียน ประสบการณ์ การปฏิบัติที่ผ่านมา ผลการวิจัยพบว่า
สรุปผลการดาเนินงานในรอบ 3 ปี
การด าเนิ น งานในช่ ว งปี พ.ศ. 2558 เป็ น การเริ่ ม ต้ น โดยความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งหอการค้ า จั ง หวั ด
นครราชสีมากับสาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ทาการเชิญเจ้าของร้านค้าบนถนนจอมพลในช่วงตั้งแต่สามแยกหลังประตูชุมพลมาจนถึง
สี่แยกวัดบึง ให้มาร่วมรับฟังกรอบแนวคิดการทางาน ภาพจาลองการฟื้นฟูย่านการค้าพื้นที่ถนนจอมพล ได้รับความ
สนใจจากเจ้าของร้านค้าในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังและมีมติเห็นชอบที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางที่ได้
นาเสนอไว้ มีการสร้างกลุ่มคณะทางาน มีการนัดหมายในการประชุมร่ วมกันในทุกเดือนเพื่อสื่อสารและหาแนวทาง
ในการพัฒ นาพื้นที่ให้ได้ตามแนวทางที่เห็นชอบร่วมกัน แต่ยังติดปัญ หาในเรื่องของความร่วมมือของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ทางคณะทางานจึงมีความเห็นว่าควรจะต้องมีการจัดกิจกรรมประจาย่านการค้าให้
สาธารณะได้เห็นเป็นประจั กษ์เสียก่อนในระยะใกล้ จากนั้นจึงจะแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
ต่อไป(อภิชัย จงเจริญใจ. สัมภาษณ์. 24 มีนาคม 2559) จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “ร้อยปีจอมพล ถนนหัวมังกร”
ในช่วงวันตรุษจีนประจาปี ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยเจ้าของร้านค้าบนถนนจอมพลร่วมกัน
บริจาคเงินเป็นกองทุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครนครราชสีมา
เจ้ าของร้านค้ าบนถนนจอมพลร่วมกัน ออกร้านขายสิน ค้ าและจั ดโชว์ของเก่า วัตถุโบราณ ของแต่ล ะร้านค้ า มี
กิจกรรมนั่งจิบชาฟังการเล่าเรื่องเก่าเกี่ยวกั บถนนจอมพล การไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เพื่อสิริมงคลและสะเดาะห์
เคราะห์กรรม การเข้านมัสการพระใหญ่ สมัยพระเจ้าอู่ทอง ในวัดบึงพระอารามหลวง ประกวดร้องเพลงเติ้งลี่จิน
การชิมอาหารดั้งเดิม เช่น ขนมเปี๊ยะ กะลอจี้ ขนมโอชิน หัวผักกาดผัด ซาละเปา ขนมจีบ และอื่น ๆ อีกมากมาย
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ภาพที่ 2 แสดงบรรยากาศการจัดงานตรุษจีนประจาปีครั้งที่ 1 100 ปี จอมพล ถนนหัวมังกร
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสาเร็จในแง่ของจานวนผู้เข้าชมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเจ้าของร้านค้าบน
ถนนจอมพลได้รับรู้และเห็ นศักยภาพของการนาประวัติศาสตร์ในพื้นที่มาใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรม แม้ว่างานจะมี
ลักษณะเป็นการออกร้านขายสินค้า ขายอาหารและการแสดงประกอบงาน แต่กิจกรรมในงานกลับเป็นเหมือนการ
สังสรรค์พบปะกันระหว่างคนที่เคยรู้จักถนนจอมพลกับเจ้าของร้านที่อยู่ในพื้นที่มากกว่า การเดินชมงานไม่ใช่การเดิน
ดูกิจกรรมหรือเพื่อดูสินค้าที่นามาจาหน่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นการได้ทักทาย ได้พบเจอกันระหว่างเพื่อนเก่า ญาติมิตร
และคนรู้จักกันที่อยู่นอกพื้นที่กับเจ้าของร้านค้าในพื้นที่ทาให้ทุกคนรู้สึกสนุกสนานและมีทัศนคติที่ดีต่องานในครั้งนี้
หลังการจัดงานได้มีการระดมความคิดเห็นของคณะทางาน บางส่วนต้องการให้มีการจัดงานแบบนี้ในความถี่มากขึ้น
อาจจะเป็นทุก 3 - 4 เดือน หรือในวาระเทศกาลอื่น เช่น สงกรานต์ เข้าพรรษา เป็นต้น แต่ในที่สุดก็มีมติว่าควรจะ
จัดเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนเท่านั้น เนื่องจากคณะทางานหลายคนเห็นว่า เป็นเทศกาลที่สื่อถึงถนนจอมพลได้
ชัดเจนที่สุด และคณะทางานเองก็เป็นเพียงผู้ที่อาสามาทาเฉพาะกิจ ไม่มีเวลาที่จะมาวางแผนจัดงานแบบนี้ได้ในทุก
3 - 4 เดือน อีกทั้งมีเสียงสะท้อนจากผู้เข้าชมงานบางส่วนบอกว่าระยะการเดินในการชมงานนี้สั้นเกินไป ในปีต่อไป
ควรจะเพิ่มพื้นที่การจัดงานเข้าไปอีกโดยชักชวนเจ้าของร้านค้าบนถนนจอมพลในช่วงที่ 2 ตั้งแต่สี่แยกวัดบึงไปถึงสี่
แยกสวนหมากให้เข้ามาร่วมจัดงานด้วย ปีต่อไปจึงควรเน้นการชักชวนให้ร้านค้าบนถนนจอมพลช่วงที่ 2 เข้ามาร่วม
กิจกรรมน่าจะเป็นผลดีมากกว่าการเพิ่มความถี่ของการจัดงาน
การดาเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2559 ต่อเนื่องจากการจัดงานตรุษจีนประจาปีครั้งแรกบนถนนจอมพลทาให้
มีเสียงตอบรับในความร่วมมือมากขึ้น เริ่มมีความสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกพื้นที่เข้ามามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
สื่อ ต่ าง ๆ ในท้ อ งถิ่ น ที่ ได้ น าเสนอเรื่อ งราวของประวัติ ศ าสตร์แ ละกิ จ กรรมการฟื้ น ฟู ย่ านการค้ า ถนนจอมพลสู่
สาธารณะมากยิ่ ง ขึ้ น มี ค วามพยายามในการปรั บ ปรุ ง หน้ า ตาของร้ า นค้ า ด้ ว ยแนวคิ ด การทาสี อ าคารใหม่ โดย
กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตสีทา
อาคารเพื่อสนับสนุนสีที่ใช้ในกิจกรรม แต่ยังไม่มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมเนื่องจากปัญหาเรื่องแรงงานในการทาสี ขาด
แคลนช่างฝีมือที่จะรับทางานในส่วนของการซ่อมแซมก่อนทาสีอาคาร ในส่วนของงานตรุษจีนประจาปีครั้งที่ 2 การ
วางแผนดาเนินการเริ่มง่ายขึ้นกว่าครั้งแรกเนื่องจากมีประสบการณ์ ในการจัดงานมาแล้ว และจากงานครั้งแรกมี
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รายได้สะสมอยู่ส่วนหนึ่งทาให้สามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น และจากผลงานการจัดงานในปีแรก จึงมี
งบประมาณบางส่วนจากส่วนราชการเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วย มีขนาดของงานที่เพิ่มพื้นที่และจานวนเจ้าของร้านค้า
บนถนนจอมพลเข้าร่วมมากยิ่งขึ้น เพิ่มจานวนวันในการจัดงานเป็น 3 วั น ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2560 ใช้
แนวคิดในการจัดงานคือ “จอมพลถนนหัวมังกร ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ” ภายในงานจะมีการเปิดวัดของ 3 ชนชาติ
ให้ประชาชมเข้าชมในช่วงกลางคืนคือ วัดไทยคือวัดบึง วัดจีนคือศาลเจ้าบุญไพศาล และวัดแขกคือวัดซิก โดยมีคน
ไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายอินเดีย พ่อค้า คหบดี ที่เป็นเจ้าของร้านทอง ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า นาฬิกา สังฆภัณฑ์ เครื่อง
เขียน เสื้อผ้า เปิดร้านต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง มีอาหารจีนย้อนยุคจัดจาหน่าย มีซุ้มจัดแสดงความอาลัยและน้อม
ราลึกในพระมหากรุณ าธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งซุ้มถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซุ้มจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีและซุ้มจาหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
การจัดงานตรุษ่นในปี
จี
2560 ยังคงได้รั บความสาเร็จต่อเนื่องจากปีเริ่มต้น การขยายพื้นที่งานออกไปยัง
ถนนจอมพลในช่วงที่ 2 ทาให้ สามารถนาเสนอเรื่องราวของย่านการค้าถนนจอมพลได้มากขึ้น โดยเฉพาะการ
นาเสนอสถานที่ทางศาสนาของ 3 เชื้อชาติ ไทย อินเดีย จีน คือวัดบึงที่อยู่บนถนนจอมพลในช่วงที่ 1 วัดซิกและศาล
เจ้าบุญไพศาลที่ตั้งอยู่ในถนนจอมพลช่วงที่ 2 อย่างไรก็ตามในด้านของการมีส่วนร่วมในการดาเนินการแม้จะมีการ
เพิ่มพื้นที่จัดงานเข้าไปในถนนจอมพลช่วงที่ 2 แต่คณะทางานส่วนใหญ่ยังเป็นตัวแทนจากร้านค้าบนถนนจอมพลช่วง
ที่ 1 เหมือนปีแรกที่ผ่านมา ดังนั้นหลังการจัดงานตรุษจีนเสร็จ สิ้นไปแล้ว การประชุมถอดบทเรียน การประชุม
ดาเนินการอื่น ๆ ก็ยังมีเพียงเจ้าของร้านค้าบนถนนจอมพลช่วงที่ 1 เท่านั้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่
การดาเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2560 มีการติดตามความต่อเนื่องในโครงการรื้อถอนโครงป้ายเดิม ซ่อมแซม
องค์ประกอบอาคาร และทาสีอาคารใหม่ให้กับร้านค้าบนถนนจอมพลในช่วงที่ 1 โดยเจ้าของร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและทาสีใหม่ โดยสีได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิต เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วทาให้
อาคารบนถนนจอมพลช่วงที่ 1 มีความเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนขึ้น เจ้าของอาคารมีความภาคภูมิใจในอาคารของตนเอง
มากยิ่งขึ้น ในเวลาต่อมากลุ่มอาคารที่ทาสีใหม่ก็ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจาปี 2561 จากสมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ งานตรุษจีนประจาปีบนถนนจอมพลเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ทาให้มีการจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้รูปแบบใกล้เคียง
กับปีที่ 2 ด้วยการใช้พื้นที่บนถนนจอมพลทั้งในช่วงที่ 1 และ 2 มีการลดพื้นที่เพื่อการขายสินค้าลงไป เนื่องจากในปีที่
2 นั้นได้รับคาวิจารณ์ว่าในบางช่วงของงานมีการวางร้านค้าหนาแน่นเกินไปจนคนเดินในงานไม่สะดวก คณะผู้จัดงาน
จึงเปลี่ยนพื้นที่วางร้านค้าเป็นพื้นที่กิจกรรม อาคารที่ทาสีใหม่เป็นจุดเด่นของงานประจาปีนี้ มีการเพิ่มแสงไฟส่อง
อาคารเป็นจุดเพิ่มความน่าสนใจ การที่มีกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นเปิดโอกาสให้พื้นที่ถนนจอมพลเป็นเวทีสาหรับการ
แสดงออกด้านกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับนักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ในเมืองตนเองอีกทางหนึ่งอย่างสาคัญ
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ภาพที่ 3 แสดงการทาสีใหม่และประดับไฟแสงสว่างตกแต่งอาคารในงานเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2561
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ 4 แสดงบรรยากาศในงานตรุษจีนจอมพลถนนหัวมังกรประจาปี พ.ศ. 2561
ที่มา : มติชนออนไลน์ 16 กุมภาพันธ์ 2561
อภิปรายผล
การฟื้นฟูย่านการค้าถนนจอมพล เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างการ
พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือสาคัญ มุ่งสร้างให้ประชาชนมีความรู้สึก
รักพื้นที่ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน (พงษ์ธร ธัญญสิริ 2552, 47) จากข้อมูล
ประวัติศาสตร์ตามที่คณะผู้วิจัยได้รวบรวมมาพบว่าย่านการค้าถนนจอมพลมีศักยภาพสูงในการนาเอาประวัติศาสตร์
มาใช้สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ แม้ว่าในเบื้องต้นเจ้าของร้านค้าในพื้นที่ยังไม่เข้าใจว่าประวัติศาสตร์ของย่านการค้า
ถนนจอมพลมีความสาคัญอย่างไร องค์ประกอบอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการทาการค้าต่าง ๆ ที่มีอยู่มี
ความแปลก ความหายาก หรือความน่าดูที่ตรงไหนเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจาวันมาตั้งแต่เล็กจนถึงวัยปัจจุบัน
แต่เมื่อมีกิจกรรมการจัดงานเทศกาลตรุษจีนประจาปีและแต่ละร้านได้นาเครื่องมือ อุปกรณ์ ของเก่าดั้งเดิมมาอวดกัน
ในงานนี้ เมื่อได้รับคาชื่นชมจากผู้เข้าชมงาน ทาให้รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งของ เครื่องมือและประวัติศาสตร์ของตนเอง มี
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ความรู้สึกยินดี เต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้อีกในโอกาสต่อไป ผู้คนนอกพื้นที่ย่านการค้าถนนจอมพล
เองก็ได้รับรู้ เรื่องราว เนื้อหา ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ตนเองยังไม่เคยได้รับรู้มาก่อน การให้ความร่วมมือในการแกะรื้อ
โครงสร้างป้ายและกันสาดเก่าออกจากอาคารแล้วทาสีอาคารใหม่ช่วยให้อาคารในพื้นที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไป
อีก ทาให้โครงการพัฒนาอื่น ๆ ที่จะตามมาก็จะได้รับความร่วมมือมากยิ่งขึ้น ผลสาเร็จของการจัดงานตรุษจีน
ประจาปีมีข้อดีคือทาให้เจ้าของร้านค้าในย่านการค้า ถนนจอมพลเห็นความสาคัญในประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตนเอง
แต่ก็มีข้อด้อยคือทาให้ขาดความกระตือรือล้นในการร่วมมือเข้าประชุม ปรึกษาหารือเพื่อสร้างโครงการหรือกิจกรรม
การพัฒนาอื่น ๆ เนื่องจากเกิดความเชื่อว่าถึงอย่างไรก็มีคณะทางานที่ต้องมาทางานให้เหมือนปีที่ผ่านมาแล้วแน่นอน
ลักษณะการจัดงานในสองปีหลังแม้จะมีการขยายพื้นที่ออกไปถึงถนนจอมพลช่วงที่ 2 แต่ในรายละเอียดพบว่าร้านค้า
ในพื้นที่ที่เคยร่วมจัดงานด้วยการนาสินค้า อุปกรณ์ เครื่องมือเก่าแก่ดั้งเดิมมาจัดแสดงกลับมีจานวนลดน้อยลงไป ใน
ภาพรวมการพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการพัฒนาที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้ทั้ง 5 หัวข้อหลักพบว่า
1. กรรมการตัวแทนผู้ประกอบการค้า ยังมีลักษณะเป็นกรรมการดาเนินงานกิจกรรมเฉพาะกิจเท่านั้น
ไม่ใช่กรรมการในลักษณะของคณะกรรมการกลางอย่างแท้จริงที่สามารถสื่อสาร ตัดสินใจ และกาหนดแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนั้นมี
จานวนน้อยไม่สามารถตัดสินใจแทนกลุ่มได้
2. การจัดระเบียบกายภาพด้านหน้าอาคารได้รับความร่วมมือจากเจ้าของร้านค้าบนถนนจอมพลมากที่สุด
สามารถปรับปรุงด้านหน้าอาคารด้วยการปรับปรุงซ่อ มแซมและทาสีอาคารใหม่โดยการสนับสนุนสีทาอาคารจาก
บริษัทเอกชนด้วยการประสานงานจากกรรมาธิการสถาปนิกอีสานสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
เจ้าของอาคารสามารถส่งผลงานการปรับปรุงอาคารเข้ารับการพิจารณาจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์และได้รับรางวัลชมเชยด้านการอนุรกั ษ์อาคาร ประจาปี 2561
3. การปรับปรุงภูมิทัศ น์และจั ดระเบียบทางเดินเท้ายังไม่มีความคื บหน้ า เนื่องจากเกี่ยวข้องกับส่วน
ราชการหลายหน่วยงาน มีเฉพาะเทศบาลนครนครราชสีมาที่กาลังมีโครงการตั้งงบประมาณปรับปรุงทางเท้าใน
บริเวณนี้ ขณะเดียวกันเจ้าของร้านค้าหลายแห่ งยังยินดีที่จะใช้ประโยชน์ทางเท้าเหมือนเดิมเช่นที่เคยปฏิบัติมา
ขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่เองยังไม่คานึงถึงภาพรวมของพื้นที่ในการปฏิบัติ เช่น ตารวจจราจรที่เข้มงวด
กับการจอดมอเตอร์ไซด์บนถนนแต่ไม่สนใจมอเตอร์ไซด์ที่จอดบนทางเท้าเพราะถือว่าทางเท้าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศกิจไม่ใช่ตารวจ เป็นต้น
4. การจัดสร้างงานศิลปะประดับพื้นที่มีความคืบหน้าในระดับหนึ่งในแง่ของการวางแผนแต่ยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างที่ต้องการ เนื่องจากต้องรอพึ่งพางบประมาณและการนาในการปฏิบัติจากหน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน หรือกลุ่ มอาสาสมัครทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่ม Street art กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพราะว่ากลุ่มร้านค้าบนถนนจอมพลยังไม่มีเงินทุน และ
ความร่วมมือกันมากพอที่จะดาเนินการเองได้ และเจ้าของพื้นที่บางส่วนยังขาดความเข้า ใจและไม่เห็นความสาคัญใน
การสร้างกิจกรรมทางศิลปะให้กับพื้นที่
5. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ประสบความสาเร็จที่สุดคือการจัดงานประจาปีในเทศกาล
ตรุษจีนที่สามารถจัดได้เป็นรูปธรรมและดาเนินการต่อเนื่องมาถึงปีที่ 3 แต่ในกิจกรรมอื่น ๆ ยังไม่ได้รับความร่วมมือ
จากเจ้าของร้านค้าในพื้นที่เท่าที่ควร โดยเฉพาะการประชุมเพื่อร่วมกันตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อดาเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องจากเทศกาลตรุษจีนประจาปี ซึ่งหากไม่มีการดาเนินกิจกรรมอื่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จะมีผลให้ขาด
ความต่อเนื่องและยั่งยืนทาให้ความพยายามในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านมาล้มเหลวได้
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเจ้าของร้านค้าบนถนนจอมพลโดยใช้การ
รวมกลุ่มขนาดเล็กในแต่ละร้านค้าที่อยู่ใกล้ชิดกัน 2-3 ร้าน เลือกตัวแทนของกลุ่มหรือสลับกันมาร่วมประชุมตามวาระ
ที่คณะกรรมการนัดหมายเพื่อให้สามารถแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของแต่ละกิจกรรมได้มากขึ้น
บางกิจกรรมต้องใช้สื่อสังคมเสมือน เช่น Application Line หรือ Facebook ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. กิจกรรมการซ่อมแซมด้านหน้าและทาสีอาคารควรมีการดาเนินการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่แล้ว
เสร็จไปเพื่อให้เกิดความน่าสนใจทั้งพื้นที่ และควรมีมาตรการใช้ประโยชน์จากอาคารที่มีการทาสีไปแล้ว เช่น การประดับไฟ
แสงสว่างในเวลากลางคืนของแต่ละคูหา เป็นต้น
3. ควรส่งเสริมกิจกรรมศิลปะหรือกิจกรรมที่เป็นการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาในพื้นที่เช่น การตกแต่งพื้นที่
ด้วยงานศิลปะ การจัดแสดงผลงานศิลปะในช่วงเวลากลางคืนในรูปแบบ Night art street กิจกรรมการประกวด
ความสามารถเยาวชนในแต่ละเดือน การจัดประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ย่านเก่า เป็นต้น
4. ควรมีกิจกรรมอื่นที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การสืบค้นประวัติศาสตร์ของตระกูล
แซ๋ที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ การจัดทามาตรการในการจัดการที่จอดรถ หรือการจัดวางต้นไม้ โคมไฟ
แสงสว่าง อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ประดับถนนให้เป็นระเบียบส่งเสริมการเดินในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายกับพื้น ที่
ประวัติศาสตร์อื่นเพื่อเรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่มากขึ้น เป็นต้น
อย่างไรก็ตามกระบวนการในการพัฒนาที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนจานวนมาก ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ
ในเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกันอย่างชัดแจ้ง ไม่สามารถที่จะเกิดผลลัพธ์จากการพัฒนาได้ ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืน
กรณีการฟื้นฟูย่านการค้าถนนจอมพลในเขตเมืองเก่านครราชสีมาก็เช่นเดียวกัน ต้องใช้ความพยายามของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในการร่วมมือร่วมใจสร้างให้เกิดการพัฒนาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีการสร้างกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
ที่หลากหลายสามารถส่งเสริมให้คนเข้ามาสู่พื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีอันจะเป็นผลดีกับย่านอื่น ๆ ในเมืองเก่า
นครราชสีมาอีกด้วย
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การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23
THE UPGRADING OF LEARNING PROFICIENCY TOWARDS THE REFORM OF THE STUDENTCENTERED BY ACTION RESEARCH AND KNOWLEDGE MANAGEMENT FOLLOW-UP: A CASE
STUDY OF THE BORDER PATROL POLICE SCHOOL UNDER THE BORDER PATROL POLICE
REGIONAL HEAD QUARTEE 23
ศิริดา บุรชาติ1
Sirida Burachat1
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตามแนวคิด Constructivism โดยการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนให้สูงขึ้น และ จัดกระบวนการการจัดการ
ความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของผู้บริหาร ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนใน สังกัด 23
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งอั น จะก่ อ ให้ เกิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ (Professional learning community : PLC)
ดาเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
โดยการถอดบทเรียนจากผู้เข้าร่วมวิจัย และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยเก็บจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมและผลการทดสอบ O-NET กลุ่มเป้ าหมายเป็ นผู้บ ริห าร ครู โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนในสังกัด 23 จานวน 11 โรง รวม 71 นาย ใช้การเลือกแบบเจาะจงและพิจารณาจากความสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบกรอกข้อมูลระหว่างการร่วมกิจกรรม แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงอุปนัย (Inductive content analysis)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริหาร ครู มีความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET
5 ปีย้อนหลัง วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนาผลมาวางแผนการสอนได้
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL PBL และ RBL ออกแบบผังการสร้างแบบทดสอบ สร้างแบบทดสอบได้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนามาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนได้
2) ผลการทดสอบ O-NET โดยภาพรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สูงขึ้น
จานวน 5 โรง คิดเป็ นร้อยละ 45.45 เมื่อเทียบกับปี การศึ กษา 2558 และสูงกว่าปีการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2557 ซึ่งมีเพียงจานวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ 3) ผู้บริหาร ครูในกลุ่มสาระเดียวกัน
โรงเรียนเดียวกัน และระหว่างโรงเรียน มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความสาเร็จ ความล้มเหลว จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนาร่วมกัน
คาสาคัญ : การยกระดับ, การติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ABSTRACT
This research aims to develop the proficiency of research and educational management
on student-centered according to the constructivism concept by knowledge management
following up for educational quality development, upgrading learning proficiency and O-NET test
results of the border patrol police schools’ administrators and teachers under the region 23 for
obtaining Professional Learning Community. Mixed methods and qualitative research were
conducted by analyzing activities’ participation of target groups and O-NET test results. 71
administrators and teachers of 11 border patrol police schools under the region 23 are the target
groups by purposive sampling. The research instruments were activity participatory research and
learning reflection forms. The statistics employed comprise frequency distribution, percentage,
means, standard deviation and Inductive content analysis.
The research findings are 1) the school administrators and teachers can analyze and
synthesize the results of the O-NET scores from the last 5 years including the core curriculum of
learning in year 2551 BA for analyzing, lesson planning, applying BBL, PBL and RBL instructional
activities, and test construction with its design, 2) The overall results of O-NET scores of five
learning areas of Grade 6 students in academic year 2016 were higher than those in academic
year 2015 and 2014 in 5 schools by 45.45 % and in 3 schools by 30% respectively, and 3) The
school administrators and teachers in the same learning area and school or inter-school
transcribe the lesson and exchange its knowledge on achievement, failure, strength and
weakness by integrating the Royal Projects to the instructional activities management.
Keywords : The upgrading, Knowledge management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เป็นโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ มีที่ตั้งกระจายอยู่ ตามแนวชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศ
ปรัชญาของโรงเรียน คือ “สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง” โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ถือกาเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2499 ที่หมู่บ้านดอนมหาวัน อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปิดสอนเมื่อวันที่ 7
มกราคม 2499 เป็นต้นมา และจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้โดยเสด็จพระราชดาเนิน
ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ได้ทราบว่า
เยาวชนในชนบทส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาทุพโภชนาการ ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่ปัญหา
ด้านการศึกษา เพราะเมื่อเด็กเยาวชนมีสุขภาพไม่ดี ก็ไม่สามารถจะเข้ารับการศึกษาได้ดี จึงมีพระราชดาริให้จัดทา
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยให้เริ่มดาเนินการในโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน ต่อมาทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเด็กนักเรียนโดยพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียน
ดี มีสติปัญญาที่จะศึกษาต่อไปได้ให้ได้รับการศึกษาต่อจนถึงขั้นสูงสุด ส่วนผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาต่อไปได้
รวมทั้ งพวกไม่ มีสั ญ ชาติก็มี พ ระราชประสงค์ ให้ ฝึกอาชี พ ที่ สามารถใช้ ได้ ในท้ อ งถิ่ น นั้ น (สถาบั น วิจั ยและพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558)
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กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาเนินงานและสนองงานโครงการตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จัดตั้งและดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนนักเรียน ซึ่งมีโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัดจานวน 8 โรงเรียน และศูนย์การเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน จานวน 3 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 11 โรงเรียน อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จานวน 8 โรงเรียน อยู่ใน
พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 2 โรงเรียน และจังหวัดสกลนคร 1 โรงเรียน มีนักเรียนจานวนทั้งสิ้น 1,130 คน เปิดการเรียน
การสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูจานวนทั้งสิ้น 94 คน จาแนกเป็นครูที่เป็น
ตารวจตระเวนชายแดน จานวน 76 คน เป็นผู้ดูแลเด็กและครูอาสา จานวน 18 คน ครูของโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน เป็นตารวจตระเวนชายแดนไม่ได้เรียนวิชาชีพครูมาก่อน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ทางการสอนให้แก่ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ทั้งการศึกษาระยะยาวเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา และการ
ฝึกอบรมระยะสั้นด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (กองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 23, 2561, น. 1-11)
จากผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 จานวน 11 โรงเรียน มีเพียง 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนากระเสริม ที่มีผลการ
ทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเมื่อเปรียบเทียบผล
ระหว่างปีการศึกษา พบว่า มีเพียงจานวน 3 โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของปีการศึกษา
พ.ศ. 2558 สู ง กว่ า 2557 คื อ โรงเรีย นบ้ า นนากระเสริม โรงเรี ย นบ้ า นหาดทรายเพ และโรงเรี ย นค็ อ กนิ ส ไทย
ตามลาดับ (กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23, 2560, น. 1-9) และถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการทดสอบ O-NET รายกลุ่ ม สาระการเรียนรู้ ปี ก ารศึ ก ษา 2558 จะค่ อนข้างต่ ากว่าระดั บ ประเทศ แต่ เมื่ อ
พิจารณาลึกลงไปในแต่ละสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน จะพบว่า
ทั้ง 11 โรงเรียน มีผลการทดสอบในแต่ละสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกันเมื่อ
เทียบกับระดับประเทศ ทั้งที่อยู่ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ ในรายสาระเรขาคณิต มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ คือ โรงเรียนบ้านหาดทรายเพ
โรงเรียนบ้านหนองดู่ และโรงเรียนบ้านนาสามัคคี ในขณะที่สาระความน่าจะเป็น มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ คือ โรงเรียนคอนราดเฮงเค็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในรายสาระการอ่าน สาระการฟัง ดู
และพู ด มีผลการทดสอบสูงกว่าค่ าเฉลี่ยระดับ ประเทศ คื อ โรงเรียนค็ อกนิ สไทย ในขณะที่ สาระวรรณคดีแ ละ
วรรณกรรม มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ คือ โรงเรียนบ้านนากระเสริม โรงเรียนบ้านหาดทรายเพ
และโรงเรียนคอนราดเฮ็งเค็ล และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหลือก็จะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน ซึ่งหากนาผลการวิเคราะห์
ทั้งหมดมาให้ทั้ง 11 โรงเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ปัญหา
จุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ทั้ง 11 โรง ซึ่งมีบริบทใกล้เคียงกัน
จากการลงพื้นที่และจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรง
เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยกระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แบบเน้นผู้เ รียนเป็นสาคัญ โดยเน้น
วิธีการสอนแบบ PBL RBL และBBL โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พบว่า โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เป็นโรงเรียนที่มีโครงการพระราชดาริ 8 โครงการ ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เป็ นอย่างดี แต่เนื่องจากการบริหารจัดการภายในโรงเรียน การดาเนินงาน
โครงการและการจัดการเรียนการสอนยังเป็นการทางานแบบแยกส่วน หากมีการบูรณาการกิจกรรมในโครงการเข้า
กับการเรียนการสอนจะเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์สูงยิ่งต่อนักเรียน
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กระบวนการจั ด การความรู้ (Knowledge management : KM) (John, 2008, p. 9) คื อ การบริห าร
จัดการ ที่ส่งเสริมสนับสนุน สร้างบรรยากาศ ให้คนในองค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อทาให้เกิดความรู้
ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit knowledge) ได้แสดงออกเป็นความรู้ที่แจ้งชัด (Explicit knowledge) ในรูปแบบของ
Best Practice เพื่อเก็บไว้เป็นคลังความรู้ เผยแพร่ให้บุคคลอื่นสามารถนาไปใช้พัฒนางานและสร้างนวัตกรรมให้กับ
องค์กร สอดคล้องกับกระบวนการของ PLC (Professional learning community) ซึ่งเป็นวิธีการรวมตัว ร่วมพลัง
และร่วมเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1) สร้างทีมและประชุม (Community) เพื่อมี
เป้าหมายเดียวกัน 2) ดาเนินการวางแผน ร่วมดาเนินการจัดอบรมและร่วมอบรมพัฒ นา (Practice) 3) สะท้อน
ความคิด หาแนวทางแก้ไข (Reflection) โดยการเปิดใจรับฟัง เสนอวิธีการ และร่วมกันพัฒนา 4) เลือกที่จะเรียนรู้
และนาสิ่งทีด่ ีไปปฏิบัติ ประเมินผลร่วมกัน (Evaluation) 5) สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา (Network development)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เคยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรงเจริ ญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดย
กระบวนการวิจั ยเพื่ อปฏิ รูป การเรียนรู้แบบเน้น ผู้เรียนเป็ น สาคั ญ โดยเน้ น วิธีการสอนแบบ PBL RBL และBBL
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 มาก่อน จึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
โดยใช้การบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kemmis, Mctaggat, & Nixon, 2014, pp. 86-87) ตามวงจร 4 ขั้นตอน
คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อน (Reflection) และ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) การวิจัยพหุกรณีศึกษา
(Multi-case study research) มีการผสมผสานวิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ (Johnson & Vicki, 2004,
pp. 128-132) มาเป็นแนวทางในการดาเนินการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 ด้านการวิจัยและการจัด
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามแนวคิด Constructivism โดยการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนให้สูงขึ้น
3. เพื่อจัดกระบวนการการจัดการความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของผู้บริหาร ครู
โรงเรีย นต ารวจตระเวนชายแดนในสั งกั ด 23 อย่ า งต่ อ เนื่ อ งอั น จะก่ อ ให้ เกิ ด ชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้ข องผู้ ป ฏิ บั ติ
(Professional learning community : PLC)
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 หมายถึง การช่วยให้หรือ
สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 มีค วามสามารถด้านการวิจัยและการจั ด
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ง่ายน่าสนใจ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการยกระดับผลการทดสอบ O-NET หมายถึง การพัฒนา
ความสามารถทางการเรียนของนั ก เรีย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในสังกัด 23 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
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ศาสนาและวัฒ นธรรม ซึ่ งผลสั ม ฤทธ์ท างการเรีย นจะอยู่ ในรูป ของคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของแต่ละโรงเรียน
3. กระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนที่ใช้ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายโดยการบูรณาการร่วมกันประกอบด้วย
3.1 กระบวนการของ PLC (Professional learning community) หมายถึ ง การรวมตั วของผู้ เข้ าร่ วม
โครงการ (ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติการสอน และนักวิจัย) ร่วมพลังและร่วมเรียนรู้ร่วมกันในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1) สร้างทีมและประชุมเพื่อมีเป้าหมายเดียวกันในการยกระดับผลการเรีย น
2) ดาเนินการวางแผน ร่วมดาเนินการจัดอบรม และร่วมอบรมพัฒนา 3) สะท้อนความคิด หาแนวทางแก้ไขโดยการ
เปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ และร่วมกันพัฒนา 4) เลือกที่จะเรียนรู้และนาสิ่งที่ดีไปปฏิบัติ ประเมินผลร่วมกัน 5) สร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดใจรับและให้ มีผู้นาและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.2 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การพัฒนาผู้บริหาร และครูผู้ปฏิบัติการสอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วงจร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนโดยประชุมผู้บริหาร และครูโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด 23 เพื่อทาความเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติโดยดาเนินการตาม
แผนที่ วางไว้ ได้ แ ก่ การอบรมเชิ ง เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บ ริห าร ครู ขั้ น ตอนที่ 3 การสั งเกตการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียน ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนโดยนาผลจากการทากิจกรรม การถอดบทเรียนมา
สรุปความสาเร็จ ปัญหา แนวทางแก้ไขเพื่อวางแผนการดาเนินงานในวงจรต่อไป
3.3 เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง การให้ผู้ร่วมโครงการร่วมกัน
เปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการนาไปสู่การปฏิบัติและการประเมิน ผลร่วมกัน และช่วยเหลือกัน ภายใต้บริบทหรือวิถีชีวิต
ตามความเป็นจริงตามระเบียบที่ปฏิบัติในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ดการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ แนวคิ ด การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตาม
แนวคิด Constructivism (Martin, 1994, p. 46) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ PLC) 5 ขั้นตอน 1) สร้างทีม
และประชุม (Community) 2) ดาเนินการวางแผน ร่วมดาเนินการจัดอบรม และร่วมอบรมพัฒนา (Practice) 3) สะท้อน
ความคิด หาแนวทางแก้ไข (Reflection) โดยการเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ และร่วมกันพัฒนา 4) เลือกที่จะเรียนรู้
และนาสิ่งที่ดีไปปฏิบัติ ประเมินผลร่วมกัน (Evaluation) 5) สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา (Network development)
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดใจรับและให้มีผู้นาและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Hord & Sommers, 2008,
pp. 60-61) การติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge management) โดยการถอดบทเรียนเพื่อเสนอปัญ หา
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข (John, 2008, p. 9) โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน
(Planning) 2) การปฏิบัติ (Action) 3) การสังเกต (Observation) และ 4) การสะท้อน (Reflection) (Kemmis,
Mctaggat, & Nixon, 2014, pp. 86-87)
ประโยชน์ของการวิจัย
ผู้บริหาร และครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการวิจัย
กระบวนการ PLC กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL RBL PBL และการถอดบทเรียนหาจุดแข็งจุดอ่อนจากการ
ปฏิ บั ติ มาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลต่อไป
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น ผู้ บ ริ ห าร ครู โรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดนในสั ง กั ด 23
ประกอบด้วย นายตารวจนิเทศและบุคลากรที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 5 นาย ครูใหญ่ และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ จานวน 11
โรงเรีย น รวม 66 นาย รวมทั้งสิ้น 71 นาย โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และพิจารณาจาก
ความสมั ครใจเข้าร่วมโครงการ ตามเกณฑ์ คื อ ต้องเป็ นครูที่ ปฏิ บั ติการสอนในระดับชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 และ
ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และภาษาอังกฤษ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบกรอกข้อมูลระหว่างการร่วมกิจกรรม 2) แบบสะท้อน
ผลการเรียนรู้ 3) แบบประเด็นคาถาม ที่ใช้ในการถอดบทเรียน ผ่านการหาความเหมาะสม และความเป็นไปได้จาก
การนาไปใช้ในโครงการการส่งเสริมการนาผลการทดสอบไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET) : การวิจัยและ
พัฒ นาครูในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นโดยใช้ ก ระบวนการก ากั บ ติ ด ตามและสนั บ สนุ น
(Monitoring and supporting) และน ามาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให้ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย นต ารวจตระเวน
ชายแดน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามวงจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อน โดยการกากับติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนเพื่อหาสาเหตุ
ปัจจัย ปัญ หาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขที่ดีและบรรลุเป้ าหมายบูรณาการร่วมกับกระบวนการ PLC 5
ขั้นตอน 1) สร้างทีมและประชุม 2) ดาเนินการวางแผน ร่วมดาเนินการจัดอบรมและร่วมอบรมพัฒนา 3) สะท้อน
ความคิด หาแนวทางแก้ไข 4) เลือกที่จะเรียนรู้และนาสิ่งที่ดีไปปฏิบัติ 5) สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา บูรณาการ
ร่วมกับแบ่งเป็น 2 ระยะ รายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning)
ประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัด 23 เพื่อทาความเข้าใจโครงการฯ และ ประชุม
ทีมงานและคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อวางแผนการดาเนินงานจัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ์ในการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Action)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผล O-NET 5 ปีย้อนหลัง)”
พิจารณาสาระ/มาตรฐานที่ต่ามาพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” “การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” “การจัดการเรียนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning :
BBL) แบบโครงงาน (Project-based learning : PBL)การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based learning :
RBL) และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ” “การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ในรูปแบบต่าง ๆ” “การทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ”
ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (Observation)
รวบรวมข้อมูลจากแบบกรอกข้อมูลการทากิจกรรมขณะเข้ารับการอบรม และ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเด็น “ผลการวิเคราะห์ผลสอบ O-NET 5 ปี ย้อนหลัง กับการจัดการเรียนการสอนและการวัด ผลประเมินผล
ก่อน และหลังการอบรม” “การสร้างและพัฒนาเครื่องวัดผลและประเมินผลก่อนการอบรมและหลังการอบรม”
“ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล แนวทางแก้ไข และผลลัพธ์ที่ได้”
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ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อน (Reflection)
นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 มาสรุปประเด็น ความสาเร็จ ความล้มเหลว จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา
แนวทางแก้ไขเพื่อวางแผนการดาเนินโครงการในระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) ต่อไป
ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Replanning)
ประชุ มผู้บริหารและครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 เพื่อรายงานข้อค้ นพบจากการ
สะท้อนผล ปรับแผนการดาเนินงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อใช้กับเนื้อหาในภาคเรียนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Action)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 เนื้อหาภาคเรียนที่ 2” “การประยุกต์ใช้การจัดกิจกรรมแบบ BBL PBL RBL กับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” “การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน” “การทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ”
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Action)
รวบรวมข้อมูลจากแบบกรอกข้อมูลการทากิจกรรมขณะเข้ารับการอบรม และ จัดเวทีถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมที่ดาเนินการในขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อน (Reflection)
นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 มาสรุปประเด็น ความสาเร็จ ความล้มเหลว จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา
แนวทางแก้ไขเพื่อวางแผนการดาเนินโครงการในปีถัดไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนน O-NET 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2554 2558) วิเคราะห์ค่าเป้าหมายในการเพิ่ม (3%) อัตราการเพิ่มจริงในปี 2559 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงอุปนัย (Inductive content analysis) โดยยึดหลักการวิเคราะห์สังเคราะห์ภายใต้ความเหมือน
และความต่างของสาเหตุ ปัจจัย ปัญหา การสังเคราะห์ผลการกากับติดตามและถอดบทเรียน
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 ด้านการวิจัยและการจัด
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามแนวคิด Constructivism โดยการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัด 23 มีความเข้าใจ
และสามารถดาเนินการ
1.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - ปี พ.ศ. 2558
เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายสาระการเรียนรู้ และรายมาตรฐานการเรียนรู้ได้
1.2 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยนาผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ย้อนหลัง 5 ปี มาร่วมกันพิจารณาเพื่อวางแผนในการเตรียมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล โดยสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใดที่ค ะแนนต่า ครูและ
ผู้บริหารร่วมกันวางแผนเพื่อเร่งพัฒนาให้กับนักเรียนเป็นพิเศษ ส่วนมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สูงครูและผู้บริหารร่วมกัน
ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
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1.3 การจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการวิจัยครั้งนี้
ได้เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL PBL และ RBL ซึ่งแต่ละรูปแบบมีขั้นตอนกระบวนการที่แตกต่าง
กัน มีทั้งข้อดีและข้อจากัด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และ
ระหว่างโรงเรียนและเลือกสิ่งที่ส่งผลสาเร็จและแนวทางที่ดีไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้
เป็นอย่างดี
1.4 ออกแบบการสร้างผังการสร้ างแบบทดสอบ (Test blueprint) และสร้างเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลทางการศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.5 ก าหนดปั ญ หาการวิ จั ย ตั้ ง ค าถามการวิ จั ย การน าปั ญ หาในชั้ น เรี ย นไปใช้ แ ก้ ปั ญ หาโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนให้สูงขึ้น ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนน O-NET ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 โดยภาพรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนน O-NET เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาแนกตามปีการศึกษา
โรงเรียน
2557
2558
2559
ผลต่างปี กศ. 2557-2558 ผลต่างปี กศ. 2558-2559
A
50.35
39.28
36.12
-11.07
-3.16
B
36.56
35.47
31.44
-1.09
-4.03
C
44.84
34.07
41.11
-10.77
7.04
D
38.34
33.60
37.91
-4.74
4.31
E
36.56
32.80
44.21
-3.76
11.41
F
34.71
37.23
37.20
2.52
-0.03
G
35.98
40.09
37.97
4.11
-2.12
H
35.31
28.99
32.04
-6.32
3.05
I
36.50
42.39
31.00
5.89
-11.39
G
35.03
33.42
34.08
-1.61
0.66
K
32.37
28.86
-3.51
หมายเหตุ : โรงเรียน K มีการสอบ O-NET ครั้งแรก ปีการศึกษา 2558
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบ O-NET โดยภาพรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 ปีการศึกษา 2559 สูงขึ้น จานวน 5 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 45.45 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 และสูงกว่าปี การศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 ซึ่งมี
เพียงจานวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนน O-NET ระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
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โรงเรียน
A
B
C
D
E
F
G
H
I
G
K

2558
43.75
39.31
37.60
44.00
37.50
46.88
48.44
33.75
45.56
36.00
35.83

ภาษาไทย
ปี พ.ศ.
2559
47.08
35.38
52.47
52.46
52.71
49.21
52.63
41.11
38.60
41.23
30.19

ผลต่าง
3.33
-3.93
14.87
8.46
15.21
2.33
4.19
7.36
-6.96
5.23
-5.64

2558
31.67
31.11
34.81
25.00
32.50
27.75
38.13
32.50
25.00
20.63
20.00

คณิตฯ
ปี พ.ศ.
2559
30.00
28.33
39.48
30.71
57.50
34.62
32.92
20.63
35.56
27.00
23.75

ผลต่าง
-1.67
-2.78
4.67
5.71
25.00
6.87
-5.21
-11.87
10.56
6.37
3.75

คะแนนรายวิชา
วิทย์
ปี พ.ศ.
2558 2559 ผลต่าง
42.33 38.50 -3.83
37.89 31.44 -6.45
33.67 42.40 8.73
36.60 37.79 1.19
42.50 48.75 6.25
39.55 33.69 -5.86
39.94 34.50 -5.44
30.09 31.36 1.27
43.56 32.40 -11.16
36.60 36.91 0.31
36.00 27.25 -8.75

2558
50.33
41.67
35.92
38.40
34.00
43.50
45.50
34.00
32.38
41.60
40.00

สังคมฯ
ปี พ.ศ.
2559 ผลต่าง
43.33 -7.00
32.92 -8.75
43.53 7.61
44.64 6.24
41.25 7.25
40.00 -3.50
44.58 -0.92
35.45 1.45
32.00 -0.38
34.77 -6.83
35.00 -5.00

2558
28.88
27.36
28.37
24.00
17.50
28.88
28.44
28.13
35.28
26.00
30.00

อังกฤษ
ปี พ.ศ.
2559 ผลต่าง
21.57 -7.31
30.28 2.92
27.67 -0.70
23.93 -0.07
20.83 3.33
28.46 -0.42
25.21 -3.23
24.55 -3.58
27.00 -8.28
23.41 -2.59
28.13 -1.87

จากตารางที่ 2 พบว่า มี ผ ลการทดสอบ O-NET สูงขึ้ น ดั งนี้ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ภ าษาไทยสู งขึ้ น
จานวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.73 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น จานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
63.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.46 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรมสู ง ขึ้ น จ านวน 4 โรงเรี ย น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.36 และ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น จานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.18
3. การจัดกระบวนการการจัดการความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญของผู้บริหาร ครู
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 อย่างต่อเนื่องอันจะก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ พบว่า
ผู้ บ ริ ห าร ครู โรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดนสั ง กั ด 23 ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากการถอดบทเรี ย นเกี่ ย วกั บ
ความสาเร็จ ความล้มเหลว จุ ดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหาการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูในกลุ่มสาระเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน หรือระหว่างโรงเรียน และได้เรียนรู้ แนวทางแก้ไขเพื่อ
วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และได้เรียนรู้วิธีการบูรณาโครงการ
ในพระราชดาริกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
อภิปรายผล
1. จากการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัด 23 ทาให้ผู้บริหาร ครู
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัด 23 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผล O-NET และนาผลที่ได้ไปใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ได้เรียนรู้เทคนิคการนากิจกรรมการกระตุ้นสมอง (Brain gym) เข้าสู่บทเรียน
ก่อนที่จะทาการเรียนการสอน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL PBL และ RBL ไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนทาให้การเรียนการสอนมีทิศทางมากขึ้น ครูวิเคราะห์หลักสูตร การพิจารณามาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน การสร้างผังการสร้างแบบทดสอบ (Test
blueprint) และการออกข้อสอบที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้เรียนรู้ปัญ หาการวิจัย การนาปัญ หาในชั้นเรียนไปใช้แก้ปัญ หาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการได้ ทั้งนี้
เนื่องจากผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ PLC บูรณาการร่วมกับ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามวงจร 4 ขั้น ตอน
คือ ขั้นการวางแผนที่มีการประชุมและทาความเข้าใจโครงการร่วมกัน มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนร่วมกันเพื่อ
ดาเนินการวางแผนในการดาเนินการเตรียมการ ขั้นการปฏิบัติโดยการร่วมอบรม และร่วมพัฒนานาสิ่งที่ได้จากการ
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อบรมพัฒนาไปใช้ ขั้นการสังเกต โดยการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่สาเร็จเพื่อนาผลไปสู่ขั้น การสะท้อน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา หาแนวทางแก้ไข และร่วมกันสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาร่วมกัน ระหว่างเพื่อนครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันแต่ต่างโรงเรียน หรือเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกัน หรือผู้บริหารระหว่างโรงเรียน
สอดคล้องกับรูปแบบของ Hiatt-Michael (2001, p. 117) และ Senge (1990, pp. 217-219) ที่กล่าวถึงปัจจัย
แห่งความสาเร็จของ PLC คือ บุคลากรจะต้องมีความรอบรู้แห่งตน มีแบบแผนความคิดอ่าน มีวิสัยทัศน์ร่วมกับทีม
มีการเรียนรู้ของทีม และร่วมกันคิดอย่างเป็นระบบ ทาให้ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และส่งผลต่อผู้เรียนคิดเอง
ทาเองและผลิตผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557, น. 88) และ วรลักษณ์ ชูกาเนิด
(2557, น. 38) ที่พบว่า องค์ประกอบที่สาคัญที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้คือการมีวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้ของผู้เรียน
ส่งผลต่อการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับ หนูฤทธิ์ ไกรพล (2558, น. 183) ที่พบว่า การเป็นชุมชน
ทางการเรียนรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการสูงขึ้น
2. ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนใน
สังกัดที่ 23 ปีการศึกษา 2559 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 โดยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีผลการ
ทดสอบ O-NET สูงขึ้นจานวน 5 โรง คิดเป็นร้อยละ 45.45 ซึ่งสูงกว่าปี การศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557
ซึ่งมีเพียงจานวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้น จานวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.73 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น จานวน 7 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 63.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.46 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สั งคมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรมสู งขึ้ น จ านวน 4 โรงเรีย น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 36.36 และกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น จานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ PLC ที่ให้ทุกคน
ตั้งแต่ผู้กากับการ นายตารวจนิเทศ ครูใหญ่ และครูเข้าร่วมประชุม เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
ข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรมการดาเนินโครงการ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการวางแผน อบรบและการพั ฒนา
ศักยภาพ การจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและครูวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง ประกอบด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการทดสอบ O-NET 5 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2554-2558 สอดคล้องกับ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ และคณะ (2558,
น. 13-20) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์รายงานผลการทดสอบ O-NET ฉบับที่ 6 แยกตามรายวิชา เพื่อผู้บริหารจะได้
ทราบปัญหาในโรงเรียนว่ามีรายวิชาใดบ้างที่โรงเรียนต้องพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเร่งด่วน การวิเคราะห์
รายงานผลการทดสอบ O-NET ฉบับที่ 2 และ 5 เพื่อให้ครูได้ทราบว่ามีสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ใดที่ครูวางแผนการ
พัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้คะแนน O-NET ในปีถัดไปสูงขึ้น รวมทั้งการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อมาวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
และคณะ (2558, น. 14) ที่กล่าวว่า ก่อนสอนครูต้องรู้ว่าสอนไปทาไม โดยครูควรศึกษาเอกสารตัวชี้วัดและสาระ
แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน แล้วคิดวิเคราะห์และเขียนแผนการสอน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้จัดการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่ ๆ ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL BBL และ RBL
เพื่อให้ครูสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับ ชัยรัตน์ สิทธิรัตน์ (2551, น. 4)
ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้ควรใช้รูปแบบ วิธีการที่ หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การใช้
วิธีการสอนที่หลากหลายผสมผสานกันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความถนัดได้อย่างเต็มที่
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับสยุมพร ศรีมุงคุณ (2557, น. 70) ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและรู้ขั้นตอนในการทางานและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการแก้ปัญหา
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ใช้กระบวนการวิจัยแสวงหาความรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น ส่งผลต่อการ
พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ผู้เข้าร่ วมโครงการวิจัยครั้งนี้ยังได้นาสิ่งที่ได้จากการอบรมพัฒนาไปใช้
และสะท้อนความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและหาแนวทางแก้ไข โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและ
ร่วมกันสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาพร อุ่นอบ (2552, น. 42) ทีก่ ล่าวว่า สิ่งสาคัญที่ได้
จากการถอดบทเรียน คือ ผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอันนามาซึ่งการปรับวิธีคิด และ
วิธีการทางานที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับ ศุภวัลย์ พลายน้อย (2556, น. 166) ที่กล่าวว่า การถอดบทเรียนเป็นการดึง
เอาความรู้ที่ได้รับจากการทางานมาใช้ประโยชน์โดยสมาชิกในกลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานและสะท้อน
กลับได้ทันทีโดยบูรณาการร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีการวางแผนการทางานและการปฏิบัติ การสังเกต
และการสะท้อน และมีการปรับแผนพัฒนาในวงจรที่ 2
3. ผลการจัดกระบวนการการจัดการความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของผู้บริหาร ครู
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัด 23 พบว่า ผู้บริหาร ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัด 23 ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อนครู ผู้บริหารระหว่างโรงเรียน ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการถอดบทเรียนเกี่ยวกับความสาเร็จ
ความล้มเหลว จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหาการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละ
โรงเรียน ได้เรียนรู้แนวทางแก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และได้เรียนรู้วิธีการบูรณาโครงการในพระราชดาริกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และส่วนใหญ่ได้นาความรู้ไปปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ในรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้แลกเปลี่ยนวิธี สอนที่ได้ส่งผลให้การ
ทดสอบสูงขึ้น จากผลการวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ที่ 2 สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรฐาน มาตรฐานที่ 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีหลายโรงเรียนได้คะแนนต่ากว่าระดับประเทศและต่ากว่าปี
การศึกษา 2558 แต่บางโรงเรียน ได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศและปีการศึกษา 2558 ในมาตรฐานที่ 2.2 เข้าใจ
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก นาความรู้ไปใช้ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีสอนระหว่างโรงเรียนซึ่งทาให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับ กรองกาญจน์ นาแพร่ (2560, น. 81) ที่พบว่า การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เป็นการรวมตัวกันของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพื่อร่วมมือรวมพลังเรียนรู้ร่วมกันและสะท้อนผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
โดยการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะ ในการนาผลการประเมินไปใช้
1.1 โรงเรีย นต ารวจตระเวนชายแดน เป็ น โรงเรียนที่ มีโครงการพระราชดาริ และนอกจากนี้ ยังมี
หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจเข้ามาจัดโครงการและกิจกรรมให้กับโรงเรียน หากโรงเรียนบริหารจัดการด้านการเรียน
การสอนและวางแผนนาโครงการดังกล่าวมาบูรณาการกับการเรียนการสอนจะมีประโยชน์สูงยิ่งต่อนักเรียน
1.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาทั้งด้านผู้เรียน และครูผู้สอน
ผู้บริหารจึงควรสร้างความตระหนักถึงความสาคัญในการเรียนการสอนและการทดสอบให้กับนักเรียนและครูจึงควร
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ทาความเข้าใจหลักสูตร การสอน และการประเมินผล ศึกษา วิจัยและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ และผู้บริหารควร
ให้ความสาคัญกับการนิเทศกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
1.3 เนื่องจากครูที่สอนในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ไม่ได้จบวิ ชาชีพครูโดยตรงเป็นส่วนใหญ่
จึงควรมีการศึกษา พัฒนา และใช้กระบวนการพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยในการพัฒนาและควรศึกษาเป็นกรณีและต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาผู้เรียนโดยนาแนวทางที่ได้จากการอบรมพัฒนาไปวิจัยเชิงพัฒนา
กับทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจั ยเชิ งสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน โดยการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.3 ควรมีการศึกษาเป็นรายกรณีชั้นเรียนหรือรายกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเริ่มศึกษาและกากับติดตาม
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2.4 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเป็นการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ส ร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ สั ง คม
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์
พันธุ์พฤกษ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เอกสารประกอบการอบรมและมาเป็นวิทยากรในเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และ ขอขอบพระคุณ ดร.ปรีชา อุยตระกูล ที่ให้ความอนุเคราะห์มา
เป็นวิทยากรการถอดบทเรียน พร้อมทั้งอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ทุกท่านที่มาร่วมเป็นวิทยากรในการถอด
บทเรียนให้กับ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงผู้กากับ พ.ต.อ. สิปปนันท์ สรณ์ คูณ แก้ว ครูใหญ่ และครูโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 ทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ในครั้งนี้
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การวิจัยบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
AN INTEGRATED RESEARCH PLAN ON THE HOLISTIC STEERING OF THE SUFFICIENCY
ECONOMIC THEORY IN THE RANG KA YAI SUB-DISTRICT AREA, PHIMAI DISTRICT, NAKHON
RATCHASIMA
สุวรรณา เตชะธีระปรีดา1 ทวี วัชระเกียรติศักดิ์2 ศิริพร เลิศยิ่งยศ3 ชิตวรา บรรจงปรุ4 และ สุรัตน์ หงส์ไทย5
Suwanna Techateerapreeda1 Tawee Watcharakiettisak2 Siriporn Lertyingyos3 Chitwara
Banjongpru4 and Surat Hongthai5
1อาจารย์ ดร. 2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.4,5อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
แผนงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมที่มีการบูรณาการการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นกลไกสาคัญ
และศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม โดยการดาเนินโครงการวิจัยย่อยการหนุนเสริม
ศักยภาพผู้นาชุมชน การพัฒนารูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืน การหนุนเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนด้วย
การจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดาเนินงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการด้วยการเริ่มศึกษา ทาความเข้าใจและสื่อสาร วิจัยศึกษา และติดตามประเมินผล
ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบศึกษาบริบทชุมชน แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและการประชุมระดมสมอง แบบการประชุมสรุปบทเรียน และแบบบันทึกผลการสังเกตการณ์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการ
วิเคราะห์อุปนัย ผลการศึกษา พบว่าตาบลรังกาใหญ่มีสภาพการเมืองการปกครองในพื้นที่มีฐานะเป็นการปกครองท้องถิ่น
และส่วนภูมิภาคที่ร่วมบริหารจัดการชุมชนอย่างสอดคล้องต้องกัน มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและ
ร่วมทากิจกรรม ผู้นามีศักยภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี มีการทาบัญชีครัวเรือนนาร่องในทุกหมู่บ้าน
สร้างความรู้และเกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้ดี การพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นการใช้ภูมิปัญญา
ทรัพยากรในชุมชนที่หลากหลาย ด้วยความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และผู้นาที่เข้มแข็ง แต่จะขาดความรู้
ด้านการประกอบการ โดยที่การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดจากการเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ มีพัฒนาการ
แสดงเป็นลักษณะของชุมชนท้องถิ่นของไทยในหลายมิติไปพร้อม ๆ กัน ให้ความสาคัญกับการออกแบบกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนจากระดับครัวเรือน ชุมชน ผู้นาหมู่บ้าน โซนหมู่บ้านและทั้งตาบลที่ โดยมีผู้นาที่หนุนเสริมด้วยการวิจัยการ
พัฒนาศักยภาพผู้นา บูรณาการกิจกรรมวิจัยในทุกมิติเป็นแผนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่นาไปปฏิบัติ และหนุนเสริม
ให้สมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมทั้งการเรียนรู้และ การปฏิบัติจนทาให้เกิดเป็นขบวนการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งชุมชนและตาบลได้ เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในระดับมากทั้งสิ้น เกิดชุดความรู้ ทักษะและ
แนวทางการดาเนินงานให้ชุมชนมีการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืน การเรียนรู้ระดับการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ชีวิตแบบพอเพียงในระดับครัวเรือน เรียนรู้การทาแผนชุมชนการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาและศักยภาพ
เกิดความรู้และพัฒนาชุมชนให้แ ข็งแรงทาให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีกันและทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม
คาสาคัญ : การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม, การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
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ABSTRACT
The objectives of this research plan was to steer the efficiency economy philosophy
using participatory action research which integrated holistic development to sustainably
strengthen the community as the main mechanism, and to explore the model for steering the
holistic efficiency economy philosophy through integrated research plan using the data from the
participatory action research sub-projects ‘Empowering community leaders’ potential’, ‘The
development of a model for sustainable household accounting’, ‘Empowering community career
groups using the management based on the efficiency economy philosophy’, and ‘Steering the
efficiency economy philosophy through the operation of efficiency economy village’. The study
was starting from investigating, understanding and communicating, conducting research, and
evaluation. The data collecting tools included questionnaires, community context study form, indepth interviews, group discussion recording and brain-storming meeting form, and observation
recording form. The data were analyzed quantitatively using descriptive statistics and qualitatively
through content analysis and analytic induction. The study revealed that Rang Ka Yai Sub-district
had the administrative status as the local and regional government which cooperatively
administrated the community with people to playing roles and participation in the community
activities. The administrators had potential according to the efficiency economy philosophy
principles. The community conducted the pilot household accounting in every village which
created good knowledge and benefits to the community. The development of career groups
according to the sufficiency economy theory focused on the use of local wisdoms and a variety
of community resources, with love and unity of the people in the community and strong leaders.
However, they lacked of knowledge about entrepreneurship. The steering of sufficiency economy
village initiated from old community which exhibited various characteristics of Thai local
community in many dimensions altogether. The results were transformed into a community plan
on sufficiency economy which can be used at the top level with coordinated and supported for
community members to participate, learn, and achieve the process of steering the sufficiency
economy philosophy throughout the community and the sub-district for the most benefits to the
community all at the ‘high’ levels. The leaders also learned to produce community plans, how
to be a sufficiency economy village, with the development and potential and the knowledge to
strengthen the community which enabled the people to live with love and harmony, making
objective development of the community.
Keywords : Integrated driven on the holistic steering of the sufficiency economic theory,
Sustainable community strengthen
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ความสาคัญและที่มาของปัญหา
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระแห่งชาติและเป็นภารกิจขององค์กรและประชาชนทุก
ภาคส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันอุดมศึ กษาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น มีความยึดโยงอยู่กับ
ท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนชนบทที่มีความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตาบลรังกาใหญ่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนประชาชนในทั้ง 20 หมู่บ้าน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มี
ความพร้อมเพียงพอต่อการยกระดับให้เป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถดาเนินการเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสรุปบทเรียนการพัฒ นาชุมชนตาบลรังกาใหญ่ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะได้
ดาเนินการร่วมกัน เป็นแผนงานวิจัย การวิจัยบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวมเพื่ อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยย่อยที่
ดาเนินการร่วมกันตลอดแผนการดาเนินการวิจัย เพื่อให้ได้คาตอบของการศึกษาปัจจัยหลักของการขับเคลื่อน และ
การหลอมรวมให้เป็นปัจจัยแบบองค์รวมของปัจจัยหลักทุก ๆ ปัจจัย มีโครงการวิจัยย่อย ประกอบด้วย การวิจัยการ
เสริมพลังศั กยภาพผู้นาชุ มชนเพื่ อการขับเคลื่อนปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง ที่ มุ่งเน้ น การพั ฒ นาผู้น าชุ ม ชนจาก
เทศบาลและทุกหมู่บ้านให้เป็นกลไกหลักในการร่วมนาการขับเคลื่อนการวิจัย การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดทา
บัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการจัดการปัจจัยพื้นฐานระดับครัวเรือนในด้านสารสนเทศทางเศรษฐกิจครัวเรือน
และชุมชน เพื่อสนับสนุนขบวนการขับเคลื่อนในทั้งแผนงานวิจัย การวิจัยการเสริมพลังกลุ่มอาชีพในชุมชนด้วยการ
จัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการจัดการด้า นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างเข้มแข็งโดย
การหนุนเสริมกลุ่มอาชีพนาร่องของแต่ละหมู่บ้าน และการวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการ
ดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการสร้างขบวนการย่อยและขบวนการร่วมจากระดับหมู่บ้านสู่ระดับ
ตาบลที่สานสายใยเข้าด้วยกัน ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถพิสูจน์ผล
การขับ เคลื่อนปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ตอบสนองผลผลิตและผลลัพ ธ์ของแผนงานวิจั ย อธิบายได้เป็ น ความ
เชื่อมโยงเชิงบูรณาการในหลักการของการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่ งยืน ก่อให้เกิด
ความสาเร็จเชิงประจักษ์ระดับต้นในพื้นที่วิจัย และมีแนวทางขยายผลสู่เป้าหมายการพัฒนาในโอกาสต่อ ๆ ไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่มีการบูรณาการ
การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นกลไกสาคัญ
2. เพื่อศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม ผ่านแผนงานการวิจัยแบบบูรณาการ
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนด้ วยการเชื่อมโยง
เครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาวิชาการและศึกษาวิจัย การสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีลักษณะเครือข่ายและระดมพลังจากทุกภาคส่วน จากเครือข่ายสนับสนุนที่เน้นการ
สร้างเครือข่ายของการพัฒนาไปตามกลุ่มหรือองค์ก าร โดยมีเครือข่ายการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ กระบวนการ
เรียนรู้และการเป็นที่ปรึกษา และเครือข่ายสนับสนุนตามภารกิจ ให้สามารถใช้ประโยชน์ทั้งการดาเนินการเองและ
ส่งผ่านไปสู่เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้จนถึงเครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชน
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ศักยภาพผู้นาชุมชน หมายถึง ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผู้นาชุมชนพื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนเจ้าหน้าที่เทศบาล กานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกรรมการหมู่บ้าน ประธานกลุ่มอาชีพ และผู้แทนครัวเรือนที่ทาบัญชีครัวเรือนทั้ง 20 หมู่บ้าน เป็น
ผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาเพื่อการยกระดับการทาหน้าที่ ได้โดยการ
ส่งเสริมให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จากสิ่งที่พบและจดจามาทดลองใช้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย ทดลองทา
ในชุมชนตนเอง และการศึกษาดูงานภายนอก นาความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับชุมชนตนเอง
บัญชีครัวเรือน หมายถึง การบันทึกรายการทางการเงินทั้งหมดของครัวเรือนได้อย่างถูกต้องทั้งรายรับ รายจ่าย วิเคราะห์รายรับ รายจ่ายและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง ด้วยศรัทธาในการปฏิบัติที่จะนาไปสู่
ความพอเพียงทางเศรษฐกิจที่ขยายผลต่อไปสู่ด้านอื่น ๆ ได้ต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้นในกลุ่มครัวเรือนอาสาในทั้ง 20
หมู่บ้าน พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มในทั้ง 20
หมู่บ้าน พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมุ่งเน้นอาชีพเดิม และทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่
ประชาชน ยึดหลัก “การตลาดนาการผลิต ” เน้นการแปรรูปผลิตผลต่าง ๆ ให้กลุ่มทุนชุมชนเป็นแหล่ งเงินทุนที่
สนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการลงทุนของกลุ่มเอง การบริหารงานหรือการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มให้กลุ่มเป็นผู้ตัดสินใจเอง และมีการรวมตัวของผู้นาอาชีพก้าวหน้าระดับจังหวัด
การดาเนิ นงานหมู่บ้ านเศรษฐกิจ พอเพี ยง หมายถึง การขับ เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพี ยงให้ เกิดแก่ชุ มชน
หมู่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้าน พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ ในลักษณะของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีฐานะเป็น ระดับ “พอ
อยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” และ “มั่งมีศรีสุข” ตามบริบท ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละหมู่บ้านที่มุ่งหวังให้เกิด
การบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม หมายถึง การดาเนินแผนงานวิจัยเชิง
บูรณาการในภารกิจการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย ร่วมไปกับการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในด้านการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีชุมชนต้นแบบเป็น เทศบาลและหมู่บ้านทั้งหมดใน
พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ ศึกษาแบบองค์รวมร่วมกัน ตามปัจจัยแห่งความสาเร็จของหลักการทรงงาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” “ทางานแบบองค์รวม” และ “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ”
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน หมายถึง การดาเนินงานของแผนงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย
การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างเข้มแข็ง คือ พึ่งตนเองได้เป็นหลัก และมีความยั่งยืน คือ มีความคงอยู่
จากจุดที่พัฒนาไว้ และเรียนรู้ที่จะอยู่ต่อด้วยการพัฒนาตนเองได้ในที่สุด บนฐานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่ตาบลรังกาใหญ่
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบองค์รวม เป็นการพัฒนาที่มีความมุ่งหวังจะเปลี่ยนแปลง
ให้ดีขึ้นโดยการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตามความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ประกอบกัน และต้องใช้
ความสามารถและศั กยภาพต่าง ๆ ของปั จจั ยเหล่านั้น ในลักษณะที่ มีค วามร่วมกัน ประสาน สอดคล้องกันเพื่ อ
ความส าเร็ จ ในการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเหมาะสม (กาญจนา นาคสกุ ล . 2550 ; ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 2554 : 35 ; อภิชาติ สุขแสง. 2555 : 26-32 ; เสรี พงศ์พิศ. 2555 ; แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์. 2557)
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แต่ละชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองเข้าคลี่คลายและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุน
จากองค์กรภายนอก มุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลระดับครอบครัว และระดับชุมชนสู่สังคมที่มี
คุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2557 : 57) จึงจะเกิดการขับเคลื่อน
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างเข้มแข็ง คือ พึ่งตนเองได้เป็นหลัก และมีความยั่งยืน
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” (Sufficiency Economy) หรื อ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น ปรั ช ญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม มีความมั่นคง รองรับกั บ
ความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ทั้งยังรวมไปถึงเป็นแนวทางแห่งความสมดุลของ
การพัฒนาและบริหารจัดการประเทศชาติ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง ด้วยการคานึงถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน
การตัดสินใจ และการกระทา แบ่งเป็นระดับจิตสานึก เกิดจากความตระหนักถึงความสุขและความพอใจในการใช้
ชีวิตอย่างพอดี และรู้สึกถึงความพอเพียงถึงการดาเนินชีวิตอย่างสมถะ ยึดมั่นในหลักการรู้จักตนเอง การพึ่งพา
ตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ระดับปฏิบัติ ยึดหลักของการพึ่งตนเอง พัฒนาตนเองสู่
การอยู่ได้อย่างพอเพียง เน้นการอยู่รวมกันอย่างเอื้ออาทร แล้วจึงอยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ และ ระดับปฏิเวธ
พัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น เกิด “ความพอเพียง” ในทุกระดับของการดาเนินชีวิต การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นกลไกสาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในประชาชนทุกภาคส่วน ให้สามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ด้วย
ยุท ธวิธีเชื่ อ มโยงเครือ ข่ายเรีย นรู้เศรษฐกิ จ พอเพี ยง การพั ฒ นาวิช าการและศึ ก ษาวิจั ย การสร้างหลั ก สูต รและ
กระบวนการเรี ย นรู้ และการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นการเป็ น เครื อ ข่ า ยและระดมพลั ง จากทุ ก ภาคส่ ว น
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2548)
3. การเสริมพลัง
การเสริมสร้างพลังอานาจของชุมชนมีทั้งในระดับบุคคลและในระดับชุมชน เป็นเรื่องของการพัฒนา
ศักยภาพตนเองให้มีความเข้มแข็งพอที่จะควบคุมตนเอง จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลในการดาเนินชีวิต สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเอง ประพฤติ ปฏิบัติ จนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนการเสริมสร้างพลัง
อานาจในระดับชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน มีวิถีชีวิตเดียวกัน มีความ
ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างประโยชน์ และควบคุมสมาชิกในชุมชน ที่จะจัดการให้เกิดความเสมอภาคการกระจายทรัพยากร
แล้วส่งผลดีต่อชุมชน (มิ่งขวัญ คงเจริญ และ อาชัญญา รัตนอุบล. 2554 : 19) ผ่านกระบวนการและวิธีการในการ
สร้างเสริมพลังอานาจเชิงบวก ประกอบด้วย การสร้างเสริมพลังกาย ด้วยการเน้นการดูงาน การสร้างเสริมพลังใจ
ด้วยการใช้วิธีการติดตามเยี่ยมเยียน การสร้างเสริมพลังสติปัญญา การเรียนรู้ และความรู้ โดยการวางแผนการ
ขับเคลื่อนด้วยตนเอง/กลุ่ม/ตาบล การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างต่าง ๆ ที่ดี ๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัว
การสร้างเสริมพลังองค์กร ชุมชน โดยการทางานร่วมกัน และการสร้างเสริมพลังเครือข่ายโดยการเผยแพร่ข่าวสาร
ต่าง ๆ ทุกประเภท (อรทัย อาจอ่า. 2554 : 289-290)
4. ศักยภาพผู้นาชุมชน
ศักยภาพของผู้นาชุมชน เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผู้นาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่มหรือองค์กร กระตุ้นจูงใจให้ผู้ตามได้เกิดการกระตือรือร้นจะทาตาม เป็น
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นักวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์งาน แผนงานต่างๆ ของกลุ่มเพื่อให้เกิดความเท่าทัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น วางแผน กิจกรรม การปฏิบัติงาน งบประมาณ และตัดสินใจใช้วิธีการ ติดต่อกับภายนอก ควบคุม
ความสัมพันธ์ภายใน ไกล่เกลี่ย เมื่อเกิดความขัดแย้ง เผยแพร่และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และเป็นแบบอย่างที่ดี (ปา
ริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. 2542) ประกอบด้วย ศักยภาพในการทางาน ศักยภาพในการบริหารงาน การบริหาร
จัดการองค์กร ศักยภาพในการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน สามารถนาเทคนิคในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้
ของผู้นาชุมชนมาเป็นการหนุนเสริมการพัฒนา ได้โดยการส่งเสริมให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีการศึกษาด้วยตนเอง
อาจจะเป็นการสังเกตจากสิ่งที่พบและจดจามาทดลองใช้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลต่างๆ อาจจะเกิด
จากวงสนทนาแล้วน าข้อ คิ ดที่ ได้ม าทดลองท าในชุ มชนตนเอง และการศึ ก ษาดูงานภายนอก น าความรู้ที่ ได้ม า
ประยุกต์กบั ชุมชนตนเอง (สมพันธ์ เตชะอธิก. 2537 : 51-53)
5. บัญชีครัวเรือน
บัญชีครัวเรือน หมายถึง การแสดงหรือบันทึกจานวนเงิน รับ -จ่าย ประจาวันของครัวเรือน โดยแสดง
วัน เดือน ปี รายการรับ-จ่าย และจานวนเงิน แสดงเป็นรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร. 2550 ) มี
ความสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะที่ส่งเสริมกันได้ คือ เกิดความพอประมาณ จากการใช้
ข้อมูลการบัญชีเป็นเครื่องกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การสร้างสมดุลของรายรับรายจ่าย ไม่เป็นหนี้เป็นสิน ไม่
ใช้จ่ายเกินตัว ถ้ามีเหลือ รู้จักออม และแบ่ง ปัน/ทาบุญได้อย่างเหมาะสม มีความมีเหตุมีผล ด้วยการแสดงให้เห็นถึง
เหตุผลที่ต้องจัดทาบัญชีครัวเรือน รู้รายรับ ร่ายจ่าย ของตนเอง มีมากน้อยเพียงใด รู้แนวทางประหยัด โดยการลด
รายจ่ายอย่างไรรู้ว่าอะไรจาเป็นไม่จาเป็นต้องใช้จ่าย สร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี จากการมีข้ อมูลการเงินที่นาไปสู่การ
จัดการตนเองให้มีเงินออม มีเงินใช้จ่ายยามจาเป็นฉุกเฉิน รู้จักประเมินศักยภาพด้านการเงินตนเองอยู่เสมอ ขยายผล
สู่การรู้จักแบ่งปัน/ทาบุญตามวิถีปฏิบัติที่เชื่อถือและศรัทธาอย่างมั่นคง ด้วยเงื่อนไขความรู้ ที่ได้เรียนรู้วิธีการจัดทา
บัญชีครัวเรือน รู้วิธีการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย รู้แนวทางวิธีการประหยัด ที่เหมาะสม เป็นไปได้ และเงื่อนไข
คุณธรรมอันเกิดจากการมีวินัยในการใช้จ่าย ประหยัดอดออม ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน
ไม่ทาอะไรเกินตัว ด้วยข้อมูลที่บันทึก เกิดความเท่าทั นและทางเลือกบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่นาไปสู่ความ
เข้มแข็งของทั้งครอบครัว ชุมชนและสังคมไทยทั้งหมด แต่ต้องใช้ความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนท้องถิ่น (คณะทางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ. 2549)
จึงได้มีหลักสูตรการทาบัญชีครัวเรือนเกิดขึ้น จูงใจให้ชาวบ้านทาบัญชีครัวเรือน (ภีม ภคเมธาวี. 2551) ต้องสรุป
บทเรียนและประเมินการจัดการและปฏิบัติการ ที่จะได้นามาเรียนรู้ ขยายผล ปรับแต่ง โดยต้องพิจารณาไปทั้งระบบ
มากไปกว่าเนื้อหาด้านวิธีการ ด้วยการประเมินครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการทาบัญชีครัวเรือนทั้งหมด
6. กลุ่มอาชีพในชุมชนและการประกอบการ
กลุ่มอาชีพเกิดจากแนวคิดพื้นฐานจากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการผลิต
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่ง ยืนแก่กลุ่มและชุมชน โดย
การรวมกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน เพื่อทาการผลิตหรือให้บริการ เพื่อสร้างงาน
และรายได้ต่อตนเอง ต่อกลุ่มและต่อชุมชน การดาเนินธุรกิจของกลุ่มมีหลายระดับ ทั้งกลุ่มที่มีศักยภาพสามารถทา
การผลิตเชิงธุรกิจได้ หากกลุ่มผู้ผลิตได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพเหล่านี้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทาการผลิตสินค้าตามความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น การส่งเสริมการ
พัฒ นาด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด การขยายธุรกิจตามความพร้อมและความ
ต้องการของกลุ่ม รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้างชุมชน ที่มั่นคงทั้งด้านการงานและรายได้ที่
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มั่นคงยั่งยืนต่อไป (ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์ 2554) นอกจากจะปลูกฝังแนวคิดการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและสังคม
ชุมชนบนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว องค์ ความรู้หลักที่สาคัญสาหรับสนับสนุนกลุ่มอาชีพ คือ องค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ อันประกอบไปด้วยการมีความรู้ในองค์ประกอบสาคัญ คือ หน้าที่หลัก กระบวนการ
และหลักการ ที่เป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้กับองค์การในภาวะปกติโดยทั่วไป
7. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชน
ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทมีวิถีชีวิตบนความพอประมาณ ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอก โดยการใช้ความรู้อย่างมีเหตุผลคู่กับคุณธรรมเป็น
เงื่อนไขในการดาเนินชีวิต เพื่อนาไปสู่เป้าหมายสาคัญของการพัฒนา ที่คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี
การประเมินผลเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ ในหมู่บ้านที่มีการดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
แสดงให้เห็นว่ามีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การออม การเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน และความเอื้ออารีต่อกัน (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา สถาบันการพัฒนาชุมชน. 2554)
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ “พออยู่ พอกิน” เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการใช้ชีวิตพึ่งตนเอง เน้นการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมในระดับครัวเรือน ระดับ “อยู่ดี กินดี” เป็นหมู่บ้านต้นแบบการบริหารการพัฒนาในรูป
ของกลุ่ม องค์กร เพื่อเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้กับคนในชุมชนในระบบกลุ่ม และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” เป็น
หมู่บ้านต้นแบบการบริหารการพัฒนาในรูปแบบองค์กรเครือข่าย เพื่อใช้ศักยภาพในการดาเนินการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน และการจัดสวัสดิการชุมชน (ปรียา โสภณา. 2554)
8. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) เป็นการวิจัยที่ใช้ชุมชน
เป็นฐาน เน้นไปที่กระบวนการมากกว่าคาตอบที่อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้
และการร่วมกันปฏิบัติการ เงื่อนไขที่สาคัญจึงอยู่ที่เมื่อได้ข้อมูลจากการวิจัย จะต้องมีการใช้ข้อมูลนั้นไปปฏิ บัติการได้
(Fildes. 2005) มีหลักการสาคัญที่ให้ความเคารพต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนระบบการสร้าง
ความรู้ ปรับปรุงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านให้มีความรู้และนาไปใช้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการ โดยนักวิจัยทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการสนับสนุน จนสมาชิกขององค์การมีความรู้จากการ
เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังที่พอเพียงจนสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดาเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นลาดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นกระบวนการ คือ การศึกษาทาความเข้าใจและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
การดาเนินการวิจัย และการติดตามและประเมินผลโครงการ (ชัชวาลย์ ทัตศิวัช. 2549)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาชุมชนและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีลักษณะและผล
การศึกษาในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ แนวทางการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
พั ฒ นาสู่ค วามเป็ น ชุ ม ชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้ น การเติบ โตพร้อมกัน ทุ กด้านอย่างสอดคล้องและสมดุ ล ทั้ ง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพกายและใจของคน ฯลฯ แนวทางดังกล่าว เป็นการจัดการทุนประเทศ ทีมีในทุก ๆ
ด้าน รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ทรั พยากรธรรมชาติ และทุนสังคมด้านต่างๆ ซึ่งเป็นเสมือนกลไกสาคัญในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตและความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง (อตินันท์
พรหมพันธ์ใจ. 2550) ประชาชนในชุมชนซึ่งมีระดับการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน มีการน้ อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับที่แตกต่างกัน ชุมชนที่มีการพัฒนาระดับดี จะมีระดับความรู้สูงกว่า
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ชุมชนที่มีการพัฒ นาระดับต่ากว่าประชาชนในชุมชนที่มีระดับการพัฒ นาแตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับจุดแข็ง
จุดอ่อน และปัจจัยเอื้อ ในการพัฒนาชุมชนตนเองแตกต่างกัน ควรจัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้นา
ชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดและการปฏิบัติจริง และสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายผู้นาชุมชนที่ผ่านการ
ฝึกอบรมแล้วอย่างต่อเนื่อง (จาเนียร ชุณ หโสภาค และคณะ. 2551) โดยที่รูปแบบและกระบวนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง และปรับโครงการสร้าง
เศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน พบว่าครอบครัวจะมีความสุขได้สมาชิกในครัวเรือนต้องได้รับการศึกษาที่ดีควบคู่
หลักการทางศาสนา การอยู่รวมกันของสมาชิกในครอบครัว และการมีรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายในชีวิตประจาวัน ให้
ความสาคัญกับปัญหายาเสพติดเพื่อนบ้าน การมีส่วนรวม และผู้นา (นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล และเกยูร ใยบัว
กลิ่น. 2551)
ทั้ ง ยั ง พบว่ า แนวทางการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ หมู่ บ้ า น ได้ แ ก่ การลดค่ า
สาธารณูปโภคที่เกินความจาเป็น การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเพิ่มมูลค่าผลผลิตในอาชีพหลัก การเก็บของ
ใช้แล้วไว้ขาย การส่งเสริมการออมเงิน การส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่าเสมอ และการรณรงค์ให้คนในครัวเรือ นยึดมั่นในคุณธรรมความดีงาม
เข้าร่วมกิจกรรม ของหมู่บ้าน และการกาหนด กฎ กติกา เพื่อปฏิบัติร่วมกันในหมู่บ้าน (ไสว เจริญศรี. 2551) และ
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยชุ ม ชนที่ เข้ า มาร่วมกั น คิ ด วิ เคราะห์ แ ละแก้ ไขปั ญ หาร่วมกั น ด้ ว ยการท า
ประชาคม เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาเศรษฐกิจ ที่ ชุ ม ชนพยายามร่วมด้ วยช่ วยกัน แก้ ไขปั ญ หาของตนเอง ด้วยการใช้
กระบวนการกลุ่ม (เทวี สวรรยาธิปัติ, อาคม เจริญสุข และชัชวาล แอร่มหล้า. 2552) ขณะที่การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่น จะมีเศรษฐกิจพอเพียงเงื่อนไขด้านความรู้ ด้านความมีเหตุผล และด้านความ
พอประมาณ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจัยเกื้อหนุนด้านชุมชนเข้มแข็ง และด้านบทบาทผู้นาเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น (นัฐพงษ์ สุพร. 2554) องค์กรปกครองท้องถิ่นนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มากาหนดวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒ นา ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒ นาเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนเป็นอย่างดี ตั้งงบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพ มีกองทุนชุมชนเป็นกลไกทางการเงินที่ทาให้มีการ
ออม มีการนาแนวคิด/ความรู้/ข้อมูลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในชุมชนส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีราคาถูกที่ชุมชนสามารถผลิตได้เอง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ปัญหาการด้านการวางแผนพัฒนาในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ขาดความต่อเนื่องในการให้การสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ขาดการสนับสนุนในด้า นเจ้าหน้าที่ที่รู้จริง,วิทยากร,ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และด้านระบบการดาเนินงาน เทศบาล หน่วยงานราชการไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง ขาดผู้เชี่ยวชาญ ทาให้
ประชาชนรู้และปฏิ บั ติ ป รัช ญาเศรษฐกิจ แบบพอเพี ยงไม่ จ ริงจั ง (ถนอม จั น ใด. 2554) ท าให้ ได้ข้อ สรุป ถึง การ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมู่บ้านจะต้องให้ความสาคัญ กับ บริบทชุมชน ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม บุคลากรและผู้นา โดยยังคงต้องมีการบูรณการ การพิจารณาแบบองค์รวมทั้งจากภายในและภายนอก
ชุมชน รวมไปถึงการสร้างความยั่งยืน ด้วยการกากับดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างต่อเนื่ อง และนอกเหนือจากนี้ยัง
ควรจะต้องนาความรู้เชิงยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังมาใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนอีกด้วย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเป้าหมายของการดาเนินการวิจัย ที่มีกลไกสาคัญ คือ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วมทาหน้าที่ขับเคลื่อน โดยมีหลักคิดพื้นฐาน คือ การบูรณาการการขับเคลื่อนการ
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พัฒนาแบบองค์รวมหลอมรวมกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้ปัจจัยหลักที่เป็นองค์ความรู้สาหรับ
การขับเคลื่อนทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อย ประกอบด้วย ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร
จัดการและการประกอบการธุรกิจ การบัญชีและบัญชีครัวเรือน และการเสริมพลัง ซึ่งมีความรู้เบื้องหลังในประเด็น
หลักเหล่านี้ คือ การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มอาชีพชุมชน เป็น
ความรู้สนับสนุนภายในกรอบแนวคิด การวิจัยนี้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะได้นาเสนอรายละเอียดในการพัฒนากรอบแนวคิด
การวิจัยในรายละเอียดของแต่ละประเด็นความรู้หลักของการวิจัย และ ประเด็นกระบวนการหลักของการวิจัย
แผนภาพ กรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัยในประเด็นความรู้หลักของการวิจัย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง




3 ห่วง 2 เงื่อนไข – พอประมาณ/มีเหตุผล/ภูมิคุ้มกัน/ความรู้+คุณธรรม
การขับเคลื่อนแบบบูรณาการ – ระดับบุคคล+ระดับกลุ่ม+ระดับชุมชน
ความยั่งยืน – ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

การบัญชีและบัญชีครัวเรือน
การทาบัญชีครัวเรือน คุณธรรม/วินยั /ความรับผิดชอบ การวิเคราะห์/
การใช้ประโยชน์

ผู้นา
ศักยภาพ วิสัยทัศน์ กระบวนทัศน์

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

การเสริมพลัง
- การสร้างเสริมพลังกาย - การดูงาน
- การสร้างเสริมพลังใจ - การติดตาม
- การสร้างเสริมพลังสติปัญญา การเรียนรู้ และความรู้
- การขับเคลื่อนตนเอง การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง
สิ่งที่ใกล้ตัว
- การสร้างเสริมพลังองค์กร/ชุมชน - การทางานร่วมกัน
สร้างเสริมพลังเครือข่าย ผ่านการสื่อสาร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน
ชุมชนแห่งปัญญา เศรษฐกิจชุมชน ผู้นา
การบริหารจัดการชุมชน

การบริหารจัดการและการประกอบการธุรกิจ – กลุ่มอาชีพ
 กระบวนการจัดการ – วางแผน/จัดองค์การ/จัดคนเข้าทางาน/อานวยการ/ติดตามประเมินผล
 การดาเนินการตามหน้าที่หลัก – การผลิต/การตลาด/การเงิน/การบัญชี/บุคลากร
 หลักการจัดการ – ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล/ประหยัด/เป็นธรรม
วิธีการดาเนินการวิจัย
ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยทั้งแผนงานวิจัย ด้วยการเริ่มดาเนินการวิจัย การศึกษา ทาความเข้าใจและ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การสารวจ ศึกษาชุมชนและการเตรียมคน
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และเครือข่ายความร่วมมือ จะใช้การประชุมปฏิบัติการผู้นาทุกภาคส่วนของชุมชนเพื่อชี้แจง ทาความเข้าใจ ร่วม
กาหนดแผนหรือทบทวนแผนปฏิบัติการ และสรุปบทเรียนเพื่อการดาเนินการในขั้นต่อไป และดาเนินการวิจัยเชิง
สารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นจึงดาเนินการวิจัย จะมีกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนที่ เกิดจาก
กิจกรรมของทุกโครงการวิจัยย่อย เป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการวิจัยได้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การพิจารณาความเหมาะสมและการกาหนดแผนงานโครงการและการจัดการ
และการปฏิบัติตามโครงการ จะดาเนินการแบบบูรณาการทั้งแผนงานวิ จัยและโครงการวิจัยย่อย โดยนาข้อมูล
เบื้องต้นมาพัฒนาเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละโครงการ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนแผนงานวิจัย การ
พิจารณาความเหมาะสมและการกาหนดแผนงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระดับแผนงานและ
โครงการย่อย การปฏิบัติตามโครงการขับ เคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระดับแผนงานและโครงการย่อย เน้น
ให้ภาคีนักวิจัยและนักศึกษาเป็นผู้ออกแบบระบบข้อมูล และกระบวนการเรียนรู้ ภาคีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล
ร่วมหนุนเสริมทรัพยากรและการปฏิบัติ ภาคีกานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนาบริหารจัดการและประสานงานระดับพื้นที่
และแกนนาผู้แทนหมู่บ้าน กลุ่มอาชี พ กลุ่มบัญ ชี ค รัวเรือน ร่วมปฏิบั ติการและเรียนรู้ตามประเด็น และทั้ งแผน
งานวิ จั ย และกิ จ กรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ทั้ ง จากการปฏิ บั ติ ก ารและการ
ประเมินผลความสาเร็จ ประกอบด้วย การประชุมปฏิบัติการสรุปบทเรียนระหว่างและหลังการปฏิบัติการในกิจกรรม
การวิจัย การติดตามกากับ ตรวจสอบความถูกต้อง การรายงานผลการวิจัยผ่านเวทีคืนข้อมูล การรับฟังความเห็น
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน การสรุปความรู้เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กาหนดประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในโครงการวิจัยย่อย ประกอบด้วย ผู้บริหาร
เทศบาล เจ้ า หน้ าที่ เทศบาล ผู้ น าชุ ม ชน (ก านั น -ผู้ ใหญ่ บ้ าน) กรรมการหมู่ บ้ าน ผู้ น ากลุ่ ม อาชี พ และครัวเรือ น
เป้าหมาย และนักวิจัยทั้งโครงการย่อยและแผนงานวิจัยที่เป็นทั้งผู้จัด การกับข้อมูลและเป็นผู้ให้ข้อมูล ในระดับแผน
งานวิจัย ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามมาตรฐานการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม แบบศึกษาบริบทชุมชน แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและการประชุมระดมสมอง
และแบบการประชุ ม สรุป บทเรียนก่ อน ระหว่าง และหลังการปฏิ บั ติ กิจ กรรมการวิจั ย และแบบบั น ทึ กผลการ
สังเกตการณ์ ผลการดาเนินกิจกรรมการวิจัยทั้งก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติกิจกรรมการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณจากแบบสอบถาม ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งระหว่างการดาเนินกิจกรรมวิจัยและเมื่อเก็บข้อมูลแล้ว โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาใน
ส่วนของข้อมูลที่เป็นเอกสาร และใช้การวิเคราะห์อุปนัยและการจาแนกประเภทในส่วนของข้อมูลภาคสนาม และ
บูรณาการการอธิบายเป็นค่าสถิติและขยายความหรืออธิบายร่วมด้วยกับข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะของบริบทชุมชน และบริบทผู้นาชุมชน การทาบัญชีครัวเรือน กลุ่มอาชีพ และการ
ดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 สรุปผลการศึกษา ประกอบด้วยผลการศึกษาบริบทชุมชน ผู้นาชุมชน การทาบัญชีครัวเรือนใน
ชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชน และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
1.1.1 บริบทชุมชน ตาบลรังกาใหญ่มีสภาพการเมืองการปกครองในพื้นที่มีฐานะเป็นเทศบาล
ตาบลในลักษณะของการปกครองท้องถิ่น และการปกครองในส่วนภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับอาเภอพิมาย มีผู้ปกครอง
ท้องที่ คือ กานันและผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้านมีพัฒนาการมาจากการเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ และแบ่งแยก
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ออกเป็นหมู่บ้านย่อยตามสถานการณ์และเงื่อนไขการพัฒนาในช่วงเวลาที่ผ่านมา เมื่อศึกษาในเชิงลึกจะพบว่ามีการ
จัดแบ่งชุมชนออกเป็น 4 พื้นที่ หรือ 4 โซนหมู่บ้านที่มีความเป็นชุมชนเดิมหรือมีความกลมเกลียวกันอย่างใกล้ชิด
ประกอบด้วย โซนพุทรา โซนตะปัน โซนรังกา และโซนฉกาจ ช่องโค นิคม
1.1.2 บริบทผู้นาชุมชน ผู้นามีศักยภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากด้าน
ภูมิคุ้มกัน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้เป็นอย่ างดี เงื่อนไขความรู้ มี
ทักษะการติดต่อสื่อสารให้คนในชุมชนเข้าใจและทางานร่วมกันอย่างราบรื่น ด้านความมีเหตุผล ผู้นารับฟังและ
ยอมรับความคิดเห็นของคนในชุมชนอย่างมีเหตุผล เงื่อนไขคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวบ้านในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน ศักยภาพที่ผู้นาชุมชนต้ องมี ประกอบด้วย การเป็นผู้นาในการพัฒนาชุมชน และแนะนาข้อมูล
ข่าวสารแก่ลูกบ้าน มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีความรู้ในเรื่องการทาเกษตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกใน
ชุ ม ชน เป็ น แบบอย่า งที่ ดี มี ค วามยุ ติ ธรรม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต มี น้ าใจ เอื้ อ เฟื้ อ เผื่อ แผ่ รัก ชุ ม ชน และมี ค วามรู้ด้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถถ่ายทอดให้ลูกบ้านรับรู้และเข้าใจ สามารถนามาใช้ในชุมชนได้
1.1.3 บริ บ ทการท าบั ญ ชี ค รั ว เรือ นในชุ ม ชน การด าเนิ น การจั ด ให้ มี ก ารท าบั ญ ชี ค รัว เรื อ น
กลุ่มเป้าหมาย 20 ครัวเรือน ต่อ 1 หมู่บ้านเริ่มดาเนินการเบื้องต้นโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทา
บัญชีครัวเรือนให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่ลงพื้นที่ประจาในแต่ละหมู่บ้าน ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลและติดตามการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนในทุก ๆ หมู่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ การทาบัญชีแบบง่ายที่สุด ใช้แบบบันทึกสาเร็จรูป
เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน ยึดหลักสาระสาคัญของรายละเอียดหรือข้อความที่
ต้องการในแบบฟอร์มนั้น ๆ ที่เมื่อทาแล้วจะการเรียนรู้และนาไปปฏิบัติได้ต่อในครัวเรือน ที่จัดทาโดยส่วนราชการ
เองได้อย่างสะดวกและเป็นแบบอย่างที่ใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ในระดับชุมชนได้
1.1.4 บริบ ทกลุ่มอาชีพ ในชุ มชนในมิติของการพั ฒ นากลุ่มอาชี พ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า ส่วนใหญ่มีจุดแข็งของกลุ่มในด้านภูมิปัญญาในการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ การใช้ทรัพยากร
ในชุมชนเป็นหลัก มีความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และมีผู้นาที่เข้ มแข็ง โดยที่มีจุดอ่อนสาคัญ คือ คนใน
ชุมชนขาดความรู้ในการผลิตสินค้าให้มีมาตรฐาน การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ และการขาด
ความรู้ในการประกอบการ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่สาคัญ คือ ภาวะเศรษฐกิจที่ทาให้ผู้ซื้อมีอานาจซื้อลดลง มีการ
แข่งขันกันทั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยกันเองและผู้ประกอบการเอกชนในทุกระดับ มีศักยภาพ ภูมิปัญญา ความโดดเด่น
และโอกาสในการพัฒนาตามแผนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง คืออาชีพที่มีศักยภาพภายในชุมชนอย่างหลากหลาย
1.1.5 บริบ ทการเป็ น หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น ชุ ม ชนเก่ า แก่ ที่ มี พั ฒ นาการแสดงเป็ น
ลักษณะของชุมชนท้องถิ่นของไทยในหลายมิติไปพร้อม ๆ กัน ทั้งชุมชนเชิงสังคมเครือญาติและชุมชนที่รัฐจัดระบบ
สวัสดิการที่ทากิน ที่มีการพัฒนาเป็นชุมชนเศรษฐกิจการค้า การผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรม ชุมชนเกษตรแบบนา
ข้าว ไร่นาสวนผสม ไร่อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา ตลอดจนชุมชนยากจนด้ อยโอกาส และในมิติของชุมชนที่มี
ผลกระทบจากภาวการณ์เป็นสังคมผู้สูงอายุ ความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด การเผชิญกับภัยธรรมชาติทั้งน้าท่วม
และภัยแล้ง โดยมีการบริหารจัดการชุมชนที่ประสานกันอย่างดีทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น คือ เทศบาล กับฝ่าย
ปกครองท้องที่ คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน ความหลากหลายเหล่านี้จะเป็นภาพที่ชัดเจนในเชิงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ตั้งแต่ครัวเรือน หมู่บ้าน กลุ่มพื้นที่และทั้งตาบล
1.2 อภิ ป รายผล กิจ กรรมการศึ กษา ท าความเข้าใจและสื่ อสารกับ กลุ่ม เป้ าหมาย ด าเนิ น ไปตาม
ข้อสรุปของ ชั ชวาลย์ ทั ตศิวัช (2549) ผลที่ เกิดขึ้นจึ งเป็ นทั้ งข้อมูลและการเรียนรู้เบื้องต้นระหว่างภาคี วิจัย มี
สถานการณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นั ท ธปราชญ์ นั น ทิ วั ฒ น์ กุ ล และเกยู ร ใยบั ว กลิ่ น (2551) ที่ พ บว่ า
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ครอบครัวจะมีความสุขได้สมาชิกในครัวเรือนต้องได้รับการศึกษาที่ดีควบคู่ หลักการทางศาสนา การอยู่รวมกันของ
สมาชิกในครอบครัว และการมีรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายในชีวิตประจาวัน เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับ งานของเทวี
สวรรยาธิปัติ, อาคม เจริญสุข และชัชวาล แอร่มหล้า (2552) ที่เริ่มจากการสร้างความเข้าใจสภาพพื้นฐานของชุมชน
หมู่บ้านร่วมกับชุมชนด้วยการจัดทาเวทีประชาคมเพื่อศึกษาและหาข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของชุมชน
ร่วมกับประชาชน ประเมินสถานการณ์ กล่าวได้ว่าเป็นไปตามคุณลักษณะความเป็นชนบทไทยที่เป็นชุมชนดั้งเดิม อยู่
อาศัยแบบเครือญาติ มีความรัก ความเอื้ออาทร ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนา
เป็นรากฐานที่ดีต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชิงลึกและ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ทุกขั้นตอน ให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมไปด้วย
2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 สรุปผลการศึกษา การดาเนินการวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะให้ความสาคัญ
กับการออกแบบกิจกรรมการขับเคลื่อนจากระดับครัวเรือน ชุมชน ผู้นาหมู่บ้าน โซนหมู่บ้านและทั้งตาบล โดยมีแกน
น าการขั บ เคลื่ อ นในระดั บ ชุ ม ชนและต าบล คื อ ผู้ น าที่ ห นุ น เสริม ด้ ว ยการวิจั ย การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น า และมี
กรณีศึกษาการเรียนรู้เพิ่มเติมที่สาคัญในการเรียนรู้ทั้งการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน คือ บัญชี
ครัวเรือน และการสร้างเสริมรายได้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนจากการวิจัยการพัฒนากลุ่มอาชีพนาร่อง
ในชุมชน ผลของการขับเคลื่อนในภาพรวม คือ มีบูรณาการกิจกรรมวิจัยในทุกมิติที่เชื่อมโยงกันไปสู่การศึกษา พัฒนา
และทดลองปฏิบัติ เป็นแผนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่นาไปปฏิบัติ เป็นการหนุนเสริมการพัฒนาผู้นาชุมชนให้ทา
หน้าที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง สมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามีส่ วนร่วมทั้งการเรียนรู้และ การปฏิบัติจนทาให้เกิด
เป็นขบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งชุมชนและตาบลได้
2.2 อภิปรายผล การดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามการวิจัยนี้ ทั้งแผนงานวิจัย
และโครงการวิจัยย่อยได้ยึดถือเอายุทธวิธีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2545) มาดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน ควบคู่กันไป คือ การเชื่อมโยง
เครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาวิชาการและศึกษาวิจัย การสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมีเครือข่ายการสนับสนุนเป็นส่วนหนุนเสริมด้านองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้และ
การเป็นที่ปรึกษา และเครือข่ายสนับสนุนตามภารกิจ หนุนเสริมด้วยกระบวนการและวิธีการในการสร้างเสริมพลัง
อานาจเชิงบวก ตามแนวคิดของ อรทัย อาจอ่า (2554) ใช้ความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ชุ มชนท้ องถิ่น ที่ เป็ น เป้ าหมายหลั ก และบริห ารแรงจู งใจให้ ช าวบ้ านท าบั ญ ชี ค รัวเรือน (คณะท างานบู รณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ. 2549 ; ภีม ภคเมธาวี. 2551) เช่นเดียวกับการเสริม
พลังกลุ่มอาชีพให้มีการจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดของ ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์ (2554) ด้วย
การสร้างเวทีการเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน สร้างหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนา
สถานที่ดูงาน และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงและการเผยแพร่ เชื่อมโยงกับการเลือกใช้ กลยุทธ์การพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีการประเมินผลเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครราชสีมา สถาบันการพัฒนาชุมชน. 2554) ผลที่เกิดขึ้นจะมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละมิติ ได้แก่ งานของอตินันท์ พรหมพันธ์ใจ (2550) ที่มีแนวทางการพัฒนาชุมชนที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการเติบโต
พร้อมกันทุกด้านอย่างสอดคล้องและสมดุล และงานของจาเนียร ชุณหโสภาค และคณะ (2551) ที่มีการเสริมสร้าง
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ศักยภาพด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สองคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน ทา
ให้ผู้นาชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากการเสริมสร้างศักยภาพด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เช่นเดียวกับ นัทธปราชญ์
นันทิวัฒน์กุล และเกยูร ใยบัวกลิ่น (2551) ที่พบว่าครอบครัวจะมีความสุขได้สมาชิกในครัวเรือนต้องได้รับการศึกษา
ที่ ดี ค วบคู่ ห ลั ก การทางศาสนา การอยู่ รวมกั น ของสมาชิ ก ในครอบครัว และการมี รายได้ ที่ ม ากกว่า รายจ่ า ยใน
ชีวิตประจาวัน ขณะที่มีกิจกรรมเป็นแบบอย่างตามงานของ ไสว เจริญศรี (2551) ได้แก่ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้
ทุกครัวเรือนควรจัดทาบัญชี ยึดมั่นในคุณธรรมความดีงาม ยืนยันเป็นความรู้จากการสรุปบทเรียนและการเทียบเคียง
กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะนามาซึ่งการสรุปประเด็นสาหรับการนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนรายโครงการวิจัยและการบูรณาการระดับแผนงานวิจัย
3.1 สรุปผลการศึกษา การประเมินประโยชน์จากการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแต่ละโครงการวิจัยย่อ
พบว่า เกิดประโยชน์ในระดับมากทั้งสิ้น บทเรียนที่ สาคัญตามกิจกรรมการวิจัย ได้แก่ การศึกษาบริบทและศักยภาพ
ของผู้นาชุ มชน การสรุปผลการวิเคราะห์การดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเสริมพลัง
ศักยภาพผู้นาชุมชน จะเป็นพื้นฐานการทาความเข้าใจจากภายในตัวตนของผู้นาและชุมชน ความรู้และความจริงจะ
ถูกจัดระบบให้เข้าใจง่าย ส่วนการจัดทาบัญชีครัวเรือน พบว่าเกิดชุดความรู้ ทักษะและแนวทางการดาเนินงานให้
ชุมชนมีการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืน สนับสนุนขบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาท้องถิ่น
และสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มอาชีพชุมชนและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยง เกิดแนวคิดการนาผลการบันทึกบัญชี
ครัวเรือนไปต่อยอดความคิดสู่การวางแผนการเพิ่มรายรับจากอาชีพเสริม โดยที่การขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มอาชีพ
สรุปเป็นความรู้ตลอดกระบวนการได้ว่าการหนุนเสริมและการเรียนรู้ ควรประกอบด้วย การสร้างเสริมพลังกาย การดูงาน การสร้างเสริมพลังใจ - การติดตาม และการคืนข้อมูลให้กับชุมชนในประเด็นสาคัญด้านทางการบริหาร
จัดการธุรกิจของกลุ่มอาชีพ หมู่บ้าน อาชีพที่มีศักยภาพ ภูมิปัญญา ความโดดเด่น และโอกาสในการพัฒนาตามแผน
ชุ ม ชนเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ด าเนิ น การต่ อ ในทิ ศ ทางการพั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ ที่ เป็ น ระบบบู รณาการใช้ ค วามรู้ และ
ตอบสนองเจตนารมณ์ ของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพได้สมบูรณ์ และสรุปบทเรียนการดาเนินการวิจัยการขับเคลื่อน
หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพี ยง คื อ การเรียนรู้ระดับการเป็ นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้องมีความรู้ค วามเข้าใจใน
องค์ประกอบของแต่ละระดับ ความเข้าใจในเงื่อนไขและข้อ จากัด สภาพปัญหาของหมู่บ้านและเกิดการแลกเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้ และการทาแผนชุมชนจะบรรลุผลสาเร็จไม่ได้หากคนในชุมชนไม่ร่วมมือกันและยังทาให้เป็น
หมู่บ้านเกิดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีการพัฒนาและศักยภาพ เกิดความรู้และพัฒนาชุมชนให้แข็งแรง
ทาให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีกันและทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
3.2 อภิปรายผล ผลของการวิจัย ที่เน้นให้นักวิจัยอยู่ในฐานะเป็นผู้ร่วมเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกับ
ชุมชนที่ศึกษา ยืนยันได้ด้วยงานของ เทวี สวรรยาธิปัติ, อาคม เจริญสุข และชัชวาล แอร่มหล้า (2552) ที่พบว่าการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนที่เข้ามาร่วมกันคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจที่ชุมชนพยายามร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาของตนเอง ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่ม เสริมเติมด้วย งาน
ของ นั ฐพงษ์ สุ พ ร (2554) ที่ พ บว่า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเงื่ อ นไขด้ านความรู้ ด้ า นความมี เหตุ ผ ล และด้ า นความ
พอประมาณ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น และมีปัจจัยเกื้อหนุนด้านชุมชนเข้มแข็ง และด้านบทบาท
ผู้นาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒ นาท้องถิ่น เช่นเดียวกับ ถนอม จันใด (2554) ที่พบว่า ในระดับพื้นที่ การ
วางแผนพัฒนาในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขาดความต่อเนื่องในการให้การสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ภารกิจของเทศบาลมีหน้าที่เพื่อบริการประชาชนหลาย ๆ ด้าน ผู้บริหารสนใจที่จะนา
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งบประมาณไปลงทุนในด้านอื่น ๆ มากกว่าด้านกิจกรรม ซึ่งเป็นมุมมองในสาระสาคัญที่ตีความได้เป็นสภาพปัญหา
เช่นเดียวกับผลการวิจัย ที่จะต้องมีการนาไปพิจารณาเป็นปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือไปจากบทเรียนความสาเร็จที่พบใน
การออกแบบระบบการดาเนินการวิจัยครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการใช้ประโยชน์จากการวิจัย
มี บ ทเรี ย นที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย น าผลที่ ได้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมของตนเองและครอบครัว และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและองค์กรที่รับผิดชอบให้มี
ความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นสมาชิกที่ดีแก่สังคม พัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มี
ทักษะการเป็นผู้สอนแนะเพิ่มขึ้น และได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทางวิชาการจากการดาเนินการวิจัย ทาให้มีทั้ง
ความรู้และปัญญาในการนาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของตนเองและ
ครอบครัว และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรที่รับผิดชอบให้มีความ
เข้ มแข็ง และพึ่ งตนเองได้ อย่างยั่งยื น ใช้ ป ระโยชน์ ต่อการเรียนรู้การด ารงชี วิต ที่ มั่น คง และได้ ใช้ เป็ น เครื่องมื อ
สนับสนุนการเรียนรู้หรือการพัฒนาทางวิชาการต่อไป
2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาสู่การวิจัยในโอกาสต่อไป
การวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เดิม ในประเด็นเพิ่มเติม หรือการติดตามผล
การพัฒนาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระยะต่อไป เพื่อเป็นการตรวจสอบความยั่งยืน ความต่อเนื่อง
และการวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติและพื้นที่ใหม่ ศึก ษาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบปัจจัย
ความเป็นชุมชนเมือง ชุมชนชนบทที่เหมือนหรือต่าง และวิเคราะห์ไปตามภูมิสังคมจากการมีส่วนร่วมในชุมชนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนได้
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การศึกษาการใช้พจนานุกรมและปัญหาการใช้พจนานุกรมในการแปล 2 นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปีท่ี 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
STUDY OF USING DICTIONARIES AND PROBLEM OF USING DICTIONARIES IN TRANSLATION 2
MAJOR CHINESE LANGUAGE STUDENTS, 3RD YEAR, FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL
SCIENCES, NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY
รุจิรา ศรีสุภา1 วิชมัย อิ่มวิเศษ2 และ Li Xuan Xuan3
Ruchira Srisupha1 and Witchamai Imviset2
1อาจารย์ ดร. และ 2, 3อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พจนานุกรมและปัญหาในการใช้พจนานุกรมในวิชาการ แปล 2
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 50 คน ดาเนินการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ การสังเกตในชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบพจนานุกรมที่นักศึกษาใช้มากที่สุดในการแปล
คือ พจนานุกรมภาษาสองภาษา และชนิดที่ใช้บ่อยที่สุดคือพจนานุก รมออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต ปัญหาในการใช้
พจนานุกรมจีน-ไทยที่พบมากที่สุดคือไม่มีคาศัพท์หรือข้อมูลที่ต้องการค้นหา หาความหมายคาศัพท์ที่ต้องการไม่ได้
และปัญหาในการใช้พจนานุกรมจีน -จีนที่พบมากที่สุดคือไม่เข้าใจคาจากัดความที่ให้ไว้ในพจนานุกรม ไม่มีคาศัพท์
หรือข้อมูลทีต่ ้องการค้นหา ส่วนผลจากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้พจนานุกรมจีน-ไทยในการแปล
และใช้พจนานุกรมหลายชนิดหลายรูปแบบประกอบกันโดยเฉพาะพจนานุกรมออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต
คาสาคัญ : รูปแบบการใช้พจนานุกรม, ปัญหาการใช้พจนานุกรมในการแปล, นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน
ABSTRACT
This research aims to study the use of dictionaries and problems in the use of dictionaries
obtained in Translation 2 subject. The subjects included 51 students, Semester 1, Year 2017. The
research was conducted in the form of survey research using questionnaires and interviews.
Including observation in class. Quantitative data were analyzed by frequency and percentage.
Qualitative data were analyzed by content analysis. The research found that the most commonly
used form of dictionaries were bilingual dictionaries. In addition, the most commonly used type is
the online dictionary on the internet. The most common problem found in the use of ChineseThai dictionary is lack of vocabulary or information. The most common problem found in the use
of Chinese-Chinese dictionary is disabling to understand the definitions given in the dictionary and
no words or information to search. A result of the interviews revealed that most students chose
to use Chinese-Thai dictionaries to translate and use various types of dictionaries.
Keywords : Dictionary format, problems with the use of dictionaries in translation, students
majoring in Chinese.
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ข้อมูลข่าวสารไร้
ขีดจากัด การรับสารอย่างรวดเร็วดังนั้นสภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 ในหลักการเรียน
รู้เท่าทันเทคโนโลยีนั้น รูปแบบการเรียนการสอนในวิชาการแปลโดยการใช้พจนานุกรมก็ได้มีความเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตโดยผู้เรียนเริ่มใช้พจนานุกรมเป็นรูปแบบหนังสือ เปิดหมวดอักษรแล้วค่อยหาคาอ่านและความหมาย พอ
มาถึงยุคปัจจุบันนักศึกษาใช้ smart phone ในการถ่ายรูปแล้วนาไปแปลใน google translate หรือไม่ก็ใช้เสียงแล้ว
แปลเป็นตัวอักษรออกมาในรูปแบบการเขียนทาให้ผลการแปลนั้นบิดเบือนไปเป็นอย่างมากเนื่องจากคาบางคาไม่มีใน
google translate
การเรียนภาษาจีนในรายวิชาการแปลนั้นหัวใจสาคัญของผู้เรียนคือการใช้พจนานุกรมเพราะพจนานุกรม
เป็นสื่อ สะพานเชื่อมที่ทาให้เข้าใจความหมายคาศัพท์ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการแปลด้านการพูด การแปลแบบ
เขียนล้วนต้องใช้พจนานุกรมเป็นสะพานเชื่อมไปสู่อีกภาษาหนึ่งระหว่างภาษาจีนและภาษาไทยดังนั้นในการแปลจึง
สาคัญมากที่ผู้เรียนต้องใช้พจนานุกรมอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ
Zengin และ Kaçar (2011) กล่าวว่า ผู้เรียนภาษาที่สองมักใช้พจนานุกรมออนไลน์เพื่อปรับปรุงการใช้
ภาษาในเชิงลีลา และโครงสร้าง ประโยคของภาษา ในปัจจุบันการแปลภาษาด้วยเครื่องเข้ามามีบทบาทในการช่วย
แปลแก่ผู้เรียน ภาษาที่สองซึ่งการพัฒนานวัตกรรมการแปลภาษาด้วยเครื่องดังกล่าวก่อให้เกิดเครื่องมือช่วย แปล
หลายชนิด หนึ่งในนั้นคือ “Google Translate” (GT) ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมของ Google ที่ ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในปั จจุ บั นอาศั ยหลักการทางานด้วยการอ้างอิงสถิติในการแปล จึ งท าให้มีค วามสะดวกและรวดเร็ว
สามารถแปลข้อความอัตโนมัติภายในระยะเวลาอันสั้น Seleskovitch (1984) กล่าวว่าการแปลที่มีประสิทธิภาพมีสิ่ง
ที่ต้องคานึงอยู่สาม ประการคือ 1) ข้อความหรือตัวภาษาต้นทางและปลายทาง 2) ความหมายแฝงซึ่งมิได้กล่าว
โดยตรงในตัวข้อความและจ าเป็นต้องอาศัยการตีความ และ 3) การถ่ายทอดธรรมชาติของ ภาษาต้นทาง เมื่อแปล
ออกมาแล้วจะต้องไม่ขัดกับลักษณะของภาษาปลายทาง Beer (2011) ที่ได้สรุปปัญหาที่เกิดจากการแปลภาษาด้วย
เครื่องไว้สามประเด็นด้วยกันคือ 1) ปริมาณข้อมูลระหว่างคู่ภาษาบางภาษาใน GT อาจยังมีน้อยทาให้การแปลในคู่
ภาษานั้นไม่สมบูรณ์ 2) ประเด็นทางวัฒนธรรม แต่ละประเทศย่อมมีภาษาพูดเป็นของตนเอง โครงสร้างของแต่ละ
ภาษาไม่สามารถเทียบเคียงกันได้ และ 3) ประเด็นคาศัพท์ เช่นในวงการอุตสาหกรรมมีการสร้างคาศัพท์หรืออักษร
ย่อใหม่ๆ ขึ้นมากมาย จึงอาจทาให้เครื่องแปลไม่มีฐานข้อมูลที่กล่าวมา
จากการใช้ รู ป แบบพจนานุ ก รมออนไลน์ ข้ า งต้ น ท าให้ ผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ และปั ญ หาการใช้
พจนานุกรมออนไลน์“Google Translate” (GT) โดยผลที่ได้สามารถทราบถึงรูปแบบการใช้พจนานุกรมและปัญหา
การใช้พจนานุกรมตลอดจนผู้สอนการแปลสามารถให้คาแนะนานักศึกษาในรายวิชาการแปลได้ดี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ พ จนานุ ก รมในวิ ช าการแปล 2 ของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าเอกภาษาจี น ชั้ น ปี ที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้พจนานุกรมในวิชาการแปล 2ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด
รูปแบบการใช้พจนานุกรม

ประเภทพจนานุกรมต่างๆ

ผลการแปลของนักศึกษา
ข้อผิดพลาดการแปลภาษาจีน

ปัญหาการใช้พจนานุกรม

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยโดยวิธีการแจกแบบสอบถามการใช้พจนานุกรมและปัญหาในการใช้ พจนานุกรมใน
วิชาการแปล 2 ให้กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปี ที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 50 คน ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาจานวน 10 คน
โดยเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมาก 5 คน ปานกลาง 15 คน และอ่อน 10 คน เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งคาถามในการสัมภาษณ์ครอบคลุม 2 ประเด็น คือ การใช้พจนานุกรมและปัญหาในการใช้พจนานุกรมในวิชาการ
แปล2 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละและวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ โดยนาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้ แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยในส่วนการ
แปลความหมายของระดับ คะแนนในแบบสอบถาม ใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์ใน การวิเคราะห์
ตามแนวคิดของ Best (1997) มีรายละเอียดดังนี้ ค่าเฉลี่ย ระดับการแปลความหมาย 4.50-5.00 มากที่สุด บ่อยมาก
หรือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3.50-4.49 มาก บ่อย หรือ เห็นด้วยมาก 2.50-3.49 ปานกลาง เป็นบางครั้ง หรือ เห็นด้วย
1.50-2.49 น้อย หรือ ไม่เห็นด้วย 1.00-1.49 น้อยที่สุด หรือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 รูปแบบพจนานุกรม
รูปแบบพจนานุกรม
จีน-ไทย
ไทย-จีน
จีน-จีน
จีน-ไทย, ไทย-จีน,จีน-จีน

x̄
3.67
3.42
2.40
3.08

S.D.
0.96
0.87
1.05
0.83

ระดับ
มาก
มาก
น้อย
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่ารูปแบบพจนานุกรมที่นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาใช้ในการแปลคือรูปแบบพจนานุกรมจีน -ไทยอยู่ในระดับมาก (3.67 ) และรูปแบบพจนานุกรมไทย-จีน
(3.42 )รองลงมาคือรูปแบบพจนานุกรมจีน-ไทย, ไทย-จีน,จีน-จีน (3.08) และอยู่ในระดับน้อยคือรูปแบบพจนานุกรม
จีน-จีน (2.40)
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ตารางที่ 2 ประเภทการใช้พจนานุกรมที่นักศึกษาใช้บ่อยที่สุดในการแปล
ประเภทการใช้พจนานุกรมที่นักศึกษาใช้บ่อยที่สุดในการแปล
พจนานุกรมออนไลน์ google translate, baidu เป็นต้น
แอพพิเคชั่นพจนานุกรมในมือถือ

x̄
3.38
4.13

S.D.
0.74
0.88

ระดับ
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าประเภทการใช้ พ จนานุกรมที่ นักศึ กษาในระดับ มากในการแปลคือ แอพพิ เคชั่ น
พจนานุกรมในมือถือ (4.13) และอยู่ในระดับปานกลางคือพจนานุกรมออนไลน์ google translate, baidu (3.38)
ตารางที่ 3 ประเด็นที่นักศึกษาใช้พจนานุกรมในการแปล
ประเด็นที่นักศึกษาใช้พจนานุกรมในการแปล
ค้นหาการอ่านตัวอักษรจีน
ค้นหาความหมายที่จะแปล
ค้นหาวิธีใช้คาศัพท์และไวยากรณ์
ค้ น หาข้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น ค าพ้ อ งรู ป ค าพ้ อ งเสี ย งค าตรงข้ า ม และค า
ปรากฏร่วม เป็นต้น
ค้นหาวิธีการใช้ประโยค (ตัวอย่างประโยค)

x̄
4.13
4.17
3.63
3.35

S.D.
0.84
0.85
0.95
0.76

ระดับ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.56
3.16

0.75
0.61

มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่าประเด็นที่นักศึกษาใช้พจนานุกรมในการแปลระดับมากคือค้นหาความหมายที่จะ
แปล (4.17) ค้นหาการอ่านตัวอักษรจีน (4.13) ค้นหาวิธีใช้คาศัพท์และไวยากรณ์ 3.63 ค้นหาวิธีการใช้ประโยค
(ตัวอย่างประโยค) (3.56) และอยู่ในระดับปานกลางคือ ค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น คาพ้องรูป คาพ้องเสียงคาตรงข้าม
และคาปรากฏร่วม (3.35)
ตารางที่ 4 ปัญหาการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย ในการแปล
ปัญหาการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย ในการแปล
ไม่มีคาศัพท์ที่ต้องการค้นหา
ค้นหาความหมายที่ต้องการไม่ได้
ไม่เข้าใจบริบทในการแปลจึงไม่ทราบจะใช้คาศัพท์ตัวใด
ไม่เข้าใจวิธีการจัดเรียงหมวดหมู่ พจนานุกรม
ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ คาย่อ ในพจนานุกรม

x̄
3.08
3.23
3.46
2.92
3.12
3.16

S.D.
1.08
0.89
0.82
0.83
0.96
0.61

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่าปัญหาการใช้พจนานุกรมจีน -ไทย ในการแปลที่อยู่ในระดับปานกลางคือ ไม่เข้าใจ
บริบทในการแปลจึงไม่ทราบจะใช้ คาศัพท์ตัวใด (3.46) รองลงมาคือค้นหาความหมายที่ต้องการไม่ได้ (3.23) ไม่
เข้าใจสัญ ลักษณ์ ค าย่อ ในพจนานุ กรม (3.12) ไม่ มีค าศั พ ท์ ที่ ต้ องการค้ น หา (3.08)และไม่ เข้ าใจวิธีก ารจัด เรียง
หมวดหมู่ พจนานุกรม(2.92)
786

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 5 ปัญหาการใช้พจนานุกรมจีน-จีน ในการแปล
ปัญหาการใช้พจนานุกรมจีน-จีน ในการแปล
ไม่เข้าใจคาจากัดความในพจนานุกรม(ความหมายจากภาษาจีนเป็นภาษาจีน)
ไม่ปรากฏคาศัพท์ที่ต้องการค้นหา
ค้นหาความหมายที่ต้องการไม่พบ
ไม่เข้าใจวิธีการจัดเรียงหมวดหมู่ พจนานุกรม
ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ คาย่อ ในพจนานุกรม

x̄
3.44
3.42
3.29
3.02
3.23

S.D.
0.91
0.87
0.82
0.82
0.87

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 5 พบว่าปัญหาการใช้พจนานุกรมจีน -จีน ในการแปลที่พบอยู่ในระดับปานกลางคือไม่เข้าใจ
คาจากัดความในพจนานุกรม(ความหมายจากภาษาจีนเป็นภาษาจีน) (3.44) รองลงมาคือไม่ปรากฏคาศัพท์ที่ต้องการ
ค้นหา (3.42) ค้นหาความหมายที่ต้องการไม่พบ (3.29) ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ คาย่อ ในพจนานุกรม (3.23) และไม่
เข้าใจวิธีการจัดเรียงหมวดหมู่ พจนานุกรม (3.02)
ตารางที่ 6 ปัญหาการใช้พจนานุกรมไทย-จีน ในการแปล
ปัญหาการใช้พจนานุกรมไทย-จีน ในการแปล
ไม่ปรากฏคาศัพท์ที่ต้องการค้นหา
ค้นหาคาศัพท์ที่สอดคล้องในบริบทไม่พบ
ไม่เข้าใจวิธีการจัดเรียงหมวดหมู่ พจนานุกรม
ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ คาย่อ ในพจนานุกรม

S.D.
0.99
0.81
0.88
0.95

x̄
3.13
3.17
2.92
3.13

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 6 พบว่าปัญหาการใช้พจนานุกรมไทย-จีน ในการแปลที่พบอยู่ในระดับปานกลางคือ ค้นหา
คาศัพท์ที่สอดคล้องในบริบทไม่พบ (3.17) รองลงมาคือไม่ปรากฏคาศัพท์ที่ต้องการค้นหาและไม่เข้าใจสัญลักษณ์ คา
ย่อ ในพจนานุกรม (3.13)และไม่เข้าใจวิธีการจัดเรียงหมวดหมู่ พจนานุกรม (2.92)
ตารางที่ 7 ปัญหาการใช้พจนานุกรมในการแปล
ปัญหาการใช้พจนานุกรมในการแปล
พจนานุกรมใช้ยากเกินไป
ไม่มีทักษะการใช้พจนานุกรม
พจนานุกรมมีคาศัพท์วิชาการมากเกินไป
คาศัพท์ สานวน รูปประโยค หรือตัวอย่างน้อยทาให้นาคาศัพท์ไปใช้ได้ไม่เหมาะสม
พจนานุกรมมีคาศัพท์หลากหลาย ทาให้เลือกใช้คาไม่เหมาะสม

x̄
2.96
2.79
3.12
3.31
3.37

S.D.
0.86
0.82
0.67
0.78
0.76

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบว่าปัญหาการใช้พจนานุกรมในการแปลอยู่ในระดับปานกลางคือพจนานุกรมมีคาศัพท์
หลากหลาย ทาให้เลือกใช้คาไม่เหมาะสม (3.37) รองลงมาคือคาศัพท์ สานวน รูปประโยค หรือตัวอย่างน้อยทาให้นา
คาศั พ ท์ไปใช้ ได้ไม่เหมาะสม (3.31) พจนานุ กรมมีคาศัพ ท์วิชาการมากเกินไป (3.12) พจนานุกรมใช้ยากเกินไป
(2.96) และ ไม่มีทักษะการใช้พจนานุกรม (2.79)
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยจากการสัมภาษณ์
จากการสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรีย นในรายวิช าการแปล 2 ชั้ น ปี ที่ 3 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครราชสีมา จานวน 10 คน สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
การใช้พจนานุกรมในการแปล พบว่านักศึกษาส่วนมากยังอาศัยรูปแบบพจนานุกรมออนไลน์มากในด้าน
การแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย นักศึกษาเกือบร้อยละ 90 ใช้พจนานุกรมออนไลน์เนื่องจากเกิดความสะดวก
รวดเร็วและง่ายต่อการแปล นักศึกษายังไม่สามารถใช้พจนานุกรมแบบจีน -จีน ได้เนื่องจากคลังคาศัพท์น้อย ขาด
ความอดทน แปลไม่ได้ ทาให้นักศึกษาท้อเมื่อเวลาเปิดพจนานุกรมออนไลน์แบบจีน -จีน และนักศึกษาคิดว่าเสียเวลา
อีกทั้งไม่เข้าใจความหมาย ถึงแม้นว่าผู้สอนจะลงมือสอนและพาลงมือปฏิบัติไปแล้วแต่เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลาจึง
ทาให้ผู้เรียนต้องกลับไปเรียนรู้ด้วยตนเอง
ปัญหาที่พบในการใช้พจนานุกรมในการแปล เนื่องจากว่าในรายวิชาการแปล 2 เนื้อหาในรายวิชานักศึกษา
รู้ สึ ก ว่ า เนื้ อ หาเรี ย นยาก ค าศั พ ทื ใหม่ ๆ เยอะมากและส่ ว นมากเป็ น เนื้ อ หาปั จ จุ บั น เมื่ อ ใช้ พ จนานุ ก รมท าให้ ได้
ความหมายไม่ตรงกับเรื่องที่จะแปล หรือไม่พบความหมายของค าศัพท์นั้นๆ หาเจอแต่แปลไม่ถูกต้องเนื่องจาก
คาศัพท์นั้นเป็นคาศัพท์ที่ใหม่และทันสมัยยังไม่ได้บรรจุในพจนานุกรม ก่อให้เกิดการแปลในเนื้อหาคลาดเคลื่อนหรือ
คาๆนั้นมีความหหมายที่หลากหลายเลือกไม่ถูกว่าจะใช้คาไหนในการแปล
เมื่ อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารแปลนั้ น นั ก ศึ ก ษาส่ ว นมากยอมรั บ ว่ า ใช้ google translate แปลเกื อ บทุ ก คน
เนื่องมาจากสะดวก รวดเร็ว แล้วนักศึกษาค่อยมาอ่านอีกครั้งคือทาการปฏิบัติการแปลเพื่อตรวจทานอีกรอบ หรือถ้า
แปลไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติการแปลในวลีหรือประโยคนั้นๆเนื่องจากไม่รู้ว่าจะแปลอย่างไร
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมและปัญหาการใช้พจนานุกรม
1. เวลาในการสอนและฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอนการใช้พจนานุกรมมากกว่า 1 ครั้งและในหลายๆ
รายวิชาเช่น การอ่านภาษาจีน อักษรจีน จีนระดับต้น จะได้ทาให้นักศึกษาเข้าใจการใช้ได้มากขึ้น
2. ในรายวิ ช าการแปล 2 เนื่ อ งจากส่ ว นมากเนื้ อ หาทั น สมั ย ค าศั พ ท์ ใหม่ อยากมี ตั ว อย่ า งในการใช้
พจนานุกรมในการแปลมากกว่านี้ หรือทาพจนานุกรมคาศัพท์ที่ในพจนานุกรมยังไม่มีเพิ่มเติมขึ้ นมาประกอบคู่มือให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าจะทาให้เรียนได้ดีและสนุกมากขึ้น
3. พจนานุกรมจีน-ไทย ควรเพิ่มการยกตัวอย่างการใช้คาหรือรูปประโยคที่เข้าใจง่ายเพื่อความกระจ่างชัด
ในการนาไปใช้เพราะคาในภาษาจีนเมื่อแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายใกล้เคียงกันมากยากต่อการนาไปใช้
4. พจนานุกรมจีน-จีน ผู้สอนควรจะสอนก่อนที่จะมาเรียนในรายวิชาการแปลเพื่อที่นักศึกษาจะได้คุ้นเคย
และมีความชานาญในการใช้พจนานุกรม
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาทั้ง 50 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา มีรูปแบบการใช้พจนานุกรมในระดับมากคือพจนานุกรมจีน -ไทยและพจนานุกรมไทย-จีนเนื่องจากใน
รายวิชาการแปลนั้นนักศึกษาจะต้องปฏิบัติการแปลจากจีนเป็นไทยและไทยเป็นจีนจึงต้องค้นหาความหมายและ
คาศัพ ท์ ระหว่างสองภาษาเป็น จานวนมาก และประเภทที่ นักศึกษาใช้ บ่อยในการแปลมากที่ สุดคื อแอพพิ เคชั่ น
พจนานุกรมในมือถือการใช้พจนานุกรมนี้ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดุษฎี ่งรั
ร่ ตนกุล(2552) ที่พบว่าผู้เรียนการ
แปลมีการใช้พ จนานุกรม 2 รูป แบบในการแปล คื อ พจนานกุรมภาษาเดียวและพจนานกุรมสองภาษา โดยใช้
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พจนานกุรมองักฤษ-ไทย อังกฤษ-องักฤษ และไทย-อังกฤษ มากที่สุด เนื่องจากในรายวิชาการแปลที่เรียน นิสิตต้อง
ฝึกแปลจาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จึงต้องค้นหาคาศัพท์และความหมาย
ของคาศัพท์ไปมาระหว่างสองภาษานี้
2. จากผลการวิจัยพบว่าปัญหาในการใช้พจนานุกรมจีน -ไทย ในการแปลคือไม่เข้าใจบริบทในการแปลจึง
ไม่ทราบจะใช้คาศัพท์ตัวใด ปัญหาในการใช้พจนานุกรมจีน -จีน ในการแปลคือไม่เข้าใจคาจากัดความในพจนานุกรม
(ความหมายจากภาษาจีนเป็นภาษาจีน) ปัญหาการใช้พจนานุกรมไทย-จีน ในการแปลคือค้นหาคาศัพท์ที่สอดคล้อง
ในบริบ ทไม่ พ บ ปั ญ หาการใช้ พ จนานุ กรมในการแปลคื อพจนานุ ก รมมี ค าศั พ ท์ ห ลากหลาย ท าให้ เลือกใช้ ค าไม่
เหมาะสม สอดคล้องกับผลการวิจัยของเนซีและเฮล (Nesi & Haill, 2002) พบว่าผ้่รี
เ ยนมีปัญหาในการเลือกหา
คาศัพท์ที่เหมาะสมจากรายการคาศัพท์ในพจนานกุรมซึ่งปัญหาเกิดจากการไม่มีทักษะในการใช้พจนานุกรม ไม่ค้นุ
เคยกับการใช้พจนานุกรมและไม่ได้เรียนและฝึกการใช้ พจนานุกรมมาก่อน ส่วนโคเรน (Koren, 2011) อธิบายว่า
ผู้ใช้พจนานุกรมพบว่าความหมายต่างๆ ที่พจนานุกรมให้ไว้ใช้ไม่ได้ตรงกับคาศัพท์ในบทอ่านที่พบเสมอไป การที่่ผ้
เรียนหาความหมายคาศัพท์ที่ต้องการไม่ได้อาจเป็นเพราะผู้เรียนไม่เข้าใจหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคาศัพท์และเนื้ อหา
บริบทที่คาศัพท์ปรากฏจึงไม่สามารถหาความหมายที่เหมาะสมได้
ข้อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสอนและการเปิดการใช้พจนานุกรมในรายวิชาการอ่านภาษาจีนเช่น
การหาอักษรหมวดนา การเปิดหาความหมายของคาศัพท์
2. ผู้สอนทราบถึงคาศั พท์ที่ทันสมัย ซึ่งไม่ปรากฏในพจนานุกรม ซึ่งผู้สอนต้องวางแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้า
3. ผู้สอนสามารถเตรียมแผนการสอนในรายวิชาการแปลหรือออกแบบกิจกรรมการแปลโดยที่นักศึกษาไม่
ต้องอาศัยพจนานุกรมออนไลน์เป็นตัวช่วยในการแปล
4. ผู้สอนได้ทราบและเข้าใจปัญหาการใช้พจนานุกรมและเตรียมรูปแบบการสอนเพื่อช่วยลดปัญหาการใช้
พจนานุกรมในรายวิชาการแปล
5. สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ในการปรับ ปรุงการท าพจนานุ ก รมในโอกาสต่อไปได้ เช่ น การเพิ่ ม การ
ยกตั ว อย่ า งความหมายของค าศั พ ท์ เพื่ อ ให้ ผู้ ห าค าศั พ ท์ เข้ า ใจได้ ก ระจ่ า งชั ด ยิ่ ง ขึ้ น การเพิ่ ม ค าศั พ ท์ ใหม่ ล งใน
พจนานุกรม
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การศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
A STUDY PROMOTING MORALS AND ETHICS ON SELF GOVERNANCE, PEOPLE GOVERNANCE
AND WORK GOVERNANCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE OPINIONS OF TEACHERS IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER NAKHONRATCHASIMA PRIMARY EDUCATIONAL OFFICE
SERVICE AREA 3
พรทิพย์ ทบธรรม1
MissPornthipTopthum1
เพชรสุดา ภูมิพันธุ์1
Petsuda Phumiphan1
1นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาตามทั ศ นะของครูผู้ ส อนในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครราชสี มา เขต 3 มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรีย บเที ย บคุ ณ ธรรมจริย ธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษา จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการสอน
ของครูผู้ ส อนกลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ ใช้ ในการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ค รูผู้ ส อนในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3ปีการศึกษา 2559จานวน 320คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe’
ผลการวิจัยพบว่า
คุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการครองคน และด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน ตามลาดับและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มี
ขนาดและประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีทัศนะต่อคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
คาสาคัญ : คุณธรรมจริยธรรม, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ABSTRACT
This research was a study promoting of morals and ethics on self governance, people
governance and work governance ofschool administrators in the opinions of teachers in
educational institutions under NakhonRatchasima Primary Educational Office Service Area3. Its
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purposes were to study and to compare the morals andethics on self governance, people
governance and work governance ofschool administrators in the opinions of teachers in
educational institutions, classified by school sizes, teachers’ work experiences and guidelinesfor
promoting of morals and ethics. Samples used in this study were questionnaire’ respondents
i.e.320teachers, who worked in the 2017 academic year, underNakhonRatchasima Primary
Educational Office Service Area3 obtained by multi-stage sampling method. Samples for
interviewing were 9 experts in morals and ethics obtained by purposive sampling.The research
tools for collecting data in this research were questionnaires with reliability of 0.97, datawas
analyzed by statistics to find frequency,percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA
and the Scheffe method for pair matching comparison.
The findings indicated that:
The morals and ethics on self governance, people governance and work governance
ofschool administrators in the opinions of teachers in educational institutions under
NakhonRatchasima Primary Educational Office Service Area3 were in high level both of overall
and each aspect. The highest meanwas in aspect ofself governance and the next was in aspect of
people governance and work governance, respectively.Teachers in different school sizes and
different work experiences had their opinions on morals and ethics on self governance, people
governance and work governanceofschool administrators with statistically significance at the .05
level.
Keywords : Morals and Ethics, NakhonRatchasima Primary Educational Office Service Area 3
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาพปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว ทั้ ง เศรษฐกิ จ และสั งคมท าให้ ส ถานภาพของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาและครูเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยอย่างมากโดยแนวโน้มเป็นไปในทางไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมการกระทาผิดวินัย ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในแต่ละปียังมีจานวนมาก
ซึ่งการกระทาผิดวินัยเหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งต่อตนเองและส่วนรวมอย่างยิ่งกล่าวคือเมื่อผู้บริหารและครูขาด
วินัยยากที่จะอบรมคนอื่นและเป็นแบบอยางที่ดีได้เป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าและใน
การสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงาน (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู. 2541 : 54)
พระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติพ .ศ. 2542 ระบุ แนวทางการปฏิ รูป การศึ กษามีค วามจ าเป็ น อย่า ง
เร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ให้มีพฤติกรรมที่พึง ประสงค์เป็น
ผู้นาเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติและส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ครูอาจารย์และนักเรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่ต้องทางานกับคนจานวนมากการทางานจะมีความสุขทั้งตนเองและเพื่อนร่วมงานอันจะ
ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษานั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้ตลอดจนสามารถนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมไปปรับใช้
ในการครองตนการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญา
ความรู้ แ ละคุ ณ ธรรมมี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการด ารงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 3)
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ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสาคัญในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
กาหนดไว้และเป็นที่น่าสนใจว่าปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นไปตามที่สังคมประสงค์หรือไม่นอกจากนี้ใน
ฐานะที่ผู้บริหารโรงเรียนเป็นหัวหน้าต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาสมควรต้องกระทาตนเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นไม่ว่า
จะเป็นความประพฤติและการปฏิบัติงานจึงเป็นที่ สั งเกตของทุ ก คนและมั ก จะถื อ เป็ น แบบอย่ า งว่า ผู้ บ ริห ารต้ อ งมี
ความรอบคอบเพราะผู้บริหารเป็นหัวใจสาคัญของหน่วยงานทุกหน่วยงานย่อมปรารถนาและให้การยอมรับนับถือ
ผู้บริหารที่มีคุณภาพกล่าวคือเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถมีทักษะความชานาญงานมีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์
กว้างไกลแต่ที่เหนือสิ่งใดคือความเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจและมีจริยธรรมที่น่าเลื่อมใสศรัทธาซึ่งคุณธรรมจริยธรรม
คือเป็นคุณสมบัติอันสาคัญที่จะเป็นส่วนเสริมให้ผู้บริหารนั้นสามารถครองตนครองคน
และครองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(อมราเล็กเริงสินธุ์. 2542 : 3)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 186 โรงเรียน
จานวนครูและผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1,881 คน ได้ทาการสอนกระจายอยู่ตามสถานศึกษาต่างๆ ทุกพื้นที่ของ
เขต 3 ได้แก่ อาเภอวังน้าเขียว อาเภอปักธงชัย อาเภอครบุรี และอาเภอเสิงสาง ในสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒ นธรรมที่แตกต่างกัน เกิดภาวะวิกฤต ทางเศรษฐกิจ วัตถุนิยมเข้ามามีบทบาทต่อวิถีการดารงชีวิต
ค่ านิยมที่ เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อผู้บ ริหารและครูในสถานศึ กษา ไม่สามารถปฏิ บั ติตนตามกรอบแห่ ง
คุณธรรมจริยธรรมการครองตน ครองคน ครองงานได้ เป็นเหตุให้ถูกตาหนิถูกร้องเรียน ถูกสอบวินัย โดยการทาผิด
วินัยและถูกดาเนินการทางวินัย และถูกดาเนินการสิ้นสุดลงแล้ว ปี 2554 ถึง ปี 2559 จานวน 22 ราย (สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3)
จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน
ครองงานของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาตามทั ศ นะของครูผู้สอนในสถานศึ ก ษา สังกัดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3บทความเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาแนวทางการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นะของครู ผู้ ส อนใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการสอน
ความสาคัญของการวิจัย
1. ทาให้ทราบคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
2. ทาให้ทราบผลการเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการสอน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครอง
งานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ตามระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีกับ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 3 32) คุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ได้แก่ฆราวาสธรรม 4คุณธรรมจริยธรรมในการครองคน ได้แก่ พรหมวิหาร 4
คุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน ได้แก่อิทธิบาท 4 กรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
ตัวแปรต้น
1. ขนาดของสถานศึกษา
1.1 ขนาดเล็ก
1.2 ขนาดกลาง
1.3 ขนาดใหญ่
2. ประสบการณ์ในการสอน
2.1 ต่ากว่า5ปี
2.2 ตั้งแต่5-10 ปี
2.3 มากกว่า10ปีขึ้นไป

ตัวแปรตาม

ทัศนะต่อคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ฆราวาสธรรม 4
2. คุณธรรมจริยธรรมในการครองคน พรหมวิหาร 4
3. คุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน อิทธิบาท 4

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงคุณงามความดีของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ด้วยจิตสานึกในจิตใจมีพฤติกรรมเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมในการครองตนหมายถึง คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติของตนให้ดาเนิน
ตามวัตถุประสงค์คือฆราวาสธรรม 4 ได้แก่ 1) สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะสัจจะ ได้แก่ ความจริงใจ ซื่อสัตย์ พูดจริงทา
จริง เป็นความรักชื่อเสียงและเกียรติยศของตน ตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความหวังดี ประพฤติตนได้เหมาะสม
และเป็นผู้ที่พูดจริงและทาดังคาพูด 2) ทมะ ได้แก่การเป็นคนที่รู้จักข่มใจตนเอง ไม่เอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ 3)
ขันติ ได้แก่ ความอดทน อดกลั้นเป็นความอดทนได้เมื่อปะทะกับความขัดแย้ง และไม่ประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย
และ 4) จาคะ ได้แก่การเสียสละอันเป็นการทุ่มเทเสียสละเวลา ดูแลช่วยเหลือผู้อื่นตามกาลังของตน และสร้างขวัญ
และกาลังให้ผู้อื่น
1.2 คุณธรรมจริยธรรมในการครองคนหมายถึง คุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการปกครองบังคับบัญชา
หรือนาคนให้ทางานอยู่ในสังคมโดยอาศัยหลักธรรมประจาใจของผู้ใหญ่คือพรหมวิหาร 4 ได้แก่1) เมตตา ความรัก
ใคร่ ปรารถนาดี 2) กรุณาความสงสาร 3) มุทิตาความยินดี เมื่อเห็นคนอื่นได้ดี และ 4)อุเบกขาความมีใจเป็นกลาง
1.3 คุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน หมายถึง คุณธรรมจริยธรรมที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
ของตนและ หน่วยงานให้ดาเนินไปตามวัตถุประสงค์คืออิทธิบาท 4 ได้แก่ 1) ฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2)
วิริยะพากเพียรทาในสิ่งนั้น 3) จิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น และ 4) วิมังสาหมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น
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2. ผู้บ ริหารสถานศึ กษา คื อ ผู้ที่ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึ กษา ในสังกัดสานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
3. ครูในสถานศึกษา หมายถึง ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
4. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การกาหนดขนาดของสถานศึกษาตามเกณฑ์ของกระทรงศึกษาธิการ
แบ่งเป็น 1)สถานศึกษาขนาดเล็ก นักเรียน 1-120 คนลงมา2)สถานศึกษาขนาดกลาง นักเรียน 121- 499 คนและ 3)
สถานศึกษาขนาดใหญ่ นักเรียน 500 คนขึ้นไป
5. ประสบการณ์ในการสอน หมายถึง ระยะเวลาในการสอนในสถานศึกษาของครูผู้สอน โดยนับเป็นปี
กาหนดเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประสบการณ์ในการสอนต่ากว่า 5 ปี2)ประสบการณ์การในการสอน 5-10 ปี และ 3)
ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 คือ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอครบุรี อาเภอโชคชัย อาเภอเสิงสาง อาเภอวังน้าเขียว และอาเภอปักธงชัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสี ม า เขต 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2559ทั้ ง หมดจ านวน 1,881คน (ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 3 : 2559)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2559จานวน 320 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage random sampling) ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสารวจเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ซึ่งเป็นคาถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า ( Rating scale ) มี 5 ระดับคือมากที่สุดมากปานกลางน้อยและ น้อยที่สุดและให้คะแนนตาม
น้าหนักความสาคัญจากมากไปหาน้อย
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. แบบสอบถามผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
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1.1 ศึกษาเอกสารและตาราที่เกี่ยวกับการศึกษาและการเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมในการครอง
ตน ครองคนครองงานและเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม
1.2 กาหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อการศึกษาและการ
เปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 3 ประการคือ1)คุณธรรมจริยธรรมในการครองตนได้แก่
ฆราวาสธรรม 42)คุณธรรมจริยธรรมในการครองคนได้แก่พรหมวิหาร 4และ 3)คุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน
ได้แก่อิทธิบาท 4
1.3 นาผลการศึกษาค้นคว้าที่ได้จากเอกสารงานวิจัยมาสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ในการครองตนครองคนครองงานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมาเขต 3 เสนอให้กรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของ
ภาษาแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
1.4 นาแบบสอบถามที่สร้างให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไข
1.4.1 นาแบบสอบถามไปหาคุณภาพเครื่องมือโดย1) นาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน
5 คน พิ จ ารณาตรวจความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content validity) และความชั ด เจนของภาษาและ 2) น า
แบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว ตามคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะไปทดลองใช้ (Try out)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน
แล้วนาผลการตอบแบบสอบถามมาวิ เคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ขอแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( ∝) (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา เพื่อขอความร่วมมือไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
1.2 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 เพื่อขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัด
1.3 ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยไปยังสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยแบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด และ
ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยเพื่อขอความร่วมมือครูผู้สอนตอบแบบสอบถามส่งคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์
1.4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามตามที่ได้รับส่งคืนทางไปรษณีย์ และผู้วิจัยตามเก็บแบบสอบถาม
ที่เหลือด้วยตนเองอีกครั้ง
1.5 แบบสอบถาม จานวน 320 ชุด เก็บรวบรวมมาได้จานวน 320 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
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1.1 นาแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการ
สอนของผู้ตอบแบบสอบถามไปประมวลผลโดยวิธีทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูป แล้วนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง
1.2 นาแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน
ครองคน ครองงาน ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 มาคานวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.)ใช้เกณฑ์ความหมายค่าเฉลี่ยของ (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. ทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน
ของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
โดยใช้ค่าF (F-test)ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในแต่ละด้านจะทาการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้วิธีการของ Scheffe’
ผลการวิจัย
1. การศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริ หารสถานศึกษา
ตามทั ศ นะของครูผู้ ส อนในสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 3
ปรากฏผลวิจัยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคนครองงานของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาตามทั ศ นะของครู ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
X
1. คุณธรรมจริยธรรมในการครองตน
3.85
0.39
มาก
2. คุณธรรมจริยธรรมในการครองคน
3.83
0.35
มาก
3. คุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน
3.59
0.31
มาก
รวม
3.76
0.29
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่ า คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามทั ศ นะของครู ผู้ ส อนใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมมีคุณธรรมจริยธรรม
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ( X = 3.85, S.D. = 0.39) รองลงมา คือคุณธรรม
จริยธรรมในการครองคน ( X = 3.83, S.D. = 0.35) และด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน ( X = 3.59, S.D.
= 0.31) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้
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1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85, S.D. = 0.39)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อระดับโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 6
ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะในการท างานร่ ว มกั บ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ( X = 3.99, S.D. = 0.71)
รองลงมาคือข้อ 10 อดกลั้นในการไม่ประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย ( X = 3.98, S.D. = 0.72) และข้อ 3 แสดงความ
อดทนได้เมื่อปะทะกับความขัดแย้งที่รุนแรงไม่เป็นมิตร ( X = 3.97, S.D. = 0.72) ตามลาดับ
1.2 ด้านคุณ ธรรมจริยธรรมในการครองคน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.83, S.D. = 0.35)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 8 ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อได้รับความเดือดร้อนด้วยใจที่บริสุทธิ์ ( X = 4.01, S.D. = 0.66)รองลงมาคือข้อ 14 ไม่
คิดร้ายต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง ( X = 3.99,S.D. = 0.66)และข้อ 12 ไม่ลาเอียงด้วยรักหรือชังต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ( X = 3.97, S.D. = 0.76) ตามลาดับ
1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.59, S.D. = 0.31)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 14 ข้อ ระดับปานกลาง 3 ข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือข้อ 4 มีความพึงพอใจในผลงานของตนที่ได้กระทาให้กั บผู้ใต้บังคับบัญชาได้จนสาเร็จ ( X = 3.88, S.D. =
0.72)รองลงมาคือข้อ 1เชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ( X = 3.83,S.D.= 0.60)และข้อ 8
มี ค วามเพี ย รพยายามที่ จ ะปฏิ บั ติ งานให้ สาเร็จ โดยเริ่ม จากการพยายามกั บ ตั วเองก่อ น( X = 3.75,S.D. = 0.67)
ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3จาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านปรากฎผลวิจัยดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา

ขนาดเล็ก
S.D.
X
1. คุณธรรมจริยธรรมในการครองตน 3.87 .358
2. คุณธรรมจริยธรรมในการครองคน 3.78 .367
3. คุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน 3.71 .317
รวม
3.79 .294
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขนาดสถานศึกษา
ขนาดกลาง
X S.D.
3.89 .427
3.91 .349
3.57 .302
3.79 .293

ขนาดใหญ่
X S.D
3.61 .127
3.59 .128
3.37 .139
3.52 .087

F

p

08.624*
15.877*
19.882*
15.528*

.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของ
ผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นะของครูผู้ สอนในสถานศึ กษา สั งกัด สานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 3 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ได้ ปรากฏผลวิจัยดังนี้
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2.1 คุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จาแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาพบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อนามาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 คู่ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครอง
คน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กสูงกว่าครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่
และคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษา
ขนาดกลางสูงกว่าครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่วนคุณ ธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กและครูในสถานศึกษาขนาดกลางไม่แตกต่างกัน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน โดยภาพรวมและรายข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 จานวน 2
คู่ ได้แก่ ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กมีทัศนะต่อคุณธรรมจริยธรรมในการครองตนของผู้ บริหารสถานศึกษาสูงกว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่และครูในสถานศึกษาขนาดกลางมีทัศนะต่อคุณธรรมจริยธรรมในการครองตนของผู้บริหาร
สถานศึ กษาสูงกว่าสถานศึ กษาขนาดใหญ่ ส่วนครูในสถานศึ กษาขนาดเล็กและขนาดกลางมี ทัศ นะต่อคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการครองตนของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองคน โดยภาพรวมและรายข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05 จานวน 3 คู่ ได้แก่ ครูในสถานศึกษาขนาดกลางมีทัศนะต่อคุณ ธรรมจริยธรรมในการครองคนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กครูในสถานศึกษาขนาดเล็กมีทัศนะต่อคุณธรรมจริยธรรมในการ
ครองคนของผู้บ ริหารสถานศึ กษาสูงกว่าสถานศึ กษาขนาดใหญ่ และครูในสถานศึ ก ษาขนาดกลางมีทั ศ นะต่ อ
คุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผู้บริหารสถานศึกษาสูงกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน โดยภาพรวมและรายข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติที่ .05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ ครูในสถานศึ กษาขนาดเล็ กมี ทั ศ นะต่ อคุ ณ ธรรมจริยธรรมในการครองงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสูงกว่าสถานศึกษาขนาดกลางครูในสถานศึกษาขนาดเล็กมีทัศนะต่อคุณธรรมจริยธรรมในการ
ครองงานของผู้บริหารสถานศึ กษาสูงกว่าสถานศึ กษาขนาดใหญ่ และครูในสถานศึก ษาขนาดกลางมีทัศนะต่อ
คุณธรรมจริยธรรมในการครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาสูงกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่
2.2 การเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จาแนก
ตามประสบการณ์ในการสอน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครูผู้ สอนในสถานศึ กษา สังกัด สานั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษานครราชสีม า เขต 3
จาแนกตามประสบการณ์ในการสอนโดยภาพรวมและรายด้าน
ประสบการณ์ในการสอน
F
p
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ต่ากว่า 5 ปี
5-10 ปี
10 ปีขึ้นไป
X S.D. X S.D. X S.D.
1. คุณธรรมจริยธรรมในการครองตน
3.87 .42 3.86 .34 3.82 .41 0.296 .744
2. คุณธรรมจริยธรรมในการครองคน
3.89 .36 3.80 .32 3.81 .36 1.928 .147
3. คุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน
3.62 .33 3.57 .29 3.59 .30 0.793 .453
รวม
3.79 .32 3.74 .25 3.74 .29 1.020 .362
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
798

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

จากตารางที่ 3พบว่า ผลการเปรีย บเที ย บคุ ณ ธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของ
ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นะของครูผู้ ส อนในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการสอนโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05
อภิปรายผล
การศึกษาและการเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของ
ผู้บ ริห ารสถานศึ กษา ตามทัศ นะของครูผู้สอนในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นครราชสีมา เขต 3 ผู้วิจัยอภิปรายประเด็นสาคัญจากการค้นพบในการศึกษาดังนี้
1. จากการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า คุณธรรมจริยธรรมในการครองตน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางที่ถูกต้องและดีงาม ถ้าผู้บริหารครองตนโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว
จะสามารถประคองชีวิตได้อย่างราบรื่น เกิดผลดีมีความสุข ประสบความสาเร็จ อีกทั้งเป็นตัวอย่างต่อผู้ใกล้ชิดได้
สอดคล้องกับพระมหาบุญมี มาลาวชิโร (2550 : 19) ได้กล่าวไว้ว่า การครองชีวิตให้ดาเนินไปตามทางที่ถูกต้องดีงาม
การครองตนเป็นศิลปะการประคองชีวิตให้ดาเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด ตั้งอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ดีงาม อันจะ
นามาซึ่งความสุขและความสาเร็จในชีวิต การดาเนินชีวิตให้ได้ผลดีมีสุข ต้องรู้จักครองชีวิตตัวเองให้ดี เพราะหากไม่
รู้จักครองตนให้ตั้งอยู่ในทางที่ถูกที่ควรแล้ว ก็อาจจะทาให้ดาเนินชีวิตผิดพลาด ผิดทาง หลงไปทาในสิ่งที่เป็นอันตราย
ให้แก่ชีวิตตัวเองและคนอื่นได้สอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติยศ เอี่ยมคงทอง (2547 : 29) ได้วิจัยการบริหาร
โรงเรียนตามหลั กธรรมาภิ บ าลของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษาในทรรศนะของบุ ค ลากรในโรงเรียนโพธิ์นิ มิต วิท ยาคม
ผลการวิจัยทรรศนะของบุคลากร ต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ เชวงศักดิ์ แสงจันทร์ (2548 : 27) ได้วิจัยความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสมรรถภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า สมรรถภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับได้แก่ ด้านคุณลักษณะ ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้าน
ผลงานอื่นๆ
2. คุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน
ในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาประถมศึ กษานครราชสีมา เขต 3 ผลการวิจั ยพบว่า คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการครองคน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาจากคุณธรรมจริยธรรมในการครองตนทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ให้ความสาคัญ
และบริหารคนโดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ มีความเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขาในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ทาให้เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่ อกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริหารสถานศึกษาจนสามารถครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้
สอดคล้องกับ พระเทพดิลก (2557 : 48) ได้กล่าวไว้ว่า ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกัน หลักของการครองใจคนเป็น
เรื่องของกิริยา ปฏิกิริยาของบุคคล ผู้ที่ปรารถนาจะครองใจคนคนอื่นจะต้องสร้างปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดผลตามที่ตน
ต้องการ ยึดถือพื้นฐานจิตใจของบุคคลเป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะผู้ที่ทางานระดับบริหารจะต้องมี พรหมวิหาร 4 ซึ่ง
ประกอบด้วย เมตตา มีความหมายว่าความปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นเป็นสุข กรุณ า มีความหมายว่า ความสงสาร
ต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ มุทิตา มีความหมายว่า ความพลอยยินดี เมื่อบุคคลอื่นได้ดี ไม่อิจฉา
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ริษยา และอุเบกขา มีความหมายว่า การทาใจเป็นกลาง ไม่แสดงความดีใจหรือเสียใจ เมื่อบุคคลอื่นประสบความวิบัติ
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 นี้ ถือเป็นหลักการครองคนที่สาคัญยิ่ง เพราะเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเป็นอย่างมาก
ที่มีพื้นเพของคนที่แตกต่างกัน
3. คุ ณ ธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้ บริห ารสถานศึ กษา ตามทั ศ นะของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า
คุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน อยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความมุมานะในการบริหารงานโดยมีความรับผิดชอบในการ
ทางาน ใช้หลักวิชาที่ได้ศึกษามาใช้ประกอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อความสาเร็จของงาน สอดคล้องกับ สุภัสสร
รองแหยม (2552 : 81) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักหรือแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้บังเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่งาน โดยใช้ความวิริยะอุตสาหะและใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทางานได้
สาเร็จตามเป้าหมายด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและราบรื่น และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
4. ผลการเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จาแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาผลการวิจัยพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน โดยภาพรวมและรายข้อแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 จานวน 2 คู่ ได้แก่ ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กมีทัศนะต่อคุณธรรมจริยธรรมใน
การครองตนของผู้บริหารสถานศึกษาสูงกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และครูในสถานศึกษาขนาดกลางมีทัศนะต่อ
คุ ณ ธรรมจริย ธรรมในการครองตนของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาสู งกว่า สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ
สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลางมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น ทาให้บุคลากรในสถานศึกษามีโอกาส
ได้พบปะ พูดคุยกับผู้บริหารอย่างเป็นกันเอง และยังมีความใกล้ ชิดในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดทัศนะที่ดีต่อกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุกูล ถูระวรณ์ (2550 : ม.ป.ป.) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอน
ที่เปิดสอนในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
พบว่า ผลการเปรียบเทียบขนาดของโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05ส่วน
ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กและกลางมีทัศ นะต่อคุณ ธรรมจริยธรรมในการครองตนของผู้บ ริหารสถานศึกษาไม่
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคนและครองงานอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรรักษาระดับคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาให้เพิ่มสูงขึ้นทุกด้านต่อไป
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมจริยธรรมในการครองตนมี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ การ
ครองคนและครองงาน ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดจึงควรมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้
คุณธรรมจริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มถึงระดับมากที่สุด เป็นการให้ความสาคัญเพราะการครองตน
เป็นการเริ่มจากตนเองที่ นับเป็นฐานของคุณธรรมจริยธรรมที่อาจส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนและ
ครองงานได้อีกด้วย
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1.3 จากผลการวิจัยพบว่า การที่ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสาคัญและใช้พรหมวิหาร 4 เป็นหลัก
ในการครองคนอยู่ ใ นระดั บ มาก นั บ เป็ น การน าหลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนามาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านกั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นรูปธรรมได้จริง ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 เป็นพื้นฐานสาคัญในการครองคนเพื่อให้มีการพัฒนาที่สูงขึ้นต่อไปดังตัวอย่างผลการวิจัยรายข้อพบ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึ กษาให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญ ชาเมื่อได้รับความเดือดร้อนด้วยใจที่
บริสุทธิ์ นับเป็นการเกิดตามขั้นตอนของพรหมวิหาร 4 ตามลาดับเริ่มจากขั้นแรกคือมีความเมตตาส่งสารและส่งผล
ทาให้เกิดขั้นมีความกรุณาที่ต้องการให้พ้นทุกข์จึงให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอาจเกิดมุทิตาคือ ยินดีเมื่อเขาพ้นทุกข์ต่อไป
เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น กลุ่มตัวเอย่างระดับมัธยมศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
A STUDY OF THE DESIRABLE CHARACTERISTICS OF VOCATIONAL STUDENT IN RAYONG,
CHANTHABURI AND TRAT PROVINCES.
ประสาน จันทร์ดาสุด1 สุรีย์มาศ สุขกสิ2 และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์3
PRASAN CHANDASUT1 SUREEMAS SUKKASI2 AND AMPAWAN PRASERTPHAK3
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
3รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรีย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จาแนกตามประสบการณ์ ปฏิบัติงาน และที่ตั้งของ
สถานศึ ก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ผู้ ส อน สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุ รี และตราด จานวน 288 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง 0.50-0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe')
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง
จัน ทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดั บมาก 2) ผลการเปรียบเทียบคุ ณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์ ของผู้เรียนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จาแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่าง
กั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ และ 3) ผลการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จาแนกตามที่ตั้งของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์, ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ABSTRACT
This research were to study and to compare the desirable characteristics of vocational
student in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces, by using experiences of practitioners and
classified accordingly by areas. The samples used in this research included 288 administrators and
teachers under the Office of Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong, Chanthaburi
and Trat Provinces selected by using Krejcie and Morgan’s table and proportional stratified
random sampling. The instrument for data collection was a five-rating scale questionnaire. The
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discrimination was ranged from 0.50 to 0.88 and the reliability was at 0.97. The statistical analysis
were percentage, mean and standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (One-way
ANOVA) and Scheffe’s method to analyze the data.
The results showed that: 1) The desirable characteristics of vocational student in Rayong,
Chanthaburi and Trat provinces were at the high level. 2) The desirable characteristics of
Vocational student in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces using experiences of practitioners
showed an overall and each difference weren’t statistically insignificantly. 3) The comparison
desirable characteristics of vocational student in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces
classified as to areas in overall and each expect difference weren’t statistically insignificantly.
Keywords : Desirable Characteristics, Diploma Students
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการ ในแต่ละความรู้
ความสามารถ พบว่า คุณลักษณะที่มีอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการหรือโรงงาน (มากกว่า
ร้อยละ 50) ได้แก่ ด้านการมีความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ของตน มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความขยันอดทน ส่วนด้าน
คุณลักษณะในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ ด้านทักษะการแสวงหา
ความรู้ ความรู้พื้นฐานในตาแหน่งงานที่ทาการ รู้จักบริหารเวลา มีทักษะฝีมือแรงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหา
มีทักษะ การทางานร่วมกับผู้อื่น และความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน แรงงานส่วนใหญ่ มีคุณลักษณะดังกล่าว
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 20.3 - 49.1) แต่ยังมีแรงงานอีกส่วนหนึ่งต่ากว่าร้อยละ 11.5 ต้องมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถด้านคอมพิ วเตอร์และภาษาต่างประเทศ ซึ่งแรงงานดังกล่าว ส่วนใหญ่ ยังมีทักษะความรู้
ความสามารถในระดับน้อยถึงปานกลาง (มากกว่าร้อยละ 40.0) เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ สถานประกอบการ
ระบุว่ามีความต้องการแรงงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 72,049 คน โดยใน
จ านวนนี้ เป็ น แรงงานที่ ข าดแคลน 45,601 คน รองลงมาเป็ น ผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รในโรงงาน และเครื่อ งจั ก ร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ มีความต้องการแรงงาน 61,987 คน และเป็นแรงงานที่ขาดแคลน 36,215 คน ในส่วน
ของอาชีพที่สถานประกอบการมีความต้องการน้อยที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงาน ฝี มือด้านการเกษตร ป่าไม้และประมง
สถานประกอบการมีความต้องการ แรงงาน 807 คน และเป็นแรงงานที่ขาดแคลน 644 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ.
2557 : 1-3)
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด สถานศึกษาได้มุ่งเน้น ผลิตและการพัฒนา
กาลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้
สูงขึ้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) พุ ทธศั กราช 2556 เป็นหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาพั ฒ นาขึ้ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อผลิตกาลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552 : 3)
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จากความสาคั ญ และความจาเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่ป ฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึก ษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาผลจากการ
ศึกษาวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่ อให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และเป็นการพัฒนานักเรียนสายอาชีพ ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้ง
กาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ทักษะวิชาชีพและคุณ ธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาศึ กษาคุ ณลักษณะที่ พึ งประสงค์ ของนั กเรียนระดั บประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พ ในจั งหวั ดระยอง
จันทบุรีและตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด จาแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน และที่ตั้งของสถานศึกษา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังต่อไปนี้
คุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณ ลักษณะที่สังคม
ต้ อ งการ ส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นสามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ในฐานะพลเมื อ งที่ ดี ข องสั ง คม
ประกอบด้วย
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ความดีงามที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลัก
ของจริยธรรม ที่ถูกปลูกฝัง ดารงอยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง ผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ โดย
ถูกกาหนดโดยประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละวิชาชีพกาหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก และวงการวิชาชีพนั้น
2. ด้านลักษณะพฤติกรรมนิสัย หมายถึง การกระทาหรืออาการที่แสดงออกของจิตใจทั้ งภายในและ
ภายนอก เป็ น การกระท าเพื่ อ สนองความต้ อ งการของบุ ค คล เมื่ อ เผชิ ญ กั บ สิ่ งเร้ าหรือ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ โดย
พฤติกรรมนิสัยของมนุษย์ เกิดจากการปรับเปลี่ยนทางด้านสรีระร่างกาย การปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์ และ
ความรู้สึกนึกคิด การปรับเปลี่ยนทางด้านสติปัญญา และการปรับเปลี่ยนอุดมคติ
3. ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา หมายถึ ง กระบวนการคิ ด ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง และน า
ข้อเท็จจริงเหล่านั้นมาทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และพัฒนางานและพั ฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถศึกษา
ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหา
สาระทางวิชาการและวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการวิทยาลัย และรองผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้รักษาการในตาแหน่ง
หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด
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ครู ผู้ ส อน หมายถึ ง ข้ า ราชการครู พนั ก งานราชการครู และครู พิ เศษสอน ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อนใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเริ่ม
การปฏิบัติราชการ โดยนับเวลาตั้งแต่วันบรรจุแต่งตั้งจนถึงปัจจุบัน ได้แก่
1. ประสบการณ์ มาก หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่
มากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ซึ่งได้จากการหาค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
2. ประสบการณ์น้อย หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนน้อย
กว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งได้จากการหาค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตั้งของสถานศึกษา หมายถึง ที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในจังหวัด
1. ระยอง
2. จันทบุรี
3. ตราด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ก าหนดกรอบแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยใช้กรอบมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ พ.ศ. 2556
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557 : 24) ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรต้น
1. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
1.1 ประสบการณ์มาก
1.2 ประสบการณ์น้อย
2. ที่ตั้งของสถานศึกษา
2.1 ระยอง
2.2 จันทบุรี
2.3 ตราด

ตัวแปรตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ประกอบด้วย
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ด้านลักษณะพฤติกรรมนิสัย
3. ด้านทักษะทางปัญญา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ปีการศึกษา 2560 จานวน 738 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึ กษา
จานวน 40 คน และครูผู้สอน จานวน 698 คน (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : 2560)
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 288 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) โดยทาการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Proportional Stratified Random
Sampling) หาสัดส่วนขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามที่ตั้งของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหารและครูผู้สอน ในจังหวัด
ระยอง จ านวน 145 คน ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครูผู้ ส อน ในจั งหวั ด จั น ทบุ รี จ านวน 84 คน และผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ในจังหวัดตราด จานวน 59 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน และที่ตั้งของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งกาหนดคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการตาม ลาดับขั้นตอนโดย
ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
2. สร้างแบบสอบถามตามที่ ได้ ศึ กษาแล้วน าเสนอประธานและกรรมการที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบและแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามและ
วัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00
4. ปรับ ปรุง แก้ ไขแบบสอบถามตามที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ จากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลองที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี และ
ครูผู้สอนในจังหวัดตราด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก
เป็ น รายข้ อ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมได้ค่าอานาจจาแนกเท่ากับ 0.50 - 0.88
5. นาแบบสอบถามที่ได้หาค่าอานาจจาแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดเพื่อนาผลมา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการคานวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบัติงาน และที่ตั้งของสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยหาค่าร้อยละแล้วนาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
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3. การวิเคราะห์ คุ ณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์ ของผู้เรียนระดับ ประกาศนียบั ตรวิช าชีพ ในจังหวัดระยอง
จั น ทบุ รี และตราด โดยรวมและรายด้ านใช้ สถิ ติ เ ชิ งพรรณนาวิเคราะห์ โดยหาค่ า เฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
นาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
4. วิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามประสบการณ์ปฏิบัติงานโดยการทดสอบค่าที (t-test)
5. วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe')
6. นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทาในรูปตารางประกอบบรรยาย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. คานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าร้อยละ (%)
1.2 ค่าเฉลี่ย (  )
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC)
2.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
2.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 การทดสอบค่าที (t-test)
3.2 การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างใช้วิธีการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe')
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จาแนกตาม
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และที่ตั้งของสถานศึกษา
จานวน
รายการ
(n = 288)
ร้อยละ
1. ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
ประสบการณ์มาก
116
40.30
ประสบการณ์น้อย
172
59.70
รวม
288
100.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
จานวน

รายการ

(n = 288)

ร้อยละ

145
84
59
288

50.30
29.20
20.50
100.00

2. ที่ตั้งของสถานศึกษา
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
รวม

จากตารางที่ 1. แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานมาก จานวน 116 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.30 มีประสบการณ์ปฏิบัติงานน้อย จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 59.70 และผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ในจังหวัดระยองจานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30 ในจังหวัดจันทบุรี จานวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.20 และในจังหวัดตราด จานวน 59 คนคิดเป็นร้อยละ 20.50
ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน.อั น ดั บ ที่ .และระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ข องผู้ เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมและรายด้าน
n = 288
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
S.D.
อันดับที่
ระดับ
X
1.
2.
3.

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ด้านลักษณะพฤติกรรมนิสัย
ด้านทักษะทางปัญญา
รวม

4.24

.58

1

มาก

4.20
4.13
4.19

.54
.57
.51

2
3

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X =4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ( = 4.24)
ด้านลักษณะพฤติกรรมนิสัย ( X = 4.20) และด้านทักษะทางปัญ ญา ( X = 4.13) คุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด จาแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน และที่ตั้งของสถานศึกษา ปรากฏผลดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
คุ ณ ลั กษณ ะที่ พึ งประสงค์ ของผู้ เรี ยนระดั บ ประสบการณ์มาก ป ระส บ ก ารณ์
t
p
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(n = 116)
น้อย(n = 172)
S.D.
S.D.


1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.32
.61
4.19 .56
1.87 .06
2. ด้านลักษณะพฤติกรรมนิสัย
4.23
.55
4.18 .52
.86 .38
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4.20
.61
4.08 .54
1.77 .07
รวม
4.25
.54
4.15 .49
1.67 .09
*p  .05
จากตารางที่ 3 แสดงว่า คุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด จาแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด จาแนกตามที่ตั้งของสถานศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
SS
Df
MS
F
p
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ระหว่างกลุ่ม
1.13
2
.56
1.65 .19
ภายในกลุ่ม
97.55
285
.34
รวม
98.68
287
2. ด้านลักษณะพฤติกรรมนิสัย
ระหว่างกลุ่ม
.92
2
.46
1.58 .20
ภายในกลุ่ม
82.90
285
.29
รวม
83.82
287
3. ด้านทักษะทางปัญญา
ระหว่างกลุ่ม
1.42
2
.71
2.15 .11
ภายในกลุ่ม
94.22
285
.33
รวม
95.64
287
ภาพรวม
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

p

1.06
75.24
76.30

2
285
287

.55
.26

2.02

.13

*p  .05
จากตารางที่ 4 แสดงว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด จาแนกตามที่ตั้งของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
การอภิ ป รายผลการวิจั ย ครั้ ง นี้ มี ป ระเด็ น ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ดังต่อไปนี้
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นคุณลักษณะ
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ส่งผลให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ในฐานะพลเมืองที่ดีในด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมบุคลิกลักษณะที่ดีงาม โดยสถานศึกษาแต่ละแห่ง
จะกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา ความต้องการ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 7) ดังนั้นสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ต้องส่งเสริม สนับสนุนโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะปลูกฝังคุณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางประพฤติตนที่ ดีของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระมหาอดิศักดิ์ เตชปญฺโญ (โจมรัมย์) (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียน บ้านแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้วโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
จาแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจาก
คุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คือ ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกาลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557 : 2) ดังนั้น สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จึงต้องมีการติดตามวัดผลและประเมินผล การออกฝึกงานของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน และเป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลีภรณ์ วงษ์คา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความพึงพอใจที่มี
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ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของผู้บริหารสถานประกอบการ
ในจั งหวัด สิ งห์ บุ รี ผลการวิจั ยพบว่า 1) ผู้บ ริห ารสถานประกอบการในจั งหวัดสิ งห์ บุ รีมี ค วามพึ งพอใจเกี่ ยวกั บ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2) เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรี โดยจาแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
จาแนกตามที่ ตั้งของสถานศึ กษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างไม่มีนั ยสาคั ญ ทางสถิติ ทั้ งนี้ เนื่องจาก
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คือ ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่ง
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด สถานศึกษาได้มุ่งเน้น ผลิตและการพัฒนากาลังคน
ในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดั บเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดระยองจัดเป็นเขตอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย และนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด เป็นต้น
อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวและภาคเกษตรกรรม จังหวัดจันทบุรีเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม
จังหวัดตราดเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยว การขนส่งและเกษตรกรรม จะพบว่าทั้งสามจังหวัดมีความ
เหมือนและความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ ที่มาของรายได้ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2552 : 3)
ดังนั้นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จึงต้องนาเอา
ความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ในทางปฏิบัติ
และมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพโดย
อิ ส ระ โดยทุ ก สถานศึ ก ษาไม่ ว่ า จะตั้ ง อยู่ ที่ ใดก็ ต้ อ งพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ก าหนด
เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย ชาญสิกขกร (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา คุณ ลัก ษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามความต้องการของบริษัททีโอที
จากัด (มหาชน) ในเครือข่ายภาคตะวันออกที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานที่สาเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามความต้องการของบริษัททีโอที จากัด (มหาชน) ในเครือข่ายภาค
ตะวันออกที่ 1 อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานที่สาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาแนกตามที่ตั้งของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกั นอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดระยอง จันทบุรี
และตราด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในด้านคุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้เกิดผลดีกับตัวนักเรียน
สังคมและประเทศชาติ
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2. สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ควรส่งเสริม
และสนับสนุนผู้เรียนในด้านลักษณะพฤติกรรมนิสัย เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับพฤติกรรมของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมต่อไป
3. สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ควรส่งเสริม
และสนับสนุนผู้เรียนในด้านทักษะทางปัญญา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการวินิจฉัย แก้ปัญหา และพัฒนางาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด
2. ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด
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การศึกษาแนวโน้มการจัดการความรู้ในประเทศไทย
THE STUDY OF KNOWLEDGE MANAGEMENT TREND IN THAILAND
ระบิล พ้นภัย1 อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน2 และ ปราณี สกุลลิขเรศสีมา3
Rabil Ponphai1 Atcharawan Thaodon2 and Pranee Sakullikalatesima3
1,2,3อาจารย์ ประจาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจและวิเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 จานวน 241 ชื่อเรื่อง ผลการวิจัยพบว่า
1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้มากที่สุด จานวน 47 ชื่อเรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 19.50 2) เมื่อพิจารณาตามปีที่เผยแพร่ระหว่างปี พบว่าปี พ.ศ. 2556 เป็นปีที่มีงานวิจัยจานวนมากที่สุด
จานวน 99 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.08 3) ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ งานวิจัยที่มีเนื้อหาด้าน
กระบวนการจัดการความรู้มากที่สุด จานวน 138 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.26 4) กระบวนการจัดการความรู้
พบว่ากระบวนการสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่มีการศึกษามากที่สุด จานวน 236 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.93
เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การจั ด การความรู้พ บว่ า ปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู้ น าและกลยุ ท ธ์เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
การศึกษามากที่สุด จานวน 124 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 51.45
คาสาคัญ : การจัดการความรู้, การวิเคราะห์เนื้อหา
ABSTRACT
This study is aimed to explore and analyze the graduate research of higher education
institution in Thailand which related knowledge management (KM) and have been conducted
between 2012-2016. Based on the scope of 241 thesis and independent study from Academics.
The result are conducted in following 1) The 47 titles (19.5 %) appeared and conducted by
Chiang Mai University that one is greater than the other academics. The most research titles were
conducted (99 of the total 241 titles, 41.08 %) in 2013 from the six-year period in 2012 – 2016. 3)
The 138 titles (57.25%) are focused on managing process more than other contents concept in
knowledge management. 4) The 2 3 6 titles (97.93 %) are focused on knowledge creation more
than other processes in process concept. 5) The 124 titles (51.45 %) are focused on leadership
and strategy factor that is the most affect and more than other factors in knowledge
management.
Keywords : Knowledge Management, Content Analysis
เป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันธุรกิจต่างให้ความสาคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง โดยการพยายาม
สร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และสร้างความได้เปรียบด้านราคา โดยพยายามควบคุมต้นทุนในการดาเนินงาน
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ของกิจการ ประกอบกับแนวคิดด้านการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ จากอดีตสู่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม
มองว่าทรัพยากรมนุษย์หรือคน เป็นค่าใช้จ่ายขององค์การ เมื่อองค์การได้จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างไปจะต้องใช้
แรงงานดังกล่าวให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ แต่ปัจจุบันกลับมองว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ นทรัพย์
ขององค์ ก าร ต้ อ งลงทุ น สนั บ สนุ น พนั ก งานในองค์ ก ารให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะความช านาญเพิ่ ม ขึ้ น
ตลอดเวลา เพื่อให้ทรัพยากรดังกล่าวส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พิชิต
เทพวรรณ์, 2547) โดยเฉพาะความรู้ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่ลั กษณะสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีฐานทรัพยากร
(Resource-Based View: RBV) คื อ มี คุ ณ ค่ า (Value) หายาก (Rare) ไม่ ส ามารถทดแทนได้ ง่ า ย (Difficult to
Substitute) และยากที่คู่แข่งจะลอกเลียนแบบได้ (Difficult to Imitate) (Barney, 1991) ซึ่งทาให้องค์การสามารถ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนได้ โดยองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามสร้างให้องค์การของตน
กลายเป็ น องค์ ก ารให้ ก ารเรี ย นรู้ (Learning Organization) โดยมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งการจั ด การความรู้ (Knowledge
Management) โดยการให้ ค วามส าคั ญ ในทุ ก กระบวนการของการจั ด การความรู้ ต ามแนวคิ ด Demarest
ป ระก อ บ ด้ วย ก ารส ร้ า งค วาม รู้ (Knowledge Construction) ก ารเก็ บ รวบ รวม ค วาม รู้ (Knowledge
Embodiment) การกระจายความรู้ไปใช้ (Knowledge Dissemination) และการน าความรู้ไปใช้ (Use) (ยุรพร
ศุทธรัตน์, 2552)
โดยอดีตที่ผ่านมาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเรื่ องการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการทาวิจัยในรูปของ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พบว่า การเรื่องศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เป็นจานวนมาก ซึ่ง
รูปแบบการทาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษานั้น มีการศึกษาในศาสตร์ที่แตกต่างกันไป โดยพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร ทั้งในสถานศึกษา เช่น
สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เป็นต้น ภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล
หรือท้องถิ่น เทศบาล เป็นต้น ภาคเอกชนหรือองค์กรธุรกิจ เช่น บริษั ทเอกชน ธนาคาร ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และศึกษาในชุมชน เช่น ธุรกิจชุมชน กองทุนชุมชน องค์กร ชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบว่า เป็
นการศึ กษาการจัดการความรู้ในสาขาต่าง ๆ เช่ น วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข
การศึกษา การบริหาร การเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
โดยที่งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ จะปรากฏในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น และปรากฏในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล การบริหารการศึกษา การปกครองท้องถิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ
ศึกษา ส่งเสริมการเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้นั้น สามารถอยู่ในขอบเขตของการวิจัยที่หลากหลายสาขาวิชา (นารีวรรณ เขียววาสน์, 2556)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวโน้มและช่องว่างของการดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ ในหลากหลายมุมมอง เช่น สถาบันการศึกษาที่นาเสนอผลงาน ประเภทของสถาบันการศึกษา ปีที่เผยแพร่
ลักษณธงานวิจัยที่ศึกษา ประเภทงานวิจัย ขอบเขตการวิจัย ของของสถาบันอุดมศึกษาในปรเทศไทยที่เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ ที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจและวิเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ ที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 เกีย่ วกับขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความรู้
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2. เพื่อสารวจและวิเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ ที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 เกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้
3. เพื่อสารวจและวิเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ ที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 เกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัย หมายถึง วิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เผยแพร่
ในปี พ.ศ.2555-2559
วิ ท ยานิ พ นธ์ หมายถึ ง งานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญา
มหาบัณฑิตหลักสูตรแผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งจานวนหน่วยกิตที่ใช้ในการศึกษาอาจแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละสถาบันกาหนด ในบางสถาบันอาจใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์
หรือดุษฎีนิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ หมายถึง งานวิจัยของนักศึกษาซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตหลักสูตรแผน ข โดยจานวนหน่วยกิตที่ใช้ในการศึกษาอาจแตกต่างกันไปามแต่ละสถาบันกาหนด ในบาง
สถาบันอาจใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น รายงานการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์
ระดับบัณ ฑิตศึกษา หมายถึง การศึกษาในระดั บปริญญาโทและระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทย หมายถึ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
บู ร พา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ราชวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
ม ห าวิ ท ยาลั ยม หิ ด ล ม ห าวิ ท ยาลั ยราม ค าแห ง ม ห าวิ ท ยาลั ยวลั ย ลั ก ษ ณ์ ม ห าวิ ท ยาลั ยศิ ล ป าก ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยนอร์
ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ น มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ราชนคริน ทร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ราไพพรรณี มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบ ลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิท ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอบเขตเนื้อหา หมายถึง เนื้อหาของวิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาอิสระในแต่ละเรื่อง ที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการสารวจและวิเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 เกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ บูรณาการจากแนวคิดของ Skyrme (1998) กระบวนการจัดการความรู้ บูรณาการจากแนวคิดของ Alavi
and Leidner (2001) และปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ บูรณาการจากแนวคิดของ Anderson and APQC
(1996)
ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความรู้
1) การจัดการสารสนเทศ
2) กระบวนการจัดการความรู้
3) การจัดการคน
4) การจัดการนวัตกรรม
5) การจัดการสินทรัพย์
Skyrme (1998)
กระบวนการจัดการความรู้
1) การสร้างความรู้
2) การจัดเก็บ/ค้นคืนความรู้
3) การถ่ายทอดความรู้
4) การประยุกต์ใช้ความรู้
Alavi and Leidner (2001)

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดศึกษาไทย
ที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
1) ปัจจัยด้านภาวะผู้นาและกลยุทธ์
2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ปัจจัยด้านการวัดผลการจัดการความรู้
Anderson and APQC (1996)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทีม่ า : ขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ บูรณาการจากแนวคิดของ Skyrme (1998)
กระบวนการจัดการความรู้ บูรณาการจากแนวคิดของ Alavi and Leidner (2001)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ บูรณาการจากแนวคิดของ Anderson and APQC (1996)
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยโดย
สืบ ค้ น จากฐานข้อมู ลวิจั ยออนไลน์ ภ ายใต้ โครงการเครื อ ข่ายห้อ งสมุ ดในประเทศไทย (ThaiLIS – Thai Library
Integrated System) ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 จานวน 241
เรื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การจัดการสารสนเทศ กระบวนการ
จัดการความรู้ การจัดการคน การจัดการนวัตกรรม และการจัดการสินทรัพย์ บูรณาการจากแนวคิดของ Skyrme
(1998)
2.2 กระบวนการจั ด การความรู้ ประกอบด้ วย การสร้า งความรู้ การจั ด เก็ บ /ค้ น คื น ความรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ บูรณาการจากแนวคิดของ Alavi and Leidner (2001)
2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วยปัจจัยด้านภาวะผู้นาและกลยุทธ์ ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยด้านการวัดผลการจัดการความรู้ บูรณาการจาก
แนวคิดของ Anderson and APQC (1996)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบวิเคราะห์งานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สาหรับการ
วิเคราะห์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแต่ละเล่ม ซึ่งแบบวิเคราะห์งานวิ จัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
ข้อมูลบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และตอนที่ 2 การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ข้อ มู ล บรรณานุ ก รมของวิท ยานิ พ นธ์แ ละการค้ น คว้า อิ สระ ประกอบด้ วย ชื่ อ เรื่อ ง ชื่ อ ผู้ แต่ ง
รายละเอียดของการพิมพ์ รูปแบบงานวิจัย ระดับการศึกษา ประเภทงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา และปีที่พิมพ์
3.2 การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้ผลการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทั้งหมดแล้ว นาผลการวิเคราะห์ที่ได้ดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ SPSS
จากนั้นนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปภาพรวมแบบตารางและพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ ที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ที่ศึกษาในระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 ของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยทั้ง 49 แห่ง ครั้งนี้มีจานวนทั้งหมด 241 ชื่อเรื่อง พบว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาลเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ผลงานมากที่สุดคือ 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.90 รองลงมาคือมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 20
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ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40.82 เมื่อพิจารณาตามปีที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 พบว่าปีที่มีงานวิจัยจานวน
มากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2556 จานวน 99 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.08 ในขณะปีที่มีงานวิจัยจานวนน้อยที่สุดคือ ปี
พ.ศ. 2559 จานวน 8 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.32 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานวิจัยที่เผยแพร่ระหว่างปี
พ.ศ.2555-2559 พบว่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จานวนมากที่สุด จานวน 93 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 38.59
รองลงมาคือการค้นคว้าอิสระจานวน 78 คิดเป็นร้อยละ 32.37 และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกน้อยที่สุดจานวน
70 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.05 สาหรับประเภทงานวิจัยที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 พบว่าเป็นงานวิจัย
เชิงปริมาณมากที่สุดจานวน 84 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.85 รองลงมาได้แก่ งานวิจัยแบบผสมผสานจานวน 81ชื่อ
เรื่อ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 33.61 และงานวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพน้ อ ยที่ สุ ด จ านวน 76 ชื่ อ เรื่อ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 31.54 ดั ง
รายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ตัวแปรที่ศึกษา
ความถี่
เพศ
ชาย
89
หญิง
152
รวม
241
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
22
มหาวิทยาลัยเอกชน
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
20
รวม
49
ปีที่เผยแพร่ผลงาน
พ.ศ. 2555
68
พ.ศ. 2556
99
พ.ศ. 2557
48
พ.ศ. 2558
18
พ.ศ. 2559
8
รวม
241
ลักษณะงานวิจัยที่ศึกษา
ปริญญาเอก
70
ระดับปริญญาโท
171
วิทยานิพนธ์
93
การค้นคว้าอิสระ
78
รวม
241
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ร้อยละ
36.93
63.07
100.00
44.90
10.20
4.08
40.82
100.00
28.22
41.08
19.92
7.47
3.32
100.00
29.05
70.95
38.59
32.37
100.00

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปรที่ศึกษา
ประเภทงานวิจัยที่ศึกษา
งานวิจัยเชิงคุณภาพ
งานวิจัยเชิงปริมาณ
งานวิจัยแบบผสนผสาน
รวม

ความถี่

ร้อยละ

76
84
81
241

31.54
34.85
33.61
100.00

เมื่อจาแนกผลงานวิจัยตามมหาวิทยาลัยพบว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้มากที่สุด จานวน 47 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.50 รองลงมาคือมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ
จานวน 33 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.69 และมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 27 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.20
ในขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยฟาร์อี สเทอร์น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ละ 1 ชื่อเรื่องเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.41 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนงานวิจัยด้านการจัดการความรู้จาแนกตามสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
2555
2556
2557
2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
1
1
(1.24) (0.41) (0.41)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
4
3
(1.24) (1.66) (1.24)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
29
10
1
(2.90) (12.03) (4.15) (0.41)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
10
1
(2.07) (4.15) (0.41)
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
2
1
(2.07) (0.83) (0.41)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (กลุ่ม)
8
9
12
3
(3.32) (3.73) (4.98) (1.24)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
9
6
6
6
(3.73) (2.49) (2.49) (2.49)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
7
2
(2.07) (2.90) (0.83)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
6
1
(1.24) (2.49) (0.41)
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2559

3
(1.24)
1
(0.41)

รวม
5
(2.07)
10
(4.15)
47
(19.50)
16
(6.64)
11
(4.56)
33
(13.69)
27
(11.20)
14
(5.81)
10
(4.15)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
รวม

2555
20
(8.30)
68
(28.22)

2556
25
(10.37)
99
(41.08)

2557
11
(4.56)
48
(19.92)

2558
8
(3.32
18
(7.47)

2559
4
(1.66)
8
(3.32)

รวม
68
(28.22)
241
(100.00)

ขอบเขตเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้
1. ขอบเขตเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาที่ได้ศึกษาขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของ
Skyrme (1998) พบว่ามีงานวิจัยที่มีเนื้อหาด้านกระบวนการจัดการความรู้มากที่สุด จานวน 138 ชื่อเรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 57.26 รองลงมาได้แก่ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ จานวน 50 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.75 และด้าน
การจัดการคนจานวน 36 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.94 ในขณะที่งานวิจัยที่มีขอบเขตเนื้อหาน้อยที่สุด คือด้านการ
จัดการสินทรัพย์ จานวน 2 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.83 ดังรายละเอียดในภาพที่ 2
ภาพที่ 2 แสดงขอบเขตเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้

2. ขอบเขตเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้
การศึ กษาวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาที่ได้ศึกษาขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ ตาม
แนวคิดของ Alavi and Leidner (2001) พบว่างานวิจัยมีการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ในทุกกระบวนการ
โดยงานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษากระบวนการสร้างความรู้มากที่สุด จานวน 236 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.93 รองลงมา
ได้แก่ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ จานวน 128 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 53.11 กระบวนการจัดเก็บความรู้/ค้นคืน
ความรู้ จ านวน 122 ชื่ อเรื่อง คิ ดเป็ น ร้อยละ 50.62 และกระบวนการที่ มี การศึ กษาน้ อยที่ สุด คื อกระบวนการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ 108 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44.81 ดังรายละเอียดในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงขอบเขตเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้

3. ขอบเขตเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ตาม
แนวคิดของ Anderson and APQC (1996) พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านภาวะผู้นาและกลยุทธ์
จานวน 124 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 51.45 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 119 ชื่อเรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 49.38 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ จานวน 91 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 37.76 และปัจจัยด้านการ
วัดผลการจัดการความรู้จานวน 48 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.92 ดังรายละเอียดในภาพที่ 4
ภาพที่ 4 แสดงขอบเขตเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
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อภิปรายผล
1. งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่ เผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 มีจานวน 241 ชื่อเรื่อง โดยในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีที่มีการเผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้มากที่สุด จานวน 99 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.08 จากนั้นไม่ปี พ.ศ.2557-2559 มีแนวโน้มการ
เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ลดลงตามลาดับ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการวิจัยทางด้านการจัดการความรู้
ที่ลดลง สืบเนื่องจากงานวิจัยของนารีวรรณ เขียววาสน์ (2556) พบว่าจานวนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการเผยแพร่ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2548-2551 มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
หากพิจารณาการวิเคราะห์เนื้อหาการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2559 พบว่าช่วง ปีพ.ศ.2548-2551 จานวนงานวิจัยที่
เผยแพร่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่ในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 จานวน
งานวิจัยที่เผยแพร่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
2. ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ พบว่าการศึกษาในเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้มาก
ที่สุดจานวน 138 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.26 สอดคล้องกับงานวิจัยของนารีวรรณ เขียววาสน์ (2556) ได้ศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการเผยแพร่ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553
พบว่าขอบเขตเนื้อหาที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้มากที่สุดคือด้านกระบวนการจัดการความรู้จานวน
105 ชื่ อเรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 45.26 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับค าอธิบ ายของ Skyrme (1998) และ Lekacos
(2010) ที่กล่าวว่า กระบวนการจัดการนั้นเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ภายในองค์กร (embedded knowledge) ซึ่งจะฝังอยู่
ภายในคนและกระบวนการทางานที่สามารถสัมผัสได้จากการทางานในองค์กร แผนกและหน่วยงานทั่วไป เช่น
ประสบการณ์ในหน่วยงาน กระบวนการทางาน การเรียนรู้และวัฒนธรรมขององค์กร เป็นต้น ดังนั้นการวิเคราะห์
งานวิจัยในด้านขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ครั้งนี้ จึงพบเนื้อหาในด้านกระบวนการ
จัดการและการจัดการคนเป็นจานวนมาก เนื่องจากเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งสามารถพบเจอได้ในทุก ๆ
องค์กร ส่วนขอบเขตเนื้อหาที่พบเนื้อน้อยที่สุด คือ การจัดการนวัตกรรม เนื่องจากงานวิจัยในประเทศไทยยังไม่มีการ
นาเอานวัตกรรมมาใช้ร่วมกับการจัดการความรู้เท่าที่ควร
3. ขอบเขตเนื้ อ หาของงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด การความรู้ พบว่ า มี ก ารศึ ก ษาในเรื่ อ งของ
กระบวนการสร้างความรู้มากที่สุด จานวน 236 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.93 ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของงานวิจัย
ของนารีวรรณ เขียววาสน์ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการเผยแพร่ใน
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 พบว่ากระบวนการด้านการถ่ายทอดความรู้หรือการแบ่งปันความรู้มี
จานวนมากที่สุดจานวน 217 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.53 นอกจากนี้ยังขัดแย้งกับงานวิจัยของ Peachey and
Hall (2005) ที่ทาการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ที่ตีพิมพ์ใน IS Journal และพบว่าในด้าน
กระบวนการจัดการความรู้นั้นงานวิจัยส่วนใหญ่จะทาการศึกษาในด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้มากที่สุด โดย
เป็นแนวโน้มการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ พบว่ามีการศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการจัดการความรู้ในเรื่องของปัจจัยด้านภาวะผู้นาและกลยุทธ์ จานวน 124 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 51.45 ซึ่ง
ขัดแย้งกับงานวิจัยของนารีวรรณ เขียววาสน์ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีการเผยแพร่ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 พบว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่มีการศึกษา
ผลกระทบต่การจัดการความรู้มากที่สุด จานวน 90 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 38.79 สะท้อนให้เห็นถึงการศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
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ข้อเสนอแนะ
1. ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ พบว่างานวิจัยที่ศึกษาในขอบเขตเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ด้านการจัดการสินทรัพย์จานวนน้อยที่สุด ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ศึกษางานวิจัยที่มีขอบเขตเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ด้านการจัดการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
2. ขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ พบว่างานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการความรู้ พบว่ากระบวนการจัดการความรู้ที่มีการศึกษาน้อยที่สุดคือกระบวนการประยุกต์ใช้
ความรู้ ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ในกระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้
เพิ่มขึ้น
3. ขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ พบว่างานวิจัยที่มีการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการวามรู้ พบว่างานวิจัยที่ศึกษาเกี่ย วกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการความรู้
น้อยที่สุด คือ การวัดผลการจัดการความรู้ ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้ ด้านการวัดผลการจัดการความรู้เพิ่มขึ้น
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การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
A STUDY OF THE ADMINISTRATION OF THE STUDENT CARE SYSTEM BY ADMINISTRATORS IN
SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION (OVEC) IN RAYONG,
CHANTHABURI AND TRAT PROVINCES.
รักศักดิ์ คุ้มชนม์1 สุรีย์มาศ สุขกสิ2 และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์3
RAKSAK KHUMCHON1 SUREEMAS SUKKASI2 AND AMPAWAN PRASERTPHAK3
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 3รองศาสตราจารย์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด จาแนกตาม
สถานภาพและเขตจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 40
คน และครูผู้สอน จานวน 248 คน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและ
ตราด ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบ
ความแตกต่างของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุ รี และตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก.2) ผลการ
เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จาแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ.3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด จาแนกตามเขตจังหวัดที่ตั้ง
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
ABSTRACT
The purposes of this research were to study and compare the student care system by
administrators in schools under the Office of Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong,
Chanthaburi and Trat Provinces. The research samples determined by the proportional stratified
random sampling method were 40 school administrators and 248 teachers under the Office of
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Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces. The
research instruments used for data collection were the five-rating scale. The statistics used for
data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-way analysis of
variance, and Scheffe’s method of multiple comparison tests.
The study revealed as follows : 1) the overall result of student care system by
administrators in schools under the Office of Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong,
Chanthaburi and Trat Provinces was ranked as the high level. 2) the comparative result in the
overall and individual aspects of student care system by administrators in schools under the
Office of Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces,
classified by status in overall difference was statistically significant at the 0.5 level and 3) the
overall and individual aspects of student care system by administrators in schools under the
Office of Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces,
classified by school location in overall difference was statistically significant at the 0.5 level.
Keywords : The Administration of the Student Care System, Schools Under the Office of
Vocational Education Commission (OVEC)
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.มีจุดมุ่งหมายในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ใน 3 รูปแบบ.คือ.การศึกษาในระบบ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ.และแผนการศึกษาแห่งชาติ .เพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ .ระดับเทคนิค.และระดับเทคโนโลยี.รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้
สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน.โดยนาความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญา
ไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพ
ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระ (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา..2551.:.3).แต่ปัญหาที่พบในการ
จั ด การศึ ก ษาคื อ การออกกลางคั น ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาเป็ น หน่ วยงานหลั ก ของกระทรวง
ศึกษาธิการที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพได้รับผลกระทบจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเช่นเดียวกับ
หน่วยงานหลักอื่น.ๆ จึงได้ผลักดันนโยบายเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาขึ้นด้วยระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาพร้อมทั้งแสวงหารูปแบบการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอาศัยการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง.ชุมชน.ท้องถิ่นและสถานประกอบการ
อย่างเป็นรูปธรรม (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557 : 1)
การพัฒ นาระบบการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษายังสอดคล้อ งกับการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศใช้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา.พ.ศ..2555.เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน.ตัวบ่งชี้ที่.3.6.ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง.โดยให้สถานศึกษาวางแผนบริการจัดการความเสี่ยง
5.ด้าน.ได้แก่.ด้านความปลอดภัย.ด้านการทะเลาะวิวาท.ด้านสิ่งเสพติด.ด้านสังคม.ด้านการพนัน.และการมั่วสุม โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียนและผู้ปกครองมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีผลทาให้ปัญหา
ด้านความเสี่ยงลดลง และตัวบ่งชี้ที่.3.7.ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้ เรียน.โดยให้สถานศึกษาจัดระบบดูแล
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ผู้เรียนให้มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง.และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ .ดังนั้นการดาเนินการ ให้มี
ระบบดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา.จึงมีความสาคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา.2555.ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง.ๆ.เป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จ การศึกษา และเกิดผลดีต่อการประเมินคุ ณ ภาพภายนอกอีกด้วย (สานักมาตรฐานการอาชีวศึ กษาและ
วิชาชีพ. 2555.:.56) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ ของปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาอีกทั้งมีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มกาลังคนเข้าสู่สถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร และการบริการเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ .และลดความสูญเปล่า ของ
งบประมาณด้านการศึกษาจึงกาหนดนโยบายลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา.เพื่อให้อัตราการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นศูนย์โดยเริ่มขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ..2556.จนถึง
ปัจจุบัน.โดยสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณและการติดตามผลการดาเนินงานของสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริม
ให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ดาเนินงานแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ น ไปอย่า งต่ อเนื่ อ ง.ตามนโยบายของรัฐบาลและสานั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาส านั ก ติ ดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษาจึงได้สร้างกลไกให้สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนงานเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์.มีความตระหนักรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2558 : 1)
จากความเป็ น มาและความส าคั ญ ดั งกล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ ผู้ วิจั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาบทบาทของผู้ บ ริห าร
สถานศึ กษาในการดาเนิน งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัดอาชี วศึ กษา ในจังหวัดระยอง
จั น ทบุ รี และตราด เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ครูผู้ ส อนและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งน าข้ อ มู ล ไปใช้ ส าหรับ วางแผนการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.อันจะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย น
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด.จาแนกตามสถานภาพและเขตจังหวัด
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.หมายถึง .กระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีขั้นตอนด้วยวิธีและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน โดยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงานและมี
การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน.
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล.หมายถึง.การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
เป็นรายบุคคลด้วยเครื่องมือต่าง.ๆ.เพื่อใช้สาหรับวางแผนในการดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการของนักเรียน แต่ละคน
ได้อย่างเหมาะสม
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การคัดกรองนักเรียน.หมายถึง.การบริหารจัดการเกี่ยวกับ การวิเคราะห์และจาแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
ปกติ กลุ่ ม เสี่ ย งและกลุ่ ม มี ปั ญ หา เพื่ อ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม .พั ฒ นา.ป้ อ งกั น ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขให้ เหมาะกั บ
สภาพการณ์ของแต่ละกลุ่ม โดยการจัดทาฐานข้อมูลของนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองที่สถานศึกษาได้กาหนดขึ้น
การส่งเสริมและพัฒ นานักเรียน.หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับ การช่วยให้นักเรียนทุกกลุ่มมีการ
พัฒนาตนเองทั้งด้านการเรียนและการดารงชีวิต .มีความภาคภูมิใจและมีความสุขสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพของตน ปรับตัวเผชิญกับปัญหาและดารงตนได้เหมาะสมตามวัย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีความจาเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด.ป้องกัน.แก้ไขปัญหาและหา
วิธีการช่วยเหลือโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย.
การส่งต่อ .หมายถึง.การบริหารจัดการเกี่ยวกับ กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนกรณี ที่นักเรียนมีปัญ หา
ยุ่งยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วแต่นักเรี ยนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัย
และรองผู้อานวยการวิทยาลัย ในสถานศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นครูผู้สอนและเป็นครูที่ปรึกษาคอยดูแลให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษา.ในสถานศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.หมายถึง.หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การพิจารณากาหนดนโยบาย.วางแผนพัฒนา.กาหนดมาตรฐานและปรับปรุงหลักสูตรการอาชีวศึกษาการสนับสนุน
ทรัพยากร.การติดตามการตรวจสอบ.และการประเมินผลการจัดการการอาชีวศึกษา
เขตจังหวัด หมายถึง ที่ตั้งของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.แบ่งตามเขต
จังหวัด ดังนี้
1. ระยอง.ประกอบด้วย.วิทยาลัยเทคนิคระยอง.วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และวิทยาลัยการอาชีพแกลง
2. จันทบุรี.ประกอบด้วย.วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี.วิทยาลัยการอาชีพนายาย
อาม และวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
3. ตราด.ประกอบด้วย.วิทยาลัยเทคนิคตราด.วิทยาลัยสารพัดช่างตราด.และวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา.ในจังหวัดระยอง.จันทบุรี.และตราด ตามนโยบายลดปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียนอาชีวศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
2557 : 15)
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดาเนิ น งานระบบการดู แลช่ วยเหลื อ นั ก เรีย น
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด ใน 5 ด้าน คือ
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน

1. สถานภาพ ได้แก่
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ครูผู้สอน
2. เขตจังหวัด ได้แก่
2.1 จังหวัดระยอง
2.2 จังหวัดจันทบุรี
2.3 จังหวัดตราด

3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. การส่งต่อ
วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้.ได้แก่.ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน.สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา.ในจังหวัดระยอง.จันทบุรี.และตราด.ปีการศึกษา.2560.จานวน.738.คน.ประกอบด้วย.ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 40 คน และครูผู้สอน จานวน 698 คน (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ออนไลน์ :
2560)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย.ได้แก่.ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา.ในจังหวัดระยอง.จันทบุรี.และตราด.ปีการศึกษา.2560.จานวน.288.คน.ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี.และ
ตราด.ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง.(Purposive.Sampling).ได้ผู้บริหารสถานศึ กษาจานวน.40.คน.ประกอบด้วย.
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง.จานวน.18.คน.ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี.จานวน.11.คน.และ
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดตราด.จานวน 11 คน
2. ครูผู้สอน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่ง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610).โดยทาการ
สุ่มแบบแบ่ งชั้ น .(Proportional.Stratified.Random.Sampling).และหาสัด ส่วนขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างตามเขต
จังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา.ครูผู้สอนจานวน.248.คน.ประกอบด้วย.ครูผู้สอนในจังหวัดระยอง.จานวน.127.คน.ครูผู้สอน
ในจังหวัดจันทบุรีจานวน.73.คน.และครูผู้สอนในจังหวัดตราด.จานวน 48 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษา ในจั ง หวั ด ระยอง จั น ทบุ รี และตราด มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที.่ 1.แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่.2.แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล.ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน
ดังนี้
1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดาเนินการตามลาดับขั้นตอนโดยศึกษาวิธีการ
สร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
3. สร้า งแบบสอบถามตามที่ ได้ ศึ ก ษาแล้ ว น าเสนอประธานและกรรมการที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์เพื่ อ
ตรวจสอบและแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามและ
วัต ถุ ป ระสงค์ (Index.of.Item.Objective.Congruence.:.IOC).(บุ ญ ชมใศรีส ะอาด..2553.:.64–65).ซึ่ งได้ ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00
5. ปรับ ปรุง แก้ ไขแบบสอบถามตามที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ ป รึก ษา
วิทยานิพ นธ์ จากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่ มทดลอง ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่า
อ านาจจ าแนกเป็ น รายข้ อ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ได้ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถาม เท่ากับ
0.43-0.85
6. นาแบบสอบถามที่หาค่าอานาจจาแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม.ทั้งฉบับโดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2550 : 77) ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดเพื่อนาผลมา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ย ได้ ด าเนิ น การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ในการค านวณหาค่ าทางสถิ ติ ดั งกล่ า ว.โดยอาศั ย การค านวณจาก
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ สถานภาพ และเขตจังหวัด โดยหาค่าร้อยละ
แล้วนาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แล้วนาค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด.จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้การทดสอบ
ค่าที (t-test)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด.จาแนกตามเขตจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว.(One-way.ANOVA).เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าร้อยละ ( % )
1.2 ค่าเฉลี่ย ( X )
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่
2.1 ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามและวั ต ถุ ป ระสงค์ . (Index.of.item.Objective.
Congruence : IOC)
2.2 วิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกรายข้อ.(Item-total.Correlation).โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
2.3 วิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ .โดยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติที่ใช้ในการการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่
3.1 การทดสอบค่าที (t-test)
3.2 การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว.(One-way.ANOVA).เมื่ อ พบความแตกต่ า งอย่ า ง มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05.จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
ผลการวิจัย
การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป.พบว่า.ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ.ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 และครูผู้สอน จานวน.248 คน คิดเป็นร้อยละ 86.11.และจาแนก
ตามเขตจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จานวน 145.คน คิดเป็นร้อยละ 50.35 จังหวัดจันทบุรี
จานวน 84.คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 และจังหวัดตราด จานวน 59.คน คิดเป็นร้อยละ 20.48
2. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการคัดกรองนักเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนั กเรียนตามนโยบายลดปัญหาการออก
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กลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจนมี
เอกสารหลักฐานในการดาเนินงาน มีการประสานความร่วมมือของบุคคลทุกฝ่ายในสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.นามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามบริบทของ
แต่ละสถานศึกษาซึ่งมีความแตกต่างกัน .ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดว่าการบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ.ย่อมทาให้เกิดการส่งเสริมพัฒนานักเรียนเกิด
ผลดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสถานประกอบการ.ชุมชน.และสังคม.แสดงถึงศักยภาพของสถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.2556.:.33).ซึ่งในการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเมื่อได้รับนโยบายจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด มอบหมายให้ ส ถานศึ ก ษาน าระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษามาด าเนิ น การ
สถานศึกษาต้องดาเนินการตามกระบวนการต่าง.ๆ.มีเครื่องมือ.มีขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน.มีเอกสารหลักฐาน
ในการดาเนินงาน มีการประสานความร่วมมือของบุคคลทุกฝ่ายในสถานศึ กษา.ตลอดจนผู้ปกครอง.ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยได้กาหนดว่าการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อาชีวศึกษาจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหาร.ครู.บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนตลอดจนผู้ปกครอง.
ชุมชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ.มีแนวทางการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน .จึง
ต้องมีการกาหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน.(สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย. 2550.:.57).ส่งผลให้การดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา.ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
3. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จาแนกตามสถานภาพและเขตจังหวัด มีดังนี้
3.1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จาแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียนและด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หา และด้ า นการส่ ง ต่ อ แตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ าผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามีบทบาทสาคัญ ที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบ
ผลสาเร็จเกี่ยวกับการเรียน.พฤติกรรมที่แสดงออก.และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนด้วยกระบวนการดูแล
นักเรียนอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน.ส่วนครูผู้สอนเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงานดังกล่าว.โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา.เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ.ต่อเนื่อง
และยั่งยืน.โดยมีภารกิจที่สาคัญดังที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.ระบุไว้.5.ประการ.คือ การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล.การคัดกรองนักเรียน.การส่งเสริมนักเรียน.การป้องกันและแก้ปัญหา.และการส่งต่อ.เพื่อเก็บข้อมูลที่
แท้จริงของนักเรียนทุกด้านและนาข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการเพื่อการรู้จักและเข้าใจนักเรียนแต่ละบุคคลอย่าง
ละเอียดรอบด้านคัดกรองและจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง.เป็นคนดีและพร้อมที่จะเติบโตขึ้นใน
สังคมได้อ ย่างมี ค วามสุข (สานั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา. 2557.:.3).โดยมี การส่งเสริม ศั กยภาพด้า น
ร่างกาย.อารมณ์.สังคมและสติปัญญา.ทาให้นักเรียนมีคุณภาพและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ. ส่งผลให้
บทบาทในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกัน.
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3.2 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา
สังกัดอาชี วศึ กษา ในจั งหวัดระยอง จั นทบุ รี และตราด จ าแนกตามเขตจัง หวัด โดยรวมและรายด้ านทุ กด้ าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า.ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดระยอง
กับจังหวัดจันทบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราด.มีบทบาทในการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ..05.โดยผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรีมีบทบาท
ในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสูงกว่าจังหวัดระยองและจังหวัดตราด ทั้งนี้เป็นเพราะบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกันตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละ
แห่ ง บทบาทของผู้บริหารสถานศึ กษาในเขตจังหวัดจันทบุรีสูงกว่าเขตจังหวัดระยองและเขตจั งหวัดตราด.เนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดจันทบุรีมีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.และมีการดาเนินการตาม
กระบวนการต่าง ๆ มีเครื่อ งมื อ .มีขั้น ตอนการดาเนิ น งาน ที่ ชั ดเจน.มี เอกสารหลักฐานในการดาเนิ น งาน.มีก าร
ประสานความร่วมมือของผู้บริหาร.ครูและบุคลากรในสถานศึกษา.และให้ครอบครัวชุมชน.สังคม.มีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการดูแลนักเรียนอาชีวศึกษา.ซึ่งในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาชีวศึกษาได้ใช้
หลักการการบริหารจัดการตามองค์ประกอบของ.PDCA.(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2556.:.34).และมี
ดาเนินงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อคุณภาพนักเรียนที่
สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับชั้นควรให้นักเรียนสาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ.การดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ.จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล.แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและความแตกต่างกันของสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา.จึงส่งผลให้
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด.มีการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสาคั ญเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา.ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ดังต่อไปนี้
1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก.สอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ สวน
จันทร์ได้ศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง
เขต 1 พบว่า การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาระยอง.
เขต.1.โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (ประเสริฐ สวนจันทร์..2553.:.บทคัดย่อ). สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุกัญ ญา ประจุ ดธะเกได้ ศึ ก ษาการดาเนิ น งานระบบการดู แลช่ วยเหลือนั ก เรียนโรงเรียนในศู น ย์เครือข่าย ที่ . 5.
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า สภาพการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่.5.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา.เขต.7.โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (สุกัญญา ประจุดธะเก. 2557.:.บทคัดย่อ)..และงานวิจัยของมาโนช.กุลนาแพงได้ศึ กษาการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ช่วงชั้น .1-2.สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง.เขต.2.พบว่า.
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา.ช่วงชั้น.1-2.สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง.เขต.
2.มีระดับปฏิบัติโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก (มาโนช.กุลนาแพง..2555.: 36-37)
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2. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จาแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05.สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา.คงฤทธิ์ได้ศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
ในเครืออักษรกรุ๊ป จังหวัดชลบุรี.พบว่า.การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามตาแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ..05.(รัตนา คงฤทธิ์. 2556.:
บทคัดย่อ) และสอดคล้องกับงานวิจัยของอินทิรา ฮวดเจริญได้ศึกษาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี .พบว่า.การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
ตาแหน่งภาพรวมและรายด้านทุกด้า นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ..05 (อินทิรา ฮวดเจริญ. 2550.:.
บทคัดย่อ).
3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จาแนกตามเขตจัง หวัด โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ..05..สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพล.ลอยประโคนได้ศึกษาการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนั กเรียนของโรงเรียน.สังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่การศึ กษามัธยมศึ กษา.เขต.32.พบว่า.ผลการ
เปรีย บเที ย บการด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา.เขต.32.จาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
..01.(วีระพล.ลอยประโคน. 2559.:.บทคัดย่อ).และงานวิจัยของกฤตยา.เรืองรัมย์ได้ศึกษาการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาเขต.32.บุรีรัมย์.พบว่า.ผลการ
เปรีย บเที ย บการด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต.32.บุรีรัมย์.จาแนกตามขนาดของโรงเรียน.โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (กฤตยา.เรืองรัมย์. 2557.:.บทคัดย่อ).
ข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษาบทบาทของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาในการด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ วยเหลื อ นั ก เรีย น
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อ
เกี่ยวกับ การสนั บ สนุ น .ส่งเสริมให้ มีการสรุป ข้อ มูลส่วนตั วของนั กเรียน ลักษณะของปั ญ หาและวิธีการให้ ค วาม
ช่วยเหลือ มีการส่งเสริมให้บุค ลากรในสถานศึ กษาเข้ามามีส่วนร่วมในการแนะนาให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนตาม
ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับการจัดทดสอบบุคลิกภาพของนักเรียนเพื่อใช้สาหรับวางแผนในการดูแล และใช้
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนที่มีความชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
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การศึกษาประสบการณ์การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในต่างแดน
กรณีศึกษา โรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
STUDY OF THE EXPERIENCE OF TEACHING TRADITIONAL THAI DANCE ABROAD : A CASE
STUDY OF TRADITIONAL THAI DANCE SCHOOL AT THE DHAMMARAM TEMPLE IN CHICAGO, USA
รัตนะ พูนเกษม1
Rattana Phoonkasem1
กิตติ คงตุก1 และ ไอยเรศ บุญญฤทธิ2์
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1นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1,2อาจารย์ ดร. สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ของครูอาสาสมัครประจาการ 1 ปี ณ โรงเรียนนาฏศิลป์
วั ด ธั ม มาราม นครชิ ค าโก ในประเด็ น ของกระบวนการออกแบบพื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบ
ปรากฏการณ์วิทยา ซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยประสบกับสถานการณ์ นั้นโดยตรง ให้ความสาคัญกับประสบการณ์ชีวิต
ของมนุษย์เป็นหลัก จึงเน้นความเป็นธรรมชาติและความเป็นจริง สะท้อนให้เห็นบริบทของประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง
เพื่อทาความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา เน้นเรื่องคุณค่า อารมณ์ รวมไปถึงเรื่องนามธรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง เช่ น ค่ านิยม ความงาม การตีค วาม ความเชื่ อ อุดมการณ์ วิจารณญาณ เป็ นต้น ผลการวิจัยพบว่า
ประสบการณ์ที่มีร่วมกันของครูอาสาสมัคร คือ การตระหนักถึงเป้าหมายว่า ผู้เรียนต้องสามารถแสดงนาฏศิลป์ไทย
ได้ ดังนั้นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ได้แก่ หลักสูตร โดยตระหนักถึงธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน
และการแสดงชุ ด นั้ น ๆ จะต้ อ งมี เครื่อ งแต่ งกายและอุ ป กรณ์ มี ค วามสวยงาม ไม่ ซ้ าจากปี ก่ อ นหน้ า ต่ อ มาคื อ
ความสามารถและเจตคติของครู ทั้งนี้ครูยังต้องตระหนักถึงภาพลักษณ์ที่ดีของความเป็นครูนาฏศิลป์ และความเป็น
บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย และเรื่องของบริบททางกายภาพ วัดธัมมารามถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์แบบและเหมาะสมในการจัดการศึกษาให้เยาวชน โดยเฉพาะโรงเรียนนาฏศิลป์ ทั้งนี้ ครูอาสาสมัครยังคงยึด
หลักการสอนตามแนวคิดทางนาฏศิลป์โบราณร่วมด้วย เช่น การสาธิต การจับท่ารา การย้ารายละเอียดท่ารา เป็นต้น
คาสาคัญ : ครูอาสาสมัคร, ประสบการณ์, พื้นที่การเรียนรู้, นาฏศิลป์ไทย
ABSTRACT
The purpose of this research project is to investigate the experiences of volunteer
teachers who has been teaching for 1 year at School of Thai dance, Dhammaram temple in
Chicago, IL ,USA about learning space creation methods. In this research, the researcher chooses
Phenomenologycal study method that collects data from people who have real experiences
from real situations. Focus on human life experiences. The emphasis is on reality and reflect the
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context of deep experience. To understand and explain the phenomenon of study, this research
will focus on emotional values, aesthetic, interpretation, belief, ideology, judgment.The result
shows that a mutual experience of volunteer teachers is a realization of their goal. They want to
teach every students able to performs Thai dance. To achieve the goal, there are various
components. First, A curriculum must designs based on nature and desire of student and every
performance needs to use beautiful costumes and accessories that different from last year. Next,
it is about potential and attitude of teacher. Thus, volunteer teachers need to concern about
their satisfying image of Thai dance teacher, Chulalongkorn University former student and
physical environment. Dhammaram temple is totally perfect and properly space to educates
teenagers. Especially, Thai dance schoo. Volunteer teachers still need to stick with the authentic
Thai dance teaching methods like demonstration,one on one teaching, put more intention in
special details etc.
Keywords : Volunteer teachers, Experience, Learning space, Thai dance
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่าง ๆ และมีการนาไปเผยแพร่ ณ ต่างประเทศอีกด้วย
การนานาฏศิลป์ไทยไปใช้เป็นเครื่องมือเผยแพร่วัฒนธรรม คือประเด็นสาคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากผู้วิจัยสนใจ
ศึกษากระบวนการและพื้นที่การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย โดยเลือกศึกษาจากโครงการสอนภาษาไทยและ
วัฒ นธรรมไทยในต่า งประเทศ ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์
ม.ล.จิรายุ - ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนี้มี
เป้าหมายเพื่อสาธิตการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนไทย เพื่อให้ได้เรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โดย
ใช้พื้นที่ของวัดในการดาเนินกิจกรรม เพื่อปลูกฝังจิตใต้สานึกและดารงไว้ซึ่งความเป็นไทย ทั้งยังเป็นการกระชับ
สัม พั น ธภาพระหว่างคนไทยในต่ างประเทศ และคนไทยในประเทศไทยให้ เกิ ด ความกลมเกลี ยวกั น ยิ่ งขึ้น การ
ดาเนินงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยเลือกพื้นที่การเรียนรู้ ณ โรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ด้วยเหตุผลประการ
แรก คือ เป็นพื้นที่ที่สาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย เพราะวัดธัมมารามเป็นสถานที่ที่
แสดงความเป็นชาติไทย เมื่อนานาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และภาษาไทย เข้ามาเป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรม ก็
ยิ่งทวีความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงมากขึ้น กลายเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตของคนไทยในชิคาโก และเมืองอื่น ๆ
เช่น เมืองมิลวอกี (Milwaukee) รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin), รัฐเคนทักกี (Kentucky) และรัฐอินดีแอนา (Indiana)
(จิรวรรณ ดารงค์เลิศ ยาติ. สัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม2561) ประการที่สอง ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์
การเป็นครูอาสาสมัครประจาการ 1 ปี ณ โรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก (พ.ศ.2557-2558) จึงได้เห็นว่า
ชุมชนคนไทยให้ความสาคัญต่อวัฒนธรรมไทย ณ วัดธัมมารามเป็นอย่างยิ่ง เพราะพื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้ให้โอกาสทุกคน
ได้ร่วมกิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตลอดจนมีการวางแผนเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัมมาราม จาเป็นต้องคานึงถึงวิธีการสร้างการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน กล่าวคือ ต้องเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นสูง เอื้อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนตกผลึกทางความคิด นอกจากนี้ การมี
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กิจกรรมด้านนาฏศิลป์ไทย เป็นวิธีการของวัฒนธรรมข้ามพรมแดน หรือวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Cultural) หมายถึง
การนาสิ่งหนึ่งเข้าไปสู่พื้นที่ที่แตกต่างจากพื้นที่ต้นกาเนิดของสิ่งนั้น เช่นเดียวกับการนานาฏศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์
ประจาชาติไทย ไปเผยแพร่ ณ นครชิคาโก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างทั้งด้านวัฒนธรรม ภาษา ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า เปรียบดัง “อาวุธทางวัฒนธรรม” อาวุธในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่จะใช้สู้รบเพื่ออิสรภาพ
แต่คือสิ่งที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธภาพของมนุษย์ในสังคม เพราะคนไทยได้ให้ความสาคัญกับการถ่ายทอด
วัฒนธรรมแผ่นดินแม่อย่างยิ่ง ทั้งนี้ด้วยตระหนักดีว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และถือว่าเป็นอาวุธทางวัฒนธรรมลักษณะหนึ่ง
ที่สามารถช่วยให้เกิดสานึกร่วมทางวัฒนธรรม เพื่อแสดงตัวตนว่าคนไทยมีเอกลักษณ์ประจาชาติ (ไทยรัฐ. วิดีทัศน์. 2560)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย ของครูอาสาสมัครประจาการ
2. เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทยในบริบทวัฒนธรรมข้ามพรมแดน
3. ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ นาเสนอแนวคิดการจัดพื้นที่การเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในต่างประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ครูอาสาสมัคร หมายถึง ครูอาสาสมัครประจาการ 1 ปี ในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ในต่า งประเทศ โดยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ - ศาสตราจารย์
ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. พื้นที่การเรียนรู้ หมายถึง พื้นที่ที่สามารถใช้สอยเพื่อให้เกิดกระบวนการทางการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ในงานวิจัยนี้หมายถึง วัดธัมมาราม นครชิคาโก
3. อาวุธทางวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการดารงชีวิตร่วมกันในสังคม
เป็น ยุท ธศาสตร์ทางภาษาและวัฒ นธรรม ที่ช่ วยให้ คนเกิดสานึกในรากเหง้า นาไปสู่การผลึกกาลังคนในชาติให้
เข้มแข็ง
4. ประสบการณ์ การเรียนรู้ หมายถึง สถานการณ์ ที่บุคคลได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณ ค่า ใน
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นประสบการณ์ของครูอาสาสมัครตลอดระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
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จากดังแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยข้ างต้น ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา ซึ่งเป็น
การศึกษาสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน จากทัศนะของผู้ที่ได้ประสบกับสถานการณ์นั้นโดยตรง ดังนั้นความหมาย
และการตีความจากครูอาสาสมัครประจาการ 1 ปี จึงเป็นเป้าหมายสาคัญ เพราะการวิเคราะห์ตามโครงสร้างของวิธีวิจัย
แบบปรากฏการณ์วิทยา คือ การตีความเพื่อค้นหาคาอธิบายของสิ่งที่ถูกศึกษาจากทัศนะของผู้กระทา (ชาย โพธิสิต.
2554 : 80-81) ผู้วิจัยจะใช้คาว่า “ประสบการณ์” แทนคาว่า “ปรากฏการณ์” ในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัคร วิธีเก็บข้อมูลของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ สัมภาษณ์ครูอาสาสมัคร ที่ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ ครบ 1 ปี
ณ โรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เป็นหลัก ประกอบกับ ประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ได้แก่ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ นักเรียน ผู้ปกครอง นอกจากนี้ การมีกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ไทย ณ วัดธัมมาราม
เป็นวิธีการของวัฒนธรรมข้ามพรมแดน หรือวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Cultural) หมายถึง การนาสิ่งหนึ่งเข้าไปสู่พื้นที่
ที่แตกต่างจากพื้นที่ต้นกาเนิดของสิ่งนั้น เช่นเดียวกับการนานาฏศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติไทย ไปเผยแพร่ ณ
นครชิคาโก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างทั้งด้านวัฒนธรรม โดยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนั้น เพื่อนามาวิเคราะห์
และสังเคราห์ออกมาเป็นแนวทางการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยในต่างแดนที่เหมาะสมและมีศักยภาพ
วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แนวทางการศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยาอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology) มุ่งตีความ
เพื่อเข้าใจความหมายของประสบการณ์ตามที่บุคคลได้ประสบ จึงต้องเก็บข้อมูลเจาะลึก เพื่อให้ได้คาตอบเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมวิจัยได้ให้ความหมาย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยเลือกตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
จานวน 4 คน เป็นผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์การเป็นครูอาสาสมัครประจาการ 1 ปี ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ช่วงปี
พ.ศ. 2550-2561 และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเสริม จานวน 10 คน คือ ผู้ที่มีตาแหน่งและปฏิ บัติงาน ในโรงเรียนนาฏศิลป์
วัดธัมมารามและเป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรูใ้ นห้องเรียน เช่น ผูป้ กครอง และคณะสงฆ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือสาคัญในการเก็บข้อมูล เพราะการสัมภาษณ์คือรูปแบบหนึ่งของการสนทนา
ซึ่งผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในเรื่องเฉพาะเจาะจง ในขณะเดียวกันก็จะเปิดกว้างสาหรับข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนั้น สิ่งที่ได้รับมาทั้งหมดจะถูกเรียบเรียงใหม่ เป็นการพรรณนาของผู้วิจัยเอง เพื่อนาไปวิเคราะห์ โดยงานวิจัยนี้
จะใช้ การสัมภาษณ์ 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์ เชิงลึ ก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) และใช้ก ารสัม ภาษณ์แ บบกึ ่ง โครงสร้า ง (Guided interview) และการสัม ภาษณ์แ บบมีโ ครงสร้า ง
(Structured interview) ระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือบันทึกเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และการบันทึก
ข้อมูลผ่านคอมพิ วเตอร์ ร่วมกับชุ ดค าถามที่จัดทาไว้ ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์ ก่อนการใช้
เครื่องมือเพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าว
สังเกต ผู้วิจัยเดินทางไปสังเกตการณ์การเรียนการสอน และความเป็นอยู่ของครูอาสาสมัครประจาการ
1 ปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยเมีอุป กรณ์บันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ ประกอบกับชุดคาถามเพิ่มเติม
และหนังสือยืนยันการอนุมัติจรรยาบรรณในการวิจัย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ เอกสารและการสัมภาษณ์
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เอกสาร เป็นข้อมูลจากงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ หนัง สือ และวารสารต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ประเด็น แนวคิดเกี่ยวกับครูอาสาสมัคร (Volunteer Teacher) แนวคิดเกี่ยวกับการสอนนาฏศิลป์ (Dance) แนวคิด
เกี่ยวกับพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross-cultural) วิธี
การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Approach)
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยมุ่งหาแก่นประสบการณ์ของครูอาสาสมัคร ที่สอนนาฏศิลป์ไทย ในวัดธัมมาราม ทั้ง
การให้ ค วามหมาย เงื่อ นไขที่ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น ครูอ าสาสมั ค ร และแนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพในงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย ผู้วิจัยเลือกการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Guided
interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ผู้วิจัยมีแนวคาถามที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน ผู้ให้สัมภาษณ์
จะได้รับคาถามในชุดเดียวกัน เพื่อผู้วิจัยสามารถเปรียบเทียบคาตอบของแต่ละคนได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยมุ่งทาความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของครูอาสาสมัคร เพื่อหาแก่นของประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งการ
ให้คุณ ค่า ความหมาย การตีความ และเงื่อนไขของการปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัคร โดยงานวิจัยชิ้นนี้ดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบปรากฏการณ์วิทยาแบบอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology) ตามแนวคิด
ของ Heidegger สิ่งที่ปรากฏการณ์วิทยาเน้นเป็นพิเศษในการวิเคราะห์ คือ การค้นหาความหมายของปรากฏการณ์
จากข้ อ มู ล ไม่ เพี ย งแต่ ค วามหมายในทั ศ นะของผู้ ให้ ข้ อ มู ล แต่ ล ะคนเท่ า นั้ น แต่ เป็ น ความหมายโดยทั่ วไปของ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ด้วย (ชาย โพธิสิตา, 2547, น.187-188) ซึ่งการมุ่งวิเคราะห์การให้ความหมายและลักษณะ
ของครูอาสาสมัคร จะค้ นพบเงื่อนไขของการเป็ นครูอาสาสมัค ร ทั้งคุ ณ สมบัติ วิธีการ และการตัดสินใจเป็ น ครู
อาสาสมัครสอนนาฏศิลป์ไทยในต่างประเทศ รวมทั้งค้นหาแนวทางในการพัฒนาครูอาสาสมัคร พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยผลสะท้อนจากครูอาสาสมัครในอดีตจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
จะเป็ นครูอาสาสมัครต่อไป ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจาแนกได้ คื อ คั ดเลือกข้อมูล เป็นการจัด
ระเบียบ หรือแตกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนย่อย ๆ ตามความหมายที่ปรากฏอยู่ในแต่ละส่วน เพื่อให้สะดวกในการ
คัดแยกข้อมูลออกเป็นเรื่อง ๆ แต่ละส่วนของข้อมูลจะถูกนิยาม และรวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ตามความหมายที่เชื่อมโยง
กันตามข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกันอย่างแท้จริง แสดงข้อมูล เป็นการรวบรวมกลุ่มข้อมูลที่ได้จากปรากฏการณ์ที่ศึกษา
แล้วอธิบายในรูปแบบพรรณนาเนื้อหาอย่างรอบด้าน ถี่ถ้วน และครอบคลุมประเด็นในงานวิจัยชิ้นนี้ รวมทั้งอธิบาย
ในส่วนที่ยังคลุมเครือให้ชัดเจนมากขึ้น การแสดงข้อมูล ผ่านการจัดระเบียบและเชื่อมโยงเนื้อหาเพื่อบอกเล่าเรื่องราว
ของหัวข้อที่ศึกษา เป็นการรวมเพื่อจัดประเภทตามความหมายที่สัมพันธ์กัน และจะเกิดความหมายใหม่ที่จะช่วยให้
เข้าใจและตอบคาถามวิจัยได้ สามารถจาแนกได้ คือ จัดกลุ่มแสดงข้อมูล ใช้ตารางแสดงข้อมูล (หรือแผนภาพ) และ
นาเสนอข้อมู ลด้วยการบรรยาย สั งเคราะห์ โครงสร้าง ในขั้น ตอนนี้ ผู้วิจัย จะเลือ กและน าเสนอความหมายของ
ปรากฏการณ์ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ประสบการณ์ของครูอาสาสมัครทั้ง 4 คน ประกอบกับข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่ได้หลังการสังเคราะห์นี้ จะเป็นมาจากการมองทะลุผ่านสิ่งที่ปรากฏ ลงไปยังความหมายที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งนั้น
เพื่อหาแก่นของประสบการณ์ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผู้วิจั ย ใช้ ก ารตรวจสอบแบบสามเส้ า (triangulation) โดยการ ใช้ วิธีเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลมากกว่า 1 วิธี
(สัมภาษณ์ สังเกต ศึกษาเอกสาร) จากแหล่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่ง (ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลเสริม) และ
สะท้อนข้อมูลกลับไปยังผู้ให้ข้อมูล เพื่อทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจตรงกัน จะ
ทาให้ข้อมูลน่าเชื่อถือขึ้น
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จรรยาบรรณการวิจัย
เพื่อรักษาความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้ให้ข้อมูล ในงานวิจัยนี้จะไม่ระบุชื่อ -สกุลที่แท้จริงในการ
นาเสนอข้อมูลบางช่วง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณการวิจัย (ชาย โพธิสิตา. 2547 :
393-401) ซึ่งมีขั้นตอน ได้แก่ การขอความยินยอม และการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัย
ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
และปฏิบัติตามข้อตกลงในเอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทยของ
ครูอาสาสมัครประจาการ 1 ปี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงหลัก คือ ก่อนปฏิบัติงานและระหว่างปฏิบัติงาน ช่วงก่อน
ปฏิบัติงานอาศัยการเตรียมความพร้อม ที่จัดโดยโครงการ ที่มีการฝึกอบรมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการใช้
ชีวิตตลอด 1 ปี และเตรียมความพร้อมด้วยตนเองคือ ศึกษาหลักสูตรและเตรียมเพลง อุปกรณ์ เครื่องแต่งกายที่จะใช้
ในการสอนนักเรียน กระทั่งเดินทางไปยังวัดไทยในต่างประเทศ โดยสามารถสรุป การดาเนินชีวิตตลอด 1 ปี ตาม
ขอบข่ายงานและกิจวัตรประจาวันของครูนาฏศิลป์ ตามรูปแบบดังนี้
ช่วงเวลา
ลักษณะงาน
หมายเหตุ
วันจันทร์-วันเสาร์
6.00 – 7.30 น.
ทาอาหารถวายพระ, ล้างจานและเก็บครัว
มีการจัดเวรในคณะครูอาสาสมัคร
ทาวัตรเช้า
9.00 – 13.00 น.
ทาอาหารถวายพระ, ล้างจานและเก็บครัว
บางวันที่ไม่มีเจ้าภาพถวายเพล
17.00 น. เป็นต้นไป
ออกไปรับประทานอาหารข้างนอก
บางวัน ตามโอกาสพิเศษ
18.00 – 21.00 น.
เรี ย น ภ าษ าอั งก ฤ ษ ESL Class ที่ Moraine เรียนวันอังคาร กับพฤหัสบดี
Valley Community College
19.00 น. เป็นต้นไป
ช่วยงานวัดอื่น ๆ
ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น
วันอาทิตย์
10.00 – 18.00 น.
สอนนาฏศิลป์
อาจจะมีสอนวันอื่น ๆ ตามที่มีงาน
และจากการเตรียมตัวก่อนและระหว่างการปฏิบัติหน้า ที่จริง มีเนื้อหาและวิธีการที่ได้รับการอบรมมา
สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่ต้องเผชิญ และมีส่วนที่ควรได้รับการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ เพิ่มเติม ดัง
ตารางต่อไปนี้
ก่อนเดินทาง (ช่วงอบรม)
ระหว่างปฏิบัติงาน ณ วัดธัมมาราม
การปฏิบัติธรรม :
ทาวัตรเช้า-เย็น
ทาวัตรเช้า-เย็น
ขั้นตอนในศาสนาพิธีส่วนใหญ่พระสงฆ์จะดาเนินการเอง แต่ครูอาสาสมัครมี
ขั้นตอนในศาสนพิธี
หน้าที่จัดหาอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานที่ได้
ปรุงอาหารและจัดการถวายพระ
ครูอาสาสมัครต้องทาอาหารเป็น และมีโอกาสทาอาหารถวายทั้งเช้าและเพล
ฝึกซ้อมการแสดงร่วมกันทุกสาขา
ได้ร่วมงานต่างสาขา
มารยาทไทย
ใช้ในการปฏิบัติตนในวัดและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่เข้ามาร่วมงานที่วัด
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ก่อนเดินทาง (ช่วงอบรม)
จับผ้าประดับเวที
จัดดอกไม้สด
หลักสูตร :
การจัดหลักสูตร, ออกแบบหลักสูตร
การเขียนแผนการ จัดการเรียนรู้
กิจกรรมหน้าเสาธงและในโบสถ์
เพลงโครงการ
ศิลปะประดิษฐ์
เทคนิคการแต่งหน้า แต่งตัวแบบไทย
ฐานตามสาขาเฉพาะ :
การออกแบบชุดการแสดง
เทคนิคการซ่อมเครื่องดนตรี
สื่อการสอนภาษาไทย
กีฬาสี
การสอนภาษาไทยสาหรับเด็กไทยใน
ต่างแดน
สนุกกับนิทาน

ระหว่างปฏิบัติงาน ณ วัดธัมมาราม
มีโอกาสช่วยพระสงฆ์จัดเวทีในงานวัด
ช่วยจัดดอกไม้ในงานต่าง ๆ และจัดแจกันประจาวันพระในบางโอกาส
ร่วมออกแบบหลักสูตรประจาปีการศึกษา โดยมีตัวอย่างจากปีก่อนหน้า

โดยส่วนมากเป็นของภาษาไทย (ครูทุกคนสามารถเข้าร่วมได้)
เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของสาขาภาษาไทย
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาคฤดูร้อน (ครูทุกคนสามารถเข้าร่วมได้)
ได้ใช้ทุกงานการแสดงและสอนผู้ปกครอง
การออกแบบชุดการแสดงต้องใช้ทุกงาน

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาคฤดูร้อน (ครูทุกคนเข้าร่วม)
ได้เรียนรู้เพื่อปรับตัวกับเด็กที่ต่างวัฒนธรรม เพื่อการเรียนการสอนที่ราบรื่น
ได้ใช้ถ่ายทอดบางช่วง ของการแสดงที่มากจากวรรณกรรมไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้วิชานาฏศิลป์
ไทยในบริบทวัฒนธรรมข้ามพรมแดน เริ่มต้นจากการที่ครูอาสาสมัครเสนอรายชื่อเพลงต่อผู้อานวยการและคณะ
กรรมโรงเรียนให้พิจารณาร่วมกัน เพื่ออนุมัติ การสอนดังกล่าว โดยพื้นฐานเกณฑ์การพิจารณาขึ้นอยู่กับชุดการแสดง
และอุปกรณ์ที่มีอยู่ หากครบถ้วนหรือสามารถประยุกต์ใช้ได้ และมีความสวยงาม ไม่ซ้าจากปีก่อนหน้า ก็สามารถ
ดาเนินการสอนได้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาเป็นรายกลุ่มด้วย ว่า รูปร่าง ความสามารถ ของผู้เรียนสอดคล้องกั บเพลงที่
เตรียมไว้หรือไม่อย่างไร และพิจารณาร่วมกับความต้องการของผู้เรียน โดยการสารวจความคิดเห็น สอบถาม ศึกษา
จากประวัติการบันทึกในอดีต เป็นต้น ทั้งนี้ ครูอาสาสมัครควรตระหนักถึงเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่เข้ามาวัด
กับครูอาสาสมัคร ประกอบกับเงื่อนไขในการเผยแพร่องค์ความรู้ กล่าวคือ กลุ่มของคณะกรรมการโรงเรียนนาฏศิลป์
คณะกรรมการวัด เป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่สังคมที่กว้างขึ้น กล่าวคือ การประสานงานหน่วยงานหรือองค์กรของไทยในชิ
คาโก เช่น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เพื่อจัดการวัฒนธรรมไทย และทางสถานกงสุลใหญ่ ต้องประสานงาน
หน่วยงานในชิคาโกเพื่อให้ได้ช่วงเวลา และพื้นที่ในการจัดงานดังกล่าว แสดงถึงความสัมพันธ์จากกลุ่มสังคมเล็ก ๆ
ไปสู่สังคมใหญ่ และผู้วิจัยยังมีความเห็นว่า ภายใต้การเรียนการสอนนาฏศิลป์ ตลอดจนการออกแบบหลักสูตรในแต่
ละปี ล้วนอยู่ภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น โอกาสในการแสดงผลงานในพื้นที่ของประเทศสหรัฐอมเริกา หรือจัด
ชุดการแสดงพื้นเมือง 4 ภาคของไทยให้สอดคล้องกับกิจกรรมของสมาคมชาวไทย 4 ภาค เป็นต้น เชื่อมโยงไปสู่เรื่อง
ของผลประโยชน์ทางการเงิน ทั้งการจัดการแสดงให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือจัดตามความต้องการ
ของผู้ จั ด งานนั้ น ๆ ทั้ งนี้ ลั ก ษณะทางกายภาพของวัด ธัม มารามค่ อ นข้ า งสมบู รณ์ แ บบและเหมาะสมในการจั ด
การศึกษาให้เยาวชน โดยเฉพาะโรงเรียนนาฏศิลป์ ที่มีห้องเฉพาะแยกออกมา โดยลักษณะที่เหมาะสมดังกล่าวคือ
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ห้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีกระจกเงาในห้อง ที่ผู้เรียนสามารถเห็นตนเองขณะราได้ พื้นที่ในห้องกว้างเพียงพอ
สาหรับผู้เรียนจานวนตามกลุ่ม โดยที่ขณะเคลื่อนไหวร่างกาย จะต้องไม่สัมผัสกับผู้อื่น และเพื่อการส่งเสริมทัศนคติที่
ดีให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ควรจัดภาพที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์ตกแต่งบริเวรโดยรอบห้อง เช่น ติดที่
ฝาหนัง หรือจุดสุดใจที่ผู้เรียนจะมองเห็น และท้ายสุดคือ ต้องเป็นห้องที่เก็บเสียง เพราะการฝึกซ้อมจะต้องเปิดเพลง
ในระดับที่ผู้เรียนได้ยินชัดเจน และครอบคลุมทุกคน รวมทั้งต้องไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกแทรกเข้ามาได้ เพราะ
จะเป็นการทางายสมาธิผู้เรียนอย่างยิ่ง
วัตถุป ระสงค์ ของการวิจัย ข้อที่ 3 ผลการวิจั ย พบว่า แนวคิ ดการจั ดพื้ น ที่ การเรียนรู้น าฏศิ ลป์ ไทยใน
ต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ กรณีของโรงเรียนนาฏศิลป์วัดธัมมารามนั้น ครูอาสาสมัครประจาการ 1 ปี ต้องเตรียม
ความพร้อ มในการศึ ก ษาหลั ก สู ต รของโรงเรีย น โดยประสานงานหลั ก กั บ ผู้ อ านวยการโรงเรียน เพราะจะเป็ น
ผู้สนับสนุนการทางานให้ดาเนินไปอย่างราบรื่น รวมทั้งช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ประกอบ
กับการตระหนักถึงธรรมชาติของผู้ใช้พื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้ นักเรียนส่วนใหญ่ที่มาเรียน ไม่ได้นานาฏศิลป์ไปประกอบ
อาชีพหลัก จึงอาจไม่จาเป็นต้องจริงจังจนทาให้เครียด เรียนเป็นงานอดิเรก ไม่ควรเข้มงวด เช่น การกระทบเอว ถีบ
เหลี่ยม เป็นต้น อาจจะปรับความเข้มข้นลง เช่น ดัดมือเล็กน้อย พอให้ได้เรียนรู้ว่าเป็นอย่างไร การตั้งวง ระดับต้อง
ไม่เกินศีรษะ ครูต้องปรับวิธีการบางอย่างเพื่อให้เข้ากับเด็กอเมริกัน ควรให้มี ความสุขมากกว่าเข้มงวดด้านเนื้อหา
ประกอบกับทัศนคติของครูต่อผู้ปกครอง พระ ชุมชน และครูอาสาสมัครสาขาอื่น ๆ เพื่อที่จะสร้างการแสดงและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป เป็นการสร้างผลผลิตจากกลุ่มสังคมเล็ก ๆ ในวัด เพื่อขยายออกสู่สังคมวงกว้างขึ้น คือ
นครชิคาโก ทุกความสัมพันธ์ข้างต้น หากครูสามารถทาความเข้าใจและปรับตัวให้ทางานร่วมกันได้ จะเป็นแนวทาง
ในการสร้างรุปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียนและโครงการได้
โดยสรุป ประสบการณ์ที่มีร่วมกันของครูอาสาสมัครประจาการ 1 ปี คือ การตระหนักถึงเป้าหมายว่าต้อง
ให้ผู้เรียนสามารถทาการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ ดังนั้นองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้ จึงล้วน
เกี่ยวข้องและจาเป็น อันได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนสอน โดยตระหนักถึงธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน
ความสามารถและเจตคติของครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริบททางกายภาพ เป็นต้น
อภิปรายผล
แนวทางหนึ่ งในการจั ด พื้ น ที่ ก ารเรีย นรู้น าฏศิ ล ป์ ไทยในต่ า งประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ คื อ เรื่อ งของ
กระบวนการ หรือขั้นตอนในการถ่ายทอดความรู้ การจะดึงดูดให้ผู้เรียนจดจ่อกับสิ่งที่เรียนอยู่ และสามารถนาความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้ตามโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จะต้องประกอบไปด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ที่จะช่วยกัน
สังเกตการณ์ วิเคราะห์และระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรการสอน หรือวิธีการในการสอนแต่ละเทอม
แต่ละกลุ่มนักเรียน การเรียนนาฏศิลป์ โดยทั่วไปเป็นเนื้อหาทางทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งในบริบทของวัดธัมมาราม
จะเน้นหนักไปที่การฝึกปฏิบัติ กล่าวคือ เป้าหมายของผู้เรียน จะต้องสามารถแสดงนาฏศิลป์บนเวทีได้ จะต้องเป็น
กระบวนการที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องร่วมมือกัน เป็นบรรยากาศที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทักษะ
ถึงจะเกิด เพราะทั้งครูผู้สอนเองก็ต้องมีทั กษะที่แม่นยาและเพียงพอ เพื่อจะถ่ายทอดให้ผู้เรียนสามารถนาไปฝึกตาม
ได้ หรือ สามารถพั ฒ นาทั ก ษะไปได้ ไกลกว่า ที่ ได้ เรีย น เกิ ด การปฏิ บั ติ ซ้ าจนกลายเป็ น ความช านาญ ราได้ อ ย่ า ง
คล่ อ งแคล่ ว จุ ด มุ่ ง หมายในการจั ด การเรีย นรู้น าฏศิ ล ป์ นั้ น มี ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ข องบลู ม
(Bloom) (พยนต์ธร สาเร็จกิจเจริญ. 2553 : 8-16) ได้แก่ ด้านเนื้อหาความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ดังตาราง
เปรียบเทียบ
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ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม
ด้านเนื้อหาความรู้
ความรู้ : สามารถจาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาเก็บ
และประมวลผล
ด้านทักษะ
การรับรู้ : เพื่อให้ผู้เรียนดู สังเกต และทาตามต่อไปได้
ด้านเจตคติ
รับรู้ : สนใจในสิ่งเร้าและแสดงออกในรูปแบบของความรู้สึก
ที่เกิดขึ้น
ด้านเนื้อหาความรู้
เข้าใจ : แปลและขยายความในสิ่งที่ได้เรียนรู้ จับสิ่งสาคัญ
เพื่อมากระทาต่อ
นาไปใช้ : ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งเกิดจาก
ความเข้าใจ
ด้านทักษะ
ขั้นลงมือปฏิบัติ : ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามได้
ด้านเจตคติ
ตอบสนอง : มีส่วนร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ด้านเนื้อหาความรู้
การวิเคราะห์ : แยกย่อยความรู้เพื่อทาความเข้าใจในแต่ละส่วน
เพื่อหาความเชื่อโยง ความเหมือน ความต่าง
ด้านทักษะ
ขั้นดูความถูกต้อง : ปฏิบัติได้ถูกต้อง ลดความผิดพลาด
ด้านเจตคติ
ค่านิยม : เลือกปฏิบัติและศึกษาในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
จนเกิดทัศนคติที่ดี

ขั้นตอนในการสอนของครูอาสาสมัคร
ครูสาธิต
: ยึดแนวคิดตามครูนาฏศิลป์ในสมัยโบราณที่ยังไม่มีการเรียน
ด้านทฤษฎี ครูก็จะราให้เป็นลาดับแรก เพราะนาฏยศัพท์
ยังไม่ได้มีมากท่าปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยน
เล็ ก น้ อย เช่ น มี ก ารถามเพื่ อ แลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น
และสารวจพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้เรียนคนอื่น ๆ
ในห้องก็ยังจะได้รับรู้เนื้อหาในมุมต่าง ๆ อีกด้วย
ผู้เรียนปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน
: หลังจากสาธิตให้ดู ก็ให้ผู้เรียนลองปฏิบัติตาม กล่าวคือ
ให้เลียนแบบจากต้นแบบให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุด ครูจะ
ปฏิบัติท่าราไปด้วย อธิบายไปด้วย และสังเกตผู้เรียนจาก
กระจกไปด้วย เป็นช่วงที่กระจายขั้นตอน หรือย่อยลาดับ
การปฏิบัติท่าราเพื่อให้เข้าใจและทาได้ถูกต้องอย่างแท้จริง

เข้มงวดขึ้น
: หลังจากปฏิบัติท่าราได้ค่อนข้างเยอะแล้ว จะต้องซ้อมซ้า ๆ
เพื่อดูความถูกต้อง ส่วนใหญ่เป็นการแสดงแบบหมู่คณะ
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งใส่ ใจเรื่อ งนี้ เพราะหากผิ ด พลาดช่ วงใด
หรือคนใดคนหนึ่ง จะเป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนมาก ดังนั้น
ในขั้ น นี้ คื อ ต้ อ งการลดความผิ ด พลาดให้ ได้ น้ อ ยที่ สุ ด
จนถึงไม่มีความผิดพลาดเลย ทั้งนี้ในการปฏิบัตินาฏศิลป์
ยังต้อ งมีก าร “จั บ ท่ า” เป็ น เทคนิ ค ที่ สาคั ญ มากตั้งแต่
โบราณกาล เพราะครูที่ดีจะใส่ใจและสนใจในจุดบกพร่อง
และชี้แนะให้แก้ไขถูกจุด เพราะหากไม่บอกหรือไม่จับท่ารา
ผู้เรียนก็จะต้องสังเกตเอง ซึ่งเด็กแต่ละคนมีความบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่ต่างกัน ครูผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นี้จึงควรแก้ไข
เช่น หากเด็กตัวสูงจะต้องตั้งวงระดับไหน แขนยืดหรืองอ
แค่ไหน เป็นต้น
ด้านเนื้อหาความรู้
ย้ารายละเอียด
สังเคราะห์ : สร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ : เป็นการย้าขั้นตอนที่ถูกต้องอีกครั้ง และฝึกได้อย่างต่อเนื่อง
เกิดรูปแบบบางอย่าง ผสมผสานส่วนย่อย ๆ ให้เข้ากัน เพื่อความชานาญต่อไป ในกระบวนการนี้ หากเป็นชุด
อย่างเป็นระบบ
การแสดงที่มีอุปกรณ์ ผู้สอนจะต้องจัดหาให้ได้ฝึกอย่าง
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ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม

ขั้นตอนในการสอนของครูอาสาสมัคร
ด้านทักษะ
ครบถ้วน และฝึกหลาย ๆ ครั้งเพื่อความถูกต้องแม่นยา
ความชัดเจนและความต่อเนื่อง : เรียนรู้กระบวนการตาม ลงรายละเอียดถึงวิธีการจะเข้าหาอุปกรณ์ คือรู้ วิธีหยิบ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง และสามารถทาได้อย่างต่อเนื่อง
วิธีวางอุปกรณ์ ในกรณีที่การแสดงมีการใช้ที่แตกต่างกันไป
ด้านเจตคติ
จัดระบบ : จัดระบบจากความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้น
หากสอดคล้องกันก็ยึดปฏิบัติต่อไป
ด้านทักษะ
คล่องแคล่ว
ความเป็นธรรมชาติ : แสดงออกจนกลายเป็นธรรมชาติ : เมื่อสามารถจาท่าราได้ครบถ้วน เข้ากับดนตรีได้ ราตรง
ของผู้เรียนเอง
กั บ เนื้ อ ร้ อ ง ครู ไม่ ต้ อ งร าเป็ น ตั ว อย่ า งข้ า งหน้ า และ
ด้านเจตคติ
สามารถฝึกราโดยไม่กระจกได้อย่างคล่องแคล่ว ชานาญ
บุคลิกภาพ : นาค่านิยมที่ได้จากการจัดระบบมาปฏิบัติ เชี่ยวชาญจนสามารถถ่ายทอดต่อได้ เพราะในการแสดง
จนกลายเป็นนิสัยส่วนตัวจนกระทั่งกลายเป็นอุดมคติ
จริง ผู้แสดงต้องส่งอารมณ์ให้กับผู้ชม ซึ่งหากไม่สามารถ
ทาได้อัตโนมัติ ตามธรรมชาติ เพราะปกติซ้อมโดยเห็ น
การเคลื่ อ นไหวของตนเองในกระจก ก็ จ ะท าให้ ไ ม่
สามารถเป็นนักแสดงที่ดีได้
ด้านเนื้อหาความรู้
การประเมินผล
ประเมินค่า : ตัดสินมูลค่าของสิ่งต่าง ๆ อย่างมีกฎเกณฑ์ : ในกรณีการเรียน ณ วัดธัมมาราม มีเป้าหมายให้ผู้เรียน
ตามธรรมชาติขององค์ความรู้นั้น ๆ หรือตามกฎเกณฑ์ สามารถขึ้ น แสดงบนเวที ได้ ดั งนั้ น เบื้ อ งต้ น ของเกณฑ์
ของสังคม
ประเมินคือ ผู้แสดงกล้าขึ้นเวที สามารถแต่งหน้า แต่งตัว
ได้ และต่อมาครูและผู้ชมอาจจะประเมินรายบุคคลหรือ
รายกลุ่มจากความถูกต้อง เป็นการวัดความจาของผู้เรียน
ความสวยงาม เป็ น การวั ด ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญ
จั งหวะ ถื อ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในนาฏศิ ล ป์ ไทย เป็ น หนึ่ งใน
ทักษะเบื้องต้นเช่นกัน หรืออื่น ๆ เช่น ความพร้อมเพรียง
การจัดแถว เป็นต้น
จากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏยสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
นาฏศิลป์ของผู้ เรียนวิชานาฏศิลป์ไทยในสถาบันอุดมศึกษา” พบว่า พื้นที่การเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ต้องการการ
ตอบสนองต่อวิธีสอนที่เน้นปฏิบัติ เพราะการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ จะเรียนรู้เทคนิควิธีการจากประสบการณ์โดยตรง
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพราะนาฏศิลป์เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้แต่ละชุดการแสดงมีความ
แตกต่างกันไป ตัวอย่างจาก หลักสูตรการสอนนาฏศิลป์ ของสถาบันซับแชปเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Subchapter
school) มีเป้าหมาย คือ ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการคิดสร้างสรรค์ด้านการแสดง มีความเข้าใจในบริบท
ทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงสู่เรื่องทางประวัติศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมใน
สังคมที่หลากหลาย เพื่อจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้อง ผสานอารมณ์ที่สอดคล้อง
กับการเต้นราในชุดการแสดงนั้น ๆ และพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ชุดการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ
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อีกสถาบันที่กล่าวถึงในงานวิจัยข้างต้น คือ Allan Hancock college รัฐแคลิฟอร์เนีย มีหลักสูตรการเรียน
การสอนนาฏศิลป์ที่มีลักษณะผสมผสาน ทั้งเรื่องของเทคนิคการแสดงบนเวที การออกเสียง ดนตรี การเคลื่อนไหว
สถาบันแห่งนี้ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของผู้เรียน ผู้สอน และศิลปิน เพราะผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติงานกับศิลปิน
หรือผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการแสดง ในส่วนของผู้สอน จะมีบทบาทสาคัญในห้องเรียน วิธีการ คือ สาธิต บรรยาย
และฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนนาฏศิ ลป์นั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้
และทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติจนเกิดความชานาญ สามารถสร้างผลงานเองได้ ตลอดจนปลูกฝังเจตคติที่ดีในการรับรู้
ความงามของนาฏศิลป์ (อุษา สบฤกษ์. 2545 :28-30)
ข้อเสนอแนะ
พื้นที่การเรียนรู้ที่ดี ในทางกายภาพโดยรวมเห็นว่าเหมาะสมแล้ว แต่ในด้านของพื้นที่ทางการเรียนรู้
ที่ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง จะต้องอาศัยความร่วมมือในการใช้ศักยภาพของแต่ละคน
ให้เต็มที่และเหมาะสมที่สุด ซึ่งในส่วนของครูอาสาสมัครแต่ละคน มีเป้าหมายและลักษณะนิสัยต่างกัน การเข้าถึง
นักเรียนจึงต่างกัน เช่น หากครูที่ผ่านการเรียนแบบวิทยาลัยนาฏศิลปมา ก็จะมีค วามละเอียดเรื่องพื้นฐานทาง
นาฏศิลป์บางอย่าง หรือถ้าครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับวงการนาฏศิลป์ในด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะเข้าใจในมุมที่กว้าง
ขึ้นไปอีกระดับนึง ในสิ่งเหล่านี้ ทาให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างครูกับนักเรียน ทาให้การสะท้อนของผู้เรียนต่างกันไป
ซึ่งในอดีตส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ แต่ต่อไปในอนาคต อาจจะรับบัณฑิตจากสถาบันอื่น
มา เช่นเดียวกับครูอาสาสมัครสาขาดนตรีและภาษาไทย ที่เริ่มคละสถาบันมากขึ้น ดังนั้น ข้อสรุปของงานวิจัยนี้
อาจจะเป็นผลที่มาจากบุคคลที่ได้รับการศึกษามาเหมือนกันในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านของช่วงวัย
ก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัดและโรงเรียน กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองที่เปลี่ยนวัยไป อาจทาให้รูปแบบการเรียน
การสอนต้องปรับตาม ควรส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็น หรือวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อ
จะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
การวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาพ้นที่การเรียนรู้ของสถาบันดนตรีไทยและภาษาไทย เพราะเป็นสถาบันที่
อยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของวั ด ธั ม มารามเช่ น กั น ทั้ ง ยั ง มี ค รู อ าสาสมั ค รประจ าการ 1 ปี ที่ ม าจากโครงการเดี ย วกั น
(โครงการของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จะชี้ให้เห็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่อาจจะเอื้อประโยชน์
ซึ่งกันและกัน และควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดผลในมิติต่าง ๆ
มากขึ้น โดยเฉพาะผลที่จะออกมาเป็ นโครงสร้างเพื่ อเป็นคู่ มือในการวางแผนการทางานที่มีประสิท ธิภาพ หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัคร
เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของ
พระสงฆ์ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
A STUDY OF PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR INTEGRATED MANAGEMENT FOR
COMMUNICATION IN TEACHING PALI AT MUEANG DISTRICT NAKHON RATCHASIMA
พระมหาณรงค์ ธมฺมจารี (จันทรชัย)1 และ สุวิมล ตั้งประเสริฐ1
Phramaha Narong Thammacharee (Jantarachai)1 and Suwimon Tungprasert1
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1รองศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษา
บาลีของพระสงฆ์เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
ในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์เขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ที่มีสถานภาพที่เป็นครูผู้สอน และผู้เรียนที่อยู่ในสานักเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 จานวน 280 รูป โดยใช้วิธีการเปิดตาราง
สาเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และแบบการสนทนากลุ่มสถิติที่ใช้ คือ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์เ ขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ปัญหาสูงสุด คือ ด้านการบูรณาการ 2. เปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษา
บาลีของพระสงฆ์ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามสถานภาพ พรรษา และวุฒิการศึกษาแผนกบาลี
พบว่า พระสงฆ์ที่มีสถานภาพ พรรษา และวุฒิการศึกษาแผนกบาลีแตกต่างกันจะมีปัญหาการจัดการสื่อสารแบบ
บูรณาการในการสอนภาษาบาลี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3. แนวทางการแก้ปัญหาการ
จัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์เขตอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 1)
ด้านการวางแผน ควรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในช่องทางการสื่อสาร เพื่อ
เสนอข้อมูลในการวางแผน กาหนดเป้าหมาย 2) ด้านการสร้างสรรค์ ควรมีการสร้างความตระหนัก การใช้ช่องทาง
การสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งการใช้เทคโนโลยี สื่อสิ่งพิมพ์ และการพบปะพูดคุยกัน 3) ด้านการบูรณาการ ควรมีการ
จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน หรือเสริมให้มากขึ้น การบูรณาการเชื่อมโยงชีวิตจริง การแนะนาแหล่งเรียนรู้ การศึกษาดู
งาน การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเรียน และ 4) ด้านการนาไปปฏิบัติตามแผน ควรมีการจัดประชุม สัมมนาการจัด
นาเสนอผลความสาเร็จและปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย วิธีการปรับปรุงการแก้ปัญหา ร่วมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
ทั้งเอกสารและผ่านสื่อทางเทคโนโลยี และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ, แนวทางการแก้ปัญหา
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ABSTRACT
This research aims to study problems for integrated management for communication in
teaching Pali for the monks at Mueang District Nakhon Ratchasima, compare this management
with personal factors and to find the solutions for this integrated management. The sample group
was 280 monks who were lecturers in PhraPariyattidhamma Schools and teaching Pali at Mueang
District Nakhon Ratchasima in an academic year 2017 using Krejcie and Morgan formula. The
research instruments were questionnaires and group-discussion forms. Frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test and content analysis were used in the data analysis.
The results are as follows. 1. Problems for integrated management for communication in
teaching Pali for the monks at Mueang District Nakhon Ratchasima were generally at a high level.
Considering an individual factor, the highest level was the integration. 2. The results from a
comparison of this integrated management among status, years and level of education in Pali
showed that monks with differences in these factors had a statistical significant different in this
management at the .05 level. 3. Solutions for this integrated management in communication in
teaching Pali for planning factor revealed that 1) there should be collaboration in policy setting
by using technology for communication purpose. This is to present information, plan, set the
goal. 2) In terms of creativity, there should be an awareness in using different communication
channels through technology, printed materials and discussions. 3) For an integration, there
should be outside of classroom activities that connected to real life situation. This includes the
suggestions in learning resources, dissemination of knowledge. 4) For plan implementation,
meeting and seminars on solutions, problems, threats, strengths, weaknesses and improvement
should be arranged. There should also be a dissemination of information in printed documents
and online and the systematic data storage.
Keywords : Integrated Management for Communication, Solutions
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนามีความสาคัญอย่างแนบแน่นกับสังคมไทย อันมีความเชื่อและหลักปฏิบัติ ที่ผสมผสานอยู่ใน
แนวความคิดและจิตใจ จะเห็นได้ว่าการประพฤติปฏิบัติ การดาเนินชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ได้หล่อหลอมชีวิตจิตใจลักษณะนิสัยคนไทย ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง ร่าเริง แจ่มใส จนได้สมัญญานามว่า เป็น
ดินแดนแห่งความยิ้มแย้ม (พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). 2556 :18-19) พระพุทธศาสนามีพระสงฆ์ทาหน้าที่
หลักในการดารง รักษา และสืบทอดให้ยาวนาน ซึ่งถือว่าพระสงฆ์เป็นสมาชิกในสังคมที่มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติ
กิจในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าธุระ ซึ่งมีด้วยกันอยู่ 2 ประการ ได้แก่ คันถธุระ คือ ธุระฝ่ายคัมภีร์ กิจด้านการศึกษา
เล่าเรียน และวิปัสสนาธุระ คือ ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา การบาเพ็ญภาวนา หรือเจริญพระกรรมฐาน (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). 2551 :65-66) โดยเฉพาะพระสงฆ์ไทยในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ควรมีบทบาทในการทางานวิจัย
ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านจิต ปัญหาเด็ก และคนชราถูกทอดทิ้ง เพื่อนาหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
(สุภา อุทฺโท. 2541 :62-63) แต่อย่างไรก็ดี บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์จะกระทาในสิ่งนั้นได้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ มี
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ภูมิปัญญาแตกฉานในพระธรรมวินัย เข้าใจหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้อบรมสั่งสอน โดยการใช้ภาษาบาลี เป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้ เนื่องจากภาษาบาลีมีความจาเป็นและสาคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก แต่
อย่างไรก็ตามการใช้ภาษาบาลีของพระสงฆ์ในปั จจุบัน จะเห็นได้ว่ามีปัญหาพอสมควร เนื่องจากพระภิกษุ สามเณร
ยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นาทางการศึกษาเท่าที่ควร ทั้งวิชาความรู้ทางโลก และทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความ
ถอยหลังและห่างออกไปมาก เนื่องจากมีข้อจากัด จนไม่สามารถนาพาพุทธศาสนิกชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจตาม
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เป็นความตกต่าทางการศึกษาของคณะสงฆ์ในการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลี
(พระไพศาล วิสาโล. 2552 : 285) ซึ่งผลที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมา ย่อมส่งผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียน
การศึ ก ษา ภาษาบาลี ที่ ไม่ มี คุ ณ ภาพ สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า ว ส่ งผลถึ งการเรีย นการสอนภาษาบาลี โดยตรงที่ ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร อันจะเห็นได้จากสถิติการสอบ ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการ ขับเคลื่อน
การเรียนการสอน เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษาพระปริยั ติ ธรรมแผนกบาลี อ าเภอเมื อ ง จั งหวัด นครราชสี ม า ปี
การศึกษา 2558 พบว่า ประโยค 1-2 คิดเป็นร้อยละ 6.31 ป.ธ. 3 คิดเป็นร้อยละ 18.47 ป.ธ. 4 คิดเป็นร้อยละ 9.37
ป.ธ. 5 คิดเป็นร้อยละ 25.00 ป.ธ. 6 คิดเป็นร้อยละ 25.00 ป.ธ. 7 และป.ธ. 8 ไม่ส่งเข้าสอบ ป.ธ. 9 คิดเป็นร้อยละ
0.00 จากสถิติการเข้าสอบและสอบได้ดังกล่าว จะเห็นว่า ผลการสอบได้ค่อนข้างน้อย ซึ่งเกิดจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ทั้งในระดับ มหภาค และจุลภาค สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี นั้นคือ การพัฒนางานด้านภาษาบาลี ยังไม่มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งในระดับมหภาค จนถึงระดับการปฏิบัติในระดับชั้นเรียนที่มุ่งสู่การนาไปใช้ให้เกิดเป็น
ผลที่ชัดเจน (พระครูศรีปริยัติกิจ. 14 กุมภาพันธ์ 2560) จากสถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทา
ความเข้าใจ และหาวิธีการแก้ไขทั้งในระดับการวางแผน จนถึงระดับการปฏิบัติการต้องมีกระบวนการที่หลากหลายใน
การพั ฒ นาให้ ทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลงในปั จจุ บั น ซึ่ งจะเห็ นได้ ว่าปั จจุ บั นสั งคมมี การเปลี่ ยนแปลงทั้ งบริบท และ
สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นโลกแห่งศตวรรษที่ 21 มากขึ้น กระทบถึงครอบครัว องค์การ ประเทศชาติมีการปรับตัว
เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมถึงด้านการศึกษาจะต้อง พัฒนาให้เท่าทัน สามารถนาสิ่งที่มีอยู่มาบูรณาการ
ในการเรียนการสอน เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
เรีย นการสอนให้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ น เครื่อ งมื อ ในการสื่ อ สาร การแสวงหาความรู้ การปฏิ สั ม พั น ธ์กั บ บุ ค คล
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2560 :2-3) ซึ่งหากมีการจัดการในสิ่งที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นจนถึงการปฏิบัติงาน หรือการนาหลักในการจัดการสื่อสารแบบบูรณาการเข้ามาใช้ในการ
สอนภาษาบาลีย่อมก่อให้เกิดการเรียนการสอนภาษาบาลีที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดการสื่อสารแบบบูรณาการ
เป็นกระบวนการของการสื่อสารที่นามาใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอนภาษาบาลี เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ เกิดอิทธิพล
ต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนในการพัฒนางาน และประเมินผลการทางานให้สอดประสานกันให้ได้อย่างสมบูรณ์
(กมล ชัยวัฒน์. 2551: 7) ซึ่งหลักการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ ที่นามาใช้ให้เกิดงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องครอบคลุมทั้กระบวนการ โดยเริ่มจากการวางแผน การสร้างสรรค์ การบูรณาการ และการนาไปปฏิบัติตาม
แผน (Shimp. 2010 : 10)
จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาปัญหาและแนวทาง การแก้ปัญหาการ
จัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้การ
จัดการสื่อสารแบบบูรณาการเข้ามาเกี่ยวข้องในการเรียนการสอนภาษาบาลี เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา
พัฒนาการเรียน การสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา อันเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์เขตอาเภอและ
เจ้าสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์ เขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์ เขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่ อศึ กษาแนวทางการแก้ปั ญ หาการจั ดการการสื่อ สารแบบบู รณาการในการสอนภาษาบาลีของ
พระสงฆ์ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ หมายถึง อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
เรียนการสอนภาษาบาลี ทาให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของเจ้าสานักศาสนศึกษาในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการสร้างสรรค์ ด้านการบูรณาการ และด้านการ
นาไปปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย
1.1 ด้ า นการวางแผน หมายถึ ง กระบวนการในการร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งเจ้ า ส านั ก ศาสนศึ ก ษา
ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี
1.2 ด้านการสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ตั้งแต่การร่วมกันใน
การคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติระหว่างเจ้าสานักศาสนศึกษา ครูผู้สอนและผู้เรียน
1.3 ด้านการบูรณาการ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนภาษาบาลีที่มีการ
ผสมผสานระหว่างกระบวนการเรียนรู้ที่มีวิธีการ เทคนิคที่หลากหลาย
1.4 ด้านการนาไปปฏิบัติตามแผน หมายถึง กระบวนการนาแผนที่ได้วางไว้ไปปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ โดย
มีการประชุมร่วมกัน การทาความเข้าใจแผนการปฏิบัติงาน ทิศทางการทางาน ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน
2. แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ หมายถึง วิธีการหรือแนวปฏิบัติในการ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยใช้การจัดการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอน
ภาษาบาลี
3. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล หมายถึ ง ลั ก ษณะทั่ ว ไปของพระสงฆ์ เขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ประกอบด้วย
3.1 สถานภาพ หมายถึง พระสงฆ์ที่เป็นครูผู้สอน และผู้เรียนที่อยู่ในสานักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3.2 พรรษา หมายถึงจานวนปี นับตั้งแต่วันอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดยแบ่งพรรษาออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ต่ากว่า หรือ 1-10 พรรษา และ 10 พรรษา ขึ้นไป
3.3 วุฒิการศึกษาแผนกบาลี หมายถึง การศึกษาของครูผู้สอน และผู้เรียน ในระดับสูงสุดทางพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลี ที่ได้รับตั้งแต่ก่อน และหลังจากบรรพชาหรืออุปสมบท ได้แก่ ประโยค 1-2 ถึง เปรียญธรรม
3 และเปรียญธรรม 4 ถึง เปรียญธรรม 9
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอน
ภาษาบาลีของพระสงฆ์เขตอาเภอเมือง จังหวั ดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ใช้ กรอบแนวคิด โดยมุ่งศึกษาการจัดการการ
สื่อสารแบบบูรณาการ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการสร้างสรรค์ 3) ด้านการบูรณาการ 4) ด้าน
การนาไปปฏิบัติตามแผน (Shimp.2010:10) ดังรายละเอียดตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ภาพที่ 1 ดังนี้
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. สถานภาพ
2. พรรษา
3. วุฒิการศึกษาแผนกบาลี

ตัวแปรตาม
ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลี
ของพระสงฆ์เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มี 4 ด้าน
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการสร้างสรรค์
3. ด้านการบูรณาการ
4. ด้านการนาไปปฏิบัติตามแผน
แนวทางการแก้ปญ
ั หาการจัดการการสื่อสาร
แบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์เขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ พระสงฆ์ที่มีสถานภาพที่เป็นครูผู้สอนจานวน 96 รูป ผู้เรียน จานวน 434 รูป รวม
530 รูป ในสานักเรียนพระปริยัติธ รรมแผนกบาลี เขตอาเภอเมือง จั งหวัดนครราชสีมาจานวน 12 วัด 2. กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ที่มีสถานภาพที่เป็นครูผู้สอน จานวน 77 รูป และผู้เรียน จานวน 203 รูป รวม 280 รูป ที่
อยู่ในสานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 โดยใช้วิธีการ
เปิดตารางสาเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan (สมบูรณ์ ตันยะ.2556 : 105) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นชั้น
ภูมิ 3. ผู้ทรงคุณวุฒิในให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม จานวน 7 รูป/คน ซึ่งเป็นพระภิกษุ จานวน 4 รูป ที่มีคุณวุฒิ
เปรียญธรรม 6 ประโยคขึ้นไป และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านการนิเทศศาสตร์ จานวน
3 ท่าน ที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย หรือจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองกลุ่มได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้
1.1 ลักษณะเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามปัญหา การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอน
ภาษาบาลีของพระสงฆ์เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการสร้างเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 1.1.1 แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสภาพทั่วไปของพระสงฆ์
ได้แก่ สถานภาพ พรรษา และวุฒิการศึกษาแผนกบาลี คาถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check-list) ตอนที่ 2
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์เขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาทั้งหมด 4 ด้าน จานวน 40 ข้อ
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แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2553 :125) ระดับ 5 หมายถึงมีปัญหาในการจัดการในระดับมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึงมีปัญหาใน
การจัดการในระดับมากระดับ 3 หมายถึงมีปัญหาในการจัดการในระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายถึงมีปัญหาใน
การจัดการในระดับน้อยระดับ 1 หมายถึงมีปัญหาในการจัดการในระดับน้อยที่สุด
1.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
1.2.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอน
ภาษาบาลี มาใช้เป็นข้อสรุปเป็นนิยาม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
1.2.2 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งเครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ จากเอกสาร ต าราและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ยึดเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1.2.3 กาหนดโครงสร้าง ขอบข่ายแนวคิดคาถามตามสาระในกรอบแนวคิดในการวิจัย แล้ว
ดาเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง ตามโครงสร้างขอบข่ายตามที่กาหนดไว้ จานวน 40 ข้อ
1.2.4 นาแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องข้อคาถาม ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไข
1.2.5 นาเครื่องมือฉบับร่างที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยทาการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยค่าที่ได้ตั้งแต่ 0.6-1.00 จานวน 40 ข้อ (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2553: 99)
1.2.6 นาเครื่องมือที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไขตาม
คาแนะนา และนาเครื่องมือเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง
1.2.7 นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว นาไปทดลองใช้ (Try out) กับพระสงฆ์ที่เรียน
ภาษาบาลี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ จานวน 30 รูป แล้วนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาคานวณหา
ค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2553: 99) ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 1.2.8 นาแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้ต่อไป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.1 ลักษณะเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ เป็นแบบสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการ
แก้ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลี โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จานวน 7 รูป/คน
2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
2.2.1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการศึกษาปัญหาการจัดการ
การสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลี ในข้อคาถามที่มีปัญหาสูงสุดในแต่ละด้าน เพื่อนามาใช้เป็นแนวทาง
ในการกาหนดประเด็นในการแนวทางการแก้ปัญหา
2.2.2 นาประเด็นปัญหาในแต่ละข้อ ที่มีปัญหาสูงสูดของแต่ละด้านมากาหนดเป็นแนวคาถาม
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ และการสอนภาษาบาลี ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ปัญหาในแต่ละด้าน
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2.2.3 ผู้ วิ จั ย น าแนวค าถามฉบั บ ร่ า งที่ ส ร้า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ทยานิ พนธ์ เพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องข้อคาถาม ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนาไปเก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. แบบสอบถาม
1.1 ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ ราชการขอความอนุ เคราะห์ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา เพื่อทาหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าคณะอาเภอเมืองนครราชสีมา และเจ้าสานักศาสน
ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 1.2 ผู้วิจัยลงพื้นที่ในการ
เก็บแบบรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ที่เรียนในสานักพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จน
ครบตามจานวนที่ต้องการ
2. การสนทนากลุ่ม
2.1 ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ ราชการขอความอนุ เคราะห์ จ ากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา เพื่อทาหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญรูป/คน เพื่อการอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล ที่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลี โดยทาการสนทนากลุ่ม (Focus group) 2.2 ผู้วิจัยได้ทา
การนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสนทนากลุ่มให้ชัดเจน 2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการสื่อสาร และการ
สอนภาษาบาลีได้ให้ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลี ผู้วิจัย
ได้ขออนุญาต เพื่อทาการบันทึกเสียงข้อมูลการนาเสนอของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน และจดบันทึกข้อมูลที่สาคัญในแต่
ละประเด็น เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม ดังนี้
1. แบบสอบถาม
1.1 ผู้วิจัยนาข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ พรรษา และวุฒิการศึกษาแผนกบาลี โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
1.2 ผู้วิจัยนาข้อมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 2 มาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาการจัดการการสื่อสาร
แบบบู ร ณาการในการสอนภาษาบาลี ข องพระสงฆ์ เขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 53) ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีปัญหาใน
การจัดการในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีปัญหาในการจัดการในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
หมายถึง มีปัญหาในการจัดการในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีปัญหาในการจัดการในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีปัญหาในการจัดการในระดับน้อยที่สุด
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีโดย
วิธีหาค่า t-test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2. แบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.1 ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการใน
การสอนภาษาบาลี ทั้ ง ส่ ว นข้ อ มู ล ที่ เป็ น ไฟล์ เสี ย ง และที่ เป็ น การเขี ย นเสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชาญในเอกสาร
ประกอบการสนทนากลุ่ม รวมทั้งข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จดบันทึกไว้ โดยการนามาถอดไฟล์เสียง ตรวจสอบข้อมูล และอ่าน
ข้อมูลทั้งหมด เพื่อทาความเข้าใจในภาพรวม
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2.2 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหา
2.3 นาข้อมูลที่ได้มาตีความ สร้างข้อสรุป และจัดกลุ่มคาของข้อมูล (Phrase grouping) แล้วแยก
ข้อมูลออกเป็นประเด็นของแต่ละด้าน เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจของข้อมูลในแต่ละส่วน โดยเน้นข้อความนั้น
ๆ ของแต่ละบุคคล
2.4 จัดกระทาข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันของข้อมูลในแนวทางการ
แก้ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลี
2.5 นาข้อมูลที่ได้มาสรุป และเสนอเขียนเป็นความเรียงในแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการสื่อสาร
แบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลี
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
สถานภาพ
ครูผู้สอน
ผู้เรียน
พรรษา
ต่ากว่าหรือ 1-10 พรรษา
10 พรรษาขึ้นไป
วุฒิการศึกษาแผนกบาลี
ป. 1-2 และ ป.ธ. 3
ป.ธ. 4 - ป.ธ. 9
รวม

ความถี่

ร้อยละ

77
203

27.50
72.50

207
73

73.90
26.10

216
64
280

77.10
22.90
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้เรียน จานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 มี
พรรษาต่ากว่าหรือ 1-10 พรรษา จานวน 207 รูป คิดเป็นร้อยละ 73.90 และมีวุฒิการศึกษาแผนกบาลี ป. 1-2 และ
ป.ธ. 3 จานวน 216 รูป คิดเป็นร้อยละ 77.10
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลี
ของพระสงฆ์ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม และรายด้าน
ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ

X

S.D.

ความหมาย

1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการสร้างสรรค์
3. ด้านการบูรณาการ
3. ด้านการนาไปปฏิบัติตามแผน
ค่าเฉลี่ยรวม

3.56
3.56
3.57
3.52
3.55

1.01
0.85
0.86
0.86
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลี ของพระสงฆ์ เขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีปัญหาการจัดการสูงสุด คือ ด้านการบูรณาการ ( X = 3.57,
S.D. = 0.86) รองลงมา คือ ด้านการวางแผน ( X = 3.56, S.D. =1.01) และด้านการสร้างสรรค์ ( X = 3.56, S.D.
= 0.85) ส่วนด้านที่มีปัญหาการจัดการต่าสุด คือ ด้านการนาไปปฏิบัติตามแผน ( X = 3.52, S.D. = 0.86)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามสถานภาพ
ครูผู้สอน
นักเรียน
ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบ
t
p-value
บูรณาการ
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านการวางแผน
3.73
0.89
3.50
1.05
1.67
0.09
2. ด้านการสร้างสรรค์
3.76
0.73
3.48
0.87
2.67* 0.01
3. ด้านการบูรณาการ
3.76
0.83
3.50
0.86
2.32* 0.02
4. ด้านการนาไปปฏิบัติตามแผน
3.65
0.95
3.47
0.83
1.50
0.13
ค่าเฉลี่ยรวม
3.72
0.75
3.49
0.82
2.27* 0.02
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของ
พระสงฆ์ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยปัญหาตามทัศนะของครูผู้สอนสูงกว่าของนักเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการสร้างสรรค์ และด้านการบูรณาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการวางแผน
และด้านการนาไปปฏิบัติตามแผนไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามพรรษา
ต่ากว่า หรือ
10 พรรษาขึ้นไป
ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณา
1-10 พรรษา
t
p-value
การ
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านการวางแผน
3.48
1.05
3.79
0.88
2.44* 0.02
2. ด้านการสร้างสรรค์
3.47
0.87
3.80
0.72
3.07* 0.01
3. ด้านการบูรณาการ
3.48
0.80
3.82
0.81
2.96* 0.01
4. ด้านการนาไปปฏิบัติตามแผน
3.44
0.84
3.77
0.89
2.71* 0.01
ค่าเฉลี่ยรวม
3.47
0.81
3.79
0.74
3.09* 0.01
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 4 พบว่า การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลี
ของพระสงฆ์ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามพรรษา โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยปัญหาตามทัศนะของผู้ที่มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไปสูงกว่าผู้ที่มีพรรษาต่ากว่าหรือ
1-10 พรรษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการสร้างสรรค์ ด้านการบูรณาการและด้านการ
นาไปปฏิบัติตามแผน แตกต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามวุฒิการศึกษาแผนกบาลี
ป.1-2 และ ป.ธ. 3
ป.ธ. 4-9
ปัญหาการจัดการการสื่อสาร
t
p-value
แบบบูรณาการ
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านการวางแผน
3.51
1.05 3.75
0.85
1.69
0.09
2. ด้านการสร้างสรรค์
3.49
0.87 3.78
0.73
2.58* 0.01
3. ด้านการบูรณาการ
3.50
0.85 3.81
0.86
2.52* 0.01
4. ด้านการนาไปปฏิบัติตามแผน
3.47
0.86 3.69
0.86
1.75
0.08
ค่าเฉลี่ยรวม
3.49
0.82 3.76
0.75
2.41* 0.02
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 พบว่า การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลี
ของพระสงฆ์ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามวุฒิการศึกษาแผนกบาลี โดยภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยปัญหาตามทัศนะของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาแผนกบาลี ป.ธ. 4-9 สูง
กว่า ป.1-2 และ ป.ธ. 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างสรรค์ และด้านการบูรณาการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการวางแผน และด้านการนาไปปฏิบัติตามแผน ไม่แตกต่างกัน
แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์ เขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 1. แนวทางการแก้ปัญหา ด้านการวางแผน ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายโดยการนาเทคโนโลยีเข้าใช้ในช่องทางการสื่อสาร เพื่อเป็นการร่วมกันเสนอข้อมูลการวางแผน กาหนด
เป้าหมาย แนวทาง ขั้นตอน กิจกรรมการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ และการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 2. แนวทางการ
แก้ปัญหา ด้านการสร้างสรรค์ ควรสร้างความตระหนัก การใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งการใช้เทคโนโลยี
สื่อสิ่งพิมพ์ และการพบปะพูดคุยกัน ซึ่งการสื่อสารที่ใช้จะต้องคานึงถึงผู้รับสาร กิจกรรม ช่วงเวลา และลักษณะของ
กิจกรรม 3. แนวทางการแก้ปัญหา ด้านการบูรณาการ ควรมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน หรือเสริมให้เพิ่มมากขึ้น
การบูรณาการเชื่อมโยงชีวิตจริง การแนะนาแหล่งการเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การแผ่แพร่ความรู้ที่ได้จากการเรียน
การส่งเสริมการจัดกิจกรรม หรือนาภาษาบาลีในการเทศนา การจัดเสวนา และการสรุปองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยน
แนวคิด ความรู้ที่ได้ และการนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต 4. แนวทางการแก้ปัญหา ด้านการนาไปปฏิบัติตามแผน ควรมี
การจัดประชุม สัมมนา การจัดนาเสนอผลความสาเร็จ และปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย วิธีการปรับปรุง การ
แก้ ปั ญ หา ร่ว มทั้ ง การเผยแพร่ข้ อ มู ล ทั้ ง เอกสารและผ่ า นสื่ อ ทางเทคโนโลยี และมี ระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ
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อภิปรายผล
จากการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นที่นามาอภิปรายผลดังนี้ 1. ปัญหาด้านการวางแผนโดยภาพรวม
มีปัญหาอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีปัญหาการจัดการสูงสุด คือ การวางแผนเชิงนโยบายในการสอนภาษาบาลี ขาดการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ยังไม่มีกระบวนการวาง
แผนการทางานที่เป็นระบบ และมีความชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทางาน ไม่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาภาษาบาลีเข้ามาร่วมคิด ร่วมทาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี บุญ
มี (2535) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ผลการศึกษา พบว่า การจัดการเรียน
การสอนภาษาบาลี โดยที่ครูและผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทราบวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาบาลีอย่างชัดเจน 2. ปัญหาด้านการสร้างสรรค์ โดยภาพรวม มีปัญหาการจัดการอยู่ในระดับมากโดยข้อ ที่มี
ปัญหาการจัดการสูงสุด คือการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสนอช่องทาง
การสื่อสาร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ไม่ให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเสนอวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาบาลีของ
แต่ละบุคคล ที่มีลักษณะการรับรู้ จุดเด่น จุดด้อยที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศจิตรา สุขวุฒิ
ไชย (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่
ขาดความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. ปัญหาด้านการบูรณาการ โดยภาพรวม มี
ปัญหาการจัดการอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีปัญหาการจัดการสูงสุด คือ ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน
ภาษาบาลียังไม่มีกิจกรรมนอกห้องเรียนที่สามารถต่อยอดความรู้ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการ
สอนภาษาบาลีเน้นที่การท่องจาตารามากเกินไป เป็นการเรียนรู้เพื่อสืบทอด และรักษาภาษาไว้ไม่ใช้เรียนภาษาเพื่อ
มาใช้ ในการสื่ อ สาร สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นภมณฑล สิ บ หมื่ นเปี่ ยม และวลั ย พร ศิ ริ ภิ ร มณ์ (2545) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผล
การศึกษา พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีอยู่ที่หลักสูตรเน้นที่เนื้อหาสาระ เน้นการจามากกว่า
ความเข้าใจ ขาดการนาไปประยุกต์ใช้ 4. ปัญหาด้านการนาไปปฏิบัติตามแผน โดยภาพรวม มีปัญหาการจัดการอยู่
ในระดับมากโดยข้อที่มีปัญหาการจัดการสูงสุด คือ ผลที่ได้จากการดาเนินงานในแต่ละรอบปีไม่มีการนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและจุดเด่น จุดด้อยของการทางานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี
ได้รับทราบสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี บุญมี (2535) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ผลการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบ ไม่ปรับปรุงหลักสูตร ขาด
การมีส่วนร่วม 5. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระภิกษุที่มีสถานภาพที่มีความแตกต่างกัน
มองเห็นถึงปัญหาในการจัดการสื่อสารแบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีที่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จีรวัฒน์ กันจู (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของพระภิกษุสามเณร ต่อการศึกษาภาษาบาลี :ศึกษาเฉพาะกรณี
สานักเรียนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน ได้แก่ การบวช อายุ จานวนปีที่
บวช ระดับการศึกษาทางธรรม ทางเปรียญธรรม และประสบการณ์ในการสอน มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติต่อ
การศึกษา 6. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์ เขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามพรรษา โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้เรียนที่มีพรรษามากจะมีส่วนในการรับรู้ หรือมุมมอง
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ต่อการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลี ที่มีความละเอียดมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จีรวัฒน์ กันจู (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของพระภิกษุ -สามเณรต่อการศึกษาภาษาบาลี : ศึกษาเฉพาะกรณี
สานักเรียนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า จานวนปีที่บวชมีผลต่อปัจจัย ที่มีผลต่อทัศ นคติต่อ
การศึกษา 7. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์ เขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามวุฒิการศึกษาแผนกบาลี โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้เรียนที่มีวุฒิการศึกษา แผนกบาลีที่
มากหรือได้สัมผัสกับการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ที่มีระยะเวลานาน ย่อมจะมีมุมมองว่า การจัดการเรียน
ภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูศรีอรรถศาสก์
(อรรถชั ย มหาอตฺ โถ) (2556) ได้ ศึ ก ษาเรื่อ ง ผลสั ม ฤทธิ์ข องการจั ด การศึ ก ษาภาษาบาลี ข องคณะสงฆ์ จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาภาษาบาลี ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญ
และวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน อย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 8. แนว
ทางการแก้ปัญหา ด้านการวางแผน คือการมีส่วนร่วม และการมีส่วนสนับสนุนในการกาหนดนโยบายโดยการนา
เทคโนโลยีเข้าใช้ในช่องทางการสื่อสาร เพื่อเป็นการร่วมกันเสนอข้อมูล การวางแผน กาหนดเป้าหมาย แนวทาง
ขั้นตอน กิจกรรม การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2553: 81) ที่กล่าวว่า การวางแผนเป็น
การกาหนดเป้าหมาย แนวทางและขั้นตอนที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าเพื่อดาเนินการสาเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ 9.
แนวทางการแก้ปัญหาด้านการสร้างสรรค์ คือ การสร้างความตระหนัก การใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งการ
ใช้เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์และการพบปะพูดคุยกันซึ่งการสื่อสารที่ใช้จะต้องคานึงถึงผู้รับการ กิจกรรม ช่วงเวลา และ
ลักษณะของกิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ อิทธิพล ตั้งโฉลก (2550 : 135) ที่กล่าวว่า การสร้างสรรค์เป็นการ
สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา เป็นการริเริ่มขึ้นในทางที่ดี ทั้งช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ทันสมัย 10. แนว
ทางการแก้ปัญหา ด้านการบูรณาการ คื อ การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน หรือเสริมให้เพิ่มมากขึ้น การบูรณาการ
เชื่อมโยงชีวิตจริง การแนะนาแหล่งการเรียนรู้ การศึกษาดูงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ฆนัท ธาตุทอง (2551 :
21) ที่กล่าวว่า การบูรณาการ เป็นการผสมผสมผสานสิ่งต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน หรื อมีความสัมพันธ์
กัน แล้วนาสิ่งเหล่านั้นมาสร้าง หรือผสมผสานเข้าด้วยกัน 11. แนวทางการแก้ปัญหา ด้านการนาไปปฏิบัติตามแผน
คือ การจัดประชุม สัมมนา การจัดนาเสนอผลความสาเร็จ และปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย วิธีการปรับปรุง การ
แก้ปัญ หา ร่วมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลทั้งเอกสารและผ่านสื่อทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย บุญ
ประเสริฐ (2556: 76) ที่กล่าวว่า การนาไปปฏิบัติตามแผน เป็นสิ่งที่มีความสาคัญที่สมาชิกในองค์การจะต้องร่วมมือ
กัน และให้ความเข้าใจในการนาแผนที่วางเอาไว้แล้วในการนาไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางเอาไว้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1.1 ปัญหาด้านการวางแผน ควรมีกระบวนการหาวิธีการ กลยุทธ์ เทคนิค หรือช่องทางให้บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าสานักศาสนศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และคนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงนโยบาย 1.2
ปัญหาด้านการสร้างสรรค์ ควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด การเรียนการอสอนภาษาบาลีได้มามีส่วนร่วมในการ
กาหนดช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร พูดคุย การประสานงาน 1.3 ปัญหาด้านการบูรณาการ ควรมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการออกแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้เรียน เพื่อ
นาความรู้ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้ให้เพิ่มขึ้น 1.4 ปัญ หาด้า นการนาไปปฏิบัติตามแผน เจ้า
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สานัก ศาสนศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ร่วมกันในการจัดกิจกรรมการสรุปการทางานภาพรวม
เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีในรอบหนึ่งปีการศึกษา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาการรับรู้ และความต้องการของการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษา
บาลีของพระสงฆ์ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการจัดการการสื่อสารแบบบูรณา
การในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2.3 ควรศึกษาการจัดการการสื่อสารเชิง
สร้างสรรค์ในการสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์ เขตอาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
A Study of Learning Achievement on the Movement of Objects Learning Unit, Science
Process Skills and Scientific Mind of Grade 8 by Inquiry Cycle Learning Management (7E)
มัณฑณา ชื่นรัมย์1
Munthana Cheunram1
วิราวรรณ์ ชาติบุตร1
1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของ
วัตถุ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนกุดตาดา (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามั คคี)
จานวน 20 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยวิธีการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ดาเนินการทดลองโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ จานวน 4 แผน 12 ชั่วโมง และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น แบบวั ด ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และแบบประเมิ น จิ ต
วิทยาศาสตร์ จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ
การทดสอบค่าที(t-test) ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10, 12.05 และ 65.55 ตามลาดับ หลังการจัดการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย 23.65, 18.40 และ 119.45 ตามลาดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, จิตวิทยาศาสตร์
ABSTRACT
The purposes of this research were to 1 ) compare learning achievement on the
Movement of Objects Learning Unit, Science Process Skills and Scientific Mind of Grade 8
students using Inquiry Cycle Learning Management (7 E) and 2 ) compare learning achievement
after using Inquiry Cycle Learning Management (7E) with a criteria of 70 percentage.
The research sample was 20 students of Grade 8/2 at Kudtadam school, under Nakhon
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5, academic year, 2017 receive by cluster
random sampling. The research tools used for the study were lesson plans with Inquiry Cycle
Learning Management (7E), achievement test on the Movement of Object Learning Unit, Science
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Process Skills assessment and Scientific Mind assessment. The statistic for data analysis were the
mean ( X ), standard deviation (S.D.), percentage, and t-test. The findings showed that Learning
achievement, Science Process Skills and Scientific Mind, Before learning a mean were 10, 12.05
and 65.55 respectively, After learning a mean were 23.65, 18.40 and 119.45, respectively and
Learning achicvement after Inquiry Cycle Learning Management (7E) was higher than the criteria
of 70 with statistical significance at .05 level.
Keywords : Inquiry cycle learning management (7E), Science process skills, Scientific mind
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุค ศตวรรษที่ 21 ความเจริญ ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้าน
ธรรมชาติและวิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์ (สุคนธ์ สินธพานนท์ . 2558 : 7) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเช่นกัน วิทยาศาสตร์จึง
กลายเป็ น วั ฒ นธรรมโลกสมั ย ใหม่ เป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ดั ง นั้ น ทุ ก คนจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งได้ รับ การพั ฒ นาด้ า น
วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์
และมีคุณธรรม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 10) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้กาหนดให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการ
พัฒนานักเรียนให้ได้รับทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิทยาศาสตร์มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทุกคนจึงต้องค้นคว้าหาความรู้ คิดและแก้ปัญหาด้วย
ตนเองเพื่อนาไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพของตน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
2555 : 146) วิทยาศาสตร์จึงจัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้นักเรี ยนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทา
ให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนดีขึ้น การสร้างจิตวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนจึงเป็นสิ่งที่ จาเป็น
และมีความสาคัญยิ่ง เพราะจิตวิทยาศาสตร์สามารถที่จะทาให้เกิดกับนักเรียนได้ทุกขั้นตอนของการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ถ้านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพราะจิตวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่จะสอนกันง่ายๆ เหมือน
เรื่องทั่วไป เพราะว่าทุกคนมีพื้นฐานหรือประสบการณ์ที่แตกต่างกัน (พันธ์ ทองชุมนุม. 2547 : 14)
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 โรงเรียนกุดตาดา (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบว่า
นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ จากผลการประเมินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดตาดา (คงฤทธิ์คุรุ
ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2559 พบว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์เท่ากับ 30.36 ซึ่งมีค่า
คะแนนต่ากว่าระดับเขตพื้นที่ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.12 และระดับประเทศคะแนนเฉลี่ย 34.99 และจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.86 จะเห็นได้ว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 (โรงเรียนกุดตาดา (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี). 2560 : 24)
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จากข้อมูลข้างต้นพบว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากสภาพการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุดตาดา (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) นักเรียนส่วนใหญ่
ขาดความกระตือรือร้น ไม่เอาใจใส่ในการเรียน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่แสวงหาคาตอบด้วยตนเองรอให้ผู้สอน
หาคาตอบให้ ขาดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเกิดความ
เบื่อหน่ายและส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ดังนั้นควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม สามารถพัฒนา
นักเรียนได้จริงให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ รู้จักคิด และแก้ปัญ หาด้วยตนเอง เน้นการปฏิบัติจริง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทาให้ นักเรียนได้เสริมสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์
สามารถพัฒนาสติปัญญาและความคิดของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ นั้ น ควรให้ นั ก เรีย นเข้ า ถึ ง ความรู้อ ย่ า งเป็ น ขั้ น เป็ น ตอน โดยใช้ ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการใช้ แสวงหาความรู้ และแก้ปัญ หา รวมทั้ งจิตวิทยาศาสตร์
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนานักเรียน พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้น (Inquiry cycle) เป็นรูป แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็ นสาคั ญ ตามทฤษฎีการเสริมสร้าง
ความรู้ Constructivism นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ คิด แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้เรื่องใหม่จะต้องมี
พื้นฐานมาจากความรู้เดิม แล้วใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สารวจค้นหาเพื่อหาคาตอบ การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น นอกจากสามารถนานักเรียนไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ๆ แล้วยังส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์อีกด้วย (ทิศนา แขมมณี. 2559 : 141)
ทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์เป็ นทักษะการเรี ยนรู้เพื่ อดารงชี วิต จึ งต้องได้รับการฝึกฝนอย่าง
สม่าเสมอแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) ทักษะ
การสั ง เกต 2) ทั ก ษะการวั ด 3) ทั ก ษะการจ าแนกประเภท 4) ทั ก ษะการค านวณ 5) ทั ก ษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 6) ทักษะการจัดกระทาข้อมูลและสื่อความหมายข้อมูล 7)
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 8) ทักษะการพยากรณ์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
ประกอบด้วย 1) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2) ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3) ทักษะการกาหนดและ
ควบคุมตัวแปร 4) ทักษะการทดลอง และ5) ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (พันธ์ ทองชุมนุม.
2547 : 14)
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด องค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา
ศาสตร์มีส่วนสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนที่ควบคุมการคิด การกระทา และการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
ดังนั้นในการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ อาจจะใช้การกระทาของนักวิทยาศาสตร์เป็นแบบอย่างให้นักเรียนยอมรับและ
ตัวอย่างของการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ มีดังนี้ คือ 1) ความอยากรู้อยากเห็น 2)
ความมีเหตุมีผล 3) ความใจกว้าง 4) ความซื่อสัตย์ 5) ความพยายามมุ่งมั่น 6) ความรอบคอบ 7) ความรับผิดชอบ 8)
ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ 9) ความสร้ า งสรรค์ และ10) เจตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555 : 146-151)
จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ทาให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
การเคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กับเกณฑ์ร้อยละ 70
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นสาคัญให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ โดยอาศัยความรู้เดิม คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างความรู้ ใหม่ได้
ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วสามารถนาความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจะตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนได้แสดงความรู้เดิมและทบทวนความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่ออกมา
1.2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็นขั้นตอนนาเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นให้นักเรียนอยาก
รู้ อยากเห็น และกาหนดเป้าหมายที่ จะศึ กษาให้ แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดค าถามซึ่งน าไปสู่การสารวจ
ตรวจสอบในขั้นต่อไป
1.3 ขั้นสารวจค้นหา (Exploration Phase) เป็นขั้นตอนให้นักเรียนทาความเข้าใจในประเด็นหรือ
คาถามที่สนใจอย่างถ่องแท้ด้วยการวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจ ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ลงมือปฏิบัติ
การทดลอง สืบค้นและการรวบรวมข้อมูล
1.4 ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล
สรุปผล และนาเสนอข้อมูล
1.5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนสร้างคาอธิบายเพิ่มเติมโดยการ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เพื่อใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ
1.6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นขั้นตอนการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ
ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด
1.7 ขั้นนาความรู้ไปใช้ (Extention Phase) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดเตรียมโอกาส ให้นักเรียนได้นา
สิ่งที่ ได้เรียนมาหรือความรู้พื้ น ฐานไปประยุกต์ใช้ หรืออธิบ ายปั ญ หา หรือเหตุการณ์ ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถที่เกิดจากทักษะการคิด
การแก้ปัญหา โดยการลงมือปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความชานาญและความคล่องแคล่ว ผู้วิจัยศึกษาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ดังนี้
2.1 การตั้ งสมมติ ฐาน หมายถึง ความสามารถในการตั้งค าถามหรือคิ ดค าตอบล่ วงหน้ าก่อ นการ
ทดลองเพื่ออธิบายหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร
2.2 การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง ความสามารถในการกาหนด และอธิบายความหมาย
และขอบเขตของคาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างบุคคล
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2.3 การกาหนด และควบคุมตัวแปร หมายถึง ความสามารถในการบ่งชี้ และกาหนดลักษณะตัวแปร
ใดๆ ให้เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ตัวแปรใดๆ ให้เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรใดๆ ให้เป็นตัวแปรควบคุม
2.4 การทดลอง หมายถึง ความสามารถในการดาเนินการตรวจสอบสมมติฐานสาหรับการทดลอง
2.5 การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมายของ
ข้อมูลที่ได้จัดกระทา ซึ่งจะนาเสนอในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือรูปภาพ
3. จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ลักษณะท่าทีหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาซึ่งขึ้นอยู่กับความคิด ความรู้สึก
ของแต่ละบุค คลส่งผลต่อกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการลงมือทาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ที่มี
จิตวิทยาศาสตร์มีลักษณะมีทั้งหมด 10 ด้าน ดังนี้
3.1 ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึง ความต้องการที่จะรู้หรือปรารถนาที่จะเสาะแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ตนสนใจ
3.2 ความมีเหตุมีผล หมายถึง ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบความถูกต้อง
และการยอมรับคาอธิบายอย่างมีเหตุมีผล
3.3 ความใจกว้าง หมายถึง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับวิพากษ์วิจารณ์และยินดีให้มี
การพิสูจน์ข้อเท็จจริง
3.4 ความซื่อสัตย์ หมายถึง การนาเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง สังเกตและบันทึกผลต่างๆ โดย
ปราศจากความลาเอียงหรืออคติ
3.5 ความพยายามมุ่งมั่น หมายถึง การตั้งใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู้ ไม่ย่อท้อเมื่อผลการทดลอง
ล้มเหลวหรือมีอุปสรรค ทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์
3.6 ความรอบคอบ หมายถึง ความสามารถในการใช้วิจารณญาณก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ ไม่ยอมรับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งที่เป็นจริงทันที ถ้ายังไม่มีการพิสูจน์ที่เชื่อถือได้
3.7 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นภายในจิตใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สาเร็จด้วยดีและ
ตระหนักถึงผลของงานที่จะส่งผลต่อสังคม มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตาม
ความคาดหมาย
3.8 ความร่วมมือช่วยเหลือ หมายถึง การใช้ทักษะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ
3.9 ความคิ ดสร้างสรรค์ หมายถึง ความกล้าที่ จ ะแสดงความคิ ดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิ ด
ธรรมดา
3.10 เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ หมายถึง อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดที่ดีเกี่ยวกับความสนใจ ความ
เชื่อ การมีคุณ ธรรมจริยธรรม การยึดถือในคุณ ค่าของงานด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ของ
วิทยาศาสตร์
4. เกณฑ์ร้อยละ 70 หมายถึง เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่ง
กาหนดขึ้นตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกุดตาดา (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ตามแนวคิด
ของ Eisenkraft (2003, pp. 56- 59) มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) 2) ขั้นเร้า
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ความสนใจ (Engagement Phase) 3) ขั้ น ส ารวจค้ น หา (Exploration Phase) 4) ขั้ น อธิ บ าย (Explanation
Phase) 5) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) และ7) ขั้นนาความรู้ไป
ใช้ (Extention Phase) แต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ให้
นั ก เรีย นได้ รับ การฝึ ก ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้โดยใช้ ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ คิ ด
วิเคราะห์ แก้ปัญ หาต่างๆ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองโดยการเชื่อมโยงความรู้เดิม เพื่อถ่ายโอนความรู้
หรือต่อยอดให้นักเรียนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อีกทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นพฤติกรรมหรือ
ความสามารถที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความชานาญ
และความคล่องแคล่ว และเป็นทักษะที่ใช้ในการดารงชีวิตจึงจาเป็นต้องให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิท ยาศาสตร์อ ยู่เสมอจะช่ วยหล่ อหลอมให้ นั กเรียนเกิ ด จิ ตวิท ยาศาสตร์ มี ค วามรู้สึก ชอบและสนใจ ช่ วย
เสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้เพิ่ ม มากขึ้น ดังนั้น เพื่ อสอดคล้องกับ สาระและเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้การ
เคลื่อนที่ของวัตถุ ผู้วิจัยเลือกศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นจาก
ขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 5 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2) ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3)
ทักษะการกาหนด และควบคุมตัวแปร 4) ทักษะการทดลอง และ5) ทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลง
ข้อมูล การที่นักเรียนจะเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้ได้จะต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนื่องจากผล
ของความคิดและความรู้สึก ส่งผลต่อกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์มี ดังนี้ 1) ความอยากรู้อยากเห็น 2) ความมีเหตุมีผล 3)
ความใจกว้าง 4) ความซื่อสัตย์ 5) ความพยายามมุ่งมั่น 6) ความรอบคอบ 7) ความรับผิดชอบ 8) ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ 9) ความคิดสร้างสรรค์ และ10) เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2555 : 146-151) จากคุณลักษณะดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างยิ่งที่จะทาให้การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้
ของนักเรียนสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้
จากแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ผู้วิจัยได้นามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรียนในด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 1
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ตัวจัดกระทา

ตัวแปรที่ศึกษา

การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีดังนี้
1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม
2. ขั้นเร้าความสนใจ
3. ขั้นสารวจค้นหา
4. ขั้นอธิบาย
5. ขั้นขยายความรู้
6. ขั้นประเมินผล
7. ขั้นนาความรู้ไปใช้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลือ่ นที่ของวัตถุ
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ทักษะ ได้แก่
2.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน
2.2 ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
2.3 ทักษะการกาหนด และควบคุมตัวแปร
2.4 ทักษะการทดลอง
2.5 ทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล
3. จิตวิทยาศาสตร์มี 10 ด้าน ได้แก่
3.1 ความอยากรู้อยากเห็น
3.2 ความมีเหตุมผี ล
3.3 ความใจกว้าง
3.4 ความซื่อสัตย์
3.5 ความพยายามมุ่งมั่น
3.6 ความรอบคอบ
3.7 ความรับผิดชอบ
3.8 ความร่วมมือช่วยเหลือ
3.9 ความคิดสร้างสรรค์
3.10 เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้น มัธยมศึ กษาปีที่ 2 โรงเรียนกุดตาดา(คงฤทธิ์คุ รุราษฎร์สามัค คี )
อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ปีการศึกษา
2560 จานวน 39 คน มีทั้งหมด 2 ห้อง
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนกุดตาดา(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 20 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ
จานวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่ วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ประเมินแผนโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน มีคะแนน
ประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มีความเหมาะสมมาก
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูล ได้แก่
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2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ โดยแบบทดสอบมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง
1.00 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.27-0.80 และหาค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80
2.2.2 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20
ข้อ โดยแบบทดสอบมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.73 และค่า
อานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.30-0.63
2.2.3 แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นของนัยนา สงึมรัมย์(2556) เป็นแบบ
ประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ กาหนดให้แต่ละข้อความมี 5 คาตอบ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีจานวน
30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการพฤติกรรม การแสดงออกกับคุณลักษณะจิต วิทยาศาสตร์ เท่ากับ
1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.75
3. การดาเนินการทดลอง
3.1 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของ
วัตถุ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์
3.2 ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
จานวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
3.3 ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การเคลื่อนที่ของ
วัตถุ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยการ
ตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของนักเรียนโดยใช้ Kolmogorov-smirnov test พบว่า คะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนมีค่า Sig เท่ากับ .200 ซึ่งมากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก ข้อมูล
จึงมีการแจกแจงแบบปกติ แล้วจึงทาการทดสอบค่าที (t-test for dependent)
4.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การเคลื่อนที่ของวัตถุ หลังจากการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กับเกณฑ์ร้อยละ70 โดยการทดสอบค่าที (t-test for one sample)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 10
คิดเป็นร้อยละ 33.33 หลังการจัดการเรียนรู้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 23.65 คิดเป็นร้อยละ
78.83 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ การเคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
N
S.D.
t
p
ก่อนเรียน
20
10.00
2.71
หลังเรียน
20
23.65
2.74
17.678*
.000
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มี
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ย ( ) เท่ากับ 12.05 คิดเป็นร้อยละ 60.25 หลังการจัดการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 18.40 คิดเป็นร้อยละ 92.00 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังจาก
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ทักษะกระบวนการ
N
S.D.
t
p
ทางวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียน
20
12.05
2.56
หลังเรียน
20
18.40
1.50
13.624*
.000
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
3. จิตวิทยาศาสตร์ พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น นักเรียนมีคะแนนจิตวิทยา
ศาสตร์เฉลี่ย ( ) เท่ากับ 65.55 คิดเป็นร้อยละ 43.70 หลังการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 119.45
คิดเป็นร้อยละ 79.63 มีจิตวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขัน้
จิตวิทยาศาสตร์
N
คะแนน
S.D.
t
p
เต็ม
ก่อนเรียน
20
150
65.55
7.19
หลังเรียน
20
150
119.45
7.23
24.364* .000
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กับเกณฑ์ร้อยละ 70
สภาพการณ์ n
คะแนนเต็ม ค ะ แ น น
S.D.
t
p
ร้อยละ 70
หลังเรียน
20
30
21
23.65
2.74
4.327*
.000
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยผู้วิจัยได้นามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุ หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
เป็นไปตามสมมติฐานของผู้วิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น นักเรียน
ได้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน แล้วใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สารวจค้นหา แสวงหาความรู้และค้นหาคาตอบ อีกทั้งนาความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงและแก้
สถานการณ์ ใหม่ ๆ และสร้ า งเป็ น องค์ ค วามรู้ ใหม่ ด้ ว ยตนเอง นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ ว ยตนเอง ฝึ ก ฝน
ประสบการณ์เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอย่างสม่าเสมอ ถึงแม้นักเรียนบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลา แต่การ
ทางานกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสทางานร่วมกับผู้อื่น รู้จักอภิปรายแสดงความคิดเห็นระหว่ างกัน รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน รวมทั้งผู้สอนคอยกระตุ้นการทางาน อานวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนาและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2544 : 56) จะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองและทาให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย
ของการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นไปตามสมมติฐานของผู้วิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาคาตอบ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์จริง ฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเองทาให้
นักเรียนเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจนเกิดความชานาญและความคล่องแคล่ว และการทางานกลุ่ม
ทาให้นักเรียนมีการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี กล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้าทา (เสน่ห์ ทิมสุกใส. 2542 : 33) นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่เป็นการฝึกทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งผู้สอนคอยส่งเสริม ช่วยเหลือใช้คาถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนค้นพบวิธีแก้ปัญหานั้นๆ
ทาให้นักเรียนมีความสนใจ ฝักใฝ่ในการค้นหาคาตอบมากขึ้น และทาให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้
3. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของผู้วิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนประสบการณ์การเรียนรู้ ให้รู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ คิด และแก้ปัญหาผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการฝึกฝน รวมทั้ง
การทางานกลุ่มนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญ หา ช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
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ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและผู้สอน ทาให้บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนรู้สึกดี สนุกสนาน
ต่อการเรียน ภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถแก้ปัญหาได้ รวมทั้งผู้สอนคอยชื่นชมและให้กาลังใจส่งผลให้พฤติกรรม
ของนักเรียนที่แสดงออก มีผลต่อกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการลงมือปฏิบัติ (สมจิต สวธนไพบูลย์. 2546 : 11)
ทาให้กิจกรรมการเรียนรู้สาเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัญญาภรณ์
นามทอง (2558), ฤดีรัตน์ สาระบุตร (2557), สุภาพร พลพุทธา (2552) และ Ebrahim (2004) ที่พบว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลทาให้จิตวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ช่วยส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ในกิจกรรมการเรียนรู้ ต่อไป โดยผู้สอนจะต้องปรับให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา ระยะเวลา ความเหมาะสมกับบริบท จุดเน้นของสถานศึกษา และศักยภาพของนักเรียน
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้า วางแผนและออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความสนใจและความถนัดของนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน ควรจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา และศักยภาพของนักเรียน มิฉะนั้นจะทาให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมได้ยาก
1.3 จากผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในชั่วโมงแรกๆ นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ไม่เอาใจใส่
ในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา และไม่ค่อยกล้าแสดงออกในการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ดังนั้นผู้สอนจึงมีวิธีการแก้ไขโดยการตั้งคาถามและถามนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการสุ่มเลขที่หรือจับฉลากตามเลขที่
และออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ให้กาลังใจกล่าวชมเชย
สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น ติดตามซ่อมเสริมสาหรับนักเรียนที่ขาดความ
รับผิดชอบและเรียนอ่อน จึงทาให้ชั่วโมงต่อมาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสมกับเวลา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 มี ก ารเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และจิ ต
วิทยาศาสตร์ ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น เช่น สะเต็มศึกษา การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
2.2 มีการศึ กษาการนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ใปใช้ในรายวิชาอื่นๆ และ
ระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดย
จาแนกตามอายุและประสบการณ์ การทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัด
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 จานวน 66 คน กาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยตาราง Krejcie and Morgan และทาการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ แบบสอบถาม สถิ ติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ค่ าความถี่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ า น พบว่า ทุ ก ด้ านอยู่ ในระดั บ มากเช่ น เดี ย วกั น โดยด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ย สู งสุ ด คื อ ด้ า นการมี อิ ท ธิพ ลอย่ างมี
อุดมการณ์ รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาดับ ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุ และประสบการณ์การทางานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง, โรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ABSTRACT
This research aimed to 1) study the transformational leadership of school administrators
under the Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT) under the Royal Patronage
according to teachers’ opinions and 2) compare the transformational leadership of school
administrators under the Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT) under the Royal
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Patronage according to teachers’ opinions, classified by their ages and work experiences. Samples
were 66 teachers, who worked in the 2017 academic year, under the Christian Foundation for the
Blind in Thailand (CFBT). The sampling sizes were specified by Krejcie & Morgan’s Table and
Simple Random Sampling. The research tools for collecting data were questionnaires and data
was analyzed by statistics to find frequency, percentage, mean, Standard Deviation and t-test.The
findings indicated that:
1. The transformational leadership of school administrators under the Christian
Foundation for the Blind in Thailand (CFBT) under the Royal Patronage according to teachers’
opinions was overall in high level. For consideration in each aspect, the study found that all
aspects were also in high level, ranked from the highest to the lowest mean, as in aspect of
idealized influence and the next was in inspiration motivation and individualized consideration,
respectively while the least mean was in aspect of intellectual stimulation.
2. The comparison of transformational leadership of school administrators under the
Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT) under the Royal Patronage according to
teachers’ opinions, it was found that teachers with different ages and work experiences had no
differences of their opinions on the transformational leadership of school administrators under
the Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT) under the Royal Patronage.
Keywords : Transformational Leadership, Christian Foundation for the Blind in Thailand under the
Royal Patronage

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภายใต้การบริหารจัดการหรือการใช้ภาวะผู้นาในยุคโลกาภิวัตน์ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จะด้องสร้าง
ภาพพจน์ใหม่ให้เป็นผู้นาทางวิชาการนาแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการบริหาร
จัดการหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น คือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นผู้
จุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณ ภาพงานในสถานศึกษา (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543 : 15) ผู้บริหารยุคใหม่
จะต้องทาให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความสาคัญทั้งงานวิชาการ งานวิจัยศึกษาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เพราะว่าผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ทั้งผู้นาและตามต่างยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมสูงขึ้น ซึ่งเป็น
สิ่งที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันนี้เพราะคนเริ่มขาดคุณธรรมและเห็นแก่ตัวไม่มีความเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (สงบ ประเสริฐพันธ์. 2543 : 96)
ภาวะผู้นาที่จาเป็นสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันที่ต้องใช้ศักยภาพส่วนตนที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
และมีความเป็นสากลเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์ (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543 : 15) โรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชน
เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บางโรงเรียนมีผลการประเมิน ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการบริหาร ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้บริหารโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งอีกทั้งยังขาดประสบการณ์ในการบริหาร
โรงเรียนยังขาดภาวะผู้นา อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนยังไม่ได้รับการยอมรับของบุคลากรในโรงเรียนทาให้การบริหารงานต่าง ๆ
ภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความยากลาบาก ส่งผลให้การพัฒนาโรงเรียนไม่ประสบผลสาเร็จ ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นผู้
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ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพที่ดี
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และที่สาคัญต้องเป็นที่ยอมรับของบุคลากรใน
สถานศึกษา ผู้บริหารจึงควรเป็นผู้เริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนามาสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน. 2557 : 25)
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคน
ตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงสนใจศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จาแนกตามอายุและประสบการณ์การทางาน
ความสาคัญของการวิจัย
1. ทาให้ทราบระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
2. ทาให้ทราบผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชน
เพื่ อ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ต ามความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ส อน จ าแนกตามอายุ แ ละ
ประสบการณ์การทางาน
3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้บริหารมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สามารถนามาใช้กาหนดนโยบายวางแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาระบบการบริหาร
อีกทั้งยังนาไปสู่การพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรของผู้บริหารทุกระดับเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย
ในพระบรมราชูประถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 จานวน 80 คน (ฝ่ายบุคคล มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์. 2560 : 19)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (สมบูรณ์ ตันยะ. 2550 : 105)
และทาการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 66 คน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกั ดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคน
ตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนของ Bass และ Avolio (1994 : 2-6)
ประกอบด้วยพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการมีบารมี 2) การสร้างแรงบันดาลใจ
3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สถานภาพทั่วไปของครูผู้สอน
1. อายุ
1.1 อายุต่ากว่า 30 ปี
1.2 อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5 ปีขึ้นไป

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
หรือการมีบารมี
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกคล

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นาแสดงออกให้เห็นในการบริหารหรือการ
จัดการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ร่วมงานหรือผู้ตามโดย
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงาน ผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังตามปกติ มีศักยภาพมากขึ้นให้
เกิดการตระหนักรู้ ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่
ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มหรือองค์กร ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย
1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการมีบารมี หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนมีเป้าหมายที่เป็น
อุดมการณ์ชัดเจนในการทางาน มีลักษณะเป็นมิตรปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยยึดหลักธรรมทางศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดี
ทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความนับถือ กระตุ้นและเร้าให้ผู้ร่วมงานเกิดแรงจูงใจ เกิดความต้องการที่จะทาให้งานสาเร็จ
และการทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้คาพูดและการกระทากระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานเกิดความกระตือรือร้น เกิดแรงบันดาลใจอยากอุทิศตนและทุ่มเทความพยายามมากเป็นพิเศษ การพูดการ
กระทาที่ทาให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจว่าพวกเขาสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ
ตลอดจนการให้ผู้ร่วมงานอาสาสมัครทางาน และทดลองโครงการใหม่ๆ
1.3 การกระตุ้นทางสติปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษา
กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหา และส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงาน กระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
เกิดความสงสัยใคร่รู้มากขึ้นและบอกให้ผู้ร่วมงานรู้ว่าปัญหาที่ผู้ร่วมงานเผชิญอยู่คืออะไร บอกถึงจุดอ่อนที่ไม่สามารถ
พัฒนางานและพัฒนาสถานศึกษาบอกแนวคิดหลักการและกระบวนในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
1.4 การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึ กษายอมรับนับถือความเป็น
บุคคลของผู้ร่วมงานดูแลเอาใจใส่สนองตอบความต้องการของผู้ร่วมงานแต่ละคนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล
แสดงความชื่นชมในความสามารถของผู้ร่วมงาน การให้คาปรึกษาหารือส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองและหา
แนวทางพัฒนาผู้ร่วมงาน มอบหมายงานพิเศษให้ผู้ร่วมงาน ตลอดจนให้คาแนะนา พูดคุยอย่างเป็นกันเองสร้างสรรค์
บรรยากาศของความอบอุ่นและความคุ้นเคย
2. โรงเรีย นสั ง กั ด มู ล นิ ธิธรรมิ ก ชนเพื่ อ คนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชู ป ระถั ม ภ์ หมายถึ ง
โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
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องค์กรการกุศลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นตลอดจนการตั้ง
โรงเรียนสอนคนตาบอด จานวน 10 แห่ง ทั่วประเทศไทยประกอบไปด้วย โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
โรงเรียนการศึ กษาคนตาบอดขอนแก่น โรงเรีย นการอาชี พ คนตาบอดขอนแก่น โรงเรียนการศึ กษาคนตาบอด
นครราชสีมา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและตาบอดพิการซ้าซ้อนลพบุรี โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โรงเรียน
ธรรมิกวิทยา โรงเรียนสอนคนตาบอดชะอา โรงเรียนหาดใหญ่ธรรมสากล โรงเรียนสอนคนตาบอดแม่สายซึ่งโรงเรียน
ที่ ก ล่ า วมานี้ สั ง กั ด คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน และมี ค ณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษา และ
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กากับและติดตามการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
3. อายุ หมายถึง อายุเต็มของครู และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ ธรรมิกชนเพื่อคนตา
บอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแก่ อายุต่ากว่า 30 ปี และอายุ 30 ปีขึ้นไป
4. ประสบการณ์ทางาน หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดสังกัดมูลนิธิ
ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัม ภ์ ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ 1) อายุน้อยกว่า 5 ปี
2) อายุ 5 ปีขึ้นไป
5. ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งในการบริหารโรงเรียน คือผู้อานวยการโรงเรียน รอง
ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. ครูผู้สอน หมายถึง ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการสอนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อ
คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 จานวน 80 คน (ฝ่ายบุคคลมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูประถัมภ์. 2560 : 19)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie และ Morgan (สมบูรณ์ ตันยะ. 2550 :
105) และทาการสุ่มอย่างง่ายได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 66 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล สถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับ อายุประสบการณ์ทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตา
บอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ลักษณะแบบสอบถามเป็นชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ตามทฤษฎีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ (Bass และ
Avolio. 1994 : 2-6) ทั้ง 4 ด้าน คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการมี บารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การ
กระตุ้นทางปัญญา และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
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การสร้างเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
2. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
แล้วนามาแก้ไขปรับปรุง
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
4. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
5. น าเครื่อ งมื อที่ แก้ ไขแล้วตามของผู้เชี่ ยวชาญเสนอต่อ อาจารย์ที่ ป รึกษาอี กครั้ง แล้ วปรับ ปรุงตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
6. นาเครื่องมือที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิก
ชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยหาความเชื่อมั่นตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.983
7. ปรับปรุงเครื่องมือให้เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บข้อมูลต่อไปการเก็บรวบรวมข้อมูล
7.1 ขอหนังสือเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อทาหนังสือถึง
ผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดทั้ง 10 แห่ง
7.2 นาแบบสอบถามพร้อมหนังสืออนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลในการแจกแบบสอบถาม และกาหนด
วันรับแบบสอบถามคืนโดยตนเองหรือโดยไปรษณีย์
7.3 ผู้วิจัยได้ติดตามขอรับแบบสอบถามโดยตนเองหรือโดยไปรษณีย์ ได้แบบสอบถามคืน จานวน 66
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
7.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและนาไปวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปมีรายละเอียด
ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน
ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ตามความคิ ด เห็ น ของครูผู้ สอน วิเคราะห์ โดยหาค่ า เฉลี่ย (Mean) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จาแนกเป็นรายด้านและรายข้อ การแปลผลค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณ 5 ระดับมีเกณฑ์ดังนี้ (บุญซม ศรีสะอาด. 2545 : 111)
ค่าเฉลี่ย ความหมาย
4.51-5.00 มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
3.51-4.50 มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมาก
2.51-3.50 มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงปานกลาง
1.51-2.50 มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงน้อย
1.00-1.50 มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความติดเห็นของครูผู้สอนโดยใช้ t-test
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ผลการวิจัย
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สรุปดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิก
ชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวม และ
จาแนกเป็นรายด้าน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ระดับปัญหา
สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
แปลผล
S.D.
X
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
3.89 0.80
มาก
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3.85 0.97
มาก
3. ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา
3.80 0.88
มาก
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3.83 0.84
มาก
รวม
3.84 0.83
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตา
บอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84,
S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( X = 3.89, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( X =
3.85, S.D. = 0.97) และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( X = 3.83, S.D. = .0.84) ตามลาดับ ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา ( X = 3.80 S.D. = 0.88)
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิ ธรรมิกชนเพื่ อคนตา
บอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จาแนกตามอายุและประสบการณ์การ
ทางาน ผลวิจัยดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จาแนกตามอายุโดยภาพรวมและ
รายด้าน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
อายุ
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
อายุต่ากว่า 30 ปี
อายุ 30 ปีขึ้นไป
t
p
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
4.00
0.80
3.86
0.80
0.58 0.56
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3.94
0.82
3.83
1.01
0.39 0.69
3. ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา
4.09
0.73
3.72
0.91
1.40 0.16
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4.12
0.79
3.70
0.84
1.44 0.15
รวม
4.04
0.77
3.79
0.85
0.98 0.32
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จากตารางที่ 2 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตา
บอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
โดยภาพรวมและรายด้าน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์การทางาน
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
น้อยกว่า 5 ปี
5 ปีขึ้นไป
t
p
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
4.08
0.87
3.75
0.72
1.68
0.09
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
4.00
0.92
3.74
1.00
1.05
0.29
3. ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา
4.01
0.95
3.64
0.80
1.71
0.09
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4.05
0.90
3.67
0.76
1.83
0.07
รวม
4.03
0.89
3.70
0.77
1.61
0.11
จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตา
บอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้อานวยการโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ในการทางานตามอุดมการณ์
ของตน โดยเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะนาพาโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายได้ จนทาให้การประพฤติปฏิบัติตนของ
ผู้อานวยการโรงเรียนทาให้ครูนามาเป็นแบบอย่าง โดยผู้อานวยการโรงเรียนทาให้ครูมีความเป็นพวกเดียวกัน โดย
อาศัยจุดประสงค์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bass และ Avolio (1994 : 2-6) กล่าวไว้ว่า การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์นั้นผู้นาจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อ
ร่วมงานกันผู้ตามจะพยายามประพฤติ ปฏิบัติเหมือนกับผู้นาและต้องการเลียนแบบผู้นาของเขา สิ่งที่ผู้นาต้องปฏิบัติ
เพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู้นาจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้นาจะมีความสม่าเสมอ
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้นาเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะทาในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้นาจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้นาจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อานาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่จะประพฤติ
ตนเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ ผู้ อื่ น และเพื่ อ ประโยชน์ ของกลุ่ม ผู้น าจะแสดงให้ เห็ น ถึงความเฉลี ยวฉลาด ความมี
สมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเองความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้นาจะเสริม

879

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผู้ตาม และทาให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้นาโดย
อาศัยวิสัยทัศน์ การมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้นาแสดงความมั่นใจ ช่วยสร้างความรู้สึกเป็ นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้นา และพฤติกรรมของผู้นาจากการสร้างความมั่นใจในตนเองประสิทธิภาพ
และความเคารพในตนเอง ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่
ขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์นภัส รัชพงศ์ชญานนท์ (2556) สุวิทย์ บุญวงศ์ (2558) ศศิธร จ๋าพิมาย
(2556) ดรุณี ขันขวา (2551) และอภิชยา มีเพียร (2552) ซึ่งเห็นว่า การที่ผู้นาประพฤติตัวเป็นแบบอย่างสาหรับผู้
ตามผู้นาจะเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตาม
จะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้นาและต้องการที่จะลอกเลียนแบบผู้นาของเขา โดยผู้นาจะแสดงให้เห็นถึง
ความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความมุ่งมั่น เชื่อมั่นในตนเอง ยึดมั่นในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของตน
ผู้นาจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีและความมั่นใจของผู้ตาม ทาให้ผู้ตามมีความเชื่อว่าเป็นพวกเดียวกันกับ
ผู้นา โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตา
บอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถั มภ์ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จาแนกตามอายุ และประสบการณ์การ
ทางาน โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัญหาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียนในด้านต่าง ๆ มีบ ริบ ทที่ไม่ต่างกัน ทาให้ ค วามคิ ดเห็น เกี่ยวกับ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของอายุและ
ประสบการณ์การทางานไม่ต่างกัน สอดคล้องกับ สมพร จาปานิล (2550) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษาที่ ปฏิ บั ติ งานในโรงเรีย นที่ มี อ ายุต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงของผู้ บ ริห าร
สถานศึ ก ษาไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่
ประสบการณ์ปฏิบัติงานในโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่แตกต่างกันอย่าง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ ดังนี้
1.1 จากผลการศึ ก ษาด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ปั ญ หามากที่ สุ ด คื อ
ผู้อานวยการโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ในการทางานตามอุดมการณ์ของตน ดังนั้นเพื่อแก้ไขและพัฒนา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้อานวยการโรงเรียน จึงควรรับฟังความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถแสดงความคิดเห็น รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง เพื่อให้การ
ทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกันกับผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีความสุข สร้างความรัก ความศรัทธา ให้กับทุกๆ คน ได้เป็นแบบอย่างในการสร้างอุดมการณ์ในการทางาน
1.2 จากผลการศึกษาด้านการสร้างแรงบั นดาลใจ พบว่า ข้อที่มีปั ญ หามากที่สุดคือ ผู้อานวยการ
โรงเรียนปฏิบัติงานอย่างตั้งใจเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ ดังนั้นเพื่อแก้ไข และพัฒนาการสร้างแรง
บันดาลใจ ผู้อานวยการจึงควรมุ่งมั่น และตั้งใจทางานอย่างเต็มที่ เต็มกาลังความสามารถ แสดงออกให้เห็นถึงการ
กระท าที่ ชั ด เจนในการท างานที่ ทุ่ ม เท และตั้ ง ใจ เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนได้ รั บ รู้ และเห็ น ถึ ง ความตั้ ง ใจ มุ่ ง มั่ น ของ
ผู้อานวยการในการทางานอย่างตั้งใจเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จที่ตั้งไว้ร่วมกัน
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1.3 ด้านการกระตุ้น ทางปัญ ญา ข้อที่มีปั ญ หามากที่ สุด คื อ ผู้อานวยการโรงเรียนสนับ สนุ นให้ ค รู
พิจารณาไตร่ตรองหาคาตอบที่สร้างสรรค์มากขึ้นเพื่อการแก้ปัญหา ดังนั้นเพื่อแก้ไข และพัฒ นาการกระตุ้นทาง
ปัญญา ผู้อานวยการโรงเรียนจึงควรสนับสนุนให้ครูได้แสดงความคิด หรือสนับสนุนการแสดงออกที่สร้างสรรค์ของครู
โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้นาเสนอผลงาน หรือความคิดของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาโรงเรียนให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
1.4 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือ ผู้อานวยการโรงเรียนให้การ
ดูแ ลเอาใจใส่เป็ น พิ เศษในความต้อ งการความก้ าวหน้ าของครูแต่ ล ะคน ดั งนั้ น เพื่ อแก้ไข และปรับ ปรุง พั ฒ นา
ผู้อานวยการโรงเรียนควรเอาใจใส่ ให้ความสนใจ ความต้องการความก้าวหน้าของครู เช่น การทาผลงานเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ การสนับสนุนให้เกิดการอบรม สัมมานา เพื่อส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สาเหตุของ
ปัญหาที่ส่งผลต่อการบริหารงานในโรงเรียนสอนคนตาบอด สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจะได้สามารถดาเนินการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้ส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาในรูปแบบของการสัมภาษณ์ เชิงลึก เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้ แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ ทาให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.3 การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเฉพาะ ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ใน
ประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์เท่านั้น หากมีการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการขยายการศึกษาไปยังกลุ่มอื่น ๆ
หรือจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่หลากหลาย สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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การส่งเสริมการจัดการตลาดท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism
กลุ่มผูส้ ูงอายุ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
THE PROMOTION OF TOURISM MARKET MANAGEMENT IN PREPARATION OF SLOW
TOURISM’S ELDERLY TOURISTS BY USING PARTICIPATORY PROCESS AMONG NAKHON
RATCHASIMA COMMUNITY
กรองทิพย์ ชัยชาญ
Krongtip Chaichan
รองศาสตราจารย์ ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism
เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism เพื่อศึกษากลไกการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow
Tourism และเพื่ อ จั ด ท าแนวทางการส่ ง เสริม การจั ด การตลาดท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เตรีย มความพร้อ มในการรองรั บ
นั กท่ อ งเที่ ย วแบบ Slow Tourism กลุ่ม ผู้สูงอายุ โดยกระบวนการมี ส่วนร่วมของชุ ม ชนในจั งหวัดนครราชสี ม า
สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งข้อ มูลปฐมภูมิจากการจัดทาแบบสอบถาม การลงพื้นที่
ภาคสนาม การจัดทาแบบประเมินศักยภาพการลงพื้นที่สัมภาษณ์ การจัดเวทีย่อย การจัดเวทีประชาคม การลง
พื้นที่สัมภาษณ์ การจัดเวทีย่อย การจัดเวทีประชาคม และข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแบบพรรณนา และการวิเคราะห์ด้วยสถิติ เช่น ค่าความถี่
ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาในส่วนของพฤติกรรม พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
เป้าหมายในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพราะมี ค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสม
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นสามี/ภรรยา/บุตร ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นวัน
ไหนก็ได้ แหล่งข้อมูลเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ วิธีการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกิดจากเป็น
สถานที่ที่สามารถสร้างคุณ ค่าให้กับตนเอง ด้านความต้องการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวเห็นว่าปัจจัยทางการ
ตลาดทั้ ง 16 ด้านมี ผลต่อ ความต้อ งการท่ องเที่ ยวระดับ มากที่ สุด มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.22 ในส่วนของศั กยภาพ
โดยทั่วไป พบว่าอาเภอปากช่อง วังน้าเขียว และอาเภอโชคชัย มี ศักยภาพอยู่ในระดับมาก ขณะที่ ศักยภาพแบบ
slow Tourism พบว่าอาเภอปากช่อง วังน้าเขียว และโชคชัย มีศักยภาพระดับ ในส่วนของผลศึกษากลไกการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว พบว่า มีจานวน 20 ปัจจัย คือ การยึดมั่นในหลักการของ Slow Tourism การเข้าใจในวิถีการ
ท่อ งเที่ ยวสาหรับ กลุ่ม ผู้สูงอายุ การผสานความหมายระหว่าง Slow Tourism กับ กลุ่ม ผู้สูงอายุ ค่ านิ ยมในการ
ท่องเที่ยว การหนุนเสริมจากครอบครัวของกลุ่มผู้สูงอายุในการท่องเที่ยว บุคลากรที่รองรับและคอยช่วยเหลือใน
พื้นที่ การยอมรับของสังคม การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบขนส่ง การส่งเสริมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย การพัฒ นาสถานที่พักระยะยาว การสร้างเอกลักษณ์ การท่องเที่ยว การสร้างความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบค่อยเป็นค่อยไป การพัฒนาสถานที่พักแรมแบบราบเรียบ
การสร้างจิตสานึกการใช้ชีวิตแบบสงบ การเน้นการอนุรักษ์พลังงาน นโยบายของภาครัฐในระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว การเข้ามาสถาบันการศึกษาเพื่ อสร้างองค์ ความรู้ด้านการท่องเที่ยว และการประชาสัมพั นธ์การ
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ท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism และแนวทางการส่งเสริมการจัดการตลาดท่องเที่ยว มีจานวน 16 ปัจจัย คือราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย จุดยืนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย จิตวิทยาการขาย พันธมิตรทางธุรกิจ การ
มีส่วนร่วมทางธุรกิจ การขายรวม บุคลากรทางการท่องเที่ยว ช่วงเวลา สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว ความ
คิดเห็นสาธารณะด้านนักท่องเที่ยว กระบวนการให้บริการและสภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการ
คาสาคัญ : การจัดการตลาดท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism, กลุ่มผู้สูงอายุ
ABSTRACT
This study had been purposed to explore behaviors and needs towards Slow Tourism in
order to investigate Slow Tourism’s tourist attractions potential, to study about Slow Tourism’s
tourist attractions management mechanism and to establish ways to enhance tourism
management in the preparation for the Slow Tourism for elderly tourists by using participatory
process among Nakhon Ratchasima community. In terms of data collection, primary data was
collected by using questionnaire, field practice survey, tourist attraction’s potential evaluation
form, interview, a conference and a community forum. For secondary data, information was
collected from related document obtained from concerning organization. For data analysis,
descriptive data analysis was employed together with statistical analysis; frequency, percentage,
average and standard deviation.
In terms of behaviors, historical attractions were considered as target tourist attractions.
Tourists decided to travel because they would like to rest and relax and the reason why they
came to particular places was the affordable expenses. Husbands, wives and children were
played a crucial part in decision making on a trip. The period of travel could be anytime. Printed
media was considered as sources of information. They decided to travel to certain places by
selecting the ones that raised inner value for themselves. When considering needs for travel, 16
marketing factors had influenced their desire at highest level as the average was reported at 4.22.
In terms of general potential, the study found that Pakchong District, Wang Nam Kaew District and
Chok Chai District were reported at high level. However, in terms of potential of Slow Tourism, it
found that Pakchong District, Wang Nam Kaew District and Chok Chai District were reported at
high level. When it came to the tourist attractions management mechanism, it revealed that
there were altogether 20 factors including the belief in Slow Tourism’s principle, the
understanding towards elderly tourism, the combination between Slow Tourism and elderly
group, the tourism value, the support given by elderly’s family members, staff available in
particular area, social acceptance, the establishment of tourism activities, the development of
transportation network, the promotion towards food safety, the development of long term stay
places, the promotion of tourist attraction uniqueness, the making tourists feel worthwhile when
comparing to what they had already spent for, the consistent tourism development, the
development of simple accommodation, the encouragement to live a peaceful life, the
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encourage to sustain energy, local government policies enhancing tourism, the participation of
education institutes to create tourism body of knowledge and the public relation towards Slow
Tourism. When considering ways to enhance tourism management, the study found 16 factors
including cost, distribution channels, product’s perspective, products, sales promotion, sales
tactics, business alliance, business inclusion, the joint sales, tourism staff, period of time, tourism
environment, public opinion towards tourists, services process and product environment and
business.
Keywords : Tourism Market Management, Slow Tourism, Elderly Tourists
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายประชากรที่มีสัดส่วนที่สาคัญมากที่สุดของโลกในปัจจุบัน ในด้านการท่องเที่ยว
ที่เป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีเวลาว่างมากส่วนใหญ่ไม่ทางานแล้วหรือทางานน้อยชั่วโมง และมี
ความพร้อมด้านรายได้ หรือมีเงินที่สะสมสูง มีกาลังซื้อ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่สนใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า
กลุ่ม นักท่ องเที่ ยวกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี แ นวโน้ มที่ จ ะพั ก ณ จุ ดหมายปลายทางของการท่ องเที่ ยวยาวนาน
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เป็นความหวังที่สาคัญสาหรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของโลก (Tourism Golden Hope) การเดินทางมาของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเมืองไทย เนื่องจากได้ฟัง
คาบอกเล่าต่อๆกัน จากเพื่อนและญาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่มีต้นทุนต่า และได้เปรียบกว่าประเทศ
อื่น ๆ มีธรรมชาติและชายชาด ที่สวยงาม เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เกษตร สุขภาพ ธรรมชาติ และการผจญภัยในระดับสากล โดยอาเภอ
ปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และอาเภอโชคชัย ทั้งสามอาเภอเป็นอาเภอที่มีศักยภาพสูง มีการพัฒนาการท่องเที่ยว
จนเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ ยวทั่วไป มีแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
และโบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวสาคัญยังตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสม เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่สั้นในการเชื่อมเส้นทางระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังพื้นที่จังหวัดอื่น อย่างเช่นจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจจานวนมาก และเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พื้นที่ทั้ง 3 อาเภอดังกล่าว
จึงมีศักยภาพ และโอกาสในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาค
ต่างๆของไทยได้หลายเส้นทาง รวมทั้งสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
การพัฒนาการท่องเที่ยวของทั้งสามอาเภอดังกล่าวให้สอดคล้องกับพื้นที่ ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีจานวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และยุทธศาสตร์ของประเทศ จึง
เป็นสิ่งจาเป็นที่ทาให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งสามอาเภอให้ยั่งยืนต่อไปได้
ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินโครงการนี้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุที่มีเวลา และกาลังทรัพย์ ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด
นครราชสีมา โดยความร่วมมือทั้งผู้ประกอบการ องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคีในพื้นที่
ซึ่ ง มี ก ารประสานงาน ให้ เกิ ด การส่ ง เสริ ม การจั ด การตลาดท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม ในการรองรั บ
นักท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism กลุ่มผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา และ
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ปฏิ บั ติ งานร่วมกั น ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ของจั งหวัด และการพั ฒ นาการสู่ก ารปฏิ บั ติ จ ริงกับ ชุ ม ชน เพื่ อ รองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นแนวทางในการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนการสร้างโอกาสการมีงานทาในชุมชนต่อไป ทาให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง เกิดความยั่งยืนของวิถีเศรษฐกิจ จนทาให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัด
นครราชสีมา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแบบ Slow Tourism ส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด
นครราชสีมา
3. เพื่ อ ศึ ก ษากลไกการจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแบบ Slow Tourism ส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด
นครราชสีมา
4. เพื่ อ จั ด ท าแนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การตลาดท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการรองรั บ
นักท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism กลุ่มผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวมีการกระทา หรื อกิริยาอาการที่
แสดงออกทางร่างกาย ความคิด หรือความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไรในการดาเนินชีวิต รวมถึงการตัดสินใจ
ซื้อและใช้บริการการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว
และอาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อันประกอบด้วย ใครคือตลาดเป้าหมาย ตลาดให้ซื้อบริการอะไร ทาไมจึงซื้อ
บริการ ใครมีส่วนร่วมในการซื้อบริการ ซื้อบริการเมื่อใด ซื้อบริการที่ไหน และซื้อบริการอย่างไร
ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยว หมายถึง การสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ในด้านการปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ด้าน
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย จุดยืนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย จิตวิทยาการขาย พันธมิตรทางธุรกิจ
การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ การขายรวม บุคลากรทางการท่องเที่ ยว ช่วงเวลา สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว
ความคิดเห็นสาธารณะด้านนักท่องเที่ยว กระบวนการให้บริการ และสภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณ ฑ์ และสถาน
ประกอบการของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ศั ก ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง การศึ ก ษาความสามารถของการท่ อ งเที่ ย วแบบ Slow Tourism
สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการ
วิเคราะห์ ศั กยภาพของทรัพ ยากรท่ องเที่ ยว ด้ านคุ ณ ค่ าของทรัพ ยากรท่ องเที่ ยว ด้ านความนิ ยมของทรัพ ยาก ร
ท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยของทรัพ ยากรท่ องเที่ ยว และด้านความเปราะบางของสิ่งแวดล้อมในทรัพ ยากร
ท่องเที่ยว
กลไกการจัดการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบ Slow
Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้าน
สาธารณสุข ปัจจัยด้านการเมือง และปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์
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แนวทางการส่งเสริมการจัดการตลาดท่องเที่ยว หมายถึง วิธี การในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Slow
Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยพิจารณา จานวน 16 ด้าน คือด้านราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย จุดยืนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการ
ขาย จิตวิทยาการขาย พันธมิตรทางธุรกิจ การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ การขายรวม บุคลากรทางการท่องเที่ยว ช่วงเวลา
สภาพแวดล้ อ มทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ความคิ ด เห็ น สาธารณะด้ า นนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กระบวนการให้ บ ริก าร และ
สภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ
Slow Tourism หมายถึง การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบนักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ยาวนานขึ้น
เพราะผู้คนต่างเบื่อหน่ายสังคมเมืองที่วุ่นวายจึงอยากที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจใช้เวลาทากิจกรรมอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ยาวนานขึ้นในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวั งน้าเขียว อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา โดยการท่องเที่ ยวแบบ Slow Tourism เกิดภายใต้แนวคิ ด 10 ประการ (10 Slow: 10 S)
ประกอบด้วย 1) Slow Activity 2) Slow Logistic 3) Slow Food 4) Slow Stay 5) Slow Place/City 6) Slow
Money 7) Slow Development 8) Slow Accommodation 9) Slow Life และ 10) Slow Energy
กลุ่มผู้สูงอายุ หมายถึง องค์กรสหประชาชาติ กาหนดมาตรฐานว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ส่วนสถาบัน
แห่งชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุของสหรัฐอเมริกากาหนดว่า ผู้สูงอายุวัยต้น (Young old) คือ อายุระหว่าง 60-74 ปี เป็น
วัยที่ยังไม่ชรามาก และอายุ 75 ปีขึ้นไป จึงจะถือเป็นวัยชราอย่างแท้จริง (old old) สาหรับประเทศไทยสานักงาน
สถิติแห่งชาติของไทยแบ่งผู้สูงอายุตอนต้น คือ อายุ 60-69 ปี และผู้สูงอายุตอนปลาย คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1
ประชากร คือนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินทางเข้ามาเยือนในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้า
เขียว และอาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรแน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง คณะนักวิจัยจึงใช้วิธีคานวณหากลุ่ มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร กาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณของ W.G. Cochran ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อยเท่ากับ 384.16 คน
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) โดยการศึกษาในครั้งนี้ นักวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 400 คน ด้านการสุ่มตัวอย่าง
โดยไม่ ใ ช่ ค วามน่ า จะเป็ น (Non Probability Sampling) ซึ่ ง เป็ น การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental
sampling)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2
ประชากร คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และอาเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรแน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดังนี้
1. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับสาขาการท่องเที่ยว จานวน 3 คน
2. ตัวแทนจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และอาเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี 3 อาเภอ ๆ ละ 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน
3. ตัวแทนจากภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขาการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว
และอาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี 3 อาเภอ ๆ ละ 2 คน รวมทั้งหมด 6 คน
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4. ตัวแทนจากนักวิชาการ/สถาบันการศึกษา จานวน 3 คน
5. ตัวแทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และ
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี 3 อาเภอ ๆ ละ 2 คน รวมทั้งหมด 6 คน
รวมทั้งหมดจานวน 21 คน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 และวัตถุประสงค์ข้อที่ 4
ประชากร คือ ผู้นาชุมชนที่เป็นทางการในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และอาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 59 คน ประกอบด้วย
1) ผู้ปกครองท้องที่ คือ ผู้ใหญ่บ้าน และกานัน รวมทั้งหมดจานวน 27 คน ประกอบด้วย
1.1) อาเภอปากช่อง มีกานันและผู้ใหญ่บ้าน จานวน 12 คน
1.2) อาเภอวังน้าเขียว มีกานันและผู้ใหญ่บ้าน จานวน 5 คน
1.3) อาเภอโชคชัย มีกานันและผู้ใหญ่บ้าน จานวน 10 คน
2) ผู้บริหารท้องถิ่น คือ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล นายกเทศมนตรี และนายกเทศบาลเมือง
รวมทั้งหมด จานวน 32 คน ประกอบด้วย
2.1) อาเภอปากช่อง มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลตาบล/เทศบาลเมือง จานวน 14 คน
2.2) อาเภอวังน้าเขียว มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลตาบล จานวน 6 คน
2.3) อาเภอโชคชัย มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลตาบล จานวน 12 คน
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า การคานวณหาขนาดตัวอย่าง (n) ได้คานวณขนาดตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ของ
Taro Yamane โดยกาหนดให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นคือ ร้อยละ 5 นั่นคือ ได้ขนาด
ตัวอย่าง จานวน 52 คน สาหรับวิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability
Sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) ด้ ว ยการใช้ ต ารางเลขสุ่ ม
(table of random number)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มีจานวน 1 กิจกรรม คือ
การจัดทาแบบสอบถาม คือการลงพื้นที่ศึกษาในสถานที่จริงเพื่อสอบถามนักท่องเที่ยว จานวน 2 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 เรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จานวน 7 ด้าน คือ ใครคือตลาดเป้ าหมาย ตลาดให้ซื้อ
บริการอะไร ทาไมจึงซื้อบริการ ใครมีส่วนร่วมในการซื้อบริการ ซื้อบริการเมื่อใด ซื้อบริการที่ไหน และซื้อบริการ
อย่างไร ส่วนที่ 2 เรื่อง ความต้องการของนักท่องเที่ยว จานวน 16 ด้าน คือ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย จุดยืน
ผลิตภัณ ฑ์ ผลิตภัณ ฑ์ การส่งเสริ มการขาย จิตวิทยา พั นธมิตรทางธุรกิจ การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ การขายรวม
บุคลากรทางการท่องเที่ยว ช่วงเวลา สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว ความคิดเห็นสาธารณะด้านนักท่องเที่ยว
กระบวนการให้บริการ สภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ และการวางแผน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 มีจานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1) การสารวจภาคสนาม เพื่อเดินทางค้นหาข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอปากช่อง
อาเภอวังน้าเขียว และอาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่
2) การใช้แบบประเมินศักยภาพ ด้วยการใช้แบบประเมินศั กยภาพของการท่องเที่ยวในพื้นที่
อ าเภอปากช่ อ ง อ าเภอวัง น้ าเขี ย ว และอ าเภอโชคชั ย จั งหวัด นครราชสี ม า จ านวน 5 ด้ า น คื อ ศั ก ยภาพของ
ทรัพยากรท่องเที่ยว ด้านคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว ด้านความนิยมของทรัพยากรท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย
ของทรัพยากรท่องเที่ยว และด้านความเปราะบางของสิ่งแวดล้อมในทรัพยากรท่องเที่ยว
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2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 มีจานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1) การสัมภาษณ์ เพื่อค้นหากลไกการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยมีประเด็นคาถาม ได้แก่ ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
การศึกษา ปัจจัยด้านสาธารณสุข ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ
2) การจัดเวทีประชุม โดยการเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยในพื้นที่เข้าร่ วมประชุมเพื่อ
จัดทากลไกการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 มีจานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1) การสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมการจัดการตลาด
ท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยสัมภาษณ์
กับผู้นาชุมชน เช่น ผู้แทนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนขององค์การปกครองส่วนท้องที่ ผู้นากลุ่มวิสาหกิจ
ในชุมชน ผู้อานวยการโรงเรียน และพระสงฆ์ เป็นต้น
2) การจั ด เวที ป ระชุ ม โดยการเชิ ญ ภาคี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการวิ จั ย ในพื้ น ที่ เพื่ อ ค้ น หาแนว
ทางการส่งเสริมการจัดการตลาดท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism
สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 เป็ น ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ ร วบรวมจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อาเภอ
ปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และอาเภอโชคชั ย จังหวัดนครราชสีมา จานวน 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ประเด็นด้าน
พฤติกรรม จานวน 7 ด้าน และส่วนที่ 2 ประเด็นด้านความต้องการ จานวน 16 ด้าน
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือข้อมูลปฐมภูมิ คือ
ข้อมูลจากแบบประเมินศักยภาพ จานวน 5 ด้าน และข้อมูลทุติยภูมิ
3.3 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 เป็ น ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ รวบรวมจากการ
สัมภาษณ์ และการจัดเวทีประชุม เพื่อค้นหากลไกการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เพียง
อย่างเดียวจากการใช้การสัมภาษณ์ และการจัดเวทีประชุม โดยมีเป้าหมายในการค้นหาแนวทางการส่งเสริมการ
จัดการตลาดท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
จังหวัดนครราชสีมา
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามโดยเป็น
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญ จานวน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการท่องเที่ยว และส่วนที่ 2
ความต้องการการท่องเที่ ยว โดยใช้ค่าสถิติอย่างง่าย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับหลักเกณฑ์
การหาค่าเฉลี่ยในการการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ การท่องเที่ยวในพื้นที่ มีหลักเกณฑ์ใน
การประเมิน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2548 : 77) ดังนี้
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- เห็นด้วยมากที่สุด
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.20-5.00 คะแนน
- เห็นด้วยมาก
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.40-4.19 คะแนน
- เห็นด้วยปานกลาง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.60-3.39 คะแนน
- เห็นด้วยน้อย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.80-2.59 คะแนน
- เห็นด้วยน้อยที่สุด
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.79 คะแนน
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
เป็ น การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ งข้ อ มู ล ปฐมภู มิ และข้ อ มู ลทุ ติ ย ภู มิ ที่ เก็ บ รวบรวมได้ โดยเป็ น การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญ โดยใช้ค่าสถิติอย่างง่าย คือ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับ
หลั ก เกณฑ์ ก ารหาค่ า เฉลี่ ย ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นของการศึ ก ษาศั ก ยภาพของการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ มี
หลักเกณฑ์ในการประเมิน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2548 : 77) ดังนี้
- ศักยภาพสูงที่สุด
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.20-5.00 คะแนน
- ศักยภาพสูง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.40-4.19 คะแนน
- ศักยภาพปานกลาง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.60-3.39 คะแนน
- ศักยภาพต่า
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.80-2.59 คะแนน
- ศักยภาพต่าที่สุด
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.79 คะแนน
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา (Content Analysis) เท่านั้น
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา (Content Analysis) เท่านั้น
ผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในประเด็นหลัก มีดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย พบว่า แหล่งท่องเที่ยว
เป้าหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 31.25 เป้าหมายในการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า
ส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนมากที่สุด ร้อยละ 23.75 เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยว
พบว่า ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพราะมีค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสม ร้อยละ 22.75 ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นสามี/ภรรยา/บุตรมากที่สุด
ร้อยละ 29.25 ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นวัน
ไหนก็ได้มากที่สุด ร้อยละ 49.25 แหล่งข้อมูลเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า แหล่งข้อมูลเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยว
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มากที่สุด ร้อยละ 33.00 วิธีการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า เกิดจากเป็น
สถานที่ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองมากที่สุด ร้อยละ 28.00
2. ความต้องการการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวม พบว่านักท่องเที่ยวเห็นว่าปัจจัยทางการตลาดทั้ง 16 ด้านในภาพรวม
มีผลต่อความต้องการท่องเที่ยวระดับมากที่สุด ( x =4.22 และ S.D.=0.78) โดยด้านสภาพแวดล้อมทางด้านการ
ท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ( x =4.70 และ S.D.=0.62) รองลงมา คือ
ด้านราคา ซึ่งเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ( x =4.55 และ S.D.=0.50) และด้านการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ ซึ่งเห็นด้วยใน
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ระดับมากที่สุด ( x =4.52 และ S.D.= 0.77) ระดับความคิดเห็นรายประเด็น มีดังนี้ นักท่องเที่ยวเห็นว่าราคามีผลต่อ
การท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด ( x =4.55 และ S.D.=0.50) ช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อการท่องเที่ยวในระดับ
มากที่ สุ ด ( x =4.32 และ S.D.=0.60) จุ ดยื น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ผ ลต่อ การท่ อ งเที่ ยวในระดั บ มากที่ สุ ด ( x =4.27 และ
S.D.=0.61) ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด ( x =4.37 และ S.D.=0.64) การส่งเสริมการขายมีผล
ต่อการท่องเที่ยวในระดับมาก ( x =4.05 และ S.D.=0.89) จิตวิทยาการขายมีผลต่อการท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด
( x =4.38 และ S.D.=0.78) พันธมิตรทางธุรกิจมีผลต่อการท่องเที่ยวในระดับมาก ( x =4.13 และ S.D.=0.84) การมี
ส่วนร่วมทางธุรกิจ มีผลต่อการท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด ( x =4.52 และ S.D.=0.77) การขายรวมมีผลต่อการ
ท่องเที่ยวในระดับมาก ( x =4.15 และ S.D.=0.61) การขายรวมมีผลต่อการท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด ( x =4.23
และ S.D.=0.87) ช่ วงเวลามี ผลต่ อการท่ องเที่ ยวในระดับ มากที่ สุ ด ( x =4.20 และ S.D.=0.80) สภาพแวดล้อ ม
ทางด้านการท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด ( x =4.70 และ S.D.=0.62) ความคิดเห็นสาธารณะ
ด้านนักท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวในระดับมาก ( x =3.78 และ S.D.=0.88) กระบวนการให้บริการมีผลต่อการ
ท่องเที่ยวในระดับมาก ( x =3.75 และ S.D.=0.99) สภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการมีผลต่อ
การท่องเที่ยวในระดับมาก ( x =4.13 และ S.D.=0.65) และการวางแผนมีผลต่อการท่องเที่ยวในระดับมาก ( x =
3.95 และ S.D.=0.65)
3. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
3.1 ศักยภาพแบบทั่วไป
3.1.1 อาเภอปากช่อง พบว่าศักยภาพโดยทั่วไปของการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.14 และ S.D.=0.77) โดยด้านศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมากที่สุด
( x =4.48 และ S.D.=0.50) รองลงมา คือด้านคุณ ค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมากที่สุด ( x =
4.45 และ S.D.=0.58) และด้านความนิยมของทรัพยากรท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมากที่สุด ( x =4.29 และ
S.D.=0.61) ขณะที่ด้านที่มีศักยภาพต่าที่สุด คือ ด้านความปลอดภัยของทรัพยากรท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมาก
( x =3.53 และ S.D.=0.84)
3.1.2 อาเภอวังน้าเขียว พบว่าศักยภาพโดยทั่วไปของการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.99 และ S.D.=0.77) โดยด้านศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมากที่สุด
( x =4.35 และ S.D.=0.48) รองลงมา คือด้านความนิยมของทรัพยากรท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมากที่สุด ( x =
4.20 และ S.D.=0.64) และด้านคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมาก ( x =4.08 และ S.D.=0.58)
ขณะที่ด้านที่มีศักยภาพต่าที่สุด คือ ด้านความปลอดภัยของทรัพยากรท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมาก ( x =3.61
และ S.D.=0.92)
3.1.3 อาเภอโชคชัย พบว่าศั กยภาพโดยทั่วไปของการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.92 และ S.D.=0.73) โดยด้านศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมาก ( x =
4.14 และ S.D.=0.63) รองลงมา คือด้านความนิยมของทรัพยากรท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมาก ( x =4.01 และ
S.D.=0.60) และด้านคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมาก ( x =4.01 และ S.D.=0.64) ขณะที่
ด้านที่มีศักยภาพต่าที่สุด คือ ด้านความปลอดภัยของทรัพยากรท่องเที่ยว มีศักยภาพในระดับมาก ( x =3.59 และ
S.D.=0.80)
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3.2 ระดับศักยภาพแบบ slow Tourism โดยภาพรวม
3.2.1 อาเภอปากช่อง พบว่าศักยภาพแบบ slow Tourism ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.40 และ S.D.=0.70) โดยด้านศักยภาพของ Slow Activity มีศักยภาพในระดับ
มากที่สุด ( x =4.73 และ S.D.=0.45) รองลงมา คือด้าน Slow Life มีศักยภาพในระดับมากที่สุด ( x =4.49 และ
S.D.=0.80) และ ด้ า น Slow Stay มี ศั ก ยภาพในระดั บ มากที่ สุ ด ( x =4.46 และ S.D.=0.50) ขณะที่ ด้ า นที่ มี
ศักยภาพต่าที่สุด คือ ด้าน Slow Development มีศักยภาพในระดับมาก ( x =4.13 และ S.D.=0.85)
3.2.2 อาเภอวังน้าเขียว พบว่าศักยภาพแบบ slow Tourism ของการท่องเที่ยวในพื้นที่โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.47 และ S.D.=0.66) โดยด้าน Slow Place/City มีศักยภาพในระดับมากที่สุด
( x =4.68 และ S.D.=0.53) รองลงมา คือด้าน Slow Life มีศักยภาพในระดับมากที่สุด ( x =4.60 และ S.D.=0.75)
และด้าน Slow Stay มีศักยภาพในระดับมากที่สุด ( x =4.54 และ S.D.=0.42) ขณะที่ด้านที่มีศักยภาพต่าที่สุด คือ
ด้าน Slow Development มีศักยภาพในระดับมากที่สุด ( x =4.30 และ S.D.=0.91)
3.2.3 อาเภอโชคชัย พบว่าศักยภาพแบบ slow Tourism ของการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.26 และ S.D.=0.77) โดยด้าน Slow Life มีศักยภาพในระดับมากที่สุด ( x =4.56
และ S.D.=0.71) รองลงมา คือด้าน Slow Activity มีศักยภาพในระดับมากที่สุด ( x =4.38 และ S.D.=0.61) และ
ด้าน Slow Logistic มีศักยภาพในระดับมากที่สุด ( x =4.30 และ S.D.=0.80) ขณะที่ด้านที่มีศักยภาพต่าที่สุด คือ
ด้าน Slow Development มีศักยภาพในระดับมาก ( x =4.02 และ S.D.=0.92)
4. กลไกการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
กลไกการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีจานวน 20
ปัจจัย คือ การยึดมั่นในหลักการของ Slow Tourism การเข้าใจในวิถีการท่องเที่ยวสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ การผสาน
ความหมายระหว่าง Slow Tourism กับกลุ่มผู้สูงอายุ ค่านิยมในการท่องเที่ยว การหนุนเสริมจากครอบครัวของกลุ่ม
ผู้สูงอายุในการท่องเที่ยว บุคลากรที่รองรับและคอยช่วยเหลือในพื้นที่ การยอมรับของสังคม การสร้างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาระบบขนส่ง การส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย การพัฒนาสถานที่พักระยะยาว การสร้าง
เอกลักษณ์การท่องเที่ยว การสร้างความคุ้มค่าเมื่อ เทียบกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป การพัฒนาสถานที่พักแรมแบบราบเรียบ การสร้างจิตสานึกการใช้ชีวิตแบบสงบ การเน้นการอนุรักษ์
พลังงาน นโยบายของภาครัฐในระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การเข้ามาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ กลไกต่าง ๆ เหล่านี้ มีความสัมพันธ์กับกลไกการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow
Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ากลไกเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้น
การแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมาจะมีมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม
ถ้ากลไกเหล่านี้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ดี การแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัด
นครราชสีมาจะไม่ได้รับการตอบสนองจากนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร
5. แนวทางการส่งเสริมการจัดการตลาดท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
แบบ Slow Tourism กลุ่มผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการส่งเสริมการจัดการตลาดท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวแบบ
Slow Tourism กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และอาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
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กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้นาชุมชน (ผู้ปกครองท้องที่ และผู้บริหารท้องถิ่น) ด้วยการใช้การสัมภาษณ์และการจัด
เวทีประชุม พบว่า มีจานวน 16 ปัจจัย คือราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย จุดยืนผลิต ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริม
การขาย จิตวิทยาการขาย พันธมิตรทางธุรกิจ การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ การขายรวม บุคลากรทางการท่องเที่ยว
ช่วงเวลา สภาพแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว ความคิดเห็นสาธารณะด้านนักท่องเที่ยว กระบวนการให้บริการและ
สภาพแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการ โดยการดาเนินการตามปัจจัยทางการตลาดเหล่านี้จะมีส่วน
สาคัญในการยกระดับการแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
อภิปรายผล
1. พฤติกรรมและความต้องการการท่องเที่ยว
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิดของแนวคิดของธฤติมา อัญญะพรสุข (2559) ซึ่งพบว่าปัจจัย
ผลั ก ดั น และปั จ จั ย ดึ ง ดู ด มี ผ ลต่ อ กระบวนการตั ด สิ น ใจในการเลื อ กเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยววัยสูงอายุ นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2558) ซึ่งพบว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ มีการได้รับข้อมูลในการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน/
ท่องเที่ยว การเดินทางมาท่องเที่ยวมากับเพื่อน ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยวมากกว่า 5 วัน การเดินทางมาท่องเที่ยวกับ
เพื่อนๆ ลักษณะการท่องเที่ยวเป็นแบบพัก ลักษณะของการพักมากกว่า 3 วัน กรวรรณ สังขกร (2556) พบว่า
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติ มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านการท่องเที่ยวใน
ประเทศ และต่างประเทศ วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกัน การจัดวางแผนการ
เดินทาง การหาข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยความสนใจของนักท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น 9 ด้าน คือ ด้าน
เกษตร ด้านประวัติศาสตร์ ด้านธรรมะ ด้านสุขภาพ ด้านผจญภัย ด้านธรรมชาติ ด้านกีฬา บันเทิง นันทนาการ และ
ด้านเรียนรู้สิ่งใหม่และวัฒ นธรรม กวิน วงศ์ลีดี (2554) พบว่านักท่องเที่ยวผู้สูง อายุชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 60-65 ปีมากที่สุด และมีรายได้ ระหว่าง 20,000 - 50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี เป็นชาวยุโรปมากที่สุด และ
เป็ น ชาวเอเชี ย น้ อ ยที่ สุ ด นิ ย มเดิ น ทางมาเป็ น คู่ ห รื อ กลุ่ ม เล็ ก มี ค วามสนใจด้ า นความงดงามของธรรมชาติ แ ละ
วั ฒ นธรรมไทยมากที่ สุ ด ส่ ว นด้ า นอาหารไทยไม่ มี ค วามส าคั ญ มากนั ก กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ สู ง อายุ ช าวต่ า งชาติ
ชาวต่างชาติ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมักต่ากว่า 5,000 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง การได้รับข้อมูลข่าวสารได้รับข้อมูล
การท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด และส่วนใหญ่นิยมใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 1-3 สัปดาห์ และราณี
อิสิชัยกุล และชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2554) ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างประเทศมักมีเวลาและไม่เร่งรีบ จะ
เป็นมิตร นิยมท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกและศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนเดินทางด้วยการอ่านหนังสือท่องเที่ยว เว็บไซต์
และมีแผนการท่องเทีย่ วว่าต้องการเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวใด
2. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิดของนพพร จันทรนาชู และคณะ (2559) ซึ่งพบว่าศักยภาพ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการ
ให้บริการการท่องเที่ยว และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เกศณีย์ สัตตรัตนขจร (2558) ซึ่งข้อค้นพบที่
ได้คือ ทราบว่าแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลาปางโดยภาพรวมมีศักยภาพมากในเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ด้าน
วิถีชีวิต ด้านภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ด้านจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง ด้าน
ความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมด้านอาคาร ด้านสิ่งก่อสร้างและวัดต่างๆเขตเทศบาลนครลาปางมี
สถานที่ ท่องเที่ ยวที่สวยงามและมีค วามเป็นมาทางประวัติศ าสตร์ วัฒ นธรรม ประเพณี ประเพณี รวมถึงมีด้าน
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ศักยภาพด้านสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่อการท่องเที่ยวเช่น ไฟฟ้า น้าประปา ถนน ด้านระบบการขนส่ง
มวลชนที่สะดวกต่อการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลาปางมีความสะดวก
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย และด้านความปลอดภัย จันทร์จิตร เธียรสิริ และคณะ (2558) ซึ่งข้อค้นพบคือได้ทราบ
ถึงแนวทางการพัฒนาการตลาดว่าภาคเหนือตอนบนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ด้วยธรรมชาติที่งดงาม และแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่หลากหลาย ในด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนาเสนอ
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว คือ 1) ความงดงามของธรรมชาติ 2) วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่หลากหลาย 3) ศาสนสถาน
อันทรงคุณค่า และ 4) ตานานประวัติศาสตร์และโบราณคดี และกรวรรณ สังขกร และคณะ (2553) ซึ่งได้ข้อค้น
พบว่าแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพตามหลักเกณฑ์ 4 องค์ประกอบหลักในการคัดกรองแหล่งท่องเที่ยว คือ การเข้ าถึง
แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งการการท่องเที่ยวใน
บริเวณใกล้เคียง
3. กลไกการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิดของจันทร์จิตร เธียรสิริ และคณะ (2558) ซึ่งพบว่ากลไกการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ คือการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ได้แก่ การเข้าร่วมประเพณี
ท้องถิ่น การศึกษาวิถีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมเชิงสุขภาพ มีการกาหนดราคาเพื่อจูงใจให้มาเที่ยว มี
ช่องทางการจัดจาหน่ายทั้งการซื้อโดยตรงและผ่านตัวกลางทางการตลาด มีการส่งเสริมการตลาดที่เข้าถึงผู้สูงอายุ
ทั้งการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆรวมถึงการส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว มีการพัฒ นา
บุคลากรผู้ให้บริการทั้งในเรื่องของความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และการให้ข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของการท่องเที่ยวให้เหมาะสม พัฒนากระบวนการให้บริการอื่นๆเพื่อ
อานวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ทั้งบริการขนส่งอานวยความสะดวกในการเข้าเมืองบริการข้อมูลสารสนเทศทางการ
ท่องเที่ยวรวมถึงบริการด้านความปลอดภัยนรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2558) ซึ่งพบว่าแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบ มีดังนี้ ภาครัฐมีการจัดการการท่องเที่ยวที่มีคุณ ภาพ การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้
ผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพการบริการความประทับใจและปลอดภัยในการท่องเที่ยว ภาคเอกชน มีความเป็นธรรมไม่
เอาเปรียบ พัฒ นาการบริ การการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ ผู้สูงอายุ การทาการตลาด
online พัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการบริการ ชุมชนและท้องถิ่นมีการดูแลสถานที่ท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
และสถาบันศึกษาได้การอบรมด้านภาษาให้ผู้ประกอบการรายย่อย จัดหลักสูตรการอบรมที่ทันสมัยและพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ สามารถ สุวรรณรัตน์และคณะ (2556) พบว่ากลไกดาเนินการพัฒนาใน 2 ส่วนสาคัญ ได้แก่ 1) การ
พัฒนาความพร้อมของบุคลากรและชาวชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว และ 2) การพัฒนาความพร้อมแหล่งท่องเที่ยว
4. แนวทางการส่งเสริมการจัดการตลาดท่องเที่ยว
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิ ดของนพพร จันทรนาชู และคณะ (2559) ซึ่งพบว่าการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ประกอบด้วยขนาดของผลิตภัณฑ์ อรรถประโยชน์ขงผลิตภัณฑ์
และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วยการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวก จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาบุคลากรในการให้บริการที่เน้นสุขภาพ ความปลอดภัยและส่งเสริม
การเรียนรู้และประสบการณ์ที่ดี ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนควรเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ชุมชน
และมีมาตรฐานการผลิต รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายทางการตลาด หน่วยงานระดับปฏิบัติควรพัฒนา สิ่งอานวยความ
สะดวก ระบบสาธารณู ปโภค บุคลากรและส่งเสริมการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ และสนับสนุนการตลาดผลิตภัณ ฑ์การ
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ท่อ งเที่ ย ว และหน่ วยงานระดับ นโยบายควรก าหนดกลยุทธ์ การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ และการตลาดการท่ องเที่ ยว
เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ ปิยฉัตร ทองแพง (2559) ซึ่ง
พบว่าลักษณะของความต้องการการท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น 4 ด้ าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ อาหาร ที่พัก
และการจัดการของบริษัท ในส่วนรูปแบบการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ
คือ ผู้ประกอบการนาเที่ยวที่เหมาะสม ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ การแสวงหา ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว
ที่เหมาะสม การบริการที่มีคุณภาพดี การจัดเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสม ความบันเทิงเพื่อความสุข การใส่ใจในเรื่อง
ของความปลอดภัย และความเชื่อถือได้ทางการจัดการด้านตลาด มีความสอดคล้องกับแนวคิดของพิทักษ์ ศิริวงศ์
(2558) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการตลาดการท่องเที่ยวและการประชาสัมพั นธ์เชิงรุกในภูมิภาค
ตะวั น ตกส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสู ง อายุ ที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง มี ข้ อ ค้ น พบคื อ รู ป แบบการตลาดการท่ อ งเที่ ย วส าหรั บ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป นาเสนอการท่องเที่ยวในคอนเซ็ป “ระลึกความหลังที่กาญจนบุรี สร้างความดีที่เมืองเพชร
เติมพลังชีวิตที่ประจวบคีรีขันธ์ ” และรูปแบบการตลาดการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวเอเชีย
นาเสนอการท่องเที่ยวในคอนเซ็ป “เที่ยวเมืองเพชร 3 สไตล์ สโลว์ไลฟ์ใกล้ธรรมชาติเมืองราชบุรี ” ในขณะที่การ
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก ควรใช้การประชาสัมพันธ์แบบ Differenttiation, Creativity,
High Technology, Detabase และ International PR พิทักษ์ ศิริวงศ์ และคณะ (2558) ซึ่งได้ข้อค้นพบเป็นกล
ยุทธ์ของแหล่งท่องเที่ยวสาหรับให้ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตามใน 6 แนวทาง คือ 1) การพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยยึดหลัก 3 A’s ได้แก่ ทรัพยากรต้องมีสิ่งดึงดูดใจ และทรัพยากรต้องมีสิ่งอานวยความ
สะดวก 2) พัฒนาการตลาดท่องเที่ยวด้วยการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ และการเลือกตลาดท่องเที่ยวเป้าหมายที่
เหมาะสม 3 ) พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ซึ่งเป็นของที่ระลึกประเภทหัตถกรรม และใช้
วัสดุที่สื่อให้ผู้พบเห็นระลึกถึงแหล่งท่องเที่ยว 4) พัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 5) พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน ด้วย
การค้นหาปัญหาทางการท่องเที่ยว การกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนาและการตัดสินใจใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 6) สร้างจิตสานึกในที่นี้คือ จิตสานึกของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ต้องไม่ค้ากาไรเกินควร อันจะทาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพที่ยั่งยืน และจิราวิทย์ ญาณจินดา และคณะ
(2556) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือได้เว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย หน้าหลัก เว็บแอพพลิเคชั่น รวมถึง โมบายแอพพลิเคชั่น บน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สาหรับระบบไอโอเอส (iOS) และแอนดอรอยด์ (Android) และได้ทาการเผยแพร่ข้อมูลโดย
การจัดสัมมนาการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ เบื้องต้นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากการวิจัย
1.1 ผลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากที่สุด ส่วน
ใหญ่มีเหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพราะมีค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสม โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวเป็นสามี/ภรรยา/บุตรมากที่สุด ส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นวันไหนก็ได้ ทราบข้อมูล
เพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มากที่สุด และวิธีการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกิดจากเป็น
สถานที่ที่สามารถสร้างคุณ ค่าให้กับตนเองมากที่สุด ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว
สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายการท่องเที่ยวได้
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1.2 ผลที่ได้จากการศึกษาความต้องการการท่ องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า จากปัจจัยทางการตลาดทั้ง 16 ด้านที่มีผลต่อความต้องการท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจในด้านสภาพแวดล้ อมทางด้านการท่ องเที่ ยวมากที่ สุด ดังนั้ น หน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องจากการ
ท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนาความต้องการดังกล่าวไปใช้ในการจัดทานโยบายเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
1.3 ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาศั ก ยภาพแบบ slow Tourism ของการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมาทั้งในส่วนของอาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และอาเภอโชคชัย พบว่าศั กยภาพในด้าน Slow
Development มีศักยภาพต่าที่สุด ดังนั้นพื้นที่ทั้งสามอาเภอจาเป็นต้องมีนโยบายอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวด้าน Slow Development ให้มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
1.4 ผลที่ได้จากการศึกษากลไกการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีจานวน 20 ปัจจัย ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ อการ
ท่องเที่ยวไปใช้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 ผลที่ได้จากการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการตลาดท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism กลุ่มผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
พบว่า การท่องเที่ยวสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้โดยผ่านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 16 ปัจจัย
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความต้ อ งการการท่ อ งเที่ ย วแบบ Slow Tourism ในครั้ง นี้ ได้ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยื อนในพื้นที่อาเภอปากช่อง อาเภอวังน้าเขียว และอาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 400 คน เพื่อให้ผลของการศึกษามีความชัดเจนมากขึ้นการดาเนินการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรจัดเก็บจากนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกอาเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
2.2 การศึกษาศักยภาพของแหล่ งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism ในครั้งนี้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ตั ว แทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตั ว แทนหน่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั ว แทนภาคธุ ร กิ จ ตั ว แทนนั ก วิ ช าการ/
สถาบันการศึกษา และตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งเป็นการพิจารณาในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็น
หลัก ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น
2.3 การศึ ก ษากลไกการจั ด การแหล่งท่ อ งเที่ ยวแบบ Slow Touris และแนวทางการส่งเสริม การ
จัดการตลาดท่องเที่ยว เป็นการศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน (ผู้ปกครองท้องที่ และผู้บริหารท้องถิ่น)
แต่ยังขาดการนากลไกและแนวทางมาใช้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรจะเป็นการศึกษาเพื่อ
ติดตามและประเมินผลความสาเร็จของการใช้กลไกและแนวทางการส่งเสริมการจัดการแหล่ งท่องเที่ยวแบบ Slow
Tourism สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
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การส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย
ตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
LEARNING MANAGEMENT FOR SELF-RELIANCE OF COMMUNITY : A CASE STUDY OF BANTIEY,
KRABUANGYAI SUB-DISTRICT, PIMAI DISTRICT, NAKHONRATCHASIMA PROVINCE.
มานิตย์ อรรคชาติ
Manit Akkhachat
อาจารย์ กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการส่งเสริม ศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย
ตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการความรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านเตย ตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อบู รณา
การศาสตร์ตามแนววิถีพุทธสาหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมาให้เกิดความยั่งยืน
จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านเตยมีฐานองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเองอยู่อย่างหลากหลาย โดยจาแนก
เป็นองค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบในการขยายองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเองไปสู่ชุมชนอื่น มีกลุ่มหรือองค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชนบ้านเตยหลายหน่วยงานที่ได้ช่วยในการจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ ของชุมชน ในด้านการบูรณาการ
ศาสตร์ต ามแนววิถี พุ ท ธส าหรับ การจั ด การเพื่ อ การพึ่ งตนเองของชุ ม ชนบ้ า นเตยนั้ น พบว่ า ในด้ า นเศรษฐกิ จ มี
หลักธรรมที่สาคัญหลายข้อที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของชุมชนบ้านเตย เช่น ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ อิทธิ
บาท 4 เป็นต้น ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าสามารถบูรณาการหลักธรรม เช่น โภชเน มัตตัญญุตา ความ
สันโดษ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนได้เช่นกัน ส่วนด้านเทคโนโลยี มีหลักธรรมที่สาคั ญ
สามารถสังเคราะห์ในการบริหารจัดการได้ก็คือ โยนิโสมนสิการ และมัชฌิ มาปฏิปทา ด้านสังคมและวัฒ นธรรม
ค่อนข้างมีหลักธรรมหลายข้อที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของชุมชนบ้านเตย เช่น ฆราวาสธรรม 4, สังคหวัตถุ
4 เป็นต้น และด้านสุดท้ายคือด้านจิตใจ พบว่ามีหลักธรรมที่สามารถนามาใช้ได้ เช่น หลักไตรลักษณ์ กรรมฐาน 2
เป็นต้น จากการบูรณาการศาสตร์ด้านวิถีพุทธทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเทคโนโลยี
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านจิตใจ มีความสอดคล้องสาหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย
ครอบคลุมครบทั้ง 5 ด้าน
คาสาคัญ : การส่งเสริม, การจัดการความรู้, การพึ่งตนเอง, ชุมชนบ้านเตย
ABSTRACT
This study aimed to promote the potentiality of knowledge management for self-reliance
of Bantiey community, Krabuang Yai sub-district, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province. The
objectives of this study were: 1) to promote the potentiality in knowledge management of
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learning resources in Bantiey community, Krabuang Yai sub-district, Phimai district, Nakhon
Ratchasima Province, and 2) to integrate knowledge bases according to a Buddhist way for selfreliance of Bantiey community, Krabuang Yai sub-district, Phimai district, Nakhon Ratchasima
province to attain the sustainability.
The study found that Bantiey community has various knowledge bases for self-reliance
which could be classified into old knowledge base and new knowledge base, supported by the
government organizations and state-owned enterprises to promote this community as a key
model in order to expand the knowledge base for self-reliance to other communities. Several
groups or organizations in Bantiey community were cooperated in knowledge base of the
community. In the integration according to a Buddhist way for self-reliance of Bantiey community,
it was found that in terms of the economy, there are important principles that conform to the
ways that Bantiey community practice such as the principle of Ditthadhammikattha, Iddhipada 4.
Concerning the natural resources, it was found that Bantiey community has the integration of
dhamma principle such as the moderation in eating, contentment as the ways to promote the
potentiality of the community. In terms of technology, key dhamma principles that could be
synthetized in management were critical reflection and the middle path. Concerning social and
culture, Bantiey community employed the important principles as such as Gharavasa-dhamma 4,
Sangahavatthu 4. Finally, in terms of state of mind, key dhamma principles were utilized by the
community such as the three common characteristics, mediations 2. The integration according to
a Buddhist way in five aspects such as economy, natural resources, technology, social and
cultures, and state of mind was corresponded to the management for self-reliance of Bantiey
community.
Keywords : Promotion, Knowledge management, Self-reliance, Bantiey Community
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ชุมชนบ้านเตยได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นในชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เปิดพื้ นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของคนภายในและภายนอกชุมชน โดยมีการพัฒ นา
ยกระดับบุคลากรของชุมชนเป็นวิทยากรชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้ และ
มีการพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ที่เป็นพื้นที่รูปธรรมในในชุมชนจานวน 6 ฐานเรียนรู้ คือ 1) ฐานเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 2) ฐานเรียนรู้กลุ่มน้าหมักชีวภาพ 3) ฐานเรียนรู้กลุ่มน้ายาเอนกประสงค์ 4) ฐานเรียนรู้
กลุ่ ม เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต ด้ วยน้ าหมั ก มู ล สุ ก ร 5) ฐานเรียนรู้ก ลุ่ ม พลั งงานทดแทน 6) ฐานเรีย นรู้เกษตร
ผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม
บ้านเตยได้รับความสนใจจากคนภายนอกชุมชน และหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ให้เป็นพื้นที่สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดบทเรียนประสบการณ์การทางานให้ชุมชนภายนอก ได้เรียนรู้ ศึกษาดู
งาน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้จัดศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่ในการอบรมโครงการพัฒนาและ
ฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้นอกระบบและโครงการอบรมวิถีการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
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ลูกค้าธนาคารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีกลุ่มคณะอื่น ๆ ที่สนใจติดต่อมาขอศึกษาดูงานอีกเป็นประจาทุกปี ทั้ง
ที่มาเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งที่เป็นกลุ่ม/คณะ/องค์กรและกลุ่มบุคคล
จากบทสรุปดังกล่าวของชุมชน ทาให้พบว่า ชุมชนบ้านเตย ได้มีบทบาทในการเป็นชุมชนต้นแบบที่ทา
หน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีวิธีคิดในการพึ่งพาตนเอง และมีวิธีทากินที่เหมาะสมพึ่งพา
ตนเองได้ จ ากการด าเนิ น การดั ง กล่ า ว พบว่ า ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อยู่ ในสถานการณ์ ค วาม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
โดยปัญหาเฉพาะหน้าที่ชุมชนประสบอยู่ต้องมีแนวทางในการจัดการตัวเองให้พ้นปัญหา เช่น ปัญหาหนี้สิน การปลูก
พืชเชิงเดี่ยว การทาการผลิตโดยใช้สารเคมี ที่ดินของเกษตรกรรายย่อยหลุดมือ เป็นต้น การจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือหรือแนวทางในการรวบรวม จัดเก็บ จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับและนาใช้ชุดความรู้ของชุมชน
จากการปฏิบัติการจริงจากพื้นที่รูปธรรม มีผู้รู้ที่สามารถแบ่งปัน ถ่ายโอน ถ่ายทอด สืบทอดความรู้สู่เยาวชนคนรุ่น
หลังในชุมชนและคนในท้องถิ่นเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนนาไปสู่ก ารการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมของ
ตนเองและเป็นตัวแบบเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ด้านวิธีคิด องค์ความรู้ โดยมีผู้รู้และผู้เรียนรู้ในการปฏิบัติการ
รูปธรรมการแก้ไขปัญหาตนเองทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชนและระดับเครือข่ายชุมชนตาบลกระเบื้องใหญ่
ร่วมกัน ทั้งนี้โดยการใช้งานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ในการสร้างกระบวนการศึกษาเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย ตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
คณะผู้วิจัยซึ่งมีองค์ความรู้ศาสตร์ทางด้านศาสนาและปรัชญา รวมทั้งด้านรัฐประศาสนศาสตร์จะมีการนา
แถวทางวิถีพุทธเพื่อมาใช้บูรณาการกับหลักธรรมาภิบาล ร่วมในการแก้ปัญหาพื้นที่ โดยใช้กระบวนการวิจัยและ
พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนบ้ า นเตย ต าบลกระเบื้ อ งใหญ่ อ าเภอพิ ม าย จั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ ให้ เกิ ด
กระบวนการจัดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านเตย ตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อบูรณาการศาสตร์ตามแนววิถีพุทธสาหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยตาบล
กระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาให้เกิดความยั่งยืน
คาถามวิจัย
การจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ การพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชนบ้ า นเตย ต าบลกระเบื้ อ งใหญ่ อ าเภอพิ ม าย จั ง หวั ด
นครราชสีมาเป็นอย่างไร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย ตาบลกระเบื้องใหญ่
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. ด้านพื้นที่
ศึกษาการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย ตาบลกระเบื้องใหญ่
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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3. ด้านระยะเวลา
ในการศึ ก ษาการส่งเสริมศั กยภาพการจั ดการความรู้เ พื่ อการพึ่ งตนเองของชุ ม ชนบ้ านเตย ตาบล
กระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่จัดการศึกษาเฉพาะในช่วงระยะเวลาปี
พ.ศ. 2558 – 2559
ผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการบูรณาจัดการเรียนรู้บนฐานของชุดความรู้ ผู้รู้ แหล่งเรียนรู้และผู้เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของ
คนในชุมชนบ้านเตย ตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. เกิดการบูรณาการหลักวิถีพุทธสาหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยตาบล
กระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีระยะเวลาในการดาเนินการ 1 ปี นักวิจัยได้กาหนดการดาเนินกิจกรรมโครงการ
ไว้ 2 ช่วง คื อช่วงที่ 1 นักวิจั ยจะทาการศึ กษาข้อมูลสองส่วน คื อข้อมูลบริบทชุ มชนของบ้านเตย และข้อมูลใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
1.1 องค์ ค วามรู้ที่ มี ในชุ มชน เช่ น เรื่องอาชี พ การพึ่ งตนเอง การจั ด สวัส ดิ การชุ ม ชน การจั ดการ
ทรัพยากร การบริหารกลุ่มองค์กรในชุมชน การจัดการครัวเรือน เป็นต้น
1.2 ฐานการเรียนรู้ที่มีในชุมชน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้รูปธรรม และผู้เรียนรู้ใน/นอกชุมชน
1.3 การบูรณาการศาสตร์ตามแนววิถีพุทธสาหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
2. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
2.1 เตรียมนักวิจัย
2.2 ทบทวนทาความเข้าใจโครงการ
2.3 การพัฒนาประเด็นคาถามในการจัดเก็บข้อมูล
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3. เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการศึกษา
3.1 การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
3.2 การสารวจชุมชน
3.3 การประชุมกลุ่มย่อย
3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ผลการวิจัย
การส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านเตย
จากข้อมูลการวิจัยมีข้อค้นพบว่า ชุมชนบ้านเตยมีฐานองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเองอยู่อย่างหลากหลาย
โดยจาแนกเป็นองค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบในการขยายองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเองไปสู่ชุมชนอื่นเมื่อเริ่ม
ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแล้ว โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้คือ
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จากข้อมูลทั่วไปพบว่าชุมชนบ้านเตยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มานานกว่า 200 ปี ปัจจุบัน มีจานวนครัว เรือน
185 ครัวเรือน มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 569 คน มีพื้นที่ทั้งหมด 13,369 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่สาหรับเป็นที่อยู่อาศัย
581 ไร่ พื้นที่การเกษตร 9,984 ไร่ และพื้นที่สาธารณะ 2,804 ไร่ ขอบเขตสามส่วนคือทิศตะวันออก เหนือ และใต้
ติดตัวตาบลในเขตอาเภอพิมาย ยกเว้นทิศตะวันตกที่ติดตาบลธารปราสาท อาเภอโนนสูง
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหรือองค์กร พบว่า ชุมชนบ้านเตยมีแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน ให้เป็นรากฐานสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และกลุ่มสามารถพัฒนาระบบ
การพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน และระดับกลุ่มองค์กรชุมชนโดยจาแนกลักษณะกลุ่มในชุมชน ได้ดังนี้
สาหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตยนั้นมีชุดฐานการเรียนรู้ จานวน 6 ฐานเรียนรู้ คือ
1. ฐานเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
2. ฐานเรียนรู้กลุ่มน้าหมักชีวภาพ
3. ฐานเรียนรู้กลุ่มน้ายาเอนกประสงค์
4. ฐานเรียนรู้กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยน้าหมักมูลสุกร
5. ฐานเรียนรู้กลุ่มพลังงานทดแทน
6. ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน คือ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีงานทาหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อส่งเสริมให้
มีการสร้างงานสร้างรายได้ และพัฒนาอาชีพในชุมชนภายหลังฤดูกาลทานา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคี เพื่อ
ส่งเสริมให้มีกลุ่มในการทากิจกรรม และเพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม คือ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มองค์การภาคประชาชน
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาองค์การให้เข้มแข็ง สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมเพื่อการพง
ตนเอง ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเงินร่วมกัน และเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการเงินทุน
ชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทากิจกรรมให้เกิดการรู้รักสามัคคี ในการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรได้ยึด
หลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจกัน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุ มชน
เมืองสาหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉิน และจาเป็นเร่งด่วนและการนาไปสู่การสร้างทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง พร้อม
ทั้งส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระเบียบและบริหารเงินทุนของตนเอง
และเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและ
พัฒนาความคิดที่ริเริ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยในอนาคต และยังเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ของสังคมประชาชนในหมู่บ้าน
และชุมชนกองทุนหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดินมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุนสาหรับ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบยั่งยืนในหมู่บ้าน นอกจากนั้นก็เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของความสามัคคี ความเสียสละ
ความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน และท้ายที่สุดเพื่อเป็นกองทุนสาหรับ
ส่งเสริมกิจกรรม การพัฒนาแบบพอเพียงในหมู่บ้านตามแนวพระราชดาริ การพึ่งพาตัวเองและการพึ่งพากันเองของ
ชุมชน
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กลุ่มสวัสดิการชุ มชนบ้านเตยกาหนดให้ค ณะกรรมการกองทุนมีบทบาทในการดาเนินงานโดยการน า
ทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนมาเป็นทุนในการจัดสวัสดิการชุมชนให้สมาชิกชาวบ้านเตย โดยคณะทางานได้ร่วมกันกาหนด
กฎกติกาในการสนับสนุนสวัสดิการร่วมกัน มีความเท่าเทียมกันและทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของชุมชน
การจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย
สาหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยนั้นได้แบ่งการบริหารจัดการในชุมชนได้ทั้ ง
เป็น 7 กลุ่มใหญ่ในการขับเคลื่อนองค์กรหรือกลุ่มที่มีชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แต่ละ
ด้านก็มีความสาคัญและสร้างความเจริญมั่นคงให้กับชุมชนได้ในความสาคัญของแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้คือ
ด้านการบริหารจัดการชุมชน
การบริหารจัดการชุมชนของบ้านเตยนั้นก็คือเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเอง เพื่อที่จะปรับปรุง
ระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยจะต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ และควรเป็นความริเริ่มของชุมชนเองด้วย
การจัดให้มีบริการทางเทคนิคและบริการอื่น ๆ ที่จะเร่งเร้าให้เกิดความคิดริเริ่ มการช่วยตนเอง ช่วยเหลือกันและกัน
อันเป็นประโยชน์มากที่สุด โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้ของชุมชนบ้านเตยเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการชุมชนมี
ประเด็นที่สาคัญ 3 ข้อ คือ
1. มีระเบียบข้อตกลงของหมู่บ้าน
2. มีการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาชุมชนเป็นประจาทุกปี
3. มีจัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสม่าเสมอไม่ต่ากว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กระบวนการสร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน หมายถึง ขั้น ตอนหรือลาดับ
การดาเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน เนื่องจากปัญ หาความไม่ปลอดภัย เป็นปัญ หาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต ซึ่งอาจทาให้บุคคลเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สิน เช่น ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
ทั้งจากการถูกปล้น ชิงทรัพย์ การทาร้ายร่างกาย การฆ่า การข่มขืน หรือปัญหาความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงต่อ
การติดสารเสพติดของเยาวชน หรือปัญหาอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมประมาท
ขาดความระมัดระวัง การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนจึงมีความสาคัญการลดปัญหาความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ
ดังกล่าว ทาให้คนในชุมชนมีชีวิตที่สงบสุข ปราศจากภัยอันตรายที่ส่งผลทาลายสุขภาพและชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากการ
สร้างเสริมความปลอดภัยที่ประกอบไปด้วยกระบวนการดาเนิน งานที่เป็นลาดับขั้นตอน และอาศัยความร่วมมือของ
ชุมชนเป็นพื้ นฐาน ย่อมทาให้เกิดการแก้ไขปัญ หาและการจัดการเรื่องความปลอดภัยในชุมชนได้อย่าง ถูกต้อง
เหมาะสม ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง เช่น กระบวนการทางประชาสังคมที่ใช้สร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน ถือว่าเป็นกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนวิธีหนึ่ง เพราะวิธีการที่ยึดชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง และให้ความสาคัญในเรื่องของความร่วมมือกันของคนในชุมชนในการสร้างจิตสานึก เรื่องความปลอดภัย
จนเกิดการช่วยกันดูแลและป้องกันอันตรายต่าง ๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้ของชุมชน
บ้านเตยเกี่ยวกับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้นสามารถแบ่งออกได้ 5 ประเด็นหลัก ๆ คือ
1. จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. ก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ จานวน 1 หลัง
4. จัดตั้งจุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 3 เดือนต่อครั้ง
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5. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในหมู่บ้าน เรื่องภัยของยาเสพติด และการได้รับโทษ
ตามกฎหมายบ้านเมือง
6. จัดตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจและเฝ้าระวังรถและคนสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง
7. จัดเวรยามตรวจพื้นที่ในหมู่บ้าน
ด้านสุขภาพอนามัย
สุขอนามัย ได้แก่ การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการมีสุขภาพกายที่แข็ง แรงและสุขภาพจิตที่ดี ทั้งนี้เพื่อ
เป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจาวันของคนในชุมชนทุก ๆ คน ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเตยทั้งหมด 569
คน โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้ของชุมชนบ้านเตยเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัยในชุมชนนั้นแบ่งออกได้ 5 ประเด็น
ซึ่งประกอบไปด้วย
1. การอบรมสร้างความรู้เรื่องสมุนไพรในชุมชนป้องกันโรค
2. รณรงค์การกาจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นประจาทุกปี
3. รณรงค์การคัดแยกขยะ/กาจัดขยะมูลฝอยและกาจัดขยะเป็นพิษในหมู่บ้านของตนเอง
4. รณรงค์การขี่จักรยานเพื่อสุขภาพทุกวัน มีกลุ่มสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 18 คน พร้อมปลูก ต้นไม้ระหว่าง
เส้นทางในการขี่จักรยาน
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเต้นแอโรบิค จานวน 40 คน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง
จรรยา คือความประพฤติ และธรรม คือเครื่องรักษาความประพฤติ การประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพ
จะต้องคานึงถึงผลต่อสังคมภายนอกเสมอทั้งนี้ก็จะต้องไม่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิด หากประกอบอาชีพโดย
ไร้จริยธรรมผลเสียหายจะตกอยู่กับสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ ฉะนั้นคุณธรรมและจริยธรรมจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งที่
จะลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสัง คมหรือชุมชนนั้น ๆ ได้ โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้ของชุมชนบ้านเตยเกี่ยวกับ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม แบ่งได้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนลด ละ เลิก อบายมุข
2. จัดกิจกรรมยกย่องประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่มีคุณ ธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของคนใน
หมู่บ้าน
3. ให้ความช่วยเหลือและดูแลคนยากจน คนด้อยโอกาส และคนที่ประสบปัญหา จากคนในชุมชน
ด้านการจัดการทรัพยากรชุมชน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีความสาคัญเพิ่มขึ้นตามลาดับ เนื่องจากความ
ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ที่ดิน น้า แร่ธาตุ ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมี
ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการขยายตัวของประชากร
ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจากัด หากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้ อม ปัญหา
มลพิษ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่มีการเข้ามาจัดการที่
เหมาะสมแล้ว อาจทาให้ชุมชนต่าง ๆ ไม่สามารถดารงอยู่ได้ ซึ่งส่งผลต่อประเทศชาติด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาดูแลจัดการทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งสิทธิชุมชนเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้ให้
อานาจกับชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้
ของชุมชนบ้านเตยเกี่ยวกับด้านการจัดการทรัพยากรชุมชน มีประเด็นที่สาคัญ 4 ข้อ คือ
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1. ใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร ได้น้าส้มควันไม้
2. มีสถานที่ ทัศนียภาพสวยงาม เหมาะสมแก่การฟื้นฟูสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจปรับภูมิทัศน์บริเวณ
รอบสระประปา และบริเวณอ่างเก็บน้าหนองก้างปลา เหมาะแก่การออกกาลังกาย ผู้ออกกาลังกายได้รับอากาศบริสุทธิ์
3. นาวัตถุดิบในธรรมชาติของชุมชนมาเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นจัดทาปุ๋ยชีวภาพ น้าส้มควัน
ไม้ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และปลา
4. มีกลุ่มหรือองค์กรที่คนในหมู่บ้านร่วมกันทากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 จัดตั้งธนาคารต้นไม้
4.2 การแก้ไขปัญหาดินเค็มตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว
4.3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเกษตร เพื่อปรับสภาพดิน
4.4 คัดแยกขยะเองในครัวเรือน โดยใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ตามความเหมาะสม
ด้านเศรษฐกิจชุมชน และการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม "3 ห่วง 2 เงื่อนไข" ซึ่ง
ประกอบด้วยความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน" บนเงื่อนไข "ความรู้" และ "คุณธรรม" เศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกาลัง
ของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่น
บางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วนสาเหตุที่แนวทางการดารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึง
อย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดารงชีวิตของสังคมทุนนิยม ในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้
เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการดารงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความ
บันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนทาให้ไม่มี
เงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถ
หลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการดารงชีวิต โดยผลสรุป การจัดการเรียนรู้ของชุมชนบ้านเตยเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจชุมชนและการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต มีประเด็นหลัก 4 ข้อ คือ
1. ส่งเสริมครัวเรือนในชุมชนจัดทาบัญชีครัวเรือน เพิ่มหลักสูตรในโรงเรียน
2. ครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่มีกิจกรรมการลดรายจ่ าย/เพิ่มรายได้ ลดปัจจัยการผลิตจากการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพทีผลิตเองในชุมชน
3. มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย
4. มีการรวมกลุ่มด้วยการนาทุนของชุมชนมาดาเนินการเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน กลุ่มข้าว
มะลิสู่สากล วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด
ด้านการพัฒนาคนในชุมชนและการเสริมสร้างการเรียนรู้
แนวทางในการพัฒ านาคนในชุมชนและการเสริมสร้างกาเรียนรู้ของชุมชนบ้านเตยก็คือการสร้างศูนย์
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย ตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย ซึ่งชุมชนร่วมกับส่วนราชการ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดยน้อมนาแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดาเนินชีวิต ทาให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี
เงินออม มีอาหารปลอดภัย สังคมร่มเย็นเป็นสุข เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่วไปได้มาเรี ยนรู้ เพื่อสืบสานอาชีพ
การเกษตรสืบไป โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้ของชุมชนบ้านเตยเกี่ยวกับด้านการพัฒ นาคนในชุ มชนและการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
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1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและฐานเรียนรู้
2. แก้ไขปัญหาดินเค็ม และส่งเสริมการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาดินเค็ม
3. จัดตั้งกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
4. ฐานการเรียนรู้กลุ่มพลังงานทดแทน
5. จัดตั้งกลุ่มน้าหมักชีวภาพและส่งเสริมการเรียนรู้น้าหมักชีวภาพ
6. จัดตั้งกลุ่มน้ายาเอนกประสงค์ และส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตน้ายาเอนกประสงค์
การบูรณาการศาสตร์ตามแนววิถีพุทธสาหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเอง
ด้านเศรษฐกิจ
หลักพุทธธรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการพึ่งตนเองของคนในชุมชนบ้านเตย ต.
กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ด้านเศรษฐกิ จ เพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดารงชีวิตอย่างพอควร
พออยู่พอกิน สมควรตามอัตตภาพ และฐานะของตนประกอบด้วย มี 9 หลักธรรมสาคัญได้แก่
1. หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมอัน
อานวยประโยชน์สุขขั้นต้น หรือเรียกติดปากอย่างไทย ๆ ว่า ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์
2. อิทธิบาท 4 คาว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสาเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึง
ความสาเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสาเร็จในสิ่งใด ต้องทาตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท
3. กามโภคีสุข 4 สุขของคฤหัสถ์ หรือ คิหิสุข หรือ กามโภคีสุข 4 สุขของชาวบ้าน สุขที่ชาวบ้านควร
พยายามเข้าถึงให้ได้สม่าเสมอ สุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี
4. จักร 4 ธรรมนาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนารถไปสู่ที่หมาย
5. โภควิภาค 4 การแบ่งโภคะเป็น 4 ส่วน หลักการแบ่งทรัพย์โดยจัดสรรเป็น 4 ส่วน
6. โภ ค อาทิ
ยะ หรือ โภคาทิยะ 5 ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ หรือ เหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือ
ครอบครองโภคทรัพย์ อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพย์มาได้ ด้วยน้าพักน้าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทาง
สุจริตชอบธรรมแล้ว
7. ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทาให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี
8. อปริหานิยธรรม 7 อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมสาหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้การ
บริหารหมู่คณะเสื่อมถอย แต่กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว สามารถนาไปใช้ได้ทั้ งหมู่ชนและผู้บริหารบ้านเมือง
และพระภิกษุสงฆ์ ดังนี้คือ อปริหานิยธรรมสาหรับหมู่ชนและการบริหารบ้านเมือง เป็นหลักในการปกครอง โดย
ปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม นาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว มี 7 ประการ
9. นาถกรณธรรม 10 ธรรมอันกระทาที่พึ่ง ธรรมสร้างที่พึ่ง คุณธรรมที่ทาให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
หลักพุทธธรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการพึ่งตนเองของคนในชุมชนบ้านเตย ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาดและรอบคอบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
สูงสุด และที่สาคัญ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงอยู่เป็นขั้นเป็นตอนตลอดไป มี 6
หลักธรรมสาคัญได้แก่ อันประกอบไปด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้คือ
1. โภชเน มั ต ตั ญ ญุ ต า หมายถึ ง ความรู้ จั ก ใช้ เครื่อ งอุ ป โภค บริ โภคอย่ า งพอเหมาะไม่ ม ากเกิ น ไป
พระพุทธศาสนามุง่ สอนให้บุคคลดารงชีวติ ในทางทีเ่ หมาะสม ไม่ตงึ เกินไป และหย่อนเกินไป
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2. ความสันโดษ หมายถึง ความยินดี ความพอใจ ความยินดีด้วยของของตนซึ่งได้มาด้วยเรี่ยวแรงความ
เพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ และความรู้จั กอิ่มรู้จักพอเป็นความยินดีพอใจเท่าที่ตนหามา
ได้ด้วยความเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไม่โลภ ไม่ริษยาใคร
3. ความกตัญญูกตเวที หมายพึง การรู้อุปการะที่เขาทาแล้วและตอบแทน ผู้รู้ จักคุณค่าแห่งการกระทาดี
ของผู้อื่น และแสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น
4. พรหมวิหาร หมายถึ ง ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม หรือของท่ านผู้เป็น ใหญ่ ธรรมเครื่องอยู่อย่าง
ประเสริฐ ธรรมประจาใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ เป็นหลักธรรมสาหรับทุกคนที่ต้องมีไว้
เป็นหลักใจ และกากับความประพฤติที่จะแสดงออก หรือปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เขาประสบ จึงจะชื่อว่าดาเนินชีวิตหมด จดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบหลักธรรมนี้
5. ปธาน 4 หมายถึง ความเพียร
6. กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 ธรรมสาหรับดารงความมั่งคั่งของตระกูลให้ยั่งยืน เหตุที่ทาให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นาน
ด้านเทคโนโลยี
หลักพุทธธรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยด้านเทคโนโลยี
เพื่อให้รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของเราเองและสอดคล้องเป็นประโยชน์ ต่อสภาพแวดล้อมของเราเอง มี 2 หลักธรรมสาคัญได้แก่ อันประกอบไป
ด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้คือ
1. โยนิโสมนสิการ หมายถึง การทาในใจโดยแยบคาย กระทาไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย การพิจารณา
เพื่อเข้าถึงความเป็นจริงโดยสืบค้นหาเหตุผลไปตามลาดับจนถึงต้นเหตุแยกแยะองค์ประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะ
และความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยหรือตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีที่ชั่ว ยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นโดยอุบายที่ชอบ ซึ่งจะมิให้เกิด
อวิชชาและตัณหา ความรู้ จักคิดคิดถูกวิธี
2. มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ทางสายกลาง ข้อปฏิบัติเป็นกลาง ๆ ไม่หย่อนจนเกินไป และไม่ตึงจนเกินไป
ไม่ข้องแวะที่สุด 2 อย่างคือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค ทางแห่งปัญญา เริ่มด้วยปัญญา ดาเนินด้วย
ปัญญา นาไปสู่ปัญญา อันพอดีที่จะให้ถึงจุดหมาย คือ ความดับกิเลสและความทุกข์ หรือความหลุดพ้นเป็นอิสระ
สิ้นเชิง ได้แก่มรรคมีองค์ 8 มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น สัมมาสมาธิเป็นที่สุด
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
หลักพุทธธรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย ด้านสังคม
และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีระเบียบมีความน่าดูและน่าอยู่ ในพระพุทธศาสนามีพุทธ
ธรรมสาหรับพัฒนาบุคคลด้านสังคมและวัฒนธรรมหลายประการด้วยกัน มี 6 หลักธรรมสาคัญได้แก่ อันประกอบ
ไปด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้คือ
1. ศีล หมายถึง เจตนาที่จะละเว้นความชั่วอย่างนั้น ๆ จนถึงประพฤติดีงามที่ตรงข้ามกับความชั่วนั้น ๆ
โดยความสารวมระวัง ควบคุม บังคับกิริยาอาการทางกายเป็นต้น ให้เป็นปกติธรรมดา ไม่ล่วงละเมิดข้อระเบียบต่าง ๆ
ตามที่ใจปรารถนาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นวินัย หมายถึง กฎหรือระเบียบสาหรับฝึกกายวาจาใจ ป้องกันกีดกันมิให้
ล่วงละเมิดศีลหรือล่วงละเมิดอกุศลธรรม เป็นแบบแผนหรือข้อบังคับที่บัญญัติไว้ หรือกาหนดไว้สาหรับ กากับความ
ประพฤติของสมาชิกในหมู่คณะนั้น โดยสอดคล้องกับความคิดเห็นหรือความยอมรับของหมู่คณะนั้นโดยเฉพาะ และ
ได้รับโทษตามที่กาหนดขึ้นไว้สาหรับผู้ฝ่าฝืน
2. ธรรมทาให้งาม 2 หลักธรรมทาให้งาม หมายถึง หลักธรรมที่ทาให้คนผู้ประพฤติตามถึง พร้อมด้วยความ
งาม
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3. ธรรมมีอุปการะมาก 2 หลักธรรมมีอุปการะมาก หมายถึง ธรรมที่เกื้อกูลในกิจหรือในการทาความดีทุกอย่าง
4. ธรรมคุ้มครองโลก 2 หลักธรรมคุ้มครองโลก หมายถึง ธรรมที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบร้อยไม่
เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย
5. ฆราวาสธรรม 4 หลักฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมส าหรับผู้ครองเรือน ซึ่งบุคคลผู้อยู่ค รองเรือน
(ฆราวาส) มีครอบครัวประกอบด้วย บิดา มารดา บุตร สามีภรรยาและบริวารชน จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุข
ตามวิสัยของฆราวาสนั้น จะต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักของฆราวาสธรรม คือ ธรรมสาหรับผู้อยู่ครองเรือน
6. สังคหวัตถุ 4 หลักสังคหวัตถุ หมายถึง ธรรมเครื่องยึ ดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่
ชนไว้ในสามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์
ด้านจิตใจ
หลักพุทธธรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยด้านจิตใจ เพื่อ
พัฒนาสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิต การพัฒนาสุขภาพทางจิตใจนั้นถือว่าเป็นสิ่ งสาคัญเนื่องจากจิตนั้นถือว่า
เป็นนายของกาย เมื่อจิตป่วยกายก็ป่วยด้วยเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาสุขภาพทางจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้น
จะต้องใช้หลักพุทธธรรมที่เรียกว่าธรรมโอสถ มี 5 หลักธรรมสาคัญได้แก่ อันประกอบไปด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้คือ
1. กรรมฐาน 2 หลักกรรมฐาน หรือภาวนา หมายถึง การเจริญ การทาให้เกิดให้มีขึ้น การฝึกอบรมและ
พัฒนาจิตใจ
2. ไตรลั ก ษณ์ 3 หลั ก ไตรลั ก ษณ์ หมายถึ ง ลั ก ษณะ 3 ประการ แห่ งสั งขารธรรมทั้ งหลาย มุ่ งแสดง
ลักษณะของสิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้น
3. สติปัฏฐาน 4 หลักสติปัฏฐาน หมายถึง ที่ตั้งของสติ การตั้งสติกาหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตาม
ความเป็นจริง คือตามที่สิ่งนั้น มันเป็นของมันเอง
4. พละ 5 หลักพละ หมายถึง ธรรมอันเป็นกาลัง
5. เวสารัชชกรณธรรม 5 หลักเวสารัชชกรณธรรม หมายถึง ธรรมทาความกล้าหาญ คุณธรรมที่ทาให้เกิด
ความแกล้วกล้า
การอภิปรายผลการวิจัย
ชุมชนบ้านเตยมีฐานองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเองอยู่อย่างหลากหลาย โดยจาแนกเป็นองค์ความรู้เดิมและ
องค์ความรู้สมัยใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน
เป็นชุมชนต้นแบบในการขยายองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเองไปสู่ชุมชนอื่น มีกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนบ้านเตย
หลายหน่วยงานที่ได้ช่วยในการจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ ของชุมชน ในด้านการบูรณาการศาสตร์ตามแนววิถีพุทธ
สาหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยนั้น พบว่าในด้านเศรษฐกิจมีหลักธรรมที่สาคัญหลายข้อที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของชุมชนบ้านเตย เช่น ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ อิทธิบาท 4 เป็นต้น ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าสามารถบูรณาการหลักธรรม เช่น โภชเน มัตตัญญุตา ความสันโดษ เพื่อเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนได้เช่นกัน ส่วนด้านเทคโนโลยี มีห ลักธรรมที่สาคัญสามารถสังเคราะห์ในการบริหาร
จั ดการได้ ก็คื อ โยนิ โสมนสิการ และมัช ฌิ มาปฏิ ป ทา ด้านสั งคมและวัฒ นธรรมค่ อนข้างมี ห ลักธรรมหลายข้อ ที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของชุมชนบ้านเตย เช่น ฆราวาสธรรม 4, สังคหวัตถุ 4 เป็นต้น และด้านสุดท้ายคือ
ด้านจิตใจ พบว่ามีหลั กธรรมที่สามารถนามาใช้ได้ เช่น หลักไตรลักษณ์ กรรมฐาน 2 เป็นต้น จากการบูรณาการ
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ศาสตร์ด้านวิถีพุทธทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม
และด้านจิตใจ มีความสอดคล้องสาหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยครอบคลุมครบทั้ง 5 ด้าน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการวิจัยต่อเนื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้าน
เตย โดยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มเดิมไปเป็นกลุ่มอื่น ๆ ในหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป
2. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง
ของชุมชนที่เหมาะสมกับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน แต่ละแห่งเป็นการเฉพาะ
3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนระหว่าง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยกัน ถึงศักยภาพและความยั่งยืนในการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบให้กับหมู่บ้านที่จะนาแนวทางไปดาเนินการต่อไป
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การสร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โคราชเมืองต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
THE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF KORAT LEARNING CENTER THE SUFFICIENCY
ECONOMY PHILOSOPHY
เอกราช หนูแก้ว1 และ เอกรัตน์ เอกศาสตร์2
Ekarach Nhukaew 1 and Ekkarat Ekkasart2
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 2รองศาสตราจารย์ ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคน
ต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถอดบทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลวของ
การสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบ ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเผยแพร่
ฐานการเรียนรู้และคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชน สาหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งข้อมูลปฐมภูมิจากแบบบันทึกการจัดเวทีประชุม แบบประเมินผล แบบ
สัมภาษณ์ และแบบบันทึกข้อมูล และข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เนื้อหาแบบพรรณนา
ผลการศึกษาการหนุนเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบฟาร์ม
เกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ 1. การจัดเวทีใหญ่เปิดตัวชุดโครงการวิจัยและให้ความรู้ 2.
การจัดเวทีเพื่อวางแผนการทางานและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 3. การจัดเวทีเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อลง
พื้นที่เก็บข้อมูลปฐมภูมิ 4. การจัดทาคลังข้อมูลด้านฟาร์มเกษตรผสมผสาน 5. การลงพื้นที่ให้การหนุนเสริมช่วยเหลือ
นักวิจัยโครงการย่อย 6. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความรู้ และการสร้างคน 7. การลงพื้นที่ถอด
บทเรียนชุดโครงการวิจัยโคราชเมืองต้นแบบ 8. การจัดเวทีสรุปปัจจัยสู่ความสาเร็จและล้มเหลวของการดาเนินชุด
โครงการวิจัยโคราชเมืองต้นแบบ และ 9. การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ในส่วนของผล
การถอดบทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลว พบว่าผู้รับบริการเห็นว่าชุดโครงการการสร้างและบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้โคราชเมืองต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความสาเร็จของการดาเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 โดยด้านการให้บริการระดับกลางน้า มีความสาเร็จในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44
รองลงมา คือ ด้านการให้บริการระดับปลายน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และด้านการให้บริการระดับต้นน้า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 สาหรับตัวแปรสู่ความสาเร็จของการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบ จานวน 10 ตัวแปร คือ
1. แนวคิดการสืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. การเข้าถึงความหมายของฟาร์ม
เกษตรผสมผสาน 3. ความต้องการเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมเป็นเกษตรแบบผสมผสาน 4. การสร้างแนวคิดความ
พอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวด้วยเกษตรแบบผสมผสาน 5. ความต้องการพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกร
รายอื่น ๆ 6. การมีที่ปรึกษาที่พร้อมให้การนิเทศ ติดตาม และให้คาปรึกษาอย่างจริงใจ 7. การให้ความสาคัญของ
หน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ 8. ความสามารถในการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่และตนเอง และ 9. การ
สนับสนุนของครอบครัวและสังคม และในส่วนของผลการเผยแพร่ฐานการเรียนรู้และคนต้นแบบฟาร์มเกษตร
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ผสมผสาน มีดังนี้ 1. การนาเสนอผลงานการวิจัยของโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคี ในพื้นที่ 2.การนาเสนอ
บทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ 3. การจัดหา Website เพื่อเผยแพร่การวิจัย 4. การจัดพิมพ์เอกสารรายงานชุด
โครงการวิ จั ย ฉบั บ สมบู รณ์ เพื่ อ เผยแพร่ง านวิจั ย 5. การจั ด ท า CD เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานการวิ จั ย 6. การจั ด ท า
Facebook เผยแพร่ชุดโครงการวิจัย 7. การจัดทาคัทเอาท์นาเสนอชุดโครงการวิจัยในท้องถิ่น 8. การจัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ และ 9. การจัดทาสปอตชุดโครงการวิจัย
คาสาคัญ : ศูนย์เรียนรู้โคราช, เศรษฐกิจพอเพียง
ABSTRACT
The study had been purposed to support the development of learning base and role
models in the area of integrated farming underlying the Sufficiency Economy Philosophy in order
to distill knowledge pertaining to both successful and unsuccessful lessons related to the
development of learning base and role models in the area of integrated farming underlying the
Sufficiency Economy Philosophy and to publicize the learning base and role models in the area
of integrated farming underlying the Sufficiency Economy Philosophy to public. In terms of data
collection, both primary data; minute, evaluation form, interview, data collection, and secondary
data from related document from other organizations. In terms of data analysis, quantitative data
analysis and descriptive analysis were employed.
Results related to the support of the development of learning base and role model in
the area of integrated farming underlying the Sufficiency Economy Philosophy were reported as
follows; 1.the meeting introducing research project and providing knowledge related to integrated
farming for Korat Learning Center 2.the meeting to map out the plan and work on secondary data
concerning 3.the meeting to get students ready for a field survey to collect primary data
integrated 4.the development of data base for knowledge related to integrated farming 5.the
field visit to assist researchers working on integrated farming 6.the conference to exchange
knowledge and generate new farmers using integrated farming 7.the field visit to distill lessons
related to promoting Korat as the model city 8.the meeting discussing factors leading to both
success and failure in the research of Korat and 9.the use of public relation tools and publicize
results obtained from the study Korat. When considering the distillation of lessons from both
success and failure factors in the development of learning base and role models in the area of
integrated farming, participants suggested that the research towards the development and
management of Korat as the model city implementing the Sufficiency Economy Philosophy
achieved its general goals at the highest level with an average of 4.41. When analyzing in detail,
the item related to services in the midstream phase was reported at the most successful with an
average of 4.44 followed by services in the downstream phase with an average of 4.40 and
services in the upstream with an average of 4.38. In terms of factors leading to both success and
failure, 10 factors had been reported as the following; 1.ideas to follows The King Rama 9’s royal
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principles 2.the true understanding towards integrated farming 3.the needs to transform
traditional farming into integrated farming 4.to raise awareness towards sufficiency principles in
individuals and their family by using integrated farming 5.the needs to be a role model for other
farmers 6.to have mentors who were ready to help and follow up with farmers 7.the
participations by local government units 8.the ability in modern organizational and individual
management and 9.the moral support from family and society. For the dissemination of the
learning base and role models in integrated farming to public, the results were reported as
follows; 1.the presentation of results obtained from the study to concerning parties in the area
2.the presentation of research in an academic conference 3.to submit particular study to research
websites to publicize obtained results 4.to publish a complete research report to publicize
obtained results 5.to distribute CD to publicize obtained results 6.to use Facebook to publicize
obtained results 7.to use cutouts presenting results from the study in the area 8.to distribute
pamphlets to people and 9.to use research short video for broadcasting.
Keywords : Korat Learning Center, Sufficiency Economy Philosophy
เป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา มีบทบาทสาคัญต่อจังหวัดทั้งในด้านของพื้นที่ ทาการเกษตร และ
จ านวนคนที่ อ ยู่ในภาคเกษตรกรรม แต่ก ลั บ ท ารายได้ให้ กับ จั งหวัดนครราชสีม าไม่ สูงนั ก ผลดั งกล่า วจึ งท าให้
ประชาชนในพื้นที่มีความเหลื่อมล้ากันทางด้านรายได้อย่างมาก เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่า ทั้งนี้สาเหตุ
สาคัญเกิดจากการผลิตในด้ านการเกษตรยังมีผลผลิตคุณภาพต่า ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรทาการผลิตโดยขาด
ความรู้ในเรื่องที่ทาอยู่ ขาดข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจสาหรับวางแผนการผลิต ตลอดจน
การขาดความรู้ในด้านการรักษาคุณภาพหรือพัฒนาผลผลิตให้เป็นสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึง
นิยมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกินกาลังของตนเอง ทาให้ต้องหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยจานวนมาก จนทาให้ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีภาระหนี้สินเกิดขึ้น ซึ่งจากสารวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.
2558 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาหนี้สินเฉลี่ยอยู่ที่ 124,777 บาทต่อ
ครัวเรือน
สาหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่าเกษตรกรควรหันมาพิจารณาว่าจะดาเนินการอย่างไรที่จะพัฒนาการ
เกษตรของตนเอง โดยใช้ต้นทุนให้ต่าที่สุด และเกิดประโยชน์ต่อมากที่สุด เพราะการพัฒนา โดยใช้ต้นทุนสูงพลันมี
แต่จะทาให้เกษตรกรมีความเสี่ยงสูงในการมีภาระหนี้สินอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด และไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน วิธีการที่ดีประการหนึ่ง คือ การที่ประชาชนหันมายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 9 ของไทยอย่างจริงจัง ซึ่งหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย การพอประมาณ การมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ
และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทา ซึ่งผลของการดาเนินตามปรัชญาดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดความสมดุลในวิถี เกษตรกรรมซึ่งเป็นวิถีการดาเนินชีวิตของคนในจังหวัดนครราชสีมา เกิดแนวคิดในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ได้ อันจะส่งผลให้
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสามารถหลุดพ้นกับดับความยากจนลงได้อย่างไม่ยากนัก
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ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดหลายประการ โดยสิ่งที่สาคัญ
ที่สุดประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาการเกษตรกรรม หรือวิถีทางการเกษตรจากการทาการเกษตร
แบบพืชเชิงเดี่ยว ให้กลับมาทาเป็นเกษตรแบบผสมผสาน (Integrated Farm) ซึ่งเป็นการทากิจกรรมการเกษตรหลาย ๆ
อย่างร่วมกันในฟาร์ม และสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจเป็นพืชกับพืช พืชกับสัตว์ สัตว์กับสัตว์ หรือการ
เลี้ยงสัตว์กับประมงก็ได้ ประกอบการดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการดังกล่าวจะทา
ให้วิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถเปลี่ยนโฉมไปอย่างชัดเจนทั้งในด้านของวิธีการทา
การเกษตร และระดับรายได้ที่สามารถเหลือเพื่อการอุปโภคบริโภคได้และไม่มีหนี้สิ้น ตลอดจนเกษตรกรมีเงินเหลือ
เก็บออม ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
อย่างไรก็ตาม การพั ฒ นาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง จะเกิดขึ้น ได้ก็ต่อเมื่อ
ประการแรก จะต้อง “สร้างความรู้” ด้านเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสียก่อน เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการลงพื้นที่สารวจเบื้องต้นของนักวิจัยในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าไม่มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์เพียงพอ หรือมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่เลย ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนในการสร้างความรู้ด้านเกษตรผสมผสานในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาให้เป็น “ฐานการเรียนรู้ต้นแบบ” ด้วยการพัฒนา 2 ประการ คือ “หลักสูตรการเรียนรู้ฟาร์มเกษตร
ผสมผสานเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “ฐานการเรียนรู้ฟาร์มเกษตรผสมผสานเชิง
ปฏิบัติการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เสียก่อน ทั้งนี้การดาเนินการดังกล่าวได้จาเป็นจะต้องมี “คน” เข้า
มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการดาเนินงาน
สาหรับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในประการที่สอง คือ จะต้อง “สร้างคน” ด้านเกษตรผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น “เกษตรกรต้นแบบ” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบ
รู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิต
และการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และ
สิ่งแวดล้อม แต่จากการลงพื้นที่สารวจภาคสนามของนักวิจัย พบว่าอายุโดยเฉลี่ยของเกษตรกร คือ มากกว่า 50 ปี
ดังนั้นจึงขาดแรงงานในครัวเรือนภาคเกษตรวัยหนุ่มสาว อีกทั้งเกษตรกรขาดการพัฒนาความรู้และทักษะ ทาให้ไม่มี
การปรับปรุงพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงจาเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนา
เพื่ อสร้างคนรุ่นใหม่ ที่มี ความรู้ความสามารถ และมีทั กษะด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดเข้าสู่ ภาค
การเกษตร หรือที่เรียกว่า “เกษตรกรรุ่นใหม่” เพื่อให้ภาคเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
ทั้งนี้ “การสร้างความรู้ ” และ “การสร้างคน” ถือว่าเป็น พื้นฐานประการสาคั ญ ในการพั ฒ นาเกษตร
ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหากการดาเนินการดังกล่าวประสบความสาเร็จเรียบร้อยแล้วจึง
ดาเนินการพัฒนาในลาดับต่อไป คือ “การสร้างกระบวนการบริหารจัดการฐานเรียนรู้ และคน” ด้วยการจัดทาแผน
ธุรกิจและศักยภาพฟาร์มเกษตรผสมผสาน การสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน และ
การประเมินผลแผนธุรกิจและศักยภาพฟาร์มเกษตรผสมผสาน ตลอดจนการพัฒนาด้าน “การสร้างผลิตภัณฑ์สู่
ตลาดเชิงพาณิชย์” ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม
เกษตรผสมผสาน การพั ฒ นาศั ก ยภาพการด าเนิ น งานธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เกษตรผสมผสานด้ ว ยการพั ฒ นาการผลิ ต
การตลาด การเงิน และการสื่อสาร และการสร้างระบบและกลไกนวัตกรรมการดาเนินธุรกิจยุคใหม่ผ่านช่องทางการ
จัดจาหน่ายที่หลากหลาย เพื่อให้เกิด “Startup ฟาร์มเกษตรผสมผสานสู่เชิงพาณิชย์ ” อันเกิดเป็น “ต้นแบบการ
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เรียนรู้แห่งการสร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันก่อให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนในวิถีเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาได้ในที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหนุนเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบฟาร์มเกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อถอดบทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลวของการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบ
ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อเผยแพร่ฐานการเรียนรู้และคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สาธารณชน
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
วิธีการหนุนเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบ หมายถึง การ
บริหารจัดการงานวิจัยการสร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โคราชเมืองต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ดาเนินการใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับรายวิชาที่ได้ในการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาตั้งแต่เริ่มต้นในการดาเนินการวิจัย คือกระบวนการพัฒ นาโจทย์งานวิจัย จนกระทั่งถึงการเผยแพร่
ผลงานแผนงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
บทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลวของการสร้างฐานเรียนรู้ฟาร์มเกษตรผสมผสาน หมายถึง ปัจจัยบวก
ที่ส่งเสริมให้การสร้างฐานเรียนรู้ฟาร์มเกษตรผสมผสานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประสบความสาเร็จ และปัจจัยลบ
ที่ส่งผลให้การสร้างฐานเรียนรู้ฟาร์มเกษตรผสมผสานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประสบความล้มเหลว
บทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลวของการสร้างคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสาน หมายถึง ปัจจัยบวก
ที่ส่งเสริมให้การสร้างคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประสบความสาเร็จ และปัจจัย
ลบที่ส่งผลให้การสร้างคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประสบความล้มเหลว
การเผยแพร่ฐานการเรียนรู้และคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสาน หมายถึง การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ฐานการเรียนรู้และคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร นักวิจัยในโครงการการสร้างฐานการเรียนรู้ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม และโครงการการสร้างคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 25 คน ซึ่งประกอบด้วย คนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสาน จานวน 7 คน ผู้แทนองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ จานวน 7 คน ผู้แทนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มเกษตรผสมผสาน จานวน 7 คน
ชาวบ้านในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มเกษตรผสมผสาน จานวน 7 คน และนักวิจัยที่ดาเนินโครงการวิจัย จานวน 1 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ หลักความน่าจะเป็น (Probability
Sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random Sampling) ด้ ว ยการจั บ ฉลาก โดยน ารายชื่ อ
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ประชากรทั้งหมดเขียนชื่อใส่กระดาษไว้ และม้วนไว้ในขวดโหล จากนั้นเลือกจับฉลากออกมาทีละใบ จนได้กลุ่ ม
ตัวอย่างครบตามจานวนที่ต้องการ
การคานวณหาขนาดตัวอย่าง การหาขนาดของตัวอย่าง (n) คานวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของ
Krejcie & Morgan (1970) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05
จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวนกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้จากตารางขนาดตัวอย่างสาเร็จรูปของ Krejcie
& Morgan ซึ่งพบว่าขนาดประชากร จานวน 25 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ได้จากการเปิดตารางสาเร็จรูป จะได้
เท่ากับ จานวน 24 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการ “แผนงานวิจัยการสร้างและบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้โคราชเมืองต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
2.1 การลงพื้นที่ภาคสนาม มีกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิด้านฟาร์ม
เกษตรผสมผสานตามปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง 2) กิจกรรมการลงพื้ นที่ศึ กษาข้อมูลปฐมภูมิด้านฟาร์มเกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) กิจกรรมการลงพื้นที่ถอดบทเรียนชุดโครงการวิจัยโคราชเมือง
ต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การจัดเวทีประชุม มีกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมการจัดเวทีใหญ่เปิดตัวชุดโครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้
โคราชเมืองต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) กิจกรรมการจัดเวทีให้การหนุนเสริมช่วยเหลือนักวิจัยโครงการย่อย
ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความรู้
และการสร้างคนในด้านฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) กิจกรรมการจัดเวทีสรุปปัจจัย
สู่ความสาเร็จและล้มเหลวของการดาเนินชุดโครงการวิจัยโคราชเมืองต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการศึกษาและสอบถามข้อมูลเชิงลึกในประเด็นด้านต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่
การถอดบทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลวของการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบฟาร์ม เกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 แบบประเมินผล เป็นการศึกษาความพึงพอใจด้วยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจเป็นเครื่องมือ
ในการด าเนิ น การวิจั ย จ านวน 2 ส่วน คื อ ส่วนที่ 1 การประเมิ นความพึ งพอใจการหนุ น เสริม ช่ วยเหลือ และ
สนับสนุนการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจเผยแพร่ฐานการเรียนรู้และคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้
จากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การลงพื้นที่สารวจภาคสนาม การจัดเวทีประชุม การสัมภาษณ์เชิง
ลึก และการจัดทาแบบประเมิน กับภาคีที่เกี่ยวข้องในแผนงานวิจัย “การสร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โคราช
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” สาหรับข้อมูลจากแบบประเมินผลที่เป็นแบบ Rating Scale นั้น มีตัวเลขแสดง
ความหมายในแบบสอบถาม ดังนี้ ความสาเร็จ/ความพึงพอใจมากที่สุด แทนด้วยเลข 5 ความสาเร็จ/ความพึงพอใจ
มาก แทนด้วยเลข 4 ความสาเร็จ/ความพึงพอใจปานกลาง แทนด้วยเลข 3 ความสาเร็จ/ความพึงพอใจน้ อย แทน
ด้วยเลข 2 และความสาเร็จ/ความพึงพอใจน้อยที่สุด แทนด้วยเลข 1
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวบได้ใช้การวิเคราะห์เชิง
คุณ ภาพ โดยมีเป้าหมายสาคัญ คือเพื่อหนุนเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้า งฐานการเรียนรู้และสร้างคน
ต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถอดบทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลวของ
การสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบ ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเผยแพร่
ฐานการเรียนรู้และคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชนในการบริหาร
จัดการโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงพื้นที่ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นสถิติอย่างง่ายประกอบด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเฉลี่ย (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2548 : 77) ดังนี้
- ความสาเร็จ/ความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.20 - 5.00 คะแนน
- ความสาเร็จ/ความพึงพอใจมาก
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.40 - 4.19 คะแนน
- ความสาเร็จ/ความพึงพอใจปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.60 - 3.39 คะแนน
- ความสาเร็จ/ความพึงพอใจน้อย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.80 - 2.59 คะแนน
- ความสาเร็จ/ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.79 คะแนน
ผลการวิจัย
1. ผลการหนุนเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างฐานการเรียนรู้ และสร้างคนต้นแบบฟาร์ม
เกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้
1.1 การจัดเวทีใหญ่เปิดตัวชุดโครงการวิจัยและให้ความรู้ในเรื่องฟาร์มเกษตรผสมผสานศูนย์เรียนรู้
โคราชเมืองต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดาเนินงานของชุดโครงการวิจัยและให้
ความรู้ฟาร์มเกษตรผสมผสานให้กับภาคีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทราบ รวมถึงเพื่อให้ความรู้ ด้านฟาร์มเกษตร
ผสมผสาน เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
1.2 การจั ดเวทีเพื่ อวางแผนการท างานและศึ กษาข้อมูลทุ ติยภู มิด้านฟาร์มเกษตรผสมผสานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มหัวหน้าเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาได้ดาเนินการลงมือเพื่อพัฒนาฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตนเอง
รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิกับหน่วยงานต่าง ๆ
1.3 การจั ด เวที เตรีย มความพร้อ มของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ลงพื้ น ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ด้ า นฟาร์ม เกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่นักศึกษา ในการ
ทางานวิจัยเชิงพื้นที่ว่าจะต้องดาเนินการอะไรบ้าง เมื่อไร และอย่างไร
1.4 การจัดทาคลังข้อมูลด้านฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการดาเนินการสร้างฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งในพื้ น ที่ จั งหวัด นครราชสี ม าเพื่ อ น าไปสู่ ก ารจั ด ท าคลั งข้ อ มู ล ด้ า นฟาร์ม เกษตรผสมผสานตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.5 การลงพื้นที่ให้การหนุนเสริมช่วยเหลือนักวิจัยโครงการย่อยฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตาม และให้คาปรึกษาการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อันเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
1.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความรู้ และการสร้างคนในด้านฟาร์มเกษตรผสมผสาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรู้ และการสร้างคนระหว่างกัน
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ซึ่งจะทาให้สามารถแก้ไขปัญหา และวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน รวมถึงได้แนวทางในการพัฒนาฟาร์มเกษตร
ผสมผสานแก่เกษตรกรในพื้นที่
1.7 การลงพื้นที่ถอดบทเรียนชุดโครงการวิจัยโคราชเมืองต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์การดาเนินชุดโครงการวิจัยตั้ งแต่ระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้าใน
รูปแบบของคาถาม เช่น ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่อใคร และทาไม เป็นต้น
1.8 การจั ดเวที สรุป ปั จ จั ยสู่ค วามสาเร็จ และล้ม เหลวของการด าเนิ น ชุ ดโครงการวิจั ยโคราชเมือ ง
ต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้ นหาปัจจัยสู่ความสาเร็จ และปัจจัยสู่ความล้มเหลวของ
การดาเนินชุดโครงการวิจัยเพื่อที่จะได้นาตัวแปรที่ดีไปเสริมพลังให้มากขึ้น และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงตัวแปรด้อย
ในการดาเนินการในระยะต่อไป
1.9 การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งการเผยแพร่ผลการดาเนินชุด
โครงการวิจั ยโคราชเมื องต้ น แบบปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อน าสื่อ ประชาสั ม พั น ธ์แ ละ
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่สร้างขึ้นมาเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และ
ผู้สนใจได้รับทราบถึงวิธีการสร้างความรู้ และการสร้างคนในด้านฟาร์มเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ผลการถอดบทเรี ยนความสาเร็จและความล้ ม เหลวของการสร้างฐานการเรียนรู้ และสร้ างคน
ต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาการถอดบทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลวของการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคน
ต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้ใช้แบบประเมินผลเป็น
เครื่องมือหลักในการดาเนินการวิจัย แบ่งได้ 2 ส่วน คือ การประเมินความสาเร็จและความล้มเหลวของการสร้างฐาน
การเรีย นรู้แ ละสร้า งคนต้ น แบบฟาร์ ม เกษตรผสมผสานตามปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยภาพรวม และการ
ความสาเร็จและความล้มเหลวของการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงรายประเด็น ดังนี้
2.1 ความสาเร็จและความล้มเหลวของการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบฟาร์มเกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม พบว่าผู้รับบริการเห็นว่าชุดโครงการการสร้างและบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้โคราชเมืองต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มี ความสาเร็จของการดาเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ( x =4.41 และ S.D.=0.71) โดยด้านการให้บริการระดับกลางน้า มีความสาเร็จใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ( x =4.44 และ S.D.=0.66) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการระดับปลายน้า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ( x =4.40 และ S.D.=0.68) และด้านการให้บริการระดับต้นน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ( x =4.38
และ S.D.=0.73)
2.2 ความสาเร็จและความล้มเหลวของการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบฟาร์มเกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายประเด็น แบ่งได้ จานวน 3 ด้าน คือ การให้บริการระดับต้นน้า
พบว่าผู้รับบริการเห็นว่า ชุดโครงการมีความสาเร็จต่อการดาเนินงานด้านการให้บริการระดับต้นน้าโดยภาพรวมอยู่
ในระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.38 ( x =4.38 และ S.D.=0.73) การให้ บ ริ ก ารระดั บ กลางน้ า พบว่ า
ผู้รับบริการเห็นว่าชุดโครงการมีความสาเร็จต่อการดาเนินงานด้านการให้บริการระดับกลางน้าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.44 ( x =4.44 และ S.D.=0.66) และการให้ บ ริ ก ารระดั บ ปลายน้ า พบว่ า
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ผู้รับบริการเห็นว่าชุดโครงการมีความสาเร็จต่อการดาเนินงานด้านการให้บริการระดับปลายน้าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ( x =4.40 และ S.D.=0.68)
ทั้งนี้ผลการลงพื้นที่ถอดบทเรียนชุดโครงการวิจัยโคราชเมืองต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดเวทีสรุปปัจจัยสู่ความสาเร็จและล้มเหลวของการดาเนินชุดโครงการวิจัยโคราชเมืองต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการจัดทาแบบประเมินผลความสาเร็จและความล้มเหลวของการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคน
ต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงทาให้ได้รับตัวแปรสู่ความสาเร็จของการสร้างฐาน
การเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ชุดโครงการการสร้าง
และบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โคราชเมืองต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จานวน 10 ตัวแปร
ดังต่อไปนี้
1) แนวคิดการสืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงมีความห่วงใยในชีวิตเกษตรกรและพสกนิกรชาวไทย จึงพระราชทาน
“ทฤษฎีใหม่” เพื่อเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงการ
บริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม การบริหารจัดการน้าและการกักเก็บน้าเพื่อให้พอเพียงตลอดทั้งปี และการ
วางแผนที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ เรี ย กว่ า “ทฤษฎี ใหม่ ” เพื่ อ เกษตรกรรายย่ อ ยน ามาพั ฒ นาตั้ ง แต่ ขั้ น ต้ น จนถึ ง สู ง สุ ด
ประกอบด้วยทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3
2) การเข้าถึงความหมายของฟาร์มเกษตรผสมผสาน เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming
System) เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้
การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกัน และกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืช สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันอาจจะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช พืชกับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ก็ได้ ระบบ
เกษตรผสมผสานจะประสบความสาเร็จได้จะต้องมีการวางรูปแบบ และดาเนินการโดยให้ ความสาคัญต่อกิจกรรมแต่
ละชนิดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัยการ
ผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักนาวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่ง มาหมุนเวียน
ใช้ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่งกับ/หรือกลายชนิดภายในไร่นาแบบครบวงจร
3) ความต้อ งการเปลี่ ย นวิ ถี เกษตรกรรมเป็ น เกษตรแบบผสมผสาน การเปลี่ ยนวิธีการท า
การเกษตรของเกษตรกรจากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรแบบผสมผสานเป็นแนวคิดที่สาคัญ โดยเกษตรผสมผสาน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอนาคตที่สดใส เพราะการทาเกษตรเชิงเดี่ยวมักเป็นเกษตรเคมี ทาลาย
สิ่งแวดล้อม และยากาจัดศัตรูพืช อีกทั้งเป็นสาเหตุสาคัญของโรคมะเร็งต่อเกษตรกรและผู้บริโภค จึงเป็นไปไม่ได้ที่สิ่ง
เหล่านี้จะอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสาน
4) การสร้างแนวคิดความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวด้วยเกษตรแบบผสมผสาน
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว เป็นการที่สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ในลักษณะที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ สามารถสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น ความต้องการในปัจจัยสี่ของตนเองและครอบครัวได้ มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว และมีความพอเพียงในการดาเนินชีวิตด้วยการประหยัด
และการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น จนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ทั้งทางกายและใจ โดยการทาเกษตร
ผสมผสานจะทาให้เกษตรกรมีสินค้าและบริการเพื่อจาหน่ายตลอดทั้งปี รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่จะไว้ใช้สาหรับบริโภคได้
ตลอดทั้งปีเช่นกัน
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5) ความต้ อ งการพั ฒ นาให้ เป็ น ต้ น แบบแก่ เกษตรกรรายอื่ น ๆ ต้ น แบบ เป็ น สิ่งที่ แสดงถึ ง
สัญลักษณ์ ของสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลอื่น ๆ ได้ดาเนินการพัฒนาตามเพื่อไปให้ถึงสิ่งที่
ต้นแบบเป็นอยู่ ดังนั้นต้นแบบจึงเป็นสิ่งที่บุคคลและสังคมมีความต้องการไปถึงจุดเหล่านั้นให้ได้ ซึ่งการสร้างบุคคล
ต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือการสร้างฟาร์มเกษตรผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของนิยามคาว่าต้นแบบ
6) การมี ที่ ป รึ ก ษาที่ พ ร้ อ มให้ ก ารนิ เทศ ติ ด ตาม และให้ ค าปรึ ก ษาอย่ า งจริ งใจ ที่ ป รึก ษา
หมายถึงผู้ มี ห น้ าที่ ให้ ค วามเห็ น แนะน า โดยที่ ป รึก ษาจะเป็ น ผู้น าทั้ งทางด้ านบุ ค ลิ ก ภาพ วุฒิ ภ าวะ และความรู้
ตลอดจนแนวคิดและมุมมองในการพยากรณ์อนาคต ผู้ที่จะทาหน้าที่ดังกล่าวจะต้องคร่าหวอดอยู่ในแวดวงนั้น ๆ เป็น
เวลานับ 10 ปี และมีศักยภาพนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ อีกทั้งยังต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ ไม่มี
ประวัติด้านลบจากทุกกรณี ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพราะที่ปรึกษาจะต้องมีทักษะที่เหนือกว่าคนอื่น
และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรได้ที่สาคัญจะต้องเป็นผู้ที่ประสบการณ์ตรงในวงการพัฒนาด้าน
ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7) การให้ความสาคัญของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ทั้งใน
ส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึง
องค์การปกครองส่วนท้องที่ เช่น ที่ทาการกานัน และที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน โดยหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่เหล่านี้
จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อพื้นที่ของตนเอง ดังนั้นหากหน่วยงานดังกล่าวเข้ามาให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนต้นแบบคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ฟาร์มเกษตร
ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้เป็นอย่างดี
8) ความสามารถในการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่และตนเอง การบริหารจัดการสมัยใหม่
ไม่ว่าจะเป็นองค์การทางราชการหรือองค์ การทางธุรกิจก็ตามย่อมมีความจาเป็นในการใช้ ทรัพยากรหรือปัจจั ย
ทางการจัดการประสมประสานการใช้ทรัพยากร เพื่อให้การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมี
ทรัพยากร ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ วิธีการตลาด เครื่องจัก ร และขวัญ รวมถึงหลักการบริหารจัดการ
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การบรรจุ การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ การบริหาร
นโยบาย การบริหารอานาจหน้าที่ การบริหารคุณธรรม และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคมเป็นอย่างดี
9) การสนั บ สนุ น ของครอบครั ว และสั ง คม ครอบครั ว เป็ น กลุ่ ม คนที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น ซึ่ ง อาจมี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด อันประกอบด้วยบุคคลที่แต่งงานกัน บุตรผู้เป็น
ทายาท ปู่ย่า ตายายผู้มีอุปการะ และบุคคลอื่นที่มารวมอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ ถูกสานสัมพันธ์
ด้วยความรัก ความห่วงใย และบทบาทหน้าที่เพื่อการดารงอยู่ของครอบครัว โดยคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันจะมี
การตัดสินใจร่วมกันมีการรับรู้ความทุกข์สุข มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และกัน มี
การถ่ายทอดวัฒนธรรมและจริยธรรมต่าง ๆ เพื่อการดารงอยู่ในสังคมต่อไป สาหรับสังคม คืออการอยู่รวมกันของ
มนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ
สาหรับระบบสังคมที่รวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกเหนือจากมนุษ ย์อาจใช้ ค าว่าระบบนิเวศ ซึ่งมีความหมาย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆกับสภาพแวดล้อม สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคล ที่มีความสนใจ
ร่ว มกั น ไม่ ว่ า จะในด้ า นใด เช่ น ประเทศ จั ง หวั ด และอื่ น ๆ และมั ก จะมี วั ฒ นธรรมหรื อ ประเพณี รวมถึ ง ภาษา
การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม การที่มนุษย์รวมกันเป็นสัง คมนั้นช่วยให้มนุษย์สามารถสร้าง
และพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จได้
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3. ผลการเผยแพร่ ฐานการเรี ย นรู้ แ ละคนต้ น แบบฟาร์ ม เกษตรผสมผสานตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่สาธารณชน
ขั้นตอนนี้เป็นการนาเสนอผลของการดาเนินงานวิจัยเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือเป็นการเผยแพร่ฐานการ
เรียนรู้และคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชน ซึ่งดาเนินการร่วมกัน
ระหว่างนั กวิจั ยมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ นครราชสี มา กับ ภาคี ในพื้ น ที่ จั งหวัด นครราชสีมาที่ เข้าร่วมการดาเนิ นชุ ด
โครงการวิจัยเรื่องการสร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โคราชเมืองต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการดาเนินงานใน
ส่วนนี้เป็นการให้บริการระดับปลายน้าของชุดโครงการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. การนาเสนอผลงานการวิจัยของโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคีในพื้นที่ นักวิจัยนาเสนอผลของ
การดาเนินงานของชุดโครงการวิจัยเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งดาเนินการร่วมกันระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา กับภาคีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย พื้นที่ตาบลลานางแก้ว อาเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา พื้นที่ตาบลลาคอหงษ์ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตาบลขามเฒ่า อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา พื้นที่ตาบลมะค่า อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตาบลถนนโพธิ์ อาเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา พื้นที่ตาบลโนนค่า อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ตาบลพะเนา อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
2. การนาเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ นักวิจัยจะได้นาเสนอผลงานชุดโครงการวิจัยในการ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล”
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สมาคมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บุ รีรัม ย์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สุ ริน ทร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งในส่วน
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ ในวันอังคาร และ พุธที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ
อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. การจัดหา Website เพื่อเผยแพร่การวิจัย นักวิจัยชุดโครงการวิจัยเรื่องการสร้างและบริหารจัดการ
ศู น ย์ เรีย นรู้โคราชเมื อ งต้ น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ได้ จั ด หาเว็บ ไซต์ เพื่ อ น าผลงานชุ ด โครงการวิจั ย น าเสนอต่ อ
สาธารณะชนที่มีความสนใจในเรื่อง การสร้างฐานการเรียนรู้ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แ ล ะค น ต้ น แ บ บ รุ่ น เก่ าแ ล ะ รุ่ น ให ม่ ฟ าร์ ม เก ษ ต รผ ส ม ผ ส าน ต าม ป รั ช ญ าเศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง คื อ
http://fms.nrru.ac.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา
4. การจัดพิ มพ์ เอกสารรายงานชุดโครงการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ เพื่ อเผยแพร่งานวิจัย นักวิจัยจั ดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์ของชุดโครงการวิจัยเรื่องการสร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โคราชเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งในระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า เผยแพร่ต่อสานักวิทยบริการของสถาบันการศึกษา อย่างน้อย 3 แห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นต้น
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5. การจัดทา CD เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย นักวิจัยได้นาผลสรุปของแผนงานวิจัยทั้งหมดทั้งในส่วน
ของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภาพการดาเนินกิจกรรม บทความงานวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน
แผนงานวิจัยทั้งหมดบันทึกข้อมูลใส่แผ่น DVD เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
6. การจัดทา Facebook เผยแพร่ชุดโครงการวิจัย นักวิจัยได้จัดทาการเผยแพร่ชุดโครงการวิจัยเรื่อง
การสร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โคราชเมืองต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบของ
Facebook เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงาน ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการวิจัยให้สาธารณชนโดยเฉพาะในกลุ่มคน
รุ่นใหม่ได้รับทราบข้อมูลฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. การจัดทาคัทเอาท์นาเสนอชุดโครงการวิจัยในท้องถิ่น นักวิจัยได้จัดทาคัดเอาท์เพื่อนาเสนอฐาน
ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จานวน 7 แห่ง คือ พื้นที่ตาบลลานางแก้ว อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตาบลลาคอหงษ์
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตาบลขามเฒ่า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตาบลมะค่า อาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตาบลถนนโพธิ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ตาบลโนนค่า อาเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ตาบลพะเนา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
8. การจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นักวิจัยได้จัดทาแผ่นพับขนาดเล็กเพื่อประชาสัมพันธ์ฐานฟาร์ม
เกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนต้นแบบรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ฟาร์มเกษตรผสมผสานตาม
ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยเผยแพร่ทั้ งในส่ วนของสถาบั น การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ตั้ งแต่ ระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล
9. การจัดทาสปอตชุดโครงการวิจัย นักวิจัยได้จัดทาสปอตนาเสนอผลงานชุดโครงการวิจัย ซึ่งเป็ น
รูปแบบรายการสั้นนาเสนอทางสื่อสารมวลชน โดยมีการนาาเสนอเนื้อหาสาระโดยการผูกโยงเรื่องราวฟาร์มเกษตร
ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเรียบเรียงให้สั้นกะทัดรัด และนาเสนอผลงานสู่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
อภิปรายผล
การศึกษาชุดโครงการวิจัยในครั้งนี้มี ความสอดคล้องแนวคิดของนงลักษณ์ จิ๋วจู และคณะ (2558) ซึ่งมีข้อ
ค้นพบ คือ ความสาเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ ชุมชนต้นแบบทั้งสองชุมชนมีผู้นาชุมชนที่
เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นชุมชนต้นแบบ มีการรวมกลุ่ม
จัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตลอดจน มีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จนชุมชนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในการดารงชีวิต
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง นิสรา ใจซื่อ (2557) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่บ้านศาลาศักดิ์ และหมู่บ้านบ้านโคก มี 8 ปัจจัยเหมือนกัน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านจิตใจ ด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านผู้นา
หมู่บ้าน และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ พรปริญญา สุขวัฒนา (2557) ซึ่งได้ข้อค้นพบ คือ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาหลักสูตร และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาบุ คลากรของสถานศึกษาประกอบกับการสังเกต และสารวจ
สถานศึกษานามาสังเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ เสมอ ถาน้อย และคณะ (2557) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือการบริหาร
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จัดการของกองบริหารการวิจัย มีกระบวนการตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัย พัฒนาข้องแสดงโครงการ ทาสัญญารับทุน
ติดตามและปิดโครงการ จนกระทั่งกระการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อที่จะได้บรรลุตามเป้าหมาย กรอบแนวทางการวิจัย
และการพัฒนาที่มีเหมาะสมกับพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ขวัญกมล ดอนขวา (2556) ซึ่งมีข้อ
ค้นพบ คือ การจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้านการตลาด และการจัดการ
การเงินและการบัญชี เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการธุรกิจชุมชน ส่วนความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้ และคุณธรรม เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จรรยาพัตร์ สุวรรณศักดิ์ (2556) ซึ่งได้ข้อค้นพบ คือ องค์การบริหารส่วนตาบลนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริหารงานส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตาบลสะเดียง กลายเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่พัฒนาร่วมกับ
ชุมชนสังคมได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ศุภลักษณ์ วิวิยะสุมน (2556) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือ การสร้างเครือข่ายผสานผนึก
พลังความร่วมมือ ร่วมใจจากภาคีทุกฝ่าย ทุกระดับที่เกี่ยงข้องให้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนถือเป็นกลยุทธ์สาคัญที่พี่
เลี้ยงต้องให้ความสนใจ ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการรวมตัวเป็นภาคีเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนในลักษณะความสัมพั นธ์แบบแนวราบที่เทียมกัน ซึ่งวงจรชีวิตของเครือข่ายนั้นจะเป็นไปตามลาดับขั้น คือ
ระยะก่ อ ตั ว ขยายตั ว รุ่ ง เรื อ ง ถดถอย และพื้ น ตั ว ขวั ญ กมล ดอนขวา (2555) ซึ่ ง มี ข้ อ ค้ น พบ คื อ น้ าหนั ก
องค์ประกอบของสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทที่มีค่ ามากที่สุด คื อ องค์ประกอบสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือน รองลงมา คือ ด้านการออมของครัวเรือน และด้านความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน ตามลาดับ และพบว่าน้าหนักองค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนชุมชนชนบท
ที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านความพอประมาณ รองลงมาคือ ด้านความรู้ และด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี วิไลพร วงษ์
อินทร์ (2554) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือ สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับ
มากที่สุด สุขุม พรมเมืองคุณ (2552) มีข้อค้นพบ คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของชุมชนได้ ชุมชนมีความเป็นอิสระในการจัดการโครงการจากภาครัฐโดยองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
ภาครัฐ ได้นานโยบายมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโดยให้ชุมชนเป็นผู้คิด ผู้ทาเอง ผลสาเร็จของผลงานจึงเกิดขึ้นจาก
ชุมชน ฉัตรนภา พรหมมา (2551) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือ รูปแบบจัด การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานักจัดการ
งานวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การจัดการเรียนแบบมี
ส่วนร่วมโดยมีวงจรการเรียนรู้ที่เริ่มจาก และ 3) การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องโดยกระบวนการจัดการความรู้ในกลุ่ม
เครือข่าย จิราภรณ์ อุ่นใจ (2551) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 คือการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมีกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น ทั้งนี้ ผลจากการพึ่งพา
อาศัยและการสร้างเครือข่ายได้นาไปสู่ความพอเพีย งในระดับครอบครัวเกิดจากการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย
ในกระบวนการผลิตจากระดับกลุ่มสู่ระดับชุมชนจนสามารถที่จะร่วมมือกับองค์กรภายนอกสอดคล้องกับ ทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ 3 ทาให้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้านงานช่างไม้ของไทยมีพลังในการดาเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
นาพาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเข้าสู่ระบบตลาดสากล ไชยรัตน์ ปราณี และคณะ (2551) ซึ่งมีข้อค้นพบ
คือ เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่เป้าหมาย มี 2 แนวทาง คือ 1) การสร้างความรู้
ความเข้าใจ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อม และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารสิ่งแวดล้อมของชุมชน และ 2) การปฏิบัติการเพื่อความพอเพียงในระดับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งมี
แนวปฏิบัติ คือ การสร้างอาชีพหลักให้มั่นคงสร้างเสริมอาชีพรองหรืออาชีพเสริม และเพิ่มเติมสวัสดิการ จึงจะนาไปสู่
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล และเกยูร ใยบัวกลิ่น (2551) ซึ่งมีข้อค้นพบ
คือ การวัดระดับความพอเพียง โดยพิจารณาตัวชี้วัดได้เป็น 4 องค์ประกอบได้แก่ 1) ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ 2) ตัวชี้วัด
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ด้านสังคม 3) ตัวชี้วัดด้านการเมือง 4) ตัวชี้ วัดด้านสิ่งแวดล้อม กาญจนา วรพันธ์ และพระอธิการสุริยา สนุดจิตโต
(2550) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือ กระบวนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน ดังนี้ สร้างความตะหนัก เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว เลือกเรียน
ตามความสนใจเพียงเรื่องเดียว ตั้งเป้าหมาย และวางแผนการเรียนรู้จากเรื่องที่เลือกร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันและลงมือปฏับัติ
สรุปและตรวจสอบข้อมูล ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และสรุปและนาเสนอผลการเรียนรู้ เฉลิมศรี จอกทอง และคณะ
(2550) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือ กระบวนการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือมีความพอประมาณรู้จัก
แยกระหว่างความจาเป็นกับความต้องการมีข้อมูลความรู้ประกอบทาทุกๆอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้ความรู้จากภูมิ
ปัญญาผสมผสานกับความรู้สากลในการทาเกษตรแบบพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณ ภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ชฏา
ณรงค์ฤทธิ์ และคณะ (2550) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือ ผู้ใช้สามารถใช้โมดูลแปลงที่ดินเพื่อดิจิไทส์แผนที่แวกเตอร์เชิงเลข
จากภาพถ่ายทางอากาศต้นฉบับและนาเข้าข้อมูลคุณ ลักษณะของแปลงที่ดินเหล่านั้น ในโมดูลภัยธรรมชาติผู้ใช้
สามารถจาลองข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงภัย 4 ด้าน คือ แล้งท่วม ดินถล่ม และการพังทลาย
ของดิน เปรมจิตต์ ชนะวงศ์ และคณะ (2550) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือ การแก้ปัญหาในเป็นฐานในการดารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการระบบพัฒนาการเรียนรู้ในกิจกรรมการแก้ปัญหาความยากจนด้วยโจทย์วิจัย 4
กลุ่ม 13 ประเด็น ประกอบด้วยโจทย์ด้านการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาหาเศรษฐกิจชุมชน จานวน 8 ประเด็น
ในเรื่องการทานา ไร่นาส่วนผสม การพัฒ นาการเกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลผลิตการเกษตร ปัญหาสังคม 3 ประเด็น ในเรื่องการใช้ภูมิปัญญาด้านสุขภาพชุมชนการพัฒนาทุนทางสังคม การ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ปัญหาด้านทรัพยากร 1 ประเด็น เป็นการเฝ้าระวังฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหา
การเมืองการปกครอง 1 ประเด็น ในเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน วณิษ ฐา
ธงไชย และคณะ (2549) ซึ่ง มีข้อ ค้น พบ คือ การบริห ารจัด การเชิง พื้น ที่ มีอ งค์ป ระกอบ 6 ด้า น คือ 1.
กระบวนการท างานต่ อ เนื่ อ ง 2. กระบวนการจั ด ท าแผนชุ ม ชนเสร็ จ สมบู ร ณ์ ทุ ก ระดั บ 3. แกนน าชุ ม ชนและ
คณะทางานได้เรียนรู้กระบวนการ ได้พัฒนานักวิจัยท้องถิ่น 4. มีแหล่งสนับสนุนงบประมาณในท้องถิ่น 5. เกิดภาคี
ความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน และ 6. ชุมชนได้ค้นหาข้อมูลและวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชนเอง สุวกิจ
ศรีปัดถา (2549) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือ การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตาม แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิสาหกิจชุมชน คือต้องให้ผู้ประกอบการเรียนรู้เข้าใจหลักการอย่างจริงจังและควรประกอบการโดยมีความมีเหตุผล
พอประมาณและสามารถคุ้ มกันตนเองได้อุ้มชูตัวเองได้ให้ยืนบนขาตนเองได้ บานเย็น ณ หนองคาย และคณะ
(2548) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือ ศูนย์ประสานสนับสนุนต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.นพ.) จะ
แก้ปัญหาความยากจนโดยกระบวนการแผนชุมชน ในระยะที่ 2 – ระยะที่ 3 ต่อไปในปี 2549 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
ทุกตาบลทุกหมู่บ้าน และสุรจิต ชิรวิทย์ และ คณะ (2548) ซึ่งมีข้อค้นพบ คือ กลไกและกระบวนการการดาเนินการ
บริหารการจัดการเชิงพื้นที่ต้องอาศัยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคประชาชน และภาควิชาการ
อย่างต่อเนื่อง ควรมีการสรุปบทเรียนกระบวนการจัดทาแผนชุมชนในระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อปรับกระบวนการ
ดาเนินงานอย่างเหมาะสมต่อการเก็บข้อมูลพื้นที่ต้นแบบ รวมทั้งรูปแบบสาหรับการขยายผลการดาเนินงานในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากการวิจัย
1.1 ผลที่ได้จากการศึกษาการหนุนเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้าง
คนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักวิจัยได้สร้างกระบวนการครบถ้วนตั้งแต่
การให้บริการระดับ ต้นน้า การให้บริการระดับกลางน้า และการให้บริการระดับปลายน้า โดยเมื่อพิจารณาถึง
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ความสาเร็จของการดาเนินงาน พบว่า การให้บริการระดับต้นน้ามีความพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนั้นในการดาเนิน
โครงการครั้งต่อไปจึงควรให้ความสาคัญกับการให้บริการในระดับต้นน้า
1.2 ผลที่ได้จากการถอดบทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลวของการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้าง
คนต้นแบบ ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีปัจจัยสู่ความสาเร็จและความล้มเหลว
จานวน 10 ตัวแปร ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดแบบอย่างที่ดีในการดาเนินโครงการวิจัยในครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี
1.3 ผลที่ ได้ จ ากการเผยแพร่ฐ านการเรีย นรู้แ ละคนต้ น แบบฟาร์ม เกษตรผสมผสานตามปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพี ยงสู่สาธารณชน พบว่า มีวิธีการในการเผยแพร่ จ านวน 9 วิธีการ ซึ่งนั กวิจัยสามารถนาวิธีการ
ดังกล่าวไปใช้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาการดาเนินโครงการสร้างฐานการเรียนรู้และคนต้นแบบ
ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การดาเนินการเพื่อหนุนเสริม ช่ วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคน
ต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการศึกษาในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่นักวิจัยได้
วางแผนและดาเนินการด้วยตนเองซึ่งจะทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อผู้รับบริการได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรสอบถามถึงความต้องการของผู้รับบริการว่ามีความต้องการให้หนุนเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนิน
โครงการวิจัยอย่างไรบ้าง
2.2 การถอดบทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลวของการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบ
ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ได้ตัวแปรสู่ความสาเร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดการนา
ตัวแปรดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรดังกล่าวต่อความสาเร็จ
หรือล้มเหลวในการการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างคนต้นแบบ ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 การเผยแพร่ฐานการเรียนรู้และคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สาธารณชนได้ดาเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ฐานการ
เรียนรู้และคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน ซึ่งผลดังกล่าวทาให้ทราบว่าการ
เผยแพร่ดังกล่าวมีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข แต่ยังขาดการปรับปรุงและแก้ไขสาหรับการศึกษาใน
ครั้งนี้ ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปนักวิจัยสามารถนาประเด็นต่างๆ มาดาเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ฐาน
การเรียนรู้และคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชนให้ประสบความสาเร็จ
มากขึ้น
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ความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
ENTERPRISES EXPECTATIONS OF ACCOUNTING COMPETENCIES OF THE ACCOUNTANTS
WORK IN MUANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
ธนชัย กะตะศิลา1 พิทยา ผ่อนกลาง2 และ เบญจวรรณ รักษ์สุธี3
TANACHAI KATASILA1
1.นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2อาจารย์ ดร. และ 3รองศาสตราจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความคาดหวัง , เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี และ
เปรียบเทียบความคาดหวังและสมรรถนะการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ SME ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 235 แห่ง ใน
การทดสอบสมมติฐานใช้ Paired-Samples t-test ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชี กับการ
ปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี ด้านความรู้หลักทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิช าชี พ บั ญ ชี แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ค วามคาดหวั ง มากกว่ า สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานจริงของนักบัญชีงานวิจัยในอนาคตอาจดาเนินการเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่ างกันออกไปเพื่อสามารถ
นาผลการวิจัยนี้ไปใช้กับกลุ่มประชากรกลุ่มอื่นได้ รวมทั้งอาจนาวิธีการวิจัยแบบอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
กรณีศึกษา เพื่อนาผลการวิจัยมายืนยันความสัมพันธ์ทั้งหมดของโมเดลนี้
คาสาคัญ: ความคาดหวัง, สมรรถนะทางบัญชี, นักบัญชี
ABSTRACT
This research aimed to study the expectations. To study the actual performance of the
accountant and compare the expectations and actual performance of the accountants. The
research tool was a questionnaire to collect data from 2 3 5 SME enterprises in Muang District,
Nakhon Ratchasima. Paired-Samples t-test was used to test the hypothesis. The results showed
that accountancy expectations and actual performance of the accountants; professional
knowledge, professional skills and accountants’ ethic aspect were statistically significant
difference at 0.05. The expectation was greater than the actual performance of the accountants.
Future research may be conducted on a different sample, so that the results can be applied to
928

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

other populations. Other research methods, such as in-depth interviews and case studies, may be
used to confirm the relationship of the model.
Keywords : Expectation, Accounting Competency, Accountant
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
SMEs ถือเป็นกลไกลสาคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดผ่านการซื้อขายสินค้า
และบริการการการสร้างรายได้การจ้างงานและการส่งออกในปี 2560 SMEsมีสัดส่วนต่อ GDP รวมร้อยละ 42.2
(สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.ออนไลน์. 2560) ในปัจจุบัน SMEs ยังประสบกับปัญหาและ
ข้อจากัดในการประกอบธุรกิจหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านแรงงาน ด้าน
เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการเงินและบัญชี โดยเฉพาะปัญหาทางด้านบัญชียังมีการจัดทาบัญชีที่ไม่สมบูรณ์และไม่
สามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้ ในการตัดสินใจ วางแผนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อขยายการดาเนินธุรกิจในอนาคต
ได้ (สานักนโยบายภาษี สานักเศรษฐกิจการคลัง.ออนไลน์.2558) นอกจากนี้สมรรถนะของนักบัญชียังเป็นการแสดง
ถึงการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง การมีสมรรถนะเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลมีขีดความสามารถที่จะทางานได้อย่างดีในสถานที่
ทางาน (มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี.ออนไลน์.2559) และเนื่องจากในวันที่ 1
มกราคม 2560 มีการปรับเปลี่ยนการจัดทารายงานทางการเงินสาหรับสถานประกอบการ SME ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับปรับปรุงปี
2558 (IFRS for SMEs incorporates 2015 Amendment)(สภาวิช าชีพ บัญ ชี ในพระบรมราชูป ถัมภ์ .ออนไลน์.
2559)
ดั งนั้ น นั ก บั ญ ชี ค วรให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ส มรรถนะตามแนวมาตรฐานสากลตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ที่ได้ออกบรรทัดฐานในการศึกษาและพัฒนานักบัญชีให้เป็น “นัก
บั ญ ชี มื อ อาชี พ ” เรี ย กว่ า มาตรฐานการศึ ก ษาระหว่ า งประเทศส าหรั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี หรื อ IES
(International EducationStandards for Professional Accountants) ซึ่ ง เป็ น แนวทางการพั ฒ นามาตรฐาน
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพของนักบัญชีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.ออนไลน์. 2559)
เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มากเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม า มีจานวนสถาน
ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและยังคงดาเนินงานอยู่คิดเป็นร้อยละ 54.22 ของ
พื้ น ที่ จั ง หวัด นครราชสี ม า (กรมพั ฒ นาธุร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ .ออนไลน์ .2560) และจากการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบความคาดหวังและสมรรถนะทางบั ญชี ยังไม่พบงานวิจัยประเภทนี้ ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นสาเหตุเหล่านี้จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชีที่
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังตามทัศ นะของผู้ประกอบการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และหัวหน้างานบัญชีที่มีต่อ
สมรรถนะของนักบัญชีตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะในการปฏิ บั ติ งานจริงของนั กบั ญ ชี ต ามทั ศ นะของหั วหน้ างานบั ญ ชี ต ามหลั ก
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังตามทั ศนะของหัวหน้างานบัญ ชีที่มีต่อสมรรถนะของนักบั ญ ชี และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชีตามทัศนะของหัวหน้างานบัญชีตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. สถานประกอบการ SMEsหมายถึง สถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคลคล ในรูปแบบของ
บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5
ล้านบาท มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อรอบระยะเวลาบัญชี และสถานที่ตั้งสถานประกอบการอยู่ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของนักบัญชี ที่คาดหวังในนักบัญชี โดยคาดหวังหรือต้องการให้นักบัญชีประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่
หัวหน้างานบัญชีต้องการ หรือคาดหวังเอาไว้
3. สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3 เรื่อง การพัฒนาทาง
วิชาชีพระยะเริ่มแรก – ทักษะทางวิชาชีพ(ฉบับปรับปรุง)ฉบับที่ 4 เรื่อง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทาง
วิชาชีพ
4. นักบัญชี หมายถึง นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในอดีตและทฤษฏีความคาดหวังพบว่า ความคาดหวัง
สมรรถนะของนักบัญ ชีตามทัศนะสูงกว่าสมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงานจริง จึงสามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความคาดหวังสมรรถนะของนักบัญชีตามทัศนะ

ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
สมรรถนะของนักบัญชีในการปฏิบัติงานจริง
ตามทัศนะ

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนการทางบัญชี

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือสถานประกอบการ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จานวน
ทั้งสิ้น 510 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์.ออนไลน์. 2560) และเนื่องจากทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ใช้สูตรจากการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ตามวิธีของ Taro Yamane
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ซึ่งกาหนดความเชื่อมั่น 95% ค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 พบว่าจานวนที่ต้องเก็บข้อมูลมีจานวน 224 แห่งโดย
เผื่อการสูญหายของแบบสอบถามอีก 5% เท่ากับ 11 แห่ง รวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ
235 แห่ง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้ (1) การทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามฉบับร่าง (2) นาแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่
ใช้ในแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อรายการ (Items)(3) การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Pre - Test) โดยการทดลองใช้ (Try - Out) แบบสอบถาม กับสถาน
ประกอบการที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุ ด และน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ หาความเชื่อถื อได้ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีห าค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)ได้ค่าความ
เชื่อถือได้ ด้านความรู้หลักทางวิชาชีพ (ความคาดหวัง) อยู่ระหว่าง 0.733 – 0.848 (การปฏิบัติงานจริง)อยู่ระหว่าง
0.796 – 0.851 ด้านทักษะทางวิชาชีพ (ความคาดหวัง) อยู่ระหว่าง 0.714 – 0.871 (การปฏิบัติงานจริง) อยู่ระหว่าง
0.732 – 0.849 ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ความคาดหวัง) อยู่ระหว่าง 0.713 – 0.772 (การ
ปฏิบัติงานจริง) อยู่ระหว่าง 0.805 – 0.856การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่า ง
แบบโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) และดาเนินการ ดังนี้ (1) ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
อนุ ญ าตเก็ บ ข้อมู ลกลุ่ม ตัวอย่าง คื อ สถานประกอบการ SMEs ในเขตอาเภอเมื อง จั งหวัดนครราชสีม า (2) น า
แบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้วผู้วิจัย ทาการเก็บรวบรวมข้อ มูลด้วยตนเอง แล้วทาการติดต่อทวง
ถามอีกครั้งเพื่อให้ได้แบบสอบถามกลับ มาให้ได้มากที่สุดทาการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบรูณ์ ของ
คาตอบในแบบสอบถามทั้งหมด ก่อนการนามาลงรหัส (Coding) เพื่อนาไปทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ Paired - Samples t – test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
กลุ่ม ตัวอย่างสองกลุ่มที่ ไม่ เป็ น อิสระต่อ กัน และการทดสอบสมมติฐานใช้ ค วามเชื่ อมั่ น 95% ดังนั้ น จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig 2 – tailed น้อยกว่า 0.05
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยได้เสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี
ปฏิบัติงานในตาแหน่งหัวหน้างานบัญชี มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตาแหน่งปัจจุบันอยู่ในช่วงระหว่าง 1-5 ปี มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาชีพบัญชี
ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ มีลักษณะการจดทะเบียนนิติบุคคลของสถานประกอบการเป็น ห้าง
หุ้นส่วนจากัด โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ ประเภท พาณิชย์กรรม มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 5 ปี –
6 ปี มี รายได้เฉลี่ยต่ อปี ไม่ เกิ น 10 ล้านบาท มีจ านวนพนั กงานในสถานประกอบการ ไม่เกิน 15 คน มี จ านวน
พนักงานบัญชีระหว่าง 1-5 คน และมีระดับการศึกษาของนักบัญชีในสถานประกอบการระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาชีพบัญชี
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ข้อมูลทั่วไปของกระบวนการทางบัญชี พบว่าโดยส่วนใหญ่สถานประกอบการไม่ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางการบัญชี มีกระบวนการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีโดยใช้บริการสานักงานบัญ ชี มีกระบวนการประมวลผล
ทางการบัญชีโดยใช้บริการสานักงานบัญชี มีการคัดเลือกพนักงานบัญชี เพื่อทางานในสถานประกอบการ โดยส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชีโดยรวม 3 ด้าน
ความคาดหวัง
S.D.
ความคาดหวัง ลาดับที่
X
1. ด้านความรู้หลักทางวิชาชีพ
3.35
0.21
ปานกลาง
3
2. ด้านทักษะทางวิชาชีพ
3.45
0.12
มาก
2
3. ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
3.95
0.33
มาก
1
รวม
3.55
0.15
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชีใน
สถานประกอบการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.55; S.D = 0.15)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวัง ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
( x = 3.95; S.D = 0.33) เป็นอันดับ 1 รองลงมาด้านทักษะทางวิชาชีพ ( x = 3.45; S.D = 0.12) ด้านความรู้หลัก
ทางวิชาชีพ ( x = 3.35; S.D = 0.21) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี โดยรวม 3 ด้าน
ความคาดหวัง
S.D.
ความคาดหวัง
X
1. ด้านความรู้หลักทางวิชาชีพ
3.16
0.25
ปานกลาง
2. ด้านทักษะทางวิชาชีพ
3.15
0.25
ปานกลาง
3. ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
3.33
0.26
ปานกลาง
รวม
3.21
0.16
ปานกลาง

ลาดับที่
2
3
1

จากตารางที่ 2 พบว่า การปฏิบัติงานจริงของนักบัญชีในสถานประกอบการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.21; S.D = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าการ
ปฏิบัติงานจริงของนักบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ( x = 3.33 ; S.D = 0.26) เป็นอันดับ 1
รองลงมาได้แก่ ด้านความรู้หลักทางวิชาชีพ ( x = 3.16 ; S.D = 0.25) ด้านทักษะทางวิชาชีพ ( x = 3.15 ; S.D =
0.25) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและสมรรถนะทางบัญชี ของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นรายด้าน
นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ความคาดหวัง
การปฏิบัติงาน
t
Sig
SME
จริง
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X

S.D
0.21
0.12
0.33
0.15

X

S.D
0.25
0.25
0.26
0.16

1. ด้านความรู้หลักทางวิชาชีพ
3.35
3.16
3.61 0.00*
2 .ด้านทักษะทางวิชาชีพ
3.45
3.15
16.23 0.00*
3. ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
3.95
3.33
22.53 0.00*
รวม
3.55
3.21
22.74 0.00*
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาพบว่า ความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชีในสถานประกอบการ ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมามากกว่าการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชีในสถานประกอบการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาในทุกด้าน ด้านความรู้หลักทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปลายผล
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและสมรรถนะของนัก บัญชีโดยความ
คาดหวั ง และการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ของนั ก บั ญ ชี ด้ า นความรู้ ห ลั ก ทางวิ ช าชี พ ด้ า นทั ก ษะทางวิ ช าชี พ และด้ า น
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่ง มีความคาดหวังสูงกว่าการปฏิบัติงานจริงของนัก
บัญชี ทั้ง 3 ด้าน
ด้านความรู้หลักทางวิชาชีพสอดคล้ องกับงานวิจัยของไพสรณ์ สูงสมบัติ และ ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข (2559)
ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณ ฑิต ซึ่งพบว่าความคาดหวังของผู้ใช้บัณ ฑิตยังสูงกว่าคุ ณ ลักษณะบัณ ฑิ ตในทุกด้านทั้งเรื่องมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ และด้านอื่นๆ ได้แก่ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านทักษะ
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทักษะทางวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไล พิ นโยภรณ์และคะนึงนิจ นิรมิตเจียรพันธ์ (2559)
ศึ ก ษาเรื่ อ งคุ ณ ลั ก ษณะนั ก บั ญ ชี ต ามความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก จั ง หวั ด ภู เก็ ต ซึ่ ง พบว่ า
คุณลักษณะนักบัญชีตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอยู่ในระดับมากเรียงลาดับดังนี้ ทักษะทาง
คุณลักษะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่
งานทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ทักษะทางปัญญา
ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบรูณ์ กุมาร และ ฐิตินันท์ กุมาร
(2557) ศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน ซึ่งพบว่า ด้านคุณธรรม
จริยธรรมเจ้าของหรือผู้บริหารของสถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการนักบัญชีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุ จริตเป็นคุณสมบัตินักบัญชีที่
ต้องการสูงสุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจนาผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางพัฒนาด้านสมรรถนะของนักบัญชีเพื่อให้นักบัญชีมี
ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ จากงานวิจัย พบว่า นักบัญชีควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1) ด้านความรู้หลักทาง
วิชาชีพ ซึ่งตรงกับ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของ
โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญ ชี 2) ด้านทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งตรงกับ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
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สาหรับผู้ป ระกอบวิช าชี พ บั ญ ชี ฉบั บที่ 3 เรื่อง การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ ระยะเริ่มแรก – ทักษะทางวิช าชี พ (ฉบั บ
ปรับปรุง) 3) ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งตรงกับ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 4 เรื่อง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ
นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาควรใช้งานวิจัยนี้ เป็นแนวทางในการผลิตบัณ ฑิตและปรับปรุงหลักสูตรให้
เหมาะสมกับตลาดแรงงานโดยหลักสูตรควรเน้นให้มีรายวิชาที่เน้น ความรู้หลักทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความคาดหวังและสมรรถนะทางบัญชี ของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับอื่น
เช่น ฉบับที่ 5(ฉบับปรับปรุง) เรื่อง ข้อกาหนดด้านประสบการณ์ทางานจริง
2. ควรศึกษา ถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชี ซึ่งจะทาให้องค์กรและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงปัญหา และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตรงประเด็นกับปัญหาที่เกิด
3. ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ ความรู้หลักทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
Relationship Between Creative Leadership And Teaching Efficiency of Teachers Under The
Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1
ภราดร มาซานนท์
Paradorn Masanont1
เสาวนี สิริสุขศิลป์1
Saowanee Sirisooksil1
1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับของภาวะผู้เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริห ารโรงเรียน ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 2) เพื่อศึกษาระดับของประสิทธิภาพการสอนของครูใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) และสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 327 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับของภาวะผู้เชิงสร้างสรรค์ ของผู้บ ริห ารโรงเรียน โดยภาพรวมมีระดับ พฤติ กรรมอยู่ในระดับ
“มาก” เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ด้านการมีความยืดหยุ่น มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ “มาก” และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุดคือการมีจินตนาการ มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ “มาก”
2. ระดั บ ของประสิ ท ธิภ าพการสอนของครู โดยภาพรวมมีระดั บ พฤติกรรมอยู่ในระดั บ “มาก” เมื่ อ
พิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีระดับพฤติกรรมอยู่
ในระดับ “มากที่สุด ” รองลงมาคือ ด้านบุคลิก ภาพของครู มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ “มาก” และด้านการ
จัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ “มาก”
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุด
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คือ การมีความยืดหยุ่น (X3) กับความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (Y4) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง คู่ที่มี
ความสัมพันธ์กันน้อยสุดมี 2 คู่ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์( X1) กับ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (Y4) และการมี
ความยืด หยุ่น (X3) กับ การจั ด บรรยากาศในชั้ น เรียน (Y5) ความสัม พั น ธ์อยู่ในระดับ ปานกลาง ภาวะผู้ น าเชิ ง
สร้า งสรรค์ ข องผู้ บ ริห ารโรงเรีย น ร่วมกั น พยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1โดยรวมได้ร้อยละ 59.8 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูราย
ด้าน เรียงตามลาดับ ดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน(Y4) ร้อยละ 45.1 การจัดการเรียนการสอน (Y1) ร้อย
ละ 44.4 การวัดและประเมินผล (Y2) ร้อยละ 39.4 บุคลิกภาพของครู( Y3) ร้อยละ 35.8 การจัดบรรยากาศในชั้น
เรียน (Y5) ร้อยละ 34.8
คาสาคัญ : ภาวะผู้เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน, ประสิทธิภาพการสอนของครู
ABSTRACT
The objectives of this study were to 1) study the level Creative Leadership of
administrators under The Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1, 2) study the
level of Teaching Efficiency of Teachers under The Office of Chaiyaphum Primary Education
Service Area 1 3) study Relationship Between Creative Leadership And Teaching Efficiency of
Teachers under The Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1. Sampling group was
selected based on Krejcie and Morgan table, chosen at random through classification of school
size consisted of 2,176 persons including administrators and teachers. Instrument for collecting
data was the questionnaire. Data was analyzed for getting value of percentage, mean, standard
deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and multiple correlation coefficient,
in order to search for value of relationship between creative leadership and teaching efficiency of
teachers under the Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1. Research findings
were as follows;
1. The overall of Creative Leadership of administrators under The Office of Chaiyaphum
Primary Education Service Area 1 was at high level. Regarding to each aspect, having flexibility
was found at the highest level. The lowest one was imagination found at the high level.
2. The overall of teaching efficiency of teachers under The Office of Chaiyaphum
Primary Education Service Area 1 was at high level. Regarding to each aspect, having relationship
between teachers and students was found at the highest level. The lowest one was teaching
learning.
3. Result of investigating the relationship between creative leadership and teaching
efficiency of teachers under the Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1 was
positively found through the overview at high level. The most relationship was found at high
level of flexibility ( X3) and relationship between teachers and students ( Y4 ) The least
relationship was also found at moderate level of vision (X1 ) and relationship between teachers
and students ( Y4 ) flexibility ( X3 ) and classroom environment ( Y5 ) Creative Leadership of
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administrators were together applied for predicting teaching efficiency of teachers under The
Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1 and came out with 59.8 %. Considering at
each aspect, result of quality prediction were found and ranked in order as follows: relationship
between teachers and students (Y4) at 45.1 %, teaching learning (Y1) at 44.4 %, measurement and
evaluation (Y2) at 39.4 %, teacher personality (Y3) at 35.8 %, classroom environment (Y5) at 34.8 %
Keywords : Creative Leadership of administrators, Teaching Efficiency of Teachers
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การปฏิรูปการศึ กษาของไทยในช่วงทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) มีความมุ่งหวังให้การศึกษาของ
ประเทศมีการปรับโฉมไปสู่การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี
2561 โดยมีกรอบปฏิรูป 4 ปัจจัย ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูในยุคใหม่
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุค การพัฒ นาการบริหารจัดการใหม่ (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2554) โดยผู้นาหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึก ษาทุกภาคส่วน
ต้องเร่งดาเนินการให้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่สาคัญที่ต้องขับเคลื่อน
ภารกิจการบริหารการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา (ทวีภรณ์ วรชิน ,2559) โดยผู้บริหาร
โรงเรียนมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาให้มีประสิทธิผล ต้องใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ สร้างวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกในปัจจุบัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารโรงเรียนนับเป็น
กลไกลสาคัญที่จะเป็นผู้นาในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่ความเป็น
เลิศในด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษา ความสาเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้น ผู้บริหารมีส่วนสาคัญที่
จะท าให้การบริห ารจั ดการสถานศึ กษาและการพั ฒ นา คุ ณ ภาพการศึ กษาประสบความสาเร็จ ซึ่งคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพทางการศึกษามักจะแปรปรวนตาม ผู้นาหรือผู้บริหาร (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542)
ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นายุคใหม่ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
เรื่องใหม่ใหม่ คิดทาสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นที่มาของความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ได้รับการ
พัฒนาโดย Ash and Persall (1999 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ , 2549) บนพื้นฐานความเชื่อว่า ในสถานศึกษา
หนึ่ ง อาจมี ผู้ น าได้ ห ลายคนซึ่ ง บทบาทในการใช้ ภ าวะผู้ น าในลั ก ษณะต่ า ง ๆ มากมายบนภาวะผู้ น าจึ ง มิ ไ ด้
เฉพาะเจาะจงแต่ผู้บริหารเท่านั้น แต่หน้าที่ของผู้บริหารต้องสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ครูและบุคลากร เพื่อเป็น
ช่องทางให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาเข้าสู่การเป็นผู้นาที่สร้างสรรค์ เอลลีส พอล ทอร์เรนซ์ (Ellis Paul Torrence)
“บิดาแห่งความคิดเชิงสร้างสรรค์ ” กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการที่บุคคลไวต่อปัญหา ข้อบกพร่อง
ช่องว่างในด้านความรู้สิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่ไม่ประสานกันและไวต่อการแยกแยะสิ่งต่างๆ ไวต่อการค้นหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา ไวต่อการคาดเดาหรือการตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวกับข้อบกพร่อง และคิดต่อไปว่าการค้นพบจะนาไปสู่
แนวทางที่เกิดความคิ ดใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ ๆ (กิตติ์กาญจน์ ปฏิพั นธ์ , 2556) ภาวะผู้น าเชิ งสร้างสรรค์ เป็ น
ลักษณะหรือพฤติกรรมในการนาผู้อื่น ที่ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ การมีจินตนาการ และความยืดหยุ่น
การสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้จัดหรือดาเนินการให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความสามารถทางปัญญา วิธีการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณธรรม ค่านิยม ค่านิยมอันพึงประสงค์ การให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ทดลองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตาม
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ความถนัดความสนใจ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนด เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้ระบบของชาติ เปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางที่ดี โดยครูต้องมี
ประสิทธิภาพในการสอน เนื่องจากครูเป็นผู้ที่มีความสาคัญในกระบวนการเรียนการสอน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งมวลสู่ผู้เรียน ครูที่มีประสิทธิภาพการสอนสูงจะมีวิธีการสอน เทคนิคการสอน วิธีการจัดการสอนใน
หลายรูปแบบหลายลักษณะ เขาจะใช้วิธีการต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้บรรลุผลการจัดการเรียนการสอน อันจะเป็นผลให้
การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 มีการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒ นาด้าน
ผู้เรียน “เด็กเก่งกล้าแกร่ง ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข ” โดยให้มีความชานาญในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ (ภาษา
การคิด การใช้เหตุผล การแก้ไขปัญหา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การสร้างสรรค์และความรู้
รอบตัว) เพื่อมีทักษะการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านที่ตนสนใจ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิเขต 1 ,2560) ซึ่งจะต้องผ่านมาจากกระบวนการเรียนการสอนของครูที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะความรู้ และพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ใช้การจัดการใช้เรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมแก่การ
เรียนรู้ โดยผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้ครูใช้ความสามารถของตนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ใช้วิธีการและรูปแบบการบริหารใหม่ ๆ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการสอนของครูเป็นอย่างมาก
จากที่กล่าวมาในข้างต้นโรงเรียนจึงจาเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู และพัฒนาคุณภาพในการจัด
การศึกษา สิ่งที่เป็นตัวแปรสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คือผู้บริหารโรงเรียนต้องใช้
ความรู้ความสามารถกระบวนการดาเนินการเสริมสร้างเพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองของผู้บริหาร
โรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจินตนาการ การมีความคิดยืดหยุ่น และใช้วิสัยทัศน์ ตาม
เป้าประสงค์ของโรงเรียน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของภาวะผู้เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
2. เพื่อศึกษาระดับของประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการ
สอนของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้นาในการบริหารงานที่ใช้วิสัยทัศน์ แนวคิดวิธีการ
ใหม่ ๆ เป็นการตอบสนองจินตนาการและเกิดความยืดหยุ่น นาไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งสามารถวัดได้จากตัว
แปรที่สังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์ 2. จินตนาการ 3. ความยืดหยุ่น
1) การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึงการมองภาพในอนาคต และสามารถ
สร้างกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มองการณ์ไกล รับฟังความคิดเห็นและใส่ใจผู้ร่วมงาน
939

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กล้าที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ มองภาพรวมของการบริหาร ไม่มีอคติในการทางาน เข้าใจองค์การทั้งใน
อดีตและในอนาคต เชื่อมั่นและตั้งมั่นในวิสัยทัศน์ร่วมกัน
2) การมีจินตนาการ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึงกระบวนการคิด การสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ เสริมสร้างบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด ทาให้ผู้ร่วมงานมีความสุข ผ่อนคลาย มีทัศนคติที่ดี ให้โอกาสในการ
ทางาน มีความคิดนอกกรอบ สามารถในการบูรณาการทักษะและความรู้เพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ สนับสนุนให้เกิดการ
คิดค้นสิ่งใหม่ ตอบสนองแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) การมีความยืดหยุ่น หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึงความสามารถในการคิดและมอง
ปัญหาที่มีวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย ปรับตัวตามสถานการณ์ เปิดกว้างสาหรับสิ่งใหม่ ๆ อย่างอิสระไม่ในกฎเกณฑ์
เดิม ๆ ปรับตัวเข้ากับบุคคลและสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
2. ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง พฤติกรรมการสอนหรือการดาเนินการสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งสามารถวัดได้จากตัวแปรที่สังเกตได้ 5 ตัว
แปร ได้แก่
1) การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของครูที่ต้องมีความรู้เรื่องหลักสูตร สามารถปรับ
หลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสภาพปัจจุบัน มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ไว้ชัดเจน กาหนดกิจกรรมเหมาะสมกับจุดประสงค์และเนื้อหา ใช้เทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ ได้เหมาะสมกับ
เนื้อหา ผลิตและใช้สื่อได้เหมาะสมกับบทเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และกระตุ้น
ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนอยู่เสมอ
2) การวั ด และประเมิ น ผล หมายถึ ง ความเข้ า ใจในการวั ด และประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย เช่น การวัดและประเมินผลต้องดาเนินการก่อนเรียน ระหว่างเรียนและเมื่อสิ้นสุดการเรียน ซึ่งครูจะต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการออกข้อทดสอบ มีการใช้คาถามหลาย ๆ ลักษณะ ใช้การวัดและประเมินผล
หลากหลาย ๆ วิธีที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนการนาผลจากการ
วัดและประเมินผลมาวิเคราะห์เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน
3) บุคลิกภาพของครู หมายถึง การปฏิบัติตนของครูที่แสดงถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี เช่น มีการแต่งกาย
ถูกต้องตามกาลเทศะ สะอาดเรียบร้อย มีกิริยามารยาที่เรียบร้อยสุภาพอ่อนโยน พูดจาอย่างมีสาระมี เหตุผลถูก
กาลเทศะ ใช้คาพูดได้ถูกต้องชัดเจน มีการแสดงออกอย่างสุภาพและจริงใจกับทุกคน มีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ดี มีความรับผิดชอบในการทางานสูง ไม่มีอคติในการทางาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
4) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีของครูที่มีต่อนักเรียน เช่น ความ
เอาใจใส่ ทั้งด้านการเรียน และด้านส่วนตัว นักเรียนให้ความรัก ความเคารพนับถือ เชื่อฟังคาสั่งสอน และปฏิบัติตน
เป็นลูกศิษย์ที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ทากิจกรรมต่างๆ เป็นกันเองกับนักเรียน ครูมีความรู้สึกที่ ดีและมี
ความรักความเมตตาต่อนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันและยินดีรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
5) การจั ด บรรยากาศในชั้ น เรี ย น หมายถึ ง ครู มี ก ารจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกในชั้ น เรี ย นด้ า น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้มีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้ สะอาด สวยงาม ส่งเสริมการเรียนรู้ แก่นักเรียน มี
วัสดุอุปกรณ์ครบครัน ครูมีเสริมแรงนักเรียนโดยใช้การชมเชยมากกว่าการตาหนิ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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4. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
5. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา หรื อ รองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
6. ครู หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ดารงตาแหน่ง ครู หรือครูผู้ช่วย ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
7. นักเรียน หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจั ยต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ยึดหลักแนวคิ ดของ กิตติ์กาญจน์ ปฏิพั นธ์ (2556)
ไพฑู รย์ สิน ลารัต น์ (2553) และ Bennis (2002) เป็ น หลัก ในตัวแปรต้ น ภาวะผู้น าเชิ งสร้างสรรค์ ของผู้บ ริห าร
สถานศึกษา และตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการสอนของครู ผู้วิจัยได้ยึดแนวคิด อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) Schwartz
(1980) Berliner and Tikunoff (1977) และ Anderson (1980) มาเป็นตัวแปรในการวิจัยในครั้งนี้
การมีวิสัยทัศน์

การมีจินตนาการ

ประสิทธิภาพการสอนของครู

การมีความยืดหยุ่น

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,176 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 248
คน และครู จานวน 1,928 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ได้จากตารางของ Krejcie and Morgan (1970 อ้างถึงในจตุภูมิ
เขตจัตุรัส, 2555) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 327 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) (จตุ
ภูมิ เขตจัตุรัส, 2555) และได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร 96 คน และครู 231 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่
เพศ อายุ ตาแหน่ งปั จ จุ บั น ประสบการณ์ การท างาน ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับ ภาวะผู้น าเชิ ง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และ ตอนที่
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3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการสอนของครู มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ เครื่องมื อ ที่ เป็ น แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating
Scale) 5 ระดับ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป หาค่าความถี่ (f) ร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์แ บบเพี ย ร์สั น (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) และแบบพหุคูณ (Multiple Correlation)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) มาทาการวิเคราะห์
4.1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย เพื่อบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและ อธิบายถึงตัว
แปรที่ทาการศึกษา โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ส ถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยน าไปแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร โดยหาค่าค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ระดั บ ประสิ ท ธิภ าพการสอนของครู โดยหาค่ า ค่ าเฉลี่ ย ( X ) และค่ า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอ้างอิง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู โดยการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยหาค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Coefficient) และสหสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ
(Multiple Correlation)
ผลการวิจัย
1. ระดับของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ
เขต 1
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านการมีความยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือด้านการมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการมี
จินตนาการ อยู่ในระดับมาก ดังตารางต่อไปนี้
ข้อ
1
2

ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์

X

การมีวิสัยทัศน์
การมีจินตนาการ

4.48
4.47
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ระดับความเห็น
S.D.
แปลผล
0.42
มาก
0.42
มาก
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3

การมีความยืดหยุ่น
4.52
0.43
มากที่สุด
4.49
0.38
มาก
ภาพรวมโดยเฉลี่ย
2. ระดับของประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครู ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือด้านบุคลิกภาพของครู อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ดังตารางต่อไปนี้
ข้อ
1
2
3
4
5

ประสิทธิภาการสอน

X

4.32
4.36
4.55
4.61
4.47
4.46

การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
บุคลิกภาพของครู
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ภาพรวมโดยเฉลี่ย

ระดับความเห็น
S.D.
0.46
0.47
0.39
0.36
0.49
0.35

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครู อย่างมีนัยสาคัญที่
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยภาพรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดแล้ ว พบว่ า การมี
จินตนาการ มีค่าความสัมพันธ์สูงสุดมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ การมีวิสัยทัศน์ และ การมีความ
ยืดหยุ่นมีความสัมพันธ์เท่ากันในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (r) เท่ากับ 0.774 และภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 3 ด้าน สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอน ได้ร้อยละ 59.8 (R2=0.598)
ประสิทธิภาพการสอนของครู
rxy
p-value
0.686
0.000
0.698
0.000
0.686
0.000
0.774
0.598

ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
1. การมีวิสัยทัศน์
2. การมีจินตนาการ
3. การมีความยืดหยุ่น
Multiple Correlation
R2
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อภิปรายผล
1. ภาวะผู้เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 มีการจัดทายุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ ที่มุ่งเน้น ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน
ของผู้บริหาร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาการทางานอยู่ตลอดเวลา
ส่ งเสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษามี ก ารบริห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ว มเพื่ อ เสริม สร้า งความ
รับผิดชอบ (แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1.
2560) ทาให้ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีการสร้างวิสัยทัศน์
ที่ทาให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อนามาบริหารจัดการโรงเรียน เปิดโอกาสให้ครูได้ทางาน
อย่างอิสระ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานร่วมกันของครู แก้ไขปัญหาการทางานอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย
วิธีการ ปรับตัวในการทางานให้เข้ากับบุคคลและสภาพแวดล้อมได้ดี สอดคล้องกับกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2556) ได้
กล่าวว่าภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์เป็นการตอบสนองเชิงจินตนาการ และการนาบุคคลอื่นๆ วิธีการใหม่ หรือด้วย
แนวทางใหม่ ๆ อย่างท้าทาย ยืดหยุ่น และสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และสนับสนุนให้
ผู้อื่นได้มีความสร้างสรรค์
2. ประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีการตั้ง
เป้าประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังมีการ
กาหนดยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 คือ การผลิตและพัฒนาครู (แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1. 2560) ทาให้ครูเกิดการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองไป
พัฒนาผู้เรียนจากการสอนของตน โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียน การจัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศใน
ชั้นเรียน ความรู้สึกที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ตลอดจนบุคลิกภาพของตัวครูเอง ทาให้ผู้เรียนมี การพัฒ นาไป
ในทางที่ดีขึ้นตรงตามคุณภาพมาตรฐานของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ W.A. Hoy and W.K. Hoy (2006) ได้กล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย ความแตกต่างของผู้เรียน ทักษะ ความรู้ ความฉลาด
อารมณ์ วิธีการเรียนรู้ เพศและอายุ หรือพฤติกรรม ครูจะต้องรู้วิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ กระตุ้นให้กาลังใจ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมต่อการเกิดการเรียนรู้อีกด้วย การวัดประเมินผลซึ่งวิธีการวัดประเมินผลมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์และเนื้อหาของการเรียนการสอน และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สอดคล้องและเหมาะสม เป็น
การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
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จากผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของภาวะผู้นาเชิ งสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน
กับประสิทธิภาพการสอนของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อยู่ระหว่าง 0.472
– 0.647 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์หรือ
สร้างกลยุ ท ธ์ที่ จ ะท าให้ ก ารท างานในโรงเรีย นเปลี่ ย นไปในทางที่ ดี ขึ้ น ปรับ ตั วเข้ ากั บ สภาวการณ์ ต่ า ง ๆ สร้า ง
บรรยากาศที่ ดี ในการท างานให้ กั บ ครู ให้ ค รู มี อิ ส ระในการท างาน สนั บ สนุ น การสอนของครู เพื่ อ ให้ ค รู ได้ ใช้
ความสามารถในการสอนนั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง สอดคล้ อ งกั บ สุ เทพ พงศ์ ศ รี วั ฒ น์ (2549) ได้ ก ล่ า วว่ า
สถานศึ ก ษาจ าเป็ น ต้อ งปรับ ตัวให้ เป็ น องค์ กรแห่ งการเรียนรู้อย่ างแท้ จ ริง (True learning organization) โดย
องค์กรที่ประสบผลสาเร็จมากที่สุดจะต้องดาเนินธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge–based) ที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เป็นที่ต้องสร้างความท้าทายให้กับผู้เรียนผู้บริหารในฐานะผู้นาในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องเป็นผู้นา ที่มีความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าและนาการเปลี่ยนแปลงต้อง
สร้างวัฒนธรรมใหม่โดยทาให้ทุกคนสามารถแสดงภาวะผู้นาได้อย่างกว้างขวาง สร้างความสานึกในความรั บผิดชอบ
ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้การทางานเป็นทีมและมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาผู้เรียนมี
ทักษะและความรู้ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในอนาคต และเป็นที่พึงปรารถนาของสังคม
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการมีจินตนาการ มีค่าเฉลี่ยน้อย
สุด ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนต้องสร้างบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปในโรงเรียน ทาให้ครูและผู้ร่วมงานมี
ความสุข ให้โอกาสครูได้ทางานหรือแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด สร้างความสุขให้กับผู้ร่วมงาน แสดงความจริงใจ เอื้ออานวย
และสนับสนุนครูให้ใช้ความคิดเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา
2. จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครู ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด
ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีการพัฒนาครูในด้านของการจัดการเรียนการสอน อาจจัดให้มีการอบรมเพิ่มทักษะและ
ความรู้ให้ครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ช่วยเหลือครูในด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การนาไปใช้
ในห้องเรียน จัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัยและให้ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อให้ครูนาไปใช้กับนักเรียน อาอวยความสะดวก
ให้ครูในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น
3. จากผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิภาพการสอนของครู
มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นผู้บริหารควรที่จะมีการกาหนด
วิสัยทัศน์หรือสร้างกลยุทธ์ที่ทาให้ครูต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น เปิดโอกาสรับสิ่ง
ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการดาเนินงาน ให้โอกาสในการทางาน คิดนอกเหนือจากกฎเกณฑ์เดิม ๆ สนับสนุนการทางาน
และให้อิสระในการทางานของครูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและส่งผลที่ดีไปถึงยังผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิภาพการสอนของครู ใน
ระดับโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันจะสามารถนาผลของงานวิจัยมาใช้ในการยืนยันข้อมูล และสามารถนาผลของการวิจัย
ในประเด็นที่มีความสอดคล้องกันไปใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการสอนของครู ได้ใน
อนาคต
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์มีหลายปัจจัยที่
มีความเกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน ดังนั้น หากทราบได้ว่ามีปัจจัยใดส่ งเสริมประสิทธิภาพการสอน
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ก็จะสามารถวางแผนและหาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน
และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน ให้เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
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ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
THE RELATIONSHIP BETWEEN OGANIZATION CULTURE AND HIGH PERFORMANCE SCHOOL
UNDER THE OFFICE OF KHON KAEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 5
ประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย1
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เสาวนี สิริสุขศิลป์1
Saowanee Sirisooksilp1
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 2) ศึกษาระดับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียน
สมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 คานวณโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan ได้จานวนทั้งสิ้น 432 คน การดาเนินการวิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ มีสัมประสิทธิ์ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหา
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) ผลการวิจัย พบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์การโดยภาพรวม และรายด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” ระดับโรงเรียนสมรรถนะสูงโดยภาพรวม และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก”
และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงโดยภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวก
และอยู่ในระดับมาก คู่ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือวัฒนธรรมองค์การด้าน ความมีคุณภาพ กับ โรงเรียนสมรรถนะสูง
ด้าน นาองค์การอย่างมีประสิทธิผล มีความสัมพันธ์ในระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : วัฒนธรรมองค์การ, โรงเรียนสมรรถนะสูง
ABSTRACT
This research study had three objectives. The first objective was to examine
organizational culture level of schools under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service
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Area 5 , and the second one was to specify levels of high-performance schools in educational
institutions under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 5 . The researcher
also aimed to investigate a relationship between the organizational culture and the highperformance schools in educational institutions under the abovementioned office. Participants of
the study, 432 teachers and school administrators from institutions under the Office of Khon
Kaen Primary Educational Service Area 5, were selected using the Krejcie and Morgan Table. The
researcher used a 5-rating-scale questionnaire with the reliability coefficient value of 0. 97. A
software was then applied for data analysis in order to find the Mean, Percentage, Standard
Deviation, and Multiple Correlation.
The results showed that: the overall level of organizational culture was at high level on
average , the overall level of high-performance schools and its aspects were also high on average
, There was a strongly positive relationship between each criteria of the organizational culture
and high-performance schools in educational institutions under the Office of Khon Kaen Primary
Educational Service Area 5 . In particular, a relationship between high-performance schools and
quality ranked at the highest level while this between the former and the efficient leadership of
the organizations was high with a significant difference level of 0.01.
Keywords : organizational culture, high-performance schools
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริหารจัดการนับว่ามีส่วนสาคัญ ยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถ และการชิงความได้เปรียบในการ
แข่งขัน วัตถุประสงค์ที่สาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารในทุกๆ องค์การ คือ ความมุ่งหวังที่ จะพัฒนาองค์การของตนให้
เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) หรือองค์การที่เป็นเลิศ (Excellence
Organization) กันทั้งสิ้น เนื่องจากองค์การที่มีขีดสมรรถสูงนั้นย่อมจะเป็นรากฐานและแนวทางที่สาคัญที่จะทาให้
องค์การประสบความสาเร็จ (พสุ เดชะรินทร์, 2549)
การศึ กษานับ ว่าเป็ นปั จ จัยสาคั ญ ยิ่งในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของประชาชน การศึ กษาที่ ไม่มีคุ ณ ภาพจะ
ก่อให้เกิดปัญหาอย่างร้ายแรงต่อประเทศ การแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยโดยเฉพาะการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเป็น
เรื่อ งที่ ย ากเย็ น แสนเข็ ญ แม้ จ ะมี ค วามพยายามปฏิ รูป การศึ ก ษามากว่า 10 ปี แต่ ก็ยั งไม่ ส ามารถท าให้ คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประเทศดีขึ้นได้อย่างทั่วถึง ดังจะเห็นได้จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพโดยเฉลี่ยเมื่อ
วัดจากการสอบมาตรฐานต่างๆ สูงกว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในภูมิภาค โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก (รายงาน
ทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 103, 2557)
จากที่นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ปัญหาสาคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาไทย คือ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้
เกิดผลดีต่อคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นปัจจัยภายในปัจจัยหนึ่งที่ทาให้สถานศึกษามีคุณภาพ หรือเป็น
โรงเรียนสมรรถนะสูง ดังนั้นการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีสมรรถนะสูง และเกิดความยั่งยืน ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงเป็นผู้นาในการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี และเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาเหมาะสมกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ (ณรงค์วิทย์ แสนทอง,2553)
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดาเนินงานพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบของ
พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการศึกษาชัดเจนโดยมีภารกิจ
หลัก คือ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงให้กับประชากรที่อยู่ในวัยเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีสมรรถนะสูงและทางานอย่างมืออาชีพ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพหรือโรงเรียนสมรรถนะสูง (สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5, 2559)
จากความสาคั ญ ที่ กล่าวมา ผู้วิจั ยจึ งมีค วามสนใจที่ จะศึ กษาเกี่ยวกับ ความสัมพั น ธ์ระหว่างวัฒ นธรรม
องค์ การกั บ การเป็ น โรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึ ก ษาในสังกั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 5 ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลสานสนเทศในการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาในสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ โรงเรี ย นสมรรถนะสู ง ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนความคิด ความเชื่อ ที่ซ่อนฝังอยู่ในจิตใจของกลุ่มคนในองค์การ
จนกลายเป็นพฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติในลักษณะเดียวกันและปรากฏให้เห็นอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้ งเกิดการ
เรียนรู้และสืบทอดในหมู่สมาชิกขององค์การอย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรียนสมรรถนะสูง หมายถึง โรงเรียนที่ผู้นามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล มุ่งเน้นด้านการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง
มุ่งพัฒนาวิชาชีพบุคลากรที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้ ครอบครัวและ
ชุมชนให้ความร่วมมือกับการพัฒนาการศึกษา
3. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ รวมทั้งรองผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้รักษา
ราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษา
4. ครู หมายถึง ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติงานการสอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒ นธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาขอนแก่น เขต 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ด้าน
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วัฒนธรรมองค์การผู้วิจัยได้ยึดกรอบแนวคิดของ Patterson et al.( 1986) เป็นหลัก ส่วนด้านโรงเรียนสมรรถนะสูง
ได้จากการสังเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของ Shannon & Bylsma (2007) และ นักวิชาการ นักการศึกษาหลายท่าน
ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูง
วัฒนธรรมองค์การ
ความมุ่งประสงค์ขององค์การ
โรงเรียนสมรรถนะสูง
- มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
- นาองค์การอย่างมีประสิทธิผล
- ติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอนเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
- มุ่งพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน
- ร่วมมือกับครอบครัวและชุมชนในระดับสูง เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้
- หลักสูตรการสอน การประเมินเชื่อมโยง
สอดคล้องกับมาตรฐาน
- สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียน

การมอบอานาจ
การตัดสินใจ
ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
ความไว้วางใจ
ความมีคุณภาพ
การยอมรับ
ความเอื้ออาทร
ความซื่อสัตย์สุจริต
ความหลากหลายของบุคลากร

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 5 ซึ่ งเป็ น การวิจั ย เชิ งบรรยาย
(Descriptive Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ปีการศึกษา 2560 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie
and Morgan (1970) จากประชากรทั้ งหมด 2,820 คน แยกเป็นผู้บริหารสถานศึ กษา จ านวน 225 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 97 คน ครู จานวน 2,595 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 335 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 432 คน
โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified
Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งสามารถรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 432 ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึ้นตามกรอบ
แนวคิด นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้เชิงพฤติกรรมในการวิจัย มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ โดยดาเนินการดังนี้
2.1 นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบให้คาแนะนา และนามาปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (item – objective congruence: IOC) ได้ค่า ตั้งแต่ 0.60-1.00 ค่า IOC ตั้งแต่
0.50 ขึ้นไปถือว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด (พิสณุ ฟองศรี, 2549)
2.2 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด นา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ ห าความน่ าเชื่ อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ ด้ วยค่ าสัม ประสิท ธิ์ของคอนบาค
(Cronbach’s Alpha) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.97
2.3 นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และเก็บข้อมูลกลุ่ มตัวอย่างโดยการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ เก็บข้อมูลได้ จานวน 432 ตัวอย่าง
2.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับของวัฒนธรรมองค์การ และระดับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1.1 ระดับวัฒ นธรรมองค์การของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่ น เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.43 และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า น
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์การและด้านการตัด สินใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.32 ดังดารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวม
ข้อ
วัฒนธรรมองค์การโดยภาพรวม
ระดับการปฏิบัติ
S.D.
แปลผล
( )
1 ความมุ่งประสงค์ขององค์การ
4.32 0.57
มาก
2 การมอบอานาจ
4.37 0.57
มาก
3 การตัดสินใจ
4.32 0.58
มาก
4 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
4.59 0.52
มากทีสุด
5 ความไว้วางใจ
4.50 0.57
มาก
6 ความมีคุณภาพ
4.44 0.51
มาก
7 การยอมรับ
4.46 0.59
มาก
8 ความเอื้ออาทร
4.48 0.61
มาก
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9 ความซื่อสัตย์สุจริต
4.57 0.56
มากที่สุด
10 ความหลากหลายของบุคลากร
4.36 0.61
มาก
เฉลี่ย
4.43 0.45
มาก
1.2 ระดับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่ น เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.39 และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า น
สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือด้านติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โรงเรียนสมรรถนะสูงโดยภาพรวม
ข้อ
โรงเรียนสมรรถนะสูงโดยภาพรวม
ระดับการปฏิบัติ
S.D.
แปลผล
( )
1 มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.38 0.58
มาก
2 นาองค์การอย่างมีประสิทธิผล
4.42 0.60
มาก
3 ติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
4.27 0.57
มาก
4 มุ่งพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน
4.36 0.56
มาก
5 ร่วมมือกับครอบครัวและชุมชนในระดับสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
4.35 0.60
มาก
6 หลักสูตรการสอน การประเมินเชื่อมโยงสอดคล้องกับมาตรฐาน
4.43 0.55
มาก
7 สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียน
4.45 0.55
มาก
เฉลี่ย
4.39 0.47
มาก
2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ารกั บ โรงเรี ย นสมรรถนะสู ง ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ผลการวิ จั ย พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ โรงเรี ย น
สมรรถนะสูง โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.827 พบว่าคู่ที่มีความสัมพันธ์
มากที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์การ ด้านความมีคุณภาพ กับ โรงเรียนสมรรถนะสูง ด้านนาองค์การอย่างมีประสิทธิผล มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.752 และวัฒนธรรมองค์การทั้ง 10 ด้าน สามารถร่วมกัน
พยากรณ์โรงเรียนสมรรถนะสูงได้ร้อยละ 68.4 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงโดยภาพรวม
ข้อ
วัฒนธรรมองค์การ
โรงเรียนสมรรถนะสูง (Ytot)
rxy
p-value
1 ความมุ่งประสงค์ขององค์การ (X1)
0.533
0.000
2 การมอบอานาจ (X2)
0.507
0.000
3 การตัดสินใจ (X3)
0.717
0.000
952

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

4 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (X4)
5 ความไว้วางใจ (X5)
6 ความมีคุณภาพ (X6)
ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้อ
วัฒนธรรมองค์การ
7
8
9
10

0.641
0.667
0.776

0.000
0.000
0.000

โรงเรียนสมรรถนะสูง (Ytot)
rxy
p-value
0.725
0.000
0.698
0.000
0.689
0.000
0.721
0.000
0.827
0.684

การยอมรับ (X7)
ความเอื้ออาทร (X8)
ความซื่อสัตย์สุจริต (X9)
ความหลากหลายของบุคลากร (X10)
r
r2

อภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผู้ศึกษาขอนาเสนอการอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ระดั บ วัฒ นธรรมองค์ การของสถานศึ ก ษาในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 5
วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์การ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด แสดงว่า ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา รัก ผูกพัน ภาคภูมิใจในสถานศึกษา และมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ และเสียสละในการปฏิบัติงาน โดยยึดเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นหลัก สอดคล้องกับแนวคิดของ Patterson
(1986) ที่กล่าวว่า การที่บุคลากรมีความผูกพัน รับผิดชอบ ช่วยเหลือและพัฒนางานร่วมกัน โดยโรงเรียนมีหน้าที่
ช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร จะทาให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทางานมากขึ้น สอดคล้องกับ ลัชรี
เดชโยธิน (2550) ซึ่งได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของบุคลากร
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า วัฒนธรรมองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และวัฒนธรรมองค์การ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ บัญชา ภัทรกุลวิศาล (2555) ที่กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้คนทางานร่วมกัน เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ งขององค์การ ภายใต้ค วามคิ ด ความเชื่อและค่ านิ ยมเดียวกัน จะช่ วยให้ องค์ การประสบ
ความสาเร็จในการบริหารงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์การ และ ด้านการตัดสินใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมมือกันเพียงบางส่วนตามที่ได้รับมอบหมาย ยังขาดการระดมความคิดจากบุคลากรส่วนใหญ่
ทาให้ไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียน การกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติงานจึงไม่
ชัดเจนเท่าที่ควร นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนอาจจะยังไม่ ถูกต้อง เพียงพอ และเป็นปัจจุบัน จึงมีโอกาส
ทาใหการตัดสินใจผิดผลาดได้ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ Patterson (1988) ได้กล่าวว่า ความมุ่งประสงค์ของ
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โรงเรียน เป็นลักษณะของการกาหนดขั้นตอนต่อเนื่องจากการกาหนดสภาพปัจจุบัน ปัญหา หากไม่ทราบปัจจุบัน
และปัญหาก่อนย่อมไม่สามารถกาหนดความมุ่งประสงค์ที่ดีได้ การกาหนดความมุ่งประสงค์ของโรงเรียนจะต้อง
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงและต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการกาหนด
ความมุ่งประสงค์ด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ Patterson (1986) ที่กล่าวว่า ผู้ทาหน้าที่ตัดสินใจบางครั้งอาจ
เป็นผู้ได้รับผลกระทบกับเรื่องนั้นโดยตรง หรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้สถานการณ์ และปัญ หาเป็นอย่างดี โดยไม่
จาเป็นต้องเป็นหัวหน้าเท่านั้น ผู้บริหารควรคานึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่โรงเรียน พร้อมทั้งการ
มีข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมากที่สุด หากผู้บริหารตัดสินใจไม่ถูกต้องย่อมหมายถึงอนาคตขององค์การ
2. ระดับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น
เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าระดับโรงเรียนสมรรถนะสูง ด้านสภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด แสดงว่า โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย ครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ เรีย น และจั ด บรรยากาศการเรีย นรู้ที่ อ บอุ่ น เป็ น มิ ต ร น่ าสนใจ น่ า เรีย น โรงเรีย นมี แ หล่ งเรีย นรู้ห ลากหลาย
สอดคล้องกับแนวคิดของ Cotton (2000) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูควรสนับสนุนให้เด็กรัก
การเรียนรู้ จัดลาดับความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ ประเมินการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความปลอดภัย
และเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวคิดของ LePage et al. (2005) การจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศอบอุ่น
ดึงดูดใจ ครูให้ความช่วยเหลือสนับสนุนที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศเชิงบวกและ
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สอดคล้องกับ พัชราพร ศิริพันธ์บุญ (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นา
แบบกระจายที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษา
ขอนแก่ น เขต 1 พบว่ า โรงเรี ย นสมรรถนะสู ง โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ “มาก” โดยค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ
สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนการ
สอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ในส่วน ด้านติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอนเพื่ อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและครูขาดการร่วมมือกันวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน ครูขาดการวิเคราะห์
ทบทวนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และครูขาดการนาผลการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการ
เรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Shannon and Bylsma (2007) ที่ ก ล่ า วว่ า
ประสิทธิผลของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ติดตามได้จากหลายแหล่ง เช่น จากการประเมินในแต่ละวัน จาก
การสังเกต จากการสนทนา จากผลงานของนักเรียน เป็นต้น ผลการประเมินจะนาไปสู่การวางแผนการสอนสาหรับ
นักเรียนแต่ละคน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เป็นการปรับปรุงวิธีการสอนและส่งเสริมให้
นักเรียนมีความพยายามใหม่ๆ เพื่อเอาชนะความล้มเหลว
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ารกั บ โรงเรี ย นสมรรถนะสู ง ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
จากผลการศึกษาที่พบว่าวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนสมรรถนะสูง ในทางบวกทุก
ด้าน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก พบว่าคู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือวัฒนธรรมองค์การ ด้าน
ความมีคุณภาพ กับ โรงเรียนสมรรถนะสูง ด้านนาองค์การอย่างมีประสิทธิผล มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก แสดง
ให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์การด้านความมีคุณภาพที่ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและให้กาลังใจบุคลากรในการ
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ปฏิ บั ติ ง าน ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ รับ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามเกณฑ์ที่กาหนด จะส่งผลให้โรงเรียนสมรรถนะสูงด้านนาองค์การอย่างมีประสิทธิผลมี
คุณภาพตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ มานพ โคตรโสภา (2553) ที่ศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนชุม
แพศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่ น เขต 5 พบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนชุมแพศึกษา
ด้านความมีคุ ณ ภาพ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดวัฒ นธรรมที่เข้มแข็งของโรงเรียน และส่งผลต่อคุณ ภาพและ
ความสาเร็จในการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ ละคร เขียนชานาจ (2557) ได้ทาศึกษาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก”
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความมีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปได้ว่าสถานศึกษากับบุคลากรได้ทาความตกลงกันใน
การปฏิบัติงานทาให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีกิจกรรมที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้วยความพอใจ มี
แรงจูงใจในการทางาน มีการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดี เช่น ให้ความรักความเมตตา ให้อิสระในการ
ตัดสินใจ ให้กาลังใจ ให้การยอมรับผลงานผู้อื่นที่ประสบผลสาเร็จ
4. วัฒนธรรมองค์การสามารถพยากรณ์โรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาใน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ดังนี้
ผลจากการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมองค์การทั้ง 10 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์โรงเรียนสมรรถนะสูง ได้
ถึ ง ร้ อ ยละ 68.4 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะการพั ฒ นาองค์ ป ระกอบโรงเรีย น
สมรรถนะสูง ด้านมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านนาองค์การอย่างมีประสิทธิผล ด้านติดตามความก้าวหน้าด้าน
การเรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้านมุ่งพัฒ นาวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน ด้านร่วมมือกับ
ครอบครัวและชุมชนในระดับสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรการสอนการประเมินเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
มาตรฐาน และด้านสภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียน จาเป็นต้องอาศัยวัฒนธรรมองค์การทั้ง 10 ด้าน เป็นส่วน
สาคัญในการสนับสนุนให้โ รงเรียนพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ ณรงค์วิทย์ แสนทอง
(2553) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นลักษณะร่วมของคนในองค์การใดองค์การหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคน
ในองค์การนั้นๆ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความ
แตกต่างจากองค์การอื่น และลักษณะร่วมนี้จะต้องเอื้อและส่งเสริมให้องค์การเดินไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ดังนั้นการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีสมรรถนะสูงและเกิดความยั่งยืน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้นา
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี และเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชลี เดชโยธิน (2550) วิไลวรรณ
มีแ หยม (2551) พิ รัช จ ารัส แนว (2553) มานพ โคตรโสภา (2553) ละคร เขีย นชานาจ (2557) ซึ่งสรุป ได้ ว่า
วัฒนธรรมโรงเรียนที่ดีและเข้มแข็งส่งผลต่อความสาเร็จของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลจากการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การ ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์การ และด้านการตัดสินใจ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น
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1.1 ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์การ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
ในการกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งจะทาให้บุคลกรเกิดความ
เข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงกัน
1.2 ด้านการตัดสินใจ ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ มี
ความถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสะดวกรวดเร็วในการนามาใช้ประกอบการตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของโรงเรียน
2. จากการวิจัยพบว่าโรงเรียนสมรรถนะสูง ด้านการติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอนเพื่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เรี ย น มี เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ ท บทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และนาข้อมูลมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง
3. จากการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมองค์การ ด้านความมีคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนสมรรถนะสูง
มากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒ นาวัฒ นธรรมองค์การด้านความมีคุณ ภาพ โดยการสร้าง
บรรยากาศที่เป็นมิตรให้กาลังใจครูในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณ ภาพครูอย่างต่อเนื่อง และ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท าการศึ ก ษาวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ในองค์ ป ระกอบเดี ย วกั น เพื่ อ ศึ ก ษาปรากฎการณ์ จ ริง ระหว่า ง
วัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการ
ยอบรับจากสถานศึกษาอื่นและชุมชน ในรูปกรณีศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนา
2. ควรศึกษาวิจัยในองค์ประกอบเดียวกัน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และผู้ที่
เกี่ ยวข้อ งในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาของโรงเรียน และน าผลมาเปรียบเที ยบกับ ผลที่ ได้จ ากกลุ่ม ตัวที่ เป็ น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อนาข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนสมรรถนะสูง
ต่อไป
3. ควรพัฒนาองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรงเรียนสมรรถนะสูงใน
ระดับมากขึ้นไป เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
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ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดต้องชม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ ½
THE COMPETITIVE CAPABILITY OF ENTREPRENEURS IN TALADTONGCHOM IN THE LOWER
NORTHEASTERN REGION, GROUP 1 AND ½.
สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร1 สุธาสินี โพธิ์ชาธาร2 จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์3 และ นวพร ฝอยพิกุล4
Suthanan Phochathan1 Suthasinee Phochathan2 Jaruwan Panomjerasawat3 and Nawaporn Foypikul4
1รองศาสตราจารย์ ดร. 2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 3,4อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการจากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด (ตลาดต้องชม) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 และ 1/2 ซึ่งเป็น การวิจัยเชิงประเมินผล โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการด้วย
แบบสอบถาม แล้วทาการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ
ทดสอบคือ F-test เมื่อผลการทดสอบ F-test พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกตลาดและยกเว้น ตลาดนัดสีเขียว จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด หากพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบว่าส่ วนใหญ่ ด้ า นการสร้า งนวัต กรรม เป็ น ด้ านที่ ผู้ ป ระกอบการมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันต่าสุด นอกจากนี้ เมื่อทาการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของ
ผู้ประกอบการทั้ง 7 ตลาด พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็น
รายคู่พบว่าตลาดที่ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คือตลาดไนท์บาซ่าร์ จังหวัดนครราชสีมาสูงกว่าตลาดเซราะกราวจังหวัดบุรีรัมย์และตลาดถนนคนเดิน ถมหมืด ถม
มอ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนตลาดร้อยปีเมืองย่า จังหวัดนครราชสีมา สูงกว่าตลาดเซราะกราวจังหวัดบุรีรัมย์และตลาด
ถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมย์ และตลาดนัดสีเขียว จังหวัดสุรินทร์สูงกว่าตลาดหม่าช่องสามหมอ
จังหวัดชัยภูมิ ตลาดเซราะกราวจังหวัดบุรีรัมย์และตลาดถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมย์
คาสาคัญ : ตลาดต้องชม, ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ABSTRACT
The objective of this evaluation research is to examine the competitive capability of the
encourage and develop potential of the local market project (Taladtongchomproject)
participated entrepreneurs in the lower northeastern region, Group 1 and 1/2.The questionnaires
were employed to gather the data from the participated entrepreneurs then, the statistical
analysis; frequency, percentage, mean, standard deviation and F-test were used. Since the F-test
illustrates the significantly differentiation at alpha level of 0.05, the multiple comparison, t-test
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by LSD, will be apply. The results reveal that the participated entrepreneurs has gained the
competitive capability at the “High” level in every market, except the Green Market, Surin which
has gained more competitive capability at the “Very High” level. In more details, it shows that
the competitive capability in innovation creation is the weakest capability of the participated
entrepreneurs. Moreover, the comparison of competitive capability of the participated
entrepreneurs in all 7 markets reveals the significantly statistical differentiation at aloha level of
0.05. The multiple comparisons, t-test found that the market with significantly differentiation in
entrepreneur’s competitive capability at alpha level of 0.05 are the Night Bazaar Korat Market
which is higher than the Sroew Ground Walking Street and the NangrongWalkingStreet, the
MuangYa1 0 0 Years market is higher than the Sroew Ground Walking Street and the Nangrong
Walking Street, theSurin Green Marketis higher that thechongsammor market, the Sroew Ground
Walking Street and the Nangrong Walking Street.
Keywords : Taladtongchom, Competitiveness
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยดาเนินนโยบายเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง เพื่อให้เศรษฐกิจของ
ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ที่
มุ่งเน้น การสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อเป็นพลังสาคัญในการ
เร่งรัดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนโดย “ประชาชน” ที่มีการบูรณา
การงานของภาครัฐ เอกชน และชุมชน มีส่วนร่วมคิด ร่วมทาในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในการดูแลเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ จึงส่งเสริม
และสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างรายได้ประชาชน
และกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคให้มีความมั่งคงและยั่งยืน โดยใช้กลไกระบบตลาดที่มีการดูแลและดาเนินการส่งเสริม
แล้วอย่างต่อเนื่อง อาทิ ตลาดกลาง ตลาดสด และตลาดชุมชน จึงกาหนดแนวทางดาเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการประกอบธุรกิจของตลาดในภูมิภาคต่างๆ (ตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐ) โดยกาหนดให้มีการ
ดาเนินการศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเป้าหมายในแต่ละแห่งโดยละเอียด เนื่องจากชุมชนและ
ตลาดในแต่ละพื้นที่มีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา อาหารที่โดดเด่น
แตกต่างกัน รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้น เพื่อให้ การส่งเสริมและพัฒนาตลาดมีอัตลักษณ์
เฉพาะตั วตามแบบอย่ า งของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น และสามารถเชื่ อ มโยงเข้ า กั บ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ได้ จึ ง ได้ จั ด ท า
“โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาดในส่วนภูมิภาค” ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ขึ้น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะที่ปรึกษาในการดาเนินโครงการดังกล่าว
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ในจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา จานวน 3 ตลาด) และ 1/2
(ในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ จานวน 4 ตลาด) ประกอบด้วยดตลาดไนท์บาซ่าร์จังหวัดนครราชสีมา ตลาดร้อยปี
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เมืองย่า จังหวัดนครราชสีมา ตลาดหม่าช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ ตลาดเซราะกราวจังหวัดบุรีรัมย์ ตลาดถนนคน
เดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมย์ ตลาดน้าราชมงคลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และตลาดนัดสีเขียว จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
ในกระบวนการดาเนินโครงการ เริ่มจากการลงพื้นที่เพื่อแนะนาโครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สารวจ และรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของตลาดและข้อมูลพื้นฐาน แล้ววิเคราะห์ให้ได้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาตลาด โดยจัดทาเป็นแผนสาหรับ
เป็นแนวทางการส่งเสริมและปรับปรุงพัฒนาตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตลาดดาเนินการปรับปรุง
และตกแต่ง ภูมิทัศน์ตลาด จัดทาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพและจัดการอบรมสัมมนา
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการให้คาปรึ กษาร้านค้าในตลาดในการสร้างองค์ความรู้
ปรับปรุง และพัฒนาตลาดร้านค้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ในการดาเนินการดังกล่าวมุ่งสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดทั้งสิ้น ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้สนใจทาการวิจัยว่าการดาเนินการดังกล่าวจะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดได้มากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด (ตลาดต้องชม) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ 1/2
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
กระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการประกอบ
ธุรกิจตลาด (ตลาดต้องชม)

ผู้ประกอบการ
- เปลี่ยนรูปแบบ
- เปลี่ยนวิธีคิด

ขีดความสามารถในการแข่งขัน
- องค์ความรู้ทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
- ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ที่เพิ่มขึ้น
- การสร้างนวัตกรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการจากการเข้าร่ว มโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด (ตลาดต้องชม) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ 1/2 เป็น
การวิจัยเชิงประเมินผล ได้ดาเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการด้วยแบบสอบถาม
(Questionnaire) แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยด้วยสถิติ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิติทดสอบคือ F-test เมื่อผลการทดสอบ F-test พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทา
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Fisher’s Least-significant Different (LSD) ต่อไป
ผลการวิจัย
960

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การประกอบธุรกิจตลาด (ตลาดต้องชม) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ 1/2 ในแต่ละตลาด
พบดังนี้
1. ตลาดไนท์บาซ่าร์จังหวัดนครราชสีมา พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 87.00 มีอายุ50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.00 และมีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 38.00 ส่วนขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.03, S.D.=0.48) และใน
รายละเอียด พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการเพิ่มขึ้นของความรู้ในการดาเนินธุรกิจและสามารถ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ เป็ น ด้ า นที่ มี สู งสุ ด ( x =4.03, S.D.=0.53) และด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ ( x =3.95,
S.D.=0.56) ต่าสุด
2. ตลาดร้อยปีเมืองย่า จังหวัดนครราชสีมา พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00 และมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000
บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 35.00 ส่วนขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.10,
S.D.=0.50) และในรายละเอียด พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเพิ่มขึ้นของความรู้ในการดาเนินธุรกิจ
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นด้านที่สูงสุด ( x =4.14, S.D.=0.54) และด้านการสร้างนวัตกรรม ( x =4.07,
S.D.=0.61) ต่าสุด
3. ตลาดหม่าช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
คิ ดเป็ นร้อยละ 56.67อายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 30 - 40 และอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิ ดเป็ น ร้อยละ 80.00
เท่ากัน มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.89, S.D.=0.59) และในรายละเอียด พบว่าขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้ านการเพิ่ ม ขึ้น ของความรู้ในการดาเนิ น ธุรกิจ และสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ เป็ น ด้านที่ สูงสุด ( x
=4.01, S.D.=0.59) และด้านการสร้าง นวัตกรรม ( x =3.76, S.D.=0.61) ต่าสุด
4. ตลาดเซราะกราวจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 66.00 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.20 และ มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทต่อ
เดื อ นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.80 ส่ ว นขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ( x =3.79,
S.D.=0.69) และในรายละเอียด พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเพิ่มขึ้นของความรู้ในการดาเนินธุรกิจ
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นด้านที่สูงสุด ( x =3.83, S.D.=0.74) และด้านการสร้างนวัตกรรม ( x =3.75,
S.D.=0.73) ต่าสุด
5. ตลาดถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.43 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.39 มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 –
20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 39.13 ส่วนขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =
3.78, S.D.=0.71) และในรายละเอียด พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเพิ่มขึ้นของความรู้ในการดาเนิน
ธุรกิจและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นด้านที่สูงสุด ( x =3.82, S.D.=0.74) และด้านการสร้างนวัตกรรม ( x =
3.76, S.D.=0.76) ต่าสุด
6. ตลาดน้าราชมงคลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.56 มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ส่วนขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.10,
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S.D.=0.69) และในรายละเอียด พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเพิ่มขึ้นของความรู้ในการดาเนินธุรกิจ
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นด้านที่สูงสุด ( x =4.17, S.D.=0.19) และด้านการสร้างนวัตกรรม ( x =4.04,
S.D.=0.09) ต่าสุด
7. ตลาดนัดสีเขียว จังหวัดสุรินทร์ พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 68.57 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.43 มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ
51.43 ส่วนขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยภาพรวมอยู่ในมากที่สุด ( x =4.24, S.D.=0.69) และในรายละเอียด
พบว่ า ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานเป็ น ด้ า นที่ สู ง สุ ด ( x =4.28,
S.D.=0.30) และด้านการสร้างนวัตกรรม ( x =4.18, S.D.=0.36) ต่าสุด
8. จากการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการทั้ง 7 ตลาด พบว่ามี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบตลาดที่ผู้ประกอบการมี ขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้คือ
8.1 ผู้ประกอบการในตลาดไนท์บาซ่าร์จังหวัดนครราชสีมามี ขีดความสามารถในการแข่งขัน สูงกว่า
ตลาดเซราะกราวจังหวัดบุรีรัมย์และตลาดถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมย์
8.2 ผู้ประกอบการในตลาดร้อยปีเมืองย่า จังหวัดนครราชสีมา มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สูง
กว่าตลาดเซราะกราวจังหวัดบุรีรัมย์และตลาดถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมย์
8.3 ผู้ประกอบการในตลาดตลาดนัดสีเขียว จังหวัดสุรินทร์มี ขีดความสามารถในการแข่งขัน สูงกว่า
ตลาดหม่าช่องสามหมอ จังหวัดชั ยภูมิ ตลาดเซราะกราวจังหวัดบุ รีรัมย์และตลาดถนน คนเดิน ถมหมืด ถมมอ
จังหวัดบุรีรัมย์
อภิปรายผล
ผลจากการส่งเสริมและพัฒ นาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด (ตลาดต้องชม) ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ 1/2 พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกตลาดและยกเว้น ตลาดนัดสีเขียว จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการดาเนินโครงการดั งกล่าวเป็นการดาเนินการเป็นปีที่ 2 จึงทาให้ผู้ประกอบการในทุกตลาดมีความ
พร้อ มและเกิ ด การเปลี่ ยนแปลงในการเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ งขั น เพิ่ ม ขึ้น อย่ า งชั ด เจน ซึ่ งผลดั งกล่ า ว
สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลที่ปรากฏในคาพูดของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิ ชย์ ว่าตลาดต้องชมจะส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น (local economy) ได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ส่วนใหญ่ด้านการสร้างนวัตกรรม
เป็นด้านที่ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่าสุด ทังนี้อ าจเนื่องมาจากลักษณะของกิจกรรมในการ
พัฒนาผู้ประกอบการในโครงการส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นในเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่จะมุ่นเรื่องการบริหารจัดการ
นอกจากนี้เมื่อทาการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการที่มี ขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือตลาดไนท์บาซ่าร์ จังหวัดนครราชสีมาสูงกว่า ตลาดเซราะกราว
จังหวัดบุรีรัมย์และตลาดถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตลาดไนท์บาซ่าร์ มีขนาดที่
เล็กกว่า ทาให้ผู้ประกอบการในตลาดได้รับโอกาสการสนับสนุนจากการพัฒนาของภาครั ฐมากกว่า ส่วนตลาด
ร้อยปีเมืองย่า จังหวัดนครราชสีมา สูงกว่าตลาดเซราะกราวจังหวัดบุรีรัมย์และตลาดถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ
จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตลาดร้อยปีเมืองย่า เป็นตลาดเอกชน จึงสามารถคัดเลือกผู้ประกอบการที่มี
ความตั้งใจในการพัฒนาตนเองได้มากกว่า และตลาดนัดสีเขียว จังหวัดสุรินทร์สูงกว่าตลาดหม่าช่องสามหมอ จังหวัด
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ชัยภูมิ ตลาดเซราะกราวจังหวัดบุรีรัมย์และตลาดถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะการดาเนินการของตลาด นัดสีเขียว เป็นรูปแบบประชารัฐและมีผู้ประกอบการผู้ประสานดูแลเป็นผู้นามี
ศักยภาพ เข้มแข็ง ทุ่มเทการทางาน และสามารถประสานการช่วยเหลือจากภาครัฐได้จากทุกภาคส่วน
ข้อเสนอแนะในการนางานวิจัยไปใช้
1. เนื่ องจากขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างนวัตกรรม เป็ น ด้านที่ ผู้ป ระกอบการมีขี ด
ความสามารถในการแข่งขันต่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น เช่น ระบบการจ่ายเงินด้วย QR Code เป็นต้น
2. เนื่องจากลักษณะของตลาดต้องชมเป็นตลาดมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบอย่างของ แต่ละท้องถิ่น
และสามารเชื่อมโดยเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดึงจุดเด่นที่เป็น มีอัตลักษณ์
เฉพาะตัวของแต่ละตลาดแล้วพัฒนาเชื่อมโยงเป็นโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3. หน่วยงานที่กากับดูแลแนวนโยบายควรหาแนวทางให้ตลาดต้องชม มีการบริหารตลาดโดยใช้รูปแบบ
ประชารัฐ และค้นหาผู้นาที่มีศักยภาพทุ่มเทการทางาน
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ท้องถิ่น-ภาครัฐ พลวัตการเมือง : ภาพสะท้อนปัญหาการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน
ในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า
A REFLECTION ON THE PROBLEMS OF PARTICIPATORY DEMOCRACY DEVELOPMENT
IN THE SHORT STORIES OF PHAN WAENFA AWARD
วุฒินันท์ ชัยศรี
Woottinan Chaisri
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและลักษณะ ตลอดจนวิเคราะห์แนวคิดของการเมืองภาค
ประชาชนที่สะท้อนผ่านเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ซึ่งเป็นรางวัลทางวรรณกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและรัฐสภา ผลการวิจัยพบว่า เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้านับตั้งแต่ พ.ศ. 25452555 กล่าวถึงปัญหาการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนอยู่ 2 ลักษณะ ประการแรกคือ การร่วมมือกันของภาครัฐ
และนายทุนเพื่อลดทอนอานาจทางการเมืองของประชาชน ประการที่สองคือ ประชาชนถูกตัดขาดจากภาครัฐเพราะ
ปัญหาความยากจน ในด้านแนวทางการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าเสนอทางออกที่
ค่อนข้างจากัดคือ การรวมตัวกันของภาคประชาชนและใช้อานาจผ่านระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
คาสาคัญ : รางวัลพานแว่นฟ้า, วรรณกรรมการเมือง, การเมืองภาคประชาชน
ABSTRACT
This research aims to study the meaning, characteristics and analyze concepts of the
participatory democracy through the short story “Phan Waenfa Award” which is a literary award
originated from cooperation between the Writers Association of Thailand and Thai National
Assembly. The research found that the short story since 2002-2012 discusses two issues of
participatory democracy. The first is the cooperation of the public and capitalists to reduce the
political power of the people. Second is People are not receiving state assistance because of
poverty. In the field of public policy development. The short story suggests a limited solution is.
People need more political participation through a representative democracy.
Keywords : Phan Waenfa Award, Political literature, Participatory democracy
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แม้การปกครองของไทยจะเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยมานับตั้งแต่ พ.ศ. 2475 แล้ว ทว่าบ้านเมืองใน
ระยะแรก ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ยังเป็นการแย่งชิงอานาจของชนชั้นนา เกิดสถานการณ์การรัฐประหาร
และใช้อานาจปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ จนกระทั่งเกิดการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชน ใน
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เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นผู้นาการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเผด็จการจนได้รับชัยชนะ อาจ
กล่าวได้ว่าเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นจุดสาคัญหรือเป็นหลักสาคัญของการเมืองภาคประชาชน (สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2554 : 11)
ความสาเร็จของการเรียกร้องประชาธิปไตยในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นับเป็นแรงบันดาลใจสาคัญที่
ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วงปี 2518 – 2519 ปรากฏการชุมนุม
ประท้วงและนัดหยุดงานของกรรมกรมากกว่า 600 ครั้ง และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ อีกมากถึง 153 ครั้ง (ประภาส ปิ่นตบ
แต่ ง. 2541 : 33 – 34) ก่อนที่ การเคลื่อนไหวในรูป แบบการเดิ นขบวนจะลดลงอย่างมากภายหลังเหตุก ารณ์ 6
ตุลาคม 2519 หลังจากนั้นโครงสร้างการชุมนุมเคลื่อนไหวได้เปลี่ยนจากนักศึกษาและประชาชนระดับอื่น ๆ มาเป็น
โครงสร้างที่ประกอบด้วย ชนชั้นกลาง นักธุรกิจเป็นหลัก (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2554 : 12) เกิด
การจัดตั้งกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organization : NGOs) ที่เข้ามามีบทบาททางการเมือง
เพื่อผลักดันให้มีการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น (ประภาส ปิ่นตบแต่ง. 2541 : 34)
อั น ที่ จ ริ ง ค าว่ า “การเมื อ งภาคประชาชน” เป็ น หนึ่ ง ในจ านวนหลายสิ บ ค าที่ มี ค วามหมายพ้ อ งกั บ
กระบวนการทางสังคมของปัจเจกบุคคล ที่พยายามมีบทบาทในการใช้อานาจเพื่อตัดสินใจในกิจการต่าง ๆ ที่สัมพันธ์
ต่อผลประโยชน์ของตนและสาธารณะ อาทิ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบ
ใคร่ครวญปรึกษาหารือ การเมืองแบบธรรมชาติ การเมืองภาคพลเมือง การเมืองภาคประชาชน การเมืองบนท้อง
ถนน การเมืองใหม่ ขบวนการประชาชน ขบวนการมวลชน เป็นต้น ประเวศ วะสี ให้ ค วามหมายค าว่า “การเมื อ ง
ภาคประชาชน” หรือ “การเมืองภาคพลเมือง” ว่าหมายถึง พลเมืองมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ การ
วางแผนและขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและการตรวจสอบการใช้ อ านาจรั ฐ ทุ ก ระดั บ (ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผู้แทนราษฎร. 2554 : 13) คานิยามของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2548 : 173) กล่าวว่า การเมืองภาคประชาชนคือ
การเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสานึกทางการเมืองของกลุ่มประชาชนเพื่อลดฐานการครอบงาของรัฐ รวมทั้งเพื่อโอน
อานาจบางส่วนมาให้ประชาชนเพื่อใช้ดูแลชีวิตของตนเองโดยตรง ขณะที่ สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ (2545) กล่าวว่า
การเมืองภาคประชาชน หมายความถึง การเมืองที่ภาคประชาชนส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในทุกระดับ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นการเมืองที่ประชาชนนอกสภาฯ มีบทบาทและเข้าใจถึงอานาจโดยตรงใน
การจั ดสรรทรัพ ยากรสาธารณะต่าง ๆ และการเข้าถึงอานาจในการกาหนดนโยบายสาธารณะโดยไม่ต้อ งผ่ าน
การเมืองประชาธิปไตยแบบตัวแทนทั้งจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึงต้องสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
และประชาธิปไตยทางตรงให้เกิดขึ้น เพื่ อกากับและกาหนดทิศ ทางการเคลื่อนไหวของประชาชน มากกว่าฝาก
ความหวังและพึ่งพาระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเพียงอย่างเดียว
จากทรรศนะของนักวิชาการอาจสรุปความได้กว้าง ๆ ว่า การเมืองภาคประชาชนคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ท่ามกลางการเมืองในเชิงสถาบันหรือประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ พลเมืองในฐานะสมาชิกของสั งคมจึงเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในการใช้อานาจเพื่อตัดสินใจในการจัดการตนเอง ซึ่งมี
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองและกลุ่มทางสังคมให้มีพลังมากพอที่จะท้าทายหรือโต้ตอบกับอานาจรัฐที่
พยายามครอบงาหรือช่วงชิงอานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรและอานาจในการปกครองตนเองของพลเมือง
คาว่า “การเมืองภาคประชาชน” ในบริบทของเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ปรากฏขึ้นนับตั้งแต่การประกวด
พานแว่นฟ้าเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ดังที่สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการการจัดประกวดในขณะนั้นได้กล่าวถึงเจตจานงของรางวัลเมื่อแรกเริ่มมีการประกวดว่า (ตัวเน้นเป็น
ของผู้เขียน) ในยุคแห่งการสถาปนาการเมืองภาคประชาชนให้มั่นคงแข็งแรงภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
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ไทย พุทธศักราช 2540 นี่ย่อมเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสาคัญที่จะเห็นระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ แบบเกิดขึ้น เห็น
การเมืองเป็นเรื่องของพลเมืองเกิดขึ้น และเห็นจิตสานึกทางการเมืองได้แพร่กระจายในทุกซอกหลืบของสังคมไทย
โครงการประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองรางวัล “พานแว่นฟ้า” จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางรัฐสภาได้ริเริ่มขึ้น
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอิสระ ใช้ศิลปะการประพันธ์เป็นกระจกเงาสะท้อนภาพที่แท้จริง
อีกมุมหนึ่งของการเมืองไทย สะท้อนภาพที่เป็นตัวตนของสังคมไทยให้รับรู้ร่วมกัน (รักษ์มนัญญา สมเทพ. 2546 :
239) เช่นเดียวกับอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาในขณะนั้นที่กล่าวถึง “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ไว้ในคา
นิยมของเล่มสองในทานองเดียวกันว่า ด้วยเจตนารมณ์ ให้เกิดการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองของไทย และ
ส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตยผ่านเนื้อหาแห่ง
วรรณกรรมการเมืองไปสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างกว้างขวาง (รักษ์มนัญญา สมเทพ. 2547 : คานิยม)
อย่างไรก็ตาม แม้คาว่า “การเมืองภาคประชาชน” ดูเหมือนจะเป็นคาสาคัญที่ปรากฏในเรื่องสั้นพานแว่น
ฟ้า ทว่าเรื่องสั้นส่วนใหญ่กลับกล่าวถึงสิทธิการเลือกตั้งและการมอบอานาจการปกครองผ่านประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนเป็นหลัก จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า เรื่องสั้นรางวัลพานแว่ นฟ้า นับแต่ พ.ศ. 2545-2555 ที่กล่าวถึง
การเมืองภาคประชาชน โดยมีองค์ประกอบหลักที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวหรือกาหนดนโยบาย
สาธารณะ ตลอดจนเสนอการตรวจสอบและลดการครอบงาของรัฐนั้นมีอยู่เพียง 12 เรื่อง จากทั้งหมด 115 เรื่อง
และเรื่องที่สะท้อนให้เห็นปัญหาอย่างชัดเจน ตลอดจนนาเสนอวิธีแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เพียง 6 เรื่องเท่านั้น
ประเด็นเรื่องการเมืองภาคประชาชนที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าซึ่งมีจานวนที่ค่อนข้างน้อย อาจ
วิเคราะห์ได้สองประการ ประการแรกคือ ผู้เขียนที่ส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดหรือกรรมการผู้ตั ดสินการประกวดมิได้ให้
ความสาคัญในเรื่องการเมืองภาคประชาชนอย่างแท้จริง จึงมิได้เขียนขึ้นหรือได้รับคัดสรรให้ได้รับรางวัล หรืออีก
ประการหนึ่งคือ กระบวนการคัดสรรเรื่องที่ส่งเข้าประกวดจนถึงขั้นตอนการได้รับรางวัลและการตีพิมพ์ มีความมุ่ง
หมายที่จะนาเสนอภาพของการเมืองภาคประชาชนในลักษณะหรือนิยามที่จากัดตามความมุ่งหมายบางประการของ
ผู้จัดประกวด ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจว่า เรื่องสั้นพานแว่นฟ้ากล่าวถึงความหมายและลักษณะของการเมืองภาค
ประชาชนไว้อย่างไร ตลอดจนนาเสนอแนวคิดของการเมืองภาคประชาชนไว้อย่างไรบ้างผ่านกระบวนการ “ประกวด
และคัดสรร” ของรางวัลซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐสภาและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
เรื่องสั้นการเมืองของไทยในเชิงประวัติศาสตร์และแนวคิดในแต่ละยุคสมัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหมายของการเมืองภาคประชาชนในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2545-2555
2. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดของการเมืองภาคประชาชนในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้คัดสรรและวิเคราะห์เรื่องสั้นจานวนหนึ่งในฐานะเรื่องที่กล่าวถึง “การเมืองภาคประชาชน” โดย
อาศัยนิยามจากหนังสือชุด การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ของสานักงานเลขาธิการรัฐสภา
(2554) และ การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2548) เพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบของเรื่องว่ามีความสอดคล้องกับคานิยามของการเมืองภาคประชาชนหรือไม่ และองค์ประกอบแต่ละ
ส่วนในเรื่องสามารถตีความและสะท้อนสังคมในทิศทางใดบ้าง
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาความหมายและคานิยามของ “การเมืองภาคประชาชน” จากหนังสือและงานวิจัยต่าง ๆ
2. ศึกษาเรื่องสั้นนับแต่การประกวดครั้งแรกจาก พ.ศ. 2545-2555 จานวน 115 เรื่อง
3. คัดสรรเรื่องสั้น 6 เรื่องที่มีองค์ประกอบของเรื่องสอดคล้องกับนิยามของการเมืองภาคประชาชน
4. ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภาคประชาชนในเรื่องสั้นดังกล่าวเพื่อให้
เห็นการตีความและการสะท้อนภาพการเมืองภาคประชาชน
ผลการวิจัย
การเมืองภาคประชาชนในรางวัลพานแว่นฟ้า : ปัญหาและหนทาง
จากการวิเคราะห์เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้านับตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2555 พบว่า นับตั้งแต่การจัดประกวด
ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน เรื่องสั้นพานแว่นฟ้ าทาหน้าที่รวบรวม คั ดกรอง และคั ดสรรเรื่องสั้นที่ มีประเด็นทาง
การเมืองร่วมกันหลากหลายรูปแบบ ลักษณะหนึ่งคือการสะท้อนภาพสังคมหรื อตีแผ่ให้เห็นปัญหาทางการเมืองที่
เกิดขึ้น ขณะที่เรื่องสั้นอีกชุดหนึ่งทาหน้าที่เสนอทางออกของปัญหาดังกล่าว ในประเด็นของการเมืองภาคประชาชน
ที่นับได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของเรื่องสั้นพานแว่นฟ้านั้น มีเรื่องที่กล่าวถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การร่วมมือกันของภาครัฐและนายทุนเพื่อลดทอนอานาจทางการเมืองของประชาชน
สาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งของการช่วงชิงอานาจการปกครองระหว่างรัฐและภาคประชาชนเกิดจากการที่
รัฐใช้อานาจไม่เป็นธรรมในการครอบครองและจัดการทรัพยากร จนทาให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรเกิดความ
เหลื่อมล้าในสังคมและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยที่ช่องทางภายในระบบการเมืองปกติไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
การออกเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ของการเมืองภาคประชาชนจึงเกิดขึ้นเพราะปัญหาและข้อจากัดดังกล่าว ดังที่
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2548 : 92-93) ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่า สาเหตุหลักที่ ทาให้ประชาชนหลายหมู่เหล่าออกมา
เรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ของตน ล้วนสืบเนื่องมาจากการเข้าไม่ถึง (Inaccessibility) กระบวนการใช้อานาจของรัฐ
ซึ่งมุ่งตอบสนองการขยายตัวของทุนโดยไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มชนที่เสียเปรียบเท่าที่ควร ซึ่งที่มาของ
อานาจเบ็ดเสร็จของรัฐในการรุกรานท้องถิ่นนั้น เสกสรรค์ชี้ให้เห็นว่าเกิดจากวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสังคมอย่าง
น้อย 2 ประการคือ 1) วัฒนธรรมอุปถัมภ์ ซึ่งเน้นการสนองผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลมากกว่าความถูกต้องของ
หลักการ และ 2) โครงสร้างรัฐแบบรวมศูนย์อานาจไว้ที่ส่วนกลาง ทาให้เกิดวัฒนธรรมอุปถัมภ์ดารงความสัมพันธ์ทาง
อานาจโดยมีรัฐราชการ (Bureaucratic state) เป็นศูนย์กลาง สายสัมพันธ์ต่าง ๆ ของระบบอุปถัมภ์ได้แทรกซึมอยู่
ในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบผลประโยชน์ต่างตอบแทนในพรรค โครงการรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผลประโยชน์
ระหว่างกลุ่มทุนทั้งไทยและต่างประเทศ กลายเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบไทย ๆ (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
2548 : 95)
การเข้ามาของกลุ่มทุนผ่านระบบประชาธิปไตยตัวแทนนั้น สมบัติ จันทรวงศ์ (2536 : 23-24) ได้
ชี้ให้เห็นว่าเริ่มขึ้นนับตั้งแต่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมครั้งสาคัญ ในช่วงทศวรรษ 2510 จาก
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งทาให้เกิดชนชั้นนา (Elite) กลุ่มใหม่คือบรรดาพ่อค้าและนายทุน ดังที่กล่าวว่า
เกิ ด “ชนชั้ น น าทางชนชั้ น ” ที่ ข ยายตั ว เติ บ ใหญ่ เนื่ อ งจากการจ าเริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ภาคเอกชนขึ้น .การต่อสู้ทางการเมืองที่แต่ไหนแต่ไรมาถูกจากัดตัวอยู่แต่ภายในวงของสถาบันราชการก็เริ่มขยายวง
ออกมาสู่กลุ่มพลังเศรษฐกิจสังคมนอกระบบราชการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังของเศรษฐกิจและการเมืองในระดับบน
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ของสังคมที่แปรเปลี่ยนจากความสัมพันธ์แบบ “การเมืองระบบอุปถัมภ์” ไปสู่สัมพันธภาพระดับ “หุ้นส่วน” ที่เท่า
เทียมกัน
ดังนั้นนับแต่การเกิดขึ้นของชนชั้นนาใหม่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน ก็กลับกลายเป็นเวทีการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นนาจากภาคเอกชน ดังที่เสน่ห์ จามริก (2540
: 335) ได้กล่าวไว้ว่า นับแต่ผลการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งพ่อค้าและนักธุรกิจได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรถึง 45.7% ของจานวนสมาชิกทั้งหมด เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่สองของปี พ.ศ. 2500 สถิตินี้ได้เพิ่มขึ้น
มากกว่าเท่าตัว
การร่วมมือของภาครัฐและนายทุนในการถือสิทธิ์ขาดที่ได้รับผ่านประชาธิปไตยแบบตัวแทนเพื่อเข้ามา
รุกรานการถือครองทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างเลือดเย็นและเหี้ยมเกรียม เปลี่ยนพื้นที่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นแหล่ง
ผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดในเรื่องสั้น ผู้ล่า ของ เริงณรงค์ เกตุพินิจ (กลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร. 2551) เรื่องสั้นรางวัลชมเชยจากการประกวดปี 2550 ซึ่ง
กล่าวถึงเรื่อ งราวของชายสองคนที่ เป็ น เพื่ อนรักกั น มานานอย่ าง ดา และ ชั ยชนะ ซึ่ งเป็ น ลูก หลานชาวประมง
เหมือนกัน แต่เลือกวิถีทางที่แตกต่างกัน ฝ่ายดานั้นเลือกจะสืบทอดอาชีพชาวประมงต่อจากบรรพบุรุษ ขณะที่ชัย
ชนะเลือกที่จะขายเรือทั้งหมดเพื่อนาเงินมาเป็นทุนลงเล่นการเมือง โดยเขาพยายามชูประเด็นเรื่องการต่อต้านอวน
ลากซึ่งกาลังรุกรานทรัพยากรทางทะเลของชาวบ้าน ส่งผลให้เขาได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น ทว่าต่อมา แม้ชัยชนะจะ
ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาเทศบาล แต่เขาก็พยายามบิดพลิ้วคาสัญญาที่มีต่อชาวบ้าน เนื่องจากเบื้องหลังของชัย
ชนะ ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มอวนลาก และเขาได้ตกลงผลประโยชน์กับกลุ่มอวนลากแล้ว
สุดท้ายเรืออวนลากก็ยังคงรุกรานทะเลอย่างไม่หยุดหย่อน ทาให้ผู้คนในท้องถิ่นหลายต่อหลายคนรวมถึงดาต้องเลิก
อาชีพประมง ภายหลังชัยชนะจึงได้เฉลยให้ดาฟั งว่า การรุกรานของอวนลากว่าไม่ใช่ปัญ หาที่การเมืองในระดับ
ท้องถิ่นจะแก้ปัญหาได้ เนื่องจากเจ้าของอวนลากล้วนแต่เป็นผู้มีอิทธิพลที่วางเครือข่ายอุปถัมภ์ไว้ในระบบราชการ
และการเมืองระดับประเทศทั้งหมดแล้ว และเขาทาอะไรไม่ได้ จึงเลือกที่จะตักตวงหาผลประโยชน์แทน
“พวกเรืออวนลากน่ะ ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกเศรษฐี แต่ก่อนก็เป็นเพียงผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น แต่ตอนนี้
เขาขยายอานาจด้วยการวางเส้นสายอยู่ในระบบราชการและข้าราชการการเมือง ลูก ๆ หลาน ๆ ของเขาถูกส่งไป
เรียนสูง ๆ ถึงเมืองนอกเมืองนา กลับมาก็รับราชการในกระทรวงสาคัญ ๆ หรือไม่ก็ไปลงรับสมัครเลือกตั้งและก็ไปอยู่
คุมอานาจทางการเมืองหมดแล้ว ไม่ว่าระดับตาบล อาเภอ จังหวัดหรือประเทศ เพื่อคอยอานวยความสะดวกให้ธุรกิจ
ของเขา” (กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร. 2551 : 112)
ขณะที่ดาเสนอว่าหากรวมตัวกันประท้วง ซึ่งเป็นหนทางการแสดงออกทางประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมจะทาให้ภาครัฐหันมาสนใจบ้าง แต่ชัยชนะก็เตือนว่าไม่มีประโยชน์ใด ๆ เพราะมันเกี่ยวพันกับผลประโยชน์
จานวนมหาศาล
“ถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันรวมตัวประท้วงอย่างไม่หยุดหย่อนเล่า ” ดาเอ่ยเสียงแข็งอย่างไม่
ยอมแพ้ ชัยชนะยิ้มที่มุมปากก่อนยักไหล่อย่างไม่ยี่หระ
“ทางการไม่หันกลับมามองแกหรอก อย่างมากก็มารับหนังสือเพื่อถ่วงเวลาไปวัน ๆ ก็ผู้บริหารของ
จังหวัดหรือของกระทรวงมันก็พวกของอวนลากทั้งนั้น อีกอย่างพวกเรืออวนลากน่ะเสียภาษีให้รัฐและองค์การส่วน
ท้องถิ่นปีละเป็นล้าน ๆ เขาคงไม่โง่คิดตัดเส้ นทางทามาหากินหรอก” (กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรม
สภาผู้แทนราษฎร. 2551 : 112 - 113)
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ดาซึ่งเชื่อมั่นในการเมืองภาคประชาชนจึงตั้งตัวเป็นแกนนาประท้วงการใช้อวนลาก เขาจึงทั้งถูกจับเข้า
คุกและถูกขู่ฆ่า เพื่อนร่วมประท้วงทยอยหายไปทีละคน ๆ และยอมจานนต่อการรุก รานท้องถิ่น วันหนึ่งชัยชนะจึง
เข้ามาทาบทามให้ ด าเข้ าสู่ส นามการเมื อ งท้ อ งถิ่น แทนตน ส่ วนเขานั้ น จะลงเล่ น การเมื องระดั บ ประเทศ ด าซึ่ ง
สิ้นไร้ไม้ตอกจึงไม่คิดจะต่อต้านชัยชนะอีก และคิดฝันเอาไว้ว่าการขึ้นมามีอานาจครั้งนี้ ตนเองจะมีโอกาสกลายเป็น
“ผู้ล่า” อย่างชัยชนะบ้าง
เรื่องสั้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงอานาจของภาครัฐที่เข้ามารุกรานท้องถิ่นได้อย่างเบ็ดเสร็จจนไม่มีทางจะ
ต้านทานได้ ดังจะเห็นได้จากตัวละครทั้งสองคนที่ผู้แต่งได้สร้างให้เป็นตัวละครที่เท่าเทียมกันในช่วงแรก โดยให้ชัย
ชนะเป็นผู้ที่หันไปใช้อานาจรัฐ ส่วนดาก็เปรียบเสมือนกลุ่มอานาจเดิมในท้องถิ่นที่ต้องการรักษาฐานทรัพยากรโดย
ฝากฝังให้ชัยชนะใช้อานาจรัฐเพื่อต่อต้านกลุ่มอวนลากที่กาลังทาลายทรัพยากรท้องถิ่น ทว่าเมื่อชัยชนะได้ขึ้นครอง
อ านาจกลั บ ร่ว มมื อ กั บ กลุ่ ม ทุ น เพื่ อ รุก รานชาวบ้ า น ไล่ ต้ อ นจนกระทั่ งด าต้ อ งเลิ ก อาชี พ เดิ ม แม้ ด าจะพยาย าม
เคลื่อนไหวด้วยพลังของการเมืองภาคประชาชนอย่างเช่นการยื่นหนังสือประท้วง การรวมกลุ่มชุมนุมต่อต้าน แต่ก็
เป็นการเคลื่อนไหวอย่างอ่อนพลัง ด้วยอานาจรัฐที่เบ็ดเสร็จเกินไปทาให้การเมืองภาคประชาชนแทบไม่มีบทบาทและ
ต้องกลายเป็นผู้แพ้ในที่สุด ดังเช่นดาในตอนท้ายเรื่องที่ แม้จะถูกรุกรานอย่างหนัก ทว่าเขาก็ยอมจานนและพยายาม
เข้าไปในการเมืองระบบตัวแทนเพียงเพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์ นี่ก็คือความพ่ายแพ้ของการเมืองภาคประชาชนที่
ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเอง
การต่อสู้กับกลุ่มทุ นอุตสาหกรรมที่ร่วมมือกับกลุ่มนักการเมืองท้ องถิ่น และระบบอุปถัมภ์ที่ ขยาย
เครือข่ายจนแทรกซึมเข้ามาในกลุ่มคนท้องถิ่นได้สะท้อนให้เห็นในเรื่องสั้น วิถีแห่งสัตว์ ของ เริงณรงค์ เกตุพินิจ
(กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร. 2549) เรื่องสั้นรางวัลชมเชยจากการประกวดปี
2548 ซึ่งกล่าวถึง “ผู้ใหญ่คา” ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านชาวน้าเลที่กาลังถูกทางการรุกล้าที่ทากินโดยอ้างว่าจะสร้าง
เขื่อนเพื่อประโยชน์ของชาติ ผู้ใหญ่คานึกถึงครั้งก่อนที่ถูกไล่ที่จากริมทะเลให้มาตั้งรกรากใหม่ที่นี่ โดยที่หมู่บ้านเดิม
กลายเป็นสถานที่พักตากอากาศของผู้มีอานาจบางคนเท่านั้น ผู้ ใหญ่คาจึงเป็นตัวตั้งตัวตีในการประท้วงมิให้สร้าง
เขื่อน ทว่าทางการกลับโต้ตอบโดยส่งลูกชายของแกเองมาเกลี้ยกล่อม ซึ่งลูกชายของผู้ใหญ่เป็นลูกจ้างของผู้มีอานาจ
คนนั้นนั่นเอง แม้ว่าผู้เป็นพ่อจะพยายามอธิบายถึงต้นสายปลายเหตุของการสร้างเขื่อนว่าจะนาไปสู่การทุจริตและ
เอือ้ ประโยชน์เฉพาะพวกพ้องอย่างไรบ้าง แต่ลูกชายก็คัดค้านโดยอ้างว่าผู้มีอานาจท่านนั้นมีบุญคุณต่อเขา
“มันเป็นผลประโยชน์ของคนแค่กลุ่มเดียว แต่มันสร้างผลกระทบให้กับเราทั้งหมู่บ้าน ทั้งปะการัง โขดหิน
ธรรมชาติใต้น้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลต้องพังพินาศ มันต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่มันจะคืนกลับมาอีกครั้ง
“แกร่าเรียนมาสูงน่าจะช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้าน แค่แกไปร่างหนังสือแสดงผลกระทบการ
สร้างเขื่อนหินต่อธรรมชาติ แล้วก็ไปยื่นต่อนายอาเภอคัดค้านแสดงความไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนได้ไหม”
“มั น ไม่ ได้ ห รอกพ่ อ นายเขามี บุ ญ คุ ณ กั บ ฉั น เขาให้ ง านฉั น ท า ให้ ฉั น มี เงิน เดื อ นใช้ จ่ า ย ฉั น จะไป
ขวางทางโครงการเขาได้อย่างไร” (กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร. 2549 : 51-52)
วันต่อมาผู้ใหญ่คาจึงพาลูกชายไปดักลอบปลาหมึกเหมือนที่เคยช่วยกันสมัยที่ลูกชายยังไม่ไปเรียนต่อใน
เมือง ผู้ใหญ่คาและลูกชายพบหมึกกระดองสองตัวติดอยู่ในลอบ และหมึกตัวใหญ่กาลังพยายามกินหมึกตัวเล็กอยู่
ผู้ใหญ่คาจึงพูดเปรียบเปรยว่าเหมือนเรื่องที่ลูกชายพยายามกล่อมให้พ่อโอนอ่อนต่อข้อเสนอสร้างเขื่อน เพราะไม่ว่า
อย่างไรผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็คือทั้งคู่ ทว่า ลูกชายกลับมองว่ามันเป็นวิถีธรรมดาของโลก วันต่อมา ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่
ยอมจานนต่อจานวนเงินมหาศาลที่ทุ่มเข้ามาจึงตั้งเป็นกลุ่มสนับสนุนการสร้างเขื่อน เมื่อผู้ใหญ่คาบริภาษว่าชาวบ้าน
กลุ่มนั้นไม่รักบ้านเกิด พวกเขาก็สวนกลับว่า ต่อให้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะเหมือนครั้งก่อนที่ถูกไล่ที่เพื่อสร้างรีสอร์ตนั่นเอง
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ในที่สุดผู้ใหญ่คาก็ยอมจานนต่อการรุกไล่พื้นที่ของรัฐ ตอนจบเขาได้กินหมึกกระดองที่ล่ามาได้เมื่อวานและนึกถึงเรื่อง
ที่มันเข่นฆ่าพวกพ้องเพื่ออยู่รอด จากนี้ไปเขาเองก็คงต้องใช้ชีวิตด้วย “วิถีแห่งสัตว์” ไม่ต่างจากมันเลย
เรื่องสั้นเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงระบบอุปถัมภ์ที่หยั่งรากลึกลงมาจนถึงระดับท้องถิ่น นั่นคือลูกชายของ
ผู้นาการต่อสู้อย่างผู้ใหญ่คาที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุปถัมภ์และพยายามเกลี้ยกล่อมให้บิดาของตนยอมจานน
โดยผู้เขียนได้ใช้ฉากการจับหมึกกระดองที่หมึกตัวใหญ่กว่ากินหมึกตัวเล็กเป็นฉากเปรียบเทียบการต่อสู้ของการเมือง
ภาคประชาชน ทั้งที่สุดท้ายแล้วมันก็จะถูกมนุษย์กินทั้งหมด นั่นคือการต่อสู้ของชาวบ้านต่อกลุ่มผู้มีอานาจที่กาลังมา
รุกราน ดังจะเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านเองก็แตกออกเป็นสองกลุ่มคือมีบางพวกที่สนับสนุนการสร้างเขื่อน โดยได้ รับ
ผลตอบแทนเป็นเงินจานวนหนึ่ง พลังอานาจของการเมืองภาคประชาชนที่ควรจะสามัคคีเมื่อถูกอานาจรัฐรุกราน
กลับแย่งชิงผลประโยชน์กันเองไม่ต่างจากหมึกกระดองที่มนุษย์ถูกจับกินทั้งหมดในตอนท้าย
ทั้งเรื่อง ผู้ล่า และ วิถีแห่งสัตว์ สะท้อนให้เห็นถึงการรุกคืบอย่างเงียบเชียบและเยียบเย็นของกลุ่มทุน
ผ่านระบบอุปถัมภ์และเส้นสายอานาจที่แทรกซึมอยู่ในระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน โดยเฉพาะเมื่อตัวแทนของ
ประชาชนไม่ได้อาสาเข้าไปทางานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง หากแต่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง
เอาไว้ ทาให้คนท้องถิ่นผู้เคยครอบครองพื้นที่เดิมต้องพลัดพรากจากชุมชน กลายเป็นคนชายขอบที่ไม่สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรหรือสูญเสียพื้นที่ทามาหากิน กลายเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอก สุดท้ายก็ต้องยอมพึ่งพาระบบดังกล่าวเพื่อการอยู่
รอด สูญสิ้นสานึกทางการเมืองอย่างสิ้นเชิง ดังที่ Noam Chomsky (อ้างถึงใน เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2548 : 152)
กล่าวว่า
ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมใหม่ที่เชิดชูกลไกตลาด ได้เล็งใส่ส่วนนี้ (บทบาททางการเมือง) แบบ
จ่อยิงเลยทีเดียว แทนที่ระบอบดังกล่าวจะผลิตพลเมือง กลับผลิตผู้บริโภค แทนที่จะช่วยสร้างชุมชน มันกลับสร้าง
ศูนย์การค้า ผลรวมที่ออกมาคือทั้งสังคมต้ องแตกออกเป็นอนุภาคชิ้นเล็กชิ้นน้อย เต็มไปด้วยปัจเจกบุคคลที่ไม่เอา
ธุระ ไร้สิ่งยึดเหนี่ยวและไร้อานาจทางสังคม
สังคมที่แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และปัจเจกบุคคลที่ไม่เอาธุระนั้นสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจาก
ภาพหมู่บ้านและตัวละครทั้งสองเรื่อง นั่นคือ ดา ที่สูญเสียทุกอย่างจนสิ้นเนื้อประดาตัว จนต้องกลายเป็นลูกน้องของ
ชัยชนะ และสูญเสียความคิดที่จะปกป้องหมู่บ้าน หันมาหาผลประโยชน์จากการเมือง และลูกชายของผู้ใหญ่คาที่เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบที่รุกคืบเข้ามาทาลายหมู่บ้าน พร้อมกับเกลี้ยกล่อมให้ผู้ใหญ่คากลายมาเป็นหัวคะแนนให้เจ้า นาย
ของตนอีกด้วย นี่จึงเป็นความล้มเหลวของการเมืองแบบตัวแทนในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น และความพ่ายแพ้ของ
การเมืองภาคประชาชนที่ถูกระบบการเมืองแบบตัวแทนรุกไล่ทาลายอย่างต่อเนื่อง
จะเห็นได้ว่าระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ซึ่งควรจะเป็นช่องทางการใช้อานาจของประชาชน กลับ
กลายเป็นช่องทางการขยายอานาจของกลุ่มทุนที่แทรกซึมเข้ามาทั้งในระดับผู้กาหนดนโยบายและในระดับประชาชน
ท้องถิ่น และกีดกันผู้ครองอานาจอธิปไตยที่แท้จริงออกไปเป็นเพียงคนชายขอบทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ประชาชนถูกตัดขาดจากภาครัฐเพราะปัญหาความยากจน
เมื่อผลจากการรุกรานทรัพยากรจากส่วนกลางเริ่มส่งผลมากขึ้น จึงเกิดประชาชนที่ถูกแย่งหรือถูก
จากัดการเข้าถึงทรัพยากร ระบบอุปถัมภ์และการรวมอานาจที่ศูนย์กลางซึ่งเน้นการอุปถัมภ์พวกพ้องและกีดกันผู้ที่ไม่
มีผลประโยชน์กับตน ประชาชนส่วนหนึ่งจึงกลายเป็น “คนชายขอบ” จนกลายเป็น “ปัจเจกบุคคลที่ไม่เอาธุระทาง
การเมือง” สวนทางกับแนวทางของการเมืองภาคประชาชนที่ต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบการเมือง
เช่นในเรื่อง มะเส๊าะ...ผู้ไม่มีหมายเลข ของ ปกาศิต แมนไทยสงค์ (รักษ์มนัญญา สมเทพ. 2548) เรื่องสั้นรางวัล
ชมเชยจากการประกวดปี 2547 ซึ่งกล่าวถึงหญิงผู้ยากไร้นามว่า “มะเส๊าะ” ซึ่งมีภาระต้องทามาหาเลี้ยงชีพอยู่ตั้งแต่
เช้าจนถึงเย็น เมื่อรัฐบาลได้ประกาศโครงการลงทะเบียนคนจน ซึ่งอันที่จริงน่าจะเป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนที่
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ไม่มีเงินจริง ๆ อย่างเธอ แต่เมื่อเธอได้ฟังรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายในการยื่นเอกสารต่ าง ๆ ตลอดจนต้องเสียเวลา
เดินทางเพื่อไปลงทะเบียนที่อาเภอ เธอก็ถอดใจไม่ไปลงทะเบียน
บางทีนโยบายที่ทางรัฐบาลกาหนด กลับเป็นเพียงนโยบายเพื่อรองรับคนชั้นกลางมากกว่า ผมมองไม่
เห็นใบหน้าหยาบกร้านอย่างมะเส๊าะ ผู้ซึ่งสวมรองเท้าแตะและใส่เสื้อขาด ๆ บนที่ว่าการอาเภอสักคน แน่ล่ะคนจน ๆ
กลับไม่มีโอกาสได้ไป เพราะมัวแต่ทางานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง...
ผมคิดถึงใบหน้าและแววตามะเส๊าะ สลับใบหน้าและแววตาแต่ละคนบนที่ว่าการอาเภอเมื่อตอนเที่ยง
ไล่ตั้งแต่จ่ามี เถ้าแก่หวัง กานันเสริญ รวมถึงพี่พนมบ้านคูหัวนอน รายชื่อเหล่านี้เหมือนตอกย้าให้ผมรู้ว่าโลกใบนี้ไม่มี
พื้นที่ว่างให้กับคนอย่างมะเส๊าะแล้วจริง ๆ (รักษ์มนัญญา สมเทพ. 2548 : 104)
เรื่องสั้นเรื่องนี้จึงชี้ชวนให้ผู้อ่านได้ทบทวนถึงโครงการหรือนโยบายที่กาหนดมาโดยส่วนกลาง แต่ด้วย
ระบบซึ่งถูกกาหนดมาให้รองรับชนชั้นกลางจึงกลับไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้
นโยบายดังกล่าวยังเป็นการตอกย้าให้เห็นถึงพื้นที่ที่ถูกจากัดของประชาชนผู้ซึ่งมีความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจอย่าง
สุดขั้วจนกระทั่งไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรใด ๆ แม้แต่ทรัพยากรที่รัฐจัดสรรมาให้ ดังเช่นที่คณะทางานวาระทาง
สังคมได้วิเคราะห์เอาไว้ว่า
นโยบายพัฒนาที่มุ่งแต่จะสร้างความมั่งคั่งให้แก่คนจานวนน้อย โดยการที่รัฐแย่งชิงเอาทรัพยากรจาก
คนส่วนใหญ่ไปบาเรอผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยตลอดเวลา ก็นับเป็นสาเหตุของความยากจนในเมืองไทย ยิ่งคน
จนไร้อานาจก็ยิ่งทาให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายพัฒนาได้เลย
...ความยากจนมีมูลเหตุมาจากการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่กระทบถึงการจัดการทรัพยากร
ในขณะที่ค นจนไร้อานาจที่จะเข้าไปร่วมในการตัดสินใจ ฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความยากจนเป็นผลผลิตของ
การเมือง (คณะทางานวาระทางสังคม. 2544 : 115-116)
นอกจากนี้ ความยากจนอย่างถึงที่สุดยังส่งผลให้จิตสานึกทางการเมืองของประชาชนบางส่วนเลือน
หายไป ดังเช่นในเรื่องสั้น อาหารมื้อค่า ของอุเทน พรมแดง เรื่องสั้นรางวัลชมเชยจากการประกวดปี 2549 (กลุ่ม
งานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร. 2550) เป็นเรื่องราวของแม่ และลูกสาวซึ่งชอบกินปูม้า
มาก ทว่าด้วยอาชีพขายน้าผลไม้ซึ่งมีรายได้ต่อวันไม่มากนัก ทาให้เด็กหญิงไม่มีโอกาสกินอาหารที่ชอบเลย จนกระทั่ง
วันหนึ่งเกิดการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ของประชาชนทั้งที่สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาล ซึ่งแม่ก็ได้นาน้าผลไม้ไป
ขายในที่ชุมนุม ได้กาไรมาพอซื้อปูม้าให้ลูกกิน เด็กหญิงจึงดีใจมาก ทว่าต่อมาไม่นานการชุมนุมก็ยกเลิก ทาให้แม่ขาย
น้าผลไม้ไม่ได้เหมือนเคย ด้วยความที่เด็กหญิงยังไร้เดียงสาจึงบอกกับแม่ว่าอยากให้มีการชุมนุมประท้วงกันอีก เพื่อที่
แม่จะได้ขายน้าได้กาไรมาซื้อปูม้าให้เธอได้กินอีกครั้ง
“ช่วงที่เขาประท้วงกัน แม่ขายน้าได้ดี มีตังค์ซื้อกับข้าวดี ๆ ให้หนูกิน ทาไมเขาไม่ประท้วงกันอีกล่ะ แม่รู้มั้ย?”
มาลีเงียบงัน ไม่รู้จะอธิบายให้ลูกเข้าใจอย่างไรดี
“เมื่อไหร่เขาจะประท้ วงกันอีกล่ะแม่? หนู อยากกินปู ม้า...” (กลุ่มงานเผยแพร่ป ระชาธิปไตยและ
กิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร. 2550 : 153)
เรื่องสั้นเรื่องนี้มองในแง่หนึ่งอาจเป็นมุมกลับของการเคลื่อนไหวหลัง 14 ตุลาคมที่มีคาขวัญว่า “ไม่รบ
นายไม่หายจน” ซึ่งมีการวิเคราะห์ว่า การเผยแพร่ประชาธิปไตยที่นักศึกษาออกสู่ชนบท ทาให้มีการให้ความรู้แก่
ชาวนาในประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมในสังคม จนเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ชาวนาเกิดจิตสานึกทาง
การเมื อ งและเห็ น ปั ญ หาการเอารัด เอาเปรี ย บในเชิ ง โครงสร้า ง (ประภาส ปิ่ น ตบแต่ ง . 2541 : 21) ทว่า ระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมในปัจจุบันกลับทาให้ผู้ที่มีความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจถูกตัดขาดจากวงจรการเมืองอย่างสิ้นเชิง
ดังที่ Noam Chomsky (อ้างถึงใน เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2548 : 152) วิเคราะห์ว่าระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยที่
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มุ่งเชิดชูกลไกตลาดได้ผลิตผู้บริโภคแทนที่จะผลิตพลเมือง ความยากจนแทนที่จะปลุกเร้าให้คนเข้าร่วมในการแสดง
พลังภาคประชาชน กลับทาให้บุคคลถูกตัดขาดออกจากบทบาทการมีส่ วนร่วมในระบบ แสดงให้เห็นว่าปัญหาความ
เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประชาชนนั้นส่งผลต่อจิตสานึกทางการเมืองของประชาชน ที่เด็กหญิงเรียกร้องให้มีการ
ชุมนุมไม่ใช่เพราะจิตสานึกทางการเมืองแต่เพราะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับมากกว่า แม้ว่าการชุมนุมนั้น
อาจนามาซึ่งความวุ่นวายหรือปัญหาทางการเมืองก็ตามที
จะเห็นได้ว่า ผลจากการที่ชุมชนท้องถิ่นถูกทาลาย และการถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรที่เคยเป็น
ของตน จึงส่งผลกระทบให้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเกิดคนจนที่ไม่
สามารถเข้าถึงทรัพยากรส่วนกลางมากขึ้น จึงทาให้นโยบายของรัฐบาลไม่ทาให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจทางการเมือง
เพราะต้องยุ่งอยู่กับการทามาหากินจนกระทั่งถูกตัดขาดจากกิจกรรมทางการเมือง และสูญเสียจิตสานึกทางการเมือง
ในที่สุด
ทางออกของการเมืองภาคประชาชน : การยึดโยงระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
แม้ว่าเรื่องสั้นพานแว่นฟ้าส่วนมากจะสะท้อนให้เห็นถึงความพ่ายแพ้ของกระบวนการเคลื่อนไหวภาค
ประชาชน เช่น การประท้วงที่สุดท้ายต้องยอมจานนต่ออานาจของส่วนกลาง แต่ก็ยังมีเรื่องสั้นจานวนหนึ่งที่นาเสนอ
ทางออกของพลังภาคประชาชนในเชิงบวก ซึ่งประชาชนเหล่านั้นมีความสามารถในการพึ่ง พาตนเอง ทั้งด้วยการใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ ซึ่งทาให้มีอานาจการต่อรองทางเศรษฐกิจกับกลุ่มอานาจ
อื่นของประชาธิปไตยระบบตัวแทน อย่างไรก็ตามการแสดงออกของพลังภาคประชาชนก็ยังถูกจากัดเอาไว้ที่การทา
ตามระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ไม่ว่าจะเป็น การตัดสินใจเลือกผู้สมัครผ่านการเลือกตั้งซึ่งอานาจการตัดสินใจ
ทางการเมืองไม่ถูกผูกติดอยู่กับกลุ่มผลประโยชน์ หรือการส่งตัวแทนของกลุ่มตนลงต่อสู้ในสนามเลือกตั้ง ดังเช่นใน
เรื่อง ทุเรียนการเมือง ของเชษฐพล มานิตย์ (กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร. 2553)
เรื่องสั้นรางวัลชมเชยจากการประกวดปี 2552 กล่าวถึง “ยาย” ผู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้จากการรวมกลุ่มกันเป็น
สหกรณ์การผลิตทุเรียนทอด จึงทาให้ยายเลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมานาน เนื่องจากความผิดหวังที่การเลือกตั้งของ
ตนไม่สามารถส่งผลใด ๆ ทางการเมืองได้ แต่ใ นที่สุด หลานสาวชื่อเมี่ยงก็ชี้ให้เห็นว่าแม้ยายจะพยายามหลบเลี่ยง
การเมืองแค่ไหน แต่การเมืองก็ยังอยู่รอบ ๆ ตัวยาย ไม่เว้นแม้แต่โรงงานที่ยายบริหารอยู่ซึ่งใช้วิธีคัดสรรกรรมการใน
โรงงานผ่านการเลือกตั้ง
“ทุเรียนทอดของยายมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุดเลยนะ น้ามันพืชสาหรับใช้ทอด เกลือสาหรับ
ปรุงรส และส่วนประกอบอื่น ๆ ควบคุมราคาโดยกระทรวงพาณิชย์ ถ้ากระทรวงอนุญาตให้ขึ้นราคาวัตถุดิบพวกนี้จะ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของยายโดยตรงเลยล่ะ”
“จริงสิยาย แล้วก็เรื่องที่จะมีการโหวตเลือกประธานกลุ่มและตาแหน่งอื่น ๆ ในกลุ่มด้วย ถึง จะเป็นแค่
การโหวตแบบยกมือลงคะแนนเสียงนะยาย แต่อย่าลืมว่าทุกคนต่างมีคะแนนเสียงในมือเท่ากัน ความเสมอภาคได้
เกิดขึ้นแล้ว เพียงแค่มีบัตรเลือกตั้งกับหีบบัตรเลือกตั้งมันก็ไม่ต่างอะไรเลยจากการเลือกตั้ง”...
“เห็นมั้ยล่ะจ๊ะยาย นอกจากธุรกิจของยายเกี่ยวกับการเมืองแล้ ว ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือที่ผ่านมายายเองก็
คือผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ตลอดนะ ในหน่วยใหญ่
ระดับประเทศแล้ว ประชาธิปไตยและการเมืองอาจจะเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความจริงแล้วถ้ามองถึงหน่วยย่อยมันคือ
เรื่องใกล้ ๆ รอบตัวเราแค่นี้เอง” อีเมี่ยงพูดปิดท้าย (กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร.
2553 : 87-88)
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ในที่สุดยายจึงเชื่อเมี่ยงว่าหนึ่งเสียงของยายอาจมีผลเปลี่ยนแปลงประเทศได้ ยายจึงไปลงคะแนน
เลื อ กตั้ ง เป็ น ครั้ง แรกในรอบหลายสิ บ ปี โดยยายเลื อ กผู้ ส มั ค รที่ คิ ด ว่า จะท าประโยชน์ ให้ ป ระเทศชาติ ได้ ดี ที่ สุ ด
เนื่องจากยายไม่มีแรงกดดัน อามิสสินจ้าง หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนจากผู้สมัคร ทาให้ภาพของจิตสานึกทาง
การเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจและคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
เรื่องหนึ่งที่นาเสนอปัญหาและทางออกในการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนอย่างเด่นชัดคือ เมื่อวัน
นั้น...มาถึง ของ ยงยุทธ หนูเนียม (รักษ์มนัญญา สมเทพ. 2548) เรื่องสั้นรางวัลชมเชยจากการประกวดปี 2547
กล่าวถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีผู้นาในการพัฒนาชุมชนคือ “ผม” และครูเสือ ซึ่งต่างก็ยึดหลักในการทาเกษตรแบบ
พึ่งตนเอง และได้เผยแพร่ความรู้จนชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้และเกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง เขาจึงเป็น
เสมือนผู้นาในหมู่บ้านอยู่กลาย ๆ แต่เขาก็ไม่ปรารถนาจะขึ้นเป็นผู้นาหมู่บ้านจริง ๆ และเห็นว่าคนที่เหมาะสมคือครู
เสือ ครูหนุ่มผู้มีอุดมการณ์และมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านมากกว่า
วันหนึ่งการเลือกตั้งระดับตาบลมาถึง เกิดเรื่องประหลาดขึ้นคือบรรดาผู้มีอานาจทั้งหลายในตาบล
ได้แก่ กานันผาดที่มีชื่อว่าเป็นกานันแต่ไม่เคยมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน เถ้าแก่ไซผู้เคยยึดกุมเศรษฐกิจของทั้งตาบลด้วย
ปุ๋ยและการเกษตรแบบเคมี และท่านพระครูผู้ นิยมปลุกเสกเครื่องรางของขลังและใบ้หวยมากกว่าทากิจของสงฆ์
ทั้งหมดต่างพากันเชิญเขาไปร่วมรับประทานอาหาร แล้วเขาก็ได้พบว่า ที่คนเหล่านั้นเชิญผมไปรับประทานอาหาร
ด้วย ก็เพียงเพื่อจะให้ช่วยเป็นหัวคะแนนให้ชาวบ้านช่วยกันเลือกในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ระหว่างที่เขาเดินกลับบ้าน
มาด้วยความผิดหวัง ก็พบกับกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อย ๆ ต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์
ทั้งหมดเห็นตรงกันว่าอยากจะสนับสนุนครูเสือซึ่งจะลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งที่กาลังจะมาถึงนี้ และมาถามความเห็นเขา
ว่าดีหรือไม่ เขาได้แต่ตื้นตันใจในการรวมตัวอันเหนียวแน่นของหมู่บ้านที่มุ่งจะกาหนดอนาคตทางการเมืองของตนเอง
ด้วยมือของพวกเขาเอง
"ครูครับ พวกเรากับสมาชิกกลุ่มทุก ๆ กลุ่มในตาบล ได้ตกลงกันแล้วครับว่าจะสนับสนุนครูเสือให้เป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของตาบลเราครับ ครูจะว่ายังไง"
"ผมไม่ว่าอย่างไรหรอก มันก็ถูกต้องแล้วมิใช่หรือที่ประชาชนอย่างเรา ๆ นี่แหละที่จะต้องมีส่วนร่วมกัน
คิด ร่วมกันทา ร่วมกันตัดสินใจและรับผิดชอบร่วมกัน" ผมตื้นตันจนพูดต่อไปไม่ออก ความหวังของผมกลับมาโชนชัด
ขึ้นอีกครั้งแล้ว ท่ามกลางรอยยิ้มของผู้คนที่ได้มีส่วนคิดพิจารณาและตัดสินใจเรื่องผู้นาของตนร่วมกัน
วั น นี้ ... ชาวบ้ า นเหล่ า นี้ ได้ ท าให้ ผ มตระหนั ก แล้ ว ว่ า พลั ง ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงอั น เป็ น
คุณประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชุมชน ต่อสังคม และต่อประเทศชาตินั้น จะบังเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวันแห่งการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาถึงเท่านั้น (รักษ์มนัญญา สมเทพ. 2548 : 144 - 146)
เรื่องสั้นเรื่องนี้กล่าวถึงทั้งปัญหาและทางออกของการเมืองภาคประชาชน โดยเริ่มที่ปัญหาคือการยึด
กุมอานาจทางเศรษฐกิจของเถ้าแก่ไซด้วยปุ๋ยและวิธีทาการเกษตรแบบเคมี อีกทั้งยังมีกลุ่มอานาจต่าง ๆ ทั้งกานัน
ผาดและท่านพระครูที่คอยประสานผลประโยชน์กันด้วยระบบอุปถัมภ์ แต่เมื่อคนในท้องถิ่นยึดหลักการเกษตรแบบ
อินทรีย์จากตัวละคร “ผม” ทาให้ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีจากเถ้าแก่ไซอีกต่อไป นับเป็นการปลดแอกทางเศรษฐกิจ
ขั้นต้น ต่อเมื่อคนในท้องถิ่นรวมกลุ่มกันจนมีอานาจมากพอจะต่อรองอานาจจากส่วนกลางจึงได้เสนอทางออกให้กั บ
การเมืองท้องถิ่นที่ไม่มีผู้แทนที่ดีพอโดยการเสนอผู้ที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมขึ้นมาแทน สอดคล้องกับแนวคิดของ
ประเวศ วะสี ที่ได้กล่าวไว้ว่า ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถแก้ปัญหาได้ทุกชนิด ทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และการเมือง (สนธยา พลศรี. 2547 : 360) ซึ่งจากเรื่องสั้นที่กล่าวมา ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการทา

973

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ให้ชุมชนเข้มแข็งก็สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน ดังที่โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (2551 : 92-106) สรุป
เอาไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงทาให้ชุมชนมีหลักภูมิคุ้มกันที่ดีและพร้อมรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
จะเห็ น ได้ ว่ า เรื่ อ งสั้ น พานแว่ น ฟ้ า ยั ง น าเสนอทางออกที่ ค่ อ นข้ า งจ ากั ด อยู่ กั บ การเลื อ กตั้ ง หรื อ การใช้ ร ะบบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ทั้งที่การเคลื่อนไหวเพื่อได้มาซึ่งอานาจของประชาชนอย่างแท้จริงยังมีอีกหลายรูปแบบ
อาทิ การร้องทุกข์ การมุ่งตรวจสอบอานาจรัฐ การร่วมมือเชิงวิพากษ์กับรัฐในเชิงประชาสังคม และทางออกอื่น ๆ ที่
มีนักวิชาการเสนอเอาไว้ในข้อเขียนต่าง ๆ จึงอาจนับได้เพียงว่า ทางออกที่เรื่องสั้นพานแว่นฟ้าเสนอเป็นเพียงหนึ่งใน
ทางเลือกเชิงอุดมคติที่เกิดขึ้นได้ยาก อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันเท่าที่ควร
อภิปรายผล
การเมืองภาคประชาชน: ปัญหาและทางออกในเรื่องสั้นพานแว่นฟ้า
คาว่า “การเมืองภาคประชาชน” “การเมืองเป็นเรื่องของพลเมือง” และ “การมีส่วนร่วมทางการเมือง”
ล้วนเป็นคาประกาศนับตั้งแต่เรื่องสั้นพานแว่นฟ้าได้มีการจัดประกวดครั้งแรก ทว่านั บจากวันนั้นถึงวันนี้ เรื่องสั้น
พานแว่นฟ้าก็ยังทาหน้าที่สนับสนุนคาว่า “การเมืองภาคประชาชน” ได้เพียงสะท้อนปัญหาและอุปสรรคของการ
พัฒ นาการเมืองภาคประชาชนได้เพียงสองประการคือ (1) การร่วมมือกันของภาครัฐและนายทุนเพื่อลดทอน
อานาจทางการเมืองของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการวิเคราะห์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสังคมของเสกสรรค์
ประเสริฐกุล ที่กล่าวว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทยนั้นกลายเป็นระบอบที่เอื้อให้กลุ่มทุนเข้ามาแสวงหาประโยชน์
และกีดกันคนท้องถิ่นให้กลายเป็นคนชายขอบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และเมื่อสูญสิ้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ทาให้ (2) ประชาชนถูกตัดขาดจากภาครัฐเพราะปัญหาความยากจน แทนที่จะได้ทาหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย ก็กลับกลายเป็นปัจเจกบุคคลที่ไม่เอาธุระทางการเมือง เนื่องจากความยากจนและการ
ถูกกีดกันจากแหล่งผลประโยชน์ สอดคล้องกับคณะทางานวาระทางสังคมที่วิเคราะห์เอาไว้ว่า ความยากจนเป็น
ผลผลิตของนโยบายทางการเมืองที่มุ่งแต่จะสร้างความมั่งคั่งให้แก่คนจานวนน้อย ซึ่งส่งผลให้ประชาชนขาดแรงจูงใจ
ทางการเมืองและสูญเสียจิตสานึกทางการเมืองในที่สุด
ส่ ว นการเสนอทางออกของการเมื อ งภาคประชาชนก็ มี ใ ห้ เห็ น อยู่ น้ อ ยและยั ง ยึ ด โยงอยู่ กั บระบบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน เน้นการพยายามร่วมมือกับรัฐในการใช้อานาจผ่านประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือการ
เลือกตั้งอย่างเดิม ขาดตัวอย่างของการร้องทุกข์ การมุ่งตรวจสอบอานาจรัฐ การร่วมมือเชิงวิพากษ์กับรัฐในเชิง
ประชาสังคม ปรากฏเพียงแต่การเรียกร้องให้ผู้คนมีจิตสานึกบริสุทธิ์โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น ซึ่งหาก
พิจารณาจากเรื่องสั้นที่แสดงถึงการรุกรานจากภาครัฐอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นทั้งเรื่องแต่งและเรื่องจริงที่รุนแรงขึ้น
เรื่อย ๆ โดยไม่มีทางออกนอกจากการพึ่ งตนเอง ก็นั บเป็นเรื่องยากที่ เรื่องสั้น พานแว่นฟ้ าจะมีบทบาทนาเสนอ
วิธีการใช้เครื่องมือของ “การเมืองภาคประชาชน” เพื่อชี้นาให้ประชาชนเคลื่อนไหวและ สถาปนาอานาจอธิปไตย
ของตนขึ้นท่ามกลางอานาจรัฐที่กาลังแสดงอานาจออกมาอย่างเด่นชัด
อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานะของเรื่องสั้นพานแว่นฟ้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภา และมีหน้าที่ในการ
ปลูกฝังความเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภา จึงอาจกล่าวได้ว่าการสะท้อนแต่เพียงปัญหาและนาเสนอหนทางแก้ไขปัญหา
เชิงอุดมคติผ่านระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนคงจะเป็นสิ่งดีที่สุดที่เรื่องสั้นพานแว่นฟ้าทาได้ตราบเท่าที่รางวัลยังมี
ข้อจากัดหลายประการอยู่
เอกสารอ้างอิง
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตข้าวปลอดภัยที่ยั่งยืนอาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
INFORMATION TECHNOLOGY FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT OF LOCAL WISDOM IN
PRODUCING HEALTHY RICE IN CHALERMPRAKIET DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA
เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล1 พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล2 วีรวัตร นามานุศาสตร์3 และ กนกพร ฉิมพลี4
Chaloemchai Lowongtrakool1 Panida Lorwongtrakool2 Weravart Namanusart3 and Kanokporn
Chimplee4
1,อาจารย์ประจาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2,3อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. ประจาหลักสูตรวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความองค์ความรู้ภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่น ในการผลิตข้าวปลอดภัยที่ยั่งยืน ของอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ให้มีการจัดการองค์ความรู้
ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายในการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยได้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบปลอดภัย ในเขตอาเภอเฉลิมพระเกียรติ มีการศึกษาความต้องการ มีการเก็บ
ข้อมูลการสังเกต สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม จากผู้ที่เกี่ยวข้องของระบบ โดยระบบที่พัฒนาขึ้ นนี้สามารถสืบค้น
เนื้อหาด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์กับปราชญ์
ชาวบ้านในแต่ละประเภทขององค์ความรู้ ระบบพัฒนาขึ้นในลักษณะเว็ปแอพพลิเคชัน โดยใช้ภาษา PHP ในการ
เขียนโปรแกรม และจัดเก็บข้อมูลด้วย MySQL ระบบประกอบด้วยผู้ใช้ 3 ประเภท คือ ผู้ใช้งานทั่วไปที่สามารถ
ค้นหา และเข้ามาอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ได้ ผู้เชี่ยวชาญหรือปราชญ์ จะเป็นผู้ที่เข้ามาให้องค์ความรู้ และตอบ
คาถามของสมาชิก และผู้ดูแลระบบจะมีหน้าที่จัดการระบบทั้งหมด ส่วนองค์ความรู้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือองค์ความรู้
แบบ Tacit Knowledge ที่เกิดจากประสบการณ์ ภูมิปัญญา แนวคิด และ Explicit Knowledge ที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นตารา เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีต่างๆ ส่วนผลการประเมินคุณภาพการใช้งานของระบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.23 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดี และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบน เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
976

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

0.52 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี สามารถนาไปใช้งานได้จริง และเป็ นเครื่องมือใน
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุค 4.0 แบบยั่งยืน
คาสาคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความรู้, ข้าวปลอดภัย
ABSTRACT
The purpose of this research work is to apply information technology to manage bodies
of knowledge of healthy and sustainable rice production in Chalermprakiat District, Nakhon
Ratchasima Province so that the local knowledge is managed in a sustainable manner and the
network of local knowledge is created. The sample group includes safe rice producers in
Chalermprakiat District. A feasibility study was conducted, and data were collected by
observation, interview and questionnaire from the stakeholders. The developed system allows
users to search for contents via the internet system and exchange knowledge, suggestions and
experiences with local scholars for each body of knowledge. The system has been developed in
the form of web application. The PHP language was used to write the software, and data are
stored by MySQL. The system is comprised of 3 types of users: general users who can search and
read articles, experts or scholars who provide knowledge and answer members’ questions and
system administrators who manage the entire system. There are 2 bodies of knowledge: tacit
knowledge which is derived from experiences, wisdom and concepts; and explicit knowledge
which is derived from data collection from textbooks and websites which can be accessed by
certain means. In terms of evaluation of quality of the system, the mean was 4.85, and the
standard deviation was equivalent to 0.23, indicating that the system was developed to be
effective. In addition, in terms of users’ satisfaction, the mean was 4.58, and the standard
deviation was equivalent to 0.52, indicating that the developed system was satisfying at the good
level and could be used as the tool to manage the local knowledge and wisdom Thailand 4.0 in
a sustainable manner.
Keywords : Information technology, Knowledge management, Producing healthy rice
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆของโลก(พิมพิดา โยธาสมุทร์, 2552)
อาชีพทานาเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนไทย ซึ่งมีผลต่อรายได้รวมของประเทศ และพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยที่มีการปลูกข้าวปลอดภัยที่มีขนาดใหญ่ของประเทศ มีเนื้ อที่
ทั้งหมดประมาณ 271 ตารางกิโลเมตร มีเทคนิครูปแบบการปลูกข้าวที่หลากหลาย ในแต่ละเขตพื้นที่ชุมชน มีผลผลิต
จานวนมากเข้าสู่ระบบท้องตลาด ทางภาครัฐได้ให้ความสาคัญกับการปลูกข้าวที่มีคุณภาพ โดยการรณรงค์ให้ทา
เกษตรปลอดภัย มีเป้าหมายคือลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารพิษทางการเกษตรลง เปลี่ยนมาเป็นการใช้สารอินทรีย์
ทดแทน ราคาข้าวมีราคาสูงกว่าการปลูกแบบใช้สารเคมี เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และปริมาณการส่งออกอาหาร
ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒ นาการปลูกข้าว และให้
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ความสาคัญกับการรวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิ จ ที่ ดี ขึ้ น โดยได้ ด าเนิ น งานขยายผลองค์ ค วามรู้ ข องปราชญ์ ในท้ อ งถิ่ น ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้
ความสามารถ จากประสบการณ์ ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบูรณาการ
องค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัจจุบันข้าวที่ได้จากการปลูกอาจจะไม่ได้เน้นแค่ปริมาณ และต้องเน้นเรื่องคุณภาพด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ
ปลูกแบบวิถีธรรมชาติ เกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ โดยห่างไกลจากการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งในอดีต
เรามีภูมิปัญญาในการปลูกข้าวแบบใช้วิถีธรรมชาติ พอเพียงในวิถีตนเอง การปลูกข้าวแบบดั้งเดิมในอดีตที่ผ่านมา
ข้อมูลองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ถูกจากัดอยู่เฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะเกษตรกรคนนั้นๆ การถ่ายทอดความรู้
เทคนิค พรสวรรค์ ประสบการณ์จากการปลูกข้าว เป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่น สู่อีกรุ่น ซึ่งส่วนมากเป็นความรู้ที่
อยู่ในตัวบุคคล ทั้งที่ถ่ายทอดได้ และถ่ายทอดไม่ได้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่างก็มีการสูญหาย อาจจะเกิดจาก
ระยะเวลา หรือการล้มตายของปราชญ์ที่มีความรู้ ขั้นตอนการปลูกข้าวปลอดภัยในปัจจุบันจาเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่
ได้สะสมมา และสืบทอดมาจากประสบการณ์ของปราชญ์แต่ละคน มีการใช้เทคนิคทางธรรมชาติในการปลูกข้าว โดย
ไม่มีการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่บริโภค ขั้นตอนทั้งหมดในการปลูกข้าวปลอดภัยปัจจุบัน
แต่ละขั้นตอนจึงมีความสาคัญอย่างมาก ตั้งแต่การจัดการแปลงนา การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร การ
เตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมปุ๋ย การจัดการการปลูกและดูแลรักษา การเตรียมข้าวกล้า การปรับปรุงบารุงดิน การ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี การกาจัดวัชพืช การกาจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวด้วยสมุนไพร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวทุก
ขั้นตอนดังกล่าวล้วนมีองค์ความรู้ที่สืบทอดมา
จากที่มาและปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงแนวทางในการสร้างรูปแบบการจัดการองค์ความรู้
ของผู้ผลิตข้าวปลอดภัย ในเขตอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารมาประยุกต์เข้ากับการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการปลูกข้าวปลอดภัย เพราะยังไม่ได้มี
การรวบรวม จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและคงทน ระบบดังกล่าวจะเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้แบบ
ออนไลน์ มีการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้การรวบรวมข้อมูลของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญ
และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อบริหาร จัดการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้มิให้สูญหายไป และสามารถนามาใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ มีการจัดการเก็บรวบรวมความรู้ แบ่งปัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมออนไลน์ สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ ทา
ให้เป็นต้นแบบเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ของปราชญ์ในการปลูกข้าวปลอดภัย การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อ
เพิ่มผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณ ภาพ ตลอดจนแนวทางในการพัฒ นาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัย เข้าสู่การรวม
เครือข่ายเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ทาให้เครือข่ายเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง
เศรษฐกิจของประเทศก็ดีตามมาด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต
ข้าว ปลอดภัย อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้เกษตรกรกลุ่มอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา สามารถจัดการความรู้ในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. การจั ด การองค์ ค วามรู้ หมายถึ ง การจั ด การ รวบรวม จั ด กลุ่ ม องค์ ค วามรู้ที่ มี อ ยู่ ในองค์ ก ร หรื อ
หน่วยงานนั้นๆ ที่กระจัดกระจายโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร การจดบันทึก ประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่
อยู่ในตัวบุคคล โดยจัดการให้เกิดความเป็นระบบ และระเบียบ อาจจะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามา
ช่วยจัดการปัญหาต่างๆ มีระบบฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย มีระบบค้นคืน เข้าถึงความรู้ เอกสาร หรือข้อมูล
ที่ได้ทาการรวบรวมมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถนาองค์ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนา ประยุกต์ และ
สร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในลาดับต่อไป
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนาเอาเทคโนโลยีที่ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล หรือรายงาน และเทคโนโลยีการ
สื่อสารเช่นระบบอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลดิบ และข้อมูลสารสนเทศที่ได้ผ่านการประมวลผล
แล้ว มีการวิเคราะห์ รวบรวม จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
3. ข้าวปลอดภัย หมายถึง การผลิตข้าวที่ก่อนจะมาถึงผู้บริโภค ข้าวเหล่านั้นจะต้องเกิดความปลอดภัย
ข้าวเมื่อรับประทานไปแล้ว ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับสาหรับการผลิตได้ โดย
จะต้องได้รับมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ในการผลิตทุกขั้นตอน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสังเกต สัมภาษณ์
แบบสอบถาม เพื่อหาความต้องการ
ในการออกแบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการองค์ความรู้

Infrastructure Technology
- Cloud Computing, Database
Methodology
- Ontology

เครือข่ายการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Knowledge
Management
System

องค์ความรู้การปลูกข้าวปลอดภัยของ
เกษตรกร
- ความรู้ที่อธิบายไม่ได้
- ความรู้ที่อธิบายได้แต่ไม่อธิบาย
- ความรู้ที่อธิบายได้ แต่ไม่มีการบันทึก

การปลูกข้าวปลอดภัย
การปลูกข้าวและปรับปรุงดิน การผลิต
เมล็ดพันธุ์ที่ดี การกาจัดวัชพืช โรคพืช
การทาปุ๋ยชีวภาพ การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว

ความรู้ที่ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) : ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้
เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่างๆ ตลอดจนคนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย

เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกร
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ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในส่วนของกรอบแนวคิ ดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพั ฒ นาการจัดการความรู้ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นในการผลิตข้าวปลอดภัยที่ยั่งยืนอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมานั้น เริ่มด้วยการศึกษาความ
เป็นไปได้ของระบบ โดยการสัมภาษณ์ การลงพื้นที่ การสังเกต การใช้แบบสอบถาม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับ
เครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ ยังไม่ได้มีการบันทึก เรียบเรียง จัดกลุ่ม
จัดประเภท ที่อยู่ในรูปแบบขององค์ความรู้ ที่อยู่ในตัวบุคคล จากประสบการณ์ การถ่ายทอด ความเชื่อ แนวคิด องค์
ความรู้สมัยใหม่เชิงวิชาการ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม ค่านิยมแต่ละสถานที่ สิ่งเหล่านี้จะถูกรวมรวมและจัดเก็บอย่าง
เป็นระเบียบลงฐานข้อมูล ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่อง
การปลูกข้าวปลอดภัยเป็นหลัก ในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐานการปลูกข้าวปลอดภัย ตั้งแต่ปลูกถึง
การจัดการหลักเก็บเกี่ยว ทุกอย่างจะถูกจัดการโดยระบบการจัดการองค์ค วามรู้ ผลลัพ ธ์ที่ได้จะเป็นการค้นคื น
เอกสาร ข้อมูลองค์ ความรู้ ในสิ่งที่ผู้ใช้ ต้องการค าตอบในเรื่องที่สนใจ ระบบจะแสดงค าตอบออกมาตามเรื่องที่
สัมพันธ์กับเรื่องที่ถาม หลังจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เฉพาะตนกับปราชญ์ที่อยู่ในระบบเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ได้ ระบบดังกล่าวจะถูกรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้ าไปใช้งานได้
ตลอดเวลา ไม่จากัดสถานที่ในการเข้าถึง
วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการผลิตข้าวปลอดภัยที่ยั่งยืนอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้แบ่งตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ
1. การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบและรวบรวมข้อมูล
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและระบบได้แก่คณะผู้วิจัย เกษตรกร ชาวบ้าน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างในการทาวิจัยได้แก่เกษตรกร ในเขตพื้นที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยจะมีการศึกษาแ ละ
รวบรวมข้อมูล การศึกษาความต้องการเบื้องต้นในการออกแบบระบบ ผ่านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบจัด
สนทนากลุ่มในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการศึกษาความต้องการเบื้องต้นในการออกแบบระบบ โดยเป็นข้อมูลองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต ตั้ งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้า การ
ไถ การหว่าน การดานา การให้น้า การให้ปุ๋ย การกาจัดศัตรูพืช การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การสีข้าว การเก็บ
รักษา การขนส่ง เป็นต้น ในทุกหัวข้อจะมีผู้เชี่ยวชาญและมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กัน การเก็บข้อมูลจะเป็นทีม
งานวิจัยภาคสนาม และนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. การวิเคราะห์ระบบ
หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากความต้องการของผู้ใช้จ ะนามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยระบบจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1.ส่วนผู้ดูแลระบบ) มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลทุกอย่างในระบบ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงข้อมูล กาหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้แต่ระระดับจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ 2.
ปราชญ์หรือผู้เชี่ยวชาญ) จะเป็นผู้ใช้ระบบในระดับที่นาเสนอองค์ความรู้ของตนเองเข้าสู่ระบบสามารถแสดงความ
คิดเห็น โต้ตอบความคิดเห็นกับผู้ที่สนใจในแต่ละเรื่ องได้ 3.ผู้ใช้ทั่วไป) จะเป็นผู้ที่เข้ามาศึกษาเนื้อหาผ่านทางหน้า
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เว็บไซต์ของระบบ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากการใช้คีย์เวิร์ด ระบบจะทาการแสดงคาตอบที่เกี่ยวข้องสาหรับ
การค้นหาออกมาให้
3. การออกแบบระบบ
ระบบจะประกอบด้วยโมดูลต่างๆที่ทางานร่วมกัน และสัมพันธ์กัน มีระบบการจัดการสมาชิกที่ดูแลโดย
ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้จะต้องทาการ login ผ่านเข้ามาในระบบ โดยผู้ใช้แต่ละประเภทจะมีการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน
การเข้าถึงหัวข้อองค์ความรู้จะสามารถจัดการกับเนื้อหา ที่ประกอบด้วยต้วอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง
วีดีโอ หรือลิงค์เนื้อหาที่เชื่อมโยงสู่ภายนอกได้ ทั้งนี้ระบบจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้แต่ละผู้ใช้ได้

ภาพที่ 2 Class diagram ของระบบ
ส่วนประกอบของระบบจะมีการทางานแบบ 2 tier client server ซึ่งจะมีเครื่องแม่ข่ายหลักในการเก็บ
ข้อมูลweb server โครงสร้างระบบ รหัสต้น แบบ และเชื่อมโยง database server ผ่านฐานข้อมูล MySQL องค์
ความรู้ ทั้งนี้ระบบยังมี การเชื่ อมโยงกับ การแลกเปลี่ยนองค์ ค วามรู้สู่ระบบภายนอกผ่าน Facebook เพื่ อขยาย
ขอบเขตเครือข่ายของผู้ที่สนใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบไม่จากัด
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ภาพที่ 3 Component diagram
4. การพัฒนาระบบ
ระบบมีการพัฒนาด้วยฐานข้อมูล MySQL 5.7.17 และระบบ web server ด้วย Apache 2.4.25 ซึ่ง
เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Cloud computing พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP 7.1.1 ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง
ของเว็บเชิงความหมาย การจัดการเกี่ยวกับระบบสมาชิก ขอบเขตของการเข้ าถึงของสมาชิก การบริหารจัดการ
ข้อมูล เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ประกอบด้วยเนื้อหาข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และการเชื่อมโยงออกภายนอก
5. การทดสอบระบบ
ประกอบด้วยการทดสอบแบบ Black Box Testing หรือการทดสอบแบบกล่องดา โดยการทดสอบ
แบบกล่องดาใช้มุมมองจากภายนอกของระบบในการสร้างกรณีทดสอบ นั่นคือไม่มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
ภายในของซอฟต์แวร์มาทดสอบ โดยมองซอฟต์แวร์ให้เป็นเหมือนกล่องดาที่รับข้อมูลเข้าและให้ผลลัพธ์ออกมา โดย
มีรายละเอียดดังนี้
5.1 การทดสอบในขั้นอัลฟ่า (Alpha Testing) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบโดยผู้ พัฒนา
เองใช้ข้อมูลสมมุติในการทดสอบ เพื่อให้ทราบว่าระบบมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบาง โดยในการทดสอบแบบอัลฟ่า
คือการทดสอบการทางานในส่วนที่ได้ทาการพัฒนาเพิ่มขึ้นหลังจากการทดสอบเพื่อที่จะได้นาไปแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้นโดยการสร้างกรณีตัวอย่างเช่น การกรอกข้อมู ลที่ไม่ถูกต้องเพื่อตรวจสอบว่าระบบมีการป้องกันการ
กรอกข้อมูลที่ผิดเงื่อนไขหรือไม่
5.2 การทดสอบในขั้นเบตา (Beta Testing) เป็นการทดสอบระบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระบบ และ
ที ม นั ก วิ จั ย ซึ่ งจะประกอบด้ วยการทดสอบของฟั งก์ ชั่ น การท างานในส่ ว นต่ า งๆ เช่ น การรับ ข้ อ มู ล น าเข้ า การ
ประมวลผล การแสดงผล ตาแหน่งการแสดงผล และการส่งค่าคาตอบ ให้ตรงกับที่ได้ออกแบบมา
5.3 การทดสอบในขั้นแกรมมา (Gramma Testing) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ ของระบบโดย
ผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ เมื่อทดสอบความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้ง าน
แล้ว ผู้พัฒนาระบบก็จะนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานต่อไปนั่นคือการทดสอบโดย
การใช้งานจริงจากผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อวิเคราะห์ว่าระบบที่ออกแบบมามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด้
6. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การประเมินผลระบบ และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ใช้แบบสอบถามในการประเมิน
จาก ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตตาบลหนองยาง ตาบลท่าช้าง ตาบลพระพุทธ ตาบล
หนองงูเหลือม และตาบลช้างทองจานวน 20 คน โดยแบบประเมินระบบแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
6.1 ด้ า น Function Requirement Test เป็ น การประเมิ น เพื่ อ ดู ว่ า ระบบที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น นั้ น มี
ความสามารถทางานและ ถูกต้องได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด
6.2 ด้ าน Function Test เป็ น การประเมิ น เพื่ อ ดู ว่า ระบบที่ ได้ พั ฒ นาขึ้ น นั้ น มี ค วามถูก ต้ อ งและ
สามารถทางานได้ตามหน้าที่ ที่มีอยู่ในระบบมากน้อยเพียงใด
6.3 ด้าน Usability Test เป็นการประเมินด้านการใช้งาน ของระบบเพื่อดูว่าระบบที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น
มีความง่ายต่อการใช้ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมในการใช้งานมากน้อยเพียงใด
6.4 ด้าน Security Test เป็นการประเมินด้านความ ปลอดภัยของระบบเพื่อดูว่าระบบที่ได้พัฒนาขึ้น
นั้น มีความ ปลอดภัยของข้อมูลมากน้อยเพียงใด
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ผลการวิจัย
1. ระบบการจัดการองค์ความรู้
ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ ว ย เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ส า ม า ร ถ เข้ า ถึ ง ได้ ผ่ า น ท า ง
http://ricewisdomkorat.org โดยระบบดั ง กล่ า วสามารถท าการค้ น หาองค์ ค วามรู้ ผ่ า นทางคี ย์ เวิ ร์ ด ภายใน
ประกอบด้วยการจัดการองค์ความรู้ มีการจัดการสมาชิกเกษตรกร และปราชญ์ชาวบ้าน และเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่
สังคมออนไลน์ภายนอก

ภาพที่ 4 หน้าจอหลักของระบบ

ภาพที่ 5 การโต้ตอบความคิดเห็น
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ภาพที่ 6 การจัดการสมาชิกของระบบ
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ
การประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
4.76
0.29
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
4.84
0.29
ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
4.84
0.26
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
4.96
0.08
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
4.85
0.23

การแปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมทุกด้านของระบบมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.85 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี
มาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.96 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.08 รองลงมาคือด้ านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.29 และด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26
และค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ด้ า นการตรงตามความต้ อ งการของผู้ ใช้ ระบบ ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.76 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.29
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของปราชญ์และผู้ใช้ระบบ
การประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
4.55
0.48
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
4.62
0.44
ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
4.39
0.63
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
4.76
0.55
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
4.58
0.52
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ดีมาก
ดีมาก
ดี
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จากตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมทุกด้านของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี
มาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.76 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 รองลงมาคื อ ด้ า นการท างานได้ ต ามฟั งก์ ชั น งานของระบบและซึ่งมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ า กับ 4.62 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 และด้านการตรงความต้องการของผู้ใช้ระบบซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.48 และค่ าเฉลี่ ยต่าสุด คื อ ด้านความง่ายต่อ การใช้ งานของระบบ ซึ่งมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.39 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63
อภิปรายผล
1. ในด้านความสามารถทางานตามความต้องการ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน
ระบบ เช่น ความสามารถในการแสดงผลข้อมูลทั่วไป ความสามารถในการจัดการข้อมูลทั้งเพิ่ม แก้ไข และลบความรู้
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในบทความ ความสามารถในการสมัครสมาชิก และความสามารถในการ
จัดการข้อมูลในระบบ มีผลความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับดี ซึ่งเกิดจากการศึกษาและออกแบบระบบที่ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้จริง แต่พบปัญหาในด้านการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ เนื่องจากในการจัดวางเมนูค้นหา
ความรู้นั้นไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสม ทาให้ผู้ใช้งานค้นหาความรู้ได้ยาก ซึ่งอาจเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
ต่อไป
2. ในด้านหน้าที่ของระบบ เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ
เช่น ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูลทั่วไป ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลทั้ งเพิ่ม แก้ไข และลบความรู้ ความ
ถูกต้องในการแสดงความคิดเห็นในบทความ ความถูกต้องในการสมัครสมาชิก และความถูกต้องในการจัดการข้อมูล
ในระบบ มีผลความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับดี เกิดจากผู้พัฒนาได้ทาการทดสอบระบบในทุก ๆ ด้านและ
ได้รับคาแนะนาจากผู้ทดสอบแล้วได้นามาปรับปรุงแก้ไขให้ระบบสามารถทางานได้อย่างถูกต้อง
3. ในด้านการใช้งานของระบบ เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน
ระบบ เช่น ความง่ายในการใช้งานของระบบ ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้ชนิด ขนาด สี ตัวอักษร และสีพื้นหลัง และความเหมาะสมในการวางตาแหน่งของส่วนประกอบต่าง ๆ มีผล
ความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับดี เนื่องจากในการออกแบบหน้าจอของระบบนั้น ได้ทาการออกแบบให้มี
ความทันสมัยรองรับอุปกรณ์ทุกประเภท (Responsive Web Design) เหมาะสมกับผู้ใช้งาน มีการแบ่งส่วนของกลุ่ม
ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอย่างชัดเจน ตัวอักษรและสีของระบบมีความชัดเจนและเหมาะสม แต่มี
ข้อบกพร่องในส่วนของคาศัพท์ของเมนูที่ใช้เป็นศัพท์เฉพาะ ทาให้ผู้ใช้ไม่คุ้นเคยและไม่เข้าใจความหมายของเมนูของ
ระบบดังกล่าว จาเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงคาศัพท์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายต่อไป
4. ในด้านความปลอดภัยของระบบ พิจารณาการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน
ระบบ เช่น การกาหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ การกาหนดสิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้
ทั่วไป ความถูกต้องของการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม และมีคาอธิบายเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งาน มีผลของ
การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี เนื่องจากระบบมีการกาหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถล็อกอินเข้าใช้ระบบและใช้งานตามสิทธิ์ นอกจากนั้นระบบยังมีการป้องกันข้อความที่ไม่เหมาะสม โดย
บทความที่แสดงในระบบต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบก่อน
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5. ผลที่ได้รับจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ผ่านมา โดยระบบการจัดการองค์ความรู้ที่ได้ทาการนาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ จัดเก็บรวบรวม ผลจากการใช้งานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีผล
ตอบรับกับการใช้งานระบบว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์ ในการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้การปลูกข้าวปลอดภัย สะดวก
ในการเข้าถึง และสืบค้นข้อมูล ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีการเก็บฐานข้อมูลแบบยั่งยืนบนระบบ
คลาวด์
ข้อเสนอแนะ
1. ในส่วนของระบบที่พัฒนาขึ้นควรมีการจัดรูปแบบการแสดงผลโครงสร้างเว็ปไซต์ให้เป็นมาตรฐานทั้ง
ระบบ และความปลอดภัยในการรักษาองค์ความรู้ที่ได้มีการจัดเก็บไว้ในระบบ
2. ระบบควรมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบว่ามีการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ
ความรู้และอนุมัติให้แสดงเช่นทางอีเมลเป็นต้น
3. ในการเริ่มใช้งานระบบจัดการความรู้นั้น ควรใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อทราบปัญ หาและความ
ต้องการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใช้ระบบเกิดเป็นฐานความรู้ที่สามารถใช้งานได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้งานระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป
4. องค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบ อาจจะด้วยการแสดงความคิดเห็นในบทความ
หรือการถามตอบนั้น ควรมีการสกัดออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
5. ระบบจั ด การความรู้ ด้ า นการการผลิ ต ข้ า วปลอดภั ย เป็ น เพี ย งเครื่อ งมื อ ในการจั ด การความรู้ แต่
กระบวนการที่จะทาให้เกิดความรู้นั้นต้องเกิดจากการผลักดันของภาครัฐและเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัยอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดเป็น องค์ความรู้สมัยใหม่ ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในลาดับต่อไป
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น
ในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
THE STUDY ON CULTURAL TOURISM POTENTIAL DEVELOPMENT GUIDELINE WITH THE LOCAL
COMMUNITY’S PARTICIPATION IN SUNGNOEN DISTRICT, NAKORNRATCHASIMA PROVINCE
พรทิพย์ รอดพ้น1 วรอนงค์ โถทองคา1 นวินดา ซื่อตรง2 และ พิมพ์นภา รัตนจันทร์2
PORNTIP RODPON1 WORAANONG THOTONGKAM1 NAVINDA SERATRONG2
AND PHIMNIPHA RATTANAJUN2
1อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ 2อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน บริบทด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพและการมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ2)เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น ในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
คือ ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1,537 คน โดยการสุ่ม
ตั ว อย่ า งใช้ ห ลั ก ความน่ า จะเป็ น (Probability Sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple random
sampling) จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) และการตรวจสอบยืนยันผลการวิจัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-deptInterview) โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งโครงสร้าง (Semi Structured) พร้อ มทั้ ง จั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย (Focus
Group)
ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว มีความคิดเห็นในด้านศักยภาพและการมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตอาเภอสูงเนิน จั งหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนรายด้านพบว่า ด้านศักยภาพในการจัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 2) แนวทาง การพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมของคนในชุ มชนท้ องถิ่น ในอาเภอสูงเนิ น จั งหวัด นครราชสี มา ที่ สาคั ญในด้าน การบริหารจั ดการ การ
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ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีหน่วยงาน
ของรัฐเป็นแกนกลางในการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
คาสาคัญ : ศักยภาพของชุมชน, การมีส่วนร่วมของชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การพัฒนาศักยภาพชุมชน,
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ABSTRACT
This research aimed to study on the community and tourism contexts in potential
cultural tourism management l guideline development with the participation of local community
for the development in SungNoen district, Nakornratchasima Province. The research populations
were 1,537 people from the cultural tourism sources in SungNoen district, Nakornratchasima
Province. The researcher applied probability sampling via simple random sampling where 400
samples were used. The research instrument was the questionnaire. Quantitative data analysis
was done via distribution of frequency; average and standard deviation while the qualitative data
was analyzed via content analysis then the results were checked and confirmed by the in-depth
Interview using the Semi Structured interview questionnaire and as the Focus Group.
The research results showed that overall the sample group and people in the tourism
sources had the opinion toward the potential and participation in the cultural tourism
management in SungNoen district, Nakornratchasima Province at high level with the average of
4.08. While in each aspect, the average of management potential was 3.96 and the average of
community participation was 4.20. 2) The guideline for the development of potential for cultural
tourism with the participation of local community in SungNoen district, Nakornratchasima
Province in which important on the aspect of administration, service in the tourism sources, local
tradition and custom, tourism activities, community products with the government units as the
central core in forming the local community’s participation for the development of cultural
tourism.
Keywords : Community potential, Community participation, cultural tourism, community’s
potentialdevelopment, cultural tourism management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการวางนโยบายการใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมี
ส่วนร่วม ทั้งในระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับกลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น และการใช้กลไกภาคีเครือข่ายต่างๆ
ที่ให้ความสาคัญกับความร่วมมือภาครัฐและประชาชน โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนในแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็น การ
ดาเนินงานระดับนโยบาย ระดับพื้นที่ และระดับชุมชน สาหรับระดับชุมชนนั้น หน่วยงานในระดับพื้นที่และระดับที่
เกี่ยวข้องจะต้องให้การสนับสนุนให้ภาคประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
ในบริบทที่เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่สอดรับ
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กับวิถีชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดทาแผนขับเคลื่อนระดับชุมชน ทั้งนี้ การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนและภาค
เครือข่ายประชาชนเจ้าของพื้นที่จะช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และความเป็นไทยให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยว และเป็น
การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนอย่างแท้จริง (สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2560)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นนั้น พื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้ นต้องมีศักยภาพและมีความ
พร้อมในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงจาเป็นอย่างยิ่งต่อการนาทุนของท้องถิ่นมาปรับใช้เพื่อให้
ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เกิดผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ โดยการนาทุนของท้องถิ่นมาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม
เพื่อเป็นการหาจุดเด่นที่แตกต่าง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้ เกิดขึ้นได้
และประสบความสาเร็จนั้น จาเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการ หรือให้ ความสาคัญกับแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมไปถึงประสิทธิภาพการดาเนินงานภายในแหล่งท่องเที่ยว (Griffin & Edwards, 2012) ซึ่งสิ่งที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้นั้น จะสามารถส่งผลให้ นักท่องเที่ยวยินดีที่จะจ่ายเพื่อประสบการณ์
ที่นักท่องเที่ยวต้องการหรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ (Kim, Cheng and O’Leary, 2007; Mourato, Ozdemiroglu, Hett
& Atkinson, 2004) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ สะดวกสบายในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้การจัดการการท่องเที่ยว
สาหรับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระจาย รายได้ให้แก่คนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของกรมการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports. Tourism Policy, 2015)
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อรองรับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงมี
ความสัมพันธ์กับคนในชุมชนซึ่งคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยว ที่สาคัญ
หากชุมชนไม่มีส่วนร่วมการพัฒนาบริ หารจัดการการท่องเที่ยวคงไม่ประสบผลสาเร็จ ในขณะเดียวกันยังเป็นการ
สร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคี ภายใต้การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม โดยที่นาเอาวิถี
ชีวิตประเพณี และวัฒนธรรมที่ทาการสืบทอดจากบรรพบุรุษหลายต่อหลายรุ่น หลายสมัย ออกมาเผยแพร่ ให้กับ
นักท่องเที่ยวได้ชมและสัมผัสอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คงอยู่และสามารถยืนหยัดต่อไปในภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และควบคู่กับคนในชุมชนทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกัน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของ
คนในท้องถิ่นนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย
อาเภอสูงเนิน เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยขอม เข้ามาเป็นใหญ่ใน
แผ่นดินที่ราบสูงแห่งนี้ โดยมีเมืองเก่าสองเมืองคือ เมืองเสมา และเมืองโคราฆปุระ ที่มาของชื่อ คาว่า สูงเนิน เป็นคา
เรียกตามลักษณะและภูมิประเทศ มีการสร้างทางรถไฟ สายกรุงเทพ ฯ – นครราชสีมา และทางรถไฟผ่านเข้าสูงเนิน
อันเป็นชุมชนใหญ่ ทาให้เส้นทางคมนาคมระหว่างบ้านสูงเนินกับตัวจังหวัดนครราชสีมาสะดวกสบาย มีคาขวัญ
ประจาอาเภอว่า ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาศน์ศิลา ธรรมจักรล้าค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี ประเพณี
กินเข่าค่า แดนธรรมวะภูแก้ว อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง เช่น
ธรรมจักรเสมารามปราสาทโนนกู่ ปราสาทเมืองเก่า ปราสาทเมืองแขก เมืองเสมา เป็นต้น โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งคน
ในอาเภอ ในจังหวัด ต่างจังหวัดที่เข้ามาท่องเที่ยว เรียนรู้และสัมผัสกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม และ
รูปแบบทางศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
จะเห็นได้ว่าอาเภอสูงเนินมีศักยภาพทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
และความเจริญสู่ชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยวและในเขตอาเภอสูงเนิน มาจนถึงภายในจังหวัดนครราชสีมา แต่ปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวเริ่มลดน้อยลง และการจัดการการท่องเที่ยวในอาเภอสูงเนินขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจากการ
ที่ได้ลงไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ทาให้พบกับปัญหาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน สาเหตุเกิดจากการที่ประชาชนไม่ค่อยมีเวลาว่างเนื่องจากต่างก็ต้องทางานหาเลี้ยงครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่
ยากที่จะทาให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพร้อมๆ กัน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่เข้ามามี
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ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนายังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดความร่วมมือของคนในชุมชน
และท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้จัดทาโครงการ การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา ในอาเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการการแก้ปัญหาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม และเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนท้องถิ่นสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชนและบริ บ ทด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของอ าเภอสู ง เนิ น จั ง หวั ด
นครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมของชุมชนในเขตอาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ในเขตอาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา
4. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่ วนร่วมของคนใน
ชุมชนท้องถิ่น ในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้มีการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณประกอบกัน โดยในเชิงคุณ ภาพจะมีการศึกษา
บริบทชุมชน บริบทด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพเบื้องต้นของชุมชน การมีส่วนร่ วมในชุมชน ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาไปสู่แบบสอบถามเชิงปริมาณ ด้านศักยภาพ การมีส่วนรวมของ
คนในชุมชน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาในเชิงคุณภาพ ตามกรอบแนวคิดใน ภาพที่ 1
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ศึกษาปัญหาอุปสรรค/ศักยภาพ/การมีส่วนร่วม
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ศึกษาบริบทชุมชน / แหล่งท่องเที่ยว
อาเภอสูงเนิน

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (ศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว)
ศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชน
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการวางแผน
- ด้านการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว
- ด้านการดาเนินการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
- การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว
- ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์
- การดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว
- ด้านการติดตามและประเมินผล
คืนข้อมูล สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก กระบวนการมีส่วนร่วม
สร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เอื้ออานวยต่อการ
ดาเนินการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การพัฒ นา การปรับปรุง หรือการทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง รวมถึงความ
น่าสนใจของท้องถิ่นนั้นว่ามีเพียงพอต่อการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น โดย
พิจารณาศักยภาพในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การรองรับของแหล่งท่องเที่ยว การ
ให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว การดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
2. การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนเจ้าของพื้นที่ หรือคนในชุมชนได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
วางแผน ตัดสินใจ ปฏิบัติงาน ตลอดจนการได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดของกลุ่ม
และเป็นการปฏิบัติที่ริเริ่มโดยประชาชนคนในชุมชน
3. การท่ องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรม หมายถึง การเดิน ทางเพื่ อพั กผ่อนหย่อนใจหรือเพื่ อความสนุกสนาน
ตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้เป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ
ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณี
4. การจั ด การ หมายถึ ง กระบวนการที่ จ ะท าให้ ชุ ม ชนบรรลุ เป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดยผ่านกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การชักนา การควบคุม ในกิจกรรมหรือทรัพยากรของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ชุมชน หมายถึง ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตอาเภอสูงเนิน ประกอบด้วย ตาบลเสมา
และตาบลโคราช จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Method Approach) โดยด าเนิ น การวิ จั ย เป็ น 2
ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ การ
สัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัย การสอบถาม สัมภาษณ์ กับประชากรในชุมชนรอบแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตอาเภอสูงเนิน จานวน 2 ตาบล 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแก่นท้าว หมู่บ้านคลองขวาง
ตาบลเสมา และ หมู่บ้านเมืองเก่า หมู่บ้านกกกอก ตาบลโคราช แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนาข้อมูล
มาสร้างกรอบคาถามกรวิจัยในขั้นตอนต่อไป
2. สอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั วอย่ างในชุ ม ชน ด้ านศั ก ยภาพและการมี ส่ วนร่วมในการจั ด การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดย
2.1 ประชากรและกลุ่ ม ตั วอย่ า ง ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ย คื อ ประชาชนในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒ นธรรม อ าเภอสู งเนิ น จั ง หวัด นครราชสี ม า จ านวน 1,537 คน โดยการสุ่ ม ตั วอย่ า งใช้ ห ลั ก ความน่ า จะเป็ น
(Probability Sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple random sampling) จะได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จานวน 400 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามสร้างเครื่องมือวัด และหาคุณ ภาพของเครื่องมือวัด
เพื่ อ ให้ ได้ เครื่อ งมื อ ที่ มี คุ ณ ภาพ และสามารถน าไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ จ ริง โดยสร้า งแบบสอบถามเป็ น แบบ
เลือกตอบ (Check list) โดยวัดเนื้อหา ด้านศักยภาพและด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
2.3 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาด้านศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus group)
1. คณะผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นกลุ่มผู้นาชุมชน จานวน 6
ท่าน กลุ่มอาชีพในชุมขนจานวน 3 กลุ่มๆ ละ 3 คน ประชาชนทั่วไป จานวน 9 คน ตัวแทนหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่น จานวน 3 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การจดบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group) จากแบบสัมภาษณ์ กึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews)
3. การเก็บข้อมูลผ่านผู้แทนชุมชนใน 3 หมู่บ้าน หมู่บ้ านละ 9 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน ผ่านการสนทนา
กลุ่มโดยการบันทึกข้อมูลเป็นความเรียงและนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจัดหมวดหมู่
4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาโดยการจาแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) และตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (data triangulation) จากวิธี3 วิธี คือการศึกษาเอกสารการสังเกต และการสัมภาษณ์ผู้วิจัยตรวจสอบ
ข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยใช้ คาถามเดิมถามซ้ามากกว่า 1 ครั้ง กับบุคคลสถานที่และเวลาที่แตกต่างกัน (สุภางค์ ,
2553)
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ผลการวิจัย
1) บริบทชุมชน จากการศึกษาพบว่า อาเภอสูงเนิ น จั งหวัดนครราชสีมา เป็ นอาเภอหนึ่ งที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนเป็นจานวนมาก ครอบคลุมหลายหมู่ภายในอาเภอ ผู้วิจัยจังได้มีการสรุปข้อมูล
เกี่ยวกับบริบทชุมชนและบริบทด้านการท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตอาเภอสูงเนิน ที่ผู้วิจัยได้
ทาการศึกษา ประกอบด้วย เมืองเสมา , วัดธรรมจักรเสมาราม (พระพุทธรูปปางไสยาสน์ และธรรมจักรศิลา) เมือง
โบราณตาบลโคราช (ปราสาทโนนกู่ , ปราสาทเมืองแขก และ ปราสาทเมืองเก่า)
บริบทชุมชนและบริบทด้านการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในอาเภอสูงเนิน จาก
ข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมเป็นจานวนมาที่ควรค่าแก่การส่งเสริม สาหรับในด้าน
บริบทชุมชน คนในชุมชนโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว ในแต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นถิ่นในที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบ
แหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย โดยรอบส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบท มีความเอื้ออารี ช่วยเหลือซึ่ งการและกัน
ให้ความสาคัญกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติกันเป็นเวลานาน อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับโบราณสถาน
โบราณวัตถุภายในท้องถิ่น ให้ความสนใจและความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนเป็นอย่างดี
นอกจากนี้จากการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยยังได้มีการสรุป
ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ จุดเด่นของอาเภอสูงเนินในด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและปัญหา
และอุปสรรคและศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้
จุดเด่นของอาเภอสูงเนินในด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. อ าเภอสู ง เนิ น มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ค่ า จ านวนมาก ไม่ ว่ า จะเป็ น เมื อ งเสมา
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ธรรมจักรศิลา เมืองโบราณตาบลโคราช ปราสาทโนนกู่ ปราสาทเมืองแขก และ ปราสาท
เมืองเก่า ที่ควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. อาเภอสูงเนินมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณค่า ได้แก่ งานประเพณีกินเข่าค่า บริเวณปราสาทเมืองแขก
ที่ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวโคราช งานประเพณีลอยกระทง “พระประทีปพระราชทาน” บริเวณคูเมืองเสมา ที่สืบทอด
มาเป็นเวลานาน และควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน
3. คนในชุมชนบริเวณรอบแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียงในเขตอาเภอสูงเนิน มีความเป็นชุมชน
ชนบทมีความรักความสามัคคี และความเอื้ออาทรต่อกัน ให้ข้อแนะนาและให้การสนับสนุนการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เป็นการพัฒนาชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
4. องค์กรชุมชนมีศักยภาพในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว
รวมทั้งมีความสามารถในการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
5. ด้านผู้นาชุมชน ผู้นาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประธานวัฒนธรรม มีการส่งเสริม
ให้ชุมชนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยการใช้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ ประชุม
ชาวบ้าน ส่งหนังสือเวียน เป็นต้น
6. ด้านแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เป็นสถานที่ที่ชุมชนให้ความหวงแหนและให้ความสาคัญในการทานุบารุง
แหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพดี
7. สินค้าของที่ระลึกในชุมชน ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชนที่ชัดเจน มีการพัฒนาสินค้าชุมชน
หลายชนิด เช่น การสานตะกร้า การทาอาหาร
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ปัญหาและอุปสรรคและศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. แหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปัจจุบัน อยู่ในการดูแลของกรมศิล ปากร ซึ่งในการ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจาเป็นต้องแจ้งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบให้ทราบ ในบางครั้งคนในชุมชน
ไม่กล้าดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว เพราะมีความเข้าใจว่ามีขั้นตอนในการติดต่อประสานงานที่ยุ่งยาก
มากเกินไป
2. คนในชุมชนบางกลุ่ม มีหน้าที่การปฏิบัติงานประจา ทาให้ไม่มีความสะดวกมาร่วมกิจกรรมของชุมชนได้
อีกทั้งกลุ่มดังกล่าวยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย
3. หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโดยตรงต่อชุมชน มีความพร้อมในการประสานงานส่วนต่าง ๆ แต่บางครั้ง
ด้วยความที่เป็นหน่วยงานราชการ การดาเนินการอาจเกิดความล่าช้า อีกทั้ง ต้องมีการวางแผนการดาเนินการต่าง ๆ
ล่วงหน้า ไม่สามารถประสานงานได้ทันที
4. ด้านการอนุ รักษ์ วัฒ นธรรมประเพณี ของชุ มชน ในบางครั้งเมื่อชุ มชนของความร่วมมือในการร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ยังมีบางส่วนไม่ใ ห้ความร่วมมือ ทาให้กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดาเนินการยังไม่
มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร
5. ด้านผู้นาชุมชน ผู้นาชุมชนมีความพร้อมในการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในชุมชน แต่ในบางครั้งด้วย
ภารกิจที่มีจานวนมาก อาจไม่มีพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบกับมีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนยังมีปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากผู้นาชุมชนรับนโยบายจากหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรชุมชนเร่งด่วน แล้วประสานงานต่อทันที ทาให้บางครั้งไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในชุมชนได้
6. ด้านบทบาทหน้าที่และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน
น้อย การประชาสัมพันธ์ยังไม่มากเท่าที่ควร รวมถึงการประสานงานกับส่วนงานราชการด้วยกันเกิดความล่าช้า
7. ด้านแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ปัจจุบันเกิดปัญหาหลายประการ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น คือ เป็นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมโบราณ แต่ ป้ า ยบอกประวั ติ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ ม ประกอบกั บ
สาธารณูปโภคพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวบางจุดยังไม่สะดวกเท่าที่ควร สินค้าของที่ระลึกยังไม่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนโดยเฉพาะสถานที่ในการจัดจาหน่าย
8. การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม ในกรณีที่กลุ่มมีการดาเนินกิจกรรม คนในชุมชนบางส่วน
ไม่พร้อมในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางกิจกรรม อาจทาให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินการได้
2) ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในเขตอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
S.D
ระดับศักยภาพ
X
1. ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4.05
0.63
มาก
2. ด้านการรองรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4.08
0.66
มาก
3. ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4.05
0.79
มาก
4. ด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3.67
0.65
มาก
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รวม

3.96

0.64

มาก

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 3.96 เมื่อพิ จารณารายด้าน พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างเห็ น การมีศั กยภาพด้านการรับ รองแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒ นธรรมในชุ ม ชนมากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.08 รองลงมา คื อ ด้ านการบริห ารจั ด การแหล่ งท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม กับ ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.05 และ การดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.67 ตามลาดับ
นอกจากนี้จากการศึ กษาเชิงคุณ ภาพด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ยังพบว่า ศักยภาพในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมที่ มี ค วามพร้อ มในระดั บ มาก ทั้ งในด้ านการบริห ารจั ด การแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว การรองรับ
นักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ย ว การให้บริการกับนักท่องเที่ยว และการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว จะเห็นว่าชุมชนจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทากิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมประเพณีที่
สืบทอดกันมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นประเพณีลอยกระทงของตาบลเสมา ประเพณีกินเข่าค่าบริเวณรอบปราสาทเมือง
แขก ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทาให้เห็นว่าชุมชนมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูง แต่ในการ
บริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมนั้น อาจจะยังไม่ชัดเจนมากนัก จาเป็นที่จะต้องให้ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ยั่งยืนต่อไป
3) การมี ส่ ว นร่ ว มการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของชุ ม ชน ในเขตอ าเภอสู ง เนิ น จั ง หวั ด
นครราชสีมา พบว่า (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการมีส่วนรวมของคนในชุมชนในการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชนในการจั ด การการ X
S.D
ระดับการมีส่วน
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ร่วม
1.
ด้านการวางแผน
4.23
0.71
มาก
2.
ด้านการดาเนินการจัดการ
4.22
0.66
มาก
3.
ด้านการรับและการแบ่งปันผลประโยชน์
4.17
0.70
มา
4.
ด้านการติดตามและประเมินผล
4.19
0.70
มาก
รวม
4.20
0.76
มาก
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนในแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรม ส่วนใหญ่ มีค วามคิดเห็ น
เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชนในจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม ในเขตอ าเภอสู ง เนิ น จั ง หวั ด
นครราชสีมา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน มีส่วน
ร่วมในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 รองลงมา ด้านการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 และ ด้านการรับและการแบ่งผลประโยชน์ มีส่วนร่วมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 ตามลาดับ
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นอกจากนี้จากการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ยังพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน
นั้น ชุมชนมีความพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมีความเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐก็พยายามที่
จะส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีแนวคิดและแสดงถึง
การมี ส่ ว นร่วมอยู่ ในเกณฑ์ ดี แต่ ในบางพื้ น ที่ ยั ง ให้ ค วามเห็ น ว่ า ยั งขาดความร่วมมื อ กั น ระหว่ า งหน่ วยงาน เช่ น
หน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งควรมีการติดต่ อประสานงานกันให้มากยิ่งขึ้น ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยว
มาเป็นหมู่คณะโดยมีบริษัททัวร์นาเข้ามา อาจจะส่งผลต่อการเข้าไปดูแลพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ดี
เท่าที่ควร
4) แนวทางการพัฒ นาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมแบบมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนท้องถิ่น ในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
จากการศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน บริบทด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดกรการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของคนในชุมชนท้องถิ่น ในเขตอาเภอสูงเนิน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้
มีการร่วมกันนาผลการศึ กษาข้างต้นมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น ในเขตอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาตนเองสู่การ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ได้ดังนี้
1. ควรการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ของแหล่งท่องเที่ยว อาทิเช่น ประวัติของแหล่งท่องเที่ยวอย่างละเอียด การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อื่น ๆ ใน
แหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อ
ตอบสนองในด้านการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว
2. ควรมีการจัดตั้งกลุ่มคนในชุมชนหรือรอบชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเป็นแกนนาในการจัดตั้งกลุ่ม เมื่อเกิดการมีส่วน
ร่วม จะนาไปสู่การอนุรกั ษ์ หวงแหนวัฒนธรรมของชุมชนให้เกิดความยัง่ ยืนสืบต่อไป
3. ควรมีการพัฒ นาและจัดการเกี่ยวกับการให้บ ริการ เนื่องจาก ในบางชุมชนยังขาดการให้บริการที่
ก่อ ให้ เกิ ด ความสะดวกสบายต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ยว ไม่ ว่า จะเป็ น มั ค คุ เทศก์ ท้ องถิ่ น ร้านขายสิ น ค้ าบริเวณรอบแหล่ ง
ท่องเที่ยว การให้บริการข้อมูล ความเป็นมา ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้คนในชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยวหรือ
บริเวณใกล้เคียง สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ เช่น การนาของที่
ระลึก หรือสินค้าประจาตาบล ประจาหมู่บ้าน มาจาหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว
4. ควรส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีอื่น ๆ ในบริเวณโดยรอบชุมชนใกล้เคียง ด้วยความ
ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตอาเภอสูงเนิน มีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
เข้ามาร่วมได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่
ถือได้ว่าเป็นศักยภาพที่ควรแก่การส่งเสริม
5. ต้องมีเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงกันได้สะดวก การที่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนั้น ในบางครั้งอาจจะ
ต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เข้าไปสนับสนุนรูปแบบในการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว อาจมี
กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถทาให้เกิดความสนุกสนานในการท่องเที่ยวได้ หรือรูปแบบการท่องเที่ยวในชุมชนแบบ 1 วัน
หรือ การปั่ น จั ก รยานเที่ ย วชมเส้ น ทางอารยธรรมขอม เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ การจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ยว อาจมี ก าร
ประสานงานร่วมกันส่วนงานเอกชนหรือบริษัทการท่องเที่ยวร่วมด้วย
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6. หน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
กรมศิลปากร ต้องเข้าส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานด้านวัฒ นธรรม
ประเพณี ควรมีการประสานงานร่วมกับชุมชน เพราะคนในชุมชนมีความพร้อมต่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น
7. ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้คนได้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งคนใน
แหล่งท่องเที่ยว และใกล้เคียง สามารถนาผลิตภัณฑ์มาจาหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในชุมชนในเขตอาเภอสูงเนินมี
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงหลายอย่าง ถือเป็นศักยภาพที่ควรได้รับการส่งเสริม อีกทั้งจะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป็นจานวนมาก
อภิปรายผล
จากผลการดาเนินการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ย วเชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา ในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นอาเภอหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมในชุมชนเป็น
จานวนมาก ครอบคลุมหลายหมู่บ้านภายในอาเภอ ไม่ว่าจะเป็น เมืองเสมา, วัดธรรมจักรเสมาราม (พระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์ และธรรมจักรศิลา) เมืองโบราณตาบลโคราช (ปราสาทโนนกู่, ปราสาทเมืองแขก และ ปราสาทเมืองเก่า)
โดยแหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวมานี้ ขึ้นอยู่กับการดูแลของกรมศิลปากร ซึ่ งในบางครั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางการ
ท่องเที่ยว อาจไม่สะดวกมากนั ก แต่คนในชุ มชนเห็น ว่าเป็น แหล่งท่ องเที่ยวทางวัฒ นธรรมที่มีคุ ณ ค่าทางศิ ลปะ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี บริบ ทชุ ม ชนรอบแหล่ งท่ องเที่ ย วดั งกล่า ว ส่ วนใหญ่ เป็ น ชุ ม ชนชนบท คนในชุ ม ชนมี
ความรู้สึก หวงแหนแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีความต้องการและความพร้อมที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตอาเภอสูงเนิน ทั้ง 7 แห่ง มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรีรัตน์ กองวี (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
แหล่งโบราณสถานในเขตพื้นที่เมืองเก่า จังหวัดลาพูน และพื้นที่ต่อเนื่อง โบราณสถานขึ้นกับโบราณสถานสานัก
ศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักจะเข้าไปดาเนินการแก้ไขโดยวิธีการเข้าไปศึกษาว่าสภาพเดิมเป็น
อย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรและมีวิธีการที่จะบูรณะให้เกิดความมั่นคงอย่างไรหลังจากนั้นก็จะทาความเข้าใจ
ร่วมกันกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดาเนินการซ่อมแซมบูรณะซ่อมแซมให้มีสภาพคงเดิมมากที่สุด
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติหริภญ
ุ ไชย จังหวัดลาพูน ซึ่งคนในพื้นที่อาจจะเข้าไปดูแลรักษาไม่สะดวกมากนัก
2. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
จากการศึ ก ษาพบว่ า ผลการประเมิ น ศั ก ยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมโดยภาพรวมมี
ศักยภาพและความพร้อมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การรองรับ
นักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการกับนักท่ องเที่ยว และการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว จะเห็นว่าชุมชนจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทากิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมประเพณีที่
สืบทอดกันมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นประเพณีลอยกระทงของตาบลเสมา ประเพณีกินเข่าค่าบริเวณรอบปราสาทเมือง
แขก ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทาให้เห็นว่าชุมชนมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูง แต่ในการ
บริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมนั้น อาจจะยังไม่ชัดเจนมากนัก จาเป็นที่จะต้องให้ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ กฤษณ์ โคตร
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สมบัติ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตแก่งสาม
พันโบก อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมีศักยภาพอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้า น
สิ่งอานวยความสะดวก ด้านสภาพการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ด้านคุณค่า ความสาคัญ
และการให้การศึกษา ด้านความร่วมมือของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว และด้านองค์กรในการจัดการและการ
บริหารการท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางในการส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตสาม
พันโบก เนื่องจากเป็นการทาให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ชาวบ้านมีงานทาและมีรายได้มากยิ่งขึ้น
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ชุมชนมีความพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น และมี
ความเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแหล่ง
ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มีแนวคิดและแสดงถึงการมีส่วนร่วมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในบางพื้นที่ยังให้ความเห็นว่ายังขาดความ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เช่นหน่วยงานภาครัฐกับหน่ วยงานภาคเอกชน ซึ่งควรมีการติดต่อประสานงานกันให้
มากยิ่งขึ้น ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นหมู่คณะโดยมีบริษัททัวร์นาเข้ามา อาจจะส่งผลต่อการเข้าไปดูแลพื้นที่เพื่อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (2552) ได้
ศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ที่เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
เจ้าของท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวยังมีอยู่น้อยมากและภาครัฐควรให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางได้
ดังนี้คือ 1) การกาหนดนโยบายการศึกษาของรัฐเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเป็นเครื่องมือใน
การจั ด การท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรมภายใต้ก ระแสโลกาภิ วัตน์ 2) คื อ การกาหนดนโยบายการท่ องเที่ ยวของรัฐ
จาเป็นต้องส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 3) เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการประเมินและที่ สาคัญ คือมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้น 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาครัฐองค์กรที่เกี่ยวข้องและคนในชุมชนไม่ควรมุ่งเน้นประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว
4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ท้องถิ่นในอาเภอสูงเนิน พบว่า ชุมชนได้มีการเสนอแนวทางพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมมือกันในการดาเนินการเพื่ อให้เกิด
ความเป็นรูปธรรม และนามาสู่ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่ดีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด โดยได้แบ่ง
ออกเป็ น ประเด็ น ต่า ง ๆ ประกอบด้ วย ภาพรวมการท่ องเที่ ย ว การบริห ารจั ด การแหล่งท่ อ งเที่ ย วร่วมกั น การ
ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่ นที่ควรค่าแก่การรักษา การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในเส้นทางอารยธรรมสูงเนิน การสนับสนุนในเกิดผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
ทั้งที่เป็นชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและนอกแหล่งท่องเที่ยว และสุดท้ายต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่ วยงาน
ของรัฐการเป็นแกนกลางในการประสานงานต่าง ๆ ซึ่งจากแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยว
มีหลายส่วนที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมในบทที่ 2 อาทิ ปรีชา คุณแสน (2555) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการ
ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
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เสริมสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ให้ชุมชนก่อให้เกิดส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนในระดับมาก และสามารถ
สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ รวมถึง อภิวัฒน์ ภูริศิวารักษ์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน : ศึกษาพื้นที่บ้านฝั่งท่าหมู่ 5 ตาบลวังก์พงอาเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การบริหาร
จัดการแบ่งตามกิจกรรมต่างๆของชมรมได้กิจกรรมเรือนาเที่ยวล่องแม่น้าปราณกิจกรรมที่พัก Home Stay และ
อุ ท ยานวังมั จ ฉา มี ก ารระดมทุ น ในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆจากชาวบ้ า นกั น เอง และได้ รับ การสนั บ สนุ น จาก
หน่วยงานภายนอกบ้างการรับผลตอบแทนจะได้รับในลักษณะต่างๆ กันตามการมีส่วนร่วม เช่น ถ้าเป็นเจ้าของเรือ
นาเที่ยวจะได้รับค่าตอบแทนจากนักท่องเที่ยวโดยตรงแล้วหักเป็นเงินกองทุนของชมรมส่วนกิจกรรม Home Stay
และกิจกรรมอุทยานวังมัจฉาจะได้รับค่าตอบแทนจากเงินปันผลที่ได้ลงหุ้นเอาไว้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรมีโครงการร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอก ให้ความรู้ ด้านวิชาการ และการ
บริหารจัดการให้แก่ผู้นาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
1.2 องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ควรมีน โยบายส่งเสริมการพั ฒ นาศั กยภาพของผู้น าท้องถิ่น ให้ มี
สมรรถนะทางด้านการบริหารคน บริหารงาน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทุก
ภาคส่วนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เหมาะกับท้องถิ่น ที่เน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วม
2.2 ควรมีการพัฒ นาระบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตอาเภอสูงเนิน โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการนาเสนอแหล่งท่องเที่ยว
2.3 ควรมีการศึกษาการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตอาเภอสูงเนิน และในเขต
จังหวัดนครราชสีมา
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 2) เพื่อศึกษา
ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริห ารสถานศึกษา ในกลุ่มพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษารักษ์ชั ยมงคล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รักษ์ ชัยมงคล สังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยดาเนิ นการเก็บข้อมู ล
แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณกับประชากร คือ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 210 คน เครื่องมือที่ ใช้ เป็น แบบสอบถามมาตรตราส่วนประมาณค่ า 5 ระดับ ระยะที่ 2 เก็บ ข้อมูลเชิ ง
คุณภาพโดยการจัดสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล จานวน 7 คน ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อ ยเอ็ ด เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ในระดั บ “มาก” และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่า ด้ า นการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับ “มาก” และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3) แนวทางใน
การส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา
ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ใน
ด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรศึกษาบริบทขององค์กรให้ลึกซึ้งและข้อระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจน ใช้
การประชุ ม การปรึก ษาหารือ มาระดมความคิ ด เห็ น จากบุ ค ลากรภายในและภายนอก วางแผนการท างานโดย
ประเมินผลการดาเนินงานที่ผ่านมาร่วมกันแล้วนามาเป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหา สร้างความตระหนักต่ อ
ความคิดเห็นส่วนใหญ่แก่คนในองค์กร กระจายอานาจออกไปอย่างเป็นธรรมเป็นกลางและจริงใจ จัดวางตัวบุคคลลง
ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงกับความรู้ความสามารถและให้ได้ทาหน้าที่อย่างอิสระ ติดตามผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย
ไป ร่วมกันประเมินผลสรุปผลและต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นร่ว มกัน ต้องเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาผู้ร่วมงาน ลด
ช่องว่างสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง ให้ขวัญ กาลังใจต่างๆ ต่อผู้ร่วมงานอย่างจริงใจและร่วมชื่นชมผลการ
ดาเนินงานร่วมกัน และในด้านธรรมาภิบาล ผู้บริหารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด ยึ ดมั่ น ในความเป็ น ธรรมความยุติ ธรรมและครรลองของความถูกต้ องดีงาม ส่งเสริม ให้
บุคลากรและผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้คนในองค์กรไม่สนับสนุนการ
คอรัปชั่น แจ้งข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่ อให้ผู้ปกครองหรือชุมชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เข้าใจง่ายและตรวจสอบได้ ในทุกกรณี เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบผล
ร่วมกันโดยในการดาเนินงานต่างๆให้ใช้ กระบวนการ PDCA ตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เป็นนัก
ประชาธิปไตยที่เปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างจิตสานึกให้บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักในการ
เคารพกฎกติกาในการใช้ทรัพยากรต่างๆของสถานศึกษาอย่างประหยัด และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่ าง
คุ้มค่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
คาสาคัญ : บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21, ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ABSTRACT
This descriptive research study had three objectives; 1) to examine the role of school
administrators in Rakchaimongkol education quality development cluster under the Office of RoiEt Primary Educational Service Area 3; 2) to investigate their social responsibility of school in
Rakchaimongkol education quality development cluster under the Office of Roi-Et Primary
Educational Service Area 3; 3) to discover strategies of encouraging their role together with social
responsibility in the 21st century. The study consisted of 2 phases; quantitative data collection
and qualitative one. In the first phase, participants were 210 teachers and Basic Educational
Institution committees. The study was conducted using a 5-rating-scale questionnaire. In the
second phase, 7 participants were selected using the purposive sampling to join the focus group
discussion. Data was collected using the focus group discussion and further studied in the
content analysis.The result showed that. 1) Role of school administrators in the 21st century in
Rakchaimongkol education quality development cluster under the Office of Roi-Et Primary
Educational Service Area 3, the overall level was also high while the participative management
criteria ranked at the lowest level on average. 2) For social responsibility of school in
Rakchaimongkol education quality development cluster under the Office of Roi-Et Primary
Educational Service Area 3, the overall level was also high while the good governance criteria
ranked at the lowest level on average. 3 ) In order to increase participative management, the
administrators should do the in-depth study of both context and regulations of organizations.
Also, it was recommended that administrators should prepare brainstorm discussion with both
colleagues and outsources in order to evaluate previous achievement, discover solutions, and
raise awareness among colleagues. Decentralization should be highly promoted and colleagues
should be suitably assigned for job positions depending on their actual performance. Moreover,
there should be follow-up conferences in order to discuss and solve problems effectively.
Everyone should do the altogether evaluation upon faced problem, accept any consequences,
and summarize results collaboratively, should understand and encourage colleagues to improve
the latter’ s capability.They should develop sociable characteristics, give colleagues advice and
encouragement, and congratulate them on their work achievement as well. And In order to
increase good governance, it was necessary the administrators follow any rules with regard of
fairness and integrity. They should be well-performed, encourage both their colleagues and
students to develop themselves with regard of virtue, and convince their colleague to protest
against any corruption. It was important that work progress be publicized to community via
various media so that it could be later investigated for any corruption. Furthermore, colleagues or
any work-related participants had their rights to make decisions, recommend, perform duty, and
be responsible via the use of PDCA process. The administrators should, as well, be self-aware of
their responsibility and the other’s, and allow everyone to give their opinions. This would further
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promote the colleagues to be open-minded and to accept the consequences. Also, the
administrators should raise awareness among colleagues of using any equipment effectively and
sustainably.
Keywords : Role of school administrators in the 21st century, Social responsibility
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสังคมยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคความรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคในโลกเข้า
ด้วยกัน ส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึ ก ษาตามไปด้ ว ยอย่ า งไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ สถานศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งมี ค วามตื่ น ตั ว และเตรี ย มพร้ อ มในการการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในยุค
ศตวรรษที่ 21
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรมแดน กล่าวถึงการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศเพื่อให้
เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น เป็นงานเร่งด่วนที่ผู้บริหารสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาต้องกล้าตัดสินใจริเริ่ม
ดาเนินการทันที ไม่ต้องรอคาสั่งหรือหาเจ้าภาพ ขอให้เต็มที่กับการทาทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนมีทักษะพร้อมทุกด้าน
สาหรับการใช้ชีวิตในโลกไร้พรมแดนได้อย่างมีคุณ ค่าและมีความสุข ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 นั้น มีการให้ข้อเสนอแนะไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1) สถานศึกษาต้องจัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
ของผู้เรียน 2) นาโลกกว้างเข้าสู่ห้องเรียน 3) นาผู้เรียนออกไปสู่โลกกว้าง และ 4) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมชั้น กับครู และผู้มีความรู้เฉพาะศาสตร์ที่ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพจริง (รสสุคนธ์ มกรมณี, 2555)
โดยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
2) ทักษะชีวิตและอาชีพ และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี จึงเป็นภาระที่สาคัญของผู้บริหารที่จะต้อง
รับ ผิ ด ชอบจั ด การศึ ก ษาให้ ป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ งผู้ บ ริห ารจะต้ อ งรู้เท่ า ทั น ความเปลี่ ย นแปลง พั ฒ นาตนเอง คิ ด หา
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน ประสานความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใส่ใจในเรื่องของศาสตร์ทางการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและตรงกับความต้องการของบริบทชุมชนหรือสังคมที่เป็นอยู่ และต้องเข้ามารับบทบาทในการ
เร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ ให้กับครูผู้สอน ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเป็นที่
ยอมรับของชาติอื่น และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (สมหมาย อ่าดอนกลอย, 2556)
ในปั จ จุ บั น เยาวชนมี การเปลี่ย นแปลงไปจากอดีต มาก ไม่ ว่าจะเป็ น เรื่องการแต่ งตัว รูป แบบของการ
แสดงออก โดยนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงถึงมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงการเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมา
พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ และมีการใช้เวลาส่วนมากอยู่กับคอมพิวเตอร์ เกมส์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง
ของเล่นต่างๆ ในยุคดิจิตอล นอกจากนั้นยังเห็นได้ว่า เด็กในยุคปัจจุบันมีระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศที่
แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิง และบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันของเรามีความพร้อมที่จะรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ ครูมีความรู้และทักษะพร้อมที่จะนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการ
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สอนหรือไม่ ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
และผู้บ ริห ารระดับ นโยบายมี ค วามใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วหรือ ยัง (Prensky, 2001) และในช่ วง
ระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงภายในภาคส่วนต่ างๆ อย่างหลากหลายรูปแบบ
เช่น ความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ ปัญหาแรงงานนอกระบบและการค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และสถิติอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจาก
ปัญหาพฤติกรรมของเยาวชน (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) จากสภาพปัญหาทางสังคมที่มีมากขึ้นนี้
จึงเกิดความสนใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็ให้
ความสนใจและด าเนิ น กิ จ กรรมในรูป แบบต่ า งๆ จึ งเกิ ด กระแสการสร้างความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคมของบรรษั ท
(Corporate Social Responsibility : CSR) และนอกจากนี้ยังมีคาย่อที่นิยมเรียกอีกค าหนึ่ง คือ (Social Responsibility :
SR) และด้วยเหตุนี้องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO)
จึงได้กาหนดมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 : Social Responsibility) แก่องค์กรทุกประเภท
โดยให้องค์กรเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับองค์กร มิจาเป็นต้องเลือกใช้ทุกข้อ โดยมีแนวทางปฏิบัติในองค์กรเพื่อให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมอันมี 7 หัวข้อหลัก คือ 1) ธรรมาภิบาล (Organizational Governance) 2) สิทธิมนุษยชน
(Human Rights) 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) 4) สิ่งแวดล้อม (The Environment) 5) การปฏิบัติ
ที่เป็นธรรม (Fair Operation Practices) 6) การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues) และ 7) การมีส่วนร่วมและ
พัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) เพื่อให้บริษัท องค์กร หน่วยงานและสถาบันต่างๆ
ทั่วโลก รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเห็นคุณค่า รวมถึงแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (นิภา วิริยะพิพัฒน์, 2552) ซึ่งปัจจุบันในแวดวงการศึกษาของเรานั้น ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษามีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นแล้วและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นใหม่ในสังคมของเรามากน้อยเพียงใดและอย่างไร
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ซึ่งศึกษาจากกลุ่มประชากรที่เป็นครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้วยเหตุผลที่ ว่า ครูเป็นผู้ร่วมงาน มีความใกล้ชิดกับผู้บริหารและเป็นผู้รับรู้ถึงสภาพการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นถือว่าเป็น
ผู้แทนของประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ตั้ งอยู่ในบริบทของชุมชน เพื่อจะให้ได้
ข้อมูลที่เกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 กับระดับการปฏิบัติใน
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดารงอยู่มากน้อยเพียงใดและอย่างไร และเพื่อใช้การศึกษาดังกล่าวนี้เป็นแนวทางใน
การส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาให้สนองตอบตามความต้องการของบริบทสังคมในยุคปัจจุบันและ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รักษ์ชัยมงคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
2. เพื่อศึกษาระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รักษ์ชัยมงคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
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3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการส่ ง เสริ ม บทบาทของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 กั บ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การที่ผู้บริหารได้แสดงออกตามตาแหน่ง
หน้ า ที่ ในทุ กมิ ติ ข องการบริห ารเพื่ อการพั ฒ นาโรงเรีย นให้ บ รรลุ เป้ าหมายอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และบริห ารจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในยุคศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1) การเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการ หมายถึ ง การที่ ผู้ บ ริห ารได้ แ สดงออกถึ งการวางแผน การก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ แล้วนาสู่การปฏิบัติเพื่อความสาเร็จทางวิชาการของนักเรียนและบรรลุผลตาม
เป้าหมาย และสร้างพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
2) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้บริหารได้แสดงออกถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน
เข้ามามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน กระจายอานาจอย่าง
เหมาะสม และระดมความคิดเห็นต่างๆ จากบุค ลากร หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อกาหนด
ทิศทางในการจัดการศึกษา
3) การเป็นผู้ประเมิน หมายถึง การที่ผู้บริหารได้แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการประเมินผล
การดาเนินงานตามนโยบาย ประเมินคุณภาพของครูตามกระบวนการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และนาผลการ
ประเมินมาชี้ให้เห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนการปฏิบัติหน้าที่ของครู
4) การส่งเสริม การใช้ เทคโนโลยีเพื่ อ การศึ กษา หมายถึง การที่ ผู้บ ริห ารได้ แสดงออกถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการศึกษา สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครู ส่งเสริม
ให้ครูและนักเรียนใช้สื่อหรือเครื่องมือทางดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผล และใช้อย่างต่อเนื่อง
5) การสร้ างบรรยากาศและวัฒ นธรรมการเรีย นรู้ หมายถึ ง การที่ ผู้บ ริห ารได้ แสดงออกถึงการ
ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เพิ่มโอกาสในการพัฒนา
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะทางอาชีพ และเตรียมผู้เรียนสาหรับการทางานในอนาคต กระตุ้นและส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูบุคลกรในโรงเรียนทุกคน
6) การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร หมายถึง การที่ผู้บริหารได้แสดงออกถึงการส่งเสริมการ
พั ฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ได้รับการพั ฒนาความรู้และทักษะใหม่อย่างต่อเนื่ อง โดยส่งเสริมให้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาและไปศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้า
และการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสามารถนามาประยุกต์และปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
7) การประชาสัมพันธ์และประสานสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง การที่ผู้บริหารได้แสดงออกถึงการ
สื่อสาร ทั้งการพูด การเขียนและการใช้สื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับทุกฝ่าย ประสานความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรงบประมาณ และทรัพยากรด้านการจัดเรียนการสอนรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ
8) การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ผู้บริหารได้แสดงออกถึงการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในหน่วยงาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง เป็นนักคิดและบริหารงานอย่างสร้างสรรค์
เป็นนักพัฒนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถชักนาหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
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2. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านธรรมาภิบาล
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ดังนี้
1) ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารที่สอดรับหรือสัมพันธ์กับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมี
ส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า
2) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารที่คานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร เช่น มีพื้นที่บริเวณอาคาร ห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน มีการจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่น มีอาคาร
และห้องเรียนที่ปลอดภัยแก่ครูและนักเรียน มีความสะดวกในการเดินทางในพื้นที่ภายในโรงเรียน มีการออกแบบบริเวณ
และอาคารเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ง่ายต่อการดูแลบารุงรักษา
และคุ้มค่ากับการลงทุน
3) สิทธิมนุษยชน หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารที่คานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์
เพื่อการดารงอยู่ สิทธิในการมีชีวิตเพื่อการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา สิทธิในการดารงชีวิต
อย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติตามความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา รวมถึงความเชื่อทางการเมือง
และความเชื่ออื่นๆ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นให้ความสาคัญกับความคิดและคานึงถึงประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอันดับแรก
4) การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการ
มีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยดาเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง
ช่วยเหลือและแบ่งปันสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม
3. แนวทางในการส่งเสริม หมายถึง ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยเหลือ เกื้อหนุน และสนับสนุนให้ดีขึ้น
4. กลุ่ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษารักษ์ ชั ยมงคล สังกัด สานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษา
ร้อยเอ็ดเขต 3 หมายถึง สถานศึกษาทั้ง 12 แห่ง ที่มีที่ตั้งในพื้นที่ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล อ.
หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ซึ่งประกอบด้วย 1) โรงเรียน
บ้านคาโพนสูง 2) โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 3) โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 4) โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 5)
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 6) โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 7) โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 8) โรงเรียน
บ้านโพนงามหนองน้ากิน 9) โรงเรียนบ้านหนองบก 10) โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 11) โรงเรียนคูเมืองสามัคคีวิทยา
และ 12) โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น
5. ผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา หมายถึง ผู้ด ารงตาแหน่ งผู้ อานวยการโรงเรียน รวมทั้ งผู้ รักษาการแทนใน
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา
6. ครู หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ที่ทาหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานสอนใน
สถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา
7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวแทนของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1007

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีของ ธีระ รุญเจริญ (2544) เป็นหลักร่วมกับการสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
และกรอบแนวคิ ด ของ กิ ต ติ พ งศ์ จิ รวัสวงศ์ (2557) มาตรฐานว่าด้ วยความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม (ISO 26000 :
Social Responsibility) ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในในศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบต่อสังคม
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
1) การเป็นผู้นาทางวิชาการ
2) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
3) การเป็นผู้ประเมิน
4) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5) การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
6) การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
7) การประชาสัมพันธ์และประสานสัมพันธ์กับชุมชน
8) การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ความรับผิดชอบต่อสังคม
1) ธรรมาภิบาล
2) สิทธิมนุษยชน
3) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
4) การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 3 โดยดาเนินการเก็บข้อมูล
แบ่งเป็น 2 ระยะ
1. ระยะที่ 1 (การศึกษาระดับการปฏิบัติ)
1) ประชากร เป็นครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษารักษ์ ชัยมงคล สังกัดสานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ กษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทั้งหมด 12 โรงเรียน
ประกอบด้วย ครู 114 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 96 คน รวมทั้งหมด 210 คน
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือ โดยนาเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอต่อ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้ง
จ านวน 5 ท่ าน เพื่ อหาความสอดคล้ องระหว่ างข้ อค าถามกั บวั ตถุ ประสงค์ หรื อเนื้ อหา (Index of item-objective
congruence: IOC) ซึ่งผลการคานวณปรากฏว่า เครื่องมือมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 และ การ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่มีความตรงและปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเสนอไว้ ไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach's Alpha Coefficient โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.974
3) การเก็บ รวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยน าส่ งหนั งสือขอความอนุ เคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม พร้อม
แบบสอบถามถึง ครู แ ละคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที ่เ ป็น ประชากรในการศึ ก ษา แล้ ว รวบรวม
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจานวน 210 ชุด จากที่ส่งไปจานวน 210 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นตรวจสอบ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วนาไปทาการวิเคราะห์ข้อมูล
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4) การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ที่ได้มาทาการวิเคราะห์ตามลาดับ
การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย เพื่อบรรยายคุณลักษณะของประชากรและตัวแปรที่ศึกษา โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
2. ระยะที่ 2 (การศึกษาแนวทางในการส่งเสริม)
1) ประชากร กาหนดกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล (Key Informants) โดยใช้ วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากตัวแทน 7 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครู 2 คน และกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 คน
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างคู่มือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในระยะที่ 1 แล้วนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม
ประกอบด้วย ประเด็นคาถาม และแบบบันทึกที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา แล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และการใช้ภาษาในการสื่อความหมายจากนั้นนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจึงนาคู่มือไปให้ผู้ร่วมสนทนาได้ศึกษาก่อนวันดาเนินการสนทนากลุ่ม
3) การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ด าเนิ น การสนทนากลุ่ ม ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ กาหนด โดยชี้ แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดสนทนากลุ่ม แล้วบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่มโดยการบัน ทึกเสียงใน
การพูดคุยและการถามตอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและคาถามการวิจัย ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี คือ 1) การสังเกตและจดบันทึก 2) การบันทึกเสียง 3) การบันทึกภาพนิ่ง
4) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) ตามกรอบแนวคิ ดและประเด็นอื่น ที่พ บและนามาสรุป
ประเด็น (Analytic Inductive) ของผู้ให้ข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกันไว้ในที่เดียวกัน
แล้วสรุปเป็นประเด็นสาคัญ วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รักษ์ชัยมงคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่
ตามกรอบในการวิจัย หลังจากนั้นเขียนคาอธิบายเกี่ยวกับสภาพความจริง เนื้อหาสาระ แนวทางและข้อเสนอแนะที่
ค้นพบ โดยนาเสนอในรูปแบบการเขียนเป็นความเรียงโดยวิธีการบรรยาย แล้วนาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลสรุปเพื่อ
ตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่ม
พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ใน
ภาพรวม
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการแปลผลระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน
ระดับการปฏิบัติ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
แปลผล
μ
σ
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
การเป็นผู้นาทางวิชาการ
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
การเป็นผู้ประเมิน
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
การประชาสัมพันธ์และประสานสัมพันธ์กับชุมชน
การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
รวม

ระดับการปฏิบัติ
μ
σ
4.15
0.73
4.11
0.77
4.14
0.84
4.32
0.67
4.33
0.69
4.34
0.70
4.16
0.73
4.22
0.81
4.22
0.75

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก (μ = 4.22) และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากร (μ = 4.34) รองลงมา คือ การสร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ (μ = 4.33) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (μ = 4.11)
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่ม
พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ใน
ภาพรวม
ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ย (μ) ค่ าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการแปลผลระดับ ความรับ ผิดชอบต่ อสังคมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ระดับการปฏิบัติ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
แปลผล
μ
σ
ธรรมาภิบาล
4.29
0.72
มาก
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
4.30
0.70
มาก
สิทธิมนุษยชน
4.37
0.69
มาก
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
4.32
0.70
มาก
รวม
4.32
0.71
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ
= 4.32) และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สิทธิมนุษยชน (μ = 4.37) รองลงมา คือ
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (μ = 4.32) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ธรรมาภิบาล (μ = 4.29)
3. แนวทางในการส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในด้านการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม กับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านธรรมาภิบาล
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ในการดาเนินการจัดสนทนากลุ่มนั้น ผู้วิจัยได้นาด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและด้านธรรมาภิ
บาลของตัวแปรที่ศึกษามาเป็นประเด็นในการสนทนากลุ่ม สืบเนื่องจากผลการศึกษาในเชิงปริมาณของด้านดังกล่าวมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ฉะนั้นการจัดสนทนากลุ่มจึงเป็นไปเพื่อการหาแนวทางในการส่งเสริมให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้บริหารเองได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของตนและสร้างเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านดังกล่าวให้มีมากขึ้นด้วย ซึ่งสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้
ด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ผู้บริหารควรศึกษาบริบทขององค์กรให้ลึกซึ้งและข้อระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจน
2) ผู้บริหารควรใช้การประชุมการปรึกษาหารือมาระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในและภายนอก
3) ผู้บริห ารควรวางแผนการทางานโดยประเมินผลการดาเนินงานที่ผ่านมาร่วมกันแล้วนามาเป็ น
แนวทางในการพิจารณาปัญหา
4) ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักต่อความคิดเห็นส่วนใหญ่แก่คนในองค์กร
5) ผู้บริหารควรกระจายอานาจออกไปอย่างเป็นธรรมเป็นกลางและจริงใจ
6) ผู้บริหารควรจัดวางตัวบุคคลลงปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงกับความรู้ความสามารถและให้ได้ทาหน้าที่อย่างอิสระ
7) ผู้บริหารควรติดตามผลการดาเนินงานตามที่มอบหมายไป
8) ผู้บริหารควรร่วมกันประเมินผล สรุปผล และต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน
9) ผู้บริหารต้องเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาผู้ร่วมงาน ลดช่องว่างสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง
10) ผู้บริหารควรให้ขวัญกาลังใจต่างๆต่อผู้ร่วมงานอย่างจริงใจและร่วมชื่นชมผลการดาเนินงานร่วมกัน
ด้านธรรมาภิบาล สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ผู้บริหารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด
2) ผู้บริหารต้องยึดมั่นในความเป็นธรรม ความยุติธรรมและครรลองของความถูกต้องดีงาม
3) ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
4) ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้คนในองค์กรไม่สนับสนุ นการคอรัปชั่น โดยถ้าคนในองค์กรไม่เห็นด้วยกับ
การคอรัปชั่นต่างๆ จะสามารถยับยั้งการทุจริตคอรัปชั่นได้
5) ผู้บริหารต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารการดาเนิ นงานผ่านการประชาสัมพั นธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่ อให้
ผู้ปกครองหรือชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เข้าใจง่ายและตรวจสอบได้ในทุกกรณี
6) ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การศึ ก ษา ร่วมวางแผน ร่วมตั ด สิ น ใจ ร่ว มปฏิ บั ติ แ ละรับ ผิ ด ชอบผลร่วมกั น โดยในการด าเนิ น งานต่ า งๆ ให้ ใช้
กระบวนการ PDCA
8) ผู้บริหารต้องตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เป็นนักประชาธิปไตยที่เปิดใจกว้างยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
9) ผู้บริหารต้องสร้างจิตสานึกให้บุคลากรในสถานศึ กษาตระหนักในการเคารพกฎกติกาในการใช้
ทรัพยากรต่างๆของสถานศึกษาอย่างประหยัด
10) ผู้บริหารต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
อภิปรายผล
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1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
จากผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
“มาก” และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัดนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่ง โดยเป้าหมายหลักของทุก
สถานศึกษา คือ จัดการศึก ษาใดๆเป็นไปเพื่อสนองต่อการพั ฒ นาผู้เรียนให้มีคุณ ภาพ ซึ่งหากต้องการจะพัฒ นา
คุณ ภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นก็ต้องมีการพัฒ นาคุ ณ ภาพของครูและบุค ลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ คุรุสภา (2556) ได้กาหนดข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาในหมวด 2 ซึ่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน โดยใน
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 3 คือ ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ศักยภาพ ความสาเร็จของการบริหารอยู่ ที่การดาเนินการเพื่อให้บุคลากรในองค์กรหรือผู้ร่วมงานได้มีการพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารมืออาชีพต้องหาวิธีพัฒนาผู้ร่วมงาน โดยการศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผู้ร่วมงาน
กาหนดจุดพัฒนาของแต่ละคน และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้น ๆ แล้วใช้เทคนิคการบริหารและ
การนิเทศภายในให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง ให้ผู้ร่วมงานรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสม
กับตน และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพของผู้ร่วมงานเพิ่มพูนพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นาไปสู่การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
ในส่วนด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ซึ่งโดยบริบทแล้วในด้านการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมนั้น ผู้บริหารต้องแสดงออกถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและ
ตัดสินใจร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน กระจายอานาจอย่างเหมาะสม ระดมความคิดเห็นต่างๆ จาก
บุคลากร จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อมากาหนดทิศทางในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
ผลการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” แต่เหตุผลที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ทั้งนี้ที่เป็นเช่นนั้นอาจ
เป็นเพราะตามปรากฏการณ์จริงที่เกิ ดขึ้นในบริบทของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาเองอาจจะยังไม่ให้ความสาคัญ ต่อการเปิด
โอกาสให้บุค คลที่เกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วมในการคิ ด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนร่วม
ประเมินผลในการบริหารงานอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เสนอว่า “…การ
บริห ารแบบมี ส่ วนร่วมในบริบ ทเรามั น น้ อ ยผมคิ ด ว่า อย่ า งนั้ น ไม่ มี ม ากตามโครงสร้า งหรือ ในหนั งสื อ ที่ บ อกว่ า
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม คือ มันเป็นวลีที่มีความโก้หรูแต่เวลานาไปปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่ใช่…” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3,
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561)
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
จากผลการวิจัย พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่
ในระดับ “มาก” และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสิทธิมนุษยชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นคุณค่าและให้ความสาคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ ที่มีส่วนได้เสียในการ
บริหารจัดการศึกษา สิทธิในการมีชีวิต สิทธิในการดารงชีวิตอย่างเท่าเทียม ปฏิบัติกับครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน
อย่างจริงใจไม่เลือกปฏิบัติ ให้สิทธิแก่ครู บุคลากรและนักเรียนในการแสดงความคิดเห็น และให้ความสาคัญกับทุกๆ
ความคิด ซึ่งสอดคล้องกับ ชูเกียรติ สุวรรณรังษี (2551) กล่าวว่า การศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพถือเป็น
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เครื่องมือหนึ่งในการสร้างความเข้าใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมและค่านิยม
สากลที่มุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมอันนามนุษย์ไปสู่การเคารพซึ่งกันและกัน สามารถยุติความ
ขัดแย้งและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ในส่วนด้านธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ซึ่งโดยบริบทแล้วในด้านธรรมาภิบาล ผู้บริหารต้องบริหารจัด
การศึกษาให้สอดรับหรือสัมพันธ์กับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับผลการวิจัย
คือ ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” แต่เหตุผลที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ทั้งนี้ที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะ
ตามปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นในบริบทของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล ผู้บริหารเองอาจจะยังให้
ความสาคัญและเห็นคุณค่าในเรื่องของธรรมาภิบาลน้อย ส่งผลให้มีการเลือกปฏิบัติในแต่ละบุคคล มีระบบอุปถัมภ์
ไม่พิจารณาผลงานและความสามารถตามผลงาน มีการบริหารจัดการศึกษาไม่ค่อยโปร่งใส มอบหมายงานในหน้าที่
ให้รับผิดชอบไม่ชัดเจน และบุคลากรยังคงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาอย่างสิ้นเปลือง ซึ่งสอดคล้องกับ ซารีล่า
ลาหมีด (2559) กล่าวว่า บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา มีการแบ่งฝ่ายแบ่ง
พวกในการทางาน และบุคลากรมีงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ซึ่งผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งคัด ควรมีส่วนร่วมและสร้างจิตสานึกที่ดีของการเป็นครู ตลอดจนการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้กับสถานศึกษาได้อย่างเห็นผลจริงในเชิงปฏิบัติ
3. แนวทางในการส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบต่อ
สั งคมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในกลุ่ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษารั ก ษ์ ชั ย มงคล สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
3.1 ด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม แนวทางในการส่งเสริมสาคัญลาดับที่ 1 คือ ประเด็นที่ 4
ผู้บริหารสถานศึกษาระดมความคิดเห็น ต่างๆ จากบุคลากร หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
กาหนดทิ ศ ทางในการจั ดการศึ กษา ซึ่งสอดคล้องกับ นิ เวศน์ วงศ์ สุ วรรณและอิน ถา ศิริวรรณ (2560) กล่าวว่า
ผู้บริหารควรให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่มีคุณภาพสูงขึ้น จากความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เสนอว่า “ท่านเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าสถานศึกษาก็ขอให้รับฟังผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งมันอาจจะมีความคิดดีๆ ที่อยากจะนาเสนอ อยากเห็นการพัฒนา อยากเห็น
ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนเรา ก็อยากให้หัวหน้าสถานศึกษาได้รับฟังและพิจารณาว่าเขาเสนอมามันถูกต้อง
หรือเปล่า และนาพาข้อเสนอต่างๆไปสู่การปฏิบัติให้ได้ ขอบคุณครับ”
3.2 ด้านธรรมาภิบาล แนวทางในการส่งเสริมลาดับที่ 1 คือ ประเด็นที่ 10 ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลการดาเนินงานของโรงเรียนได้สะดวก เข้าใจง่า ย และสามารถตรวจสอบได้ในทุกกรณี ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ รัตนาภรณ์ ส่งเสริม (2559) กล่าวว่า ด้านหลักความโปร่งใส การบริหารงานไม่มีความชัดเจนใน
เรื่องของงบประมาณที่นาไปใช้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารน้อย ดังนั้น ผู้บริหารควรเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณให้
มีค วามชั ดเจนต่อบุ ค ลากรภายในและสาธารณชนภายนอกและมีค วามพร้อมในการตรวจสอบในกระบวนการ
บริหารงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เสนอว่า “ทางโรงเรียนมีกิจกรรมอะไร ถ้า
โรงเรียนจะทากันเองกับคณะครู ผู้นาชุมชนก็ไม่ค่อยจะรู้ มีอะไรก็ให้ประสานไป เรื่ องเด็กอยู่หรือไม่อยู่ในกรอบก็
อยากให้ครูประสานเข้าไปแล้วผู้นาชุมชนก็จะเข้ามารู้จักปัญหาของโรงเรียนด้วย บางทีก็ไม่ได้ประสานเข้าไป ก็มีแต่
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กลุ่มครูบอกว่าลูกหลานคนนั้นคนนี้มีปัญหา อยากให้ประสานผู้นาชุมชนได้ทราบด้วยจะได้บอกให้ผู้ปกครองได้ใน
ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อให้ไปแนะนาลูกๆหลานๆได้เข้าใจและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก็จะได้รู้ว่าทางโรงเรียนยังสนใจ
ผู้ปกครองดี” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7, วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารเองต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการ
พิ จ ารณาปั ญ หาและตัดสิน ใจร่วมกัน กระจายอานาจอย่างเหมาะสมและจริงใจ ระดมความคิ ดเห็ น ต่างๆ จาก
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามากาหนดทิศทางในการจัดการศึกษา ร่วมกันตรวจสอบและรับผิดชอบ
ผลที่เกิดขึ้น รวมถึงร่วมกันชื่นชมผลการดาเนินงานทั้งหมดร่วมกัน
1.2 ในด้านธรรมาภิบาล ผู้บริหารเองต้องบริหารจัดการศึกษาให้สอดรับและสัมพันธ์กับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็น
พลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.3 ผู้บ ริห ารสถานศึ กษาในบริบ ทพื้ น ที่ อื่ น ๆ สามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่ ได้จ ากการวิจั ยไปใช้
ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และพัฒนาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมของตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น
เพื่อการบรรลุประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของสังคมต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษากั บ ประชากรหรื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในวงกว้ า งและหลากหลายมากขึ้ น เพื่ อ
เปรียบเทียบและแนวทางในการส่งเสริมต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในบทบาทของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบต่อสังคม
กับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาอื่นๆ หรือกลุ่มเครือข่ายทางการศึกษาอื่นๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพที่หลากหลาย
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ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
THE ADMINISTRATIVE FACTORS AFFECTING SUFFICIENCY SCHOOL MANAGEMENT IN SCHOOLS
UNDER THE OFFICE OF UDON THANI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA
ทวีศักดิ์ ธาตุชัย1 นวัตกร หอมสิน2 ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์3
TAWEESAK THATCHAI1 NAWATTAKORN HOMSIN2 PRAPORNTIP KUNAGORNPITAK3
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
1,2อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้คือ ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 255 คน ได้มาโดยวิธี การสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นปัจจัยทางการบริหารเท่ากับ .956 และการ
บริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียนเท่ากับ .968 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยทางการบริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี พบว่ามี 5 ปัจจัย เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .776 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 60.20 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ
Y =1.372+.147(X6 ) +.144(X3 ) +.154(X1 ) +.141(X5 ) +.125(X4 )

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z = .201(X6 ) +.202(X3 ) +.231(X1 ) +.187(X5 ) +.194(X4 )

คาสาคัญ : ปัจจัยทางการบริหาร, สถานศึกษาพอเพียง, สมการพยากรณ์
ABSTRACT
The purposes of this research were to study the relationship between administrative
factors and sufficiency school management in schools and to create a predictive equation of
administrative factors affecting sufficiency school management in schools under the office of
Udon Thani primary education service area. The sample consisted of 255 schools administrators,
using stratified random sampling. The research instrument was a 5 level-rating scale
questionnaire. The reliability on the administrative factors was at .956 and the sufficiency school
management in schools was at .9 6 8 . The statistical technigues employed in this analysis were
mean, percentage, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient and
stepwise multiple regression analysis. The results were as follows:
1. The correlation between the administrative factors and sufficiency in schools had
statistical significance at .01
2. A predictive equation of administrative factors affecting sufficient schools
management in schools under the office of Udon Thani primary education service area found five
factors. The correlation coefficient was at .776. The forecast was at 60.20 percent. The
significance was at the .01 level. Create the forecast equation as follows:
The forecast equation of raw scores:
Y =1.372+.147(X6 ) +.144(X3 ) +.154(X1 ) +.141(X5 ) +.125(X4 )

The forecast equation of standard scores:
Z = .201(X6 ) +.202(X3 ) +.231(X1 ) +.187(X5 ) +.194(X4 )

Keywords : administrative factors, sufficiency economy education, predictive equation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกและของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าโลก
และประเทศไทยยังมีความเสี่ยงของการพัฒนาและเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง จนอาจนาไปสู่
วิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หากการพัฒนายั งคงดาเนินต่อไปโดยขาด
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การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องกากับการพัฒนาให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในได้ก่อเกิดความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒ นธรรม
(สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2556 : 78-79)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายการขับเคลื่อนและพั ฒ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พ.ศ. 2557 โดยกาหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ (สานักงานปลัดสานักนายกรัฐ มนตรี สานักงานขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 2557) ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านและภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการเร่งรัดให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(ทิศนา แขมมณี. 2558 : 21-22)
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านวิสัยทัศน์คือ “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (กระทรวงศึกษาธิการ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ศู น ย์ ขั บ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง . 2560 : 12-13) ซึ่ ง ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีหลักการสาคัญของแผนพัฒนาฯ โดยเฉพาะ ข้อที่ 1 คือ ยึด “หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” (สานักนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .
2559 : 4) ซึ่งการกาหนดกลยุทธ วิสัยทัศน์ สถานศึกษานั้นต้องยึดโยงให้สอดคล้องด้วย
การบริหารสถานศึกษาจะประสบความสาเร็จมีประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยปัจจัยทางการบริหารหลายด้านมา
ดาเนินการเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ยุวดี ประทุม. 2559 : 133-135) ที่ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สรุปไว้ว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อประสิท ธิผลของโรงเรียน ได้แก่ ปั จ จั ยด้านภาวะผู้น าทางวิช าการของผู้บ ริห ารโรงเรียนและปั จ จัยด้ าน
วัฒนธรรมองค์การโรงเรียน ผลจากการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยการบริหารด้านภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรีย น และปั จ จั ยการบริห ารด้านวัฒ นธรรมองค์ การโรงเรียน โดยรวมและรายด้ านทุ กด้ านอยู่ในระดั บ มาก
เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ (อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์. 2556 : 149) ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
ความมี ป ระสิ ท ธิผ ลของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมาเขต 6 สรุปไว้ว่า ปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหาร ทั้ง 8 ด้าน คือภาวะผู้นา บรรยากาศขององค์การ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน แรงจูงใจ การทางานเป็นทีม การติด ต่อสื่อสาร วัฒนธรรมองค์การ และการ
ควบคุมงาน พบว่าปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
จากสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกและของประเทศไทย
และจากการที่จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ใกล้ชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว มีประชากรจากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ ทาให้เศรษฐกิจ สังคม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจากสภาพปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น นับวันปัญหาจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเป็นทั้งโอกาสและเป็นทั้งความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศและ
คนในชาติ และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
จึงทาให้หน่วยงานภาครัฐมีการกาหนดนโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ จากรัฐบาล ทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี ซึ่งเป็นส่วนราชการจะต้องปฏิบัติตามนโยบายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนโยบายจากรัฐบาล โดยเฉพาะการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาในทุกระดับ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยเหตุ นี้ผู้วิจัยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาถึงปั จ จัยทางการบริห ารที่ ส่งผลต่อการบริห ารจั ดการสถานศึ กษา
พอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เพื่อจะได้ทราบถึงระดับการบริหาร
จัดการสถานศึกษาพอเพียงว่าอยู่ระดับใด มีปัจจัยทางการบริหารใดบ้างที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
พอเพียงและมีความสัมพันธ์แบบใด เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ปัจจัยทางการบริหาร หมายถึง องค์ประกอบในการบริหารที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 6
ด้าน ได้แก่
1.1 ปัจจัยด้านครู หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของนั ก เรียนด้วยวิธีก ารต่ างๆ เป็ น บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะนิ สั ยใฝ่ เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่ พั ฒ นาตนเองอยู่ เสมอ ติ ด ตามความ
เคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
1.2 ปั จ จั ยด้ านภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการที่ มีอิ ท ธิพ ลต่ อพฤติก รรมต่อ บุ ค คลและสังคมใน
องค์การ เกิดการยอมรับและมีการขยายต่อไป พฤติ กรรมนั้นจะทาให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามที่
ผู้นาต้องการ
1.3 ปัจจัยด้านการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการของการส่งผ่านข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความรู้ คาสั่ง
ต่างๆ และหรือความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการใช้วิธีการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์การ
1.4 ปัจจัยด้านวัฒ นธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ค่านิยม ความเข้าใจ
ความเชื่อ ความรู้สึกของสมาชิกในองค์การ แนวปฏิบัติ แสดงออกถึ งพฤติกรรมของคนในองค์การนั้นๆ ซึ่งเกิดจาก
ความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานเพื่อให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันไปสู่
สมาชิกรุ่นใหม่
1.5 ปัจจัยด้านทักษะการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการทางาน การดาเนินการใช้ศาสตร์และ
ศิ ล ป์ ข องบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลภายในองค์ ก าร ร่ ว มมื อ กั น ด าเนิ น กิ จ กรรมหรื อ งานอย่ า งมี ร ะบบ โดยอาศั ย
กระบวนการบริหาร บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ และทักษะการบริหารมาใช้ในการดาเนินการ
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1.6 ปั จ จั ย ด้ า นการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หมายถึ ง การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนงานสารสนเทศ ดาเนินงานด้านการ
วางแผน วางกลยุทธ์ ประกอบการตัดสินใจ การประชุม การติดตามควบคุมดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
2. การบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง หมายถึง การที่ผู้อานวยการโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาในทุกมิติ ตามองค์ประกอบของรายการประเมินและ
เกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยง (สถานศึ กษาพอเพียง) ของกระทรวงศึ กษาธิการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึ กษา 4 องค์ ป ระกอบ
(กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ.
2554 : 2-3) ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านนโยบาย หมายถึง สถานศึกษาที่มีนโยบายน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการแผนปฏิบัติงานประจาปี
2.2 ด้านวิชาการ หมายถึง สถานศึกษาที่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 ด้ า นงบประมาณ หมายถึ ง สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารวางแผนการบริ ห ารจั ด การงบประมาณของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน
3. สถานศึกษาพอเพียง หมายถึง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
4. ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การแบ่งขนาดของโรงเรียนตามจานวนนักเรียน ซึ่งได้แก่ 1) โรงเรียน
ขนาดเล็ก จานวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน 2) โรงเรียนขนาดกลาง จานวนนักเรียนตั้งแต่ 121-499 คน 3) โรงเรียน
ขนาดใหญ่ จานวนนักเรียนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ปัจจัยทางการบริหาร ได้สังเคราะห์จากองค์ประกอบในการบริหาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้ 6 ปัจจัย ส่วนการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน ผู้วิจัยได้ยึด องค์ประกอบของรายการ
ประเมินและเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตัวแปรพยากรณ์
ปัจจัยทางการบริหาร
ปัจจัยด้านครู

ตัวแปรเกณฑ์
การบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงใน
โรงเรียน
1. ด้านนโยบาย
2. ด้านวิชาการ
3. ด้านงบประมาณ
4. ด้านการบริหารทั่วไป

ปัจจัยด้านภาวะผู้นา
ปัจจัยด้านการสื่อสาร
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
ปัจจัยด้านทักษะการบริหารจัดการ
ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากร ประชากรในการวิจัย คือ ผู้อานวยการโรงเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2550 - 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี จานวน 667 คน
จากจานวน 667 โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 255 คน จากตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง
(ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และ ดิเรก ศรีสุโข. 2559 : 150-151) ซึ่งใช้ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
และระดั บ ความคลาดเคลื่ อ น ±5 เปอร์ เซ็ น ต์ สุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random
Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน
3. ลักษณะของเครื่องมือ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยพัฒนาจาก
การศึ ก ษาเอกสาร หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดถึ งงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1
สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .956 ตอนที่ 3 สอบถามการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .968
4. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล น าผลที่ ได้ จ ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ห า ค่ า สถิ ติ โดยใช้ โปรแกรมสถิ ติ
สาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) ในการวิเคราะห์ค่าสถิติ
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง
ในโรงเรียน สังกั ดสานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุด รธานี วิเคราะห์ โดยใช้ สัม ประสิ ท ธิ์ส หสัม พั น ธ์
(Coefficient of Correlation) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร (X) กับการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง
ในโรงเรียน (Y) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี
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ตัวแปร
1.000

.440**
1.000

.478**
.410**
1.000

Y
**P < .01

.515**
.405**
.486**
1.000

.390**
.413**
.482**
.412**
1.000

.484**
.475**
.446**
.613**
.505**
1.000

Y
.598**
.446**
.586**
.611**
.556**
.616**
1.000

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกัน มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่าถึงระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .390 ถึง .613 ซึ่งมีค่าไม่เกิน .80 จึงทาให้ ไม่
เกิดปัญหาภาวะความสัมพันธ์เชิงพหุคูณ (Multicollinearity) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการ
บริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางถึง
ระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .446 ถึง .616 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. วิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน ใช้การ
วิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิ ธี วิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ดู ว่ า ตั ว พยากรณ์ ใดที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
พอเพียงในโรงเรียน แล้วนาตัวแปรนั้นไปสร้างสมการพยากรณ์ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2, 3
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พ หุคู ณ สัมประสิทธิ์การถดถอยและความคลาดเลื่อนของการ
ประมาณค่า ตัวแปร (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ลาดับขั้นตัวพยากรณ์
R
Adj
S.E.
F
P-values
.616
.379
.377
.213
154.541
.000
( )
.707
.500
.496
.191
61.090
.000
( )( )
.747
.558
.552
.180
32.556
.000
( )( )( )
.763
.582
.575
.176
14.647
.000
( )( )( )( )
.776
.602
.594
.172
12.641
.000
( )( )( )( )( )
จากตารางที่ 2 พบว่าลาดับขั้นที่มีประสิทธิภาพการพยากรณ์ ตัวแปรเกณฑ์ได้สูงสุด คือ ขั้นสุดท้าย มี
ตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าสู่สมการ 5 ตัวแปร ได้แก่ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) เป็นตัวแปรพยากรณ์ ที่ส่งผลต่ อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
(R) เท่ากับ .776 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การตัดสินใจ ( ) เท่ากับ .602 นั่นคือ หมายความว่าตัวพยากรณ์ทั้ง 5 ตัว
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้ร้อยละ 60.20
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ตารางที 3 ค่าคงที่ของตัวแปรต้นที่เป็นตัวแปรพยากรณ์สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่สมการถดถอย
ปัจจัย
B
S.E.
Beta
t
P-values
ค่าคงที่ (Constant)
1.372
.169
8.106
.000
.147
.040
.201
3.644
.000
( )
.144
.036
.202
3.993
.000
( )
.154
.033
.231
4.617
.000
( )
.141
.037
.187
3.786
.000
( )
.125
.035
.194
3.555
.000
( )
R = .776
S.E. = .172
จากตารางที่ 3 ตัวแปรเกณฑ์ (Y) ขึ้นอยู่กับตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( ) ปัจจัยด้านการสื่อสาร ( ) ปัจจัยด้านครู ( ) ปัจจัยด้านทักษะการบริหารจัดการ ( ) และปัจจัยด้าน
วัฒ นธรรมองค์การ ( ) เมื่อนาค่าสถิติต่างๆ มาสร้างสมการได้สมการพยากรณ์ การบริหารจัดการสถานศึกษา
พอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ทางการบริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงใน
โรงเรียน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารทุกปัจจัยโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
พอเพียงในโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ปัจจัยทางการบริหารทั้ง 6 ปัจจัย เป็น
องค์ประกอบสาคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน คือ 1) ปัจจัยด้านครู เป็นผู้ที่ทาหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ สอดคล้องกับ (วิไล ตั้งจิต
สมคิด. 2557 : 131-142) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของความเป็นครูได้แก่ หน้าที่การสั่งสอนและฝึกอบรม อบรม
คุณธรรมและจริยธรรม การค้นคว้าวิจัยหรือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การถ่ายทอดวัฒนธรรม 2) ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นา เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อบุคคลและสังคมในโรงเรียนเกิดการยอมรับ พฤติกรรมนั้นจะทาให้
เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามที่ผู้อานวยการโรงเรียนต้องการ สอดคล้องกับ (นิติพล ภูตะโชติ. 2559 :
252) กล่าวว่า ภาวะผู้นาเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมในองค์การ เพราะภาวะของผู้นาจะมีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ปัจจัยด้านการสื่อสาร เป็นกระบวนการของการส่งผ่านข่าวสาร ข้อเท็จจริง
ความรู้ ค าสั่งต่างๆ และหรือความเข้าใจจากบุ ค คลหนึ่งไปยังอีกบุ ค คลหนึ่ง ท าให้ เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
บุคลากรภายในโรงเรียน สอดคล้องกับ (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์. 2559 : 219-222) กล่าวว่า การสื่อสารที่ดีเป็นกลยุทธ์
1022

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสาเร็จแก่องค์การ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด
คือการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถร่วมกันนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายได้อย่างสูงสุด 4) ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมองค์การ เป็นแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ค่านิยม ความเข้าใจ ความเชื่อ ความรู้สึกของสมาชิกใน
องค์การ แนวปฏิบัติ แสดงออกถึงพฤติกรรมของคนในองค์การนั้นๆ ซึ่งเกิดจากความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์การ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานเพื่อให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันไปสู่สมาชิกรุ่นใหม่อันจะส่งผลต่อ การ
พัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับ (นิติพล ภูตะโชติ. 2559 : 135) กล่าวว่า อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การจะมีผลต่อ
พฤติกรรมของพนักงานในองค์การหลายอย่าง เช่น ความร่วมมือของสมาชิก การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน สมาชิกใน
องค์การจะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ นอกจากนั้น วัฒนธรรมองค์การยังมีผลต่อความสาเร็จและประสิทธิภาพ
ของการทางานในองค์การด้วย 5) ปัจจัยด้านทักษะการบริหารจัดการ เป็นกระบวนการทางาน การดาเนินการใช้
ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายในโรงเรียน ร่วมมือกันดาเนินกิจกรรมหรืองานอย่างมีระบบ ให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรีย น โดยอาศั ย
กระบวนการบริหาร บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ และทักษะการบริหารมาใช้ในการดาเนินการ ซึ่งผู้อานวยการโรงเรียน
จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ (จรุณี เก้าเอี้ยน. 2557 : 1-2) กล่าวว่า การบริหาร คือ การ
ใช้ศาสตร์และศิลป์นาทรัพยากรการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้อย่างมีป ระสิทธิภาพ 6) ปั จจัยด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์เ ครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนงานสารสนเทศ ดาเนินงานด้านการ
วางแผน วางกลยุทธ์ ประกอบการตัดสินใจ การประชุม การติดตามควบคุมดาเนินกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ประดิษฐ จัดโสภา. 2557 : 33) สรุปว่า สารสนเทศมีความสาคัญ ต่อการบริหารเพราะจะช่วยให้
ผู้บริหารในด้านการวางแผน การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
2. ผลการวิจัยเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
พอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี พบว่า ตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าสู่สมการมี
5 ตัว เรียงลาดับเข้าสู่สมการได้ดังนี้ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการสื่อสาร
ด้านครู
ด้านทักษะการบริหารจัดการ
และด้านวัฒนธรรมองค์การ
เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .776 สามารถพยากรณ์การบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ได้ร้อยละ 60.20 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่องจาก
ปัจจัยทางการบริหารทั้ง 5 ปัจจัย เป็นองค์ประกอบสาคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน คือ
1) ปั จ จั ย ทางการบริห ารด้ า นการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ค วามส าคั ญ ในการท างาน การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการบริหารงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่ อสารและ
โทรคมนาคม เป็นสิ่งจาเป็นต่อการดาเนินงานด้านการวางแผน วางกลยุทธ์ ประกอบการตัดสินใจ การประชุม การ
ประเมินงาน การติดตามควบคุมดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของผู้อานวยการโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วันโชค
วารินิน. 2558) สรุปว่า การบริหารบนฐานความรู้ผู้บริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีการใช้เทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสารมาช่ วยแสวงหาความรู้เพื่ อนามาประกอบการวางแผนและมีการวานแผนงานด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชาการต่างๆ 2) ปัจจัยทางการบริหารด้านการสื่อสาร แสดงให้เห็นว่าในทุกโรงเรียนการบริหารงาน การสั่งการ
คาสั่งต่างๆ หรือการสร้างความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคลหนึ่ง ผู้บริหารมีการใช้วิธีการติดต่อสื่อสารกับ
บุ ค ลากรในโรงเรี ย นด้ ว ยวิ ธี ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
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(อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์. 2556 : 53-57) สรุปว่า การติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการสาคัญ ในการบริหาร ทั้งนี้
เพราะทุกขั้นตอนของการบริหารย่อมมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ การติดต่อสื่อสารที่ดีมีเหตุผลก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทางาน การติดต่อสื่อสารมี
ประโยชน์ต่อการบริหารงานแต่ทั้งนี้ ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ปัจ จัยประกอบ แต่ปัจจัยที่ขาดเสียมิได้ ก็คื อการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(สุดารัตน์ อุปปะ. 2559) สรุปว่า แนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารควรทาความเข้าใจในเรื่องการ
นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถสื่อสารกับบุคลากรให้ชัดเจนด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ 3) ปัจจัยทางการบริหารด้านครู แสดงให้เห็นว่าครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และครูเป็นบุคคลสาคัญแล้วสถานศึกษาย่อมต้องมีการวางแผนกาลังคน การสรรหา
การใช้กาลังคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนากาลังคน และการดูแลสวัสดิการบุคลากร สอดคล้องกับ
(วิ ไล ตั้ งจิ ต สมคิ ด . 2557 : 131-142) กล่ า วว่า บทบาทหน้ า ที่ ข องความเป็ น ครู ได้ แ ก่ หน้ า ที่ ก ารสั่ งสอนและ
ฝึกอบรม อบรมคุณธรรมและจริยธรรม การค้นคว้าวิจัยหรือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การถ่ายทอดวัฒนธรรม การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การปฏิบัติหน้าที่พิเศษต่างๆ การรายงานผลและการแนะแนว และการจัดกิจกรรมนักเรียน
นอกจากนี้ครูต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพครูและความเป็นผู้นา
ทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิจิตรา เพิ่มขึ้น. 2558) สรุปว่า สภาพและแนวทางการบริหารโรงเรียนโดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ ครูผู้สอนควร
จัดกิจกรรการเรียนการสอน โดยให้มีการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระและทุก
ระดับชั้น ด้านการพัฒ นาบุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัด ทาแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กัญญ์ญาจิต แก้วแสน. 2559) สรุปว่า ภาพสะท้อนการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เงื่อนไขที่ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากร
เพื่ อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนั ก จั ดอบรมสัมมนาครู ปรับ เปลี่ยนวิถีชี วิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 4) ปัจจัยทางการบริหารด้านทักษะการบริหารจัดการ แสดงให้เห็นว่าผู้บริ หารที่จะบริหารจัดการ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยทักษะการบริหารจัดการ ที่มีการดาเนินการโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ของ
บุคคลภายในโรงเรียนนอกโรงเรียนร่วมมือดาเนินกิจกรรมอย่างมีระบบ สอดคล้องกับ (ธีระพล เพ็งจันทร์. 2557 :
38) กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร่วมมือกันดาเนิน
กิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากรทางการบริหารเป็น
ปัจจัยอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5) ปัจจัยทางการบริหารด้านวัฒนธรรมองค์การ แสดงให้ เห็นว่า
อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การจะมีผลต่อพฤติกรรมของคนบุคคลในโรงเรียนหลายอย่าง เช่น ความร่วมมือของ
สมาชิก การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน นอกจากนั้น วัฒนธรรมองค์การยังมีผลต่อความสาเร็จและประสิทธิภาพของ
การทางานในโรงเรียนด้วย สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ (บรรจบ บุญ จั นทร์. 2556 : 31) กล่าวว่า วัฒ นธรรม
องค์การเป็นสิ่งสาคัญที่แสดงออกถึงพฤติกรรมของคนในองค์การนั้นๆ ซึ่งเกิดจากความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์การ วัฒนธรรมองค์การจะสร้างประโยชน์หรือคุณค่าให้แก่องค์การนั้นๆ ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับ
วัฒนธรรมองค์การ
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อีกประเด็นที่มีความน่าสนใจ นั่นคือ ปัจจัยทางการบริหารด้านภาวะผู้นา ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่า
ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานในองค์การหรือในโรงเรียนนั้นไม่ได้เน้นที่ ตัวผู้บริหารในการเป็นผู้นาในการ
ปฏิบัติงานเพียงผู้เดียว แต่เน้นที่บุคลากรทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดาเนินงานองค์การ
หรือโรงเรียนจึงจะประสบผลสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์. 2556 : 157-158) ได้ศึกษา
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า การดาเนินงานในองค์การนั้นไม่ได้เน้นที่ผู้บริหารโรงเรียนให้เป็น
ผู้นาในการปฏิบัติงานในโรงเรียนผู้เดียวแต่เน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์ ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี มีปัจจัย 5 ด้าน ที่สามารถ
พยากรณ์ การบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน ได้ดีที่สุดร้อยละ 60.20 ดังนั้น สานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี สามารถนาผลการศึกษาวิจัยไปกาหนดนโยบาย แผนงานในการพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง โดยให้ความสาคัญกับด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสาร ด้ านครู ด้านทักษะการบริหาร
จัดการ และด้านวัฒนธรรมองค์การ เพราะทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถพยากรณ์การบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ได้ดีที่สุด

2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบกัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงใน
โรงเรียนที่ดีต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน
ในสังกัดอื่นๆ
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ.
(2554). คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2554 เป็นต้นไป. ก รุ ง เท พ ฯ :
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ.
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ขับเคลื่อนสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง. (2560).
แนวทางการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : ศู น ย์
ขับเคลื่อนสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง.
1025

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กัญญ์ญาจิต แก้วแสน. (2559). ภาพสะท้อนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนระดับชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
FACTOR AFFECTING STRESS OF MATHAYOMSUKSA VI STUDENTS IN THE SECONDARY
EDUCATIONAL SURVICE AREA OFFICE 31
วนิดา แดนดี1 และ สมเกียรติ ทานอก1
Wanida Dandee1 and Somkiat Tanok1
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
1อาจารย์ ดร. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความเครียด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 2) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม
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ตัว อย่า งเป็น นัก เรีย นระดับ ชั ้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ 6 ปีก ารศึก ษา 2560 ใช้ วิธีก ารเลือ กกลุ่ม ตั วอย่างแบบแบ่ งชั้ น
(Stratified random sampling) จ านวน 485 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย 1) แบบ
ประเมินความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ข้อ (SPST-20) 2) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 3) แบบสอบถามปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเครียด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 31 มี
ความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับสูง
2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า ด้านปัญหาการเรียนของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.53,
S.D.=0.71) ด้ า นพฤติ ก รรมของครู ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ( X =3.22, S.D.=0.62) ด้ า นสั ม พั น ธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =3.96, S.D.=0.64) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
เพื่อนในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =3.88, S.D.=0.61) และด้านการรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.70, S.D.=0.67)
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 คือ ปัญหาการเรียนของนักเรียน ภาวะสุขภาพ และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน มี
ความสามารถในการทานายการเกิดความเครียดของนักเรียนได้ร้อยละ 12.00
คาสาคัญ : ปัจจัย, ความเครียด, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ABSTRACT
The purpose of this research were : 1) study the level of stress of mathayomsuksa VI
students in the secondary educational survice area office 31. 2) study the level of factor
affecting stress of mathayomsuksa VI students in the secondary educational survice area office
31. 3) study factor affecting stress of mathayomsuksa VI students in the secondary educational
survice area office 31. The samples of this study were 485 Mathayomsuksa VI Students of the
academic year of 2017. The samples were chosen by the Stratified Random Sampling. The
instruments for collecting data included 1) Suanprung Stress Test-20 2) Personal Data
Questionaire 3) Questionaire of Factor Affecting Stress. The statistics used in data analysis were
mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and Stepwise multiple regression
analysis.
The results of this research revealed as follow ;
1. Mathayomsuksa VI students in the secondary educational survice area office 31 had
high stress level.
2. The level of factor affecting stress of mathayomsuksa VI students in the secondary
educational survice area office 31. The result of the research revealed that Learning problem of
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student had moderate level ( X =2.53, S.D.=0.71), Teacher behavior had moderate level ( X =3.22,
S.D.=0.62) , Relationship between student and Parent had good level ( X =3.96, S.D.=0.64) ,
Relationship between student and friend had good level ( X =3.88, S.D.=0.61) and Perception of
parental expectations had very level ( X =3.70, S.D.=0.67)
3. Factor affecting stress of mathayomsuksa VI students in the secondary educational
survice area office 31 were Learning problem of student, Health condition and Relationship
between student and friend. They were capability in prediction the student stress 12.0
percentages.
Keywords : Factor, Stress, The Secondary Educational Survice Area Office 31
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาพสั ง คมในปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว อั น เนื่ อ งมาจากความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้คนในสังคมต่างต้องพยายามปรับตัวและต่อสู้แข่งขันกันเพื่ อความอยู่รอด
รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในชีวิตประจาวัน ส่งผลให้บุคคลสะสมความกดดันต่าง ๆ จนเกิดเป็นความกลัว
ความรู้สึกคับข้องใจ และความวิตกกังวลต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความเครียดนั่นเอง ความเครียดเป็นเรื่องที่มีกันทุกคน
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา การคิด และการประเมินสถานการณ์ของแต่ละคน ถ้าเราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ไม่ร้ายแรง เราก็จะรู้สึกเครียดน้อยหรือแม้เราจะรู้สึกว่าปัญหานั้นร้ายแรง แต่เราพอจะรับมือไหว เราก็จะไม่เครียดมาก
แต่ถ้าเรามองว่าปัญหานั้นใหญ่ แก้ไม่ไหว และไม่มีใครช่วยเราได้ เราก็จะเครียดมาก ความเครียดในระดับพอดี ๆ จะช่วย
กระตุ้นให้เรามีพลังมีความกระตือรือร้นในการต่อสู้ชีวิต ช่วยผลักดันให้เราเอาชนะปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
(กรมสุขภาพจิต. 2555 : 5-6)
ความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่น ซึ่งนับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เนื่องจากเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการในทุกด้าน
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหากเด็กมี
ความสามารถปรับตัวได้ดี ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นจะลดน้อยลง แต่จะมีปัญหาในช่วงวัยรุ่นได้มากหากเด็กไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา (เติมศักดิ์ คทวณิช. 2546 : 82)
การปรับตัวไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลทาให้วัยรุ่นเกิดความเครียด
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนักเรียน พบว่ามีตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ความเครียดหลายประการ โดยตัวแปรที่พบว่าส่งผลต่อความเครียดมากที่สุดในงานวิจัยที่ค้นคว้ามา คือ เพศ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังงานวิจั ยของหทัยชนก หมากผิน (2550) สุนิสา ตะสัย (2550) สโรบล ธนะคาดี (2551)
เป็นต้น ส่วนโรคประจาตัว ก็เป็นปัจจัยส่งผลต่อความเครียดเช่นกัน ดังงานวิจัยของนฤมล โอภาสานนท์ (2551)
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรชัย หลายพสุ และคณะ (2554) รวมทั้งชนิกานต์ ขาเหมือน (2558) ด้านปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลต่อเครียด มีหลายประการ เช่น ปัญหาในครอบครัว (ศุภนิช สังฆวะดี. 2550) ปัญหาด้านการเรียน (วัช
รพงษ์ เรื อ นค า. 2557) ส่ ว นพรมมณี โฮชิ น (2557) ได้ ก ล่ า วว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ด ได้ แ ก่ ด้ า น
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
ครู ด้านระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และการแนะแนวการศึกษาต่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิกานต์ ขา
เหมือน (2558) และด้านความคาดหวังของผู้ปกครอง (กีรติ ผลิรัตน์. 2557)
1029

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับความเครียด ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด และมีปัจจัยใดบ้าง
ที่ส่งผลต่อความเครียด ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลการเรียนเฉลี่ย
ภาวะสุขภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง และ 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน
พฤติกรรมของครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และการรับรู้
ความคาดหวังของผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความเครี ย ด ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ความเครียด หมายถึง สภาวะทางร่างกายหรือจิตใจที่ต้องทนกับสภาวะที่กดดันไม่ชอบ หรือมีสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งคุกคาม จนไม่อาจทนได้ ทาให้ร่างกายและจิตใจเสียสมดุล จะแสดงอาการออกมาทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือ
พฤติกรรม หากความเครียดนั้นมีอยู่มากและคงอยู่เป็นเวลานาน ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้แบบประเมินความเครียด
สวนปรุง ชุด 20 ข้อ โดยได้แบ่งลักษณะอาการที่แสดงออกแตกต่างกันดังนี้
1.1 อาการทางกายที่เกิดจากความเครียด เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยร่างกาย ปวดท้อง มือสั่น หน้ามืด
เป็นลม เป็นต้น
1.2 อาการทางจิตใจที่เกิดจากความเครียด เช่น รู้สึกเบื่อง่าย วิตกกังวล ใจลอย หงุดหงิดโมโหง่าย
ซึมเศร้า เป็นต้น
1.3 พฤติกรรมทีเ่ กิดจากความเครียด เช่น นอนไม่หลับ ทะเลาะวิวาท ก้าวร้าว ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เป็นต้น
2. ผลการเรียนเฉลี่ย หมายถึง ความสามารถทางการเรียนของนักเรียน โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาถึงภาคเรียนล่าสุดที่กาลังเรียน
3. ภาวะสุขภาพ หมายถึง สุขภาพร่างกาย การมีโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนความเจ็บป่วยเรื้อรังของนักเรียน
ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง หมายถึง รายได้เฉลี่ยแต่ละเดือนของผู้ปกครองของนักเรียน
5. ปัญหาการเรียนของนักเรียน หมายถึง อุปสรรค ความยุ่งยาก ปัญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นที่ส่งผลต่อการ
เรียนของนักเรียน เป็นตัวขัดขวางความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
ได้ แ ก่ ความรู้ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หา ภาระงานที่ ได้ รับ มอบหมาย ความพร้อ มในการเรียน สภาพแวดล้ อ มรอบ
ห้องเรียน เวลาสาหรับการทบทวนบทเรียน
6. พฤติกรรมของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูที่ปฏิบัติต่อนักเรียน ทั้งด้านการเรียนการสอน และ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ
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และมีความประพฤติที่เหมาะสม ได้แก่ การสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้คาแนะนาในการเรียน การอบรมสั่งสอน
นักเรียน การให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ การวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
7. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยนักเรียนควรปฏิบัติตนต่อผู้ปกครอง ได้แก่ การเคารพเชื่อฟังคาสั่งสอนของผู้ปกครอง
การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบ้าน การขอคาปรึกษาและบอกเล่าปัญหาต่อผู้ปกครอง ส่วนผู้ปกครองก็ควรปฏิบัติ
ตนต่อนักเรียน ได้แก่ ให้คาปรึกษาและซักถามปัญหานักเรียน ให้เวลาในการทากิจกรรมร่วมกัน อบรมสั่งสอนอย่าง
เหมาะสม ดูแลเอาใจใส่แสดงความรักต่อนักเรียน
8. สัมพั นธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่ อน หมายถึง ปฏิสัมพั นธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้แก่ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้เวลาในการเรียนและทากิจกรรมนอกห้องเรียน
ด้วยกัน ให้คาปรึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแสดงความรักความห่วงใยต่อกัน
9. การรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครอง หมายถึง การที่นักเรียนทราบถึงความคาดหวังหรือความต้องการ
ของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนในด้านการเรียนและการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจั ยดาเนิ นการวิเคราะห์ แนวคิ ดที่ เกี่ยวข้องกับ ความเครียดตามแนวคิ ดของ Selye (1956) กล่าวว่า
ความเครียดเป็นภาวะที่ร่างกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่มาจากทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ที่มา
คุกคามขัดขวางการทางาน การเจริญเติบโต ความต้องการของมนุษย์ เป็นผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย
เกี่ยวกับโครงสร้างและปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อต่อต้านการคุกคามเท่านั้น ทาให้ภาวะร่างกายและจิตใจขาดสมดุล จาก
การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด พบว่า มีปัจจัยหลาย
ประการทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลให้เกิดความเครียดต่อบุคคล ซึ่งจากการสังเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทาให้ได้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียน ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ ผลการเรียนเฉลี่ย ภาวะสุขภาพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง 2) ปัจจัยภายนอก คือ ด้านปัญหาการเรียนของนักเรียน ด้านพฤติกรรมของครู
ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และด้านการรับรู้ความ
คาดหวังของผู้ปกครอง โดยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียน
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
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-

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ผลการเรียนเฉลี่ย
ภาวะสุขภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง
ความเครียด

-

ปัจจัยภายนอก
ปัญหาการเรียนของนักเรียน
พฤติกรรมของครู
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
การรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครอง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 10,155 คน จาก 50 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จานวน 485 คน จาก
11 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified random sampling)
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย แบบทดสอบ 1 ฉบั บ
ประกอบด้วย
2.1 แบบประเมินความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ข้อ (SPST-20)
2.2 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
2.3 แบบสอบถามปั จ จั ยที่ ส่งผลต่ อ ความเครียด จ านวน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้า นปั ญ หาการเรีย นของ
นักเรียน ด้านพฤติกรรมของครู ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
เพื่อน และด้านการรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครอง
3. การตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามฉบับร่างที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความเครียดของนักเรียน เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนา ทาการปรั บปรุงแก้ไขแล้วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
เพื่ อ ตรวจสอบความถูกต้อง และหาความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม ได้ค่ าอยู่
ระหว่าง 0.6-1.0 จากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จานวน 90 คน จากนั้นทาการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
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โดยใช้ วิธีสั มประสิท ธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) รายด้านอยู่ระหว่าง 0.69-0.82
แสดงว่าแบบสอบถามสามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ได้จริง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู้วิจั ยท าหนังสือถึงคณบดีบั ณ ฑิ ตวิทยาลัย มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ นครราชสีมา เพื่ อขอให้ออก
หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปถึงผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวมรวบข้อมูลจากนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
4.3 ผู้วิจัยประสานงานกับครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ให้ช่วยดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยผู้วิจัยเดินทางไปมอบและรับแบบสอบถาม
กลับด้วยตนเอง
4.4 ผู้วิจัยตรวจแบบสอบถามที่สมบูรณ์ นาผลมาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
SPSS for Windows การศึกษาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
5.2 การวิเคราะห์ระดับความเครียด ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
ด้วยกันเอง ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient)
5.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression
analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise)

ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย ผู้ วิจั ย แบ่ งการน าเสนอออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้ ว ย ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ระดั บ
ความเครียด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตอนที่
2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และตอนที่ 3 ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความเครียด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
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ผลการวิ เคราะห์ ร ะดั บ ความเครีย ดของนั ก เรีย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 จ าแนกออกเป็ น 1.
ความเครียดน้อย 2. ความเครียดปานกลาง 3. ความเครียดสูง และ 4. ความเครียดรุนแรง โดยการแจกแจงจานวน
และค่าร้อยละ รายละเอียดได้แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความเครียด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ระดับความเครียดของนักเรียน
จานวน
ร้อยละ
1. ความเครียดน้อย
19
3.92
2. ความเครียดปานกลาง
145
29.90
3. ความเครียดสูง
227
46.80
4. ความเครียดรุนแรง
94
19.38
รวม
485
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่มีความเครียดระดับสูง (ร้อยละ 46.80)
รองลงมาคื อมีค วามเครียดระดับปานกลาง (ร้อยละ 29.90) มีค วามเครียดระดับ รุน แรง (ร้อยละ 19.38) และมี
ความเครียดระดับน้อย (ร้อยละ 3.92) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด จาแนกออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 1. ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลส่วนบุคคล 2. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามเพศ ผลการ
เรียนเฉลี่ย ภาวะสุขภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง โดยการแจกแจงจานวน และค่าร้อยละ รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
66
13.61
หญิง
419
86.39
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
น้อยกว่า 2.00
10
2.06
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ข้อมูลส่วนบุคคล
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51 ขึ้นไป
ภาวะสุขภาพ
ปกติ
มีโรคประจาตัว
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
67
132
180
96

ร้อยละ
13.82
27.22
37.11
19.79

456
29

94.02
5.98

105
175
71
31
103
485

21.65
36.08
14.64
6.39
21.24
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 86.39) มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.01-3.50 มาก
ที่สุด (ร้อยละ 37.11) มี ภาวะสุขภาพปกติ มากที่ สุด (ร้อยละ 94.02) และรายได้เฉลี่ยของผู้ป กครอง 10,00115,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 36.08)
2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจ จัยที่ส่งผลต่อความเครียด ของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 6
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านปัญหาการเรียนของนักเรียน 2.
ด้านพฤติกรรมของครู 3. ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง 4. ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
และ 5. ด้านการรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครอง โดยการแจกแจงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ระดั บ ปั จ จั ยที่ ส่งผลต่ อความเครียดของนั กเรียนระดั บ ชั้ น มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด
S.D.
ความหมาย
X
1. ด้านปัญหาการเรียนของนักเรียน
2.53
0.71
ปานกลาง
2. ด้านพฤติกรรมของครู
3.22
0.62
ปานกลาง
3. ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง
3.96
0.64
ดี
4. ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
3.88
0.61
ดี
5. ด้านการรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครอง
3.70
0.67
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นด้านปัญหาการเรียนของนักเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.53, S.D. = 0.71) มีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมของครู อยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.22, S.D. = 0.62) มีการเกิดพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง อยู่ในระดับดี ( X = 3.96,
S.D. = 0.64) มีการเกิดพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน อยู่ในระดับดี ( X = 3.88, S.D. =
0.61) และมีความคิดเห็นด้านการรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = 0.67)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ผลการวิเคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความเครีย ด ของนั ก เรีย นระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 แบ่ งการ
นาเสนอออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ก่อนที่ จ ะน าเสนอผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ ผู้ วิจั ยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่ อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นด้วยกันเอง ว่ามี
ปั ญ หาภาวะร่วมเส้ นตรงพหุ (Multicolinearity) หรือไม่ ซึ่งเป็ น ข้อตกลงเบื้ องต้น ที่ สาคั ญ ในการวิเคราะห์ ก าร
ถดถอยพหุคูณ โดยถ้าตัวแปรต้น มีความสัมพันธ์กันเองสูง กล่าวคือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงกว่า .75 หรือ .80
ทั้งในทางบวกและทางลบ ให้ตัดตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์ต่ากับตัวแปรตามออก (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2543 :
178, สกศ. 2539 : 287) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านต่างๆ และระหว่างปัจจัย
Y
X1
Y
1
X1
-0.016
1
X2
0.000
-0.085
X3
0.103*
0.081
X4
-0.023
0.019
X5
-0.049
0.031
X6
-0.155*
0.052
X7
0.088
-0.098*
X8
0.086
0.010
X9
-0.038
0.011
X10
-0.025
-0.068
X11
0.293**
-0.164**
X12
-0.057
-0.141**
X13
-0.152**
0.112*
X14
-0.159**
0.086
X15
-0.006
0.028
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

1
-0.245**
-0.308**
-0.199**
0.101*
0.065
0.072
0.003
-0.031
0.071
-0.049
-0.158**
-0.146**
-0.137**

1
-0.470**
-0.304**
0.037
0.061
0.110*
-0.044
-0.046
0.086
0.017
-0.016
-0.027
0.020

1
-0.382**
-0.040
-0.031
-0.133**
0.117*
0.061
-0.012
-0.010
0.062
0.106*
0.079

1
-0.071
-0.110*
-0.028
-0.074
-0.003
-0.171**
0.030
0.112*
0.058
0.024

1
-0.036
0.081
0.006
-0.112*
-0.038
0.032
0.047
0.061
0.000

1
-0.395**
-0.218**
-0.137**
0.023
0.006
-0.058
-0.028
-0.060

1
-0.311**
-0.196**
0.035
0.045
-0.025
-0.093*
0.013

1
-0.108*
-0.019
0.013
0.016
0.046
0.017

1
-0.028
0.013
-0.022
0.009
-0.039

1
0.089*
-0.175**
-0.125**
0.070

1
0.273**
0.333**
0.236**

1
0.475**
0.256**

1
0.245**

1

ตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น จานวน 15 ตัวแปร กับตัวแปรตาม พบว่า ตัว
แปรต้ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ตั วแปรตามอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 พบว่า มี 2 คู่ มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ์ระหว่าง .103-.155 โดยตั วแปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น มากที่ สุ ด คื อ ภาวะสุ ข ภาพกั บ ความเครีย ด มี
ความสัมพันธ์กันในทางลบ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .155 ส่วนตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า มี 3 คู่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .152-.293 โดยตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ ปัญ หาการเรียนของนักเรียนกับความเครียด มีความสัมพันธ์กันในทางบวก มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .293 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นด้วยกันเอง พบว่า ตัวแปรต้นที่มี
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ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 12 คู่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .089-.117 โดย
ตัวแปรที่มีค วามสัมพั น ธ์กัน มากที่สุด คื อ ผลการเรียนเฉลี่ย 3.01-3.50 กับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ป กครอง
15,001-20,000 บาท มีค วามสัมพั น ธ์กันในทางบวก มีค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพั น ธ์เท่ ากับ .117 ส่วนตัวแปรที่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 24 คู่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .125-.475 โดย
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองกับสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับเพื่อน มีความสัมพันธ์กันในทางบวก มี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .475 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัว
แปรต้นทุกตัวแล้ว พบว่าไม่มีตัวแปรต้นตัวใดที่มีความสัมพันธ์กันสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ทาให้ไม่มีปัญหาภาวะร่วม
เส้นตรงพหุ (Multicolinearity) จึงสามารถนาตัวแปรต้นทุกตัวมาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้
3.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในตอนนี้ เพื่อพิจารณาว่าเมื่อทาการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) แล้ว จะได้ตัวแปรใดบ้างที่ส่งผลต่อความเครียดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือก
b
Std.
t
β
Error
ตามลาดับการเข้าสมการ
1. ปัญหาการเรียนของนักเรียน (X11)
5.664
.893
.274
6.343**
2. ภาวะสุขภาพ (X6)
-8.544
2.668
-.137
-3.202**
3. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (X14)
-2.826
1.051
-.116
-2.689**
ค่าคงที่ (Constant)
53.157
5.460
9.736**
Multiple R = .346, R Square = .120, Adjusted R Square = .114, Standard Error = 13.899
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาตัวแปรทานายทั้ง 15 ตัว พบว่า ตัวแปรที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 คู่
โดยตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ในทางลบกับความเครียด ยกเว้น ปัญหาการเรียนของนักเรียน (X11) มีความสัมพันธ์
ทางบวก และเรียงลาดับตามความสาคัญ ได้ดังนี้ ปัญหาการเรียนของนักเรียน (X11) รองลงมาคือภาวะสุขภาพ (X6)
และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (X14) ตามลาดับ และตัวแปรเหล่านี้สามารถทานายการเกิดความเครี ยด
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร้อยละ 12.00 สามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
= 53.157 + 5.664(X11) - 8.544(X6) - 2.826(X14)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
= 0.274(Z11) - 0.137(Z6) - 0.116(Z14)
อภิปรายผล
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Sig.
.000
.001
.007
.000
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ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้แก่ ปัญหาการเรียนของนักเรียน ภาวะสุขภาพ และสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพื่อน จึงนามาอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบระดับความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความเครียดอยู่ในระดับสูงและรุนแรงถึงร้อยละ 66.18 ซึ่งเป็น
ความเครียดในระดับที่น่าเป็นกั งวล เกิดจากบุคคลได้รับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดสูง ไม่สามารถปรับตัวให้
ลดความเครียดลงได้ในเวลาอันสั้น ถือว่าอยู่ในเขตอันตราย หากไม่ได้รับการบรรเทาจะนาไปสู่ความเครียดเรื้อรัง
เกิดโรคต่างๆ ในภายหลังได้ และเมื่อความเครียดดาเนินติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นระดับรุนแรง จนทา
ให้บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตัวจนเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ หมดแรง ควบคุมตัวเองไม่ได้ เกิดอาการทาง
กายหรือโรคภัยต่างๆ ตามมาได้ง่าย (กรมสุขภาพจิต. 2541 : 12) ความเครียดระดับสูงและรุนแรงจึงถือว่าเป็น
ระดั บ อัน ตราย ที่ อ าจส่งผลกระทบต่อ นั กเรียนทั้ งด้านจิ ต ใจและร่างกาย และอาจกลายเป็ น อุ ป สรรคในการใช้
ชีวิตประจาวัน ส่วนสาเหตุที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกิดความเครียดได้ง่าย อาจเนื่องมาจากนักเรียนวัยนี้
จัดเป็นช่วงวัยรุ่น ซึ่งพบว่าเป็นวัยที่มีความเครียดง่าย เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มี ฮอร์โมนเพศมาก และเป็นช่วงของ
การปรับตัว วัยรุ่นจึงมีแนวโน้มที่จะหงุดหงิดง่าย และทนต่อความเครียดได้น้อย และมักมีอารมณ์เศร้ากังวล กลัว
ผิดหวัง ในวัยนี้มีสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกได้ง่าย วัยรุ่นจะรับรู้ความล้มเหลวในเชิงหมดหวัง และตัดสินใจ
แก้ ปั ญ หาอย่ า งหุ น หั น พลั น แล่ น ทั น ที โดยคิ ด ว่ า ไม่ มี ใครสามารถช่ ว ยเหลื อ ตนได้ อี ก ทั้ ง เป็ น วั ย ที่ มี พั ฒ นาการ
เปลี่ ย นแปลงทางร่า งกาย การเปลี่ ย นแปลงทางสรีร ะท าให้ วัย รุ่น ส่ ว นใหญ่ มั ก จะวิต กกั ง วลถึ ง รูป ร่า งหน้ า ตาที่
เปลี่ยนแปลงไปเป็นพิเศษ โดยเฉพาะส่วนที่แปลกไปจากคนอื่นๆ เช่น การมีสิว ความอ้วน เด็กชายที่ตัวเล็ก อาจทา
ให้เด็กมีปมด้อยกลัวว่าจะเป็นความผิดปกติหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอีกหลายประการที่ส่งผลให้เกิดความเครียด
ในวัยรุ่น ทั้งการเลี้ยงดูในวัยเด็ก ความกดดันและการแข่งขันทางการเรียน
การถูกคาดหวังในเรื่องการเรียน การเลือกอาชีพ โรคประจาตัว ความปรารถนาส่วนตัวไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง สัมพันธภาพกับเพื่อน หรือสัมพันธภาพกับครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในครอบครัว หรือโรงเรียน
เช่น การที่พ่อแม่เข้มงวดเกินไปให้อิสระน้อย ไม่เข้าใจ หรือการที่ครูดุเกินไป การปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ซึ่งมัก
พบว่าการที่วัยรุ่นไม่สามารถเข้ากับกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันได้ ถือเป็นสัญญาณสาคัญที่บ่งชี้ว่าอาจมีความผิดปกติในเด็ก
วัยรุ่นคนนั้นแล้ว (รวิวรรณ นิวาตพันธุ์. 2541 : 7-10) จะเห็นได้ว่านักเรียนอาจเกิดความเครียดจากสาเหตุหลาย
ประการดังที่กล่าวมา และเป็นวัยที่ค่อนข้างอ่อนไหว ทาให้รับมือกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยาก จึงทาให้
มีความเครียดในระดับสูงและรุนแรง เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น ที่ใช้เครื่องมือวัดความเครียดแบบเดียวกัน คือ
แบบประเมินความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ข้อ (SPST-20) พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของชนิกานต์ ขาเหมือน
(2558) ที่ทาการศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับสูงและรุนแรง มีค่าเท่ากับร้อยละ
51.7 และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียน ได้แก่ การมีโรคประจาตัว เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่เพียงพอ ต้อง
ช่วยผู้ปกครองทางานบ้าน ผู้ปกครองคาดหวังว่านักเรียนจะสามารถหางานที่มีรายได้ดีได้ งานในวิชาต่างๆ มีมาก
เกินไป มีเวลาทบทวนบทเรียนน้อยเกินไปในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนให้การแนะแนวเกี่ยวกั บการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ รู้สึกว่าครูปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างไม่เสมอภาค เช่นเดียวกับการศึกษาของกีรติ
ผลิรัตน์ (2557) ที่ศึกษาความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เรียนกวดวิชาเพื่อ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นั กเรียนส่วนใหญ่มีความเครียดในระดับสูงและรุนแรง มีค่าเท่ากับ
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ร้ อ ยละ 73.7 และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดของนั ก เรี ย น ได้ แ ก่ ความคาดหวั ง ต่ อ ตนเองในการสอบเข้ า
ระดับอุดมศึกษา การรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อตนเองในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา และเพศ
2. จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัญหาการ
เรียนของนักเรียน ภาวะสุขภาพ และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน โดยเรียงลาดับตามความสาคัญ ได้ดังนี้
2.1 ปัจจัยเรื่องปัญหาการเรียนของนักเรียน ที่ส่งผลต่อความเครียดในทางบวก หมายถึงเมื่อนักเรียนมี
ปัญหาการเรียนมากขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะ ความกังวลที่โรงเรียนทาให้เด็กเกิด
ความเครียด ทั้งความกังวลในชั้นเรียนจะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ ความกังวลใจจากการทดสอบ (สมภพ เรือง
ตระกูล. 2547 : 225) เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามด้านปัญหาการเรียนของนักเรียน พบว่า ปัญหาที่เกิดมากที่สุด
คือ นักเรียนมีภาระงานจากหลายวิชาจนทาให้ส่งงานไม่ทัน รองลงมาคือ นักเรียนทบทวนบทเรียนไม่ทัน อาจเป็น
เพราะการศึกษาในปัจจุบันที่นักเรียนได้เรียนหลายวิชา ซึ่งอาจทาให้นักเรียนได้รับภาระงานจากหลายวิ ชาที่ต้องทา
ส่งในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้อาจทาไม่ทันหรือทาไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งต้องมีการทดสอบหลังเรียนด้วย เมื่อมีทั้ง
ภาระงานและต้องเตรียมการสอบพร้อมกัน จึงส่งผลให้มีเวลาในการทบทวนบทเรียนน้อย นอกจากการทดสอบใน
ห้องเรียนแล้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ยังต้องเตรียมตัวเพื่อการสอบที่สาคัญ คือ การสอบคัดเลือกเข้า
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา การอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบจึงถือเป็นหน้าที่ที่สาคัญของนักเรียนช่วงนี้ ถ้ามีเวลาใน
การอ่านหนังสือน้อย อาจส่งผลให้เกิดความเครียดได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาของ ชนิกานต์ ขาเหมือน
(2558) ที่ทาการศึกษาเรื่องความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม โดยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด คือ งานในวิชาต่างๆ มีมากเกินไป และมีเวลาใน
การทบทวนบทเรียนน้อยเกิ นไปสาหรับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการศึกษาของศุภนิช
สังฆวะดี (2550) ที่ทาการศึกษาเรื่องความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549 พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อความเครียด คือ ปัญหาการเรียน
2.2 ปัจจัยเรื่องภาวะสุขภาพ ที่ส่งผลต่อความเครียดในทางลบ หมายถึงเมื่อนักเรียนมีปัญหาสุขภาพ
หรือมีโรคประจาตัวย่อมส่งผลให้เกิดความเครียดขึ้น อาจเป็นเพราะ คนที่มีโรคประจาตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคเรื้อรัง
โรคที่รักษาไม่หาย ล้วนทาให้เกิดความเครียด นอกจากนี้ คนที่มีโรคทางจิตเวช โรคสมองเสื่อม มีแนวโน้มที่จะเกิด
ความเครียดได้ง่ายกว่าคนทั่วไป (รวิวรรณ นิวาตพันธุ์. 2541 : 7-10) สอดคล้องกับแนวคิดของกรมสุขภาพจิต (2540 :
16-18) ที่กล่าวว่า การเจ็บป่วยทางร่างกาย ทั้ง การเจ็บป่วยแบบเฉียบพลัน เช่น การมีไข้สูง อุบัติเหตุ หรือการ
เจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง มะเร็ง ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดได้ ดังนั้น เมื่อ
นักเรียนมีปัญ หาสุขภาพหรือมีโรคประจาตัว ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตและการเรียน เพราะปัญ หา
สุขภาพอาจเป็นอุปสรรคในการทากิจกรรมต่างๆ ทาให้นักเรียนต้องมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากกว่าเพื่อนวัย
เดียวกัน เพราะอาจกลัวอาการของโรคจะกาเริบกะทันหัน และอาจต้องพบแพทย์หรือกินยาสม่าเสมอ ซึ่งปัญหานี้
ย่อมทาให้นักเรียนรู้สึกเครียดได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นฤมล โอภาสานนท์ (2551) ที่ทาศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด คือ
ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับโรคประจาตัว สอดคล้องกับการศึกษาของพรชัย หลายพสุ และคณะ (2554) ที่ทาการศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยที่มีส่งผลต่อความเครียด คือ โรคประจาตัว และสอดคล้องกับการศึกษาของชนิกานต์ ขาเหมือน ( 2558)
ที่ทาการศึกษาเรื่องความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครีย ด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคม พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด คือ การมีโรคประจาตัว
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2.3 ปัจจัยเรื่องสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ที่ส่งผลต่อความเครียดในทางลบ หมายถึงเมื่อ
นักเรียนมีสัมพันธภาพกับเพื่อนแย่ลงย่อมส่งผลให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะวัยรุ่นมีความกังวลใจเรื่อง
ความขัดแย้งกับเพื่อน ไม่แน่ใจในการปฏิบัติต่อเพื่อน เกรงว่าเพื่อนจะไม่ชอบ หรือปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ซึ่งมัก
พบว่าการที่วัยรุ่นไม่สามารถเข้ากับกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันได้ ถือเป็นสัญญาณสาคัญที่ บ่งชี้ว่า อาจมีความผิดปกติใน
เด็กวัยรุ่นคนนั้นแล้ว (รวิวรรณ นิวาตพันธุ์. 2541 : 7-10) เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามด้านสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพื่อน พบว่าข้อที่มีค่ามากที่สุดคือนักเรียนมีความสุขที่ได้ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน แสดงว่าการที่นักเรียน
กับเพื่อนได้ทากิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข เนื่องจากในช่วงวัยรุ่นเพื่ อนนับเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับ
นักเรียนมาก มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยให้คาปรึกษาซึ่งกันและกัน เมื่อมี
ปัญหาก็ให้กาลังใจช่วยเหลือกัน และมักหาเวลานอกเหนือจากการเรียนทากิจกรรมต่างๆ ล้วนกัน ซึ่งช่วงเวลาที่
นักเรียนได้อยู่กับเพื่อนเป็นช่วงที่นักเรียนได้ผ่อนคลาย สนุกสนาน เมื่อสัมพันธภาพกับเพื่อนอยู่ในเกณฑ์ดีย่อมทาให้
นักเรียนมีความสุข และไม่รู้สึกเครียด แต่ถ้าสัมพันธภาพกับเพื่อนไม่ดี อาจส่งผลให้นักเรียนเกิดความเครียดได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของของเนตรนารี ท้าวโสม (2555) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด คือ สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพื่ อน และสอดคล้องกับการศึ กษาของพรมมณี โฮชิน (2557) ที่ทาการศึ กษาเรื่องปัจ จัยที่มีผลต่อ
ความเครียดในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อความเครียดในการเรียน ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และสอดคล้องกับการศึกษาของ
Verma และคณะ (2014) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐ Madhya
Pradesh ประเทศอินเดีย พบว่า การถูกเพื่อนทรยศ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด
3. จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่
เพศ ผลการเรียนเฉลี่ย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ป กครอง พฤติกรรมของครู สัมพั นธภาพระหว่างนักเรียนกับ
ผู้ปกครอง และการรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ตัวแปรที่ผู้วิจัยได้เลือกสรร
มาโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ผลไม่สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาแตกต่างกัน จึงมีสภาพและบริบททางสังคมที่แตกต่างกันด้วย เมื่อนาตัวแปรเหล่านี้มาศึกษาวิเคราะห์ใน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จึงให้ผลการวิเคราะห์ที่
แตกต่างจากผลการศึกษาอื่น ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ขัดแย้งกับการศึกษาของพรชัย หลายพสุ และคณะ (2554) ที่
ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
พบว่า เพศ สถานะการเงินของครอบครัว และความสัมพันธ์ในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักเรียน
และขัดแย้งกับผลการศึกษาของ พรมมณี โฮชิน (2557) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่ า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับครู และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง มีผลต่อความเครียด
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครีย ด ของนั ก เรีย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปรากฏผลการวิจัยที่จะนาไปสู่ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
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1.1 จากการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ค วามเครี ย ดในระดั บ ที่ สู ง และรุ น แรง ซึ่ ง เป็ น ระดั บ
ความเครียดที่อันตราย ซึ่งอาจส่งผลต่อนักเรียนทั้งในด้านจิตใจ ร่างกาย และพฤติกรรม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึง
ควรมีส่วนช่วยในการป้องกันนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการเกิดความเครียด รวมทั้งให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความเครียดในระดับสูงและรุนแรงนี้ โดยให้คาปรึกษา สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด หรือโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นั ก เรี ย น และส่ ง ต่ อ สู่ ห น่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลช่ ว ยเหลื อ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการเรียนของนักเรียนส่งผลต่อความเครียด เมื่อพิจารณาดูในแต่ละข้อ
พบว่า การที่นักเรียนมีภาระงานจากหลายวิชาจนทาให้ส่งงานไม่ทัน มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือนักเรียนทบทวน
บทเรียนไม่ทัน เมื่อพิจารณาจากสภาพการศึกษาของประเทศไทย ที่นักเรียนต้องเรียนหลายรายวิชา เมื่อครูผู้สอนแต่ละ
รายวิชามอบภาระงานให้ อาจส่งผลให้นักเรียนมีภาระงานที่ต้องทาส่งในคราวเดียวกันทีละมากๆ และเมื่อต้องทา
ภาระงานแต่ละชิ้นให้แล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด อีกทั้งต้องแบ่งเวลาในการทบทวนบทเรียนด้วย จึงทาให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนเพิ่มขึ้นและอาจไม่สมดุลกับเวลาว่างที่มี ดังนั้นโรงเรียนจึงควรให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ประชุม
หารือและตกลงกันในการแก้ปัญหาภาระงานที่มากเกินไป เพื่อหาทางลดภาระงานลงอย่างเหมาะสม
1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะสุขภาพส่งผลต่อความเครียด โรงเรียนหรือผู้ปกครองจึงควรจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกาลังกายสม่าเสมอ เพราะเป็นวิธีในการรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม หรือจัดอบรมเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมให้นักเรียนส่วนนักเรียนที่มีโรคประจาตัว ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด รักษาหรือพบแพทย์
ตามกาหนด และนักเรียนก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเอง หลีกเลี่ยงจากการทากิจกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ มีวินัยในการ
กินยาหรือปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์อย่างเคร่งครัด
1.4 จากผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ส่งผลต่อความเครียด ครูผู้สอนควร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ทางานร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งการทางานร่วมกัน ยังทาให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้ น อาจสร้างความสนิทสนม
และไว้วางใจกันได้ และครูต้องไม่สร้างบรรยากาศในการเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการแข่งขันกันในการเรียน
เมื่อบรรยากาศในการเรียนมุ่งเน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็จะก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่น มีการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและมี
รายละเอียดมากขึ้น ได้ทราบสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่มีความเครียดอย่างละเอียดและชัดเจน
2.2 ควรศึกษาถึงวิธีที่นักเรียนใช้จัดการกับความเครียด เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนใช้วิธีที่เหมาะสมหรือไม่
เพื่อให้คาแนะนานักเรียนในวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนสามารถลดความเครียดลงได้
2.3 จากการศึกษาในครั้งนี้ ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลต่อความเครียด ได้แก่ เพศ ผลการเรียนเฉลี่ย
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง พฤติกรรมของครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง และการรับรู้ความ
คาดหวังของผู้ปกครอง ซึ่งผู้วิจัยพบว่าในงานวิจัยที่ผ่านมาตัวแปรเหล่านี้ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนได้เช่นกัน
จึงควรนาตัวแปรเหล่านี้ไปศึกษาต่อในบริบทอื่นๆ
เอกสารอ้างอิง
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THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ACCOUNTANTS' COMPETENCY THAT
AFFECT THE EFFICIENCY OF HOSPITALS UNDER MINISTRY OF PUBLIC HEALTH IN
NORTHEASTERN REGION
อารญา พรหมมีชัย1
ARAYA PROMMEECHAI1
พลานุช คงคา1
PALANUCH KONGKA1
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนองค์กรและความรู้ความสามารถของนัก
บั ญ ชี ที่ มี ต่ อ ประสิท ธิภ าพการท างานของโรงพยาบาลสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
การศึกษานี้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้างานบัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 325 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการอธิบายลักษณะ
ข้อมูลที่ดาเนินการรวบรวม ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) เป็นตารางแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)
และการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ
และ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนองค์กร อันประกอบได้แก่ ด้านการจัดการโครงสร้าง ด้านนโยบายและกลยุทธ์
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านงบประมาณและการลงทุน ส่งผลกระทบต่อความรู้ความสามารถของนั กบัญชี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และในขณะเดียวกัน ความรู้ความสามารถของนักบัญชี อันประกอบได้แก่ ด้านความรู้ในวิชาชีพ
ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านคุณจรรยาบรรณ ด้านเจตคติมีอิทธิพลอย่างมีนัยทางสถิติต่อประสิทธิภาพการทางาน
คาสาคัญ : สนับสนุนองค์กร, ความรู้ความสามารถของนักบัญชี, ประสิทธิภาพการทางาน
ABSTRACT
This study aims to study on the impact of organizational supports and accountants'
competency that affect the efficiency of hospitals under ministry of public health in
Northeastern region. This research study gathered data from 325 accountant supervisors of public
hospitals in Northeastern region through the questionnaire method. The collected data was
analyzed by statistic method to spread out the frequency and percentage. The methodology
indicating the correlation of data as well as verified the assumptions is multiple correlations and
multiple regression.
The result of study presented that the organization’s supports in terms of structure,
policy and strategy, training, and budget significantly affected with account’s knowledge. In
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addition, the account’s knowledge and capability such as accountant specialty, professional
knowledge, ethic, and attitude significantly related to work performance.
Keywords : Organizational Support, accountant's knowledge and capability, Performance
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามที่รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบสุขภาพ และดาเนินนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัจจุบัน
ประชาชนคนไทยกว่า 64 ล้านคน ได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็นระบบใหญ่ ๆ 3 ระบบคือ
ระบบกองทุ นหลั กประกั นสุ ขภาพถ้ วนหน้ า หรื อ (Universal Coverage Scheme : UC) ระบบกองทุ นประกั นสั งคม
(Social Security Scheme : SSS) ระบบสวัสดิ ก ารข้ าราชการ (Civil Servant Medical Benefit : CSMBS) ที่ มี
ความแตกต่างกันทั้งทางด้านสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลแหล่งที่มาของงบประมาณ และการบริหารจัดการ
สาหรับในส่วนของผู้ให้บริการกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุด มีหน่วยบริการเฉพาะใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขกว่า 10,000 แห่ง เป็นเหตุให้มีผู้มารับบริการมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการ
บริการรักษาพยาบาลจาเป็ นต้องเพิ่มจานวนบุคคลากร และเพิ่มงบประมาณสาหรับดูแลรักษาผู้ป่วยประกอบกับ
บางส่วนไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรเงินให้ไม่พอในการดาเนินงานทาให้
สถานพยาบาลหลายแห่งเกิดวิกฤตทางการเงินการคลังและรายงานทางการเงิน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จ ะต้องจั ด
ระบบงานสนับ สนุน และการบริห ารจั ดการให้มีป ระสิท ธิภ าพ การบริห ารจั ดการที่ มีป ระสิท ธิภ าพจะต้องมีการ
สนับสนุนขององค์กรโดยรวมหมายถึง การสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงานให้เพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในทุกๆ ด้าน
กลไกทางการเงินการคลังเป็นสิ่งสาคั ญต่อการสร้างความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพโดยจากการ
กาหนดนโยบายจากฝ่ายบริหาร และขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องมีการสนับสนุนขององค์กรโดยรวมหมายถึง การสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงานให้เพียบพร้อม
ไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุก ๆด้าน เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ ในองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและนาองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร คือประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรที่ดีที่สุดได้อย่างเหมาะสมและนาองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร
ความรู้ความสามารถของนักบัญชีเป็นคุณสมบัติที่มีในตัวของนักบัญชี ช่วยทาให้นักบัญชีนั้นสามารถทา
หน้าที่ของตนได้ถึงระดับมาตรฐานที่กาหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทางานจริงและความสามารถในการ
ทางานจะเกี่ยวโยงไปถึงการทางานของนักบัญชีว่าทางานได้ระดับมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือไม่การที่นักบัญชีมีความรู้
ความสามารถและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้นักบัญชีจะสามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างถูกต้องมี
คุณภาพและเป็นไปตามาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ สามารถจัดทารายงานทางการเงินสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงบนพื้นฐานทฤษฎีและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและ
จ าลองสถานการณ์ ก ารตั ด สิ น ใจเพื่ อ ลดความเสี่ ย งนั้ น ๆอี ก ทั้ งการวัด มู ล ค่ า ตลอดจนการจั ด ท าการรายงานได้
สอดคล้องและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นต่อเนื่องมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กร
ประสิทธิภาพการทางานเป็นหัวใจสาคัญที่ทุกหน่วยงานต้องพยายามดาเนินงานให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประหยัดที่สุดเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานจนประสบผลสาเร็จได้นั้น
ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยน และการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในองค์กรจากความรู้ ความคิด หลักการ และแนวปฏิบัติ
ตั้งแต่ต้นจนถึงการวางแผนการดาเนินงาน (สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 ปรับปรุง
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ครั้งที่ 2 : 203-205) นักบัญชีเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญต่อการทางานในด้านบัญชี โดยเฉพาะนักบัญชีที่ มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์จะเป็นที่ต้องการขององค์กรเพราะจะส่งผลต่อรายงานทางการเงินที่มีคุณ ภาพ
ผู้บริหารจะได้ใช้ข้อมูลทางการเงินนั้นประเมินสถานะการเงินการคลังของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยผลกระทบของการสนับสนุนองค์กรและความรู้
ความสามารถนั ก บั ญ ชี ที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า การสนับสนุนองค์กรและความรู้ความสามารถนักบัญชีมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาการสนับสนุนองค์กรของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความรู้ ค วามสามารถของนั กบั ญ ชี ของโรงพยาบาลสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทางานของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เพื่อศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนองค์กรที่มีต่อความรู้ความสามารถของนักบัญชีโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. เพื่อศึกษาผลกระทบความรู้ความสามารถของนั กบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการทางานของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. เพื่อศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการทางานของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. การสนับสนุนองค์กร (Organization Support) หมายถึง การสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน และนาองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยมุมมองในด้านต่าง ๆ 4
ด้านคือ
1) ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร โ ค ร ง ส ร้ า ง (Structure Management) หมายถึ ง การที่ ฝ่ ายบริห ารมี ค วาม
รับผิดชอบในการจัดการโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแบ่งแยกหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส าหรั บ ทุ ก คน การท างานขององค์ ก รให้ เข้ า ใจขอบเขตบทบาทหน้ า ที่ และประสานท างานร่ ว มกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันต้องมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างรวดเร็ว
2) ด้ า นนโยบายและกลยุ ท ธ์ (Policy and Strategy) หมายถึ ง แผนการทางวิธีป ฏิ บั ติ ใ นองค์กร
ที่ต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการในการ
วิเคราะห์โดยการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีการจัดทาเป็นแผน จากนั้นมีกระบวนการในการดาเนินการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแผน รวมถึงเปรียบเทียบการประเมินผลลัพธ์จากการดาเนินงานจริงกับเป้าหมายที่วางไว้เพื่อนาข้อมูล
ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดทาแผนต่อไป
3) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) หมายถึงการสนับสนุนบุคลากรหรือ
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้มีความสามารถ มีความพร้อมในการพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อมาใช้ในการทางานตามความ
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จาเป็นของความยากง่ายของงานแต่ละประเภท ตลอดจนการแนะนาในสิ่งต่าง ๆ ในการทางาน นอกจากนี้แล้วมีการ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีเกิดขึ้ นอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมบุ ค ลากรให้ พัฒ นาอย่างต่อเนื่ องจากทั้ งภายในหรือ
ภายนอกองค์กร จึงเป็นความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
4) ด้านงบประมาณและการลงทุน (Budget and Investment) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
นามาใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นต่อการทางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2. ความรู้ความสามารถของนักบัญชี (Accounting Knowledge Capabilities) หมายถึง การมีทักษะ
ความสามารถในการเรียนรู้และประสบการณ์ในเรื่องหลักการ แนวคิดและการจัดทาบัญชี เพื่อพัฒนาให้ปฏิบั ติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
1) ด้านความรู้ในวิชาชีพ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ความสามารถในหลักการบัญชี เพื่อใช้ในการ
จัดทารายงานทางการเงิน ดังนั้นความรู้ทางบัญชียังรวมถึงความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้และ
ความเข้าใจในภารกิจหลักขององค์กรและธุรกิจ นอกจากความรู้ดังกล่าวข้างต้นแล้วผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรมี
ความพร้อ มในด้ า นความรู้ ความเข้ า เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เข้ า ใจ
เทคโนโลยี และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี และสามารถนามาเชื่อมโยงความรู้ในวิชาชีพ
ได้อย่างดี
2) ด้านทักษะทางวิชาชีพ (Skills) หมายถึง ทักษะที่นักบัญชีต้องมีเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นนักบัญชีมือ
อาชีพซึ่งเป็นทักษะทางปัญญาที่สาคัญอันได้แก่ การสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ทักษะในการระบุปัญหาและแก้ไข
ปัญหาโดยการใช้แนวคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะในการคิดวิเคราะห์การจัดลาดับความสาคัญนอกจากนี้แล้วต้องมี
ความสามารถทางการสื่อสารกับบุคลากรอื่นที่มีความหลากหลายเพื่อการทางานบรรลุเป้าหมายสูงสุด
3) ด้ า นคุ ณ ค่ า ทางวิ ช าชี พ (Professional Values) หมายถึ ง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย ความ
รับผิดชอบและรอบคอบ รวมถึงความสามารถในการที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ
4) ด้านจรรยาบรรณ (Ethics) หมายถึง แนวทางในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมซึ่งสมาชิกใน
วิชาชีพนั้นยอมรับว่าเป็นการประพฤติดี และถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบไปด้วย การประพฤติอัน
เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมวิชาชีพ การรักษาชื่อเสียงและเกียรติยศ การอุทิศและเสียสละให้กับงานอย่างเต็มที่ การ
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชี
5) ด้านเจตคติ (Attitudes) หมายถึง ความรู้สึ กและความเชื่อที่ นั กบัญ ชี มั่นใจ และภู มิใจว่างานที่
ตนเองทาอยู่นั้นมีคุณค่า การแสวงหาความก้าวหน้าโดยการยอมรับในการทางานด้วยความตั้งใจและ อดทนเพื่อให้
ได้มาซึ่งความสาเร็จ
3. ประสิทธิภาพการทางาน(Work Efficiency) หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการดาเนินการใด ๆ ก็ตาม
โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสาเร็จ และผลสาเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการดาเนินการเป็นไปอย่าง
ประหยัด ไม่ว่าจะเป็ นระยะเวลา ทรัพ ยากรแรงงาน รวมทั้ งสิ่งต่าง ๆ ที่ ต้องใช้ ในการดาเนิน การนั้ น ๆ ให้ เป็ น
ผลสาเร็จและถูกต้อง ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
1) การบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ (Gold Accomplishment) หมายถึง การจัดการอย่างมีคุณภาพ
โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
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2) ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร (System Resource) หมายถึงมูลเหตุที่สาคัญและผู้บริหาร
ต้องให้ความสนใจเพราะองค์กรจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีปริมาณ
เพียงพอต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนดาเนินงานมากพอ ต้องมีวัสดุสิ่งของตามความต้องการและต้องมีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย รวมถึงระบบบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Process And Operations) หมายถึงกระบวนการกาหนด
วิธีการในการดาเนินการให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ว่าต้องทาอย่างไร วิธีใด ให้ทราบทิศทางการทางานเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
มีการกาหนดขนาดการควบคุมสายบังคับบัญชา ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในอนาคต
4) ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) หมายถึง สิ่งที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
จะเกี่ยวกันกับลักษณะของงาน ปัจจัยเหล่านี้นาไปสู่ความพอใจ ได้แก่ ความสาเร็จ การยกย่อง ลักษณะงาน ความ
รับผิดชอบ และความก้าวหน้า
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การสนับสนุนขององค์กร
1. ด้านการจัดการโครงสร้าง
2. ด้านนโยบายและกลยุทธ์
3. ด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนา
4. ด้านงบประมาณและการ
ลงทุน

ตัวแปรกลาง
ความรู้ความสามารถของ
นักบัญชี
1. ด้านความรู้ในวิชาชีพ
2. ด้านทักษะทางวิชาชีพ
3. ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ
4. ด้านจรรยาบรรณ
5. ด้านเจตคติ

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการทางาน
1. ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความสาเร็จ
2. ด้านจัดหาและใช้ปัจจัยmรัพยากร
3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
4. ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้างานบัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 325 คน (กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน, 2560)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัย
ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยออกแบบเนื้อหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบบสอบถามจะใช้คาถามแบบปลายปิด แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ส่ ว นที่ 2 เป็ น การสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยข้อคาถามครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ ประเภทโรงพยาบาล จานวนบุคลากร ระยะเวลาการ
จัดตั้งโรงพยาบาล จานวนเตียงในโรงพยาบาล
ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นของหัวหน้าบัญชีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสนับสนุน
องค์กรของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบบสอบถามแบบ
Likert Scale
ส่วนที่ 4 เป็ นการสอบถามความคิ ดเห็ นของหัวหน้ าบัญ ชี เกี่ยวกับ ปั จ จัยที่ มีผลกระทบต่อความรู้
ความสามารถของนักบัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
แบบสอบถามแบบ Likert Scale
ส่วนที่ 5 เป็นการสอบถามความคิดเห็นของ หัวหน้าบัญชีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อประสิทธิภาพ
ในการทางานของนักบัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
แบบสอบถามแบบ Likert Scale
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลตัวแปรทั้งหมด
ได้แก่ การสนับสนุนองค์กร (ด้านการจัดการโครงสร้าง ด้านนโยบายและกลยุทธ์ ด้านการฝึกอบรมและพั ฒนา ด้าน
งบประมาณและการลงทุน) ตัวแปรความรู้ความสามารถของนักบัญชี (ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ
ด้านคุณค่าทางวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณ ด้านเจตคติ) และตัวแปรประสิทธิภาพการทางาน (ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความสาเร็จ ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านความถึงพอใจของทุกฝ่าย) จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกโดยผู้วิจัยได้กาหนดให้หัวหน้างานบัญชีเป็นตัวแทนผู้ตอบแบบสอบถาม เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถให้
ข้อมูลได้ครอบคลุมในเรื่องของความมีประสิทธิภาพในการทางาน
3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด จากหนังสือวารสารทางวิชาการ
งานวิจัย บทความวิจัย บทความทางวิชาการ และเว็บไซด์ต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนแรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสร้างแบบสอบถาม
2) แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
3) เก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามในเบื้องต้น
4) ลงรหัสข้อมูล และพิมพ์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามลงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
5) โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
6) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานวิจัย
7) ประมวลข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
8) จัดทารูปเล่มงานวิจัย และเสนอผลวิจัยลงในวารสารระดับมหาวิทยาลัย
จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมา ซึ่งมีจานวนแบบสอบถามตอบกลับมา
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้น 200 ฉบับ คิดเป็นอัตราตอบกลับของกลุ่มตัว อย่างที่ต้องการร้อยละ 61.54 ซึ่ง สอดคล้อง
กับ (Aaker, Kumer and Day. 2001) ได้นาเสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราการตอบกลับของกลุ่มตัวอย่าง
อย่างน้อยร้อยละ 20 จึงเป็นที่ยอมรับได้
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
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ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานวิจัย SPSS โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตาม
ลักษณะของแบบสอบถาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
4.1 สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อบรรยายลักษณะของกลุ่ มตัวอย่างผู้ให้ ข้อมู ล
ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยผู้วิจัยหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประเภทโรงพยาบาล
4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย คือ ผลกระทบ
ของการสนับสนุนองค์กรและความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อคุณภาพงบการเงินของนักบัญชีในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation
Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่างนักบัญชีของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจานวน 325 ราย ซึ่งผลการวิจัย
ที่ได้ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปีสถานภาพสมรสมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ากว่ ามากกว่าสูงกว่า
ปริญญาตรีมีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 8 ปีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทตาแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีประเภทของโรงพยาบาลที่ผู้ตอบแบบสอบถามทางานอยู่มากที่สุดคือโรงพยาบาลชุมชนโดยส่วนใหญ่
จานวนบุคลากรในโรงพยาบาลอยู่ระหว่าง 101-500 คนโดยแต่ละโรงพยาบาลมีระยะเวลาการจัดตั้งโรงพยาบาลอยู่
ระหว่าง 31-50 ปีโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีจานวนเตียงในโรงพยาบาลน้อยกว่า 50 เตียง
2. ผลการศึกษาตัวแปรการสนับสนุนองค์กร ตัวแปรความรู้ความสามารถของนักบัญชี ตัวแปรประสิทธิภาพ
การทางาน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรการสนับสนุนองค์กร
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
การสนับสนุนองค์กร
มาตรฐาน
(xˉ)
(S.D.)
ด้านการจัดการโครงสร้าง
4.13
0.52
ด้านนโยบายและกลยุทธ์
4.24
0.53
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา
4.16
0.55
ด้านงบประมาณและการลงทุน
4.00
0.65
รวม
4.13
0.46
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของตั วแปรการสนั บ สนุ น องค์ ก ร ทั้ ง 4 ด้ า นใน
ภาพรวมพบว่านักบัญชีมีความเห็นด้วยในทุกคุณลักษณะของแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 โดย
สามารถเรียงลาดับตามตามระดับความคิดเห็นแยกตามรายคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้ คุณลักษณะ
ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (xˉ=4.24) ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา (xˉ=4.16) ด้านการจัดการโครงสร้าง (xˉ=4.13)
ด้านงบประมาณและการลงทุน (xˉ=4.00)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรความรู้ความสามารถของนักบัญชี
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็น
(xˉ)
ความรู้ความสามารถของนักบัญชี
ด้านความรู้ในวิชาชีพ
4.29
0.46
มากที่สุด
ด้านทักษะทางวิชาชีพ
3.97
0.40
มาก
ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ
4.29
0.41
มากที่สุด
ด้านจรรยาบรรณ
4.35
0.44
มากที่สุด
ด้านเจตคติ
4.14
0.57
มาก
รวม
4.21
0.36
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 ข้างต้น แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรความรู้ความสามารถของนักบัญชี
ทั้ง 5 องค์ประกอบในภาพรวม พบว่านักบัญชีมีความเห็นด้วยในทุกคุณลักษณะของแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 โดยสามารถเรียงลาดับตามระดับความคิดเห็นแยกตามรายคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบได้
ดังนี้ คุณลักษณะด้านจรรยาบรรณ (xˉ=4.35) ด้านความรู้ในวิชาชี พ (xˉ = 4.29) ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ (xˉ=4.29)
ด้านเจตคติ (xˉ=4.14) และด้านทักษะทางวิชาชีพ (xˉ=3.97)
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชี
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
(xˉ)
ประสิทธิภาพการทางาน
มาตรฐาน
(S.D.)
ด้านบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
4.15
0.51
ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร
3.92
0.57
ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
4.15
0.51
ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย
4.14
0.53
รวม
4.09
0.44
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จากตารางที่ 3 ข้างต้น แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรประสิทธิภาพการทางานของนัก
บัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 4 องค์ประกอบในภาพรวมพบว่านัก
บั ญ ชี มี ค วามเห็ น ด้ ว ยในทุ ก คุ ณ ลั ก ษณะของแต่ ล ะด้ า นอยู่ ในระดั บ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.09 โดยสามารถ
เรียงลาดับตามตามระดับความคิดเห็นแยกตามรายคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้ คุณลักษณะด้านบรรลุ
เป้าหมายความสาเร็จและด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (xˉ=4.15) ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย (xˉ=4.14) ด้านการ
จัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร (xˉ=3.92)
3. ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
3.1 การสนั บสนุ นองค์กร (Organization Support) มีผลกระทบต่อความรู้ความสามารถของนั กบั ญชี
(Accountants Knowledge Capabilities) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ส าหรั บ ตั ว แปรการสนั บ สนุ น องค์ ก รที่ มี ผ ลต่ อ ความรู้
ความสามารถของนักบัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสนับสนุนองค์กร
B
Std. Error
t
Sig
β
ด้านการจัดการโครงสร้าง
0.138
0.044
0.201 3.121 0.002**
ด้านนโยบายและกลยุทธ์
0.160
0.046
0.234 3.498 0.001**
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา
0.206
0.046
0.315 4.530 0.000**
ด้านงบประมาณและการลงทุน
0.086
0.035
0.155 2.461 0.015*
2
2
R = 0.558, Adjusted R =0.549 , SEE=0.24202, F=61.538, Sig=0.000
** = p < 0.01, * = p < 0.05
จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรการสนับสนุนองค์กรที่มีผลต่อความรู้ความสามารถ
ของนักบัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลพบว่าทั้ง 4 คุณลักษณะของ
องค์ประกอบการสนับสนุนองค์กร ซึ่งได้แก่ ด้านการจัดการโครงสร้าง (β1 = 0.201 p < 0.05) ด้านนโยบายและกล
ยุทธ์ (β2 = 0.234, p < 0.05) ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา (β3 = 0.315 p < 0.05) และด้านงบประมาณและ
การลงทุน (β4 = 0155, p < 0.05) ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อความรู้ความสามารถของนั กบัญชี
หรือกล่าวว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ร่วมกันเป็นพยากรณ์ความรู้ความสามารถของนักบัญชี ร้อยละ 55.80 (R2 = 0.558)
ดังนั้น กล่าวได้ว่า การสนั บสนุ นองค์ กรด้านการจั ดการโครงสร้าง ด้านนโยบายและกลยุทธ์ ด้านการ
ฝึกอบรมและการพัฒนา และด้านงบประมาณและการลงทุน มีผลกระทบต่อความรู้ความสามารถของนักบัญชีอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ
3.2 ความรู้ความสามารถของนักบัญชี (Accountants Knowledge Capabilities) มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน (Work Efficiency) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ สาหรับตัวแปรความรู้ความสามารถของนักบัญ ชีที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความรู้ความสามารถของนักบัญชี
B
Std. Error
t
Sig
β
ด้านความรู้ในวิชาชีพ
0.129
0.063
0.134 2.055 0.041*
ด้านทักษะทางวิชาชีพ
0.239
0.075
0.216 3.178 0.002**
ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ
0.080
0.076
0.074 1.049 0.295
ด้านจรรยาบรรณ
0.140
0.067
0.142 2.090 0.038*
ด้านเจตคติ
0.250
0.053
0.322 4.755 0.000**
2
2
R = 0.513, Adjusted R =0.500 , SEE=0.31026, F=40.846, Sig=0.000
** = p < 0.01, * = p < 0.05
จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ลของตัวแปรความรู้ค วามสามารถของนั ก บั ญ ชี ที่ มีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผล
พบว่ามี 4 คุณลักษณะขององค์ ประกอบความรู้ความสามารถของนักบัญชี ซึ่งได้แก่ ด้านความรู้ในวิชาชีพ (β1 =
0.134 p < 0.05) ด้ า นทั ก ษะทางวิ ช าชี พ (β2 = 0.216, p < 0.01) ด้ า นจรรยาบรรณ (β4 = 0.142, p < 0.05)
และด้านเจตคติ (β5 = 0.322, p < 0.01) ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อประสิทธิภาพการทางานของ
นักบัญชี หรือกล่าวว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ร่วมกันเป็นพยากรณ์ประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชี ร้อยละ 51.30
(R2 = 0.513) ดังนั้น กล่าวได้ว่า ความรู้ความสามารถของนักบัญชีด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้าน
จรรยาบรรณและด้านเจตคติมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.3 ผลกระทบของการสนับสนุนองค์กร(Organization Support) ที่มีต่อประสิทธิภาพการทางาน
(Work Efficiency) ของโรงพยาบาลสังกัดกระรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสาหรับตัวแปรการสนับสนุนองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของนักบัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสนับสนุนองค์กร
B
Std. Error
t
Sig
β
ด้านการจัดการโครงสร้าง
0.129
0.058
0.155 2.228 0.027*
ด้านนโยบายและกลยุทธ์
0.287
0.060
0.345 4.780 0.000**
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา
0.035
0.060
0.044 0.591
0.555
ด้านงบประมาณและการลงทุน
0.2086
0.046
0.308 4.543 0.000**
2
2
R = 0.489, Adjusted R =0.478 , SEE=0.31698, F=46.630, Sig=0.000
** = p < 0.01, * = p < 0.05
จากตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรการสนับสนุนองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของนักบัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลพบว่ามีอย่างน้อย 3 คุณลักษณะ
ขององค์ประกอบการสนับสนุนองค์กร ซึ่งได้แก่ ด้านการจัดการโครงสร้าง (β1 = 0.155, p < 0.05) ด้านนโยบายและกลยุทธ์
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(β2 = 0.345, p < 0.01) และด้ า นงบประมาณและการลงทุ น (β4 = 0.308, p < 0.01) ที่ ส่ งผลกระทบอย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติต่อประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชี หรือกล่าวว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ร่วมกันเป็นพยากรณ์
ประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชี ร้อยละ 48.90 (R2 = 0.489)
ดังนั้น กล่าวได้ว่า การสนับสนุนองค์กรด้านการจัดการโครงสร้าง ด้านนโยบายและกลยุทธ์ และด้าน
งบประมาณและการลงทุน มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากข้อมูลตารางที่แสดงข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้ การสนับสนุนองค์กร อันประกอบได้แก่ ด้านการ
จัดการโครงสร้าง, ด้านนโยบายและกลยุทธ์, ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา, ด้านงบประมาณและการลงทุน ส่งผล
กระทบต่อความรู้ความสามารถของนักบัญชีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และในขณะเดียวกัน ความรู้ความสามารถของ
นักบัญ ชี อันประกอบได้แก่ ด้านความรู้ในวิชาชีพ, ด้านทักษะทางวิชาชีพ, ด้านคุณ จรรยาบรรณ, ด้านเจตคติมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางาน
อภิปรายผล
ผลการวิจัยสรุปตามสมมติฐานในการวิจัยได้ ดังนี้
1. ศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนองค์กรที่มีต่อความรู้ความสามารถของนักบัญชีโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการศึ กษาพบว่าคุ ณ ลักษณะของการสนับสนุนองค์ กรที่มีต่อความรู้ค วามสามารถของนักบั ญ ชี
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 คุณ ลักษณะขององค์ประกอบการ
สนับสนุนองค์กร ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อความรู้ความสามารถของนักบั ญชีทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า
นั ก บั ญ ชี เชื่ อ ว่ า การสนั บ สนุ น ขององค์ ก รเป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ ส่ ง ผลให้ นั ก บั ญ ชี มี ค วามรู้ ค วามสามารถเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น
ซึ่งสอดคล้องกับ (บุษยา วัฒ นะงาม. 2556) ที่ พบว่า นักบัญ ชีองค์ การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นด้วยกับการ
สนั บ สนุ น ของผู้ บ ริห าร เนื่ อ งจากนั ก บั ญ ชี ต้อ งได้ รับ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ร เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ นั ก บั ญ ชี มี ค วามรู้
ความสามารถมีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยจนสามารถทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร
2. ศึกษาผลกระทบความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการทางานของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 4 คุณลักษณะขององค์ประกอบความรู้
ความสามารถของนักบั ญชี ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชี ซึ่ง
สอดคล้องกับ (ศุภรณ์ ทิพย์ ศิริสุนทร. 2556) พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้การทางาน มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงมุ่งเน้น
การเรียนรู้ของพนักงานจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้การทางานของพนักงานซึ่งจะทาให้
พนักงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ทาให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ และสร้างผลกาไรที่ ยั่งยื นให้ กับ ธนาคาร และสอดคล้อ งกั บ ทฤษฏี มุ มมองพื้ น ฐานทรัพ ยากรของกิจ การ
(Resources-based View of the Firm) กล่าวว่า ทรัพยากรของกิจการที่มีความแตกต่างจากทรัพยากรของกิจการ
อื่น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ขาดแคลน หาได้ยาก และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายโดยคู่แข่งขัน หนึ่งในนั้ นคือ
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ พนักงาน ความรู้ค วามสามารถ ความชาญฉลาดและประสบการณ์ ทรัพยากรที่กิจการ
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สามารถพัฒนาให้โดดเด่นมีลักษณะเฉพาะที่กิจการอื่น ๆ ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ทรัพยากรเหล่านั้นจะนามาซึ่ง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน และจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนิน งานที่ดีของกิจการในอนาคต ในงานวิจัย
ปัจจัยพื้นฐานของทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรองค์กรโดยงานวิจัยในอดีตพบว่า กิจการที่มีพนักงานบัญชีที่มีความ
เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีการสนับสนุนด้านโครงสร้าง จะช่วยส่งผลดีคือทาให้ประสิทธิภาพการทางาน
เพิ่มมากขึ้น
จากผลการศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ของคุณลักษณะความรู้ความสามารถของนักบัญชี ด้านคุณค่า
แห่งวิชาชีพที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางาน อาจเนื่องจากหน่วยงานราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบ คาสั่ง
ข้อบังคับ ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบที่ทางราชการวางไว้ ระบบราชการเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหา
กาไร ข้อมูลทางบัญชีเป็นเพียงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงาน สอดคล้องกับงานของ พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิ
สุรเกตุ (2555) พบว่า ด้านค่ านิ ยมจรรยาบรรณและทั ศ นคติท างวิช าชี พ เป็ นคุ ณ สมบัติของนักวิชาชี พ บัญ ชี ที่ ผู้
บริหารงานสายบัญ ชีของสถานประกอบการในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดหวัง ด้านค่านิยม
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ ได้แก่ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน การรักษา
ความลับต่อองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคบและความสนใจใฝ่รู้และตั้งใจที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ค่านิยม
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ มีความสาคัญกับสมรรถนะของนักวิชาชีพ น้อยกว่า ทางด้านทักษะความเป็น
มืออาชีพและความรู้ทางด้านวิชาการ
3. ศึ กษาผลกระทบของการสนั บ สนุ น องค์ กรที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการท างานของโรงพยาบาลสั งกั ด
กระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของการสนั บ สนุ น องค์ ก รที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 3 คุณ ลักษณะขององค์ประกอบการ
สนับสนุนองค์กร ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีสอดคล้องกับ
(บุษยา วัฒนะงาม. 2556) พบว่า การสนับสนุนของผู้บริหาร ด้านงบประมาณ และด้านวัตถุสิ่งของ มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานโดยรวม ด้านการทางานต้องเชื่อถือได้ ด้านงานสาเร็จทันเวลา
และด้านผลงานได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ (จารุวรรณ บุตรสุวรรณ์. 2551) พบว่า การสนับสนุนองค์กร ด้านการ
ส่งเสริมและกระตุ้น มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพทางการบัญชี และการสนับสนุนองค์กร
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย ดังนั้นผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ควรให้ความสาคัญในการบริหารงานในเรื่องของการเรียนรู้ของ
องค์กรและการสนับสนุนขององค์กร เพื่อจะทาให้ได้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กับองค์กรและกับการบริหารงานด้านอื่นต่อไป
จากผลการศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ของคุณลักษณะการสนับสนุ นองค์กร ด้านการฝึกอบรมและการ
พัฒนาที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางาน อาจเนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณและสถานที่ฝึกอบรมมีการ
จากัดจานวนผู้เข้ารับการอบรมทาให้หน่วยงานส่งเฉพาะหัวหน้างานเข้ารับการอบรมซึ่งบุคลกรผู้ปฏิบัติขาดโอกาส
เข้ารับการอบรม รวมถึงผู้เข้ารับการอบรมไม่พร้อมที่จะเข้าอบรมด้วยงานที่คั่งค้างต้องประสานงานระหว่างการ
อบรมเพราะหัวหน้างานการเงินและบัญชีส่วนใหญ่จะรับผิดชอบทั้งงานการเงินและงานบัญชีด้วยยังไม่ค่อยมีการ
แบ่งแยกหน่วยงานนี้ออกจากกัน อีกทั้งระยะเวลาการฝึกอบรมน้อยทาให้เนื้อหาที่อบรมมากเกินไปในแต่ละ วัน
สอดคล้องกับการศึกษาของ (ราเชนทร์ นพณั ฐวงศกร. 2559) ที่ว่าแม้จะมีการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีจะบกพร่องมีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา ถ้าบุคลากรไม่มีความเชื่ อมั่นในคุณค่าของการพัฒนาและฝึกอบรม
หรือบุคลากรมีระดับของตาแหน่งหน้าที่การงานต่างกัน ปัญหาด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาฝึกอบรม
ปัญหาด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ต้องพิจารณาถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาด้าน
เวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่เหมาะสมแล้ว ก็อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากรได้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 นั ก บั ญ ชี ค วรให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ความสามารถทางการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการบรรลุ เป้ า หมาย
ความสาเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 นักบัญชีควรมีกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่หลากหลายเข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
1.3 นักบัญชีควรให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการบัญชีเกี่ยวกั บ
มาตรฐานการบัญชีและโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีและนักบัญชีควรมีการเข้ารับการพัฒนาความรู้ทางบัญชี
อย่างสม่าเสมอ โดยการเข้าอบรม สัมมนา การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.4 นักบัญ ชีควรให้ความสาคั ญ กั บประสิทธิภาพการทางานซึ่งถือเป็นสิ่งสาคั ญ อย่างยิ่งในองค์กร
ผลงานจะดีและมีคุณภาพต้องเกิดจากตัวของพนักงานและบุคลากรในองค์กร
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชี
เพื่อสามารถนาข้อมูลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 ควรศึ กษาถึงปัญ หาและอุป สรรคของประสิทธิภาพการทางาน นักบั ญ ชี ในแต่ละด้าน เพื่ อให้
องค์กรสามารถนาปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
2.3 ควรศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ ไม่ใช่ประสิทธิภาพการทางาน เช่น ศักยภาพในการทางาน คุณภาพ
การทางาน เป็นต้น
2.4 ควรศึกษาการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ในองค์กรให้เกิดทักษะในการทางาน อันจะนามาซึ่งผลการดาเนินงานที่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดความจงรักภักดี ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นสู่ความสาเร็จต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
ในจังหวัดนครราชสีมา
EFFECTS OF RISK MANAGEMENT EFFICIENCY ON ORGANIZATION SUCCESS OF SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
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1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
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2อาจารย์ประจาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ที่ส่งผล
ต่ อ ความส าเร็จ ในการด าเนิ น งานของธุรกิ จ SMEsในจั ง หวัด นครราชสี ม า โดยท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้
บริหารธุรกิจ SMEsในจังหวัดนครราชสีมา จานวน 128 คน มีค่าร้อยละ 32 มากกว่าเกณฑ์คือร้อยละ 20 จึงนา
จานวนนี้มาคานวณเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการ
อธิบายลักษณะข้อมูลที่ดาเนินการรวบรวม ได้แก่ ค่าความถี่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ความสัมพันธ์สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และ การวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้าน
กิจกรรมการควบคุม ด้านการติดตามประเมินผล มีผลกระทบเชิงบวกต่อความสาเร็จในการดาเนินงานโดยรวม
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง, ธุรกิจSMEs,ความสาเร็จในการดาเนินงาน
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the effects of risk management efficiency on
operation success of small and medium enterprises in Nakhon Ratchasima province. The samples
are 128 (SMEs) the sample size was 32 higher than the criterion of 20 in Nakhon Ratchasima.The
questionnaires were used to collect data. Descriptive statistics were frequency and percentage.
Statistical methods used for hypothese testing were correlation and multiple regression analysis.
The results revealed that the risk management efficiency risk response, Controlling activities and
Monitoring are positively effects on Organization Success.
Keywords : Risk Management Efficiency, Small and Medium Enterprises, Organization Success
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Small and Medium Enterprises (SMEs) มีบทบาทสาคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ SMEs ทาให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของภาคการผลิตสินค้าและ
อุตสาหกรรมบริการ (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ออนไลน์. 2560) วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม Small and Medium Enterprises (SMEs) อาจยังไม่ให้ความสาคัญของกระบวนการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในอย่างชัดเจนขาดความรู้ในด้านการจัดการ มักจะใช้ ประสบการณ์ จากการเรียนรู้ อาศัยบุคคลใน
ครอบครัวมาช่วยงานการบริหาร ในลักษณะนี้แม้มีข้อดีในเรื่องการดูแลที่ทั่วถึง แต่เมื่อกิจการเริ่มขยายตัวหากไม่ปรับปรุง
การบริหารจัดการให้มีระบบก็จะเกิด ปัญ หาขึ้นได้ (สถาบันพัฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ออนไลน์. 2548) ดังนั้น SMEs ต้องตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน ผลที่เกิด
จากการมีการควบคุมภายในที่ดี และได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการควบคุมภายในซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทางาน
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ในยุคโลกาภิวัฒน์ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร ซึ่งส่งผล
กระทบต่อองค์กร ผู้บริหารต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อให้องค์กรดาเนินต่อไปได้ (ณฐพร พันธุ์อุดม. 2549 :
48) และเพื่อให้กิจการสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยง
จึงถือเป็นเรื่องสาคัญอย่างมาก เพราะธุรกิจจะดาเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management) (จันทนา สาขากร, นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร.2554 :
3-2) ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้มีการป้องกันและลดความ สูญเสียสามารถเพิ่มมูลค่า แก่
องค์ ก ร และ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย (นฤมล สะอาดโฉม. 2550 : 15) การบริห ารความเสี่ ย ง (Risk Management)ระบุ
องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจานวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการกาหนด
วัตถุประสงค์ ด้านการระบุเหตุการณ์ ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามและการประเมินผล (จัน ทนา สาขากร นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ
และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. 2554 : 3-8)
ความสาเร็จในการดาเนินงาน (Operation Success) เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถขององค์กรในการ
ดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้และเป็นความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนั้น (วิชาญ แสงสุขวาว. 2555 : 20) การวัดความสาเร็จในการดาเนินงานจะช่วยให้องค์กร
ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการดาเนินงาน ซึ่งหากองค์กรมีการนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การดาเนินงานต่าง ๆ จะบรรลุเป้ าหมายตามที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการ
ทานายอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและกาหนดแนวทางลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ดาเนินงานไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีโอกาสได้รับความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารความเสี่ยง (วิชาญ แสงสุขวาว. 2555 : 4) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิช่วยให้การดาเนินงานของธุรกิจ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรดังนั้นธุรกิจ SMEs
ต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กรจานวน 4 ด้าน คือ ด้านลูกค้า ด้านการเงิน
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านกระบวนการภายใน (พสุ เดชะรินทร. 2547 : 38-45)
จากการการขยายตัวเพิ่ม ขึ้น ของSMEsในกลุ่ม จัง หวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่า ง ในปี 2559
ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีจานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูงสูด
มีจานวน 225,837ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.52ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศ โดยมีอัตรา
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การขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.26 ของกลุ่มจังหวัดเดียวกันในปีที่ผ่านมา ประเทศ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามี SMEs
จานวน 77,317 ราย มากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์ (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ออนไลน์. 2560) จากจานวนSMEs ที่เพิ่มขึ้น
ทาให้เกิดการแข่งขันสูงมากโดยบางแห่งประสบความสาเร็จและบางธุรกิจต้องปิดตัวลง เนื่องมาจาก ขาดการจัดการ
บริหารความเสี่ยง หรือขาดความรู้ ผู้บริหารธุรกิจจึงควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือควบคุมให้เกิดความเสี่ยงน้อยลง ธุรกิจจึงจะประสบความสาเร็จ
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย ผลกระทบประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ ย งมี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งาน ของธุ ร กิ จ SMEsในจั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ ทดสอบว่ า
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงมีผลกระทบต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสีมา
หรือไม่อย่างไร ซึ่งทาการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
ในจังหวัดนครราชสีมา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Efficiency) หมายถึง กระบวนการ
ที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกกิจการ
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) หมายถึง บรรยากาศหรือฐานรากที่สร้างให้เกิด
การควบคุมขึ้นในองค์กร เช่น ปรัชญาการบริหาร ความซื่อสัตย์
2. ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) หมายถึง องค์กรจะกาหนดวัตถุประสงค์ หรือสิ่งที่
ต้องการขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริหารสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเป็นไปได้และสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ด้านการระบุ เหตุการณ์ (Event Identification) หมายถึง ผู้บริหารต้องระบุ เหตุการณ์ ภ ายในและ
ภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีการระบุถึงความเสี่ยง และโอกาส ซึ่งเป็น
ช่องทางสนับสนุน กลยุทธ์ของผู้บริหาร ในการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง เป็นการพิจารณาความน่าจะเป็นของการ
เกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อใช้เป็นพื้นฐาน ในการบริหารความเสี่ยง
5. ด้ า นการตอบสนองความเสี่ ย ง (Risk Responses) หมายถึ ง การกระท ากิ จ กรรมใด ๆ ที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับความเสี่ยง การเลือกใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง
6. ด้านกิจ กรรมการควบคุ ม (Control Activities) หมายถึง นโยบายและวิธีป ฏิบั ติง านที่ กาหนดเพื่ อ
ตอบสนองความเสี่ยงองค์กร
7. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) หมายถึง มีวัตถุประสงค์ เพื่ อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลผู้บริหารควรกาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ไม่ว่าจะมาจากแหล่งภายนอกหรือภายในองค์กร
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8. ด้านการติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) หมายถึง การมีระบบการติดตามผล
เพื่อประเมินกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิผลอยู่เสมอ
ความสาเร็จในการดาเนินงาน (Operating Success) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการดาเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งด้านการดาเนินงานขององค์กร และด้านลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านการเงิน (Financial Perspectives) เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรที่แสวงหากาไรจะใช้
ผลการดาเนินงานทางด้านการเงินเป็นหลักที่จะบ่งชี้ว่ากิจการประสบความสาเร็จหรือไม่
2. ด้านลูกค้า (Customer Perspectives) ประกอบด้วย หลัก 5 ประการ คือ ส่วนแบ่งการตลาด การ
รักษาลูกค้าเก่า การเพิ่มลูกค้าใหม่ ความพึงพอใจของลูกค้า และกาไรต่อลูกค้า
3. ด้ า นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives) กระบวนการภายในองค์ ก รโดยน า
แนวคิดด้านห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) มาพิจารณาว่ากระบวนการอะไรบ้างภายในองค์กรที่ก่อให้เกิดคุณค่า
ประกอบด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่สาคัญ 3 ประการคือ นวัตกรรม การดาเนินการ การบริการหลังการขาย
4. ด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละเติ บ โตขององค์ ก ร (Learning and Growth Perspective)เป็ น มุ ม มองที่ มี
ความสาคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นมุมมองที่ให้ความสาคัญต่ออนาคตขององค์กร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาผลกระทบประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ศึกษาและประยุกต์จากงานวิจัยในอดีต โดยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ แสดงตาม
ภาพที่ 1
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์
ด้านการระบุเหตุการณ์

1.
2.
3.
4.

ด้านการประเมินความเสี่ยง
ด้านการตอบสนองความเสี่ยง
ด้านกิจกรรมการควบคุม

ความสาเร็จในการดาเนินงาน
ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเรียนรู้และเติบโตขององค์กร

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านการติดตามและประเมินผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
วิธีดาเนินการวิจัย
1) ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสีมา จานวน
400 คน โดยเปิดตาราง Krejcie และ Morgan ( บุ ญ ชม ศรีสะอาด. 2554 : 42-43)และใช้ วิธีการสุ่มโดยการใช้
วิธีStratified Random Sampling เพื่อให้มีการกระจายของข้อมูล
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2) ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ประยุกต์จากแนวคิดของ (จันทนา สาขากร
นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. 2554 : 3-8) ประกอบด้วย
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
2. ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. ด้านการระบุเหตุการณ์ (Event Identification)
4. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. ด้านการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
8. ด้านการติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสาเร็จในการดาเนินงาน ประยุกต์จากแนวคิดของ (พสุ เดชะรินทร์. 2548
: 67 - 92)
1. ด้านการเงิน (Financial Perspectives)
2. ด้านลูกค้า (Customer Perspectives)
3. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives)
4. ด้านการเรียนรู้และเติบโตขององค์กร (Learning and Growth Perspectives)
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจั ย ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ งผู้ วิจั ย ออกแบบเนื้ อ หาของแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และตาแหน่งงานในปัจจุบัน
ส่วนที่ 2. ข้อมูลทั่วไป ของธุรกิจSMEs โดยข้อคาถามได้ถามครอบคลุมรูปแบบธุรกิจ จานวนเงินทุนใน
การดาเนินงาน ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ จานวนพนักงานในปัจจุบัน และรายได้เฉลี่ยต่อปี
ส่วนที่ 3. สอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs
ครอบคลุมในประเด็นเรื่องของด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ ด้านการระบุเหตุการณ์ ด้าน
การประเมินความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
การติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 4. สอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสาเร็จของในการทางานของ
ธุรกิจSMEs ครอบคลุมในประเด็นเรื่องของ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้า นการเรียนรู้และ
เติบโตขององค์กร
ส่วนที่ 5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โดยแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 และ 4 จะเสนอมาตรวัด แบบ Rating Scales ตามวิธีของ Likert ซึ่ ง
กาหนดการให้คะแนนคาตอบแบบสอบถามดังนี้
ระดับความเห็นมากที่สุด มีน้าหนักคะแนน 5
ระดับความเห็นมาก
มีน้าหนักคะแนน 4
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ระดับความเห็นปานกลาง มีน้าหนักคะแนน 3
ระดับความเห็นน้อย
มีน้าหนักคะแนน 2
ระดับความเห็นน้อยที่สุด มีน้าหนักคะแนน 1
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบเครื่องมือด้วยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับผู้บริหารของธุรกิจ SMEs ที่เป็นบริษัท
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลของแบบสอบถาม
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด และทาการทดสอบด้วยการคานวณค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
คาถามทุกคาถาม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์
Cronbach’s Alpha อยู่ระหว่าง 0.881-0.905ซึ่งค่ าที่ ได้มากกว่า 0.50 ถือว่ามีความเชื่อถือได้ (Lovett. 2002 :
239 -251)
4) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)โดยการทบทวนวรรณกรรม จากหนังสือ ตารา งานวิจัย บทความ
วิจัย วารสาร และเว็บไซต์ต่าง ๆ
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม ดังนี้
- ส่งแบบสอบถามด้วยตัวเองและทางไปรษณี ย์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดนครราชสีมา
- ตรวจทานแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา โดยจะคัดเลือกเฉพาะชุดที่ตอบได้สมบูรณ์โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถามกลับมาจานวน 128 ฉบับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 32 ของจานวนประชากรกลุ่ มตัวอย่างซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Aaker, Kumar and Day. 2001) ได้เสนอว่า การส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อย
ร้อยละ 20 จึงถือว่ายอมรับได้
5) ผู้ วิ จั ย จะน าข้ อ มู ล ไปวิ เคราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ แล้ ว น าข้ อ มู ล เสนอในรู ป ตาราง
ประกอบการบรรยาย โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
(Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสีมา
จานวน 400 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา 128 รายคิดเป็นร้อยละ 32.00พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.70 และเพศชาย 38.30 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 35 - 44 ปี
คิดเป็นร้อยละ 46.10 รองลงมา คือ อายุ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.34 อายุ 25-34 ปี คิดเป็นร้อยและ23.44
และอายุ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.12 โดยมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.75 ระดับปริญญาโท
คิดเป็นร้อยละ 21.10 ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 5.46 และระดับต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.69 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 70,0001 -100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.63 รองลงมา50,000 -70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.25
มากกว่า100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.84 และ ต่ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.28 ตาแหน่งในปัจจุบัน
มากที่สุดคือ กรรมการผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 49.22 รองลงมาคือหุ้นส่วนผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ35.16 และอื่นๆ
คิดเป็นร้อยละ 15.62
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ตารางที1่ แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน (IE)
2. ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ (OS)
3. ด้านการระบุเหตุการณ์ (EI)
4. ด้านการประเมินความเสี่ยง (RA)
5. ด้านการตอบสนองความเสี่ยง (RR)
6. ด้านกิจกรรมการควบคุม (CA)
7. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (IC)
8.ด้านการติดตามและประเมินผล (ME)
รวม

𝑥̅

S.D.

3.63
3.39
3.58
3.57
3.58
3.57
3.61
3.57
3.56

0.511
0.279
0.402
0.376
0.415
0.346
0.390
0.348
0.383

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี ประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ด้านสภาพแวดล้อมภายใน (𝑥̅ = 3.63) ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (𝑥̅ = 3.61)
ด้านการระบุเหตุการณ์(𝑥̅ = 3.58) ด้านการตอบสนองความเสี่ยง(𝑥̅ = 3.58) ด้านการประเมินความเสี่ยง(𝑥̅ = 3.57)
และด้านการติดตามประเมินผล (𝑥̅ = 3.57) โดยมีด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ที่อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.39)
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จในการดาเนินงาน
ความสาเร็จในการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.

ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเรียนรู้และเติบโตขององค์กร
รวม

𝑥̅

S.D.

3.49
3.72
3.64
3.58
3.61

0.346
0.462
0.438
0.375
0.354

ระดับ
ความคิดเห็น
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จในการดาเนินงานในโดยรวม
อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 3.61) เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น อยู่ในระดับ มากจานวน 3 ข้อ ด้า นลูก ค้า (𝑥̅ = 3.72)
ด้านกระบวนการภายใน (𝑥̅ = 3.64)ด้านการเรียนรู้และเติบโตขององค์กร (𝑥̅ = 3.58 ) ในระดับปานกลาง คือด้านการเงิน
(𝑥̅ = 3.49)
ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด โดยใช้การวิเคราะห์ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายในระหว่ า งตั ว แปร มี ค่ า ระหว่ า ง 0.022-0.609 และมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มากเกินไป ผู้วิจัยจึงทาการทดสอบค่า VIF พบว่าค่า VIF ที่ได้มีค่าระหว่าง 1.057 – 2.461
ซึ่งค่า VIF ค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ถึงขั้นก่อให้เกิดปัญหา Multicolinearity (Black.
2006 : 585) จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression
Analysis) ซึ่งผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่มีต่อผลสาเร็จใน
การดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสีมา
ตัว
Y
IE
OS
แปร
Y
1.000
IE
1.000 0.022
OS
1.000
EI
RA
RR
CA
IC
ME
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

EI

RA

RR

CA

IC

ME

0.458**
0.190*
1.000

0.573**
0.036
0.609**
1.000

0.421**
0.085
0.461**
0553**
1.000

0463**
0.062
0.529**
0.542**
0.244**
1.000

0.275**
0.120
0.494**
0.518**
0.332**
0.500**
1.000

0.298**
0.115
0.464**
0.423**
0.409**
0.453**
0.494**
1.000

VIF

1.657
1.057
2.007
2.461
1.658
1.866
1.712
1.584

จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression
Analysis) ซึ่งผลที่ได้แสดงดังตาราง
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อานาจพยากรณ์ข องประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน (Y)
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
ประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยง
B
Std. Error
Beta
ค่าคงที่(Constant)
--0.137
0.289
4-0.474- 0.636
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน (IE)
0.016
0.043
0.024
00.366
0.715
2. ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ (OS)
00.093
0.063
0.079
1.485
0.140
3. ด้านการระบุเหตุการณ์ (EI)
. 0.090
0.060
0.109
1.496
0.137
4. ด้านการประเมินความเสี่ยง (RA)
0.051
0.071
0.058
0.717
0.475
5. ด้านการตอบสนองความเสี่ยง (RR)
0.288
0.053
0.362
5.456 0.000***
6. ด้านกิจกรรมการควบคุม (CA)
0.296
0.067
0.311
4.418 0.000***
7. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (IC)
0.075
0.057
0.088
1.308
0.193
8. ด้านการติดตามและประเมินผล(ME) 0.145
0.061
0.153
2.358 0.020***
2
2
R = 0.827,R = 0.684, Adjusted R = 0.663,SEE=0.19183,F=32.231, Sig=0.000
***มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหูคูณระหว่างประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน พบว่า ด้านการตอบสนองความเสี่ยง (RR) ( β = 0.288; p < 0.01) ด้านกิจกรรม
ควบคุม (CA) ( β = 0.296; p < 0.01) และด้านการติดตามและประเมินผล(ME) ( β = 0.145; p < 0.05) ส่งผล
ต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 Y = 0.288RR + 0.296CA + 0.145ME สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มงคล กิตติวุฒิไกร และ มนัสดา ชัยสวนียากรณ (2558 ) พบว่า ด้านการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ด้าน
การประเมินความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง และด้ านการติดตาม ประเมินผลและรายงาน มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับความสาเร็จในการทางานสาหรับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ด้านสภาพแวดล้อม
ภายใน ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ ด้านการระบุเหตุการณ์ ด้านการประเมินความเสี่ยง และด้านสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไม่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน เนื่องจากกิจการบางกิจการที่มีพนักงาน มีเงินลงทุนไม่มาก
ยังไม่เห็นถึงความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของ COSO นั้น
ได้นาไปใช้กับองค์กรและบริษัทที่มีขนาดใหญ่ แต่ผู้วิจัยได้ใช้กับธุรกิจ SMEs ซึ่งทาให้ผลการวิจัยที่ได้แตกต่างจาก COSO
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ สมสุระ (2557) พบว่าด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ ด้านการระบุเหตุการณ์
ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุมและด้านการติดตามและการประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความสาเร็จขององค์กร
อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่อ ง ผลกระทบประสิ ท ธิภ าพการบริห ารความเสี่ ย งที่ ส่ งผลต่ อ ความส าเร็จ ในการ
ดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผู้บริหารธุรกิจSMEs มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ย งโดยรวมทุก
ด้าน อยู่ในระดับมาก การกาหนดปรัชญาวัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ การติดตาม ประเมินผล
การแก้ไขปัญหา เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ สมสุระ (2557)
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่โดยรวมและ
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. ผู้ บ ริห ารธุ รกิ จ SMEs มี ค วามคิ ด เห็ น ด้ วยเกี่ ย วกั บ ความส าเร็จ ในการด าเนิ น งานโดยรวมทุ ก ด้ า น
เนื่องจาก ธุรกิจได้ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภัชญาภรณ์ การบรรจง (2555 ) มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความสาเร็จในการดาเนินงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ด้านสภาพแวดล้อมภายใน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความสาเร็จขององค์กรในการดาเนินงานโดยรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ แสงสุขวาว (2555) กล่าวว่า
เมื่อองค์กรมีการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยงภายในองค์กร และทาให้องค์กรนั้นประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
4. ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความสาเร็จในการดาเนินงานโดยรวม การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สอดแทรกอยู่ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานทุกระดับการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยะมาส อุปชีวะ (2557)กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทุกกระบวนการในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ระดับและขนาดความเสียหายอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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5. ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ด้านการระบุเหตุการณ์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสาเร็จในการดาเนินงานโดยรวม สอดคล้องกับงานวิจัย ของวิชาญ แสงสุขวาว (2555) กล่าวว่าการลดโอกาสที่จะเกิด
การสูญเสียจากการดาเนินงาน เป็นการป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่ส่งผลให้การดาเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ
6. ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความสาเร็จในการดาเนินงานโดยรวม ธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับการประเมินความเสี่ยง จะทาให้สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจได้ทันท้วงที สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรตพร อาฒยะพันธ์
(2550) พบว่าประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง มีความสัมพันธ์และผลกระทบผลการ
ดาเนินงาน โดยรวม และด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านการเงิน
7. ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความสาเร็จในการดาเนินงานโดยรวม ธุรกิจสามารถจัดการความเสี่ยงได้โดย การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การลด
ควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสม หรือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุปรียา ศรีจริต (2555) กล่าวว่า
องค์กรที่มีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เรื่องคู่แข่งขันมีการตอบสนองความเสี่ยงด้วยการลดความเสี่ยงมากที่สุด
8. ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ด้านกิจกรรมควบคุม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสาเร็จในการดาเนินงานโดยรวม การดาเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามที่ผู้บริหารได้กาหนดนโยบาย
ที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ สมสุระ (2557) ประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยงสมัยใหม่ ด้านกิจกรรมการควบคุมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสาเร็จขององค์กร ด้าน
การลูกค้า เนื่องจากกิจกรรมการควบคุม เป็นการสนับสนุนมาตรการที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
9. ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความสาเร็จในดาเนินงานโดยรวม ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ การุณวิบูลย์ (2559)
ธุรกิจมีทุนในการดาเนินงานที่สูงสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจเตรียมพร้อมในการพัฒนาองค์กร ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย
และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ
10. ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงด้านการติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กั บ ความส าเร็จ ในการด าเนิ น งานโดยรวม ธุ รกิ จ ที่ เห็ น ความส าคั ญ ของการบริห ารความเสี่ ย งด้ า นการติ ด ตาม
ประเมินผล จะสามารถวางแผนและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ พรตพร
อาฒยะพันธ์ (2550) กล่าวว่าด้านการติดตามประเมินผลและการรายงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ผลการดาเนินงานโดยรวมและด้านลูกค้า
ข้อเสนอแนะ
1. ธุรกิจ SMEs ควรให้ความสาคัญและพัฒนาการตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม การติดตามและ
ประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
2. ธุรกิจ SMEs ควรให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกด้าน โดยหาก
มีการประเมินความเสี่ยงในการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ การดาเนินงานของธุรกิจก็จะประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
ซึ่งในปัจจุบันมีธุรกิจ SMEs ที่ปิดกิจการลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
3. ธุรกิจ SMEs ควรให้ความสาคัญ การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เนื่องจากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงาน ซึ่งธุรกิจจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ดังนั้นการประเมินถึงโอกาสที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์จะทาให้ธุรกิจหาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา
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ผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย
THE OUTCOMES OF LEARNING EXPERIENCE MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT OF THE THAI
LANGUAGE SKILL EARLY CHILDHOOD STUDENTS THROUGH BRAIN BASED LEARNING
กัลยณัฏฐ์ แพงไพรี1
Gunyanud pangpiree
พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ1 และ อังคณา กุลนภาดล2
Phochet Thamsirikhwan1 and Ankhana Kulnaphadol2
1นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1,2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการ
จัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มี
ต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านกลาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ห้องเรียน
จานวนนักเรียน 22 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผลการวิจัยพบว่า
1. ทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐาน
ของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการฟัง หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย สูงกว่า
ก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐาน
ของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการพูด หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัยสูงกว่า
ก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ทักษะพื้นฐานภาษาไทย, หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐาน
ABSTRACT
The objective of this research was aimed to compare the early childhood students’ basic
skills of the Thai language prior to and after the learning experience management through brain
base learning in order to study students’ satisfaction towards the learning experience
management through brain base learning. Studying in the same classroom in the second
semester of academic year 2017, the samples were 22 early childhood I students studying at Wat
Banklang School, Panasnikhom District, Cholburi Province. The samples were selected by Cluster
Random Sampling. The finding revealed as follows: 1. The early childhood students’ basic skill
in listening of the Thai language after the learning experience management through brain base
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learning was higher than that of prior to the learning experience management. It was statistically
significant at 0.5 level. 2. The early childhood students’ basic skill in speaking of the Thai
language after the learning experience management through brain base learning was higher than
that of prior to the learning experience management. It was statistically significant at 0.5 level.
3. The early childhood students’ overall satisfaction toward the learning experience management
through brain base learning was at a high level.
Keywords : Basic skill of the Thai Language, Principle of Brain Based Learning
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกล่าวถึงปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไว้ว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึง 6 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพในบริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร
และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อ
ตนเองและสังคม (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 3) ซึ่งเด็กในวัย 2-5 ปี เป็นช่วงสาคัญของชีวิตเป็นวัย
แห่งความเจริญเติบโตในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านภาษาเรียกได้ว่าเป็น วัยทองของภาษา ภาษาเป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ต้องอาศัยทักษะการฟัง การพูด อันเป็นพื้นฐานของการอ่านและการเขียน
ในการติดต่อทาความเข้าใจกับผู้อื่นและทาให้ผู้อื่นเข้าใจตนได้ ซึ่งทักษะการฟังและการพูดนี้สามารถส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ดีในช่วงปฐมวัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติเป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เน้นการใช้ประโยชน์ในการสื่อสารซึ่งได้รับแนวคิดมาจาก เพียเจต์ (Piaget) และไวก็อตสกี้ (Vygotsky) เสนอว่า
อิทธิพลของสังคมและบุคคลอื่น มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กกิจกรรม การเล่น การพูด การสนทนา การวาด การ
เขียน การอ่าน ช่วยในการเรียนรู้ภาษาของเด็กการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
จะต้องอาศัยสภาพแวดล้อมของหนังสือ ภาพ สิ่งของรอบตัวธรรมชาติ เป็นแหล่งความรู้ เน้นการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างครูกับเด็ก เด็กกับเพื่อน และบุคคลอื่นๆ เปิดโอกาสให้เด็กได้ถ่ายทอดความคิดสู่สัญลักษณ์ในรูปแบบของการ
วาด การเขียนตัวอักษร และภาษาพูดก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในขณะที่ลงมือปฏิบัติ หรือสื่อสารในลักษณะ
ต่างๆอย่างมีความหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา (Piaget and Vygotsky. 1955 : 102)
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) เป็นการจัดการ
เรี ย นรู้ รู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุ ท ธศั ก ราช 2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 เนื่ อ งจากเป็ น การจั ด การเรีย นรู้ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
อันหลากหลายด้วยเทคนิควิธีสอนหลายรูปแบบ พื้นฐานแนวคิดของความแตกต่างระหว่างบุคคล (สุพัตรา ดวงแก้วกลาง.
2557 : 5) และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและประสบความสาเร็จในการเรียนการสอนการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างและหน้าที่การทางานของสมอง หลักการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็ นฐาน คื อ เป็น กระบวนการที่ มีค วามยืดหยุ่ น ช่ วยให้ผู้เรียนมี ค วามกระตือรือร้น และเรียนอย่าง
สนุกสนาน ช่วยทาให้เนื้อหากระจ่าง และง่ายต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยไม่รู้ว่ากาลังเรียน และยังช่วยสร้างบรรยากาศอันพึงประสงค์ในการเรียนรู้อีกด้วย
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ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน ทั้ง 6 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพราะว่า เด็กวัยนี้เป็นวัยที่กาลังเจริญเติบโตทั้งทางสมอง
อารมณ์-จิตใจ สังคม ร่างกาย สมองทางานเป็นองค์รวมมี การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สมองและจิตใจของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เลือกรับรู้ เรียนรู้ เป็นกระบวนการร่วมกันระหว่างความสนใจ การจดจ่อกับ
การเรียนรู้จากปลายประสาทสัมผัสและจดจาในสิ่งที่มีความสาคัญหรือความหมาย เกิดขึ้นทุกส่วนและบางส่วนของ
สมองทั้งในภาวะรู้ตัวและไม่รู้ตัวจากการกระตุ้นที่ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นเพื่อการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจากัด
ดังนั้นจึงจาเป็นและมีความสาคัญอย่างยิ่งที่เด็กปฐมวัยจะต้องได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีความเจริญเติบโต
ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของสมองในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม จึงได้นากระบวนการจัดการและกระตุ้นการ
เรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองเด็กมาใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การทางานของสมองทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการพัฒ นาศักยภาพสมองของเด็กตามช่วงวัย โดยการจั ด
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับวิธีการทางานของสมองและตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพสมองใน
แต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีระดับสติปัญญาและวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พัชรินทร์ วาวงศ์มูล. 2553 : 2-3)
ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านกลาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จากผล
การประเมินพัฒนาการทักษะภาษาไทย การใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง และการพูด (โรงเรียนบ้านกลาง. 2559 : 4) ซึ่งถือว่า
เป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในระดับที่สูงขึ้น คือการเข้าใจ
เรื่องที่ได้ยิน การถ่ายทอดความคิด ด้วยการพูดได้ถูกต้องชัดเจน
จากสภาพปัญหาข้างต้น จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาไทยโดยใช้สมองเป็นฐานของ
เด็กปฐมวัย ซึ่งการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหว
จังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งในกิจกรรมเป็นการฝึก
ทักษะพื้นฐานด้านทักษะการฟัง และการพูด ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม ให้เชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการวัยวุฒิภาวะและขีดศักยภาพของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการ
เรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมอง
เป็นฐาน

ทักษะพื้นฐานภาษาไทย แบ่งเป็น2 ทักษะได้แก่
1. ด้านทักษะการฟัง
2. ด้านทักษะการพูด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานเพื่อนามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐาน
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะพื้นฐานภาษาไทย แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
2.1) ด้านทักษะการฟัง
2.2) ด้านทักษะการพูด
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. การเรียนรู้สมองเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นั กเรียนใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวา
เกิดการเรียนรู้อย่างสมดุล โดยคานึงถึงพื้นฐานการทางานของสมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง ด้วยวิธีการที่
หลากหลายอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
2. ผู้เรียน หมายถึง เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปฐมวัยปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดบ้านกลาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
3. พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถของผู้เรียน อายุ 3 – 4 ปี ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้แก่
เด็กอายุ 3 ปี หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการสารวจสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้
บอกชื่อของตนเองได้ ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ ได้ สนใจนิทานและ
เรื่องราวต่าง ๆ ร้องเพลง ท่องกลอน คาคล้องจองง่าย ๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้ รู้จักใช้คาถาม “อะไร” สร้าง
ผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่าย ๆอยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว
เด็กอายุ 4 ปี หมายถึง ความสามารถในการจาแนกสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ บอกชื่อและ
นามสกุลของตนเองได้ พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคาชี้แนะ สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น รู้จักใช้คาถาม “ทาไม”
4. ทักษะพื้นฐานทางภาษาไทย หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการเขาใจความหมายของคา การ
ปฏิบัติตามคาสั่ง การบอกชื่อสิ่งตางๆ การแตงประโยคปากเปลา และการเลาเรื่อง แบงเปน 2 ดาน คือ
ทักษะการฟั ง หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการเขาใจความหมายของค า ไดแก การบอก
ความหมายหรือสื่อความหมายในคาที่ยินไดถูกตอง และการปฏิบัติตามคาสั่ง ไดแก การฟงคาสั่งไดอยางเขาใจและ
ปฏิบัติตามไดถูกตอง
ทักษะการพูด หมายถึง ความสามารถของผู้ เรียนในการบอกชื่อสิ่งตาง ๆ ไดแก การบอกชื่อสิ่งตาง ๆ
ที่เห็นในภาพไดถูกตอง การแตงประโยคปากเปลา ไดแก การพูดสื่อความหมายจากภาพเปนเรื่องราวไดชัดเจนและ
การเลาเรื่อง ไดแก การพูดสื่อความหมายจากภาพไดเปนเรื่องราว อยางตอเนื่องเปนประโยคสมบรูณคือ ใครทาอะไร
ที่ไหน ไดอยางถูกตอง
5. การจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐาน คือ แผนการจัดประสบการณ์ที่มีขั้นตอนการสอน
ที่สอดคล้องกับกระบวนการทางานของสมอง ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (ขั้นอุ่นเครื่อง) Warm-up Stage
ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้ Learning Stage
ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะ Practice Stage
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ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปความรู้ Conclusion Stage
ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้ Application Stage
6. แผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง แผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูดที่ใช้
หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล โดยมีเพลง คาคล้องจอง นิทาน โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 10 แผน โดยใช้กิจกรรม 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมกลางแจ้ง โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ 2 หน่วยการเรียน
ได้แก่
1) หน่วยที่ 1 ผลไม้ (จานวน 5 ชั่วโมง)
1.1) แผนที่ 1 รู้จักผลไม้ชนิดต่าง ๆเวลา 1 ชั่วโมง
1.2) แผนที่ 2 ลักษณะและส่วนประกอบของผลไม้เวลา 1 ชั่วโมง
1.3) แผนที่ 3 การถนอมและเก็บรักษาผลไม้เวลา 1 ชั่วโมง
1.4) แผนที่ 4 ประโยชน์และวิธีรับประทานผลไม้เวลา 1 ชั่วโมง
1.5) แผนที่ 5 สุขนิสัยที่ดีในการรับประทานผลไม้เวลา 1 ชั่วโมง
2) หน่วยที่ 2 เนื้อ นม ไข่ (จานวน 5 ชั่วโมง)
2.1) แผนที่ 1 ความหมายและประเภทของอาหารเวลา 1 ชั่วโมง
2.2) แผนที่ 2 อาหารประเภทเนื้อเวลา 1 ชั่วโมง
2.3) แผนที่ 3 อาหารเสริมประเภทนมเวลา 1 ชั่วโมง
2.4) แผนที่ 4 อาหารที่ทาจากไข่เวลา 1 ชั่วโมง
2.5) แผนที่ 5 ประโยชน์ของอาหารประเภท เนื้อ นม ไข่เวลา 1 ชั่วโมง
7. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ สนใจและเต็มใจของนักเรียนหลั งการจัดประสบการณ์ โดยใช้
หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐาน ของเด็กปฐมวัย ซึ่งวัดได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
8. แบบสอบถามความพึงพอใจ หมายถึง แบบสอบถามนักเรียนเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
โดยการสร้างรายการของข้อความที่เกี่ยวหรือสัมพั นธ์กับคุณลักษณะของพฤติกรรมแต่ละรายการนาไปใช้ในการ
ประเมิน ความสนใจของผู้เรียน เจตคติ กิจกรรม ทักษะ และคุณ ลักษณะส่วนตัวที่มีต่อการจัดประสบการณ์ เพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย
9. แบบประเมินทักษะพื้นฐานภาษาไทยของเด็กปฐมวัย หมายถึง แบบประเมินที่ผูวิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้ดานตาง ๆ ประกอบดวย แบบทดสอบ 25 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 วัดความสามารถดานการฟง จานวน 10 ขอประกอบดวย
1.1 การเขาใจความหมายของคา จานวน 5 ขอ
1.2 การปฏิบัติตามคาสั่ง จานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 วัดความสามารถดานการพูด จานวน 15 ขอ ประกอบดวย
2.1 การบอกชื่อสิ่งตาง ๆ จานวน 5 ขอ
2.2 การแตงประโยคปากเปลา จานวน 5 ขอ
2.3 การเลาเรื่อง จานวน 5 ขอ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทั กษะภาษาไทยโดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็ก
ปฐมวัย มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แบบแผนในการทดลองเป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi – Experimental Research) แบบ One
Group Pretest Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2551 : 248-249)
2. ระยะเวลาในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใช้ คือทาการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาไทยของเด็กปฐมวัยโดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานใช้ เวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็ นการ
ประเมินก่อนการจัดประสบการณ์จานวน 60 นาที ทดลองหลังเรียนจานวน 60 นาที
3. การดาเนินการทดลอง
1) ก่ อ นการทดลอง ผู้ วิ จั ย ท าการประเมิ น ก่ อ นเรี ย น (Pre – test) โดยใช้ แบบประเมิ น ทั ก ษะ
ภาษาไทยของเด็กปฐมวัยโดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐาน จานวน 25 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่
ตอนที่ 1 วัดความสามารถดานการฟง จานวน 10 ขอประกอบดวย
1.1 การเขาใจความหมายของคา จานวน 5 ขอ
1.2 การปฏิบัติตามคาสั่ง จานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 วัดความสามารถดานการพูด จานวน 15 ขอ ประกอบดวย
2.1 การบอกชื่อสิ่งตาง ๆ จานวน 5 ขอ
2.2 การแตงประโยคปากเปลา จานวน 5 ขอ
2.3 การเลาเรื่อง จานวน 5 ขอ
ก่อนการดาเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานโดยผู้วิจัยเป็นผู้อ่านคาสั่งและคาถามของแบบประเมินให้นักเรียนฟัง
แล้วนักเรียนกากบาททับข้อที่ถูกต้องตรงตามคาถามที่ฟังจากผู้วิจัย แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาคะแนนพื้นฐานของ
นักเรียนแต่ละคนในแต่ละด้าน
2) ทดลองสอน ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามรูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยของ
เด็กปฐมวัยโดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานกับนักเรียนระดับปฐมวั ยปีที่ 1 จานวน 22 คน ใช้เวลาในการทดลอง
10 ชั่วโมง จนครบทั้ง 2 หน่วย ดังนี้
ตาราง 2 รูปแบบการจัดประสบการณ์
หน่วย/แผนที่
เรื่อง
หน่วยที่ 1 ผลไม้
แผนที่ 1
รู้จักผลไม้ชนิดต่าง ๆ
แผนที่ 2
ลักษณะและส่วนประกอบของผลไม้
แผนที่ 3
การถนอมและเก็บรักษาผลไม้
แผนที่ 4
ประโยชน์และวิธีรับประทานผลไม้
แผนที่ 5
สุขนิสัยที่ดีในการรับประทานผลไม้
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จานวนชั่วโมง
(5)
1
1
1
1
1
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
หน่วย/แผนที่
หน่วยที่ 2 เนื้อ นม ไข่
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
แผนที่ 4
แผนที่ 5
รวม

เรื่อง
ความหมายและประเภทของอาหาร
อาหารประเภทเนื้อ
อาหารเสริมประเภทนม
อาหารที่ทาจากไข่
ประโยชน์ของอาหารประเภท เนื้อ นม ไข่

จานวนชั่วโมง
(5)
1
1
1
1
1
10

3) หลั งการทดลอง เมื่อ สิ้น สุ ดการทดลองผู้ วิจั ยท าการประเมิน หลังเรียน (Posttest) โดยใช้ แบบ
ประเมินทักษะภาษาไทยของเด็กปฐมวัยโดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานซึ่งเป็นแบบประเมินฉบับเดียวกับฉบับที่
ใช้ประเมินก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัด ประสบการณ์โดย
ใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการฟัง
ตาราง 3 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์ และหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้
หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการฟัง ข้อ 1.1 การเข้าใจความหมายของคา
การทดสอบ
n
S.D.
t
df
Sig.
X
ก่อนเรียน
22
1.82
.39
-21.25
21
.00*
หลังเรียน
22
4.59
.50
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 3 พบว่า ทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัด
ประสบการณ์โดยใช้หลัก การเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการฟังข้อ 1.1 การเข้าใจความหมาย
ของคา หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ( X = 4.59) สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ( X = 1.82) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้
หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการฟัง ข้อ 1.2 การปฏิบัติตามคาสั่ง
การทดสอบ
n
S.D.
t
df
Sig.
X
ก่อนเรียน
22
1.77
.43
-28.06
21
.00*
หลังเรียน
22
4.50
.67
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 4 พบว่า ทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัด
ประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้ สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการฟังข้อ 1.2 การปฏิบัติตามคาสั่ง
หลังการจั ด ประสบการณ์ โดยใช้ ห ลัก การเรียนรู้สมองเป็ น ฐานของเด็ก ปฐมวัย ( X = 4.50) สู งกว่าก่ อ นการจั ด
ประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ( X = 1.77) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์โดย
ใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการพูด
ตาราง 5 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์ และหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้
หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการพูด ข้อ 2.1 การบอกชื่อสิ่งต่าง ๆ
การทดสอบ
n
S.D.
t
df
Sig.
X
ก่อนเรียน
22
1.95
.21
-67.00
21
.00*
หลังเรียน
22
5.00
.00
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 5 พบว่า ทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัด
ประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการพูด ข้อ 2.1 การบอกชื่อสิ่งต่าง ๆ
หลังการจั ด ประสบการณ์ โดยใช้ ห ลัก การเรียนรู้สมองเป็ น ฐานของเด็ก ปฐมวัย ( X = 5.00) สู งกว่าก่ อ นการจั ด
ประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ( X = 1.95) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 6 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์ และหลังการจั ดประสบการณ์ โดยใช้
หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการพูด ข้อ 2.2 การแต่งประโยคปากเปล่า
การทดสอบ
n
S.D.
t
df
Sig.
X
ก่อนเรียน
22
1.86
.35
-67.00
21
.00*
หลังเรียน
22
4.91
.29
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 6 พบว่า ทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัด
ประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการพูด ข้อ 2.2 การแต่งประโยคปาก
เปล่า หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ( X = 4.91) สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ( X = 1.86) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์ และหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้
หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการพูด ข้อ 2.3 การเล่าเรื่อง
การทดสอบ
n
S.D.
t
df
Sig.
X
ก่อนเรียน
22
1.91
.29
-67.00
21
.000*
หลังเรียน
22
4.95
.21
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 7 พบว่า ทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัด
ประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการพูด ข้อ 2.3 การเล่าเรื่อง หลังการ
จัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ( X = 4.95) สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย ( X = 1.91) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้
สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย
ตาราง 8 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐาน
ของเด็กปฐมวัย
n = 22
รายการ
ระดับ
อันดับ
S.D.
X
1. เด็ก ๆ ชอบทากิจกรรมตามที่ครูบอก
2.68
.48
มาก
8
2. เด็ก ๆ ชอบภาพที่ครูนามาให้ดู
2.95
.21
มาก
2
3. เด็ก ๆ เข้าใจสิ่งที่ครูพูดถึงได้
2.82
.39
มาก
5
4. เด็ก ๆ ฟังครูพูดแล้วสามารถทาตามได้
2.91
.29
มาก
3
5. เด็ก ๆ ชอบแต่งประโยคจากภาพ
2.77
.43
มาก
6
6. เด็ก ๆ ชอบเล่าเรื่องจากภาพ
2.73
.45
มาก
7
7. เด็ก ๆ ชอบฟังเพื่อนเล่าเรื่องต่าง ๆ
2.86
.35
มาก
4
8. เด็ก ๆ ชอบเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้เพื่อนฟัง
2.77
.43
มาก
6
9. เด็ก ๆ ชอบทาเคลื่อนไหวตามจังหวะ
2.82
.39
มาก
5
10. เด็ก ๆ ชอบเล่นเกมที่ครูเตรียมมา
3.00
.00
มาก
1
รวม
2.87
.12
จากตาราง 8 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็น
ฐานของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 2.87)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้
สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เด็ก ๆ ชอบ
เล่นเกมที่ครูเตรียมมา ( X = 3.00) เด็ก ๆ ชอบภาพที่ครูนามาให้ดู ( X = 2.95) เด็ก ๆ ฟังครูพูดแล้วสามารถทา
ตามได้ ( X = 2.91) ตามลาดับ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ เด็ก ๆ ชอบทากิจกรรมตามที่ครูบอก ( X = 2.68)
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อภิปรายผล
จากผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย
มีประเด็นอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานภาษาไทยก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการ
เรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย พบว่าหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย สูง
กว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับอิศรา ก้านจักร และคณะ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ศักยภาพทางการเรียนรู้ทางปัญญาของผู้เรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางสมองโดย
ใช้ Brain-based learning ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่
เรียนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคล้องกับเอรินทร์ แสวงสาย
(2551 : 57-58) ได้วิจัยการเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
โดยใช้สมองเป็นฐานกับการจัดประสบการณ์ตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน เพิ่มขึ้นทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยเฉพาะด้านสติปัญญามีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ด้านสังคม ด้านร่างกาย และด้าน
อารมณ์-จิตใจ ตามลาดับ และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา สูงกว่านักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐาน
ของเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจทางาน ความสามารถของสมองหรือปัญญาของมนุษย์
มีหลายด้าน สมองของมนุษย์แต่ละคนมีแตกต่างกัน สมองของมนุษย์ทางานเป็นระบบ และทางานพร้อมกันหลายด้านได้
สมองมนุษย์จะทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นผ่านระบบประสาทสัมผัส (หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย) ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนคิด ปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมเชื่อมโยงประสบการณ์ และสภาพธรรมชาติแวดล้อมอย่างบูรณาการโดยให้
นักเรียนใช้ความสามารถทางปัญญาหลายด้าน เช่น ความสามารถทางปัญญาในการเข้าใจผู้อื่น (ทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มได้)
เข้าใจตนเอง (รู้ที่จะปรับปรุงงาน/เข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนเอง) ใช้ความสามารถทางปัญญาในการเคลื่อนไหว
(ปฏิบัติกิจกรรม แสดงความรู้สึก) เข้าใจธรรมชาติ (เล่า เขียนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งคนและธรรมชาติ) ได้ใช้
ความสามารถทางภาษา (อ่าน เขียน พูด ฟังสื่อสารได้) ใช้ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ (การทาโมเดล แผนภูมิ มองภาพรวม
สิ่งที่เรียนรู้) ใช้ความสามารถด้านดนตรี (ร้องเพลง แสดงในสิ่งที่เรียนรู้) และได้ใช้ความสามารถทางปัญญาในการใช้เหตุผล
(อธิบาย เปรียบเทียบ สิ่งที่เรียนรู้)
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐาน
ของเด็กปฐมวัย พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของ
เด็กปฐมวัย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ เด็ก ๆ ชอบเล่นเกมที่ครูเตรียมมา เด็ก ๆ
ชอบภาพที่ครูนามาให้ดู เด็ก ๆ ฟังครูพูดแล้วสามารถทาตามได้ ตามลาดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย คือ เด็ก ๆ
ชอบทากิจกรรมตามที่ครูบอก สอดคล้องกับประกาย ว่องวิการณ์ (2559 : 243) ได้ศึกษาผลการสอนตามแนวการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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มีคะแนน เฉลี่ย เท่ากับ 2.92 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ทาให้ผู้เรียน เกิดความสนุกสนาน พึงพอใจสมองเกิดการตื่นตัว และมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ทาให้สมองรู้สึกปลอดโปร่ง
และเกิดการ เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความตั้งใจที่จะเรียนรู้ และสอดคล้องกับชรินทร์ธรณ์ คัญทัพ (2555 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้แนวคิด การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน พบว่า นัก เรียนมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก เรียงลาดับ
ความ พึงพอใจ 3 อันดับแรกคือ 1) นักเรียนมีความสนุกสนานใน การเรียน 2) นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
และ 3) กิจกรรมการเรียนรู้ทา ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณ์สาหรั บเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่เปิดกว้าง มีความหมายต่อเด็ก
ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านในลักษณะของบูรณาการหน่วยประสบการณ์ ให้ความสาคัญกับ
กระบวนการและผลผลิตเป็นสาคัญ แสวงหาแนวทางในการประเมินพัฒนาการเด็กที่เหมาะสมและต่อเนื่อง การจัด
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก พัฒนาอารมณ์
จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม พัฒนาสังคมนิสัย พัฒนาการคิด พัฒนาภาษา และส่งเสริมจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ของเด็ก เป็น การจัดประสบการณ์ แบบบู รณาการที่ สอดคล้องกับ วิธีการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย และ
หลักการทางานของสมองอย่างชัดเจน ทาให้เด็กกระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียน เด็กได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ครบทุกด้าน ช่วยเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งสาระ
การเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์สาคัญ ช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการจา การคิด และการแก้ปัญหา และช่วย
ให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไป เด็กจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
- ครูผู้สอนควรกาหนดเวลาให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้น เนื่องจากวัย
ของผู้เรียนจาเป็นต้องใช้เวลาในการอธิบายและชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระยะแรก
2. ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรนาแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ แนวคิดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐานใช้กับทักษะอื่น
ด้วย เช่น ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน เป็นต้น
2) ควรนาแนวการจัดการเรียนการสอนโดย ใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ไปใช้ในสาระการ
เรียนรู้กลุ่มอื่นและระดับอื่นด้วย
3) ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไปบูรณาการ
ระหว่างวิชาอื่น ๆ
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THE EFFECTS OF LEARNING ACTIVITIES BASED ON REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION ON
THE TOPIC OF GRAPH TO ENHANCE MATHEMATICAL LITERACY FOR MATHAYOMSUKSA III
STUDENTS
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม และ
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และศึกษาพัฒนาการการรู้เรื่องคณิ ตศาสตร์ของ
นักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้
ความรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นคณิตศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 16 คน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษาแห่งหนึ่งใน
จังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบกิจกรรม และแบบทดสอบการ
รู้เรื่องคณิ ตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนการรู้เรื่องคณิ ตศาสตร์ของนักเรียน หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัด
กิจกรรม คะแนนหลังจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์พัฒนาขึ้น ในด้านการใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา ด้านการตีความและประเมินผลลัพธ์ และด้านการคิ ดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
ตามลาดับ
คาสาคัญ : การรู้เรื่องคณิตศาสตร์, การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง, กราฟ
ABSTRACT
The purposes of this research were to compare students’ mathematical literacy before
and after learning, after learning and the determined criterion 70 percent of the total scores, and
to study the development of mathematical literacy through learning activities based on realistic
mathematics education. The learning activities based on realistic mathematics education
emphasize on the application of mathematical knowledge in the real world and the practice to
do mathematics via hands-on activities. The sample group was 16 ninth grade students at
opportunity expansion school in Phitsanulok. The instruments used in the research were: lesson
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plans, activity sheets, and mathematical literacy test. The research was found that students’
mathematical literacy after learning was 80.33 which higher than before and their scores after
leaning was higher than 70 percent at the .05 level of statistically significant. The result also
found that most students have improved mathematical literacy in employing mathematical
concepts, facts, procedures and reasoning, interpreting, applying and evaluating mathematical
outcomes and formulating situations mathematically of results respectively.
Keywords : Mathematical literacy, Realistic mathematics education, Graph
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณิ ต ศาสตร์ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การน าไปใช้ ในชี วิ ต เป็ น วิ ช าพื้ น ฐานความรู้ ข อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกแขนง และช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์ เสริมสร้างความมี
เหตุผล ความเป็นคนช่างสังเกต ริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการทางาน และมีความ
รับผิดชอบ (สิริพร ทิพย์คง. 2545 : 9) ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาความคิ ดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 1)
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เป็นการเน้นความชัดเจนของความรู้คณิตศาสตร์ที่นามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ โดย
ถื อ เป็ น ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ว่ า การที่ ค นหนึ่ ง จะใช้ ค ณิ ต ศาสตร์ ได้ คนนั้ น จะต้ อ งมี ค วามรู้ พื้ น ฐานและทั ก ษะทาง
คณิ ตศาสตร์มากพออยู่แล้ว ซึ่งนั่นก็หมายถึงสิ่งที่นักเรียนได้ไปขณะอยู่ในโรงเรียน โดยที่การประเมินการรู้เรื่อง
คณิ ตศาสตร์ ก็เพื่อบอกความสามารถของบุคคลในด้านวิธีการคิ ดโดยผ่านกฎเกณฑ์และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
สามารถตีความและใช้คณิ ตศาสตร์ในบริบทต่างๆ ที่หลากหลาย การรู้เรื่องคณิ ตศาสตร์ ในที่นี้ไม่ได้หมายความ
เพียงแต่รู้คณิตศาสตร์เพียงด้านองค์ความรู้และทักษะการคิดคานวณในระดับพื้นฐาน แต่ต้องการให้บุคคลที่รู้เรื่อง
คณิ ตศาสตร์ คือ คนที่สามารถใช้เหตุและผลทางคณิ ตศาสตร์ ใช้ แนวคิด วิธีการ ข้อเท็จจริง และเครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อบอก อธิบายและคาดการณ์หรือพยากรณ์เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญหน้าได้ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555 : 4)
รายงานผลประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในการสอบ PISA ตั้งแต่ปี 2000 จนถึง ปี 2015 พบว่านักเรียน
ไทยมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ OECD ใน PISA 2015 อยู่ที่ 490 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 415 ซึ่ง
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน OECD (สสวท. 2559 : 14) และเมื่อเทียบเกณฑ์ระดับคะแนนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับที่ 2 ซึ่งเป็นระดับพื้นฐาน แต่ระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ OECD อยู่ในระดับ 3 ในประเทศกลุ่มคะแนนสูง
นักเรียนมากกว่า 90% รู้ค ณิ ตศาสตร์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้น ไป ค่ าเฉลี่ยของ OECD อยู่ที่ 77% ส่วนประเทศไทยได้
50.1% จะเห็นได้ว่าระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยอีกครึ่งหนึ่งต่ากว่าระดับพื้นฐาน (สสวท. 2556 :
4-7) และตามกรอบการประเมิน PISA 2015 มีผลคะแนนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ทั้ง 3
ด้าน ได้แก่ การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา และการตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ (สสวท. 2560 : 16)
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ผลการประเมินดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติต่า จากข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2560) ปรากฏว่า ผลการทดสอบ
การศึ กษาระดับชาติขั้น พื้นฐานในรายวิช าคณิ ตศาสตร์ ของสถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่งชาติ (O-NET) ปี
การศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 26.95 25.45 และ29.65 ตามล าดั บ ซึ่ ง ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 50 ทุ ก ปี และเมื่ อ ดู ผ ลคะแนน O-NET ปี
การศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งหนึ่งใน
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก พบว่ า มี ผ ลคะแนนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เฉลี่ ย เท่ า กั บ 26.45 ซึ่ ง ต่ ากว่ า คะแนนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ระดับประเทศและเมื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสาระที่มีคะแนนต่า พบว่า สาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.2 เป็น
มาตรฐานที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
การที่นักเรียนมีระดับคะแนนการสอบ PISA และO-NET ไม่สูงนัก สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนหรือในโรงเรียนยังไม่สามารถพัฒนาทักษะและความสามารถในการคิด และ
แก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างที่ควรจะเป็น (สุนีย์ คล้ายนิล . 2557) ถึงแม้ว่าหลายภาคส่วนจะเน้นย้าความสาคัญ
ของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ในเศรษฐกิจ และในการพัฒนาประเทศแต่ในทางปฏิบัติไม่มีประเด็นเหล่านี้ในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์เลย เรื่องนี้ยืนยันโดย ไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2559) แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจารณ์
การเรียนคณิ ตศาสตร์ของประเทศไทยไม่ว่าเข้าใกล้ชี วิตจริงและไม่เคยเน้ น การเผชิ ญ ปั ญ หาและแก้ปั ญ หาใดๆ
เนื่องจากหลักสูตรเน้นความรู้เนื้อหาอย่างเดียว ครูก็สอนเฉพาะเนื้อหาจากตารา นักเรียนจึงไม่ได้พัฒนาการคิด
การจั ดกิ จ กรรมการเรียนรู้ต ามแนวคิ ด การศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ที่ เชื่ อ มโยงกั บ ชี วิต จริง (Realistic Mathematics
Education: RME) เป็นแนวคิดหนึ่งในการจัดการเรียนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
คิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ ใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และ
ตีความและประเมินผลลัพธ์กลับไปสู่สถานการณ์ ที่พบในบริบทชีวิตจริง Van den Heuvel-Panhuizen (2000)
กล่าวถึงหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 6 หลักการจะเป็น
แนวทางที่ผู้วิจัยนามาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในงานวิจัยนี้ได้แก่ 1.) หลักการจัดกิจกรรม (Activity
Principle) 2.) หลั ก การสอดคล้ อ งกั บ ความเป็ น จริ ง (Reality Principle) 3.) หลั ก การตามล าดั บ ขั้ น (Level
Principle) 4.) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์หรือบูรณาการ (Inter-twinement Principle) 5.) หลักการมีปฏิสัมพันธ์
(Interaction Principle) และ 6.) หลักการแนะนา (Guidance Principle)
ผู้วิจัยพิจารณาเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2551 ที่นักเรียนต้องแก้ไข
เร่งด่วน และสอดคล้องกับผลการประเมิน PISA เรื่องการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ พบว่าเนื้อหาที่นักเรียนต้อง
ใช้ความคิดและความเข้าใจเป็นอย่างมากในการตีความโจทย์ปัญหาสถานการณ์จริง คิดหาวิธีการแก้ปัญหาและหา
ข้อสรุปซึ่งหากเทียบดูแล้วจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาเรื่องกราฟ ซึ่งมีเนื้อหาย่อยคือ กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่มีกราฟเป็นเส้นตรง รวมถึง
การอ่าน และแปลความหมายของกราฟที่มีลักษณะอื่นๆ ที่สามารถพบได้ในชีวิตประจาวัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนา
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เรื่องกราฟ เพื่อ
ส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1082

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิ ตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่ อศึ กษาพั ฒ นาการการรู้เรื่อ งคณิ ต ศาสตร์ของการใช้ กิ จ กรรมการเรียนรู้ต ามแนวคิ ดการศึ กษา
คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กรอบแนวคิดการวิจัย
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง 6 หลักการ ได้แก่

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง มี 5 ขั้นตอน ได้แก่

1.) หลักการจัดกิจกรรม
2.) หลักการสอดคล้องกับความ

1. ขั้นเตรียมความพร้อม
2. ขั้ น เรี ย น ม โน ทั ศ น์ ด้ ว ย

เป็นจริง
3.) หลักการตามลาดับขั้น

รูปธรรมโดยใช้บริบท
3. ขั้นขยายมโนทัศน์สู่บริบทอื่น

4.) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์

4. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หรือบูรณาการ
5.) หลักการมีปฏิสัมพันธ์

แก้ปัญหา
5. ขั้นสรุปความรู้สู่บริบทจริง

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ได้แก่
1. การคิดสถานการณ์ของปัญหา
ในเชิงคณิตศาสตร์
2. การใช้หลักการหรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหา
3. การตีความและประเมินผล
ลัพธ์

6.) หลักการแนะนา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง หมายถึง กิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่เริ่มจากการนาปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงที่มีความเป็นรูปธรรมมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และ
พัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ มาเป็นสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นคณิตศาสตร์ด้วยการลง
มื อ ปฏิ บั ติ ภ ายใต้ ก ารแนะน าของครู เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาโดยใช้ วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ที่
หลากหลาย มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
1. ขั้นเตรียมความพร้อม
ครูทบทวนความรู้เดิมที่จาเป็นในการเรียนให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้วิธีที่นักเรียนคุ้นเคยหรือเคยมี
ประสบการณ์ เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาเรื่องกราฟ และนาเสนอสถานการณ์ปัญหาในบริบทชีวิตจริงที่มีความสัมพันธ์
เชื่ อมโยงกับหั วเรื่องทางคณิ ตศาสตร์ ที่ มีวิธีการแก้ปั ญ หาที่ หลากหลายวิธีแก่นั กเรียน โดยใช้ รูป ภาพ เรื่องราว
แผนภูมิ หรือสัญลักษณ์ที่นักเรียนคุ้นเคย ให้นักเรียนวิเคราะห์และทาความเข้าใจปัญหา แล้วกาหนดหรือระบุปัญหา
ให้มีความชัดเจน
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2. ขั้นเรียนมโนทัศน์ด้วยรูปธรรมโดยใช้บริบท
นักเรียนจะคิดค้นและสร้างสมมติฐานความคิด หรือแบบจาลองความคิดในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
โดยอาศัยประสบการณ์เดิมหรือวิธีการที่นักเรียนคุ้นเคย นักเรียนลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือร่วมกันแก้ปัญหา ครู
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับยุทธวิธีการแก้ปัญหา เช่น วาดภาพบนกระดาน และให้คาแนะนาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
ตามความต้องการของนักเรียน
3. ขั้นขยายมโนทัศน์สู่บริบทอื่น
ครูกาหนดสถานการณ์ ปั ญ หาในบริบ ทชี วิต จริงที่ มีค วามคล้ายคลึงกัน หลายๆ ปั ญ หาให้ นั กเรียน
พิจารณาลักษณะของปัญหาและใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของ
ปัญหานั้นๆ ครูกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาขั้นตอนการแก้ปัญหาและภาษาทางคณิตศาสตร์ที่มีความเป็นแบบแผนมาก
ขึ้นโดยใช้การอภิปรายร่วมกันเพื่อตรวจสอบและพัฒนามโนทัศและขั้นตอนวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่แฝงอยู่
4. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหา
นักเรียนนาเสนอวิธีการแก้ปั ญหาและคาตอบของตนหรือกลุ่ม จากนั้นครูดาเนินการอภิปรายเพื่อให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของขั้นตอนการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย และการตีความสถานการณ์ แล้วนักเรียนร่วมอภิปราย เปรียบเทียบคาตอบของตนเองกับเพื่อนในชั้น
เรียน สื่อสาร โต้แย้ง และตัดสินคาตอบของตนเอง
5. ขั้นสรุปความรู้สู่บริบทจริง
ครู ก าหนดสถานการณ์ ปั ญ หาให้ นั ก เรี ย น ได้ ใช้ ม โนทั ศ น์ แ ละขั้ น ตอนวิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ใน
สถานการณ์บริบทต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยครูจะคอยให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกและร่วมกันสรุปมโน
ทัศน์และขั้นตอนวิธีการทางคณิตศาสตร์
การรู้เรื่ องคณิ ต ศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของผู้เรีย นในการคิ ดสถานการณ์ ข องปั ญ หาในเชิ ง
คณิตศาสตร์ ใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และตีความและประเมินผลลัพธ์กลับไปสู่
สถานการณ์ ที่พบในบริบทชีวิตจริง ได้แก่ บริบทส่วนตั ว บริบทอาชีพ บริบทสังคมและบริบทวิทยาศาสตร์ โดย
ประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้
1. การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ หมายถึง ผู้เรียนสามารถรู้ และบอกโอกาสที่จะใช้
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ของปัญหา แล้วให้โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็นต้องใช้ในการแปลงสถานการณ์ของ
ปัญหาให้อยู่ในรูปทางคณิตศาสตร์
2. การใช้ ห ลัก การหรือ กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ในการแก้ ปั ญ หา หมายถึง ผู้เรีย นสามารถ
ประยุกต์ใช้ แนวคิดหลักทางคณิตศาสตร์ ข้อเท็จจริง วิธีดาเนินการและเหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิง
คณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อสรุปทางคณิตศาสตร์
3. การตีความและประเมินผลลัพธ์ หมายถึง ผู้เรียนสามารถสะท้อนวิธีแก้ปัญหาผลลัพธ์ หรือข้อสรุป
ทางคณิตศาสตร์แล้วตีความออกมาในบริบทของปัญหาโลกชีวิตจริง
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์สามารถวัดและประเมินผลได้จากใบกิจกรรม และแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามกรอบการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ PISA 2015 เป็นหลัก
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สภาพ
ปัจจุบันของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนไทย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
พบว่าหลักการของ Van den Heuvel-Panhuizen (2000) มีหลักการที่ชัดเจนและครอบคลุมมากที่สุดจึงนามา
สร้างขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนาไปออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบกิจกรรม และแบบทดสอบ
การรู้เรื่ อ งคณิ ต ศาสตร์ โดยผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ เชี่ ยวชาญ 3 ท่ า น และแก้ ไขปรับ ปรุงตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือ ดังนี้
2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ เพื่อ
ส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมง ดังนี้
แผนที่ 1 เรื่องกราฟแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้น จานวน 5 ชั่วโมง
แผนที่ 2 เรื่องกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จานวน 5 ชั่วโมง
แผนที่ 3 เรื่องกราฟกับการนาไปใช้ จานวน 5 ชั่วโมง
2.2 แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิ ตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบเขียนตอบอิสระหรือแบบอัตนัย
จานวน 18 สถานการณ์ แล้วเลือกใช้จริง 9 สถานการณ์ โดยนาไปทดลองใช้กับนักเรียนเสมือนกลุ่มตัวอย่างชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่ม Try out) จานวน 30 คน วิเคราะห์หาความยากง่าย ได้ 0.37-0.75 ค่าอานาจจาแนก 0.38-0.84 และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับได้ 0.93
3. ดาเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก จานวน 16 คน ตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ
4. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบ 3 แผนให้นักเรียนทาแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ ใช้เวลา
120 นาที
5. วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยตรวจแบบทดสอบการรู้ เรื่ อ งคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งกราฟ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 3 ระดับที่กาหนดไว้ แล้วนาไปทดสอบทางสถิติ เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังจัดกิจกรรม โดยทดสอบสมมติฐานแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน (t-test
Dependent Samples) และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังกิจกรรมกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยทดสอบกลุ่มตัวอย่าง
หนึ่งกลุ่ม (t-test One Sample)
สาหรับใบกิจกรรมผู้วิจัยจะนามาตรวจเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 3 ระดับที่กาหนดไว้
และแสดงผลเป็นค่าร้อยละของนักเรียนในแต่ละระดับ เพื่อศึกษาพัฒนาการของนักเรียนโดยเปรียบเทียบในแต่ละ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ก่อนและหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่อง
กราฟ ผู้วิจั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ วยแบบทดสอบการรู้เรื่อ งคณิ ต ศาสตร์ แบบอั ต นั ย ซึ่ งแบ่ งเป็ น 3
กระบวนการ ได้ แ ก่ การคิ ด สถานการณ์ ข องปั ญ หาในเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ การใช้ ห ลั ก การหรื อ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการตีความและประเมินผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 10 คะแนน กับนักเรียนทั้งหมด 16
คน นาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบกลุ่ มตัวอย่างไม่อิสระกัน (t-test for dependent samples)
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 : 248) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเที ยบการรู้เรื่องคณิ ตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับ การจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามกระบวนการการรู้คณิตศาสตร์
กระบวนการการรู้เรื่อง
คะแนน ก่อนเรียน
หลังเรียน
s
t
sig
คณิตศาสตร์
เต็ม
s
s
1. การคิดสถานการณ์ของ
10
2.84 1.26 7.91 1.83 5.06 1.52 13.36* 0.000
ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
2. การใช้หลักการหรือ
10
3.25 1.00 7.94 1.76 4.69 1.80 10.43* 0.000
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหา
3. การตีความและประเมินผลลัพธ์
10
2.75 1.18 8.25 1.60 5.50 1.33 16.55* 0.000
คะแนนรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

30

8.84 2.23 24.10 4.97 15.26 3.85 15.84*

0.000

จากตารางที่ 2 เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวม พบว่ า การรู้เรื่อ งคณิ ต ศาสตร์ เรื่อ งกราฟ ของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 8.84 และ 24.10 ตามลาดับ และจากการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มนี้ หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจาแนกตามกระบวนการ ใน 3
ด้าน ก็พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิ ดสถานการณ์ ของปัญ หาในเชิงคณิ ตศาสตร์ การใช้ หลักการหรือ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปั ญ หา และการตีค วามและประเมินผล หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจั ด
กิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรียนกลุ่มนี้มีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์หลังจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น
จากก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกระบวนการของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทียบกับเกณฑ์ร้อย
ละ 70
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการรู้เรื่องคณิตศาสตร์จาก แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ หลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแล้ววิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติทดสอบกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม (t-test one sample)
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 : 249) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรีย บเที ยบการรู้เรื่อ งคณิ ต ศาสตร์ หลั งได้ รับ การจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรู้ต ามแนวคิ ด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ตามกระบวนการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
กระบวนการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
คะแนน
หลังเรียน
% of
t
sig
เต็ม
Mean
s
1. การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิง
10
7.91
1.83 79.06 1.98* 0.0330
คณิตศาสตร์
2. การใช้หลักการหรือกระบวนการทาง
10
7.94
1.76 79.43 2.14* 0.0247
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
3. การตีความและประเมินผลลัพธ์
10
8.25
1.60 82.50 3.12* 0.0035
คะแนนรวม
30
24.10 4.97 80.33 2.49* 0.0124
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวม พบว่ า การรู้เรื่ อ งคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งกราฟ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยง
กั บ ชี วิ ต จริ ง เรื่ อ งกราฟ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เท่ า กั บ 24.10 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.33 และเมื่ อ
เปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 กับคะแนนการทดสอบแบบวัดการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนนหลังจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูง
กว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจาแนกตามกระบวนการ ใน 3
ด้าน ก็พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิ ดสถานการณ์ ของปัญ หาในเชิงคณิ ตศาสตร์ การใช้ หลักการหรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการตีความและประเมินผล หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาพัฒ นาการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จากการศึกษาพัฒนาการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ในทุกกระบวนการ
ได้แก่ ด้านการใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ด้านการตีความและประเมินผลลัพธ์
และด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจานวน ร้อยละของพฤติกรรมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละด้านที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของพัฒนาการใน 3 แผน
แผนการจัด
1) ด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ระดับคะแนน
ที่
2
1
0
จานวน (คน) ร้อยละ จานวน (คน) ร้อยละ จานวน (คน) ร้อยละ
1
5
31.25
9
56.25
2
12.50
2
7
43.75
8
50.00
1
6.25
3
10
62.50
6
37.50
0
0.00
2) ด้านการใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
1
6
37.50
7
43.75
3
18.75
2
11
68.75
5
31.25
0
0.00
3
14
87.50
2
12.50
0
0.00
3) ด้านการตีความและประเมินผลลัพธ์
1
4
25.00
11
68.75
1
6.25
2
11
68.75
4
25.00
1
6.25
3
13
81.25
3
18.75
0
0.00
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 ด้านการคิดสถานการณ์ ของปัญ หาในเชิ งคณิ ตศาสตร์พบว่า แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้านการ
คิดสถานการณ์ ของปั ญ หาในเชิงคณิ ตศาสตร์ ในระดับ 1 คิ ดเป็ นร้อยละ 56.25 และ 50.00 ตามลาดับ ส่วนใน
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ 3 จ านวนนั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการรู้เรื่ อ งคณิ ต ศาสตร์ด้ า นการคิ ด
สถานการณ์ ข องปั ญ หาในเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ในระดั บ คะแนน 2 คะแนน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 62.50 พิ จ ารณาไปใน
องค์ประกอบย่อย
ด้านการใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหา พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ 1 นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้านการใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา ในระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 43.75 ส่วนในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 และแผนการจัด
กิ จ กรรมการเรีย นรู้ที่ 3 จ านวนนั ก เรีย นส่ วนใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการรู้เรื่อ งคณิ ต ศาสตร์ด้ า นการใช้ ห ลั ก การหรื อ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ในระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 68.75 และ 87.50 ตามลาดับ
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ด้านตีความและประเมินผลลัพธ์ พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้านการตีความและประเมินผลลัพธ์ในระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 68.75 ส่วนในแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ด้านการตีความและประเมินผลลัพธ์ ในระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 68.75 และ 81.25 ตามลาดับ
จากการศึกษาพัฒนาการการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ในทุกกระบวนการ
ได้แก่ ด้านการใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ด้านการตีความและประเมินผลลัพธ์
และด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลัง ได้รับกิจกรรมได้คะแนนสูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรม ช่วงหลัง
ได้รับกิจกรรม เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าการรู้เรื่องคณิตศาสตร์หลังได้รับกิจกรรมได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยง
กับ ชี วิตจริง 5 ขั้น ได้แก่ ขั้น ที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม เป็น ขั้นที่ ค รูทบทวนความรู้เดิม ที่จ าเป็ นในการเรียนให้
นักเรียนแก้ปัญหา นักเรียนจะใช้วิธีการที่นักเรียนคุ้นเคยหรือเคยมีประสบการณ์มาแก้ปัญหา และขั้นที่ 2 ขั้นเรียน
มโนทัศน์ด้วยรูปธรรมโดยใช้บริบท เป็นขั้นที่นักเรียนได้คิดค้นรวบรวมข้อมูล สร้างสมมติฐานความคิดของตนเองจาก
ประสบการณ์เดิมซึ่งมีความสอดคล้องกับกระบวนการการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งมีการระบุ
ประเด็นทางคณิ ตศาสตร์ ทาสถาการณ์ ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย และแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปภาษาทางคณิ ตศาสตร์
ขั้นที่ 3 ขั้นขยายมโนทัศน์สู่บริบทอื่น เป็นขั้นที่ครูกาหนดสถานการณ์หลายๆ สถานการณ์เพื่อให้ให้นักเรียนเห็น
ความเปลี่ยนแปลงและวิธีการที่สอดคล้องกัน มีขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นแบบแผนมากขึ้น และขั้นที่ 4 ขั้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปั ญ หา โดยในขั้นนี้ นั กเรียนจะได้ออกมาน าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิ ดกัน ว่าวิธีการที่
นักเรียนนาเสนอถูกต้องหรือไม่และช่วยกันแก้ไขปรับปรุง ซึ่งในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 นี้เป็นขั้นที่สอดคล้องกับกระบวน
ด้านการใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เพราะนักเรียนได้คิดและนากลยุทธ์ต่างๆมาใช้
ในการแก้ปัญหา เลือกใช้เครื่องมือ และนากฎเกณฑ์ขั้นตอนวิธีต่างๆ มาแก้ปัญหา ส่วนขั้นที่ 5 ขั้นสรุปความรู้กบริ
บทจริง เป็นขั้นที่นักเรียนร่วมกันสรุปมโนทัศน์และขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ตีความผลที่ได้จากการแก้ปัญหาว่ามี
ความถูกต้อง และสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกระบวนการตีความและประเมินผลลัพธ์ โดยที่มีการ
ตีความผลลัพธ์กลับไปสู่ชีวิตจริง ประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของวิธีแก้ปัญหา และอธิบายความสมเหตุสมผล หรือ
สรุปทางคณิตศาสตร์ของบริบทชีวิตจริง ซึ่งการจัดกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนมีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ในระดับที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ สุณิสา สุมิรัตนะ (2555) ที่มีผลคะแนนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์หลังเรียนมากกว่าก่อน
เรี ย น และผลการในใช้ กิ จ กรรมสรุ ป ว่ า คะแนนในด้ า นการตี ค วามและประเมิ น ผลลั พ ธ์ การใช้ ห ลั ก การหรื อ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์มีคะแนนที่สูงกว่า
หลังเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ตามลาดับ การที่นักเรียนมีผลคะแนนการตีความและประเมินผลลัพธ์สูงที่สุดเป็นเพราะ
นักเรียนได้รับการฝึกฝนการอ่านวิเคราะห์มาจากการจัดกิจกรรม
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ต ามแนวคิดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
เรื่อง กราฟ เพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการของการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบเป็นแผนทั้ง 3 แผน ซึ่งในแต่ละระยะจะแบ่งเป็นแผนละ 5 ชั่วโมงต่อ 1 แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้ปัญหาในชีวิตจริงซึ่งเป็นปัญหาที่นักเรียนอาจเคยประสบกับปัญหา
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เหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะคิดแก้ปัญหา และการที่ผู้วิจัยฝึกให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนเข้าใน
ปัญหาอย่างไร เป็นการให้นักเรียนได้สื่ อสารแนวความคิดของตัวเองให้ผู้อื่นเข้าใจและเป็นการย้าความเข้าใจของ
ตนเอง ส่งผลให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ดีขึ้น และยังส่งเสริมให้นักเรียนเขียนภาพจากปัญหาเพื่อเพิ่มพูน
ความเข้าใจปัญหา ใช้การขีดเส้นใต้ในข้อความที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหา และใช้เครื่องมือ หรือตารางแสดงให้อยู่
ในรูปอย่างง่ายได้ และใช้ตัวแปรแทนข้อความในการทาความเข้าใจปัญหาเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ De Lange (2003 :
87-88) ที่กล่าวว่าควรสอนคณิ ตศาสตร์ที่อยู่ในโลกจริงของนักเรียน สอนโดยใช้สถานการณ์ จริงมาเชื่อมโยงและ
บูรณาการกับคณิตศาสตร์ และสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาในบริบทที่เหมาะสม จากผลการ
พั ฒ นาการรู้ เรื่อ งคณิ ต ศาสตร์ ในกระบวนการทุ ก ด้ า นมี ก ารพั ฒ นาขึ้ น การใช้ ห ลั ก การหรื อ กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญ หา ในด้านการตีค วามและประเมินผลลัพธ์ และการคิ ดสถานการณ์ ของปัญ หาในเชิ ง
คณิ ต ศาสตร์ ตามล าดั บ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สุ ช าดา ปั ท มวิ ภ าต (2557) ที่ มี ค ะแนนในด้ า นการใช้ ห ลั ก การหรื อ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหามากที่สุด และการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์น้อย
ที่ สุ ด อาจเป็ น เพราะระหว่ า งการกิ จ กรรมส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น ไปที่ ก ารใช้ ห ลั ก การและการแก้ ปั ญ หา จะท าให้
กระบวนการในด้านนี้สูงกว่าด้านอื่น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
การสร้างสถานการณ์ในชีวิตจริง ครูควรสร้างตัวละครในปัญหาให้สอดคล้องใกล้เคียงกับความเข้าใจของ
นักเรียน เพื่อสร้างปัญหาให้มีความน่าสนใจ เร้าความสนใจให้นักเรียน อยากแก้ปัญหามากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ใน
การพัฒนาต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ และความตระหนักในคุณค่าทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
2. ควรมีการวิจัยส่งเสริมกระบวนการด้านการคิ ดสถานการณ์ ของปัญ หาในเชิงคณิ ตศาสตร์ เพราะมี
พัฒนาการ และผลการประเมินที่น้อยกว่าด้านอื่นๆ
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แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการจัดการความรู้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนจากการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : กรณีศึกษาการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
THE PARTICIPATORY ACTION RESEARCH PLAN ON THE KNOWLEDGE MANAGEMENT OF THE
RESEARCH MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE RESEARCH AND AREA-BASED DEVELOPMENT
FROM THE INTEGRATION-BASED MOBILIZATION OF RESEARCH AND LOCAL ACADEMIC
SERVICE MISSIONS OF NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY : THE CASE STUDY FOR
THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF COMMUNITY ENTERPRISE IN NAKHON RATCHASIMA
PROVINCE EMPLOYED THE PARTICIPATORY ACTION RESEARCH METHODOLOGY
ทวี วัชระเกียรติศักดิ์1 สุภาพร ลักษมีธนสาร2 สุวรรณา เตชะธีระปรีดา3 ชิตวรา บรรจงปรุ4 และ วิภาวี พูลทวี5
Tawee Watcharakiettisak1 Supaporn Luxsamethanasan2 Suwanna Techateerapreeda3
Chitwara Banjongpru4 and Wipawee Poonthawee5
1,5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3อาจารย์ ดร. 2,4อาจารย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
แผนงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อจัดการความรู้และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและ
บริการวิชาการเชิงบูรณาการการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนจากการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก ประกอบด้วยระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มี ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย คือ การเสริมสร้างศักยภาพทางการ
แข่งขันในการประกอบการ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการวิสาหกิจชุ มชน และการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคลากรที่มีส่วนร่วมกับการ
ดาเนินการวิจัยและปฏิบัติการในวาระกิจกรรมต่าง ๆ จากหลายภาคส่วน ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนหลักในด้าน
การบริหารจัดการแผนงานวิจัย ประกอบด้วย การศึกษา ทาความเข้าใจและสื่อสาร การดาเนินการวิจัย และการ
ติดตามและประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์สรุป
อุปนัย และใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยได้เป็นกลไกจัดการความรู้และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัย 7 ขั้นตอนและกิจกรรมหลัก คือ และบริการวิชาการเชิงบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน การมีส่วนร่วมกาหนดเป้าหมายความรู้ การปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ การเสริมพลัง การสรุปและ
ถอดบทเรียน การทดลองยกระดับความรู้ การสร้างความรู้ และการใช้ประโยชน์ โดยที่การสร้างประสิทธิภาพการบูร
ณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่
อย่างยั่งยืน จะต้องคานึงถึงการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่มีการ
จัดการความรู้เคลื่อนไปแบบแนบเนียนการกระบวนการขับเคลื่อนในทุกระดับ
คาสาคัญ : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่, การจัดการความรู้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย,
การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการ
1092

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ABSTRACT
The objectives of this research plan was to manage knowledge and the develop a
management system for research and academic service in the integration between research and
community enterprise development, and a research management system for the sustainable
research and area-based development from the integration-based mobilization of research and
local academic service missions of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The plan employed
the participatory action research methodology with both the quantitative and qualitative
approaches in the intrgration of sub-research projects: the strategic development for the
mobilization of community enterprise; and the mobilization of the sufficiency economic
philosophy in the management of community enterprises and network driven in Nakhon
Ratchasima province. The population of the study consisted of groups of stakeholder in the
research operation. The study followed the following research management procedures, which
consisted of the investigation, making understanding, communicating with the target group,
implementing, and following up and evaluating the project. Qualitative data were analyzed using
content analysis and analytic induction. Quantitative data were analyzed using descriptive
statistics. The research findings resulted in a 7-step mechanism for knowledge management and a
research management system, consisting of major activities as follows: integration-based
academic service between research and community enterprise development, participation in
setting goals for knowledge, implementation for learning, empowerment, lesson-learned and
summarization, knowledge leverage, knowledge creation, and knowledge utilization. The study
also created confidence that the effectiveness of the mission integration of the university,
especially local development in the form of sustainable research and area-based development,
needs to realize for the integration and participation of parties both within and outside the
university, manage knowledge, mobilized smoothly in all levels.
Keywords : Research management system for area-based development research, Knowledge management in
research management system, integration-based mobilization of research and local
academic service missions
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การที่มหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญ คือ การเป็นสมองของชาติ จึงต้องทาวิจัยเพื่อชี้นาสังคม อีกทั้งยังมีการ
แข่ ง ขั น ความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการ โดยมหาวิท ยาลั ย หลายแห่ งมุ่ ง หวัง จะเป็ น มหาวิท ยาลั ย วิจั ย แทนที่ จ ะเป็ น
มหาวิทยาลัยที่เน้นการสอน ดังนั้น การบริหารงานวิจัยจึงเป็นภารกิจสาคัญภารกิจหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นกลวิธีหรือกระบวนการที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้เกิดงานวิจัยที่ดี มีนักวิจัยที่มีศักยภาพ
(ดวงเดือน ภูตยานันท์. 2553) การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนไปให้เป็นองค์การที่มีความคล่องตัว มี
ความพร้อมที่จะพัฒ นาศักยภาพในการเรียนรู้ มี การคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ
บริการทางการศึกษาของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังดังกล่าว สามารถใช้บริบทและศักยภาพใน
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การเป็นองค์กรที่มีความรู้ ผลิตความรู้และถ่ายทอดความรู้มาเป็นฐานทุนในการดาเนินงาน โดยที่จะสามารถนาการ
จั ด การความรู้แ ละการบริห ารจั ด การงานวิจั ย มาเป็ น เครื่อ งมื อ หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการปรับ ตั วได้ เป็ น ส าคั ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
รัฐบาล ในการที่จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้ นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มีภาระหน้าที่ คือ
แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
สากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุ มชน ประสานความร่วมมือและช่ วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างมหาวิท ยาลัย ชุ มชน องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
รวมถึ ง การแสวงหาแนวทางเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น และศึ ก ษา วิ จั ย ส่ ง เสริม และสื บ สานโครงการอั น
เนื่ อ งมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 : 1-2) มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องพัฒนาระบบวิจัยของตนให้เหมาะสมกับสภาพความ
พร้อมของแต่ละแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย ควรกาหนดระบบวิจัยของตนประกอบด้วย
นโยบาย ทิศทางและมาตรการสนับสนุน มีโครงสร้างรองรับการดาเนินงานวิจัยทั้งโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและการ
แสวงหาและสนับสนุนให้มีนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ยึดโยงอยู่กับใน
การเรียนการสอนทุกระดับ เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการทาวิจัย มีระบบการ
ติดตามประเมินผลเพื่อประเมินคุณภาพงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ
พร้อม ๆ ไปกับประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกและประชาคม เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนการวิจัย โดยให้
บุคคลภายนอกทราบสมรรถนะในการวิจัยของมหาวิทยาลัย (เต็มดวง ตรีธัญญพงศ์ และคณะ. 2554 : 19 - 25)
การขับเคลื่อนภารกิจเชิงบูรณาการที่มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยศักยภาพความรู้
และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยจะดาเนินไปได้ด้วยดีต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานทางการประกอบการเช่นกัน คือ ต้องมี
ทั้งทุน ความรู้ การจัดการ และบุคลากร โดยมีกระบวนการที่สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยมาเป็นกลไก ซึ่งก็
คือการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นที่ยึดโยงกับการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาและการจัดการเรียนรู้สาหรับ
บุคลากรทั้งอาจารย์ นักวิจัย และชุมชน โดยมีกลไกประกอบ คือ การจัดการความรู้ จึงเป็นการกาหนดปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จได้ว่าควรจะต้องมีการจัด ทาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ มีการจัดการความรู้ และต้องมีระบบบริหาร
จัดการที่ออกแบบ พัฒ นาและทดลองใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระดับภารกิจย่อยและภาพรวมของความเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่อนแผนงานวิจัยจึงจะได้ใช้แนวคิดเหล่านี้เป็นหลัก แล้วใช้ชุด ความรู้
ในการบริหารจัดการงานวิจัยมาเป็นกลไกการขับเคลื่อนภารกิจทั้งหมด แนวทางที่สาคัญ คือ การใช้ความรู้ไปปฏิบัติ
และจัดการความรู้ในสถานการณ์จริงเพื่อผลิตชุดความรู้อย่างเป็นระบบ จึงเกิดเป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมการจัดการความรู้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนจากการขับเคลื่อน
เชิงบูรณาการภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : กรณีศึกษาการวิจัย
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มีโครงการวิจัยย่อย เพื่อหาคาตอบในเชิงพัฒนาและเชื่อมโยงกันนาไป
บูรณาการตามวีตถุป ระสงค์ ในแผนงานวิจัย คื อ การวิจัยเชิ งปฏิ บัติการแบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างศั กยภาพ
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ทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน และการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่ายวิ สาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยที่ในทุก
กิจกรรมการวิจัยจะสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีวิจัยและพัฒนาอย่างหลากหลายทั้งเชิงกลุ่มและเชิงระดับการมีส่วน
ร่วม อันจะเป็นปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการจัดการการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยที่ต้องการให้เกิดผลทั้งการพัฒ นาวิสาหกิจชุมชนและความรู้ในการ
บริหารจัดการภารกิจที่ใช้แนวคิดการบูรณาการจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการพัฒนาที่มีมหาวิทยาลัยเป็น
แกนนาในการขับเคลื่อนผ่านภารกิจหลักที่จะต้องปฏิบัติ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการการ
วิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการบริห ารจั ดการงานวิจั ยเพื่ อการวิจั ย และพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ อย่ างยั่งยืน จากการ
ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ หมายถึง องค์ประกอบของการบริหารจัดการ
งานวิจัยในประเด็นการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของปัจ จัยเชิงระบบของการดาเนินการ
วิจัยในประเด็นการ ระบบต้นน้า คือ การเตรียมความพร้อมนักวิจัย ระบบกลางน้า คือ การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน และระบบปลายน้า คือ การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
การจัดการความรู้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย หมายถึง การนาความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้มา
ดาเนินการกับการออกแบบและปฏิบัติการในระบบบริหารจัดการงานวิจัยในการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
ที่เน้นเฉพาะการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
การขั บ เคลื่ อ นเชิ ง บู รณาการภารกิ จ การวิ จั ย และบริก ารวิ ช าการ หมายถึ ง การด าเนิ น กิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัยตามภารกิจการผลิตบัณฑิต (การจัดการเรียนการสอน) การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้วยการหลอม
รวมการขับเคลื่อนภารกิจในแต่ละด้านทั้งโดยอิสระและการร่วมเสริมเติมเต็มกันตามแต่ศักยภาพ สถานการณ์และ
ความเหมาะสม โดยมีเป้าหมายร่วมเชิงบูรณาการทั้งการพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชน สังคมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุก
ภาคส่วน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ความรู้พื้นฐานประกอบการวิจัย
1.1 การวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เป็นการวิจัยและพัฒนาที่เน้นการสร้างคาตอบให้กับการแก้ปัญหา
กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการเมือง) นฐานของการใช้ข้อมูลและ
ความรู้ ควบคู่กับ การสร้างกลไกจัดการร่วมของภาคีพัฒนาในพื้นที่ด้วยการบูรณาการอย่างหลากหลาย ใช้ “พื้นที่”
เป็นตัวร่วม โจทย์วิจัยเป็นปัญหาของพื้นที่ มีกลไกเชิงพื้นที่เป็นผู้ร่วมกาหนดโจทย์ โดยทางานบนฐานข้อมูล และ
ข้อเท็จจริง การนาแนวคิดการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่มาสนับสนุนการดาเนินภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการ
ด้วยการบูรณาการเข้ากับการกิจการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การใช้แนวคิดเรื่องของ “ความร่วมมือ”
และ “การเรียนรู้ร่วมกัน” เน้นการทางานแบบเสริมแรงกัน (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2558)
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1.2 วิสาหกิจชุมชน เป็นการประกอบการโดยภูมิปัญญาขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชน
เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชน และระหว่างชุมชนโดยนาวัตถุดิบทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชน เป็น
เครื่องมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้ างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และ
พิทยา ว่องกุล. 2545 : 33-34) เพื่อจะให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมส่วนอื่น ๆ ได้ต่อยอดบนฐานที่เข้มแข็ง พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่มีอิสระ พึ่งตนเองได้ มีระบบการจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถี ชีวิตและ
วัฒ นธรรมชุ ม ชน มี ต้ น ทุ น การจั ด การต่ าและเป็ น สถาบั น ทางสังคมที่ ช าวบ้ านพึ่ งพาอาศั ยได้ และพั ฒ นาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนที่กระจายการพัฒนาไปสู่ทุกส่วนของชุมชน (ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์. 2556) การส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุ มชนและเครือข่าย จะดาเนิ น การในลั กษณะของการบู รณาการกับ ภาคี ทุ ก ภาคส่วน เพื่ อร่วมกัน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข็มแข็งและพึ่งตนเองได้ (สุกัญญา ดวงอุปมา. 2557) โดยควรคานึงถึงการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนเข้าสู่ระบบการเป็นผู้ประกอบการด้านมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.) โดยมีเครือข่ายที่รวมตัวกัน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน พัฒนาขยายผลต่อเนื่องในระดับกลุ่มได้ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
มนุษย์. 2555 ; สถาบันคีนันแห่งเอเชีย. 2549 : 6)
1.3 การบริหารจัดการและการประกอบการ เป็นความรู้ที่จะต้องมีใช้สาหรับองค์การธุรกิจที่หมาย
รวมถึงวิสาหกิจชุมชนด้วย โดยที่การบริห ารจัดการจะเป็นเรื่องหลักของการดาเนินองค์การไปสู่เป้าหมายที่กาหนด
ดาเนินไปตามกระบวนการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนา การควบคุมการทางาน นาไปขับเคลื่อนการ
ประกอบการเพื่อความมั่นคงของกิจการความเจริญเติบโตของธุรกิจ ผลประโยชน์หรือกาไร และความรับผิดชอบต่อ
สังคม (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. 2556 : 4-5 ; สมคิด บางโม. 2558 : 71) ด้วยปัจจัยพื้นฐานในการประกอบการ
ได้แก่ คน เงิน วัสดุหรือวัตถุดิบ และวิธีปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ การผลิต การจัดหาเงินทุน การจัดหาทรัพยากรด้าน
กาลังคน และการตลาด (เอกพล วงศ์เสรี. 2554 : 6-9) ซึ่งต้องมีผู้ประกอบการที่มีคุณ สมบัติ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า กตัญญู มีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ สามารถตัดสินใจได้ทัน
สถานการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รอบรู้เกี่ยวกับสภาพของตลาด และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมกับมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อองค์การและสังคม (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี. 2554 : 16-17)
1.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดที่ชี้แนวทางการดารงชีวิตและการปฏิบัติตนบนทางสาย
กลางอย่างมีเหตุผล เพื่อวิถีชีวิตของบุคคล ครอบครัว และสังคมที่มีวินัยและมีความสุขอย่างยั่งยืน (สุเมธ เหลืองศิริ
มงคล. 2550) ประกอบด้วยคุณสมบัติและเงื่อนไข เรียกว่า 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่ ความรู้และคุณธรรม ส่วนการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรม
อยู่ในระดับพอเพียงนั้นจาเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน มุ่งการพัฒนาที่สมดุลในด้านบุคคล
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุข มีการขับเคลื่อนอยู่ที่การสร้าง
กระแสสังคมให้มีการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิดหรือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วน (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 2548) รวมถึงวิสาหกิจชุมชนได้ด้วย
1.5 ยุทธศาสตร์ เป็นการสร้างแผนที่มุ่งเนนหรือทุมเททรัพยากรเพื่อทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยการ
กาหนดวิธีการดาเนินงานเพื่อบรรลุภารกิจ สู่การปฏิบัติการ รวมกันกาหนดโครงสรางองคการเพื่อเกื้อหนุนใหดาเนิน
ยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ใชทรัพยากรตาง ๆ นอยที่สุด มีขั้นตอนดาเนินงานโดยสรุป คือ การกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ คานิยมรวม ความสามารถหลัก วัตถุประสงคหลัก จุดมุงหมายเชิงกลยุทธ์ ดัชนีวัดความสาเร็จ
กาหนดกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก และแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ (วัฒนา พัฒนพงษ์. 2546 : 30-32 ; บุญเกียรติ ชีวตระ
กูลกิจ. 2547 : 1)
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การวิจัยแบบบูรณาการของแผนงานวิจัยจะต้องใช้ความรู้ต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนการ
กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยในระดับแผนงานและโครงการย่อย มีประเด็นสาคัญที่ต้องใช้ในการวิจัยและพัฒนา คือ
การบริหารจัดการและการประกอบการเชิงธุรกิจ การจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนทั้ง
วิสาหกิจชุมชนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการหนุนเสริมความเข้มแข็งแก่
วิสาหกิจชุมชน ที่มีเครื่องมือสาคัญในการใช้ คือ แนวคิดการดาเนินการเชิงยุทธศาสตร์
2. ความรู้พื้นฐานในการดาเนินการวิจัย
2.1 การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการทาให้เกิดการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นจะสร้างและ
รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันและการพัฒนาได้ โดยที่ชุมชนต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง
รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปัน และใช้ความรู้ ช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความสาเร็จ (บุญดี บุญญา
กิจ และคณะ. 2547 ; วิจารณ์ พานิช. 2549 : 3) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานขององค์กร
ทาให้องค์กร สามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน
และพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร เพื่อสร้างความเจริญในลักษณะก้าวกระโดด ร่วมพลังพัฒนาสินค้าหรือรูปแบบการ
ทางานใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุประสิท ธิผล มีหลักการ คือ เปิดโอกาสให้คนหลากหลายทักษะและความคิด ร่วมกัน
ทางานอย่างสร้างสรรค์ คนในองค์กรช่วยกันหาความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ จากภายนอกอย่างเหมาะสม มีขั้นตอนของ
กระบวนการของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและการสืบค้ น
ความรู้ และการถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ และสาหรับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรหลักของที่มีภารกิจ
เกี่ยวกับความรู้ในทุกมิติ จึงต้องมีการจัดการความรู้แฝงอยู่ในทุก ๆ เนื้องาน และการเป็นสมองของชาติ จึงต้องทา
วิจัยเพื่อชี้นาสังคม อีกทั้งยังมีการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงต้องมีการใช้การจัดการความรู้มายกระดับเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการงานวิจัย (สมชาย นาประเสริฐชัย และพิสิษฐ์ กาญจนสัณ ห์
เพชร. 2546 ; จรินทร์ อาสาทรงธรรม. 2548 ; แสงสุรีย์ ทัศนพูนชัย. 2550 ; อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์. 2552 ; ดวงเดือน
ภูตยานันท์. 2553)
2.2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย เป็นกระบวนที่เป็นวงจรต่อเนื่องในการดาเนินงานด้านการวิจัย
ได้แก่ การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในด้านการวิจัย เช่น การทาวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การนาผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิงานวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้จาก
การวิจั ย การพั ฒ นาบุค ลากรในด้านการวิจั ย และการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับ หน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร มีการส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะในการทา
วิจัย และการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทางานกับหน่วยงานภายนอก โดยเน้นการใช้ทรัพยากรการวิจัยและ
เครือข่ายภาคีการวิจัยที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกระดับ และบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่น ๆ เพื่อมุ่งพัฒนาศั กยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย
ของประเทศและการพึ่งพาตนเอง มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีระบบการจัดการ
ผลการวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก และมีระบบการสร้างและพัฒนานักวิจัย (ดวงเดือน ภูต
ยานันท์. 2553 ; เต็มดวง ตรีธัญญพงศ์ และคณะ. 2554 : 19 – 25 ; สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส. 2555) ด้วยการ
ออกแบบแนวคิดการทางาน นาไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นาทักษะการเป็นผู้บริหารงานวิจัย
พัฒ นาผู้ประสานงานวิจัยด้วยกิจกรรมพัฒ นาทักษะการทางานอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัย
พัฒนานักวิจัย ในลักษณะ “ต้นน้า-กลางน้า-ปลายน้า” มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา (วิจารณ์ พานิช. 2550 ก :
ออนไลน์ ; 2550 ข : ออนไลน์)
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2.3 การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน เป็น
การใช้แนวคิดองค์รวมกับการบูรณาการมาอธิบายการพัฒนา มุ่งหวังจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นโดยการพิจารณาปัจจัย
ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตามความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ประกอบกัน และต้องใช้ความสามารถและศักยภาพต่า ง ๆ
ของปัจจัยเหล่านั้นในลักษณะที่มีความร่วมกัน ประสาน สอดคล้องกันเพื่อความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม(เสรี พงศ์พิศ. 2546 ; แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์. 2557) ให้ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหา
ของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุ นจากองค์กรภายนอก สร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก
บุ ค คลระดั บ ครอบครัว และระดั บ ชุ ม ชนสู่สั งคมที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถจั ด การความเสี่ย งและปรับ ตั วเข้ากั บ การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีชุมชนเป็นศูนย์กลางของ
การขับเคลื่อน และใช้ความสามารถและศักยภาพต่าง ๆ ในลักษณะที่มีความร่วมกัน ประสาน สอดคล้องกันเพื่อ
ความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม (อภิชาติ สุขแสง. 2555 : 26-32 ; สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2557 : 57)
2.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็ นการวิจัยปฏิบัติการ (Action) ที่โครงการวิจัยจะต้อง
ดาเนินการ และ การมีส่วนร่วม (Participation) ที่เป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ร่วมใน
กระบวนการคิด วางแผน ตัดสินใจและการดาเนินการจนสิ้นสุดการวิจัย ให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ ได้พั ฒนาตนเอง
ในการทางานพั ฒ นา เป็นการทางานร่วมกันระหว่างนักวิจัย และนักพั ฒ นาหรือนักปฏิบัติการ มุ่งค้ นหาความรู้
พื้นบ้านที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรม สร้างดุลยภาพระหว่าง
วิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิชาการและความรู้พื้นฐาน และยอมรับในความไม่เท่าเทียมกันของภาวะสังคมเศรษฐกิจ
ระเบียบวิธีของการวิจัยจึงต้องเป็นไปโดยความร่วมมือกันดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจน
จบสิ้นกระบวนการ (Fildes, D. 2005) มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยโดยสรุป คือ การศึกษา ทาความเข้าใจและ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย การดาเนินการวิจัย และการติดตามและประเมินผลโครงการ (ชัชวาลย์ ทัตศิวัช. 2549)
แผนงานวิจัยจึงเป็นการบูรณาการความรู้พื้นฐานในการดาเนินการการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ที่ต้อง
มีกิจกรรมหลัก คือ การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบองค์ รวมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน จะ
เป็นความรู้ที่เป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายของแผนงานวิจัย ทาให้เกิดผลการพัฒนาที่ต้องการและเป็นแบบอย่างของ
การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ไปด้วย ใช้แนวคิดพื้นฐานของการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงผ่าน
กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพึ่งตนเองได้เป็นหลัก มีความคงอยู่ และ
เรียนรู้ที่จะอยู่ต่อด้วยการพัฒนาตนเองได้ในที่สุด
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กรอบแนวคิดการวิจัย

แผนภาพ กรอบแนวคิดการวิจัย แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุดความรู้ในการดาเนินงานวิจัย
แผนงานวิจั ยมี ชุ ด ความรู้ที่ ส รุป จากการค้ น คว้า มาใช้ สาหรับ การดาเนิ น การวิจั ย ที่ มี ก ารบู รณาการใน
หลากหลายมิติจากการใช้ความรู้ในการบูรณาการ ระหว่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การบริหารจัดการเครือข่าย ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ให้ได้รูปแบบการจัดการความรู้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
สาหรับการขับเคลื่อนทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อย
วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น การวิ จั ย มี ป ระชากรเป้ า หมาย คื อ กลุ่ ม บุ ค ลากรที่ มี ส่ ว นร่ว มกั บ การด าเนิ น การวิจั ย และ
ปฏิบัติการในวาระกิจกรรมต่าง ๆ จากหลายภาคส่วน ได้แก่ บุคลากรของวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เป็นอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการวิจัย ดาเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนหลักในด้านการบริหารจัดการแผนงานวิจัย ประกอบด้วย การดาเนินงาน (การวางแผนและการติดตามสรุป
ความก้าวหน้า การหนุนเสริมทักษะการวิจัยของนักวิจัย การประสานงานกับชุมชนและดาเนินงานในพื้นที่ การจัด
ประชาคมติดตาม กากับ ดูแลและตัดสินใจในการบริหารจัดการโครงการและแผนปฏิบัติการ การประชุมนาเสนอ
ความก้าวหน้า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมการสรุปผลการวิจัย การคืนข้อมูล การจัดทารายงานการวิจัย
การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย) และการเก็บรวบรวมข้อมูล (การสัมภาษณ์ การบันทึกผลการสนทนากลุ่ม
การบั นทึ กการประชุมสรุปบทเรียน และการเก็ บข้อมูลเชิงปริมาณ) โดยดาเนิน การไปตามขั้น ตอนการวิจั ยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ การศึกษา ทาความเข้าใจและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย การดาเนินการวิจัย และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ มีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อสร้างความถูกต้อง เชื่อถือได้
ให้ กับ การวิจั ย ตรวจสอบความถู กต้ อ งของข้ อมู ล ที่ มี ก ารสอบทานกั บ ภาคส่ วนหรือ ปั จ จั ย อื่ น ตามแนวทางการ
ตรวจสอบสามเส้า และสาหรับเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณมีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพตามวิธีการทาง
สถิติที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้ อหา การจาแนกชนิดข้อมูลและการ
เปรียบเทียบเหตุการณ์และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ค่าจานวน ร้อยละ สาหรับ
ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้ตอบ และค่ าเฉลี่ยเลขคณิ ตและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สาหรับแปลความหมายระดับ
ความเห็นที่เกิดขึ้น
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การสร้างกลไกการจัดการความรู้จากการปฏิบัติการวิจัย
การออกแบบและดาเนินการตามกลไกการจัดการความรู้การปฏิบัติการวิจัยในแผนงานวิจัยที่แสดง
เป็นขั้นตอนและสรุปการดาเนินกิจกรรมทั้ง 7 ด้าน อยู่ภายใต้แนวคิดระบบการจัดการความรู้ที่สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยน การจัดเก็บ การสร้างความรู้ใหม่ การสืบค้น การ
นาไปใช้ เป็นต้น รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (สมชาย นาประเสริฐชัย และพิสิษฐ์ กาญจนสัณห์
เพชร. 2546) มีเป้าหมายหลัก ในการขับเคลื่อน คือ เพื่อพัฒ นางาน คน และฐานความรู้ขององค์กร (วิจ ารณ์
พานิช. 2547) ดังนั้นการมีส่วนร่วมกาหนดเป้าหมายความรู้ และการปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ จึงเป็นไปตามแนว
ทางการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยซึ่งต้องมีการจัดการความรู้แฝงอยู่ในทุก ๆ เนื้องาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในความสาคัญ ของการจัดการความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สร้างวัฒนธรรมการใช้ความรู้ในการ
ทางาน การเรียนรู้ เปิดพื้นที่และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด สามารถสร้างเครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกหรือชุมชนนักปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และต้องกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ (อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์. 2552) กิจกรรมต่าง ๆ มุ่งให้เกิดความรู้จากการเน้นการใช้พลังปัญญาของ
ผู้ปฏิบัติ ร่วมกันตีค วามรู้เชิงทฤษฎีบ นฐานของประสบการณ์ในการทางาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค วามเข้าใจและ
ความหมายต่อ การปฏิบ ัต ิง าน การยกระดับ ความรู้ในตัว ผู ้ป ฏิบ ัต ิก ็ยิ ่ง จะมากขึ ้น พลัง ทุน ปัญ ญาที ่ พลัง ของ
ความสาเร็จ ความชื่นชมยินดี ในความสาเร็จหรือผลงานทีดี และบันทึกความรู้จากความสาเร็จ และพลังของเรื่อง
เล่า เมื ่อ ดาเนิน การไปในแต่ล ะขั้น ตอนจะมีค วามรู้เกิด ขึ้น ตามลาดับ และความรู้ที ่เกิด ขึ้น จะ ส่ง ผลต่อ ทั้ง การ
ดาเนินการวิจัยต่อและการได้ยกระดับสู่กิจกรรมการจัดการความรู้ที่สูงจนถึงที่สุดมีการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
โดยใช้การประเมิน “ต้นทุนทางปัญญา” และผลสาเร็จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เป็นดัชนี (วิจารณ์
พานิช. 25493) เป็นความสาเร็จของแผนงานวิจัยในประเด็นการจัดการความรู้ที่ต้องนามาใช้เป็นแบบอย่างของการ
จัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย
2. ผลการจัดการความรู้ในการดาเนินโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย
ผลการจัด การความรู้ใ นการด าเนิน โครงการวิจ ัย และแผนงานวิจ ัย เป็น การประเมิน ในมิต ิข อง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการวิจัยซึ่งมีกลไกการจัดการความรู้แฝงอยู่ในกระบวนการวิจัย เช่นเดียวกับที่มี
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของแผนงานวิจัยครอบคลุมอยู่ เป็นการบูรณาการในหลายมิติที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
ในแต่ละระดับ คือ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นเป้าหมายในการดาเนินการวิจัย และมี เป้าหมายการเรียนรู้การ
จัด การความรู้แ ละระบบบริห ารจัด การงานวิจ ัย บนฐานปัญ ญาปฏิบ ัต ิเป็น เป้า หมายของการบูร ณาการของ
มหาวิทยาลัย ได้ใช้แนวคิดที่เริ่มเรียนรู้จากการทดลองเล็ก ๆ ก่อน แสวงหาความรู้หรือวิธีการจากภายนอกองค์กร
มาปรับใช้หรือปรุงแต่งให้เหมาะสมพร้อมใช้ในบริ บทขององค์กรอย่างสม่าเสมอ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่ออานวยความสะดวกต่อการเก็บข้อมูลและประสบการณ์ในการทางานอย่างเป็นระบบ อานวย
ความสะดวกต่อ การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ระหว่างกัน ในหมู่ผู้ป ฏิบัติงาน และต่อ การเสาะหาความรู้จ ากภายนอก
รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการและบรรยากาศในการทางานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แสงสุรีย์ ทัศนพูน
ชัย. 2550) มีการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นจากเดิมและต่อเนื่อง เป็นวงจรที่เพิ่มพูนได้ในตัวเองอย่างไม่
สิ้นสุด เรียกว่า “วงจรการเรียนรู้” องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น จะสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันและการ
พัฒ นาได้นั้น ขึ้น กับ ความสามารถขององค์ก ร ชุม ชนท้อ งถิ่น ในการทาให้วงจรการเรีย นรู้ห มุน ได้รวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กร ชุมชนท้องถิ่นมีกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม
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จัด เก็บ เผยแพร่ ถ่า ยทอด แบ่ง ปัน และใช้ค วามรู้ (บุญ ดี บุญ ญากิจ และคณะ. 2547) ด้ว ยหลัก การการมี
ปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้เป็นผู้ที่มีความเป็นพลวัต มีความสามารถใน
การเรีย นรู้แ ละปรับ ตั ว มี ผ ลท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมขององค์ ก ร เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ข องคน เปลี่ ย น
พฤติกรรมของคนในการร่วมคิดร่วมทา (วิจารณ์ พานิช. 2546) ซึ่งพิสูจน์คุณค่าได้จากสรุปผลการประเมินที่ภาคี
วิจัยและพัฒนาต่างก็ได้บรรลุเป้าหมายและการดาเนินภารกิจของตนเองไปพร้อม ๆ กับการบรรลุเป้าหมายร่วม และ
เกิดผลต่อเนื่อง คือ การมีประสบการณ์การเรียนรู้ในการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ในและระหว่างหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมดุลต่อศักยภาพและผลประโยชน์ของแต่ละภาคส่วน
3. ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน
การออกแบบระบบบริห ารจัด การงานวิจ ัย อยู่บ นพื ้น ฐานการมี ระบบและกลไกที่ ส่งเสริม ให้ เกิ ด
งานวิจัย นวัตกรรมที่มีมาตรฐานสากล เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ (มหาวิทยาลัยมหิดล. 2553) ด้วยแนวคิดการ
ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัย การนานโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติ พัฒนานักวิจัย โดยบริหารจัดการงานวิจัยตามกรอบแนวคิด
“ต้นน้า” พัฒนาอาจารย์จากการเสริมทักษะการทาวิจัย “กลางน้า” ติดตามดูแลนักวิจัยในช่วงระหว่างดาเนินการ
วิจัย และ“ปลายน้า” สนับสนุนให้อาจารย์นักวิจัยนาผลงานวิจัยที่ผลิตได้ไปเผยแพร่หรือใช้ป ระโยชน์ ด้วยระบบ
สนับสนุนงานวิจัย และระบบประกันคุณ ภาพงานวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์
สาหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้ (วิจารณ์ พานิช. 2550 ก : ออนไลน์ ;
2550 ข : ออนไลน์) จึงมีการออกแบบกิจกรรมวิจัย ในแต่ละระบบย่อยให้สอดคล้องกับการตอบสนองภารกิจของ
ความเป็นมหาวิทยาลัย ที่มีการศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ด้าน
การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ด้านการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ด้านการบริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ด้านการปรับปรุง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่น ด้านการทนุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาครู ด้านการบริหารจัดการ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(ชานาญ พวงทอง. 2554) ซึ่งสามารถขับเคลื่อนไปด้วยการบูรณาการและการจัดการความรู้ เป็นไปตามผลการวิจัย
ที่พบว่าการจัด การความรู้แ ละประเมิน ผลการจัด การความรู้ที่ส นับ สนุน ประเด็น ยุท ธศาสตร์ม หาวิท ยาลัย จะ
ขับเคลื่อนได้ด้วยกิจกรรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ การจัดการอบรม และประเมินผลการ
จัด การความรู้ (สุร างค์รัต น์ พัน แสง. 2550) โดยที่ปัจ จัย ด้า นการดาเนิน งานเพื ่อ ให้เกิด การจัด การความรู้ ที่
นามาใช้ประเมิน ได้แก่ การส่งเสริมของผู้นาองค์กร ระบบบริหารและวัฒนธรรมองค์กร การสนับสนุนเทคโนโลยี
สถานที่และงบประมาณ และกลยุทธ์ วิธีดาเนินการ แผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (พัชรี คา
รินทร์. 2552) ผลของการดาเนินการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการงานวิจัยที่ออกแบบเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีความสอดคล้องต้องกันกับแนวคิดและผลการศึกษาต่าง ๆ เป็นการยืนยันประโยชน์ของ
รูปแบบ ระบบและดาเนินกิจกรรมในระดับระบบย่อยต้นน้า กลางน้า และปลายน้าของระบบบริหารการจัดการ
งานวิจัยที่เกิดขึ้นในแผนงานวิจัย มีกลไกที่สาคัญทั้งการสร้างความรู้ในการวิจัยระหว่างที่ทาวิจัย และการสร้าง
ความรู้ที่ทาให้เกิดเป็นระบบบริหารจัดการงานวิจัย รวมไปถึงการสร้างความรู้ในแนวทางการบูรณาการภารกิจต่าง
ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย ผลที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นจะเป็นการบรรลุภารกิจการวิจัย ภารกิจ
บูรณาการวิชาการ และภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นในมิติของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จะสามารถนาเป้าหมายการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในมิติอื่น ๆ มาปรับใช้ในแบบจาลองนี้ได้เช่นกัน
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4. ผลการประเมินเชิงปริมาณต่อระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ผลการประเมินระบบบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้ระดับความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการประเมินและ
สรุปผลได้ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันตามกลไกการจัดการความรู้ในการดาเนินการวิจัยและบริหาร
จัดการงานวิจัย จะทาให้เชื่อมั่นได้ว่าการสร้างประสิทธิภาพการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน จะต้องคานึงถึงการบูรณาการและการมี
ส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการความรู้เคลื่อนไปแบบแนบเนียนการกระบวนการ
ขับเคลื่อนในทุกระดับ สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ต้องเป็นกระบวนการที่ทา
ให้ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ใช้ศักยภาพของตนเองเข้าคลี่คลายและ
จัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ภายใต้ค วามร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภายนอก สามารถจัดการความเสี่ยงและ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2557 : 57) เป็นไปตามหลักการที่ศึกษาพบว่า ต้องมีกิ จกรรมสังคมภายใน
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่เป็นระบบ โดยที่คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด จัดทาแผนปฏิบัติการตามแผนงาน
ตลอดจนการแสดงออกในพลั งของคนในชุ ม ชน น าไปสู่ ก ารเสริม พลั งซึ่ งกั น และกั น เกิ ด การร่วมเปลี่ ย นแปลง
พึ่งตนเองได้ และสร้างภาวการณ์เกิดสานึกร่วม (อภิชาติ สุขแสง. 2555 : 26-32)
5. ผลการประเมินเชิงคุณภาพต่อระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ผลการวิจัยได้สรุปผลร่วมกันในภาพของระบบบริหารจัดการงานวิจัยกับกิจกรรมการจัดการความรู้ ที่หลอม
รวมเป็นกิจกรรมการวิจัยซึ่งต้องได้คาตอบเป็นความจริงและความรู้ ดังนั้นผลการประเมินระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยที่เป็นความคิดเห็นของนักวิจัย ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาสรุปและตีความจึงได้ผลเป็นกิจกรรม
ในระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า สอดคล้องกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่การดาเนินการเพื่อให้ได้โครงการวิจัย
ที่เป็นปัญหาสาคัญของพื้นที่ ต้องดาเนินการพัฒนาโจทย์วิจัย หรือทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาโดยภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วม
และจัดกิจกรรมหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ซึ่งการบริหารจัดการโดยการวางแผนประสานงานบุคลากร
ภาคต่าง ๆ จัดกิจกรรมหลายลักษณะ การมีอาจารย์มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ทาให้ได้โจทย์และทิศทางการวิจัย
นักวิจัยมีทักษะการใช้เครื่องมือและเทคนิคด้านการวิจัย มีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน มีเหตุผล การจับประเด็น การ
คิดเชิงประเด็นและการคิดเชิงประเมินมีเหตุผลมากขึ้น มีบทบาทในการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโจทย์วิจัย
เชิงพื้นที่ มีการจัดทาสารสนเทศที่จาเป็น สร้า งความเข้าใจของนักวิจัยเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยทุกระดับ
และการส่ งเสริม ให้ เกิดที มวิจั ย บทเรียนรู้แ ละทั กษะที่ เกิ ดในตัวของผู้วิจั ยในครั้งนี้ คื อ ทั กษะการคิ ด วิเคราะห์
สังเคราะห์ประเด็น ความสามารถในการวางแผน การประสานงาน การจัดเวที/กิจกรรม และทักษะการสื่ อสาร
(เรขา อรัญวงศ์ และคณะ. 2550) และเป็นไปตามการศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ คือ การสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ มีเป้าประสงค์ คือ มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนของไทยและประเทศชาติ (สุรางค์รัตน์ พันแสง. 2550) โดยมีกลไกการจัดการความรู้ที่ใกล้เคียงกับ
การศึกษาการจัดการความรู้ในองค์การใน 6 องค์ประกอบ คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การ
วิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์ใช้ และปรับความรู้ให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา (ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์. 2554) ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารงานวิจัยที่ประสบผลสาเร็จ ได้แก่ ด้าน
วัฒนธรรมและด้านกฎหมาย กลยุทธ์การบริหารงานวิจัย ได้แก่ การนา และการควบคุม (สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส.
2555 ; นันทะ บุตรน้อย. 2554) โดยที่กิจกรรมการวิจัยจะไม่ต่ างไปจากประเด็นสาคัญที่มีการศึกษามาก่อน คือ
ดาเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิจัย รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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บริหารงานวิจัย ศึกษากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัย ศึกษากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการ
บริ ห ารงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ ในการบริ ห ารงานวิ จั ย กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย ใช้ข้อมูลจากขั้นตอนแรก ๆ เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) และตรวจสอบ
ความถูกต้องของร่างกลยุทธ์ด้วยการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการวิจัยของมหาวิ ทยาลัยและ
ประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส. 2555) ผลโดยสรุปจึงสะท้อนภาพ
ให้เห็นว่าผลการดาเนินของแผนงานวิจัยยังคงเป็นไปตามแนวคิด หลักการ และผลการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นแล้ว
เพียงแต่จะมีประเด็นเชิงบูรณาการและการออกแบบที่ปรับใช้กับบริบทเป็นองค์ประกอบที่ต่างกันไปอย่างมีเหตุผล
6. สรุปการประเมินผลการวิจัยตามแผนงานวิจัย
การประเมินผลการวิจัยตามแผนงานวิจัยเป็นการกาหนดมุมมองการประเมินเชิงภาพรวมที่เน้นเฉพาะ
ประเด็ น การจั ด การความรู้ กั บ การบริห ารจั ด การงานวิ จั ย ให้ เห็ น แยกส่ ว นออกมาอี ก มิ ติ ห นึ่ ง จึ ง จะเห็ น ได้ ว่ า
คุณลักษณะและคุณค่าของการจัดการความรู้กับการบริหารจัดการงานวิจัยที่นามาใช้ตอบสนองการขับเคลื่อนภารกิจ
เชิงบูรณาการนอกจากจะอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังสานเป็นเครือข่ายกับภาคีภายนอกได้ด้วย แต่ต้องผ่าน
การเรียนรู้จากการร่วมกันปฏิบัติจากจุ ดร่วมที่ชัดเจนเสียก่อน โดยได้ใช้หลักการและความรู้เช่นเดียวกับงานวิจัยที่
ผ่านมา คือ การศึกษาจะให้ความสาคัญกับทิศทางการพัฒนาตามกรอบ นโยบายของมหาวิทยาลัย รูปแบบการ
พัฒนาผลงานวิจัยในภาพรวมเน้นการบริหารจัดการโดยหน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย บูรณาการกับการขอความ
ร่วมมือในการเสนอผลงานวิจัยและทุนวิจัย โดยการพัฒนารูปแบบชุดโครงการวิจัยและเครือข่ายวิจัย (ระพีพรรณ
สีหะวงษ์. 2550) ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ ได้แก่ ด้านการส่งเสริม
ของผู้นาองค์กร ด้านระบบบริหารและวัฒนธรรมองค์กร ด้านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสถานที่และงบประมาณ
และด้านกลยุทธ์ วิธีดาเนินการ แผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (พัชรี คารินทร์. 2552) คานึงถึง
ประเด็นที่ควรเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ ระบบสารสนเทศงานวิจัย ระบบการพัฒนาเครือข่ายวิจัย
และระบบเผยแพร่วิจัยเชิงรุก พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยในและนอกมหาวิทยาลัย (โรจนัจฉริย์
ด่านสวัสดิ์ และคณะ. 2550) คุณ ภาพการบริหารจัดการวิจัย จะต้องส่งเสริมความแข่งแกร่งทางการวิจัยในการ
นาไปใช้ ในการพั ฒ นาท้ องถิ่น และชุ มชนเมืองของมหาวิท ยาลัย ได้พั ฒ นาและปรับ ปรุงระบบกระบวนการวิจั ย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาระบบสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบท (นาฏสุดา เขมนะสิริ. 2549) โดยที่
แนวทางการจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการจัดทาคู่มือ บริหารงานวิจัย นักวิจัย ปฏิบัติงาน ประสานงาน
ในการบูรณาการงานวิจัย (จิราภรณ์ กันทะใจ และพรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์. 2553) จึงได้ผลการวิจัยทั้งการจัดการ
ความรู้ที่มีกลไกที่เหมาะสมเพียงพอต่อการนาไปใช้ประโยชน์ได้อีกแนวทางหนึ่ง และระบบริหารจัดการงานวิจัยใน
เชิงประเด็นแต่เน้นการบูรณาการในหลากหลายมิติที่ยืนยันได้ว่าสามารถปฏิบัติได้จริงและนาไปสู่เป้าหมายการ
ขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เกิดขึ้นและสามารถ
พัฒนา ยกระดับต่อไปให้เข้าสู่วงจรการจัดการความรู้ที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1.1 ใช้งานวิจัยนี้เป็นกรณีตัวอย่ างของการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อใช้ในการดาเนินภารกิจการเรียน
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยอาจจะกาหนดให้เป็นเชิงประเด็นการพัฒนากลุ่มหรือองค์กร
พื้นที่ หรือองค์ความรู้ ที่มีเงื่อนไขของการต้องสร้างการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย
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1.2 ใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยได้ขยายผลต่อยอด โดยการจัดระบบการพัฒ นา
ศักยภาพเพิ่มเติมและส่งเสริมให้เป็นแกนนาในกิจกรรมลักษณะเดียวกันที่มีขนาดและปริมาณงานที่เหมาะสม จะทา
ให้เกิดความคุ้มค่าในประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรการวิจัยในครั้งนี้อย่างยั่งยืน
1.3 การนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการระดับคณะหรือ
หน่วยงานหลัก จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ผู้บริหารจัดการงานวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จาเป็นต้องเริ่มต้น
เรียนรู้ใหม่
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
2.1 การวิจั ยและพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ ในประเด็ น การพั ฒ นาวิสาหกิจ ชุ ม ชน สามารถด าเนิ น การได้ ทั้ ง
ประเด็นการติดตามผลการพัฒนาในกลุ่มเป้าหมายเดิม หรือการพัฒนาในกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีอยู่ทั่วทั้งจังหวัด หรือ
จัดกลุ่มตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพทางวิชาการของนักวิจัยแต่ละสาขา
2.2 การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้น ที่ในประเด็นกลุ่มเป้าหมายอื่น โดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยตาม
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณีนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการสอนเทคนิค
ไวโอลินแนวไทยเดิมของครูโกวิทย์ ขันธศิริ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 แนวคิดการสอนเทคนิคไวโอลินแนวไทยเดิม ครู
โกวิทย์ได้ทาการเปรียบเทียบดนตรีไทยเป็นเหมือนอีกภาษาหนึ่ง มีสาเนียง มีอารมณ์เพลง มีบันไดเสียง และเทคนิค
ที่สามารถพลิกแพลงได้ ต่างจากดนตรีตะวัน ตกที่ เน้ น การเล่นตามแบบแผนของผู้ป ระพั น ธ์ ผู้เรียนต้องมี ค วาม
เชี่ยวชาญทั้งในแง่ความรู้ความเข้าใจในการเล่นทั้งทางด้านสาเนียง เทคนิค และเอกลักษณ์เฉพาะของทั้งซอไทยและ
ไวโอลิน โดยแต่ละเทคนิคของซอไทยและไวโอลินควรแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และใช้แต่ละเทคนิคมาประยุกต์
การบรรเลงไวโอลินแนวไทยเดิมอย่างเหมาะสม และในด้านวิธีการสอนการเล่นไวโอลินแนวไทยเดิมนั้น ครูโกวิทย์
เริ่มจากบทเพลงระดับง่ายไปยาก แล้วจึงสอดแทรกเทคนิคแนวเพลงไทยเดิมลงไปในบทเพลง ส่วนที่ 2 วิธีการสอน
เทคนิคไวโอลิน เทคนิคที่ถูกประยุกต์ใช้ในการบรรเลงไวโอลินแนวไทยเดิมมีทั้งหมด 16 เทคนิค โดยแบ่งออกเป็น 3
กลุ่ม ได้แก่ เทคนิคของซอไทย 1 เทคนิค คือ การครั่น เทคนิคของไวโอลิน 5 เทคนิค คือ ดับเบิ้ลสต็อป ฮาร์โมนิคส์
พิซซิคาโต เลฟท์แฮนด์พิซซิคาโต และวิบราโต และเทคนิคที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างไวโอลินและซอไทย 10
เทคนิค คือ การควงนิ้ว การโยงเสียง การสะอึก การเน้นเสียง การขยี้ การเอื้อน การพรมนิ้ว การปริบ และลูกสะบัด
คาสาคัญ: พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษา, ไวโอลินแนวไทยเดิม
Abstract
This qualitative research project has the primary objective of exploring Professor Kovit
Kantasiri’s approach to teaching traditional Thai violin techniques. Data was collected through
informal interviews and participant observation.
Findings can be categorized into two parts. The first part discusses Professor Kovit’s
traditional Thai violin pedagogy, which is based on a framing of Thai music as its own language.
This language comes with particular tones, emotions, scales, and techniques, which can be
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adjusted. This is different to western music, which is played according to the composer. The
musician thus must be familiar with the tones, techniques, and characteristics of both the Thai
violin and the western violin. An understanding of the differences between these two
instruments can help inform the musician in choosing the proper techniques for each music type.
Professor Kovit taught traditional Thai violin through taking his students from easy to hard levels,
all the while integrating Thai techniques to playing each song.
The second part discusses teaching violin techniques. There are sixteen techniques
applicable to playing traditional Thai violin. These techniques can be categorized into three
groups, including: 1) finger vibrato, a technique in playing the traditional Thai violin; 2) 5
techniques to playing the violin – i.e. double stop, harmonics, pizzicato, left hand pizzicato, and
vibrato; 3) 10 other techniques which overlap between the Thai violin and the western violin –
i.e. Détaché, Slur, Staccato, Martelé, Tremolo, Glissando, Trill, Mordent and Acciaccatura.
Keywords: Multicultural Music Education, Thai Violin Traditional
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คนเราเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญงอกงามและสืบต่อกันไปของสังคม ดนตรีถือเป็น
วัฒนธรรมทางจิตใจอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ เพื่อให้เกิดปัญญาและมีจิตใจที่
งดงาม ในเรื่องของวัฒนธรรมทางดนตรีนั้น ทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีการถ่ายเททางวัฒนธรรมทางดนตรีอยู่ตลอดเวลา
ทั้งในประเทศใกล้เคียงและประเทศที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวไกลในยุคปัจจุบันที่
เป็นยุคโลกาภิวัตน์” ที่เป็นยุคที่โลกอยู่ในสภาวะไร้พรมแดน มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงคือการแทนลักษณะรากฐานจากวัฒนธรรมหนึ่งไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง และการ
ถ่ายเทวัฒนธรรมทางดนตรีของไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น ที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการหลั่งไหลของวัฒนธรรม
ดนตรีก็เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม ค่านิยม ประเพณี และสภาพสังคม (สุกรี เจริญสุข .
2555 : คานา) ได้กล่าวไว้ว่า ดนตรีเป็นวิชาของนักปราชญ์ เหตุเพราะดนตรีมีบทบาทสาคัญสาหรับคนเราทั้งโดย
ส่วนตัวและส่วนรวม บางครั้งเราจึงต้องยอมรับการเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นมาปรับประยุกต์เพื่อให้ของที่มีอยู่ดั่งเดิม
ไม่หายสาบสูญไปและก้าวผ่านข้ามทางวัฒนธรรมไปด้วยดีจนเป็นพหุวัฒนธรรมไปในที่สุด หรือสามารถกล่าวได้ว่า
โลกของส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ได้กลายเป็นสังคมที่มีความหลากหลายหรือที่เรียกกันว่า สังคม “พหุวัฒนธรรม” แล้ว
นั้นเอง (ณัฏฐวร ยิ้มสรวล. ออนไลน์. 2558)
การนาเครื่องดนตรีสากลมาประยุกต์ใช้ในการบรรเลงในเพลงไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ทาให้
ดนตรีไทยเป็นทางเลือกที่ทาให้คนไทยมีโอกาสมีทางเลือกในการฟังดนตรีไทยของตัวเองมากขึ้น ทาให้น้าเสียงของ
ดนตรีไทยมีสิ่งที่มีความหลากหลายน่าฟัง และไวโอลินยังเป็นเครื่องดนตรีที่คนไทยนิยมเล่นกันมากขึ้ น และไวโอลิน
ยังเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถประยุกต์เข้ากับดนตรีไทยได้โดยแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนระบบเสียงใดๆเลย เพราะว่า
ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเล่นให้เข้ากับเครื่องดนตรีไทยได้ โดยเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเปลี่ยนหรือเลื่อน
ระดับเสียงได้โดยไม่จากัด ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่มีขนาดเล็กที่สุดในตระกูลไวโอลิน เป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีบทบาทสาคัญอย่างมากในวงออร์เคสตร้า จัดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการเล่นทานองที่สามารถถ่ายทอดทุก
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อารมณ์ ได้อย่างลึกซึ้งและดีมาก สามารถให้ เสียงที่สนุ ก สดใส อ่อนหวาน หวานซึ้ง เร่าร้อน หรือเศร้าโศกก็ได้
(โกวิทย์ ขันธศิริ. 2558 : 86)
ครูโกวิทย์ ขันธศิริ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลเป็นนักดนตรีสาคัญที่สามารถนา
สาเนียงเพลงไทยเดิมมาประยุกต์แล้วบรรเลงด้วยไวโอลินได้อย่างไพเราะนั้น เป็นทั้งครูผู้สอนไวโอลินและซอไทย
ท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี K.C.M. จาก Royal Conservatory of music กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
เอกการแสดงและการสอนไวโอลิ น ปริ ญ ญ าโท M.A. จาก Musicology-Ethnomusicology Kent State
University, Ohio USA. และปริญญาเอก Research Ph.D. (Music) จาก Sussex College U.K. มีผลงาน แสดง
ดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีคลาสสิก ได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าวงดนตรีต่างๆ นอกจากผลงานแล้ว รางวัลและ
เกียรติคุณที่ได้รับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันท่านได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตรเมธีทางดนตรีของประเทศไทย (เกษศิรินทร์
ซิกเกิ้ล และ ผานิต บุญมาก. 2560 : 24)
เทคนิคเฉพาะของท่านคือการนาเทคนิคของซอไทยมาปรับใช้ในการบรรเลงบนไวโอลิน ทาให้เสียงสาเนียง
ที่บรรเลงจากไวโอลินมีความคล้ายคลึงกับเสียงซอไทย โดยจุดประสงค์ที่ทาให้ท่านสนใจการนาไวโอลินมาเล่นเพลง
แนวไทยเดิมเหตุเพราะท่านเห็นว่า นักไวโอลินก็จะเล่นแต่คลาสสิก ส่วนคนซอก็จะเล่นแต่เพลงไทย ไม่มีผู้ใดที่จะนา
เครื่องดนตรีสองชิ้นนี้มาหลอมรวมกัน ทาให้ท่านคิดว่าจะทาอย่างไรให้เกิดการผสมผสานระหว่างดนตรีคลาสสิกและ
ดนตรีไทย โดยที่เราไม่จาเป็ นต้องทิ้งดนตรีของไทยนะ เพี ยงแค่ น าสีสัน สาเนียง และเทคนิค ขั้น สูงมาใช้ อย่าง
เหมาะสมเพียงเท่านั้น ดังนั้นครูโกวิทย์จึงได้สมญานามว่าเป็น “นักดนตรีสองวิญ ญาณ” ผู้เป็นผู้สร้างสรรค์ พ หุ
วัฒนธรรมทางดนตรีของไทยอย่างแท้จริง (พิชชาณัฐ ตู้จินดา. ออนไลน์. 2556)
จากข้อมูลเบื้องต้นที่ค้นหาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเทคนิคการสอนเทคนิค
ไวโอลินแนวไทยเดิมของครูโกวิทย์ งานวิจัยชิ้นนี้จึงจะเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่มีประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจ
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการสอนเทคนิคไวโอลินแนวไทย
เดิมของครูโกวิทย์ ขันธศิริ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ครู หมายถึง บุคคลผู้ให้ความรู้ ในที่นี้หมายถึง ครูโกวิทย์ ขันธศิริ
วิธีการสอน หมายถึง วิธีการที่ถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนไปยังผู้เรียน ในที่นี้หมายถึง วิธีการสอนไวโอลิน
เทคนิคไวโอลิน หมายถึง ทักษะเฉพาะทางทางด้านไวโอลิน ในที่นี้หมายถึง เทคนิคเฉพาะของไวโอลินแนว
ไทยเดิม
แนวไทยเดิม หมายถึง แนวดนตรีที่มีความเป็นวัฒ นธรรมดั้งเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ มีการเอื้อน
ทานองสลับกันไป ในที่นี้หมายถึง สาเนียงแบบไทยเดิม
ไวโอลินแนวไทยเดิม หมายถึง การนาเครื่องดนตรีไวโอลินมาเล่นในลักษณะไทยเดิม เพื่อให้ได้สาเนียงแบบ
ไทยเดิม
เทคนิคไวโอลินแนวไทยเดิม หมายถึง วิธีในการเล่นไวโอลินแบบไทยเดิมหรือทักษะการเล่นไวโอลินให้ได้
ลักษณะเสียงเป็นแบบไทยเดิม
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กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
บุ ค คลผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ครู โ กวิ ท ย์ ขั น ธศิ ริ ซึ่ ง ได้ ม าจากการเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไทยและดนตรีสากลเป็นอย่างดีเยี่ยม
2. เป็นผู้ที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีไวโอลินและซอไทยได้
3. เป็นผู้ที่สามารถบรรเลงและถ่ายทอดเพลงไทยเดิมด้วยไวโอลินได้
4. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศไทย
โดยผู้วิจัยได้ทาการสร้างแนวการสัมภาษณ์และแนวการสังเกตขึ้นตามวัตถุประสงค์การวิจัย หลังจากนั้นจึง
นาแนวการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและแนวการสังเกตแบบมีส่วนร่วมที่เรียบร้อยดีแล้ว นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้ านไวโอลิ น ผู้เชี่ ยวชาญด้ านดนตรีไทย และผู้เชี่ ยวชาญด้านการวิจั ย 3 ท่ าน คื อ 1.) ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
ประพั นธ์ศั กดิ์ พุ่มอินทร์ 2.) ดร. ธันยาภรณ์ โพธิกาวิน 3.) ดร. ตรีทิ พ บุญ แย้ม ตรวจสอบความตรงและความ
เหมาะสมของเนื้อหา คาถามและภาษา ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงจนได้แนวการสัมภาษณ์และแนวการสังเกตที่เสร็จ
สมบูรณ์ถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นจากผู้ให้ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทาการนัดหมายผู้ให้ข้อมูล ซึ่งก็คื อครูโกวิทย์ ขันธศิริ เพื่อทาการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติชีวิต การศึกษา ความเกี่ยวข้องด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล ประสบการณ์
ทางด้านดนตรี ผลงานต่างๆ นอกจากนี้จะทาการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเล่นเพลงไทยเดิมในไวโอลิน ความเป็นมา
เทคนิคเกี่ยวกับการเล่นไวโอลินแนวไทยเดิม และในด้านเทคนิคการสอน และทาการเก็บข้อมูลจากการสังเกต จด
บันทึก บันทึกเสียง ภาพนิ่งและวิดีโอ ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลทาการสาธิตหรือแสดงเทคนิคการสอนหรือการเล่นเทคนิค
ต่างๆที่เกี่ยวกับการเล่นไวโอลินแนวไทยเดิม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึก ละเอียด และชัดเจน สามารถนาไปใช้ในการ
นาเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างตรงประเด็น ถูกต้อง และมีคุณภาพต่อไป
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตแล้ว ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล โดยการนาข้อมูลทั้ งหมดที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ และการ
สังเกต ทาการถอดเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์อย่างละเอียด แบบคาต่อคา แล้วจึงจัดกระทาข้อมูลโดยการแยก
ข้อมูลเนื้อหาเป็นประเด็นต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตามลาดับวัตถุประสงค์ที่ทาการศึกษาวิจัย
แล้ววิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลการวิจัย
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 คือแนวคิดการนาเพลงไทยเดิมมาบรรเลงบน
ไวโอลิน และส่วนที่ 2 คือการประยุกต์เทคนิคของไวโอลินกับซอไทย
ส่วนที่ 1 แนวคิดการนาเพลงไทยเดิมมาบรรเลงบนไวโอลิน
ความเป็นมาของแนวคิดการนาเพลงไทยเดิมมาบรรเลงบนไวโอลิน
แนวความคิดในการนาเพลงไทยเดิมมาบรรเลิงบนไวโอลินของครูโกวิทย์นั้นได้มีจุดเริ่มต้นจากในช่วงแรก
ของการเริ่มเล่นดนตรี ท่านได้เล่นดนตรีไทยมาก่อน ซึ่งจุดเริ่มต้นของในการเริ่มเล่นดนตรีไทยเกิดจากการที่คุณ
พ่อคุณแม่ของครูโกวิทย์เป็นผู้ที่รักดนตรีไทย ทาให้ครูโกวิทย์ได้เริ่มเรียนเกี่ยวกับดนตรีไทย มีการฝึกซ้อม และมีการ
แสดง จึงทาให้เกิดความสนใจในดนตรีไทยมากขึ้น และมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม จนกระทั่งวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกได้
เข้ามาในประเทศไทย แนวเพลงจากเดิม ก็เปลี่ยนเป็นดนตรีจาพวกป๊อป หรือมีเพลงลูกกรุ งมากขึ้น เมื่อครูโกวิทย์ได้
สัมผัสดนตรีตะวันตก แต่ไม่สามารถอ่านโน้ตสากลได้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความแตกต่างของดนตรีไทยและ
ดนตรีตะวันตกว่ามีค วามแตกต่างกันอย่างไร จนทาให้ในที่ สุดครูโกวิทย์ได้เล็งเห็นว่าไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่
ใกล้เคียงกับเครื่องสายด้านซอของไทย จึงเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีสากลแนวไทยเดิมขึ้นมา และได้ศึกษา
หาความรู้ในด้านทักษะ ด้านทฤษฎีเพิ่มมากขึ้นาเพื่อที่จานาแนวคิดที่ได้มาประยุกต์เพลงไทยเดิมมาบรรเลงไว้บน
ไวโอลิน ซึ่งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องบันไดเสี ยง สาเนียง
รวมทั้งอารมณ์เพลง ด้วยเหตุผลนี้ครูโกวิทย์จึงได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการศึกษาให้รู้ถึงแก่นอย่างแท้จริง
แนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษา
พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษามีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของแต่ละสังคมต่างๆที่มีการสืบทอดกันมา ทาให้
สาเนียงของดนตรีในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันออกไป ทาให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะชนชาตินั้นๆ สังคมไทยใน
สมัยก่อนนั้นค่านิยมของดนตรีไทยได้รับความนิยมลดลง เพราะผู้คนหันไปนิยมฟังดนตรีจาพวกเพลงลูกกรุง เพลงป๊
อปที่มีแหล่งที่มาจากชาติตะวันตกมากขึ้นเพราะมีความใหม่ มีความสนุกสนาน ได้อารมณ์ ในขณะที่ชาวต่างชาติกลับ
ให้ความสนใจในดนตรีตะวันออก โดยเห็นได้จากมีสถาบันการศึกษาทางดนตรีที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชา
ดนตรีตะวันออก เอเชีย รวมทั้งดนตรีไทย ให้สาหรับบุคคลผู้สนใจด้วย
แนวคิดความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมระหว่างดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
ความแตกต่างของธรรมชาติของดนตรีไทยสมัยก่อน เล่นดนตรีโดยอาศัยความจา ความชานาญ ไม่มีโน้ต มี
เพียงครูผู้สอนช่วยซ้อม เมื่อจาทานองหลักได้แล้วก็จะใส่ลูกเล่น แปรทาง ผิดกับธรรมชาติของดนตรีตะวันตกที่
ผู้ประพันธ์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญประการแรกในการประพันธ์เพลง จากนั้นค่อยส่ง บทประพันธ์ให้นักดนตรีเล่น
ดังนั้นทุกคนจึงพยายามเล่นให้ตรงกับสิ่งที่ผู้ประพันธ์เพลงต้องการมากที่สุด โดยในทางกลับกัน ในดนตรีไทย ผู้เล่น
จะเป็นเสมือนผู้ประพันธ์โดยตรง เล่นไปด้วย แปรทางไปด้วย ดังนั้นเรื่องโน้ตจึงเป็นเพียงแนวทางสาหรับดนตรีไทย
เพื่อไม่ให้นักดนตรีลืมทานองหลักเพียงเท่านั้น
แนวคิดการสอนเทคนิคไวโอลินแนวไทยเดิม
แนวความคิดในการสอนเทคนิคไวโอลินแนวไทยเดิมนั้นสิ่งที่สาคัญคือการที่ผู้เรียนที่ต้องการเล่นไวโอลิน
แนวไทยเดิม ควรเป็นผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในการเล่นทั้งดนตรีไทย และการเล่นไวโอลินอย่างแท้จริ ง เวลา
เล่นดนตรีไทย ก็ต้องเล่นให้ถูกต้องทางไทยจริงๆ เวลาเล่นไวโอลินก็เล่นให้ถูกต้องตามแบบตะวันตกจริงๆ ให้รู้จริงทั้ง
2 เรื่อง และควรเล่นทีละอย่างให้เกิดความชานาญก่อนเริ่มเล่นอีกอย่าง หากไม่มีความรู้ที่แท้จริงอาจทาให้ผู้เรียนเกิด
ความสับสนได้ เนื่องจากวัฒนธรรมทางดนตรีที่มีความแตกต่างกัน มีการประดับประดา การตบแต่ง และมีอารมณ์ที่
แตกต่างกันออกไป
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ผู้เรียนต้องมีเหตุผลในการผสมผสานการเล่นไวโอลินแนวไทยเดิม สามารถตอบให้ได้ว่าที่ผสมผสานแบบนี้
เพราะเหตุผลใด ต้องมีความรู้ว่าเมื่อผสมผสานการเล่นไวโอลินแนวไทยเดิมแล้ว ทาให้ ดนตรีมีความเหมาะสม ไม่
เพี้ยนจากกัน เช่นช่วงทานองนี้ควรให้ดนตรีไทยเล่น เพลงจะมีวรรค มีตอน มีโต้ตอบ มีกลเม็ดเด็ดพราย โดยเมื่อมี
การประดับประดาต่างๆ หรือเรื่องของอารมณ์เพลงจะไม่ลืมวิธีการของดนตรีไทย จะคงไว้ถึงเอกลักษณ์ของดนตรีไทย
การที่จะประยุกต์เทคนิคไวโอลินแนวไทยเดิมมาใช้นั้นผู้เรียนควรมีทักษะการฟังและการเล่น คือการฟังให้
มาก และเล่นให้มาก จนเกิดความลึกซึ้ง สามารถที่จะทราบถึงความไพเราะ เหมาะสม สามารถแยกความแตกต่างได้
ว่าสิ่งไหนที่ไม่ไพเราะ ไม่กลมกลืน และผู้เรียนที่ต้องการเล่นไวโอลินแนวไทยเดิม ครูโกวิทย์ได้แนะนาให้เริ่มจากซอ
ไทยก่อน เล่นจนเกิดความลึกซึ้ง มีความรู้สึกผูกพันธ์ในดนตรีไทย รู้สึกคุ้นชินกับลักษณะการเล่น เทคนิคต่างๆ เมื่อ
สามารถที่จะเล่นซอได้แล้ว หลังจากนั้นค่อยประยุกต์จากการเล่นซอไทย มาเป็นการเล่นไวโอลิน
วิธีการสอนการเล่นไวโอลินแนวไทยเดิม
1. ถ้าผู้เรียนอายุยังน้อย ก็จะนาบทเพลงง่ายๆมาให้เล่นก่อน เช่นบทเพลงที่เป็นเพลงไทยพื้นเมือง หรือ
เพลงไทยคลาสสิค 2 ชั้น โดยให้เล่นบันไดเสียงตะวันตก เพราะไม่อยากให้สับสน เป็นการสอดแทรกให้เขาได้สัมผัส
ให้มีความน่าสนใจในการบรรเลง
2. สาหรับผู้เรียนที่เรียนในขั้นสูงแล้ว ก็จะมีการสอดแทรกสาเนียงแนวไทยลงไปในเพลงคลาสสิคที่มีระดับ
ความยากที่ผู้เรียนได้เรียนอยู่ ทาให้เห็นความแตกต่างของการบรรเลง บันไดเสียง และการโอนปรับต่างๆที่ไม่เหมือนกัน
3. เริ่มจากการสอดแทรกทีละน้อยก่อน ค่อยเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน
แนวคิดการประยุกต์ใช้ไวโอลินเล่นเพลงแนวไทยเดิม
การประยุกต์ใช้ไวโอลินเล่นเพลงแนวไทยเดิมนั้นสิ่งที่ต้องดูเป็นการแรก คือการดูบรรยากาศที่จะต้องแสดง
เราต้องเลือกสรรค์ให้มีความเหมาะสม และมีความกลมกลืน สิ่งสาคัญที่สุดในการประยุกต์ใช้ไวโอลินเล่นเพลงแนว
ไทยเดิมนั้น คือการประยุกต์เครื่องสาย โดยขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันออกไป ใน
ทานองเดียวกันการที่ครูโกวิทย์มีความถนัดทั้งทางซอและไวโอลิน ทาให้สามารถประยุกต์ 2 สิ่งนี้เข้าด้วยกันได้อย่าง
ไพเราะ ถึงแม้ว่าเทคนิคการเล่นของเครื่องดนตรีทั้ง 2 ชนิดนี้จะมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อท่านได้จับไวโอลิน ยังคงมี
ความรู้สึกถึงเครื่องสาย มีอารมณ์เพลง การที่ใช้คันชักสั้นยาวต่างๆ ทาให้สามารถที่จะมาประยุกต์เข้าด้วยกันได้อย่าง
ไพเราะ สิ่งที่ดูต่อมาในการประยุกต์ใช้ไวโอลินเล่นเพลงแนวไทยเดิมนั้นก่อนที่จะมีการประยุกต์การใช้ไวโอลินเล่ น
เพลงแนวไทยเดิม ผู้เรียนต้องมีความรู้ในการเล่นไวโอลินเป็นอย่างดี มีเทคนิคทางคลาสสิคที่ถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่
บันไดเสียง กาลังเสียง การประดับประดา ชื่อศัพท์ที่จะใช้ อารมณ์ ของเพลง และการเข้าใจแบบฟอร์มและฉันท
ลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น เมื่อผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการเล่นไวโอลินเป็นอย่างดีจะทาให้ผู้ที่ได้ฟังรู้สึกมีอารมณ์
ร่วมไปด้วยกับการฟัง
แนวคิดการคัดเลือกผู้เรียนไวโอลินแนวไทยเดิม
1. ผู้เรียนควรมีความจาที่ดี มีความละเอียดละออ
2. ผู้เรียนควรมีระเบียบวินัยในการเรียน
3. ผู้เรียนควรมีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียร
4. ผู้เรียนต้องมีความลึกซึ้งในการเรียนดนตรีไทย และไวโอลิน
5. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถผสมผสานทั้งดนตรีไทยและไวโอลินได้ โดยคานึงถึงถูกต้องและ
ความเหมาะสม
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ส่วนที่ 2 การประยุกต์เทคนิคของไวโอลินกับซอไทย
เทคนิคของซอไทยที่ถูกประยุกต์ใช้ในการเล่นไวโอลินแนวไทยเดิม
การครั่น หรือฟิงเกอร์วิบราโต (Finger Vibrato) หมายถึง เทคนิคการเล่นโน้ตให้เกิดเสียงสั่นระรัวด้วยข้อนิ้ว เพื่อให้
เกิดเสียงที่สั่นอย่างมาก เร้าอารมณ์ความรู้สึกยิ่งขึ้นจากการวิบราโต ครูโกวิทย์สอนสาหรับผู้เรียนขั้นสูงเท่านั้น มี
ลักษณะคล้ายการพรมแต่เปิดนิ้วน้อยกว่าการพรม เน้นการเบียดนิ้วเหมือนกับการกลิ้งนิ้ว
เทคนิคของไวโอลินที่ถูกประยุกต์ใช้ในการเล่นไวโอลินแนวไทยเดิม
ดับเบิ้ ล สต็อป (Double stop) หมายถึง การเล่นบนสาย 2 สายพร้อมกัน คู่ กันเป็ นเสียงประสาน ครู
โกวิทย์จะให้กดนิ้วและสีทีละโน้ต เมื่อเสียงตรงแล้วจึงเริ่มสี 2 สองพร้อมกัน
ฮาร์โมนิคส์ (Harmonics) หมายถึง การใช้ปลายนิ้วแตะเบาๆบนสาย ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของเครื่องสาย
ที่ทาให้เกิดเสียงเบาหวิวขึ้นมา ครูโกวิทย์จะให้ฝึกการดีดด้วยปลายนิ้วมือขวาให้ได้เสียงและจังหวะที่สม่าเสมอ
พิซซิคาโต (Pizzicato) หมายถึง การใช้นิ้วมือขวาในการดีดสาย แทนการสีด้วยคันชัก ครูโกวิทย์จะสอนให้
ดีดพร้อมถือคันชัก โดยจะต้องคุมน้าหนักมือให้สม่าเสมอและคงที่ทกุ ครัง้ ทีด่ ดี
เลฟท์ แฮนด์ พิ ซซิ ค าโต (Left hand pizzicato) เป็ น การใช้ นิ้ วมือ ซ้ายในการดีด มัก จะใช้ นิ้ วก้อ ย ครู
โกวิทย์จะให้ฝกึ กาลังนิ้วมือซ้าย คือนิ้วทุกนิ้วจะต้องมีกาลัง โดยเฉพาะนิ้วก้อย
วิบราโต (Vibrato) หรือเสียงระรัว ในทางเครื่องสายหมายถึง เทคนิคการเล่นโน้ตให้เกิดเสียงสั่นระรัวด้วย
ข้อนิ้ว ข้อมือ และแขน เพื่อให้เกิดความไพเราะและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นจากการสีแบบปกติ ครูโกวิทย์จะให้ฝึกมือให้ไม่
เกร็งและเป็นธรรมชาติให้ขณะที่คลอนมือ ให้นิ้วเคลื่อนไหวให้ลักษณะนอน-ตัง้
เทคนิคที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างไวโอลินและซอไทยที่ถูกประยุกต์ใช้ในการเล่นไวโอลินแนวไทยเดิม
การควง หรือเดตาเช (Détaché) คือการเล่นสลับคันชักต่อโน้ตหนึ่งตัว ครูโกวิทย์จ ะเน้นฝึกการเปลี่ยนคันชักให้ได้
เสียงที่ต่อเนื่อง
การโยงเสียง หรือสเลอ (Slur) เป็นการเล่นไวโอลินโดยการกดโน้ตตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ต่อการลากหนึ่งคันชัก
วิธีการสอนของครูโกวิทย์คือจะต้องลากคันชักให้ต่อเนื่อง ไพเราะ โดยที่นิ้วมือซ้ายที่กดโน้ตนั้น จะต้องสัมพันธ์กั นกับ
มือขวาที่ลากคันชัก เพื่อให้เกิดเสียงขึ้นมีความต่อเนื่อง
การสะอึก หรือสตัคคาโต (Staccato) เป็นเทคนิคที่เล่นเสียงสั้นและขาดจากกัน โดยที่คันชักไม่ยกออกจากสาย
และมีหยุดเล็กๆ ระหว่างตัวโน้ต ซึ่งทาให้เสียงที่ถูกเล่นออกมานั้นได้สั้นกว่าค่าโน้ตจริงครึ่งหนึ่ง ครูโกวิทย์จะให้ฝึก
การถ่วงแขนและมือให้ไม่เกร็งและเป็นธรรมชาติ ฝึกการใช้นิ้วชี้ถ่ายเทน้าหนัก และจะต้องรู้จักความยาวของคันชัก
การเน้นเสียง หรือมาร์ทาเล (Martelé) เป็นเทคนิคที่เล่นด้วยการเน้นน้าหนักของคันชักให้มากกว่าปกติ ครูโกวิทย์
จะให้ฝึกการแตะคันชักให้นิ่ง ฝึกการทาให้มีกาลังเสียง ต้องรู้จักความยาวของคันชัก รู้จักน้าหนักมือในการสี และ
ต้องไม่เกร็ง
การขยี้ หรือเทรโมโล (Tremolo) เป็นเทคนิคการรัวคันชักอย่างรวดเร็วบนสายเดียวกันหรือโน้ตเดียวกัน
ครูโกวิทย์จะเน้นการสะบัดข้อมืออย่างรวดเร็ว และต้องไม่เกร็ง
การเอื้อน หรือกลิสซันโด (Glissando) หมายถึง การใช้นิ้วรูดบนสาย เพื่อให้เกิดเสียงลักษณะของการรูดขึ้นมา
วิธีการของครูโกวิทย์คือต้องมีหนักมีเบาเพื่อให้เกิดน้าเสียง หรือความเป็นไทย ต้องไม่เกร็งมือและนิ้ว แต่ต้องมีกาลัง
การพรมนิ้ว หรือทริลล์ (Trill) หรือการพรมนิ้ว หมายถึง การเล่นโน้ต 2 ตัวสลับกันไปมาอย่างเร็ว แต่ยังคง
ค่าจังหวะโน้ตนั้นๆอยู่ ครูโกวิทย์จะเน้นเรื่องของกาลังนิ้ว คือนิ้วทุกนิ้วจะต้องมีกาลัง เช่น ในขณะที่กดสายไวโอลิน
นิ้วจะต้องมีกาลังเหมือนเรากาลังตอกตะปู
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การปริบ หรือมอร์เดนต์ (Mordent) หมายถึง เป็นโน้ตประดับที่ มีโน้ต 2 ตัวเล่นสลับกันอย่างเร็วระหว่าง
โน้ตหลักกับโน้ตที่มีเสียงต่ากว่า 1 เสียง ครูโกวิทย์จะให้ฝึกการสะบัดนิ้ว อาจจะเริ่มจากช้าทีละนิ้วแล้วค่อยๆเพิ่ม
ความเร็วขึ้น
ลูกสะบัด หรืออัชชาคาตูรา (Acciaccatura) เป็นโน้ตตัวเล็กที่อยู่หน้าโน้ตหนัก มักเล่นก่อนโน้ตหลั กเพียง
เล็กน้อยจนดูเหมือนสะบัด ครูโกวิทย์จะให้ฝึกสะบัดสายเดียว และสองสาย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษาที่พบว่า พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษามีความเกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคมต่าง ๆ ที่มีการสืบทอดกันมา ทาให้สาเนียงของดนตรีในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน
ออกไป ทาให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะชนชาตินั้น ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา อินทรสุนานนท์ (2540) ที่ได้ให้ความหมาย
ของวัฒนธรรม ไว้ว่า “วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงความเจริญงอกงาม วัฒนธรรมเป็นมรดกที่สาคัญยิ่งของสังคมมนุษย์
มนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษาย่อมมีวัฒนธรรมซึ่งได้มาโดยการเรียนรู้จากการถ่ายทอดของคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง มนุษย์
ที่เกิดมาอยู่ในสังคมใดก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมนั้น มีการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ สนองความต้องการของตนเอง เพราะมนุษย์ทุกคนต่างยังมีความต้องการใน
สิ่งต่าง ๆ อย่างไม่สิ้นสุด ” และมีงานวิจัยก่อนหน้าที่แสดงให้เห็นว่า แนวคิดความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมดนตรี
ศึกษาแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของดนตรีที่แต่ละสังคมที่มีการสืบทอดกันมา ทาให้สาเนียงของดนตรีในแต่ละสังคมมี
ความแตกต่างกันออกไป ทาให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะชนชาตินั้นๆ ปัจจุบันมีคนจานวนมากสนใจในวัฒนธรรมดนตรีที่
แตกต่างจากสังคมตนเอง เห็นได้ชัดจากสถาบันการสอนดนตรีที่มีหลากหลายมากขึ้น (ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์.
2552)
แนวคิ ดการนาเพลงไทยเดิมมาบรรเลงบนไวโอลิน นั้น ครูโกวิทย์ได้ทาการเปรียบเทียบดนตรีไทยเป็ น
เหมือนอีกภาษาหนึ่ง มีสาเนียง มีอารมณ์ เพลง มีบันไดเสียง และเทคนิคที่สามารถพลิกแพลงได้ ต่างจากดนตรี
ตะวันตกที่เน้นการเล่นตามแบบแผนของผู้ประพันธ์ ผู้เรียนต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งในแง่ความรู้ความเข้าใจในการ
เล่นทั้งทางด้านสาเนียง เทคนิค และเอกลักษณ์เฉพาะของทั้งซอไทยและไวโอลิน โดยแต่ละเทคนิคของซอไทยและ
ไวโอลินควรแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และใช้แต่ละเทคนิคมาประยุกต์การบรรเลงไวโอลินแนวไทยเดิมอย่าง
เหมาะสม และในด้านวิธีการสอนการเล่นไวโอลินแนวไทยเดิมนั้น ครูโกวิทย์เริ่มจากบทเพลงระดับง่ายไปยาก แล้วจึง
สอดแทรกเทคนิคแนวเพลงไทยเดิมลงไปในบทเพลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยก่อนหน้าของ กาญจนา
อินทรสุนานนท์ (2541) ที่ศึกษาองค์ความรู้ศิลปินแห่งชาตินายศิริ วิชเวช ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
ท่านได้แสดงให้เห็นว่า การศึกษาวัฒนธรรมไทยมีความเกี่ย วข้องกันเป็นอย่างมากต่อวงการดนตรีไทย มีความสาคัญ
ต่อการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สารธารณชน สู่นานาชาติ ซึ่งการบรรเลงเดี่ยวไวโอลินบทเพลงลาวแพนของครู
โกวิทย์นั้น ถือเป็นการคิดนอกกรอบของดนตรีไทย ที่นามาสู่แนวคิดการประยุกต์ดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ ทาให้
เป็นการเผยแพร่บทเพลงไทยโยใช้เครื่องดนตรีสากลนั้นคือการใช้ไวโอลิน ซึ่งถือว่าเป็นการบรรเลงดนตรีที่ประยุกต์
ขึ้นมาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ที่ไม่ได้ล้มล้างความคิด หรือวัฒนธรรมเดิมที่มีมาแต่โบราณ แต่ถือเป็นการสร้างสรรค์
ดนตรีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ดนตรีไทย (ยงยุทธ เอี่ยมสะอาด : 2555) เป็นไปเช่นเดียวกันกับการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านดนตรีไทยของครูจรัส ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านดนตรีไทยที่มีความรู้เป็นที่ยอมรับว่าท่านเป็น
ธนาคารดนตรีไทย ท่านเป็นผู้ที่เชียวชาญที่มีองค์ความรู้จนสามารถจัดทาฐานคลังข้อมูลทางวัฒนธรรมดนตรีไทย ซึ่ง
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ครู โกวิ ท ย์ เป็ น ต้ น (มานพ วิ สุ ท ธิ แ พทย์ : 2552) และ “พหุ วั ฒ นธรรมดนตรี ”
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(Multicultural Music) ของดนตรีตะวันตกกับดนตรีไทยจะมีจุดกาเนิดที่ต่างกัน มีเอกลักษณ์ต่างกันตามแต่ที่มีของ
แต่ละเครื่องดนตรี มีการพัฒนาตามวัฒนธรรม แต่ดนตรีสากลก็มีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทย มีการผสมผสาน
วัฒนธรรมดนตรีเข้าด้วยกันจนกลายเป็นพหุวัฒนธรรมดนตรีดังในทุกวันนี้ (ณั ชชา พันธุ์เจริญ : 2559) การสอน
ดนตรีศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมดนตรี (Multicultural Music Education) เป็นแนวคิดที่ใช้กันหลายประเทศทั่วโลก
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและทักษะทางสังคมวัฒนธรรมของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้มีดนตรีเป็นพื้นฐานของการ
เรียนรู้ของชีวิต เพราะการมีประสบการณ์ ทางด้านดนตรีที่หลากหลายนั้นจะทาให้ผู้เรียนมีมุมมองความคิดและ
ทัศนคติที่เปิดกว้าง เข้าใจและยอมรับว่าแต่ละวัฒนธรรมมีดนตรีที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานการอยู่ ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม (ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ และ นันธิดา จันทรางศุ, 2560)
วิธีก ารสอนการเล่ น ไวโอลิ น แนวไทยเดิ ม ของครูโกวิท ย์ ที่ ได้ ส อนจากบทเพลงที่ ง่ ายไปยาก มี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อม สร้างแรงจูงใจ มีการสอดแทรกให้ได้สัมผัส ให้มีความน่าสนใจในการบรรเลง มีการสอดแทรกสาเนียง
แนวไทยลงไปในเพลงคลาสสิค ทาให้เห็นความแตกต่างของการบรรเลง บันไดเสียง และการโอนปรับต่าง ๆ ที่ไม่
เหมือนกัน นั้น มีความคล้ายคลึงกับการวิธีการสอนดนตรีของซูซูกิ ที่ได้ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถจดจาคาต่าง ๆ ได้ ซูซูกิเชื่อว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก เป็นวิธีพัฒนาความสามารถต่าง ๆ
ของเด็ก ซึ่งวิธีนี้จะทาให้เด็กที่เรียนไวโอลินสามารถพัฒนาไปสู่ความสามารถในระดับบมาตราที่สูงได้ ซึ่งเวลาที่เรียน
ความถี่ในการฝึกฝน และการจัดสภาพแวดล้อมทางดนตรีให้เด็กถือเป็นหัวใจที่สาคัญ มาก (Shinichi Suzuki. :
1898 -1998) และจากงานวิจัยของประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ ที่ศึกษาเทคนิคการสอนไวโอลินของครูโกวิทย์ นั้น
พบว่า ท่านได้ยึดหลักการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยท่านจะศึกษาถึงความถนัดของเด็ก อุปนิสัย ความมี
สติปัญญา ข้อเด่น ข้อด้อยของเด็กแตะละคนมาเป็นหลักพิจารณาในการเลือกวิธีการสอน และท่านจะเริ่มด้วยหลัก
ของการเคลื่อนไหวเพื่อบริหารร่างกายปรับสภาพร่างกายให้พร้อมต่อการเล่นไวโอลิน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่
สาคัญของดาลโครซ (Emile Jaques – Dalcroze) คือ ยูริธึมมิก (Eurhythmic) ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวทาง
จังหวะที่ดี (good rhythmic movement) ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาการทางดนตรีในตัวผู้เรียน ครูโกวิทย์ได้วาง
หลักการสอนอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นนาเสนอ ขั้นการสอน ขั้นสรุปการสอน และขั้นการประเมินผล ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการสอนของโคดาย (Zoltan Kodaly) ที่จัดลาดับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เนื้อหาและการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจัดเป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายาก
ซึ่งช่วยทาให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นครูโกวิทย์ยังได้มีการสอนโดยให้นักเรียนมีการแตกฉาน
ทางองค์ความรู้แห่งดนตรี โดยการบูรณาการความรู้ทางดนตรีเพื่อสร้างปัญญาทางความคิดมีเหตุผล ซึ่งถือเป็นการ
ฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ทฤษฎีดนตรีและพัฒนาสู่ความสามารถทางการรับรู้ทางดนตรี ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุรางค์ โค้วตระกล ที่กล่าวถึง การประเมินผลนั้น หมายถึง ความสามารถที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
ในการตัดสินวินิจฉัยคุณค่าของสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือประสบการณ์จากการอ่าน หรือการฟัง
ในส่วนของวิธีการสอนเทคนิ ค ไวโอลิน ครูโกวิท ย์ได้ นาเทคนิ ค ต่ าง ๆ มาประยุกต์ใช้ โดยเทคนิ ค ที่ ถูก
ประยุกต์ใช้ในการบรรเลงไวโอลินแนวไทยเดิมมีทั้งหมด 16 เทคนิค โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เทคนิคของซอ
ไทย 1 เทคนิค คือ การครั่น เทคนิคของไวโอลิน 5 เทคนิค คือ ดับเบิ้ลสต็อป ฮาร์โมนิคส์ พิซซิคาโต เลฟท์แฮนด์พิซ
ซิคาโต และวิบราโต และเทคนิคที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างไวโอลินและซอไทย 10 เทคนิค คื อ การควงนิ้ว การ
โยงเสียง การสะอึก การเน้นเสียง การขยี้ การเอื้อน การพรมนิ้ว การปริบ และลูกสะบัด
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ท่านสามารถใช้แนวคิดของครูโกวิทย์ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดแบบ
พหุวัฒนธรรมได้
ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัย
2. สามารถนาข้อมู ลจากงานวิจัยนี้ จั ดท าเป็ นหนั งสือหรือแบบฝึกหั ดเฉพาะสาหรับ ผู้ที่ ต้อ งการเรียน
ไวโอลินแนวไทยเดิม
3. ควรศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลชนิดอื่นๆ ในบทเพลง
แนวไทยเดิม
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มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : การวิจัยเชิงคุณภาพ
MISCONCEPTIONS IN ECONOMICS AMONG GRADE 9 STUDENTS : A QUALITATIVE STUDY
สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ1
Sorrapong Charoenkittayawut1
ชรินทร์ มั่งคั่ง1 และ นงเยาว์ เนาวรัตน์2
Charin Mangkhang1 and Nongyao Nawarat2
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1รองศาสตราจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2รองศาสตราจารย์ประจาภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการนาเสนอในบทความนี้ครอบคลุม 7 มโนทัศน์ที่
สาคัญ ได้แก่ (1) เศรษฐศาสตร์ (2) เศรษฐศาสตร์จุลภาค (3) เศรษฐศาสตร์มหภาค (4) ค่าเสียโอกาส (5) ปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ (6) ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ และ (7) หน่วยทางเศรษฐกิจ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ภาคปลาย ปี การศึ กษา 2560 ด้วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึกโดยทาการเก็บรวบรวมข้อมู ลจนกว่าข้อมูลอิ่มตัว ซึ่งมี
นักเรียนที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จานวนทั้งสิ้ น 30 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา
พบว่า ผู้เรียนมักประสบกับปัญหาความไม่เข้าใจในมโนทัศน์อย่างสมบูรณ์หรือความคลาดเคลื่อนทางมโนทัศน์ทาง
เศรษฐศาสตร์ เนื่องจากผู้เรียนสร้างมโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์ด้วยการใช้วิธีการตีความหมายทางภาษา และใช้
สามัญสานึกในชีวิตประจาวันของนักเรียนในการสร้างกรอบมโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์เป็นสาคัญ นอกจากประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแล้ว ผู้เรียนบางรายประสบกับปัญหามโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์ที่สูญ
หายไปอีกด้วย
คาสาคัญ: มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน, เศรษฐศาสตร์, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ABSTRACT
The objective of this qualitative research was to investigate misconceptions of basic
economics among Grade 9 students. The economic conceptions presented in this paper included
only seven main concepts: (i) economics, (ii) microeconomics, (iii) macroeconomics, (iv)
opportunity cost, (v) economic problem, (vi) economic resource, and (vii) economic unit.
Participations consisted of Grade 9 students who were enrolled in the studied school in Prachin
Buri Province. Data collection was conducted in the second semester in the academic year 2017
and in-depth interview was used for collecting data until data saturation was achieved with 30
students. Findings revealed that most students misunderstood the economic concepts due to
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that students mainly created their own economic concepts by means of literal interpretation and
use of their daily common sense. In addition to the dilemma of misconceptions, some had
problems in terms of missing economic concepts.
Keywords : Misconceptions, Economics, Grade 9 Students
เป็นมาและความสาคัญของปัญหา
“เศรษฐศาสตร์” เป็นหนึ่งในแกนหลักของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ว่าด้วย
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จากัด หรื อการ
ตัดสินใจของมนุษย์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ว่าจะผลิตอะไร (What) ผลิตอย่างไร (How) และผลิตเพื่อใคร (For Whom) (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553) ด้วยเหตุนี้ เศรษฐศาสตร์จึงนับมีบทบาทที่สาคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์
ในการทากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ดังที่ National Council on Economic Education (1997) ได้กล่าว
ว่า “เศรษฐศาสตร์มีบทบาทโดยตรงต่อวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อประชาชนในบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค เศรษฐศาสตร์
จึงมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งในฐานะของผู้บริโภคและผู้ผลิต อีกทั้ง ยังมีบทบาทสาคัญต่อนโยบายสาธารณะระดับ
ท้องถิ่น รัฐ ประเทศชาติ และระหว่างประเทศ ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจอย่างดีทางเศรษฐศาสตร์จึงมีส่วนทาให้
ประชาชนเข้าใจถึงอานาจที่มีผลต่อการดารงชีวิตในแต่ละวันและยังช่วยในการบ่งชี้และประเมินผลลัพธ์ของการ
ตัดสินใจของภาคเอกชนและนโยบายสาธารณะ สถาบันต่าง ๆ ภายใต้เศรษฐกิจแบบประชาธิปไตยจะมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น หากพลเมืองภายในประเทศมีจุดเชื่อมต่อที่ดีและเข้าใจเป็นอย่างดีทางด้านเศรษฐศาสตร์”
อย่างไรก็ดี การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษานับได้ว่าเป็นช่วง
เริ่มต้นที่สาคัญในการเรียนรู้ การปลูกฝังและการถ่ายทอดแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่เยาวชนของประเทศ
(Kneppers, Boxtel and van Hout-Wolter. 2012; Nazeer. 2006) การศึ ก ษาเศรษฐศาสตร์ ในช่ ว งวั ย นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญคือ เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดทักษะด้านการคิดอย่างสมเหตุสมผล และองค์
ความรู้และทัศนคติทางเศรษฐศาสตร์ที่ดีต่อการเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพในสังคม (Schug. 1985) เป็น
จุด เริ่ม ต้น การสร้างฐานความคิ ด และมุ มมองที่ เกี่ยวข้องกั บ โลกทางเศรษฐกิจ ที่ มีค วามซับ ซ้อ นมากยิ่งขึ้นต่ อไป
(สุ ม นทิ พ ย์ บุ ญ สมบั ติ . 2555ก; 2555ข) ท าให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามเหตุ ผ ลทางเศรษฐศาสตร์ แ ละเป็ น การพั ฒ นาวิ ถี
แนวความคิ ด ในเชิ ง เศรษฐศาสตร์ (Economic Way of Thinking) รวมไปถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ผู้เรียนได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวัน (Kneppers, van Boxtel and
van Hout-Wolters. 2012; สุ ม นทิ พ ย์ บุ ญ สมบั ติ . 2555ก; 2555ข) และในบริ บ ทที่ มี ค วามแตกต่ า งออกไป
(Kneppers, van Boxtel and van Hout-Wolters, 2012) การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในช่วงเริ่มแรกนี้จะมี
บทบาทที่สาคั ญ ต่อการสร้างมโนทัศ น์พื้ นฐานที่จาเป็น สาหรับการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับ ที่สูงขึ้นไปอีกด้วย
(สุมนทิพย์บุญสมบัติ. 2555ก; 2555ข; Nowicki and Meehan. 1996)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่า ปัญ หาที่มักพบในการพัฒ นามโนทัศ น์คลาดเคลื่อนในตัว
ผู้เรียนในเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ คือ การเรียนโดยใช้การท่องจาเป็นหลักและการเรียนรู้อย่างไม่กระตือรือร้นในชั้น
เรียน อันเนื่องมาจากจุดหมายของการเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์ด้วยการท่องจาเพื่อใช้ในการสอบเท่านั้น (Nazeer.
2006) จากการศึกษาของ Kneppers, van Boxtel and van Hout-Wolters (2012) ยังพบว่า ปัญหาที่สาคัญของ
ผู้เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาคือการขาดการเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ (Conceptual
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Network) และการไม่สามารถประยุกต์ความรู้หรือมโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการมองปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่าง
ถูกต้อง เนื่องด้วยผู้เรียนประสบกับความยากลาบากในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนเชื่อมโยงของแต่ละมโนทัศน์
ด้วยเหตุและผลดังกล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง“เศรษฐศาสตร์” ของ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงเริ่มแรกของการเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ผลการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ในเชิงของข้อมูลสะท้อนกลับในเนื้อหาทางเศรษฐศาสตร์ที่ผู้เรียนมักประสบ
ปัญหาที่ผู้เรียนมีความคิดสาคัญหรือความคิดรวบยอดที่แตกต่างไปจากความเป็นจริงหรือความรู้ความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์นัก สารสนเทศที่ได้นี้จะเป็นแนวทางที่สาคัญในการพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ในสาระเศรษฐศาสตร์เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ที่ถูกต้องทางเศรษฐศาสตร์ให้ผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกศึกษาถึงมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน หมายถึง ความคิดสาคัญหรือความคิดรวบยอดที่แตกต่างไปจากความเป็นจริงหรือ
ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
เศรษฐศาสตร์ หมายถึง เนื้อหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยที่การศึกษาครั้งนี้มโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์
ครอบคลุมเฉพาะ 7 มโนทัศน์ ได้แก่ (1) เศรษฐศาสตร์ (2) เศรษฐศาสตร์จุลภาค (3) เศรษฐศาสตร์มหภาค
(4)
ค่าเสียโอกาส (5) ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ (6) ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ และ (7) หน่วยทางเศรษฐกิจ
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ ให้ ข้อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้งนี้ ได้ แ ก่ นั ก เรีย นที่ ก าลั งศึ ก ษาในชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2560 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี จานวนทั้งสิ้น 30 ราย
2. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวผู้วิจัย แนวคาถามในการสัมภาษณ์ และเครื่องบันทึกเสียง
สาหรับแนวคาถามในการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตมโนทัศน์เศรษฐศาสตร์พื้นฐานตามตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยที่ผู้วิจัย
สร้างคาถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตอบคาถามหรือสนทนาได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ผู้วิจัยอาจถาม
คาถามเพิ่มเติมในประเด็นข้อคาถามเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวในข้างต้น
โดยที่ ผู้ วิจัยทาการสัมภาษณ์ จนกว่าที่ ได้ข้อมูลที่อิ่มตัว ในการศึ กษาครั้งนี้ ผู้วิจั ยท าการเก็บ รวบรวมข้อมู ลจาก
นักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนได้ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถจาแนกตามมโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เศรษฐศาสตร์ (Economics)
ความหมายของคาว่า ‘เศรษฐศาสตร์’ ในบทเรียนในประเทศไทยนั้น มักให้คานิยามไว้ว่าเป็น ‘วิชาที่
ศึกษาถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด เพื่ อตอบสนองความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด’ หรืออาจกล่าวได้ว่า ‘เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่ างจ ากั ด ให้ เกิ ด ประโยชน์ อ ย่ างคุ้ ม ค่ า นั่ น เอง’ จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่า นั ก เรียนบางส่ วนได้ ให้ ค านิ ย ามหรือ
ความหมายของคาว่า ‘เศรษฐศาสตร์’ ไว้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อีกทั้ง ยังสามารถระบุถึงรากศัพท์ของคาว่า
เศรษฐศาสตร์ที่มีรากศัพท์มาจากคาว่า ‘oikonomia’ ที่แปลว่า ‘การบริหารจัดการของครัวเรือน’ ดังนี้
เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จากัด…เศรษฐศาสตร์ยังหมายถึงการจัดการครัวเรือน
การจัดการเศรษฐกิจในบ้าน
อย่างไรก็ดี นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์มีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ อัน
เนื่องมาจากสาเหตุของทรัพยากรมีอยู่อย่างจากัด ในขณะที่มนุษย์เองมีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่จากัด
ทั้งนี้ มโนทัศน์ที่ขาดหายไปจากการให้ความหมายหรือคานิยามของนักเรียนกลุ่มนี้นั้น คือ ไม่ได้กล่าวคือ ลักษณะที่
สาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ในแง่ของการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ดังปรากฏจากการสัมภาษณ์
ดังนี้
เศรษฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อทรัพยากรที่มี อ ยู่
อย่างจากัดแต่ความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จากัดค่ะ
นอกจากนี้ นักเรียนบางรายได้ให้คานิยามหรือความหมายของเศรษฐศาสตร์ ที่ขาดมโนทัศน์ที่สาคัญว่าด้วย
ความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือจากัด ปรากฏในการสัมภาษณ์ดังนี้
เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตเราในภาพรวมคือเราต้องจัดสรรทรัพยากรสิ่งที่มีจากัดที่ป ร ะ ช า ช น
ต้องการมาก
2. เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในส่วยย่อยระดับบุคคลหรือองค์กร
ธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่ง เช่น การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต การกาหนดราคาสินค้า ตลาด
สินค้า และปัจจัยการผลิต ทั้งนี้ เศรษฐศาสตร์จุลภาคส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของการกาหนดราคาของสินค้าและ
บริการหรือปัจจัยการผลิต จึงทาให้บางครั้งเรียกเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่า ‘ทฤษฎีราคา’ (Price Theory) จากการ
สัมภาษณ์ นักเรียน พบว่า นักเรียนบางรายได้ให้ค วามหมายของเศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยมุ่งเน้นพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจในขอบเขตของหน่วยย่อยทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ ดังนี้
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับส่วนย่อยของระบบเศรษฐกิจ ครับครัว องค์กร
...จุลภาคน่าจะเป็นการศึ กษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัด ในการ
บริโภคว่าคนต้องการขนาดไหน เช่น คนต้องการสินค้าตัวนี้มากน้อยแค่ไหนเหมาะเอาไปผลิตไ ห ม ทั้ ง
ภาคของครัวเรือน บริษัท
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อย่างไรก็ดี นักเรียนบางรายได้ให้ ค วามหมายหรือค าจ ากัดความของเศรษฐศาสตร์จุ ลภาค โดยที่
พยายามเชื่อมโยงคาว่า ‘จุลภาค’ นั่นหมายถึง ‘เล็กๆ’ หรือ ‘หน่วยเล็ก ๆ’ เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ นักเรียนกลุ่มนี้จึง
พยายามมุ่งเน้นที่จะนิยามเศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยตีความหมายเน้นไปที่คาว่า ‘เล็ก ๆ’ โดยที่ละเลยมโนทัศน์ที่
แท้จริงของเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าเป็นการศึ กษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในส่วยย่อยระดับบุคคลหรือองค์กรธุรกิจ
หน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นสาคัญ
เศรษฐศาสตร์จุลภาคศึกษาเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจในชุมชนเล็ก ๆ หมู่บ้าน เครือข่าย สังคมธรรมด า
เล็กๆ ความเป็นอยู่ พฤติกรรมของคน โรงงาน
ระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กในครอบครัว เช่น ทาการเกษตร โรงงานภายในประเทศ
นอกจากนี้ นักเรียนบางรายได้ให้ความหมายหรือคาจากัดความของเศรษฐศาสตร์จุลภาค โดยที่พยายาม
เชื่ อ มโยงค าว่ า ‘จุ ล ภาค’ ว่า เป็ น การศึ ก ษาในลั ก ษณะกลุ่ ม คนหรือ ชุ ม ชนเป็ น ส าคั ญ ซึ่ งอาจจะท าให้ ม องภาพ
เศรษฐศาสตร์จุลภาคในลักษณะที่ละเลยของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคลไป ดังเช่น
...จุลภาคเป็นวิชาที่ศึกษาถึงมีผลแค่กลุ่ม ๆ หนึ่ง เศรษฐกิจชุมชน เช่นการค้าขายสินค้า กลุ่มเกษตรกร
ขายผลไม้ การลดดอกเบี้ยเพิ่ม ดอกเบี้ยของชุมชนหนึ่ง โรงงาน บริษัท ตลาด
...เป็นวิชาที่สอนและเรียนและศึกษาเกี่ยวกับการจัดการในชุมชน สหกรณ์ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า
3. เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics)
เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจทั้งระบบในส่วนรวมของประเทศ อาทิ
รายได้ประชาชาติ ปริมาณเงิน การบริโภค การออมและการลงทุน การจ้างงานโดยรวม การค้าระหว่างประเทศ
การคลัง หนี้สาธารณะ การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึง การว่างงาน เงินเฟ้อ และเงินฝืด เป็นต้น จากการสัมภาษณ์นั้น
นักเรียนได้ให้คานิยมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคว่าเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในขอบเขตของระดับประเทศเป็น
สาคัญ ดังนี้
เศรษฐศาสตร์ม หภาคเป็ น การศึ ก ษาเศรษฐกิ จ ภาพรวมระดั บ ประเทศ เช่ น ผลผลิ ต โดยรวมของ
ประเทศ การเงิน การจ้างงาน การพัฒนาประเทศ
อย่างไรก็ดี นักเรียนส่วนใหญ่มักระบุถึง มโนทัศน์ เนื้อหา หรือประเด็นที่ศึกษาในเศรษฐศาสตร์มหภาค
ได้อย่างถูกต้อง แต่ยังคงมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคาว่า ‘มหภาค’ (Macro) โดยที่มีเข้าใจผิดหรือมักแปล
อย่างตรงตัวว่าหมายถึง ‘ใหญ่’ หรือ ‘สิ่งที่มีขนาดใหญ่’ ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้เกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนว่าเศรษฐกิจ
มหภาคว่าเป็น ‘เศรษฐกิจขนาดใหญ่’ นั่นเอง ดังปรากฏในการสัมภาษณ์ ดังนี้
...ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ หรือมีผลกระทบทั้งประเทศ
เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นอะไรที่เกี่ยวกับบริษัทใหญ่ ๆ ที่เอกชนช่วยดูแล
นอกจากนี้ นักเรียนบางรายนั้นมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอย่างสิ้นเชิงในมโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค
ดังนี้ปรากฏในบทสัมภาษณ์ดังนี้
... มหภาคนั้นศึกษาเกี่ยวกับการจัดการในประเทศ พูดถึงความต้องการของคนในประเทศ การใช้เงิน
ของคนในประเทศ แรงงาน ที่ดิน ทุน เงินเดือน
4. ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)
ค่าเสียโอกาสเป็นมูลค่าสูงสุดของผลประโยชน์ทางเลือกอื่นที่เสียไป เนื่องมาจากการตัดสินใจเลือกทา
กิจกรรมหนึ่งท่ามกลางบรรดากิจกรรมทางเลือกทั้ งหมด เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจากัด ด้วยเหตุนี้ ถ้านาไปใช้
ในกิจกรรมหนึ่งมากขึ้นย่อมทาให้โอกาสที่จะนาไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ได้น้อยลง ค่าเสียโอกาสจึงถือได้ว่าเป็นต้นทุน
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ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจในทางเลือก การที่เราไม่สามารถเลือกหรือทาทุกอย่างได้อย่า งพร้อมกันนั้น จึงทา
ให้มีค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นนั่นเอง จากการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น ปรากฏผลดังนี้
น่าจะเป็นค่าที่เราเสียไปจากการที่เสียไปจากการเลือกของเราค่ะ เช่นเลือกไปเรียนก็ไม่ได้ไปเที่ยวค่ะ
เราเรียนหนังสือเราจบมาเรามีเงินเยอะ ตัวอย่าง คือเราทางานเอกชนได้เงินเดือน
หมื่นห้าแต่เราเลือกทางานรัฐบาลเราได้หนึ่งหมื่นบาท เราก็ไม่ได้เงินหมื่นห้า มันคือค่าเสียโอกาสครับ
อย่างไรก็ดี นักเรียนบางรายยังคงมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอย่างชัดเจน โดยเข้าใจผิดว่าค่าเสียโอกาส
ในเป็ น สิ่ ง ที่ เราต้ อ งจ่ า ยราคาไป เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารหลั ก หรื อ เข้ า ใจว่ า ค่ า เสี ย โอกาสมี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกันกับการแลกเปลี่ยน (Exchange) ดังปรากฏในการสัมภาษณ์ดังนี้
ค่าเสียโอกาสน่าจะคล้าย ๆ กับค่าบริการ เช่น การเสียเงินค่าบริการเติมเงินมือถือ เราก็ต้ อ ง เ สี ย
อะไรบ้างอย่างเพื่อให้ได้สินค้า
...มันน่าจะเป็นเสียเงินเงินเพื่อซื้อของมั้งครับ เราจ่ายเงินไป เราได้ของมา แลกกันไปแลกกั น มา น่ า จะ
เป็นค่าเสียโอกาส
นอกจากนี้ ยังคงมีนักเรียนบางรายที่อธิบายค่าเสียโอกาสโดยพยายามที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจไปยัง
มโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์อื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า นักเรียนอาจเกิดความสับสนในแต่ละมโนทัศน์ด้วย
ความไม่เข้าใจที่แม่นยาในแต่ละมโนทัศน์ ดังบทสัมภาษณ์ดังนี้
ค่าเสียโอกาสที่หนูคิด คืออาจจะเป็นการที่เราได้ทาสิ่งหนึ่งแต่ไม่ได้ทาสิ่งนั้น เพราะอาจจะมีการแย่งชิง
กัน เช่น การแข่งขันการสุดๆ ของตลาด
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์มีนักเรียนจานวนไม่น้อยที่ยังคงมีมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับค่าเสียโอกาสนี้
หายไป (Missing Concepts) ดังแสดงได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้
ไม่รู้ค่ะ น่าจะเป็นเราผลิตสินค้าแต่ไม่มีคนซื้อ
5. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Problems)
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เป็นปัญหาที่ทุกหน่วยการผลิตจะต้องประสบและคานึงถึง ซึ่งสามารถ
จาแนกออกเป็น 3 ปัญหาหลัก ดังนี้ ประเด็นแรก ผลิตอะไร (What to produce) เป็นปัญหาที่ต้องตัดสินใจว่าจะ
ผลิตสินค้าและบริการอะไร อีกทั้ง จะต้องผลิต สินค้าและบริการจานวนเท่าใดจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค ดังนั้น จึงควรเลือกผลิตสินค้าและบริการที่มีความต้องการและความจาเป็นมากที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก
ประเด็นที่สอง ผลิตอย่างไร (How to produce) เป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าจะเลือกใช้เทคนิคการผลิตอย่างไร จึง
จะทาให้เสียต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่าที่สุด ประเด็นที่สาม ผลิตเพื่อใคร (For whom to produce) เป็นปัญหาที่
ต้องพิจารณาว่าสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นมานั้น จะแบ่งสรรหรือจาหน่ายจ่ายแจกให้แก่บุคคลใดบ้างจึงจะเกิด
ประโยชน์สูงสุด จากสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนบางส่วนยังคงมีความคุ้นเคยกับ
มนโนทัศน์ในปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในรายละเอียดแล้ว
ยังคงพบว่านักเรียนยังมีความรู้ความเข้าใจที่ยังไม่ครบถ้วนมากนัก ดังที่ปรากฏในการสัมภาษณ์
ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การผลิตเราผลิตมาเพื่อใคร เราผลิตอย่างไร
ผลิตเพราะอะไร
อย่างไรก็ดี มีนักเรียนจานวนไม่น้อยที่มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอย่างสิ้นเชิง โดยมักจะเข้าใจว่าคาว่า
‘ปัญหา’ นั้นหมายถึง ‘ความคลาดแคลน’ อาทิ
...ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์
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...ปัญหาเศรษฐศาสตร์อาจจะเป็นว่าเราไม่มีเงินที่จะซื้อของ คล้ายๆกับประเทศเราจนเลยไม่ ส ามารถ
สั่งซื้อของจากต่างประเทศได้ จึงเป็นปัญหาของรัฐบาล...
อีกทั้ง มีนักเรียนอีกหลายหลายยังคงมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนว่า ‘ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ’
นัน้ เป็นการไม่สมดุลกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการ โดยมีรายละเอียดในการสัมภาษณ์ดังนี้
ทรัพยากรไม่เพียงพอกับการนามาผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค
ความต้องการของผู้บริโภค อุปสงค์ - อุปทาน การผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้ นักเรียนหลายหลายมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนไปจากมโนทัศน์ที่ถูกต้องอย่างสิ้นเชิง ดังที่
ปรากฏในการสัมภาษณ์ ดังนี้
การขาดทุน มีคู่แข่งทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรหมดไม่มีผลิต
6. ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Resources)
ในทางเศรษฐศาสตร์ คาว่า ‘ทรัพยากร’ หรืออาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น ‘ปัจจัยการผลิต’ เป็นสิ่ง
ที่นามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยที่ทรัพยากรหรือปัจจัยทางการ
ผลิตในทางเศรษฐศาสตร์นั้นสามารถจาแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุน ที่ดิน แรงงาน และผู้ประกอบการ โดยที่
ผลตอบแทนปัจจัยการผลิตในแต่ละประเภทนั่นคือ ดอกเบี้ย ค่าเช่า ค่าจ้าง และกาไร ตามลาดับ จากการสัมภาษณ์
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มักมีสามารถบอกถึงทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ได้ตามบทเรียน ดังนี้
ทรัพยากรที่ว่าก็มีทรัพยากรมนุษย์และก็ทรัพยากรทางธรรมชาติครับ คือ ที่ดิน ผลตอบแทน คื อ ให้
เช่า ได้ค่าเช่า เอาไปขายได้เงินครับ แรงงาน ผลตอบแทน คือ ค่ าจ้ า ง ทุ น คื อ เงิน ส่วนตั วเอาไปลงทุ น เช่ าที่ ดิ น
สร้างโรงงาน ผลตอบแทนที่ได้คือ ดอกเบี้ย แล้วก็ผู้ประกอบการ ผลตอบแทนคือ ลงทุนไปก็ได้กาไรครับ
อย่างไรก็ดี นักเรียนบางรายมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ ‘ทุน’ ว่าหมายถึง เฉพาะเงินทุนหรือเงิน
ที่ใช้ลงทุนเพียงเท่านั้น หรือเข้าใจว่าทุนนั่นคือ ‘ค่าใช้จ่ายในการลงทุน’ ดังที่ปรากฏในการสัมภาษณ์ดังนี้
ทุน ก็คือ เงินเริ่มต้นในการเริ่มธุรกิจมั่งค่ะ
ทุนน่าจะหมายถึง เงินลงทุนที่การต้องลงทุนที่จะไปเพื่อให้ตั้งกิจการได้ เช่น ถ้าเราเปิดร้านขายของเรา
ก็ต้องมีเงินทุนก่อน แล้วก็ลงทุนซื้อของเพื่อมาขาย น่าจะประมาณนี้
อย่างไรก็ดี นักเรียนบางรายยังคงมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ซึ่งอาจเข้าใจว่า
ผู้ประกอบการนั่นก็คือ หัวหน้าคนงานบ้างหรือเป็นเจ้าของธุรกิจบ้าง ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนจากมโนทัศน์ที่ถูกต้องว่า
ผู้ประกอบการนั้นเป็นผู้ที่รวบรวมปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุน เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังที่ปรากฏในการสัมภาษณ์ ดังนี้
ผู้ประกอบการ คือคนที่เป็นหัวหน้าคนงานหรือจะทาสิ่งที่อยากจะทา หรือคนที่ดูแลคนงานให้ ท างาน
ตามที่สั่ง
นอกจากนี้ มีนักเรียนบางส่วนที่ยังคงมีมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับทุนที่หายไป (Missing Conception)
กล่าวคือ ยังคงไม่สามารถอธิบายได้ว่าทุนนั้นคืออะไร ดังปรากฏในการสัมภาษณ์ ดังนี้
ทุน คือ ทุน ไม่รู้สิว่าคืออะไร
7. หน่วยทางเศรษฐกิจ (Economic Unit)
หน่ วยทางเศรษฐกิ จ หมายถึง บุ ค คลหรือ องค์ ก รต่า ง ๆ ซึ่ งเป็ น ผู้ป ระกอบการทางเศรษฐกิ จ และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจที่กล่าวถึงในบทเรียนของระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้นมักเป็นระบบเศรษฐกิจ
อย่างง่าย ที่ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มหลัก ๆ โดยที่แต่ละหน่วยนั้นมีองค์ประกอบ หน้าที่ และเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
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ที่แตกต่างกันออกไป ประเภทแรก หน่วยครัวเรือน (Household) เป็นหน่วยเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องทั้งการเป็นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิตและผู้บริโภค ประเภทที่สอง หน่วยธุรกิจ (Business Unit) เป็นหน่วนที่นาเอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆมา
ผสมผสานกันผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่ในหน่วยเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจด้วยกันเอง หรือหน่วยของรัฐบาล โดยที่หน่วยของธุรกิจก็จะมีหน้าที่ทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย
และประเภทที่สาม หน่วยรัฐบาล (Government) เป็นหน่วยงานส่วนราชการหรือภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดาเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งจะช่วยหลือ ส่งเสริม และควบคุมดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตาม
แนวที่ประเทศต้องการ จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนบางส่วนสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของหน่วย
เศรษฐกิจในรูปแบบอย่างง่าย กล่าวคือ มีเพียงหน่วยครัวเรือนและหน่วยของธุรกิจ ดังปรากฏในการสัมภาษณ์ ดังนี้
จะมีผู้ผลิตกับผู้บริโภคค่ะ คือผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกมาให้ผู้บริโภคซื้อ
ระบบเศรษฐกิจนั้นจะเกี่ยวข้องกับการมีผู้ผลิตผู้บริโภคมีการซื้อขายกัน มีการห มุ น เวี ย น กั น ท า ง
การเงิน เช่น ผู้ผลิตก็จะผลิตสินค้าของออกมาให้ผู้ซื้อ ซื้อ ครับ
นอกจากนี้ นั ก เรี ย นบางส่ ว นสามารถเข้ า ใจถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องหน่ ว ยเศรษฐกิ จ ในรู ป แบบที่
สลับซับซ้อนมากขึ้น หรือเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดที่มีภาครัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังปรากฏในการสัมภาษณ์
ดังนี้
กระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายภาครัฐ เศรษฐกิจ และภาคค รั ว เ รื อ น
ผู้บริโภคจะต้องเสียภาษีให้รัฐบาล และผู้บริโภคได้เงินเดือนจากการทางานและนามาซื้อสินค้าจากผู้ผลิต และผู้ผลิตก็
ผลิตให้ผู้บริโภคต้องการ
นักเรียนบางส่วนสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจในรูปแบบที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
หรือเป็ น ระบบเศรษฐกิจ แบบปิ ด ที่มี ภ าครัฐบาลและสถาบั น ทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังปรากฏในการ
สัมภาษณ์ ดังนี้
เราซื้อสินค้าจากแม่ค้าไปรับมาจากเกษตรกร สมมุติ เราเป็นเจ้าของกิจการเราก็ต้องไปกู้ เ งิ น จ า ก
ธนาคารมาก่อน แล้วเรามาจ้างพนักงานแล้วส่งสินค้าออกไปขายเราได้กาไรมา ธนาคารก็จะเก็บดอกเบี้ยจากเรา และ
รัฐบาลก็มาจัดเก็บภาษีจากเรา ส่วนลูกจ้างก็ได้เงินจากค่าจ้างจากเราก็จะเอาเงินไปซื้อสินค้าที่เขาต้องการและบริการ
ต่าง ๆ ซึ่งในสินค้าและบริการนั้น ๆ ก็มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วซึ่งก็เป็นการชาระภาษีให้กับรัฐอยู่แล้ว
อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์นักเรียนนั้น พบว่า มโนทัศน์ที่สาคัญเกี่ยวกับหน่วยทางเศรษฐกิจ และ
วงจรทางเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ์ในหน่วยเศรษฐกิจนั้น นักเรียนยังไม่ได้เชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ กล่าวคือ
วงจรทางเศรษฐกิจมักมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ หน่วยรัฐบาล และสถาบันทางการเงินเป็น
สาคัญ หรือที่เรียกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดนั่นเอง
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาชี้ชัดว่า นักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร์มักเกิดจากการที่ผู้เรียนนั้น
พยายามตีค วามของมโนทัศ น์ ตามความหมายของภาษาเป็ นหลัก จึ งทาให้ การให้ ค วามหมายของมโนทั ศ น์ท าง
เศรษฐศาสตร์ของผู้เรียนแตกต่างไปจากความเป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับที่ Nowicki and Meehan (1996) ได้ให้บ่งชี้
ไว้ว่าการสร้างมโนทัศน์ของผู้เรียนนั้นขึ้นอยู่กับการแสวงหาและการผสมผสานข้อมูลอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อันจะ
ทาให้เกิดความเชื่อมโยงและการความเกี่ยวพันของกรอบแนวความคิด ด้วยเหตุนี้เอง การใช้เพียงแค่ความเข้ าใจ
ทางด้ า นภาษาของผู้ เรี ย นเพื่ อ ก่ อ ร่ า งความเข้ า ใจทางด้ า นมโนทั ศ น์ จึ ง อาจส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งมโนทั ศ น์ ท าง
เศรษฐศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนได้
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2. ผลการศึ ก ษา พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ป ระสบกั บ ปั ญ หาของมโนทั ศ น์ ที่ สู ญ หายไป (Missing
Conceptions) กล่าวคือ ผู้เรียนไม่มีความจาหรือความเข้าใจในมโนทัศน์นั้นอยู่เลย เหตุที่เป็นเช่นนี้นั้นสามารถ
อธิ บ ายได้ ด้ ว ยทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ อาทิ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ข องปั ญ ญานิ ย ม (Cognitivism) ที่ ก ล่ า วว่ า
กระบวนการทางปัญญาหรือความคิด การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาในการสร้างองค์ความรู้และความ
เข้าใจในตนเอง นักจิตวิทยากลุ่มนี้ให้ความสนใจศึกษาปัจจัยในตัวบุคคลที่เรียกว่าโครงสร้างทางปัญญา มีผลต่อ
ความจา การรับรู้และการแก้ปัญหาของบุคคล (นรา สมประสงค์ และโกศล มีคุณ. 2556; สุวรรณี ยหะกร. 2554)
3. ผลการศึ กษาครั้งนี้ ชี้ ชั ดว่า การศึ กษาทางเศรษฐศาสตร์ในขั้น แรกเริ่ม หรือการสร้างมโนทั ศ น์ท าง
เศรษฐศาสตร์มักมีโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนอย่างง่ายดาย อันเนื่องด้วยผู้เรียนอาจจะมองว่าเศรษฐศาสตร์
อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวออกไป ดังนั้น มีนักเรียนจานวนไม่น้อยที่พยายามเชื่อมโยงมโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้
จากเรียนรู้กับ ประสบการณ์ หรือวิถีชิวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kneppers, van Boxtel and
van Hout-Wolters (2012) ที่บ่งชี้ว่าผู้เรียนมักไม่ให้สนใจเกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านเศรษฐศาสตร์มากนัก หรือเรียกว่า
ขั้นของการปรับตัวให้ชิน (Acclimation) กับเนื้อหาสาระใหม่แม้กระนั้น ผู้เรียนยังคงความสนใจในสถานการณ์ที่เกิด
ขั้น อัน จะนาไปสู่การให้ค วามสนใจในเนื้อหาสาระและประเด็นที่ สาคั ญ เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ปัจจุบันกระบวนทัศน์ทางการศึกษาในเศรษฐศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงจากการมุ่งเน้นศึกษาในเชิงวิชาการเป็นการ
มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในชีวิตประจาวันและในอนาคต
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1. ในการศึกษาจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาทางเศรษฐศาสตร์นั้น ครูผู้สอนจาเป็นที่จะต้องอธิบายขยาย
ความรากศัพท์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยทาการเปรียบเทียบให้เห็นถึ งความเหมือนและความแตกต่างของนโนทัศน์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ครูผู้สอนควรมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจกลไกของพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อทาให้
ผู้เรียนนั้นมีมโนทัศน์เดี่ยวและการเชื่อมโยงในมโนทัศน์ที่ถูกต้องและความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ในการจั ด การเรี ย นการสอนทางเศรษฐศาสตร์ ครู ผู้ ส อนควรมี ก ารตรวจสอบมโนทั ศ น์ ท างด้ า น
เศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อันจะส่วนช่วยที่จะลดปัญหามโนทัศน์ที่สูญหายของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1. ผลจากการศึกษาครั้งนี้ได้ชี้ชัดว่า ผู้เรียนพยายามสร้ างมโนทัศน์โดยอาศัยพื้นฐานของการตีความ
ทางด้านภาษาและตามสามัญสานึกของผู้เรียนเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
มโนทั ศ น์ ท างด้ า นเศรษฐศาสตร์ แ ละมโนทั ศ น์ ท างศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง อาทิ บริ ห ารธุ ร กิ จ สั ง คมวิ ท ยา และ
มานุษยวิทยา เป็นต้น อันจะทาให้ทราบถึงมุมมองการสร้างมโนทัศน์ของผู้เรียนทางเศรษฐศาสตร์ว่ามีความเหมือน
หรือความต่างอย่างไรในการสร้างมโนทัศน์ด้วยหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นักเรียนประสบกับปัญหามโนทัศน์ที่สูญหาย (Missing Conceptions) ซึ่ง
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งเน้นที่ศึกษาแหล่งที่มาเฉพาะตัวผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาครั้งต่อไป
ควรขยายขอบเขตในการศึกษาไปถึงการวิเคราะห์แบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียน และครูผู้สอน อันจะทาให้ทราบถึง
แหล่งที่มาที่ชัดเจนของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและมโนทัศน์ที่สูญหายไป
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โมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
A STRUCTURAL EQUATION MODELING OF THE SCHOOL ADMINISTRATOR SKILLS IN 21st
CENTURY AFFECTING QUALITY SCHOOL UNDER THE OFFICE OF LOEI PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA 2
อุษณีย์ สีแก้วตู้1
Udsanee Seekaewtu1
เสาวนี สิริสุขศิลป์1
Saowanee Sirisooksilp1
1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ
ระดับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2) ตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ 3)
ศึกษาอิทธิพลทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณ ภาพ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวมทั้งสิ้น 420 คน การดาเนินการวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าการแจกความถี่ ค่าร้อยละและวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียน
คุณ ภาพ ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร 2) ระดับโรงเรียนคุณภาพ พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 3)
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ มีความสอดคล้องเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (χ2 ) เท่ากับ 14.294
ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 10 ค่าไค-สแควร์ต่อองศาอิสระ (χ2/df) เท่ากับ 1.4294 มีค่านัยสาคัญทางสถิติ (P)
เท่ากับ 0.1600 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.045 ค่ารากของค่าเฉลี่ย
กาลังสองของความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน (SRMR) เท่ ากั บ 0.071 ค่ าดัช นีวัดระดับ ความสอดคล้ องเหมาะสม
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.997 ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์ (TLI) เท่ากับ 0.988 4) ขนาด
อิทธิพลทางตรงของตัวแปรทานายที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ มีอิทธิพลเชิงบวกเท่ากับ 0.777 โดยตัวแปรทักษะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของโรงเรียนคุณภาพได้ร้อยละ 60.4
คาสาคัญ : ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21, โรงเรียนคุณภาพ
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ABSTRACT
The objectives of this research were to : 1) study the level of the School Administrator
Skills in 21st Century and the level of Quality School 2) validate a goodness of fit of structure
equation modeling of the School Administrator Skills in 21st Century and Quality School under
the Office of Loei Primary Educational Service Area 2. The research design was Descriptive
Research. The sample of this study were 420 persons consisted of administrators and teachers.
Research instrument was the Questionnaire. Data were analyzed by basic of statistics and statistic
of the structure equation model (SEM). The research findings found that ; 1) Level of the School
Administrator Skills in 21 st Century in overall, and each aspect showed the mean score were at
high level. The highest average is Interperson Skills and the lowest average is Communication and
Technology Skills, 2) Level of Quality School in overall, and each aspect showed the mean score
were at high level. The highest average is School is a best practice and the lowest average is
Professional Administrators, 3) The structure equation model of the School Administrator Skills in
21st Century Affecting Quality School was fitted as practical statistic values ; χ2 =14.294, df =10,
χ2 /df= 1.4294, P=0.1600, RMSEA = 0.045, SRMR = 0.071, CFI = 0.997, TLI = 0.988, 4) The
influences of the School Administrator Skills in 21 st Century Affecting Quality School, found that
there were the total positive influences of 0 .7 7 7 in models can be described the variability of
60.4 percent.
Keywords : Administrator Skill, 21st Century, Quality School
ที่มาและความสาคัญ
คุ ณ ภาพของโรงเรี ย นเป็ น ประเด็ น ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ สั ง คมไทยก าลั ง ให้ ค วามส าคั ญ ใน อั น ดั บ ต้ น ๆ
กระทรวงศึกษาธิการกาลังพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาด้วย ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนก็คือผู้บริหารโรงเรียนนั่นเอง จากรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่าสภาพปัญหาด้านคุณภาพของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด
แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากคุณภาพในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2. 2559 : 52)
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีการบริหาร และทักษะด้านต่างๆ ทักษะของผู้บริหารเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย อัน
ประกอบด้วย ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุค คล ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการจัดการ ทักษะด้าน
ภาวะผู้นา และทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อสื่อสาร ผู้บริหารต้องปรับวิธีการคิดและการบริหารให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 11-12)
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาคือบุคคลที่เป็น
กลไกสาคัญ ที่จะทาให้การดาเนินงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีอานาจและหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย และตัดสินใจใน
ระดั บ สถานศึ กษา ภายใต้ข้อ จ ากัด และเงื่อ นไขของทรัพ ยากร ได้ แก่ คน เงิน วัสดุ และการจั ดการเป็ น สาคั ญ
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(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2549 : 76) ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนา
โรงเรียนไปสู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และความสาเร็จ หรือประสิ ทธิผลของงานทุกด้านย่อมขึ้นอยู่
กับผู้นาหรือผู้บริหารเป็นสาคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความ
เข้าใจในหลักการและทฤษฎีการบริหาร และทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะทักษะด้านการบริหารซึ่งเป็นรูปแบบของ
ผู้นาที่นาความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ทักษะของผู้บริหารเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย อัน
ประกอบด้วย ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการจัดการ ทักษะด้าน
ภาวะผู้นา และทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อสื่อสาร ซึ่งทักษะดังกล่าวผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนทิ ศทางวิธีการคิดและการ
บริหารจัดการแบบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผล
ต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเลย เขต 2 หากพบว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ก็สามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและจัดลาดับความสาคัญในการ
เสริมสร้างคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และระดับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
3. ศึกษาอิทธิพ ลทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณ ภาพ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการสังเคราะห์ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ทักษะของผู้บ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ บริบ ทการจั ดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด
สานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเลย เขต 2 จากทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิจั ยที่ เกี่ยวข้องของ Wiles
(1967), Sergiovanni (1983), Harris (1986), Drake & Roe (1996), Katz (2005), Robert L. Katz (1955),
John R. Hoyle (2005), ทิศนา แขมณี (2540), สมศักดิ์ คงเที่ยง (2545), สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545), ชัย
เสฏฐ์ พรหมศรี (2550), ทองทิพภา ริริยะพันธ์ (2550), จรวยพร ธรณินทร์ (2550), ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
(2552), ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548), เลือกองค์ประกอบได้ 5 ด้านดังนี้ คือ 1) ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล 2) ทักษะด้านความคิดรวบยอด 3) ทักษะด้านการจัดการ 4) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 5)
ทักษะด้านภาวะผู้นา
และจากการสังเคราะห์องค์ประกอบโรงเรียนคุณภาพ ในตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ Simon (1995), Sergiovani (2001), Lunenburg & Ornstein (2004), อารุง จันทวา
นิช (2547), เต็มดวง จานงค์ (2550), สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552), พูนสิน ประคามินทร์
(2555) เลือกองค์ ป ระกอบ 5 ด้าน คื อ 1) ประสิท ธิภาพการสอนของครู 2) ผู้บ ริห ารสถานศึ กษามืออาชี พ 3)
หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 4) สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ 5) โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี
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ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

ประสิทธิภาพการสอนของครู

ทักษะด้านความคิดรวบยอด

ทักษะด้านการจัดการ

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ

ทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที 21

โรงเรียน
คุณภาพ
หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้

ทักษะด้านภาวะผู้นา

โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
1. โมเดลสมการโครงสร้างทั ก ษะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ที่ ส่ งผลต่ อ โรงเรี ย น
คุณภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 หมายถึง รูปแบบจาลองที่แสดงความสัมพันธ์
เชิ งส าเหตุ ร ะหว่ า งทั ก ษะของผู้ บ ริห ารในศตวรรษที่ 21 กั บ โรงเรีย นคุ ณ ภาพ สั งกั ด สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยเขียนเป็นชุดสมการหรือเขียนเป็นแผนภาพจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
2. ตัวแปรแฝง (latent variable) หมายถึง ตัวแปรที่ไม่สามารถวัดได้ โดยตรง แต่จะประมาณค่าได้
จากตัวแปรสังเกตได้ (observed variable) ของแต่ละตัวแปรแฝงนั้น ได้แก่ ทักษะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21
และโรงเรียนคุณภาพ
3. ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความรู้ ความชานาญ ความสามารถในการดาเนินกิจกรรม
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ
3.1 ทักษะด้านสัมพั นธภาพระหว่างบุ คคล (Interperson Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
ความสามารถในการปฏิบัติตนการควบคุมอารมณ์ การเป็นมิตร ยอมรับ ยกย่อง และให้ความสาคัญกับความสามารถ
ของแต่ละบุคคล มีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน มอบหมายงานให้ปฏิบัติตรงตามความสามารถ การ
สร้างความร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียนให้ทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
3.2 ทักษะด้านความคิดรวบยอด หมายถึง (Conceptual Skills) หมายถึง ความรู้ความสามารถใน
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนของ
สถานศึกษา การศึกษาแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การตัดสินใจโดยคานึงถึงส่วนรวมเป็นสาคัญ วิเคราะห์การ
ใช้ทรัพยากรได้ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพและข้อจากัดที่มีอยู่
3.3 ทักษะด้านการจัดการ (Management Skills) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจ วินิจฉัย
สั่งการ การวางแผนกลยุทธ์ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ชัดเจน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารและ
ปฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษา การสร้ า งแรงจู ง ใจ เสริ ม แรง และการกระตุ้ น ให้ ค รู ท างานได้ เต็ ม ศั ก ยภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา การนาเทคนิค กระบวนการบริหารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร (Communication and Technology Skills)
หมายถึง ความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน มี
การใช้ ICT ผ่านสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการและ
ให้บริการ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และส่งเสริมให้บุคลากรใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
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3.5 ทักษะด้านภาวะผู้นา (Leadership Skills) หมายถึง ความสามารถในการโน้มน้าวผู้ร่วมงาน การ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม การมีกลยุทธ์และเทคนิควิธี
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ความสามารถในการแก้ปัญ หาและความขัดแย้งโดยใช้ค วามคิ ดเชิงกลยุทธ์
กว้างไกล สามารถกาหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาได้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา
4. โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนที่มีสังคม บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้เป็นโรงเรียน
แห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมในด้านทรัพ ยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพ ยากรบุค คล สามารถจั ด
การศึกษาได้อย่างดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูง ประสบความสาเร็จ
ทางวิชาการ เป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างในการให้ความช่วยเหลือ
ชุมชน และสถานศึกษาอื่นได้
4.1 ประสิท ธิภ าพการสอนของครู (Teacher efficiency) หมายถึง ความรู้ค วามสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน สามารถวิเคราะห์หลักสูตรเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริ งในการจัดการเรียนการสอน ทา
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถ มีเทคนิคการสอน มีการโน้มน้าวใจ จูงใจ ให้นักเรียนพึง
พอใจให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาตนเองและเรียนรู้
นวัตกรรมใหม่ๆ
4.2 ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ (Professional administrators) หมายถึง ความรู้ความสามารถ
และทักษะด้านการบริหารจัดการ จนเป็นที่ยอมรับของสังคม การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ การเป็นผู้นาทางวิชาการ ความสามารถในการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คานึงถึงการยอมรับจากทุกฝ่าย มีเทคนิคการประสานงานที่ดี รวมทั้งการเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
4.3 หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น (Curriculum suitable for learners and locals)
หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น มีเอกสารประกอบหลักสูตรเพียงพอและครบทุกสาระ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม สามารถเป็นต้นแบบให้กั บสถานศึกษาอื่น มีการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.4 สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ (Environment and learning atmosphere) หมายถึง
ที่ตั้งของโรงเรียนมีความเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ปลอดภัยจากแหล่งอบายมุข และปลอดจากมลภาวะ มี
ความร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน การ
จัดบริการน้าดื่มน้าใช้ โภชนาการ บริการ สุขภาพอนามัยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ในชุมชน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความหลากหลาย เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4.5 โรงเรียนเป็ นแบบอย่างที่ดี (School is a best practice) หมายถึง โรงเรียนที่มีวิธี ปฏิบัติที่ ดี
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน และโรงเรียนอื่นในการพัฒนา มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมชุมชน บริการชุมชน และสนับสนุน ส่งเสริม
กิจ กรรมชุ มชน เพื่อพั ฒ นาการจัดการศึ กษา รวมทั้ งครู และบุ ค ลากรในโรงเรียน ให้ การส่งเสริม และสนั บสนุ น
โรงเรียนอื่นๆ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คื อ ผู้บ ริหารสถานศึ กษา และครูในสังกัดสานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1,705 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครู
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่า งพิจารณาจากข้อมูลการวิจัยซึ่งต้องใช้สถิติวิเคราะห์ขั้นสูง คือ การวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (SEM) ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เกณฑ์สาหรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นฟังก์ชันพารามิเตอร์ที่
ต้องการประมาณค่า คือต้องมีขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ (Hair et al., 2010) สาหรับ
การวิจัยครั้งนี้มีจานวน 21 พารามิเตอร์ ใช้อัตราส่วน 20 : 1 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 420 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรต้น คือ ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล 2) ทักษะด้ านความคิดรวบยอด 3) ทักษะด้านการจัดการ 4) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร 5) ทักษะด้านภาวะผู้นา
2.2 ตัวแปรตาม คือ โรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพการสอนของครู 2) ผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ 3) หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 4) สิ่งแวดล้ อมและบรรยากาศการเรียนรู้ 5) โรงเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเลย เขต 2 แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพ มีสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองดังนี้
4.1 บันทึกเสนอให้บัณ ฑิ ตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการศึกษาอิสระ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับทดลองเครื่องมือและขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ผู้ศึกษาติดต่อประสานงานไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและทาง ไปรษณีย์พร้อมทั้ง
ขอความอนุ เคราะห์ ส่งแบบสอบถามคื น ทางไปรษณี ย์ตามที่ อ ยู่ที่ ผู้ศึ กษาได้ระบุ ไว้ห น้ าซองพร้อมติ ดแสตมป์ ไว้
เรียบร้อยแล้ว เพื่อสะดวกในการส่งแบบสอบถามกลับ
4.3 เก็ บ รวบรวมข้อ มูล และติ ด ตามแบบสอบถามที่ ไ ด้รับ กลั บ คื น และตรวจสอบความ ครบถ้วน
ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ส่งไปเก็บข้อมูล จานวน 420 ฉบับ จากนั้นนาข้อมูลไปประมวลผล
เพื่อหาค่าสถิติ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลาดับต่อไป
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อ มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) มาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม SPSS for window และ Mplus Editor Version 7
5.1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยคานวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ
ตอนที่ 3 โรงเรียนคุณ ภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยคานวณหาค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 และโรงเรียนคุณภาพสังกัด
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาเลย เขต 2 โดยค านวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์สหสั ม พั น ธ์แ บบเพี ยร์สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
5.4 วิเคราะห์อิทธิพลของทักษะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณ ภาพ สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 2 โดยการวิ เคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้า ง (Structural
Equation Modeling : SEM) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ยึดเกณฑ์ดังนี้
5.4.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ถ้า
ฟังก์ชันความสอดคล้องมีค่าเป็นศูนย์ ค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าต่าหรือมีค่าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่าข้อมูลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5.4.2 ค่าสัดส่วน X2/df เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างมีมาก ค่าไค-สแควร์ ก็จะยิ่งสูงอาจทาให้
สรุปผลได้ไม่ถูกต้อง จึงแก้ไขโดยพิจารณาค่า X2/df ซึ่งควรมีค่าไม่เกิน 2.00
5.4.3 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness-of-Fit Index: GFI) เป็นอัตราส่วนของผลต่าง
ระหว่างฟังก์ชันความสอดคล้องจากโมเดลแรก และหลังปรับโมเดล กับฟังก์ชันความสอดคล้องก่อนปรับโมเดล ค่า
GFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5.4.4 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เปรียบเทียบ
โมเดลเชิงสมมติฐานการวิจัยว่าสอดคล้องสูงกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มากน้อยเพียงใด ค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5.4.5 ค่ารากเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Root Mean
Squared Residual: SRMR) ค่าความคลาดเคลื่อนของโมเดล มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
5.4.6 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Squared Error of
Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมตริกซ์ความแปรปรวน
ร่วมของประชากร ซึ่งค่า RMSEA ต่ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านมีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก โดยด้านที่มี ค่ าเฉลี่ยมากที่ สุด คื อ ทั กษะด้าน
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดยภาพรวม
ระดับทักษะ
ด้าน
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
S.D.
แปลผล
1 ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
4.36
0.71
มาก
2 ทักษะด้านความคิดรวบยอด
4.33
0.66
มาก
3 ทักษะด้านการจัดการ
4.30
0.68
มาก
4 ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
4.25
0.70
มาก
5 ทักษะด้านภาวะผู้นา
4.31
0.74
มาก
ภาพรวมโดยเฉลี่ย
4.31
0.70
มาก
2. ระดั บ โรงเรียนคุ ณ ภาพ พบว่า โดยภาพรวม และรายด้า นมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดั บ มาก โดยด้ านที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับโรงเรียนคุณภาพโดยภาพรวม
ระดับโรงเรียนคุณภาพ
ด้าน
โรงเรียนคุณภาพ
S.D.
แปลผล
1 ประสิทธิภาพการสอนของครู
4.39
0.58
มาก
2 ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
4.31
0.69
มาก
3 หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
4.45
0.62
มาก
4 สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้
4.45
0.60
มาก
5 โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี
4.51
0.60
มากที่สุด
ภาพรวมโดยเฉลี่ย
4.42
0.67
มาก
3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณ ภาพ มีความสอดคล้องเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( )
เท่ากับ 14.294 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 10 ค่าไค-สแควร์ต่อองศาอิสระ ( /df) เท่ากับ 1.4294 มีค่านัยสาคัญทาง
สถิติ (P) เท่ากับ 0.1600 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.045 ค่ารากของ
ค่ า เฉลี่ ย ก าลั งสองของความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน (SRMR) เท่ า กั บ 0.071 ค่ า ดั ช นี วั ด ระดั บ ความสอดคล้ อ ง
เหมาะสมเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.997 ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์ (TLI) เท่ากับ 0.988
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับและหลังปรับโมเดลการวิจัย
ค่าดัชนี
เกณฑ์
ค่าสถิติก่อนปรับ
ค่าสถิติหลังปรับ
ผลการพิจารณา
> 0.05
0.00
0.1600
ผ่านเกณฑ์
P-value of
< 2.00
357.355/34 = 10.51
14.294/10 = 1.4294
ผ่านเกณฑ์
/ df
CFI
> 0.95
0.796
0.997
ผ่านเกณฑ์
TLI
> 0.95
0.730
0.988
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
< 0.07
0.213
0.045
ผ่านเกณฑ์
SRMR
< 0.08
0.106
0.071
ผ่านเกณฑ์
4. ขนาดอิทธิพลทางตรงของตัวแปรทานายที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ มีอิทธิพลเชิงบวกเท่ากั บ 0.777
โดยตัวแปรทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของโรงเรียน
คุณภาพได้ร้อยละ 60.4 ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 1
ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบเมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบและขนาดอิทธิพลโมเดลสมการโครงสร้างทักษะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ
เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ
องค์ประกอบโมเดลการวัด
SE
t
R2
β
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (SKILL)
1. ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (INT)
0.935
0.024
38.919
0.874
2. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (CON)
0.898
0.024
37.498
0.807
3. ทักษะด้านการจัดการ (MAN)
0.524
0.051
10.215
0.275
4. ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
0.923
0.025
36.916
0.851
(COM)
5. ทักษะด้านภาวะผู้นา (LEA)
0.650
0.043
14.988
0.422
โรงเรียนคุณภาพ (QSC)
1. ประสิทธิภาพการสอนของครู (TEA)
0.847
0.015
54.809
0.717
2. ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ (PRO)
0.717
0.062
11.568
0.514
3. หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น (CUR)
0.919
0.008
114.450
0.845
4. สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ (ENV)
0.325
0.057
5.650
0.105
5. โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี (SCH)
0.474
0.069
6.817
0.224
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
0.777
0.033
23.740
ในศตวรรษที่ 21 (SKILL)
R2 ของโรงเรียนคุณภาพ = 0.604,
=14.294, df =10, /df= 1.4294, P=0.1600, RMSEA = 0.045,
SRMR = 0.071, CFI = 0.997, TLI = 0.988
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ประสิทธิภาพ
การสอนของครู

ทักษะสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล
0.84
7

0.935

ผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ

ทักษะความคิด
รวบยอด
0.89
8
ทักษะด้านการจัดการ

0.524

0.71
7

0.777
โรงเรียน
คุณภาพ

ทักษะของ
ผู้บริหารใน
ศตวรรษที่ 21

0.923

0.919

0.325

ทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยี
เพื่อการสือ่ สาร

ทักษะด้านภาวะผู้นา

หลักสูตรเหมาะสมกับ
ผู้เรียน
และท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ
การเรียนรู้
0.65
0

0.47
4

โรงเรียนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี

ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ
อภิปรายผล
1. ระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และระดับโรงเรียนคุณภาพ
1.1 ผลการศึกษาระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลการวิจัยพบว่าระดับของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบในแต่ละด้านจะพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ทักษะด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นทักษะในการบริหารด้านมนุษย์ เป็นด้านที่ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะสูงกว่า ด้านอื่นๆ ทุก
ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับ ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานศึกษาได้เป็น
อย่างดีจะทาให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องงานวิจัยของ (อานวย พลรักษา. 2556 : 83-84) และงานวิจัยของ
(ชะโลม เล็ดลอด. 2548 : 67-68) ที่พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดย ด้านที่
มีทักษะสูงสุดคือ ด้านมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับอุทัย ธรรมเตโช (2541) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นด้านที่มีทักษะสูงกว่าด้านอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (อารียา ศิริบุญ ย
ประสิทธิ์. 2554 : บทคัดย่อ), (สาเภา เสมศึกสาม. 2559 : บทคัดย่อ) และ (วริศรา บุญธรรม. 2560 : บทคัดย่อ)
พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ทักษะด้านด้านมนุษยสัมพันธ์
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ส่วนทักษะด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะที่มีความ
จาเป็นสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จะเห็น
ได้ว่า ทักษะหรือพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามนโยบายของ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ นฐาน. 2559 : 111-112) มีน โยบายส่งเสริม และพั ฒ นาผู้บ ริหารสถานศึ กษา โดยจั ดอบรมหลักสูตร Growth
Mindset and Strategic Moral Leadership นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
โดยจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่ องจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ที่ใช้สื่อความหมายไปทั่วโลก อีกทั้งเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะทาให้การพูด
ภาษาอังกฤษ เป็นวาระแห่งชาติ ส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒ นาความสามารถพิเศษของความเป็นผู้นา มุ่งบรรลุ
เป้าหมายของการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้ความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะภาวะผู้นาที่จาเป็นสาหรับ
ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 (Essential Leadership Skills in the 21st Century) เช่น ทักษะคอมพิวเตอร์ หรือ ICT
ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และอื่นๆ ทักษะการนาเสนอ ทักษะการวิจัย
1.2 ระดับโรงเรียนคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่าระดับโรงเรียนคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องจากโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นภาพรวมของความมีคุณภาพในทุกส่วนที่โรงเรียน
พึงมี พึงเป็น จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน และโรงเรี ยนอื่นๆในการพัฒนา ซึ่งมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่
ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด การประกัน
คุณ ภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนดี มีสภาพสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เอื้ออานวยต่อการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (พูนสิน ประคามินทร์. 2555 : 245-259) และ (เต็มดวง จานงค์. 2550 : 117-120) ผู้บริหารที่เป็น
ผู้นาของโรงเรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารโครงสร้างการดาเนินงานภายใน การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นับเป็นมิติใหม่แห่งการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและความเสมอภาค
ทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่รากหญ้าของการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้ได้ (อารุง จันทวานิช. 2547 : คานา)
สาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ เนื่องจากบริบทของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารสถานศึกษายังขาด
ประสบการณ์ในการบริหารหารด้านการจัดการศึกษา สังคมไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาปัจจุบันนี้อยากเห็นผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็น “ผู้บริหารมืออาชี พ ” กล่าวคื อ มีค วามสามารถที่ จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการบริ หารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มี
กระบวนการประกันคุณ ภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (พูนสิน ประคามินทร์. 2555 : 245-259) และ (เต็มดวง จานงค์. 2550 : 117-120) ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมากน้อยเพียงใดนั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นาในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก
ผู้ บ ริห ารจะต้ อ งรู้ แ ละเข้ า ใจในหลั ก การน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ผู้ บ ริห ารจะต้ อ งใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ รวมถึงการครองตนที่เป็นตัวอย่างคนอื่ นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จทั้งสิ้น
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2. การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ
จากผลการวิจัยพบว่าโมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผล
ต่อโรงเรียนคุณภาพ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และน้าหนักขององค์ประกอบสูงที่สุด คือ
ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เนื่องจากการทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับ ผู้ใต้บังคั บบัญชา
ในสถานศึ ก ษาได้ เป็ น อย่า งดี จะท าให้ การบริห ารสถานศึ ก ษาเป็ น ไปอย่า งประสิ ท ธิภ าพ แสดงให้ เห็ น ว่า การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้บริหารในโรงเรียนจะช่วยให้การดาเนินงานภายในเกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์. 2554 : บทคัดย่อ) (สาเภา เสมศึกสาม. 2559 : 96-103) และ (วริศรา
บุญธรรม. 2560 : บทคัดย่อ) พบว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะคอยช่วยเหลือ แนะนา สนับสนุนการทางานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของโรงเรียน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ
3. ผลการศึกษาอิทธิพลของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อโรงเรียนคุณภาพ
ผลจากการวิจัยพบว่าขนาดอิทธิพลของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อ
โรงเรียนคุณภาพ มีขนาดอิทธิพลเชิ งบวก และมีค่าค่อนข้างสูงแสดงถึง ถ้าทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าสูงจะ
ทาให้โรงเรียนคุณภาพมีค่าสูงด้วย เนื่องจากอิทธิพลที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ การมีทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเป็นผู้ที่มีทักษะด้านมนุษย์สู งจะทาให้ผู้บริหารเข้าใจ
รับรู้ รับฟังผู้อื่นด้วยความตั้งใจ มีความเห็นอกเห็นใจ และไม่ด่วนตัดสินใจผู้อื่นด้วยความรู้สึกนึกคิดส่วนตัว รับรู้ต่อ
ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 จะส่งผลต่อระบบ
บริหารโรงเรียนคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เศรษฐราณี ทรวดทรง. 2556 163-174) และงานวิจัยของ
(ปัทมา โสภิตชาติ. 2558 : 93-101) ที่พบว่า ทักษะผู้บริหารมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน จึงควรสนับสนุน
ทักษะ ด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านมโนภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ทักษะ
ผู้บริหารเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนให้สูงขึ้น และงานวิจัยของ (เปรมชัย สโรบล.
2550 : บทคั ด ย่ อ ) พบว่า ปั จ จั ย การบริห ารของโรงเรีย นนายร้อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า มี ค วามสัม พั น ธ์กั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษามีความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแบบซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีอิทธิพลต่อ
คุณ ภาพการศึ กษา คื อ ปัจ จัยด้านบุ ค ลากร ปัจ จัยด้านกระบวนการบริหาร ปัจ จัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ปั จจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยด้านงบประมาณ และงานวิจัยของ (ศุภกร อินทร์คล้า. 2556 : บทคัดย่อ) พบว่า ทักษะ
ภาวะผู้นาของบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กัน แสดงให้
เห็นว่า เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะภาวะผู้นาในด้านต่างๆมากเพียงใด ประสิทธิผลของสถานศึกษาก็จะออกมาดี
ในลักษณะคล้อยตามกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 จากระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรสร้างสัมพันธภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีต่อบุคลากรในโรงเรียน จึงจะทาให้การบริหารงานในโรงเรียนจะประสบผลสาเร็จ
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1.2 จากจากระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา จึงควรเพิ่มทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
โดยการจัดโครงการอบรมพัฒนาที่มุ่งเน้นการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ให้มากขึ้น
1.3 จากระดับโรงเรียนคุณภาพ ด้านโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนให้มีวิธี ปฏิบัติที่เป็นเลิศ พัฒนาสถานศึกษาทุกด้านให้เป็น
โรงเรียนที่มีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน และโรงเรียนอื่นๆในการพัฒนาให้อยู่ในระดับสูงขึ้น
1.4 จากระดั บ โรงเรี ย นคุ ณ ภาพ ด้ า นผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด จึ ง ขอ
เสนอแนะว่ า ผู้ บ ริ ห ารควรได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น มื อ อาชี พ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
1.5 จากค่าอิทธิพลทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ครั้งนี้ พบว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 มีอิทธิพลต่อโรงเรียนคุณภาพมีค่าระดับสูง จึงควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษา และการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณ ภาพโดยการเก็บข้อมูลเชิงลึก เช่น จากการสัมภาษณ์ การจัดกลุ่ม
สนทนา เพื่อเปรียบเทียบทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ โดยแยกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และนาผลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารต่อไป
2.2 ควรทาการวิจัยโมเดลสมการทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียน
คุ ณ ภาพ โดยใช้ อ งค์ ป ระกอบของทั ก ษะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 อื่ น เพื่ อ น าข้ อ ค้ น พบมา
เปรียบเทียบและหาความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.3 ควรมีการศึกษาอิทธิพลทางอ้อมของโมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ
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1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จานวน 354 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ซึ่งมีความเที่ยงทั้งเท่ากับ 0.95 แบบประเมินความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง และความเหมาะสม
และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ 7 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ 4 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากาลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
ผลผลิต ผลลัพธ์ 8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ 5 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ 6 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดสรรทรัพยากรในระบบการศึกษาเพื่อ
สร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ 5 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ์ และ
ผลการประเมินยุทธศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์, การยกระดับคุณภาพการศึกษา, การประเมินยุทธศาสตร์
ABSTRACT
The main research purpose was to develop strategies for upgrading educational quality
of schools. Research method was divided into 3 phases. The instrument were questionnaire with
the reliability of 0.95, evaluate form on feasibility, utility, accuracy, and appropriateness, and
focus group of 9 experts. Data were analyzed by packaged program. Data was analyzed by
percentage, mean, and standard deviation. The research found that the educational quality of
the schools was at a low level. Strategies for enhancing the educational quality of schools as the
followings: the strategy for enhancing the quality of education of schools, under Nakhon
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 2, was divided into six strategies; (1) to
expand access to education services and lifelong learning, consisting of one output, 7 strategies,
and 5 indicators, (2) to promote and develop digital technology for education, consisting of one
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output, 4 strategies, and 4 indicators, (3) to develop human resources, including research that
corresponds to the needs of community development, consisting of one output, 8 strategies, 6
Indicators. (4) to develop teachers and educational personnel according to professional
standards, consisting of one output, 5 strategies, 5 indicators, (5) to promote participation in
school quality improvement, consisting of one output, 6 strategies, 5 indicators, and 6), to
allocate resources in the education system to create responsibility and reduce disparities
between areas, consisting of one output, 5 strategies, 7 indicators. An evaluation of the strategy
for enhancing the quality of education of schools was at a highest level.
Keywords : Strategy, Educational quality upgrading, Strategy evaluation
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
คุณภาพการศึกษาไทยมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ใจกลางของปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยไม่ใช่การขาดทรัพยากร
แต่เป็นการขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอันเนื่องมาจากการขาดความรับผิดชอบของระบบการศึกษาต่อนักเรียน
และผู้ปกครองนั่นเอง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557, น. 27) การเริ่มการปฏิรูปคุณภาพการศึกษา
จึงต้องมุ่งตรงไปที่การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ เกิดความรับผิดชอบ รัฐมักมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ (องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ, น. 2555) ซึ่งแนวทางการสร้างความรับผิดชอบ
มีอยู่ 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การปรับปรุงให้สายความรับผิดชอบเชื่อมต่อกันมากขึ้น อีกแนวทางหนึ่งคือ การทาให้โรงเรียน
และครูต้องรับผิดชอบต่อผู้ปกครองโดยตรงในสายความรับผิดชอบ ทั้งนี้ รัฐยังมีบทบาทหลักในการอานวยความสะดวก
และสร้างกลไกให้ผู้ปกครองและสังคม สามารถกากับและตรวจสอบโรงเรียนได้ง่ายขึ้น ดังเช่น การปรับปรุงข้อสอบ
มาตรฐานให้มีคุณภาพและการเปิดเผยข้อมูลผลการสอบระดับโรงเรียน ซึ่งเป็นแกนหลักของการสร้างความรับผิดชอบ
เป็นหน้าที่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จากกรอบแนวคิดความรับผิดชอบของระบบการศึกษาดังที่ได้กล่าวมา การปฏิรูประบบการศึกษา ให้มีความ
รับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้นมีแนวทางดาเนินการโดยปรับปรุงหลักสู ตรแกนกลาง สื่อ เทคโนโลยี และตาราเรียนให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะอื่นที่ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและภาคีอื่น ๆ ต้องการจัด
ให้มีปรับปรุงระบบการสอบมาตรฐานให้เป็นการสอบไล่แบบ Literacy based เพื่อให้สามารถประเมินผู้เรียนได้ว่ามีทักษะ
ตรงกับหลักสูตรแกนกลางที่ได้รับการปรับปรุงใหม่หรือไม่ และสามารถสะท้อนคุณภาพการสอนของโรงเรียนและครูได้
ควรมีการปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพโรงเรียนและการประเมินผลงานครูให้เชื่อมโยงกับผลการสอบมาตรฐานที่
ปรับปรุงใหม่ของนักเรียน และเชื่อมโยงผลประเมินดังกล่าวเข้ากับผลตอบแทนที่ครูจะได้รับ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียน
และครูรับผิดชอบต่อผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและภาคีอื่นๆ และปรับระบบฝึกอบรมและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับ
การสอนความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ การปรับระบบการเงินเพื่อการศึกษาให้มีลักษณะเป็นเงินอุดหนุน
รายบุคคลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มระดับการแข่งขัน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพราะหากโรงเรียนไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความรับผิดชอบ โรงเรียนจะได้รับเงิน
อุดหนุนน้อยลงเนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนอื่น (บรรจบ บุญจันทร์ , กานต์ เนตรกลาง
และ อริสา นพคุณ, 2560) แนวทางทั้ง 4 ประการ มีความสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิมของกระทรวงศึกษาทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพครู
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประเด็นสาคัญเร่งด่วนคือการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลครู และระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะครูซึ่งประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ได้แก่ ระบบการประเมินผลครู
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เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เหมาะสม ระบบการประเมิน ผลครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่เหมาะสม แนวทางในการปรับปรุง
ระบบการประเมินผลครู ซึ่งเชื่อมโยงกับความรู้และความสามารถในการสอนของครู และผลการเรียนของนักเรียน
แนวทางในการใช้คะแนนสอบมาตรฐานของผู้เรียนในการประเมินผลครูที่เป็นธรรมและจูงใจให้พัฒนาประสิทธิภาพ
การสอน และแนวทางการพัฒนาทักษะและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
จะเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ควรคานึงถึงความเหมาะสมของระบบ
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาในปัจจุบัน (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2553) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งอาจมีปัญหาเช่นเดียวกับภาพรวมของการจัดการศึกษาไทย
ที่ผู้วิจัยมีบทบาทหน้าที่ประการหนึ่งที่จะต้องร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในฐานะคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาก็กาลังประสบปัญหาเรื่องคุณภาพ
การศึกษาเช่นเดียวกับที่กล่าวข้างต้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ให้สูงขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเป็นสารสนเทศสาหรับการกาหนดนโยบาย และการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสาหรับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
3. เพื่ อ ประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ทาให้ทราบระดับ คุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2
2. ได้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
3. ทาให้ทราบผลการประเมินยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
4. ทาให้ ได้สารสนเทศสาหรับการกาหนดนโยบาย และการวางแผนการยกระดับ คุณ ภาพการศึกษา
สาหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษายุทธศาสตร์การยกระดับคุณ ภาพการศึ กษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผู้วิจัยได้นาเสนอวิธีดาเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2
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1. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้
2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 จานวน 1,800 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, 2560)
2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ใ นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จานวน 354 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie
and Morgan (1970) ที่ ระดั บ ความคลาดเคลื่ อ นร้อ ยละ 5 จากนั้ น ด าเนิ น การสุ่ ม อย่า งง่า ย (Simple random
sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ IOC ระหว่าง 0.80-1.0 นาไปทดลองใช้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 ได้รับแบบสอบถามคืนจานวน 354 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
คานวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
การสร้างยุทธศาสตร์การยกระดับคุ ณ ภาพการศึ กษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผู้วิจัยใช้หลักการสร้างยุทธศาสตร์โดยการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ เช่น สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547, น. 136-140) McCauley, Moxley, and Velsor (1998, pp. 4-8)
1. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
2. แหล่งข้อมูล ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การยกระดับ คุ ณ ภาพ
การศึกษา และการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus group) จานวน 9 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง โดยกาหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกประกอบด้วย 1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ภาวะผู้นา
ทางการบริหารการศึกษา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2) มีประสบการณ์ในการวิจัยเกี่ยวกับ
รูป แบบการพั ฒ นา ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย 3) เป็ น ผู้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดหรื อ สร้ า ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร่างยุทธศาสตร์การยกระดับคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยผู้ทรงคุณ วุฒิจานวน 9 คน มีกรอบการ
สนทนากลุ่มเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ คือ ความถูกต้อง และความเหมาะสมของการใช้ถ้อยคา สานวน และระดับของภาษา
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมาวิเคราะห์เนื้อหาและปรับปรุง
เพื่ อให้เกิดความสมบู รณ์ ของยุทธศาสตร์การยกระดับคุ ณ ภาพการศึ กษาของโรงเรียนสังกัดสานั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
ระยะที่ 3 การประเมินยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
1. ตัวแปรที่ศึ กษา ได้แก่ การประเมินยุทธศาสตร์การยกระดับคุณ ภาพการศึ กษาของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และความถูกต้อง
2. กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ บ ริห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จานวน 9 คน
กลุ่มเป้าหมายได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection)
3. เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินความเป็ นไปได้ และแบบประเมิ นความเป็น ประโยชน์
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนเมษายน 2561 โดยการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 9 คน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อคานวณหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต
2 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
รายการ
SD
ระดับ
X
ด้านหลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี
1.98
.35
น้อย
ด้านระบบการประเมินผลผู้เรียน
2.09
.39
น้อย
ด้านระบบประเมินและพัฒนาคุณภาพครู
2.03
.32
น้อย
ด้านระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
2.06
.36
น้อย
ด้านระบบการเงินเพื่อการศึกษา
2.25
.42
น้อย
ภาพรวม
2.08
.25
น้อย
จากตารางที่ 1 ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน
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2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและทุกประเภท
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนเป็นเด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของผู้เรียนในสังกัด
2) ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ร้อยละของผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
4) ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
5) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางานได้
6) จานวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
7) จานวนทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
กลยุทธ์
1) ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมถึงเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
2) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิต
ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3) เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
4) จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
5) เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความหลากหลาย
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต : ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับสามารถเข้าถึงทรัพยากร และ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีศูนย์กลางในการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลและ
ระบบฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้องและทันสมัย
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบใดระบบหนึ่งหรือทุกระบบ
เช่น DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ากว่า 30 Mbps
3) จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน
4) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์
1) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้าซ้อน
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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2) พั ฒนากระบวนการจั ดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึ กษาของเขตพื้ นที่ การศึ กษา ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้ อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน
และมีมาตรฐานเดียวกัน
3) ผลิตและพั ฒ นาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึ กษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
4) จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง และเหมาะสม
กับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากาลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาชุมชน
ผลผลิต : มีการพัฒ นากาลัง คนด้านอาชี พ และด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีค วามรู้
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผลลัพธ์ : ประชาชนมีอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาชุมชน รวมทั้งมีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
2) ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาทางด้านอาชีพ
3) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาได้งาน
ทา หรือประกอบอาชีพ
4) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
5) ร้อยละของงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
6) จานวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนกับองค์การ/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
7) ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี
8) ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1) เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาชุมชน อาทิ ด้านอาชีวศึกษา วิทยาศาสตร์
2) เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนทางด้านอาชีพให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3) ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านอาชีพ เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
4) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์การภายในและต่างประเทศ
6) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผลลัพธ์ : เกิดระบบการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างขวัญกาลังใจ
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) ร้อยละของครูตามแผนการพัฒนา มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
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2) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
3) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรที่คุรุสภา
ให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4) จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับสวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
5) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
1) วางแผนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2) ปรับระบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3) เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ
4) สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผลผลิต : การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผลลัพธ์ : มีภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) จานวนกลุ่มบุคคลหรือภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2) ร้อยละของการให้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
3) สัดส่วนของการมีส่วนร่วมในแต่ละลักษณะ (การมีส่วนร่วมในการร่วมคิดและตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและร่วมดาเนินงาน การมีส่วนร่วมควบคุม)
4) จานวนครั้งของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบการดาเนินงานของโรงเรียนในรอบปี
5) จานวนครั้งการให้และรับบริการหรือความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน
6) สัดส่วนของการเข้ามามีส่วนร่วมโดยความสมัครใจหรืออาสาสมัคร
กลยุทธ์
1) ปลูกจิตสานึกในความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2) ระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาในหลายลักษณะ เช่น การมีส่วนร่วมในการร่วม
คิดและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและร่วมดาเนินงาน การมีส่วนร่วมควบคุม
3) พัฒนาระบบการตรวจสอบการดาเนินงานของโรงเรียน
4) สนับสนุนให้มีการให้และการรับบริการหรือความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนทุกรูปแบบ
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งโดยความสมัครใจหรืออาสาสมัคร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดสรรทรัพยากรในระบบการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้า
ระหว่างพื้นที่
ผลผลิต : รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
ผลลัพธ์ : การมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของรัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ
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ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1) ร้อยละของเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่ผู้เรียน
2) จานวนทุนการศึกษาที่จัดสรรให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตามความเหมาะสม
และความจาเป็น
3) สัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณให้กับสาหรับผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยคานึงถึงความเสมอภาค
ทางการศึกษาและความเป็นธรรม
4) สัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาในสังกัด
5) จานวนกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาในสังกัด
กลยุทธ์
1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน
2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตามความ
เหมาะสมและความจาเป็น
3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความ
จาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละกลุ่มโดยคานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาและความเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
4) จั ด สรรงบประมาณเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด าเนิ น การและงบลงทุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาของรั ฐตามนโยบาย
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้คานึงถึงคุณภาพ และความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษา
6) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่าให้สถานศึกษาเอกชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้
7) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
3. การประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ตารางที่ 2 การประเมินยุทศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
รายการ
S.D.
ระดับ
X
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึ กษาและการเรียนรู้อย่าง 1.98
.35
น้อย
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2.09
.39
น้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากาลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ 2.03
.32
น้อย
การพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.06
.36
น้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.25
.42
น้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดสรรทรัพยากรในระบบการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบ 2.08
.25
น้อย
และลดความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่
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จากตารางที่ 2 การประเมินยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม
และความถูกต้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
1. ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ ในระดับน้อยทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ตามลาดับ ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี 2) ด้านระบบประเมินและพัฒนาคุณภาพครู 3) ด้านระบบ
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 4) ด้านระบบการประเมินผลผู้เรียน 5) ด้านระบบการเงินเพื่อการศึกษา
1.1 ด้านหลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัว โดยเฉพาะอย่างนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนในชนบท
ย่อ มมีโอกาสและความพร้อมในด้า นการเรียนการสอนต่ากว่า เด็กนักเรียนที่มีค วามพร้อ มสูง กว่า ประกอบกับ
ในสภาพปัจจุบันงบประมาณที่แต่ล ะโรงเรียนได้รับจากรัฐบาลถูกผูกยึดติดกับจานวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน
เป็นที่ทราบกันดีว่ามีจานวนนักเรียนในวัยเรียนต่าลงทุกปีอันเนื่องมาจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ
อัตราการเกิดลดลง ในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้อาจเป็นสาเหตุหลักของการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่งนภา จินดามล และ คมสันท์
ขจรปัญญาไพศาล (2556) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการศึ กษาพบว่า ปัญ หาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสภาพและปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ
และครูผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สภาพและปัญหาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คณะผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากขึ้น ควรส่งเสริม
สนับสนุนและให้ความรู้แก่ครูในการผลิตและการจัดทาสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดทาบทเรียน
สาเร็จ รูป (CAI) หรือบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) และควรน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ในการตั ด สิ น และ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความถูกต้อง
1.2 ด้านระบบการประเมินผลผู้เรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ มีระบบสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกาหนด
นโยบายของรัฐและการเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครอง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนทางโรงเรียนมักจัดเก็บไว้เพื่อเป็นความลับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่อาจจะสร้างความไม่สบายใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองบางคน ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีระบบ
ฐานข้อมูลที่แท้จริงเพื่อนาไปกาหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการศึกษาของ บรรจบ
บุญจันทร์, กานต์ เนตรกลาง และ อริสา นพคุณ (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ชื่อเสียงของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการประเมินผลผู้เรียน
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 กล่าวคือ ถ้าหากผู้ปกครองทราบว่าระบบการประเมินผลผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ชัดเจน
สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ก็จะง่ายต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนมากยิ่งขึ้น
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1.3 ด้านระบบประเมินและพัฒนาคุณภาพครูโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ระบบการพัฒนาครูมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาครูให้มีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาพัฒนาชุมชน ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากครูที่ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาชีพส่วนใหญ่มักจะนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเพื่อเข้าสู่วิทยฐานะและมีการย้ายกลับภูมิลาเนา
ทาให้ไม่สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Hisschemöller and Hoppe (2001) ที่ได้
อธิบายไว้อย่างละเอียดว่า ปัญหาดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่กลับเป็นปัญหาที่มีผลค่อนข้างรุนแรง
ซึ่งมารถจาแนกออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ ความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับองค์ความรู้ และ บรรทัดฐานและค่านิยม
อยู่ในภาวะวิกฤติ ปั ญ หาประการแรกหมายถึงการไม่สามารถน าองค์ องค์ ค วามรู้เข้าไปปรับ ใช้ ให้ สอดคล้องกั บ
ประเด็นปัญหาของชุมชน ปัญหาประการที่สองหมายถึงการไม่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของประเด็นปัญหา
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาเชิงเทคนิคของฝ่ายบริหารที่มีต่อปัญหาใด ๆ
1.4 ด้านระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และระบบการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยหลักในการประเมิน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาทุกประเภทจะต้องอาศัยการศึกษา ซึ่งบุคคลเช่นนี้อาจมี
จานวนไม่มากนัก ประกอบกับสภาวะการแข่งขันและการบีบคั้นทางเศรษฐกิจทาให้ทุกครอบครัวต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด
และปล่ อ ยให้ เห็ น หน้ า ที่ ห ลั ก ของสถานศึ ก ษา ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ท าให้ ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ พงษ์ชัย บุญคง และ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข
(2553) ที่ได้ศึกษา ปั ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พบว่า ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของครูซึ่งครูมีความใกล้ชิดกับผู้ปกครองและนักเรียน
หากโรงเรียนมีจุดเน้นที่ไม่ชัดเจน อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผู้ปกครองเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ในระดับต่าดังกล่าว
1.5 ด้านระบบการเงินเพื่อการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยและปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ จัดสรรทรัพยากรในระบบ
การศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ และมีการใช้ข้อมูลผลการประเมินผู้เรียน
ซึ่งเป็นคะแนนการทดสอบมาตรฐานขั้นต่าของนักเรียนในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายการใช้ทรัพยากรในระบบการศึกษาขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่แต่ละแห่ง ซึ่งบางแห่งอาจจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการ ด้วยเหตุนี้อาจเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ องค์ ก รเพื่ อความร่วมมื อและการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ (2555) ที่ ส รุป จากผลการสอบโครงการ
ประเมินผลการศึกษา PISA ขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ปัญหา
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ในที่นี้หมายถึงความแตกต่างในผลลัพธ์ของการศึกษา โดยหากพิจารณาถึงพื้นฐาน
ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนแต่ละคน ปัจจัยทางด้านครอบครัว หรือความแตกต่างของ
แต่ละโรงเรียนที่นักเรียนแต่ละคนเข้าเรียนอยู่จะพบว่าปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ต่างก็มีส่วนทาให้เด็กแต่ละคนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจที่ไม่เท่ากัน จึงสะท้อนออกมาเป็นผลคะแนนสอบที่แตกต่างกันตามไปด้วย
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ประกอบด้วย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 6 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
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และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 3 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนากาลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาชุมชน ประกอบด้ว ย ผลผลิต/ผลลัพธ์
8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 5 ตัวชี้วัด
5 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณ ภาพสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 6 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดสรรทรัพยากรในระบบการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบและลด
ความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ ประกอบด้วย ผลผลิต/ผลลัพธ์ 5 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ์ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถลดช่องว่างของปัญหาที่เป็นสาเหตุหลักของการทาให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นเกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม า เขต 2 แล้วนามาสร้างยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หลังจากนั้น ได้ผ่านการพิจารณาความถูกต้อง และความเหมาะสมของรูปแบบฯ
โดยการสนทนากลุ่ม จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงถ้อยคา สานวน ที่เหมาะสมกับการยกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 2 ในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลผลิต/ผลิต ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ ผู้วิจัยได้จากการสังเคราะห์จากวรรณกรรมที่เ กี่ยวข้องและนามาสู่การกาหนด
องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ดังแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2553) ที่ระบุว่า เป้าประสงค์เป็นผลงานที่องค์การ
คาดหวังว่าจะให้เกิดในอนาคตหลังจากดาเนินการตามพันธกิจ ตัวชี้วัดจะเกี่ยวข้องกับการกาหนดหน่วยการของการ
วัดตามเป้าประสงค์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2560) ที่ระบุว่า แนวทางการพัฒนาเป็นวิถีทาง
ที่จะทาให้บรรลุผลในจุดหมายนั้น ซึ่งจุดหมายหนึ่ง ๆ อาจมีแนวทางเพื่อการปฏิบัติที่หลากหลาย ในทางกลับกัน
แนวทางหนึ่งอาจเพื่อการบรรลุผลเกินกว่าหนึ่งจุดหมายก็ได้เช่นเดียวกัน
3. การประเมินยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุ ฒิได้พิจารณาความ
สอดคล้ อ งของยุ ท ธศาสตร์ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา และประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้มีการปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามแนวคิดการประเมินรูปแบบของ Eisner (1976, pp. 96-104) ที่เชื่อว่า
ผู้ทรงคุ ณ วุฒิ เป็นเครื่องมือในการประเมินที่มีความเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มีมาตรฐานและเกณฑ์มาจาก
ประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ จึงเห็นว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม นอกจานี้ยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้น
ยังครอบคลุมการยกระดับคุณ ภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
สอดคล้องกับ แนวคิ ดของ สมบู รณ์ ศิ ริส รรหิ รัญ (2547, น. 136-140) และ McCauley, Moxley, and Velsor
(1998, p. 4-8) ที่กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนามีองค์ประกอบสาคัญ คือ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการ
พั ฒนา ซึ่ งใกล้ เคี ย งกั บ แนวคิ ด ของ McCauley, Moxley, and Velsor ที่ ก ล่ า วว่า ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาควรมี
จุดมุ่งหมายที่มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การ เพราะวิวัฒนาการของกระบวนทัศน์ (Paradigm) ของการพัฒนา
ต้องเปลี่ยนไปตามบริบทของหน่วยงานนั้น ๆ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ที่ผ่านกระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เป็นผู้ประเมินเพื่อพิจารณาตัดสินและตรวจสอบคุณ ภาพ ซึ่งเกณฑ์ที่นามาใช้สาหรับการพิจ ารณาสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Guskey (2000, pp. 56-57) 4 ประการ คือ ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และ
ความเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรจัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 ควรจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกาหนดนโยบายของรัฐ
1.3 ควรพัฒนาครูให้มีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาพัฒนาชุมชน
1.4 ควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
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กลุ่มการศึกษาและอื่น ๆ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออก
PROBLEM-BASED LEARNING PROCESS FOR EMPOWERMENT PROMOTION OF COMMUNITY IN
THE EASTERN
กิจฐเชต ไกรวาส
Kittachet Krivart
อาจารย์ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา 1) กระบวนการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน 2) ปั จ จั ย
ความสาเร็จ และ 3) ปัญหาอุปสรรคในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออก โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับการวิจัย
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation Action Research : PAR) ในชุ ม ชนต้ น แบบที่ ดี 7 แห่ ง ในภาค
ตะวันออก ประกอบด้วย (1) ชุมชนบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (2) ชุมชนบ้านทุ่งน้อย อาเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี (3) ชุมชนบ้านจารุง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง (4) ชุมชนบ้านโสนน้อย อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว (5) ชุมชนบ้านดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (6) ชุมชนบ้านสองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี และ (7) ชุมชนบ้านห้วงน้าขาว อาเภอเมือง จังหวัดตราด โดยทาการศึกษาในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
(Key Informant) 3 กลุ่มประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้นาชุมชน 2) กลุ่มปราชญ์ชุมชน และ 3) ตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ
ในชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการจาแนกและการเปรียบเทียบข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 7 ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน ที่ครอบคลุม (1) การรับรู้และตระหนักในความสาคัญของปัญหาร่วมกัน (2) การร่วมกันค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา (3) การร่วมกันกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และ (4) ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยมีปัจจัยความสาเร็จในการ
นากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่คล้ายคลึงกัน อาทิ ผู้นา
ชุมชนมีความเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ, ชาวบ้านในชุมชนมีความสามัคคี, หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุน และมีการส่งเสริมการออมเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคในการนา
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของ 7 ชุมชนมีความแตกต่างกันไป โดย
กลุ่มหนึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในด้านการดาเนินงาน อาทิ ปัญหาการไม่สามารถจัดการกลุ่มทีม่ ีสมาชิกจานวนมาก
และปัญหาการขาดแคลนเยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมและสืบทอดกิจกรรม เป็นต้น ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในด้านการจัดการ อาทิ ปัญหาการขาดการเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงผู้นาทาให้
กระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งหยุดชะงัก เป็นต้น
คาสาคัญ : กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน, ชุมชนในภาคตะวันออก
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ABSTRACT
The objectives of this study were to study: 1) The problem - based learning processes, 2)
success factors, and 3) problems and obstacles in problem - based Learning for empowerment
promotion of the best practice communities in the Eastern. Qualitative research and participation
action research were used to collect data in the seven best practice communities in the Eastern
including: (1) Bansong community, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province (2) Ban
Thung Noi community, Bo Thong District, Chonburi Province (3) Ban Jumrung community, Klaeng
District, Rayong Province (4) Ban Snownoi community, Aranyaprathet District, Sa Kaeo Province (5)
Ban Dongkelek community, Muang District, Prachinburi Province (6) Ban Songphinong community,
Thamai District, Chanthaburi Province and (7) Huangnamkhaw community, Muang District, Trad
Province. The Key Informants of this study including: 1) community leaders, 2) philosophers 3)
Representatives of various groups in the community. The qualitative data analysis was done by
using with typological analysis and comparison analysis.
The results revealed that the seven best practice communities have problem - based
learning processes for empowerment promotion of communities as following: (1) recognize the
importance of common problems (2) finding the cause of the problems (3) formulating the
problem solutions (4) community strengthened. The success factors in using problem - based
learning for empowerment promotion of communities are similar such as the community leaders
are sacrifice and dedicated, community members are unity, government agencies support and
promote the money saving as a source of community funding etc. In addition, the problems and
obstacles in the problem - based learning process for empowerment promotion of community
are different. The first group, there are the problems and obstacles in operation such as the
unmanageable group because of there are too many members, and the shortage of youth and
new generations to be a part and inherited activities etc. And another group, there are the
problems and obstacles in management such as lack of preparedness for leader changing cause
the process to promote strengthened is paused etc.
Keywords : Problem-Based Learning Process, Promotion the Empowerment of Community,
Community in the Eastern
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาความยากจนและปัญหาความเหลื่อมล้าในการกระจายรายได้ ถือเป็นปัญหาอันเป็นผลพวงจากการพัฒนา
ประเทศที่มีความสาคัญ แม้ว่าปัจจุบันปัญหาความยากจนจะมีแนวโน้มดีขึ้นจากจานวนคนยากจนที่ได้ลดจานวนลง แต่
อย่ างไรก็ ตามยังมี คนยากจนอี กเป็ นจ านวนมากที่ อาศั ยอยู่ในชนบทและมี อาชี พหลั กทางด้ านการเกษตร ในขณะที่
กระบวนการพัฒนาประเทศที่ผ่านมานั้ นยังให้ ความสาคั ญไปที่ภาคอุตสาหกรรม จึ งทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการ
กระจายรายได้ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างเห็นได้ชัด แนวโน้มของสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น แต่สัดส่วนของภาคเกษตรกรรมกลับลดลง ทั้งที่การจ้างแรงงานในภาค
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เกษตรกรรมยังคงมีจานวนมากใกล้เคียงกับภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเมืองขนาดใหญ่ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, สิงหาคม, 2552) ซึ่งการพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าวนี้นอกจากจะทาให้ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้
ระหว่างประชาชนในเมื องและในพื้ นที่ ชนบทเพิ่ มมากขึ้นเรื่อย ๆ ยังท าให้ เกิดปั ญหาส าคั ญในด้านคุ ณภาพชี วิตของ
ประชาชน ที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิต ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่น ๆ รวมถึงปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการดารงชีวิตของประชาชน
การพัฒนาประเทศตามแนวทางที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) ที่มุ่ง
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ยังผลให้เกิดความเหลื่อมล้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม และปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายทั้งในภาพรวมของประเทศและในระดับพื้นที่ อย่างไรก็ตามในหลาย ๆ พื้นที่
ของประเทศได้เกิดปรากฏการณ์ ความร่วมมือของประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาส่วนรวมของชุมชนและ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกของชุมชน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า โดยเป็นการดาเนินงานที่ยึด
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน อีกทั้งยังมีการ
จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน และมีการประสานความเชื่อมโยงกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้
กระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และที่สาคัญยังเป็นแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชน (กิจฐเชต ไกรวาส, พฤศจิกายน 2556)
ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ มีตัวอย่างชุมชนต้นแบบที่ดีที่มีการนาเอากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานไปใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ประภาส ปิ่นตบแต่ง และคณะ, 2556, หน้า 240 – 251) หลาย
ชุมชน อาทิ ชุมชนบ้านท้ายโขด อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้นาเอากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้
แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ชุมชนตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ใช้
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า ปัญหาความยากจนและ
ปัญหาสุขภาพ ที่มีสาเหตุ มาจากการใช้สารเคมีในการเกษตรและชุมชนตาบลบางน้าผึ้ง อาเภอพระประแดง จั งหวัด
สมุทรปราการ ที่ประสบความสาเร็จในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสมาชิกของชุมชน จากที่สมาชิกในชุมชน
จานวนมากเคยประสบปัญหาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 2540 เป็นต้น
จากความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยตามที่ได้นาเสนอมาทั้งหมดข้างต้น จึงเป็นเหตุผลที่สนับสนุนถึง
ความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออก ตลอดจนทาการวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จ และปัญหาและ
อุปสรรคในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่ดี ทั้งนี้
เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากาหนดแนวทางในการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และนาไปขยายผลในพื้นที่และชุมชนอื่นๆ ของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่ดีในภาค
ตะวันออก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออก
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออก
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออก จากปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาในด้านอื่น ๆ ที่ชุมชนได้เคยประสบ ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันรับรู้และ
ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา ค้นหาสาเหตุและกาหนดแนวทางการแก้ไข อันทาให้เกิดการเรียนรู้และเป็นการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ปัจจัยความสาเร็ จ หมายถึง ปัจจัยที่มีความสาคัญในการทาให้ชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออกนา
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนจนประสบความสาเร็จ
ปั ญ หาและอุ ป สรรค หมายถึ ง ประเด็ น ที่ เป็ น ข้อ ขัด ข้ อง ท าให้ เกิ ด ความยากลาบาก เป็ น สิ่ งขัด ขวาง
ความสาเร็จในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่
ดีในภาคตะวันออก
แนวทางประยุกต์ใช้ หมายถึง แนวทางในการนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานมาใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออก ทั้งกระบวนการร่วมกันรับรู้และ
ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา การค้นหาสาเหตุของปัญหา การร่วมกันกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และการ
ดาเนินการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ของชุมชน ไปปรับใช้ในพื้นที่/ชุมชนอื่น
ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนสามารถนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยสมาชิกของชุมชนและไม่ต้อง
พึ่งพาความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากทบทวนวรรณกรรมทั้งในส่วนของแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถนามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออก

▪การรับรู้และตระหนักในความสาคัญของปัญหาร่วมกัน
▪ร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหา
▪ร่วมกันกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
▪ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ปัจจัยความสาเร็จในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออก

ปัญหาและอุปสรรคในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participation Action Research : PAR) โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนต้นแบบที่ดีและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ดังต่อไปนี้
1. ชุมชนต้นแบบที่ดีที่ทาศึกษา ประกอบด้วย 7 ชุมชน (กิจฐเชต ไกรวาส และคณะ, 2560, น. 37-41)
ดังนี้
1) ชุมชนบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา : ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชน “ดี 76
ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 76 จังหวัด
2) ชุมชนบ้านทุ่งน้อย ตาบลวัดสุวรรณ อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี : ได้รับรางวัลพระราชทาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ประจาปี พ.ศ.2557 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
3) ชุมชนบ้านจารุง ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง : ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ของกรมการพัฒนาชุมชน และชุมชน “ดี 76 ชุมชนต้นแบบ
แห่งความดี” ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 76 จังหวัด
4) ชุมชนบ้านโสนน้อย ตาบลท่าข้าม อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : ได้รับการคัดเลือกเป็น
หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกรมการพัฒนาชุมชน
5) ชุมชนบ้านดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชน “ดี
76 ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 76
จังหวัด
6) ชุมชนบ้านสองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : ชุมชนต้นแบบประชาธิปไตยชุมชน ของสภา
พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
7) ชุมชนบ้านห้วงน้าขาว อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด : ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจาปี 2542
ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน) ของปตท. และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการ
ดาเนินงานวัฒนธรรม ปี 2553 ของสานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ
2. เกณฑ์การคัดเลือกชุมชนต้นแบบที่ดี
เกณฑ์การคัดเลือก 7 ชุมชนต้นแบบที่ดีเพื่อนามาศึกษาในครั้งนี้ ต้องเป็นชุมชนในภาคตะวันออกที่มี
การน ากระบวนการเรีย นรู้โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานมาใช้ ในการส่ ง เสริม ความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชน โดยมี ห ลั ก ฐาน
ความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัด
3. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
1) กลุ่มผู้นาชุมชน : กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, นายก/รองนายกเทศมนตรี , นายก/รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล, สมาชิกสภาเทศบาล, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
2) กลุ่มปราชญ์ชุมชน
3) ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
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4. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญเพื่อนามาเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้
1) กลุ่มผู้นาชุมชน ต้องเป็นผู้นาชุมชนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานชุมชนในพื้นที่มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
2) กลุ่มปราชญ์ชุมชน ต้องเป็นปราชญ์ชุมชนที่มีบทบาทสาคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ต้องเป็นตัวแทน
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน ที่มีประสบการณ์การทางานกับกลุ่มมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
5.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) นาประเด็นที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมสร้างเป็นแนวคาถาม เพื่อนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมโดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview)
3) นาแนวคาถามที่ได้สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4) นาคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ไขแนวคาถาม ให้มีความตรงเชิงเนื้อหาและมีความ
สมบูรณ์ ก่อนนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
5.2 เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ชื่อ – สกุล, ตาแหน่งในชุมชน, ระยะเวลาดารงตาแหน่ง และระยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชน
2) ปัจจุบันชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างไร
3) ปัจจุบันชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีความเข้มแข็งทางด้านสังคมอย่างไร
4) ก่อนที่ชุมชนจะมีความเข้มแข็งเช่นในปัจจุบันนี้ชุมชนได้เผชิญกับปัญหา หรือวิกฤตการสาคัญ
อะไรบ้าง และชุมชนสามารถหลุดพ้นจากปัญหาหรือวิกฤตดังกล่าวได้อย่างไร
5) ชุมชนได้นาเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากการที่ได้เผชิญกับปัญหา หรือวิกฤตการสาคัญในอดีต
มาใช้เป็นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนอย่างไรได้บ้าง
6) กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนจากปัญหาหรือวิกฤตที่ชุมชนประสบ เพื่อนามาเป็นฐานในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีกระบวนการ/ขั้นตอนอย่างไรบ้าง
7) ปัจจัยความสาเร็จของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนของท่านมีปัจจัยใดบ้าง และปัจจัยมีผลต่อความสาเร็จมากน้อยเพียงใด
8) ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนทั้งในระยะเริ่มต้น ระยะที่เริ่มประสบความสาเร็จ (เริ่มเข้มแข็ง) และในปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
9) ท่านมีแนวทาง/คาแนะนา/ข้อเสนอแนะในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพื่อนาไปแบ่งปันให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการจาแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) ในทั้งวัตถุประสงค์การวิจัยที่
1-3 จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison analysis) เพื่อหาความเหมือน
และความแตกต่างของข้อมูล
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ผลการวิจัย
การศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่ดีในภาค
ตะวันออก จะนาเสนอผลการศึกษาโดยลาดับดังนี้
1. กระบวนการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานในการส่ งเสริ มความเข้ มแข็ งของชุ มชนต้ นแบบที่ ดี ในภาค
ตะวันออก
ผลการศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่
ดีทั้ง 7 ชุมชน มีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้
1) การรับรู้และตระหนักในความสาคัญของปัญหาร่วมกัน
ประชาชนในชุมชนทั้ง 7 ชุมชนส่วนใหญ่มีการรับรู้และตระหนักปัญหาร่วมกัน เริ่มจากผู้นาชุมชนได้มา
ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกันในเรื่องปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน จากการที่ชาวบ้านในชุมชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตร ซึ่งมักจะประสบปัญหาในด้านราคาผลผลิตตกต่า การขาดอานาจในการต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง ทาให้ต้องประสบกับปัญหาความยากจน มีหนี้สินเป็นจานวนมาก และส่วนหนึ่งต้องละทิ้งอาชีพ
เกษตรกรออกไปประกอบอาชีพอื่นในพื้นที่ห่างไกล เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ทาให้ครอบครัวขาดความ
อบอุ่น โดยผู้นาชุมชนที่เป็นกลุ่มเริ่มต้นนี้ได้มีการขยายการรับรู้และตระหนักในความสาคัญของปัญหาไปสู่ประชาชน
ส่วนใหญ่ในชุมชน ผ่านเวทีการพบปะพูดคุยทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2) ร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหา
สาเหตูของปัญหาความยากจน ซึ่งชาวบ้านในทั้ง 7 ชุมชนเคยประสบและเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไป
ถึงการเกิดปัญหาทางสังคม จากการที่หัวหน้าและสมาชิกในครอบครัวต้องออกไปประกอบอาชีพอื่นในพื้นที่ห่างไกล
ทาให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นและบางครอบครัวเกิดปัญหาหลาย ๆ ปัญหาติดตามมา เกิดจากการที่สมาชิกใน
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ได้แก่ ยางพารา และส่วนผลไม้ โดยใช้วิธีการผลิตที่ต้องพึ่งพิง
เทคโนโลยีการผลิตแบบสมัยใหม่ อาทิ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น ทาให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง ในขณะที่ราคา
ผลผลิตที่ถูกควบคุมโดยพ่อค้าคนกลางอยู่ในสภาวะที่ตกต่าอย่างต่อเนื่อง จนเกษตรกรที่ในแต่ละปีต้องประสบกับ
ภาวะการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ต้องไปกู้เงินจากแหล่งเงินทุนทั้งในระบบและนอกระบบมาใช้ในการลงทุน ทาให้
ประสบปัญหาภาระหนี้สินที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ
3) ร่วมกันกาหนดแนวทางแก้ไข
ประชาชนในทั้ง 7 ชุมชนได้ร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้
(1) รวมกลุ่มกันจัด ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
อาทิ การแปรรูปผลไม้
(2) การแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร จากช่องทางเดิมที่
ต้องพึ่งพิงพ่อค้าคนกลาง อาทิ การจัดตั้งร้านค้าชุมชนเพื่อจาหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน
(3) จั ด ตั้ ง กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เพื่ อ การส่ ง เสริม การออมและสร้า งแหล่ งเงิ น ทุ น ในชุ ม ชนที่ ส มาชิ ก
สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วกัน
(4) จัดสรรรายได้จากการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมและนามาจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกในชุมชน
(5) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งพัฒนา สะสมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกใน
ชุมชนและผู้ที่สนใจ
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4) ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนทั้ง 7 ชุมชนมีดังนี้
(1) รายได้ของครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเส้นความยากจน (Poverty Line)
(2) สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มี่รายได้ทั้งจากอาชีพหลักและอาชีพเสริมจากการขายผลผลิตแปร
รูปทางการเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน
(3) มีแหล่งเงินออมและแหล่งเงินทุนของชุมชนที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วกัน
(4) มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชนที่ครอบคลุมความจาเป็นพื้นฐานในทุกด้าน
(5) จานวนสมาชิกในชุมชนที่ออกไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่นลดลง ปัญหาสังคมในพื้นที่ลดลง
2. ปัจจัยความสาเร็จในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออก
ชุมชนทั้ ง 7 ชุมชนมี ปัจจัยความสาเร็จในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ ปั ญหาเป็ นฐานมาใช้ ในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในส่วนที่คล้ายคลึงกันดังนี้
1) ผู้นาชุมชนมีความเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
2) ชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเป็นอย่างดี
3) หน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการพั ฒนาชุ มชน องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ให้ การ
สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างจริงจัง
4) มีการส่งเสริมการออมเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของสมาชิกทุกคนในชุมชน
5) มีการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
6) มีศูนย์เรียบรู้ของชุมชนทาให้เกิดการพัฒนา สะสมและถ่ายทอดองค์ความรู้
3. ปัญหาและอุปสรรคในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออก
ชุมชนทั้ง 7 ชุมชนมีปัญหาและอุปสรรคในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในส่วนที่คล้ายคลึงกันดังนี้
1) ระดับการรับรู้และตระหนักในความสาคัญของปัญหาชุมชนของผู้นาและชาวบ้านในระยะแรกยังมีความ
แตกต่างกันมาก ทาให้ในระยะแรกความร่วมมือของชาวบ้านมีค่อนข้างน้อย แต่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อปรากฎผลความสาเร็จ
ในการส่งเสริมความเข้มแข็ง
2) ปัญหาการจัดการและการเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงผู้ นา ซึ่งทางชุมชนไม่ได้มีการ
ดาเนินการในเรื่องนี้ ไว้ล่วงหน้ า ทาให้ กระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้องชะลอตัวลงไปในช่ วงที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวผู้นา
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออกทั้ง 7 ชุมชน ส่วนใหญ่จะครอบคลุมกระบวนการทั้งในส่วนของการรับรู้และตระหนักใน
ความสาคัญของปัญหาร่วมกัน การร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหา การร่วมกันกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และการ
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ที่ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดดคล้องกับการศึกษาของ กิ จฐเชต ไกรวาส (บทคัดย่อ, 2557)
เรื่องประชาธิปไตยชุมชนที่ผลิบานในดินแดนอีสานของไทย ที่พบว่า กระบวนการประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนต้นแบบที่ดี 3 แห่งที่เคยศึกษา จะเริ่มจากการพูดคุยปรึกษาหารือ หรือการจัดเวทีประชาคม
เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในชุมชน และตระหนักถึงความสาคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาร่วมกัน
จากนั้นจึงร่วมกันหาแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการการแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Kittachet Krivart (Abstract, 2015) เรื่ อ ง
ประชาธิปไตยชุมชนที่ผลิบ านในล้านนาของไทย ที่พ บว่า ชุ มชนต้นแบบทั้ง 3 ชุ มชนที่ท าการศึ กษาในครั้งนี้ มี
กระบวนการประชาธิปไตยชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนที่ใกล้เคียงกัน โดยเริ่มจากการที่ทาให้สมาชิกในชุมชน
ตระหนักในความสาคัญของปัญหา จากนั้นจึงร่วมกันหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา ต่อด้วยการผนึกกาลังของ
สมาชิกในชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน กับกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน มีแนวคิดบนพื้นฐานพุทธิ
ปัญญานิยมเหมือนกัน โดยเฉพาะในเรื่องอริยสัจ 4 อันประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ดังนั้นจึงทาให้ผล
การศึกษาการบวนการดาเนินงานของผลงานทั้ง 3 เรื่องมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสาเร็จในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออกทั้ง 7 ชุมชน มีความคล้ายคลึงกันทั้งในประเด็นผู้นา
ชุมชนมีความเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ, ชาวบ้านในชุมชนมีความสามัคคี และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุน ผลการศึกษาดังกล่าวแตกต่างไปจากการศึก ษาของวิเชียร บุราณรักษ์ (บทคัดย่อ, 2548) เรื่องขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณี : กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ที่พบว่า ปัจจัยที่นาไปสู่
การเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ได้แก่ วัฒนธรรมชุมชน การระดมทรัพยากร โครงสร้าง
โอกาสทางการเมือง และโครงสร้างโอกาสทางสังคม อย่างไรก็ตามผลการศึ กษาในส่วนนี้ มีค วามสอดคล้องกับ
การศึกษาของพรทิพย์ อุศุภรัตน์ และคณะ (2556) เรื่องแหลมใหญ่ : การพลิกฟื้นวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากร ที่พบว่า ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การแก้ไขปัญหาของชาวบ้านและชุ มชนสามารถลุล่วงไปได้จะต้องอาศัย
พลังท้องถิ่นที่เข้มแข็ง และผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับการศึกษาของทวี วัชระเกียรติศักดิ์ (บทคัดย่อ,
2559) เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพลสงคราม อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินการส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนคือ การมีชุมชนเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของการสร้างความเข้มแข็ง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยความสาเร็จในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมาใช้ในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบที่ดีในภาคตะวันออกทั้ง 7 ชุมชน ปัจจัยความสาคัญที่ทาให้การแก้ไขปัญหา
ของชาวบ้านและชุมชนแหลมใหญ่ลุล่วงไปได้ รวมถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้กับชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพลสงคราม เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานที่ส่วนใหญ่เป็นความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน ส่วนปัจจัยที่นาไปสู่การเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
ของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานที่ชุมชนจะต้องเข้า ไปเกี่ยวข้องกับ
องค์กรอื่น ๆ อาทิ หน่วยงานราชการ เป็นต้น ดังนั้นจึงทาให้ปัจจัยความสาเร็จในทั้งสองส่วนมีความแตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนต้นแบบที่ดีในการศึกษาครั้งนี้หลายชุมชนในระยะแรกต้องประสบปัญหาและ
อุปสรรคในการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเรื่องของความ
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ร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนที่ยังมีค่อนข้างน้อย ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการศึกษาของไพสิฐ พาณิชย์กุล
(2544) เรื่อง แนวทางการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาที่ อยู่
อาศั ย และที่ ดิ น ท ากิ น ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่า การสร้า งกระบวนการมี ส่ วนร่วมทางตรงหรือ แนวทางที่ เรีย กว่ า
“ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เพื่อการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน
งานพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน อาจต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรในการผลักดัน และต้องใช้ความพยายาม
ร่วมกันจากหลาย ๆ ฝ่าย นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกล่าวยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ Kittachet
Krivart (Abstract, 2015) เรื่อ ง ประชาธิป ไตยชุ ม ชนที่ ผลิ บ านในดิ น แดนล้ านนาของไทย ซึ่ งมี ข้อ ค้ น พบสาคั ญ
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคสาคัญของกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนของชาวบ้านในหลายชุมชนมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากชาวบ้านส่วนหนึ่งต้องใช้เวลาส่วนใหญ่
ในการประกอบอาชีพ และคนหนุ่มสาวในวัยแรงงานส่วนใหญ่ต้องอพยพเข้าไปทางานในเมืองหรือต่างจังหวัด
ทั้ งนี้ อ าจเนื่ อ งมาจากทั้ ง ชุ ม ชนต้ น แบบที่ ดี ในภาคตะวั น ออกทั้ ง 7 ชุ ม ชน และชุ ม ชนที่ ไพสิ ฐ พาณิ ช ย์ กุ ล และ
Kittachet Krivart ได้ทาการศึกษาเป็นชุมชนที่เริ่มนาเอากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน/กระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม/กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน ซึ่ งทั้ง 3 กระบวนการมีหลักการสาคัญ ในเรื่อง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยกระบวนการดังกล่าวได้ถูกนามาใช้แค่ในระยะแรกในทุกชุมชนที่
เป็นพื้นที่ศึกษาของงานวิจัยในครั้งนี้และอีกสองผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงทาให้ ความร่วมมือของประชาชนใน
ชุมชนจึงยังมีค่อนข้างน้อย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาตามที่ได้นาเสนอไปทั้งหมดข้างต้น สามารถนามากาหนดเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1.1 ชุมชนอื่นที่ต้องการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน ควรมีกระบวนการดาเนินงานดังนี้
1) สร้างการรับรู้และตระหนักในความสาคัญของปัญหาร่วมกันของสมาชิกในชุมชน
2) สมาชิกในชุมชนร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหา
3) สมาชิกในชุมชนร่วมกันกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
4) สมาชิกในชุมชนร่วมกันดาเนินการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสร้างความยั่งยืน
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชุมชน อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรดาเนินการพัฒนาปัจจัยความสาเร็จในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในส่วนของการสร้างและพัฒนาบทบาทผู้นา และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชน
1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาทิ กรมการพัฒ นาชุมชน,
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น ควรเข้าไปกาเนินการส่งเสริมการออมเพื่อ
สร้างแหล่งเงินทุนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใช้ในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
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1.4 ชุมชนที่มีการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ ปัญ หาเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ ในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน ควรให้ความสาคัญกับการสร้างศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเพื่ อให้เกิดการพัฒนา สะสมและถ่ายทอด
องค์ความรู้สาหรับการเริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
1.5 ชุมชนที่มีการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ ปัญ หาเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ ในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน ควรมีการวางแผนในการเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงผู้นา เพื่อไม่ ให้กระบวนการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้องประสบปัญหาในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการส่งเสริม
ความเข้มแข็ง และความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองของประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลการนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปใช้ในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งและความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
เอกสารอ้างอิง
กิจฐเชต ไกรวาส. (2556). ประชาธิปไตยที่เบ่งบานในดินแดนอีสานของไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุ ม
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแสผ่านสื่อออนไลน์
ศึกษาเฟซบุ๊กเพจที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแส ได้แก่ เพจนวพล ธารงรัตนฤทธิ์ เพจ Documentary Club เพจ
อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก และเพจโรงภาพยนตร์ที่ 3 ที่นั่ง E12 ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 โดยใช้การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ผลการวิเคราะห์ตัวบทแต่ละเพจพบว่ามีการสื่อสารภาพยนตร์
นอกกระแสแตกต่างกัน คือ เพจนวพล ธารงรัตนฤทธิ์ เป็นผู้สร้างและสื่อสารภาพยนตร์ของตัวเอง จึงใช้ภาษาที่เป็น
กั น เอง ติ ด แฮชแท็ ก น าเสนอจุ ด เด่ น ของโปสเตอร์ มี ก ารอ้ า งจากทวิ ต เตอร์ และใช้ ค าพู ด เชิ ญ ชวน ส่ ว นเพจ
Documentary Club เป็นการนาภาพยนตร์นอกกระแสมาจัดฉายตามเทศกาลต่าง ๆ จึงนาเสนอด้วยการใช้บท
สนทนา ตั้งคาถามชวนคิด รวมทั้งเล่าเรื่องความเป็นมาของภาพยนตร์ ส่ว นเพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกและเพจโรง
ภาพยนตร์ที่ 3 ที่นั่ง E12 มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ ใช้ภาษาเป็นกันเอง เล่าเรื่องเกริ่นนาโดยมุ่งเน้นความรู้สึก และ
ใช้การลากคา เฟซบุ๊กเพจสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแสผ่านการมองในเชิงพาณิชย์ สถานภาพ
ความเป็นชายขอบผ่านตัวแทนต่าง ๆ ความไม่ชัดเจนของความเป็นภาพยนตร์ นอกกระแส และสะท้อนความคิดทาง
สังคมและวัฒนธรรมผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวและการวิจารณ์ภาพยนตร์นอกกระแส ทั้งนี้ ข้อความในโพสต์ไม่ได้
เป็นเพียงการสื่อสารภาพยนตร์ด้วยการเล่าเรื่องภาพยนตร์เพียงเท่านั้น แต่แฝงไปด้วยการครอบงาทางความคิดความ
เชื่อบางประการที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผู้ผลิตสื่อ หรือผู้สร้าง ผู้กากับภาพยนตร์
คาสาคัญ : กลยุทธ์การสื่อสาร, เฟซบุ๊กเพจ, สื่อออนไลน์
ABSTRACT
The objective of this research is to study the communication strategies of independent
movies through online media, including the critical discourse study of Facebook Pages: Nawapol
Thamrongrattanarit, Documentary Club, Overhyp, and SeatNoE12 during the period of December
2017 until February 2018. Upon research, it is found that each Facebook Page has its own style to
communicate the independent movies. “Nawapol Thamrongrattanarit” Facebook Page, which the
owner himself and a movie producer, uses a friendly language with hashtags, presenting the
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outstanding elements of movie posters, using Twitter references, and persuasion through the
language usage. “Documentary Club” Facebook Page showcases the independent movies
previewed in various film festivals. The Facebook Page portrays those films by sampling the
conversation, asking analytical questions, along with providing the movie’s background. For
“Overhyp” and “SeatNoE12” Facebook Pages, the common features of these pages are in the
simple and friendly language used, and often begins with an emphasis on the mood and feelings.
The Facebook Pages’ communication strategies of these less popular, independent movies are
presented in a commercial perspective. The marginal status and ambiguous attributes of these
films also reflect the society’s values and cultural aspects through the plot narration as well as
the film’s criticism. These Facebook Pages’ posts are not only simply reviewing independent
movies, but also hidden with a certain belief tying in a commercial purpose of the media and
film producers.
Keywords : Communication Strategy, Facebook Page, Online Media
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาพยนตร์เป็นสื่อหนึ่งที่อธิบายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากการบันทึกภาพด้วยฟิล์มซึ่งมีลักษณะ
เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วนามาฉายในโรงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความโดดเด่น
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกและมี อิทธิพลมากในตลาดภาพยนตร์เกือบทุ กประเทศ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่สร้าง
รายได้มหาศาล เช่น ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ฯลฯ ซึ่งกลายเป็นแบบอย่างของภาพยนตร์กระแสหลัก (Mainstream)
โดยมุ่งเน้นการแสวงหากาไร
อย่ า งไรก็ ต าม มี นั ก สร้ า งภาพยนตร์ ก ลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ส ร้ า งสรรค์ ภ าพยนตร์ เชิ ง ศิ ล ปะในช่ ว งปี ค.ศ. 1960
ภาพยนตร์นอกกระแสได้รับการพิจารณาจากกลุ่มวัฒนธรรมฮิปปี้ซึ่งไม่เข้ากับกลุ่มสังคมอนุรักษ์นิยมในช่วงนั้น โดย
ภาพยนตร์นอกกระแสนี้ทาให้สตูดิโอใหญ่ ๆ เริ่มตระหนักถึงงบประมาณที่ผู้สร้างภาพยนตร์ใช้เพียงเล็กน้อยแต่มี
ความคิดสร้างสรรค์มาก (Boroughs. 2012) โดยฮาร์วีย์ (Harvey อ้างถึงใน ขจิตขวัญ กิจวิสาละ. 2546) กล่าวถึง
ภาพยนตร์นอกกระแสว่า “เป็นรูปแบบของภาพยนตร์ที่อยู่นอกกระแสหลักอันเป็นที่นิยม และมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การค้าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ภาพยนตร์อิสระเหล่านี้ โดยปกติ แล้วมีลักษณะที่ปฏิเสธความงามและบรรทัด
ฐานทางอุดมคติที่ปรากฎในภาพยนตร์กระแสหลัก และถูกคิดว่าเป็นภาพยนตร์ที่แปลกแยก เป็นภาพยนตร์ทางเลือก
หรือภาพยนตร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสังคมทุนนิยมที่ต่อสู้เพื่อเสียงหนึ่งในความสัมพันธ์ทางด้านอานาจทางสังคมและ
เศรษฐกิจในรูปแบบของการสื่อสาร” ซึ่งในต่างประเทศมีผู้คนให้ความสนใจภาพยนตร์นอกกระแสมากขึ้นเรื่อย ๆ
จนกระทั่งเริ่มขยายมาสู่ประเทศไทย
ปัจจุบันธุรกิจภาพยนตร์ไทยพบว่ามีภาพยนตร์กระแสหลักซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีกระบวนการผลิต การจัด
จาหน่าย และการเผยแพร่อยู่ภายใต้ระบบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีการใช้เงินทุนจานวนมาก และผลิตโดยมี
จุ ด ประสงค์ ห ลั ก เพื่ อ มุ่ ง หวัง ผลทางการตลาดและให้ ค วามบั น เทิ งเป็ น หลั ก ทั้ งนี้ ในสหรัฐ อเมริก าจะหมายถึ ง
ภาพยนตร์ ที่ ผ ลิ ต หรื อ ได้ รั บ เงิ น ทุ น การผลิ ต จากระบบบริ ษั ท สตู ดิ โอหลั ก เช่ น Paramount Pictures, MetroGoldwyn Mayer, Warner Bros., 20th Century Fox และ Universal ฯลฯ ส าหรั บ ประเทศไทยจะหมายถึ ง
ภาพยนตร์ไทยที่ผลิตหรือได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัทผลิตภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่มีระบบหรือพันธมิตรในการจัด
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จาหน่ายเป็นของตนเอง เช่น บริษัทสหมงคลฟิล์ม จากัด บริษัท ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น และบริษัทจีเอ็ มเอ็ม ไทย หับ
จากัด ฯลฯ ด้วยคาจากัดความข้างต้นนี้ คนทั่วไปจึง มองภาพยนตร์กระแสหลักในแง่มูลค่า โดยวัดความสาเร็จจาก
รายได้ และถือเป็นเพียงสื่อที่ให้ความบันเทิงมากกว่าการวัดในแง่คุณค่าทางศิลปะซึ่งสะท้อนให้เห็นมิติทางวัฒนธรรม
และสังคม
ภาพยนตร์นอกกระแส (Independent Movie) หรือภาพยนตร์อิสระ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “หนังอินดี้” มี
จุดเริ่มต้นจากความต้องการของผู้สร้างภาพยนตร์ส่วนหนึ่งที่จะหลุดพ้นจากการครอบงาจากบริษัทภาพยนตร์ขนาด
ใหญ่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งเป็นภาพยนตร์กระแสหลัก (Nelmas. 1999 ; ณัฐวุฒิ กุลเถื่อน. 2560) มีรูปแบบ
การนาเสนอแตกต่างไปจากกรอบภาพยนตร์กระแสหลักในแง่เนื้อเรื่อ งหรือการดาเนินเรื่อง รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่
ไม่ สู ง โดยใช้ เงิ น ทุ น ส่ วนตั ว ของผู้ ส ร้า งเอง ภาพยนตร์น อกกระแสมั ก จะมี ลั ก ษณะรูป แบบหลากหลาย ตั้ ง แต่
ภาพยนตร์บันเทิง (Feature Film) ซึ่งอาจมีโครงสร้างคล้ายภาพยนตร์กระแสหลัก แต่แตกต่างในแง่เ นื้อหาและ
วิธีการนาเสนอภาพยนตร์ในรูปแบบภาพยนตร์ทดลอง (Experimental Film) คือ ภาพยนตร์ที่สร้างด้วยความมุ่ง
หมายเพื่อทดลองการสื่อสาร การแสดงออกถึงความคิดและจินตนาการส่วนตัวผ่านภาพยนตร์ ทั้งในแง่เทคนิควิธีการ
นาเสนอ การเล่าเรื่อง และรูปแบบของภาพยนตร์
ภาพยนตร์นอกกระแสเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างหรือกลไกของระบบการจัดจาหน่ายภาพยนตร์
เป็นภาพยนตร์ที่นามาจัดฉายโดยไม่ได้หวังผลกาไร อาจเพราะต้องการทดลองตลาด หรือต้องการเผยแพร่ภาพยนตร์
ให้ เป็ น ที่ รู้จั ก เพื่ อตอบสนองรสนิ ยมการชมภาพยนตร์และเป็ น ทางเลื อกในการชมภาพยนตร์ของคนกลุ่ มหนึ่ ง
(ประวีณมัย บ่ายคล้อย. 2545 : 3) การไม่ได้อยู่ในกระแสหลักจึงต้องได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มต่าง ๆ ถึงจะอยู่รอด
ได้
ประเทศไทยมีโรงภาพยนตร์ที่รองรับการฉายภาพยนตร์นอกกระแสโดยเฉพาะ แต่ค่อนข้างน้อย เช่น โรง
ภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ ราม่ า อาร์ซีเอ ฯลฯ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นใน
ต่างประเทศ ส่วนการจัดจาหน่ายในลักษณะอื่น ๆ เช่น วีซีดี และดีวีดี ฯลฯ ยังมีจานวนน้อยมาก (พิมพลอย รัตนมาศ.
2554 : 2 - 3)
สิ่งที่ทาให้ภาพยนตร์นอกกระแสยังคงอยู่ได้ในประเทศไทย เนื่องมาจากการจัดฉายภาพยนตร์นอกกระแส
โดย 1) การจัดฉายตามสถาบันวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ่ บริติชเคาน์ซิล เอยูเอ สมาคม
ญี่ปุ่น ฯลฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของตนเอง โดยมีการฉายเป็นประจาและจัดเป็นเทศกาลภาพยนตร์ใน
บางครั้ง 2) การฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ทั่วไป ทั้งภาพยนตร์ ที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพปะปนกั น ซึ่งยังมี
โอกาสทารายได้ให้กับผู้จัดจาหน่าย 3) การจัดเทศกาลภาพยนตร์ตามวาระต่าง ๆ เป็นการร่วมมือกันจัดงานจาก
หลายหน่วยงาน เช่น เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ฯลฯ ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
4) การจั ด จ าหน่ า ยในรู ป แบบวีซี ดี แ ละดี วี ดี โดยมี ร้า นให้ บ ริก ารเช่ า และจ าหน่ า ยภาพยนตร์ที่ ไม่ มี ฉ ายตามโรง
ภาพยนตร์ทั่วไป (ประวีณมัย บ่ายคล้อย. 2545 : 3 - 5)
ปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีมีบทบาทต่อวงการภาพยนตร์นอกกระแสมาก เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทในการดาเนินชีวิตประจาวันและการปฏิบัติง าน ก่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งผ่านถึงกันทั่วโลกอย่างไร้พรมแดนด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิด
ชุมชนออนไลน์กับกลุ่มคนที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกิจกรรมหรือสิ่งที่ตนสนใจ หรื อข้อมูลของผู้อื่นที่มีความสนใจ
ในสิ่งเดียวกัน (อรุณ รัตน์ ศรีชู ศิ ลป์ และอนิรุท ธ์ สติมั่น . 2555) ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารนี้
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคม คือ สังคมออนไลน์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา. 2554) ซึ่งใน
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ปัจจุบันมีสื่อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กเพจเกี่ยวกั บภาพยนตร์นอกกระแสที่นาเสนอข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาพยนตร์นอกกระแสที่เข้าฉายในแต่ละช่วง ตลอดจนประเด็นของภาพยนตร์นอกกระแสที่อยู่ในความสนใจของคน
ในสังคมซึ่งมีคนในสังคมให้ความสนใจและติดตามเฟซบุ๊กเพจภาพยนตร์นอกกระแสจานวนมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแสผ่านสื่อออนไลน์ อันจะทาให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่เฟซบุ๊ก
เพจใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการชมภาพยนตร์นอกกระแสมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแสผ่านสื่อออนไลน์
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. กลยุทธ์การสื่อสาร หมายถึง วิธีการและเทคนิคที่เจ้าของเฟซบุ๊กเพจใช้ในการสื่อสาร ดึงดูดคนให้เข้า
มาชมภาพยนตร์นอกกระแส
2. ภาพยนตร์นอกกระแส หมายถึง ภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์กระแสหลั กที่ฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วไป
เน้นความเป็นศิลปะและความคิดสร้างสรรค์มากกว่ารายได้จากการเข้าชมภาพยนตร์ รวมทั้งมีทุนสร้างที่ต่า
3. สื่อออนไลน์ หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กเพจ
4. เฟซบุ๊กเพจ หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่เจ้าของเฟซบุ๊กสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารและนาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีความสนใจเดียวกันเข้ามาโต้ตอบ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแนวคิดการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยสนใจ
ศึ ก ษาเฟซบุ๊ ก เพจซึ่ ง เป็ น สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) ในลั ก ษณะการสื่ อ สารที่ โ ต้ ต อบซึ่ ง กั น และกั น
(Interactive) และมุ่งเน้นการนาเสนอสารของผู้ส่งสาร อันจะทาให้เข้าใจกลยุทธ์ที่เฟซบุ๊กเพจใช้ในการโปรโมท
เพื่อให้คนเข้ามาชมภาพยนตร์นอกกระแส
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) โดย
พิจารณาจากการปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practice) อันเป็นการวิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบท
(Text Production) ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร นาบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม มาสร้าง
เป็นวาทกรรมได้อย่างไร มีการถ่ายทอดอย่างไร และวิเคราะห์การบริโภคตัวบท (Text Consumption) รวมถึงช่อง
ทางการสื่อสาร โดยวิเคราะห์ได้ 2 มุมมอง คือ 1) สถานการณ์ในการสื่อสารมีผลต่อแบบแผนการใช้ภาษาอย่างไร
และ 2) ผลที่เกิดจากแบบแผนการใช้ภาษาช่วยในการสร้างขอบเขต ความสัมพันธ์ และโครงสร้างอย่างไร การนา
แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาจะทาให้ทราบว่ามีกลยุทธ์ทางการสื่อสารใดบ้าง มีกระบวนการในการสร้างวาทกรรม
ภาพยนตร์นอกกระแสอย่างไร มีความสัมพันธ์กับบริบท (Context) ต่าง ๆ อย่างไร ทั้งนี้ บริบทหนึ่งที่น่าสนใจ คือ
ประเภทเฟซบุ๊กเพจที่แตกต่างกั นจะมีผลต่อเนื้อหาและรูปแบบวาทกรรมเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารภาพยนตร์นอก
กระแสหรือไม่
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในเฟซบุ๊ ก เพจจ านวน 4 เพจ ได้ แ ก่ เพจนวพล ธ ารงรั ต นฤทธิ์ (Nawapol
Thamrongrattanarit) เพจ Documentary Club เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก และเพจโรงภาพยนตร์ที่ 3 ที่นั่ง E12
จากโพสต์ย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
3. คัดเลือกข้อมูล โดยพิจารณาเฉพาะโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นอกกระแสเท่านั้น ผู้วิจัยใช้เกณฑ์
การพิ จ ารณาว่าภาพยนตร์เรื่องใดเป็นภาพยนตร์น อกกระแสด้วยการพิ จารณาตัวบท (Text) ที่ เพจนาเสนอต่อ
ผู้ติดตาม ทั้งนี้ หากมีเนื้อหาที่กล่าวถึงภาพยนตร์นอกกระแส เช่น ภาพยนตร์ไม่มีการฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วไป หรือ
เป็น ภาพยนตร์ที่มีฉายตามเทศกาลภาพยนตร์ ใช้ ทุนสร้างต่า ฯลฯ ก็จะพิ จารณาว่าเป็นภาพยนตร์น อกกระแส
อย่างไรก็ตาม หากไม่มีเนื้อหากล่าวถึงภาพยนตร์นอกกระแสอย่างชัดเจน แต่นาเสนอด้วยการแสดงภาพที่มีความ
เป็นศิลปะ ผู้วิจัยจะให้บุคคลอื่นที่ชื่นชอบและรับชมภาพยนตร์นอกกระแสเป็นประจาเป็นผู้ตัดสินว่าโพสต์ดัง กล่าว
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นอกกระแสหรือไม่ เมื่อได้คัดเลือกข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยจึงนาข้อความใน
โพสต์ดังกล่าวมาบันทึกเพื่อนาเสนอข้อมูลในส่วนผลการวิจัย
4. จัดระเบียบข้อมูล โดยผู้วิจัยแบ่งประเภทของเพจที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแสเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)
เพจบุคคลที่สนับสนุนภาพยนตร์ โดยตรง คื อ ทางานเป็นผู้จั ดจาหน่ายหรือทางานร่วมกับผู้จัดจาหน่าย (Direct
Promoter Working as/with Distributor) ได้ แ ก่ เพจนวพล ธ ารงรั ต นฤทธิ์ (Nawapol Thamrongrattanarit)
และเพจ Documentary Club และ 2) เพจนักวิจารณ์/นักรีวิว (Critics/Reviewers) ได้แก่ เพจอวยไส้แตกแหกไส้
ฉีก และเพจโรงภาพยนตร์ที่ 3 ที่นั่ง E12
5. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ตัวบท และนาเสนอผลการวิจัยด้วยการพรรณาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อการสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแสเป็นการวิเคราะห์ตัวบท (Text) โดยผู้วิจัยจะ
นาเสนอรายละเอียดกลวิธีในเฟซบุ๊กเพจต่าง ๆ ดังนี้
ลักษณะทั่วไปของเฟซบุ๊กเพจที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแสที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้ง 4 เพจ แบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ 1) เพจบุคคลที่สนับสนุนภาพยนตร์โดยตรง คือ เป็นผู้จัดจาหน่ายหรือทางานร่วมกับผู้จัดจาหน่าย
(Direct Promoter Working as/with Distributor) ได้ แก่ เพจนวพล ธารงรัตนฤทธิ์ (Nawapol Thamrongrattanarit) และเพจ Documentary Club และ 2) เพจนักวิจารณ์ /นักรีวิว (Critics/Reviewers) ได้แก่ เพจอวยไส้
แตกแหกไส้ฉีก และเพจโรงภาพยนตร์ที่ 3 ที่นั่ง E12
ผลการวิจัยพบว่าเพจบุคคลที่สนับสนุนภาพยนตร์โดยตรงฯ ทั้ง 2 เพจ มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
กล่าวคือ เพจนวพล ธารงรัตนฤทธิ์ เป็นเพจของผู้สร้างภาพยนตร์ โดยสื่อสารภาพยนตร์ของตัวเองในโรงภาพยนตร์
เฉพาะกลุ่ม จึงใช้ภาษาที่เป็นกันเอง มีการติดแฮชแท็ก (Hashtag) นาเสนอจุดเด่นของโปสเตอร์ภาพยนตร์ มีการ
อ้างอิงจากทวิตเตอร์ และใช้คาพูดเชิญ ชวน ส่วนเพจ Documentary Club เป็นการนาภาพยนตร์นอกกระแสซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์แนวสารคดีมาจัดฉายตามเทศกาลต่าง ๆ จึงนาเสนอด้วยการใช้บทสนทนาที่น่าสนใจ มีการ
ตั้งคาถามชวนคิด รวมทั้งการเล่าความเป็นมาของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ส่วนเพจประเภทนักวิจารณ์ /นักรีวิว มี
ลักษณะคล้ ายกั น หลายอย่าง เช่ น มี การเลือ กใช้ ภ าษาที่ เป็ น กั น เอง มี ก ารเล่ าเรื่องและการเกริ่น น าโดยมุ่ งเน้ น
ความรู้สึก การลากคา หรือแม้แต่การใช้โวหารที่แตกต่างกัน เช่น การวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาของเพจอวยไส้แตก
แหกไส้ฉีก และการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมัยด้วยภาษาที่สวยงาม แสดงให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายของเพจโรง
ภาพยนตร์ที่ 3 ที่นั่ง E12 ฯลฯ อันสอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเฟซบุ๊กเพจถือเป็น
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ช่องทางการสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่ผู้ส่งสารเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแส มีอคติต่อเรื่องที่นาเสนอ
สื่อสารไปให้ผู้รับสารได้รับทราบ เพื่อจูงใจให้มาชมภาพยนตร์นอกกระแส
การนาเสนอกลยุทธ์ที่ปรากฏในเฟซบุ๊กเพจเป็นการวิเคราะห์วาทกรรมในมิติที่ 2 คือ การปฏิบัติการทาง
วาทกรรม ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกพิจารณากระบวนการสร้างตัวบทของเฟซบุ๊กเพจที่ใช้ในการสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแส
โดยสนใจการสร้างวาทกรรมของเพจนวพล ธารงรัตนฤทธิ์ เป็นหลัก เนื่องจากนวพล ธารงรัตนฤทธิ์ (เต๋อ) เป็นทั้งผู้
กากับภาพยนตร์นอกกระแสที่เน้นการสื่อสารภาพยนตร์ที่ตนเองเป็นผู้สร้างขึ้น อีกทั้งยังเป็นผู้มีชื่อเสีย งและได้รับ
รางวัลการกากับภาพยนตร์มากมาย และใช้ข้อมูลจากเพจ Documentary Club และเพจนักรีวิว/นักวิจารณ์ ในการ
เสริมวาทกรรมบางอย่าง ผู้วิจัยจึงนาเสนอวาทกรรมสาคัญที่เกิดขึ้นในการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารภาพยนตร์นอก
กระแสดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การมองภาพยนตร์นอกกระแสในเชิงพาณิชย์ ได้แก่
(1) วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) เช่น การนาศิลปินวง BNK48 ฯลฯ มาช่วยสื่อสารภาพยนตร์
นอกกระแสด้วยคาพูดหรือข้อความที่กาลังเป็นกระแสของวง หรือการนานักแสดงที่มีชื่อเสียง เช่น ซันนี่ สุวรรณเมธา
นนท์ (ซันนี่) ฯลฯ มาสื่อสารด้วยการแบ่งปัน (Share) เนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแสนั้น ๆ
(2) ความเป็นประพันธกร (Authorship) คือ การอ้างอิงถึงผู้กากับภาพยนตร์นอกกระแสคนอื่น ๆ
เช่น เป็นเอก รัตนเรือง ฯลฯ เพื่อช่วยในการสื่อสารเกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแส
(3) การจาหน่ายสินค้า เช่น ของสะสม Limited Edition ฯลฯ
(4) การได้รับรางวัล คื อ การบ่งบอกว่าภาพยนตร์นอกกระแสเรื่องนั้น ๆ ได้รับการการันตีว่าเป็น
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เพื่อจูงใจให้คนมาชมภาพยนตร์นอกกระแส
2. สถานภาพความเป็ น ชายขอบผ่ า นตั ว แทน (Agent) ต่ า ง ๆ หรื อ การสร้ า งกลยุ ท ธ์ ในการสื่ อ สาร
ภาพยนตร์นอกกระแสโดยนาเสนอผ่านกลุ่มตัวแทนที่สาคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มตัวแทนข้ามสื่อ เช่น นิตยสารคู่สร้างคู่สม
หรือการแปลงเพลงที่ได้รับความนิยมของ BNK48 ฯลฯ และ 2) กลุ่มโรงภาพยนตร์ เช่น โรงภาพยนตร์ SF CINEMA
และโรงภาพยนตร์ House RCA ฯลฯ โดยระบุวันเวลา สถานที่ฉายภาพยนตร์นอกกระแส นอกจากนี้ยังบอกผ่าน
การติดแฮชแท็ก (Hashtag) โรงภาพยนตร์ที่กาลังฉายภาพยนตร์นอกกระแสนั้น ๆ เช่น #sfcinema #houserca
ฯลฯ
3. ความไม่ชัดเจนของความเป็นภาพยนตร์นอกกระแส คือ การนาเสนอภาพยนตร์นอกกระแสมาสู่ความ
เป็นส่วนตัวของผู้โปรโมทเอง ได้แก่
(1) ความเชื่อมโยงกันทางอารมณ์ความรู้สึก คือ เฟซบุ๊กเพจจะสื่อสารเกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแส
โดยโยงเข้ากับอารมณ์ความรู้สึก
(2) การสื่อสารด้วยการนาเสนอเบื้องหลังการถ่ายทาภาพยนตร์
(3) การทาหน้ าที่ เป็ นผู้วิจ ารณ์ แนะน าภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ โดยผู้กากับ ภาพยนตร์เป็ น ผู้วิจ ารณ์
ภาพยนตร์เอง
การสร้างตัวบทขึ้นมานี้สอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับการชมภาพยนตร์ของออสติน (Austin. 1989) ที่ระบุ
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ ทั้งจากการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ บทวิจารณ์ อิทธิพลจากบุคคลที่
มีชื่อเสียง รวมทั้งเนื้อเรื่องที่มีการเล่าเรื่อง สิ่งเหล่านี้ คื อ สิ่งที่เฟซบุ๊กเพจสร้างขึ้นเพื่ อจูงใจให้คนมาชมภาพยนตร์
นอกกระแสมากขึ้น

1172

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อภิปรายผล
ถึงแม้ว่าผู้ผลิตสื่อจะมีกลยุทธ์ในการสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแสผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลาย
แต่หากพิจารณาจะพบว่าในแต่ละโพสต์เหล่านั้นได้สร้างวาทกรรมที่ซ่อนอยู่ซึ่งประกอบสร้างภาพยนตร์นอกกระแส
ให้ก้าวข้ามผ่านความเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ ความพยายามที่จะทาให้ภาพยนตร์นอกกระแสมีความเป็นสาธารณะ
(Mass) เช่น การนาดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงมาช่วยโฆษณาภาพยนตร์ของตนเอง ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับภาพยนตร์
ในฐานะที่เป็น “พาณิชย์ศิลป์” (Commercial Art) อันเป็นการรวมศิลปะและการค้าเข้ าด้วยกัน และการสื่อสาร
ภาพยนตร์นอกกระแสในลักษณะความเป็นส่วนตัวโดยเน้นย้าให้ผู้อ่านเห็นว่าภาพยนตร์นอกกระแสที่นาเสนอนั้นควร
ค่าแก่การชม เนื่องจากมีความเป็นศิลปะดังที่ปรากฎเกี่ยวกับการเล่าเรื่องของผู้สร้างที่ใส่ใจตั้งแต่บทภาพยนตร์ การ
ถ่ายทาที่รวมเทคนิคถ่ายภาพ หมุนภาพ ภาพเคลื่อนไหว ความใส่ใจในดนตรี วรรณกรรม และศิลปะการแสดงใน
ภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้รับการการันตีรางวัลยอดเยี่ยมมากมาย
นอกจากนี้ ผู้ผลิตสื่อยังพยายามเชื่อมโยงการชมภาพยนตร์นอกกระแสของผู้อ่านด้วยการสร้างมายาคติ
เพื่อครอบงาทางความคิด โดยเฉพาะเพจนวพล ธารงรัตนฤทธิ์ ที่นาเสนอภาพยนตร์ที่ตนกากับเอง อันแสดงให้เห็นว่า
มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เน้นความเป็นกันเอง เช่น การใช้คาที่เป็นกันเอง การติดแฮชแท็ก (Hashtag) และการ
นาเสนอได้เป็นกันเองมากกว่าการนาเสนอโครงสร้างหรือเล่าเรื่องภาพยนตร์ นั้น ๆ ผลการศึกษาข้างต้นสะท้อนให้
เห็นความคิดของผู้ผลิ ตสื่อหรือเจ้าของเฟซบุ๊กเพจ คือ นวพล ธารงรัตนฤทธิ์ ที่เป็นทั้งผู้สร้าง ผู้กากับภาพยนตร์
สอดคล้องกับการศึกษาของอุสุมา สุขสวัสดิ์ (2559) ที่วิเคราะห์ผู้กากับภาพยนตร์ไทยนอกกระแสที่ได้รับรางวัล
ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2555 พบว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีการวางกรอบโครงสร้างที่สดและแปลกใหม่ในการ
เล่าเรื่องในภาพยนตร์ การแสดงของตัวละครจะแสดงออกน้อย คล้ายคนจริง ๆ หรือบางครั้งมีการสร้างอารมณ์ขัน
หรือแสดงออกทางอารมณ์ไม่มากนัก ด้วยลักษณะข้างต้นจึงเป็นที่มาของการใช้คาหรือ กลยุทธ์ในการสื่อสารที่ดูเป็น
ตัวของตัวเอง มีการสร้างอารมณ์ขัน ใช้ศัพท์เฉพาะ สื่อสารทางตรง ไม่อ้อมค้อม
การศึกษาครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเครือข่าย
สังคมออนไลน์ทาให้ผู้ผลิตสื่อที่เป็นผู้สร้าง ผู้กากับภาพยนตร์ มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยความรู้สึ กนึกคิดของตนเอง
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูง สอดคล้องกับลักษณะการเป็นผู้กากับภาพยนตร์นอกกระแส ดังที่
ขจิตขวัญ กิจวิสาละ (2546) กล่าวถึงลักษณะหนึ่งของภาพยนตร์นอกกระแสว่าเป็นภาพยนตร์อิสระในลักษณะการ
แสดงออกถึงทางเลือกในแง่มุมของศิลปะ เป็นการพยายามทดลองสร้างภาพยนตร์ที่แตกต่างและหลากหลายไปจาก
ภาพยนตร์ที่มีอยู่ทั่วไปโดยไม่ใช้การเล่าเรื่องแบบเดิม ๆ และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของผู้สร้างโดยมิได้
มุ่งหวังผลทางการค้า ผู้สร้างภาพยนตร์กลุ่มนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออก
ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดังปรากฏในกลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแส โดยแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ที่ตรงไปตรงมา มีการใช้คาศัพท์ที่เป็นกันเอง มีความปรารถนาอ้อนวอน ใช้ศัพท์ที่แสดงถึงอารมณ์ขัน
เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในงานวิ จัยนี้เป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ ายสังคมออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่ง
รัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์ (2542 : 192 - 193) ได้อธิบายลักษณะของการสื่อสารผ่านสื่อกลางอินเทอร์เน็ตด้วย
องค์ ป ระกอบการสื่อสาร คื อ ผู้ส่งสาร (Sender) มีลักษณะไม่เป็ น ทางการ และไม่ต้องมีพิ ธีรีตองในการสื่อสาร
เนื่องจากเป็นการสื่อสารจากพื้นที่ส่วนตัว (Private Space) ไปยังสาธารณะ (Public Space) ผู้ส่งสารเปิดโอกาสให้
ผู้รับสารมีส่วนร่วมในการสื่อสารอย่างเสรี เช่น การคอมเมนท์ผ่านโพสต์นั้น ๆ ฯลฯ และสาร (Message) จะต้องเป็น
เนื้อหาที่เน้นความสนใจเฉพาะกลุ่ม ไม่เป็นทางการ เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์นอก
กระแสระหว่างผู้ใช้งาน ดังนั้น การนาเสนอสารของผู้ส่งสารจึงทาให้มองเห็นกลยุทธ์ที่เฟซบุ๊กเพจใช้ในการโปรโมท
1173

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เพื่อให้คนเข้ามาชมภาพยนตร์นอกกระแส การสื่อสารนี้ ผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่จาเป็นต้องเห็ นหน้าหรือรู้จักกัน
โดยตรง จึงมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการนาดาราหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบมาร่วมสื่อสารเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์นอกกระแสซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีความเป็นอิสระ เน้นขายศิลปะ แต่กลับใช้ในเชิงพาณิชย์ แสดงให้ เห็นว่า
ผู้สร้าง ผู้กากับภาพยนตร์ที่เป็นผู้ผลิตสื่อไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อบางอย่างเพื่อเผยแพร่หรือโปรโมทภาพยนตร์นอก
กระแส แต่ยังพยายามลบเส้นแบ่งระหว่างความเป็นดารานักแสดงที่มักใช้ ในเชิงพาณิ ชย์ในการสื่อสารเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์นอกกระแสกับคนธรรมดา ทาให้ผู้อ่านเชื่ อว่าตนได้เสพงานศิลปะจริง ๆ ไม่ ใช่เสพงานภาพยนตร์ตาม
กระแสของดารา รวมทั้งผู้ผลิตสื่อยังได้สื่อสารเกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแสซี่งเป็นภาพยนตร์ที่ตนเองสร้าง จึง
นาเสนอออกมาเป็นเรื่องที่มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งวิธีการสร้างความเชื่อและการลบเส้นแบ่งระหว่างคน 2 กลุ่มนี้เป็น
วิธีการที่แยบยล แฝงอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างมายาคติทางภาษาและวาทกรรมที่สื่อใช้ อันสอดคล้องกับจอนห์สัน
และมาลานิ (Johnson & Malani. 2010) ที่ ก ล่ า วว่ า ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ มั ก ลบเส้ น แบ่ ง หรื อ ขอบเขตกลุ่ ม ต่ า ง ๆ เช่ น
ผู้เชี่ยวชาญกับบุคคลธรรมดา (Expert/Lay) ข้อมูลข่าวสารกับความบันเทิง (Information/Entertainment) บุคคล
ทั่วไปกับบุคคลที่มีชื่อเสียง (Ordinary/Celebrity) และความเป็นสาธารณะกับความเป็นส่วนตัว (Public/Privacy)
ฯลฯ
การวิเคราะห์วาทกรรมที่ใช้ในการสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแสจะเห็นว่าข้อความในโพสต์ไม่ได้เป็นเพียง
การสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแสด้วยการเล่าเรื่องภาพยนตร์ ลักษณะของภาพยนตร์เพียงเท่านั้น แต่แฝงไปด้วยการ
ครอบงาทางความคิด ความเชื่อบางประการที่ถูกสร้างขึ้น โดยมุ่งหวังควบคุมการกระทาของคน เป็นไปเพื่อประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ของผู้สร้าง ผู้กากับภาพยนตร์ ด้วยเหตุนี้ ผู้อ่านหรือผู้ ติดตามเพจที่เป็นฝ่ายรับข้อมูลเพียงทางเดียวจึง
ควรบริโภคสื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันสื่อด้วยการศึกษาบทวิเคราะห์วิจารณ์ อื่น ๆ ที่จะช่วยให้
ผู้อ่านตัดสินใจชมความงามของศิลปะที่ปรากฏในภาพยนตร์นอกกระแสจริง ๆ ไม่ได้ไปชมเพราะตามกระแสสังคมไป
เพียงเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ พบว่าภาพยนตร์นอกกระแสเป็นที่รู้จักในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น ซึ่งโรงภาพยนตร์และ
เทศกาลภาพยนตร์เป็นช่องทางเฉพาะที่ใช้ในการนาเสนอ โดยสื่อออนไลน์จะมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ภาพยนตร์
นอกกระแสเป็ น ที่ รู้ จั ก ผู้ ส ร้ า งและผู้ ผ ลิ ต จ าเป็ น ต้ อ งหาลู่ ท างหรื อ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ช่ ว ยในการสื่ อ สารหรื อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์ประเภทบทวิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์นอกกระแสจะเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ช่วยให้ผู้อ่านพิจารณารับชมภาพยนตร์นอกกระแส
ผู้วิจัยเห็นว่าการวิเคราะห์วาทกรรมครั้งต่อไปจึงควรศึกษาเปรียบเที ยบวาทกรรมของผู้สร้างหรือผู้กากั บ
ภาพยนตร์นอกกระแสกับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นอกกระแส โดยวิเคราะห์การสร้างกลยุทธ์
ว่ามีการก้าวข้ามการสื่อสารในเชิงพาณิชย์หรือไม่ นอกจากนี้ ควรสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางภาษาที่เป็น
กลยุทธ์ในการสื่อสารว่ามีนัยยะใดแฝงอยู่ ตลอดจนวาทกรรมทางมิติสังคมวัฒนธรรมใดที่ ซ่อนอยู่ภายใต้กลยุทธ์การ
เล่าเรื่องที่ใช้
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การขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
DRIVE OF THAILAND ALCOHOL POLICY
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1อาจารย์ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ รูปแบบมาตรการ กลไกและวิธีการนานโยบายแอลก
อออล์ในประเทศไทย โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยเอกสารจากเอกสารของหน่ายงานที่เกี่ ยวข้อง
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจาแนกประเภทข้อมูล ในด้านสถานการณ์ รูปแบบมาตรการ กลไกและ
วิธีการในการนานโยบายแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติในประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า การขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ของประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่
1) ระยะการก่อตัว (ก่อน พ.ศ. 2551), 2) ระยะการเริ่มต้น (พ.ศ.2551-2553), 3) ระยะการนาไปปฏิบัติ (พ.ศ.
2554-2558), และ4) ระยะการปรับเปลี่ยน (พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน) โดยมีสถานการณ์ในแต่ละช่วงแตกต่างกันไป
รูปแบบมาตรการหลักของนโยบายแอลกอฮอล์ที่นามาใช้ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีกลไกในการนานโยบายไปปฏิบัติได้แก่คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ
และสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในมิติของผลผลิต ผลลัพธ์ และการ
พัฒนาประเทศ
คาสาคัญ : นโยบายแอลกอฮอล์, การขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์, นโยบายแอลกอฮอล์ของไทย
ABSTRACT
This study aims to describe the current situation, measurements, mechanisms and
methods of alcohol policy implementation in Thailand. A qualitative research with documentary
research was conducted and performed with documents and reports from related agencies. Data
analysis was conducted with typological analysis method.
The study indicated that there were four stages of drive of alcohol policy in Thailand; 1)
the formation phase (before 2008), 2) the initiated phase (2008-2010), 3) the implementation
phase (2011-2015), and 4) the adjustment phase (2015 to the present). The situation varied from
phase to phase. The main measures of alcohol policy were: Alcohol Control Act 2008 and the
National Strategy of Alcohol Policy. The mechanisms of policy implementation include the
National Policy Council and the Office of the Alcohol Control Board. Achievements of Thai
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Alcohol Policies were in the dimensions of productivity, ultimate outcomes and development of
the country.
Keywords : alcohol policy, drive of alcohol policy, Thailand alcohol policy
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สถานการณ์ปัญหาอันเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยในปัจจุบันมีความรุนแรง
เป็นอย่างมาก จากรายงานองค์การอนามัยโลกพบว่า ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 6.95 ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี จัดอยู่ในลาดับที่ 53 ของโลก และมีปริมาณการดื่มสุรากลั่น
เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปเอเชีย (องค์การอนามัยโลก. 2558) ประเทศไทยมีนักดื่ม
ประชากรผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป อยู่ที่ร้อยละ 31.5 เมื่อจาแนกตามภูมิภาคของประเทศ พบว่า ภูมิภาคที่มีปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุดคือ ภาคเหนือ (ร้อยละ 39.4) รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ
37.2) และภาคกลาง (ไม่รวมกทม.) (ร้อยละ 28.1) ตามลาดับ (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. 2556) การดื่มแอลกอฮอล์ที่
ปริมาณสูงดังกล่าวเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคั ญของการเกิดโรคมะเร็งส่วนศีรษะและลาคอ โรคมะเร็งหลอดอาหาร และ
โรคมะเร็งเต้านม และการดื่มแอลกอฮอล์ยังมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการทางจิตประสาทต่างๆ เช่น โรคพิษสุรา
เรื้อรัง โรคลมชัก โรคซึมเศร้า รวมถึงโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคตับแข็ง และการอักเสบของตับอ่อน (Praud, et al.
2016) นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุจราจร โดยเฉพาะในช่วงเทศการปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ มีจานวนของผู้ประสบอุบัติเหตุที่ดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยสูงถึง 9,647 รายต่อปี หรือ ร้อยละ
34.61 คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยของคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์ต่อจานวนอุบัติเหตุจราจรทาง
บกทั้งหมดร้อยละ 4.56 (หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน. ออนไลน์. 2561) สามารถ
คิดเป็นต้นทุนทางตรงจากการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ และมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุจราจร สูงถึง
6,512 ล้านบาท ซึ่งหากรวมต้นทุนทางอ้อมซึ่งทาให้รัฐบาลต้องสูญเสียผลิตภาพทั้งจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
และเสียผลิตภาพขณะทางาน จะมีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 150,000 ล้านบาท (มนทรัตม์ ถาวรเจริญ
ทรัพย์ และคณะ. 2551)
จากสภาพปั ญ หาและผลกระทบที่ เกิด ขึ้ น ดั งกล่ าว ท าให้ มี ก ารออกพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ขึ้น โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยที่เครื่องดื่มแอลกฮอลได
ก่อให้เกิดปัญหาดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ สมควรกาหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการบาบัดรักษาหรือฟืนฟู
สภาพ ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสรางเสริม
สุขภาพ ของประชาชนโดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิให
เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้โดยงาย จึงจาเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ ” (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551. 2551: 34) โดยสาระสาคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบายแอ
ลกอฮล์แห่งชาติและผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ของประเทศ มีการจากัดอายุผู้ซื้อ
จากัดสถานที่ วัน-เวลา และลักษณะวิธีการการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การบาบัดฟื้นฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ที่ฝ่าฝื น นอกจาก พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ยังมีพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคาสั่งอื่นๆ อาทิ
พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493, พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550, กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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การแสดงภาพสัญลักษณ์ เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง สุรา, ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ที่ได้ประกาศใช้เพื่อควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ในสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นที่ประชุมของหน่วยงานและองค์กรภาคีต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2550 ในการพัฒ นานโยบายสาธารณะทางสุขภาพตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้น ในสมัชชา
สุขภาพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 ได้ มี มติ ขอให้ ค ณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ ได้ป ระกาศให้ ก ารควบคุ ม เครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็นวาระแห่งชาติและวาระท้องถิ่น ซึ่งต่อมาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 ได้มีมติ
รับรองยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การควบคุม
การเขาถึ ง ทางเศรษฐศาสตรและทางกายภาพ (Price and Availability) 2) การปรับ เปลี่ ย นคานิ ย มและแรง
สนับสนุนในการดื่ม (Attitude) 3) การลดอันตรายจากการบริโภค (Risk reduction) 4) การจัดการปญหาแอลกอ
ฮอลในระดับพื้นที่ (Alcohol policy at every Settings) และ 5) การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข
มแข็ง (Support) (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. 2558) ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวได้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (The Sustainable Development Goals: SDGs) ในข้อที่
3 (SDG3) เรื่องสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี โดยในเป้าประสงค์ที่ 3.5 คือการเสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สาร
ในทางที่ผิดซึ่งรวมถึงการใช้สารเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย และได้กาหนดเป้าหมายทั่ว
โลก กาหนดให้ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อต้องลดลง ร้อยละ 10
ภายในปี 2568 (UNDP. 2017) นอกจากนี้นโยบายแอลกอฮอล์ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้าน
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเน้นให้ “คน
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา” สร้า งความมั่ น คงของชาติ พั ฒ นาคนทุ ก วัย ให้ เป็ น คนดี คนเก่ ง (ส านั ก เลขาธิก าร
นายกรัฐมนตรี. 2559) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นการกาหนดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
วาระระดับชาติในปี 2551 มาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) เป็นเวลา 10 ปี จนไปสู่ปี 2568 หรือ อีก 7 ปีข้างหน้าแล้ว
พบว่า ประเทศไทยอาจไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายในการควบคุมและแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากมีข้อจากัดและอุปสรรคต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ สานักงาน
คณะกรรมการควบคุ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึ งได้ร่วมกับ ภาคี เครือข่ายทุ กภาคส่วน จั ดทาแผนปฏิ บั ติการตาม
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติพ.ศ. 2560-2563 ซึ่งถือเป็นครึ่งแผนหลังของแผนยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติไปสู่
แผนปฏิบัติการ (อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว, พลเทพ วิจิตรคุณากร และสาวิตรี อัษณางค์กรชัย. 2559)
จากที่มาและความสาคัญ ของปัญ หาตามที่ได้นาเสนอมาแล้วข้างต้น จึงมีความสาคั ญ และมีประเด็นที่
น่าสนใจในการศึกษาถึงสถานการณ์ รูปแบบมาตรการ กลไกและวิธีการนานโยบายแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ ซึ่งผล
การศึกษาที่ได้จะสามารถนาไปขยายผลปรับใช้ในปรับปรุงและพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ของประเทศ
ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ รูป แบบมาตรการ กลไกและวิธีก ารน านโยบายไปปฏิ บั ติ และผลสั ม ฤทธิ์ข อง
นโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
นโยบายแอลกอฮอล์ หมายถึ ง มาตรการต่ า งๆ ทั้ ง ที่ เป็ น กฎหมายและการด าเนิ น งานของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และ/หรือภาคประชาสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการบริโภค การจาหน่าย และการจูงใจให้
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ/หรือป้องกันและเยียวยาผลกระทบอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning) และงานวิจั ยที่ เกี่ยวข้อง สามารถน ามากาหนดเป็ น กรอบแนวคิ ด ของโครงการใน
เบื้องต้นได้ดังนี้
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) จากหนังสือ เอกสาร สื่ออิเล็คโทรนิคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแอลกอฮอล์
และหนั งสื อ เอกสาร สื่ อ อิ เล็ ค โทรนิ ค ที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ยวข้ อ งกั บ นโยบายแอลกอฮอล์ จ ากฐานข้ อ มู ล Thai Digital
Collection ของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมู ลโดยวิธีการ
จาแนกข้อมูลและการวิเคราะห์เนื้อหา
พื้นที่การศึกษาวิจัย
ประเทศไทย
ประเด็นวิจัยของการศึกษา
ประเด็นวิจัยของการศึกษาในครั้งนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเฉพาะการขับคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทย ประกอบด้วย
(1) สถานการณ์การขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
(2) รูปแบบมาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
(3) กลไกและวิธีการในการนานโยบายแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ และ
(4) ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
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เอกสารที่ใช้ในการวิจัย
เอกสารที่ใช้ในการวิจัยเอกสารในครั้งนี้มีดังนี้
(1) พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) หนังสือ เอกสาร สื่ออิเลกทรอนิกของสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(3) หนังสือ เอกสาร สื่ออิเลกทรอนิกของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(4) หนังสือ เอกสาร สื่ออิเลกทรอนิกของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
(5) หนังสือ เอกสาร สื่ออิเลกทรอนิกของสานักงานเครือข่ายองค์การงดเหล้า (สคล.)
(6) หนังสือ เอกสาร สื่ออิเลกทรอนิกของศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า
(7) เอกสาร สื่ออิเลกทรอนิกที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวิจัยจากฐานข้อมูล Thai Digital Collection
ของโครงการเครื่อข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี (พ.ศ.2551-2561)
(8) หนังสือ เอกสาร สื่ออิเลกทรอนิกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น องค์การอนามัยโลก เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อ มู ลสถานการณ์ ก ารขั บ เคลื่อ นนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ใช้ วิธีก ารจ าแนก
ประเภทข้ อ มู ล (Typological analysis) และวิ ธี วิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) สถานการณ์ รู ป แบบ
มาตรการ กลไกและวิธีการในการนานโยบายแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติในประเทศไทย
ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทยจากการวิจัย
เอกสาร ซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบราชการ ประกาศ คาสั่ง และกฎหมายต่างๆ ทั้งสิ้น
73 ฉบับ, หนังสือ เอกสาร สื่ออิเล็คโทรนิคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น 84
ฉบั บ , และรายงานการวิ จั ย บทความทางวิ ช าการ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ จากฐานข้ อ มู ล Thai Digital
Collection ทั้งสิ้น 214 ผลงาน พบว่า
1) ด้านสถานการณ์การขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พบว่า การขับเคลื่อนนโยบาย
แอลกอฮอล์ในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระยะ ดังนี้
(1) ระยะการก่ อ ตั ว (ก่ อ น พ.ศ. 2551) เป็ น ช่ ว งก่ อ นที่ จ ะประกาศใช้ พ.ร.บ. ควบคุ ม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในระยะนี้ สถานการณ์ปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ของคนไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จาก
ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า ช่วงเวลาก่อนปี 2551 ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ของประชากรไทยอายุ
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะปริมาณการบริโภคเบียร์เพิ่มขึ้นถึง 1.77 เท่ า ภายในเวลา 7 ปี
(องค์ การอนามัยโลก. ออนไลน์. 2561) โดยคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์ การอนามัยโลกได้แสดงความคิ ดเห็นผ่าน
รายงานว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศควรเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและให้การจัดการแก่นโยบายแอลกอฮอล์
ระดั บ ประเทศผ่ านทางกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่า มี ก ารจั ด การนโยบายแอลกอฮอล์ ร่วมกั น อย่า งมี
ประสิท ธิภ าพ (องค์ การอนามัยโลก. 2553) จากรายงานการประชุมของสภานิ ติบัญ ญั ติแห่ งชาติ (สนช.) ครั้งที่
67/2550 เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2550 และครั้งที่ 74/2550 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2550 มีสมาชิก สนช. ได้กล่าวถึงความไม่
เหมาะสมของมาตรการในการจากัดเวลาในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในขณะนั้นว่า ส่งผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของจานวนนักดื่มหน้าใหม่ ในขณะที่ในร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ ยังคงเปิดโอกาสให้
สามารถโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลา 00.00 – 05.00 น. ทาให้มีการขอแปรญั ตติปรับแก้ ให้ไม่
สามารถมีโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เลย จนสมาชิก สนช. ส่วนใหญ่ลงมติเห็นชอบกับมาตรการดังกล่าวในที่สุด
(สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 2550)
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(2) ระยะการเริ่มต้น (พ.ศ.2551-2553) เป็นระยะที่เพิ่งมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุ มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับการเริ่มต้นการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 ขึ้นตามพ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยในช่วงระยะนี้ เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 แล้ว จึงมีการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว และมีการ
ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินการตามนโยบายแอลกอฮอล์ อาทิ การออกประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่, เรื่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่, การออกคาสั่งคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตลองจนการออกประกาศคณะกรรมการฯ
เรื่อง การสรรหาผู้แทนองค์กรเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านสมัชชาสุขภาพได้ผลักดันแผนยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ เพื่อให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมา คณะรัฐ มนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ต่อแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ และกาหนดให้คณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมกันสนับสนุนการ
ดาเนินงานและเข้ามามีส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมร่ว มกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งในด้านการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ การติดตามผลตามแผนยุทธศาสตร์และการร่วมกันพัฒนาแผนปฏิบัติ
การตามนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ นอกจากนี้ ใน ช่วงระยะนี้ยัง เป็นช่วงที่มีการขยายเครื่อข่ายประชาคมงด
เหล้าไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. 2557)
(3) ระยะการนาไปปฏิบัติ (พ.ศ.2554-2558) การขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ในระยะนี้ เริ่มเห็นผล
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554 จนถึง 2559 สานักนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศต่างๆ
จานวน 10 ฉบับ เพื่อจากัดมิให้ขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานที่ราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถานศึ กษา โรงงาน บนทางสัญ จร ทางรถไฟ ท่าเรือ และสวนสาธารณะ รวมถึงการ
กาหนดให้งดขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสาคัญทางพุทธศาสนาด้วย จากข้อมูลพบว่าปริมาณการบริโภค
แอลกอฮอล์ลดลงสูงสุดถึง ร้อยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ดี เมื่ อมีการดาเนิน นโยบายจนถึงในการน าไปปฏิ บั ติ ท าให้ ค้ น พบข้อปั ญ หา
อุปสรรค และผลกระทบอันเนื่องมาจากนโยบายแอลกอฮอล์ใ นหลายประเด็นด้วยกัน เช่น ในช่วงเวลาก่อนปี 2558
นั้ น นอกจากสถานที่ ร าชการ วั ด สถานที่ ท างศาสนา สถานพยาบาล สถานศึ ก ษา หอพั ก ปั้ ม น้ ามั น และ
สวนสาธารณะแล้ว พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551ไม่มีการห้ามการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บน
ทางสัญจร และ ไม่มีมาตรการในการห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
มีเพียงประกาศสานักนายก เรื่องกาหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2552 และประกาศสานักนายก
เรื่อง กาหนดสถานที่ หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 เท่านั้น ท าให้การเข้าถึง
แอลกอฮอล์ในช่ วงเทศกาลของช่ วงเวลาดั งกล่าว สามารถเป็ น ไปได้ โดยง่ายและไม่มี การควบคุ ม เนื่ องจากไม่ มี
กฎหมายรองรับ มีเพียงมาตรการในการรณรงค์ให้เมาไม่ขับ ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่งเท่านั้น
(4) ระยะการปรับเปลี่ยน (พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน) จากการประเมินผลการดาเนิ นงานครึ่งแผนของ
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2563) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ปี 2558 ในส่วนของผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านการประเมิน ได้แก่ ด้านปริมาณการบริโ ภคต่อประชากรผู้ใหญ่ สามารถลดปริมาณการบริโภค
แอลกอฮอล์ได้ดีกว่าเป้าหมาย 0.76 ลิตรของแอลกอฮอล์บ ริสุท ธิ์ต่อคน ในด้านสัดส่วนของผู้บริโภคประจ าต่ อ
ผู้บริโภค มีผลการดาเนินงานเป็นสัดส่วนของผู้บริโภคลดลงต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.76 ส่วนเป้าหมายหมายและ
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ผลการดาเนินงานที่ไม่ผ่านการประเมิน ได้แก่ เป้าหมายด้านความชุกของผู้บริโภคในประชากรผู้ใหญ่ และด้านความ
ชุกของผู้บริโภคในประชากร อายุ 15-19 ปี มีความชุกสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.1 และ 6.7 ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาถึงการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า การดาเนินนโยบายแอลกอฮอล์มีลักษณะการทาตาม
บทบาทภารกิ จ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ยั ง ขาดความเชื่ อ มโยงระหว่ า งหน่ ว ยงาน และในหลายหน่ วยงานยั งขาด
ทรัพยากรในการดาเนินงาน การนากลไกของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 มาใช้ค่อนข้างน้อย ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจึงได้ระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายในการร่วมกัน
เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีความครอบคลุม เหมาะสม และถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมกับผลักดันให้ทุกจังหวัดมีแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
ระดับจังหวัด (สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. 2559)
2) ด้ า นรู ป แบบมาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย พบว่า หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งมี
เครื่องมือที่สาคัญในการดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่
(1) พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งมาตรการทาง
กฎหมาย ถือเป็นมาตรการระดับชาติที่สาคัญ เพราะเมื่อมีการประกาศใช้แล้ว ย่อมมีผลผูกพันต่อประชาชนทุกคน
โดยพ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกอบด้ ว ย 7 หมวด 45 มาตรา สาระส าคั ญ ของ
พระราชบัญญัติ คือการบัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเพื่อทาหน้าที่ในการกาหนด
นโยบาย แผนงาน การควบคุม และติดตามประเมินผลมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
บทบัญญัติที่สาคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งนอกจากมีหน้าที่ในการเสนอแผน มาตรการ และความคิดเห็นต่อคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีแล้ว ยังมีหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา ประสานงานแก่หน่วยงานต่างๆ
ตลอดจนการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การเผยแพร่ ค วามรู้ ท างวิ ช าการ และเป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์และการบาบัดฟื้นฟูรักษาผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย ในพระราชบัญญัติเดียวกันยังได้กาหนด
มาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ไว้ ได้แก่ การกาหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต้องติดคาเตือนบนฉลากบรรจุภัณฑ์ และห้ามมิให้ขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ ซึ่งรวมถึง
หอพักและปั้มน้ามันด้วย นอกจากนี้ยังจากัดเวลาและอายุของผู้ซื้อ และห้ามมิให้ทาการโฆษณาหรือทากิจกรรม
ส่งเสริมการขายใดใด ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษตามบทกาหนดโทษที่มีทั้งระวางโทษปรับและจาคุก นอกจาก
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แล้ว มาตรการทางกฎหมายยังประกอบด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ
ราชการ ประกาศและคาสั่งของส่วนราชการซึ่งออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมฯ อีกด้วย มาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่
ออกมาภายหลังตามแต่บริบทและสถานการณ์ บางมาตรการที่ใช้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันก็เป็น
กฎหมายที่ใช้มายาวนาน เช่น ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 พ.ศ. 2515 ซึ่งยังมีความเหมาะกับสถานการณ์
ปัจ จุบัน โดยปัจจุบันประเทศไทยมีพ ระราชบัญ ญั ติ กฎกระทรวง ระเบียบราชการ ประกาศและคาสั่งของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น 73 ฉบับ
(2) ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ประกอภบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ (สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. 2558) ได้แก่ 1) การควบคุมการเขาถึงทางเศรษฐศาสตรและทางกายภาพ (Price
and Availability) มีเป้าหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนโดยรวมและประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ผ่านกลไกทางราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วยมาตรการทางภาษีและราคา และมาตราการ
ควบคุ มการเข้าถึง ตัวอย่างของมาตรการในยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ การกาหนดให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้ า
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ควบคุม การปรับอัตราภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต การควบคุมสุราเถื่อนที่มีการลักลอบผลิต จาหน่ายและนาเข้า
การควบคุมการออกใบอนุญาตต่างๆ ตลอดจนการเพิ่มบทลงโทษและการปรับปรุงระบบการบังคับใช้กฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 2) การปรับเปลี่ยนคานิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม (Attitude) มีเป้าหมายเพื่อสร้างค่านิยม และ
ปรับเปลี่ยนบรรยากาศทางสังคมให้ลดความสนใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง ประกอบด้วยมาตรการการ
ควบคุมสื่อโฆษณาและการสื่อสารการตลาด และสนับสนุนกิจกรรมปลอดเหล้าต่างๆ 3) การลดอันตรายจากการ
บริโภค (Risk reduction) มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหา และจากัดความรุนแรงของปัญหาในกลุ่มเสี่ยง
รวมถึงจัดการให้ผู้มีปัญหาสามารถลด ละ เลิก และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยมาตรการการ
ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา มาตรการสร้างความตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดจากการเมาสุรา
และมาตรการป้องกันและบาบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหา 4) การจัดการปญหาแอลกอฮอลในระดับพื้นที่ (Alcohol policy at
every Settings) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความเข็มแข็ง สามารถจัดการปัญหาแอลกอฮลล์ และขยายผลได้
ประกอบด้วยมาตรการในการจัดการปั ญ หาในพื้ นที่ หรือชุ มชนต่ างๆ และ 5) การพั ฒ นากลไกการจัดการและ
สนับสนุนที่เขมแข็ง (Support) มีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกสนับสนุนกระบวนการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยมาตรการการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนตางๆ
3) ด้านกลไกและวิธีการในการนานโยบายไปปฏิบัติ พบว่า กลไกการดาเนินนโยบายแอลกอฮอล์ของไทย
ประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ เป็นผู้กาหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุมและมี
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้ประสานงานและเป็นศูนย์กลาง โดยมีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ทาหน้าที่ตามแต่ละคณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (2) คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรืออนุบัญญัติตามพ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (3) คณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทาความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (4) คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านวิชาการในการควบคุมป้องกันและ ลด ละ เลิก
การบริโภคเครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ (5) คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาด้ า นการบ าบั ด รั ก ษาฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ (6) คณะอนุกรรมการด้านรณรงค์และการสร้างภาคี นอกจากนี้ในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ยัง
มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด โดยการนานโยบายแอลกอฮอล์ไปปฏิบัตินั้นจะอาศัยแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคมโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามหลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งประกอบด้วย (1) ภาคการเมือง/ราชการ (2) ภาค
วิชาการ/วิชาชีพ และ (3) ภาคประชาสังคม
4) ด้านผลสัมฤทธิ์ของนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายแอลกอฮอล์
สามารถพิจารณาได้ใน 3 มิติ ได้แก่
(1) มิ ติ ด้ า นผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ พบว่ า ด้ า นผลผลิ ต นโยบายแอลกอฮอล์ ท าให้ เกิ ด คณะท างาน
เครือข่ายและภาคีต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย เช่น คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอออล์
แห่งชาติ คณะกรรมการและสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ และการเพิ่มขึ้นของเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าต่างๆ เป็นต้น และทาให้เกิดมาตรการและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอออล์ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา โครงการรับน้องปลอดเหล้า และการกาหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และรณรงค์ ให้เยาวชน
เข้าใจถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในส่วนกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการจัดระเบียบสังคม (สถาน
บริการสีขาว) และนโยบายงานประเพณีปลอดเหล้า ส่วนกระทรวงการคลัง ได้มีการปรับเพิ่มอัตราภาษีของสุรากลั่น
1183

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

และการปรับโครงสร้างภาษีสุรา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีก ารดาเนินงานของชุมชนหรือภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งทา
เกิดนวัตกรรมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ เช่น การจัดทาโซนนิ่งปลอดเหล้า งานบุญ งานศพและงาน
ประเพณีปลอดเหล้า ปฏิญาหรือธรรมนูญหมู่บ้านปลอดเหล้า เป็นต้น ด้านผลลัพธ์ พบว่า ปริมาณการบริโภคต่อ
ประชากรผู้ใหญ่ ลดลง และสัดส่วนของผู้บริโภคประจาต่อผู้บริโภคลดลง มีการกวดขันจับกุมคดีที่ เกี่ยวข้องกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีการประสานความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการดาเนินงานและการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ยังพบว่า การดาเนินงานของอาสา
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านช่วยให้มีผู้เลิกสุราและสามารถยกระดับชุมชนเป็นชุมชนปลอดเหล้า และเป็นหมู่บ้านศีล 5
ได้อีกด้วย (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2560) โดยการบาบัดฟื้นฟูมีการใช้แนวทางการปรับ
พฤติกรรมการดื่มสุราในชุมชนส่งผลให้มีการลด ละ เลิกสุราภายในชุมชน (โศภิณสิริ ยุทธวิสุทธิ , อรัญญา บุญธรรม,
มงคล ส่องสว่างธรรม, และคณะ. 2559)
(2) มิติด้านผลกระทบต่อนโยบายอื่น พบว่า นโยบายการควบคุมแอลกอฮอล์ ได้ส่งผลกระทบต่อ
นโยบายการส่งเสริมสุราพื้นบ้าน เนื่องจากการปรับโครงสร้างทางภาษีสุรา และมาตราการในการควบคุมการโฆษณา
และขายเครื่องดื่มแอลกอออล์
(3) มิติด้านการพัฒนาประเทศ พบว่า จากผลของนโยบายแอลกอฮอล์ในมิติที่ 1 ช่วยให้ผู้มีปัญหา
เกี่ยวกับแอลกอฮอล์สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณ ภาพ เป็นการเพิ่มผลิตภาพให้กับประเทศ และยังช่วยพัฒนา
ชุมชนให้มีความแข็งแรงในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนลดภาระจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เป็น
ผลจากปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทยในด้านต่างๆ สามารถอภิปรายผล ได้
ดังนี้
(1) ปัจจัยของรูปแบบมาตรการที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์นั้น เกิดจาก
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการนานโยบายไปปฏิบัติ จนทาให้เกิดความ
ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่กลุ่มที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนงานไปจนถึง
กลุ่มผู้ที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย ทาให้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งร่วมไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การนานโยบายแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติด้วย โดยมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ ได้แก่
มาตรการการจากัดเวลาและสถานที่ ในการจาหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลให้ เกิดการจ ากัดการเข้าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(2) กลไกสาคั ญ ที่ จ ะท าให้ น โยบายแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุ มชนและ
ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทซึ่งทาให้หลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเกิดประสิทธิผลในการดาเนินการ โดย
พบว่าผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ ผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สานักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด อสม.และเครือข่ายองค์การงดเหล้า (สคล.) ซึ่งได้มีการ
ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายอย่างสม่าเสมอ ส่วนผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ปราบปราม ได้แก่ ตารวจ และฝ่ายปกครอง ได้ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ที่ ส่งผลให้ ป ระชาชน ผู้ป ระกอบการ ผู้ผลิตและผู้
จาหน่ายแอลกอฮอล์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการและนโยบายแอลกอฮอล์ แม้จะไม่สมัครใจ
หรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายทั้งหมดก็ตาม
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(3) ในด้านผลสัมฤทธิ์ของนโยบายแอลกอฮอล์นั้น หากประเมินจากปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ที่ลดลง
ไม่มากนัก แสดงให้เห็นว่าความสาเร็จของนโยบายแอลกอฮอล์นั้น เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการ
ทางสังคม ซึ่งหากประชาชนอยู่ในที่อยู่อาศัยส่วนตัว หรือในที่ ที่ไม่มีการบังคับใช้ หรือละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย
แล้ว ประชาชนก็จะดื่มแอลกอฮอล์เช่น เดิม การจากัดการเข้าถึงและการใช้ มาตรการทางภาษี จึ งเป็ นกลยุท ธ์ที่
เหมาะสมต่อการลดจานวนนักดื่มและปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ลง
ข้อเสนอแนะ
(1) การวัดผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินนโยบายควรเพิ่มความท้าทาย โดยใช้การวัดผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก (องค์การอนามัยโลก. 2010) โดยเน้นไปที่การลดปริมารการบริโภค การลดปริ
มารนักดื่มหน้าใหม่ และลดผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ลง ทั้งในแง่ของการควบคุมโรคไม่ติดต่อ และปัญหา
อุบัติเหตุจราจร
(2) ควรค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ด้ า นสมรรถนะ ขององค์ ก รต่ า งๆ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ซึ่ ง
ประกอบด้วย โครงสร้าง งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและ
ปัญหาในแต่ละพื้นที่หรือในแต่ละกิจกรรม
(3) ในแง่ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม ซึ่งสัมพันธ์กับการกาหนดภารกิจและมอบหมายงาน
ตลอดจนการติดตามและประเมินผล ควรมีการบูรณาการและกาหนดทิศทางของการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
(4) ควรค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ธรรมในมาตรการให้ คุ ณ ให้ โทษต่ า งๆ โดยพิ จ ารณาก าหนดบทลงโทษให้
สอดคล้องกับความผลกระทบความเสียหาย และพฤติการณ์ของผู้กระทาความผิด และสมควรใช้การเปรียบเทียบคดี
ในบางกรณีเท่านั้น
(5) หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งด้ านการให้ ก ารศึ ก ษาและปลู ก ฝั งค่ า นิ ย ม ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษา วัด ตลอดจน
หน่วยงานที่มีภาระงานเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ควรเข้าไปช่วยเสริมสร้างปัจจัยที่ทาให้เกิดกระบวนการการให้การศึกษาและสร้างความตะหนัก ถึงผลกระทบ
และปัญหาจากแอลกอฮอล์ และปลูกฝังค่านิยมในการไม่บริโภคแอลกอฮอล์
กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาและความช่ วยเหลือจาก อ.ดร.กิจฐเชต ไกร
วาส ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษาแนะนาและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดมา
ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
เอกสารอ้างอิง
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คอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษา 1) การจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน และ 2)
เสนอแนะแนวทางการจัด การการแสดงนาฏศิ ลป์ สู่ชุ ม ชนของโรงเรียนวัดลาดบั วขาว ผู้วิจั ยเก็บ ข้อมู ลด้วยการ
สังเกตการณ์ และการสั มภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันชมรมนาฏศิลป์ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาวอยู่ภายใต้การดูแลของครูผู้สอนในรูปแบบชมรมโดยไม่มีโครงการ
สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ชมรมนาฏศิลป์จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนเท่านั้น เมื่อ
ไม่มีโครงการ ชมรมนาฏศิลป์จึงไม่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน
เช่น ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจัดการ สาหรับข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการ คือ
การแก้ไขปัญ หาจากระบบภายในชมรมนาฏศิลป์ โดยเสนอให้ชมรมนาฏศิ ลป์ทาแผนการบริหารที่ชัดเจน และ
ผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนทั้งแผนดาเนินงานประจาปีและแผนด้านงบประมาณอย่าง
เป็ น รู ป ธรรมด้ ว ยการจั ด ท าโครงการต้ น แบบ นอกจากนี้ ค วรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ช มรมให้ ค นทั่ ว ไปรู้ จั ก หรื อ
ประชาสัมพันธ์ท างสื่อสังคมออนไลน์ และส่งเสริมให้ชมรมนาฏศิลป์เข้าร่วมการประกวด การแข่งขันการแสดง
นาฏศิลป์ที่จัดขึ้นตามประเพณีหรือในวันสาคัญของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในเขตและนอกเขตกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ : การจัดการการแสดงนาฏศิลป์, ชมรมนาฏศิลป์, ชุมชน
ABSTRACT
The “Management of Dance Performances to the Community by Wat Lad Bua Khao
School, Bang Kho Laem District Office, Bangkok” was a qualitative research with the aims 1) to
study the dance performances management to the community, and 2) to guidelines the dance
performances management to community by Wat Lad Bua Khoa School. The observation and
interview were used for collection data. A descriptive analysis was used for data analyzing. The
results showed that from past to present, the dance club of Wat Lad Bua Khao School was
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formed under the teacher without official supported project. The dance club was held to comply
with school activities. The dance club had no clearly objective. As a result, there were many
problems and obstacles such as human resources, materials, budget, and management.
Guidelines for management were solving problem within the dance club by proposing the explicit
management plan in order to raise into being part of the school’s strategic plan both the annual
process plan and the budget plan. The public relation was one way to make the dance club to
be well-known from the outside, and public relation through the social media. Moreover, it
should support the dance club for participating in contests, competitions, traditional dance
performances, or on various important days of the various organizations held both inside and
outside Bangkok area.
Keywords : Management of Dance Performances, Dance Club, Community
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม วิทยาการและศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับกระแส
โลกาภิวัตน์ แห่งโลกไร้พรมแดนทาให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลง สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษย์ในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่น ๆ ในระดับเดียวกันแล้วก็อาจกล่าวได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วจนมีผลกระทบต่อประเทศไทยหลายด้านโดยเฉพาะวัฒนธรรมและค่านิยมที่แปลกใหม่ เช่น การแต่ง
กาย การสื่อสาร กิริยามารยาท และการใช้ภาษา ฯลฯ (เรณู โกศินานนท์. 2544 : 3 - 4)
การเปลี่ยนแปลงทางสัง คมส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ผลที่ตามมาจะทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป การนามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมกับ
สังคมเป็นของคู่กัน ต้องไปด้วยกันเสมอ ถ้าหากสังคมเปลี่ยน วัฒนธรรมก็เปลี่ยน ถ้าวัฒนธรรมเปลี่ยน สังคมก็เปลี่ยน
ซึ่งทั้งสองอย่างมีผลเกี่ยวเนื่องกัน
ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในขณะนี้จึงเป็นเหตุผลให้มีการตระหนักถึงการปลูกฝังวัฒนธรรม
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกราชมาช้านาน มีศิลปวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์
ของชาติจนเป็นที่ ชื่นชอบและชื่นชมของนานาประเทศที่ได้สัมผัสสุนทรียะที่มีความวิจิตรงดงามในศาสตร์ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ถึงแม้ในปัจจุบันไทยเราได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมจากต่างชาติอันหลากหลายที่กาลัง
หลั่งไหลเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยในตอนนี้ก็ตาม แต่สิ่งที่คนไทยยังสามารถอนุรักษ์และสืบทอดได้มาจนถึง
ปัจจุบันเรียกว่า “นาฏศิลป์ไทย” อันเป็นศิลปะประจาชาติที่ควรค่าแก่การรักษาและให้การสนับสนุนเพื่อให้ศิลปะคง
อยู่สืบไป (นิคม มูสิกะคามะ. 2545 : 84)
การศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการอนุรักษ์ พัฒนา บารุง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพราะการศึก ษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดจากบุคคลหรือจากสื่อใด ๆ ไปสู่บุคคล เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
ซึ่งความรู้เหล่านั้นจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ พัฒนาให้มนุษย์เติบโตทั้งด้านสมอง สติปัญญา ควบคู่ไปกับคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถดารงชีวิตร่วมกั บผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้ง การศึกษาส่งผลให้เกิดความรู้ ซึ่ง
ความรู้นั้นสามารถนามาใช้พัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะใช้ประกอบอาชีพ รวมทั้งช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสานึก
และคุณ ธรรม เป็นผู้เจริญทางปัญญาและจิตใจ และยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่ง เรือง ก้าวหน้า
ทัดเทียมอารยประเทศได้ กระบวนการทางการศึ กษาจึ งเป็น ปัจ จั ยที่ สาคั ญ อย่างยิ่งในการส่งเสริม และสืบ ทอด
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วัฒนธรรมของชาติ เนื่องจากกระบวนการทางการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีระบบและต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การ
ทานุบารุง ส่งเสริม และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมได้สมบูรณ์ที่สุด (จิราพร ธวัชวิเชียร. 2528 : 50)
ในฐานะที่นาฏศิลป์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ การศึกษาวิชานาฏศิลป์จึงเป็นสิ่งสาคัญ เพราะการ
เรียนวิชานาฏศิลป์จะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนรักและหวงแหน เห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มี
การสืบทอดมาอย่างยาวนานและเป็น เอกลักษณ์ อย่างหนึ่งของไทยที่ แสดงให้เห็น ความเป็ นชาติที่เจริญ รุ่งเรือง
ปัจจุบันความนิยมในการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยลดน้อยลง ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจทาให้
ผู้คนส่วนใหญ่นิยมศิลปะแบบสมัยใหม่ ท่วงทานอง และท่าเต้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติ การแสดงนาฏศิลป์
ส่วนมากจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีต่าง ๆ หรือปรากฏในรูปแบบเชิงธุรกิจ ทาให้คนนึกถึง
การแสดงนาฏศิ ลป์ และให้ค วามสาคัญ เฉพาะบางโอกาส บางสถานที่เท่ านั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงวิกฤติของ
ศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ ดังนั้น หากจะดารงรักษาศิลปวัฒนธรรมด้า นนาฏศิลป์ไทยนี้ไว้ ผู้วิจัยพบว่าสถานศึกษาหรือ
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝัง อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญ
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนสอดคล้องตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ผู้วิจัย
เกิดประเด็นคาถามว่าเมื่อนักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางที่กาหนด และโรงเรียนยังมีการเรียน
การสอนเพิ่มเติม โดยจัดตั้งชมรมนาฏศิลป์ในโรงเรียนให้แก่นักเรียนที่สนใจการแสดงนาฏศิลป์เข้ามาเรียนนาฏศิลป์
จึงเป็นที่สนใจของนักเรียนที่ชื่นชอบโดยมีการฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์เป็นประจาทุกวันหลังเลิกเรียน เพื่อให้
นักเรียนเกิดทักษะการใช้ลีลาท่าราให้อ้อนช้อย สวยงาม โรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ในชมรม
นาฏศิลป์แสดงความสามารถในกิจกรรมหรือวันสาคัญของโรงเรียน
การจัดการแสดงนาฏศิลป์ในโรงเรียนขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของกิจกรรมหรืองานที่โรงเรียนจัดขึ้น วันสาคัญ
ของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมเป็นประจา เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ จัดการแสดงราถวายพระพร วันไหว้
ครู วันสุนทรภู่ จัดการแสดงราหรือระบาที่เกี่ยวกับบทประพันธ์ของสุนทรภู่ วันเข้าพรรษา จัดการแสดงรากลองยาว
เพื่อแห่เทียนพรรษา วันลอยกระทง จัดการแสดงราวง ฯลฯ การจัดการแสดงแต่ละงานในโรงเรียนจะแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับว่านาไปใช้แสดงในงานใด ซึ่งบางงานหรือบางกิจกรรมจะมีชุดการแสดงประจากิจกรรมนั้น ๆ เช่น กิจกรรม
อาเซียนจะมีท่าทางประกอบเพลงอาเซียน ฯลฯ แต่บางงานอาจไม่มีชุดการแสดงประจา ส่วนใหญ่จะเลือกชุดการ
แสดงให้เข้ากับกิจกรรมหรืองานนั้น ๆ แทน
นอกจากการแสดงในโรงเรียนแล้ว นักเรียนชมรมนาฏศิ ลป์ยังได้ออกไปแสดงนาฏศิ ลป์ กับ หน่ วยงาน
ภายนอก ชุมชนรอบข้างทั้งภายในเขตบางคอแหลมและในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น งานวันพ่อ แสดงที่ศูนย์การค้าทรี
ออน ทรี พระราม 3 และงานบางกอกวารี ร.ศ. ๒๓๔ แสดงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฯลฯ แต่โอกาสในการแสดง
ความสามารถให้ ห น่ วยงานภายนอกหรือชุ ม ชนมี เพี ยงปี ละ 2 - 3 งานต่อปี ซึ่งค่ อนข้างน้ อย อาจจะด้วยสาเหตุ
แวดล้อมที่ปัจจุบันพื้นที่ทางวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพฯ เปลี่ยนไป พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นโรงแรม ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้ า ร้านอาหาร และมุ่งเน้น ไปในเชิ งธุรกิจ พื้ นที่แสดงออกทางวัฒ นธรรมจึ งลดน้ อยลง โอกาสในการแสดง
นาฏศิลป์ของนักเรียนก็ลดน้อยลง จึงไม่ตอบสนองกับความรู้ความสามารถของนั กเรียนที่ได้ร่าเรียนมา โรงเรียนจึง
ควรมีวิธีการจัดการในการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนกับหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชนรอบข้างอย่างไรให้นักเรียนมีพื้นที่ในการแสดงนาฏศิลป์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น จัดหาพื้นที่การแสดงใน
งานมงคล เช่น งานทาบุญวันเกิด งานทาบุญเลี้ยงพระ งานมงคลสมรส งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ หรืองานอวมงคล เช่น
งานศพ สามารถจัดได้ทั้งช่วงพระสวด และช่วงฌาปนกิจ หรือที่เรียกกันว่าราหน้าไฟ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
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พื้นที่ในการแสดงนาฏศิลป์ให้แก่นักเรียน และเพื่อดึงดูดความสนใจของคนในปัจจุบันให้ เห็นคุณค่าและความสาคัญ
อันจะทาให้เกิดความนิยมในการแสดงนาฏศิลป์ที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยเห็นความสาคัญและเกิดความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการการ
แสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชนของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว สานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร อันเป็นแนวทางใน
การอนุ รักษ์ วัฒ นธรรมด้านการแสดงนาฏศิ ล ป์ ไทย ท าให้ เกิด ความรัก ความผู กพั น ความหวงแหน และความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งทาให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่มีผู้
สืบทอดวัฒนธรรมและได้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไว้ตลอดไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาการจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชนของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว สานักงานเขตบาง
คอแหลม กรุงเทพมหานคร และเสนอแนะแนวทางการจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชนของโรงเรียนวัดลาดบั วขาว
สานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1. นาฏศิ ล ป์ ไทย หมายถึ ง ศิ ล ปะการฟ้ อ นรา หรือ ความรู้แ บบแผนของการฟ้ อ นรา เป็ น สิ่ งที่ ม นุ ษ ย์
ประดิษฐ์ขึ้น มีความประณีตงดงาม ให้ความบันเทิง สามารถโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึ กของผู้ชมให้คล้อยตาม
ศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเข้าร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ายิ่งขึ้น ประเภทของ
นาฏศิลป์ไทย ได้แก่ โขน ละคร ระบา รา ฟ้อน การแสดงพื้นเมือง และมหรสพไทย
2. การแสดงนาฏศิลป์ไทย หมายถึง ลักษณะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่แสดงออกในหลายทาง เช่น ท่า
รา เครื่องแต่งกาย การใช้เพลง ทานอง จังหวะประกอบในการแสดงนั้น ๆ
3. การจัดการแสดง หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนที่โรงเรียนนามาใช้ในการจัดการการแสดงเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดอย่างเป็นระบบ
4. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียน
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
5. ครูผู้สอน หมายถึง ผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบั วขาว
สานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
6. คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง กลุ่มตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัด
ลาดบัวขาว สานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
7. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สานักงานเขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้องค์ประกอบของงานบริหาร 4M’s ที่นามาใช้ในการจัดการแสดง คือ คน (Man) เงิน
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) โดยค านึ งถึงบุค คล 3 ฝ่าย คื อ โรงเรียนใน
ฐานะผู้สร้าง นักเรียนในฐานะผู้แสดง และผู้ชมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนการบริหารงานแบบ 4P’s
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ที่ น ามาใช้ กั บ การจั ด การแสดง คื อ วัต ถุป ระสงค์ (Purpose) บุ ค ลากร (People) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Product) (วิมลศรี อุปรมัย. 2524 : 214)
นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการบริหารแบบ PDCA เป็นแนวคิดของเดมมิ่ง (Demming) ที่พิจารณาปัจจัย
สาคัญประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan - P) ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do - D) ขั้นตอนที่ 3
การตรวจสอบ (Check - C) และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (ACT - A) (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. 2542 : 180 - 190)
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน จะช่ วยพั ฒ นาความคิ ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ น าไปสู่ รูป แบบที่ เป็ น จริ ง ขึ้ น มาโดย
ละเอียดให้พร้อมในการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ ประกอบด้วยการทางาน 3 ระยะ คือ
1. การวางแผนการก าหนดการ ประกอบด้ ว ยการแยกแยะกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ต้ อ งการกระท า การ
กาหนดเวลาที่ต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง และการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ
2. การจัดแบบเมทริกซ์ (Matrix Management) การจัดแบบนี้สามารถดึงผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงจาก
แหล่งต่าง ๆ มาได้ และเป็นวิธีช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย การให้ผู้ร่วมงานเข้าใจงาน
ทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ต้องกระทา การให้ผู้ร่วมงานพร้อมในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม และการพัฒนาจิตใจให้รัก
การร่วมมือกัน
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ ท าให้ รู้ ส ภาพการณ์ ข องงานที่ เป็ น อยู่ เปรี ย บเที ย บกั บ สิ่ ง ที่ ว างแผน
ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2. รวบรวมข้อมูล
3. พิ จ ารณากระบวนการท างานเป็ น ตอน ๆ เพื่ อแสดงจ านวนและคุ ณ ภาพของผลงานที่ ได้รับ แต่ล ะ
ขั้นตอนเปรียบเทียบกับที่ได้วางแผนไว้
4. การรายงาน จัดแสดงผลการประเมิน รวมทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือความล้มเหลว โดย
รายงานเป็นทางการอย่างสมบูรณ์ และรายงานแบบย่ออย่างไม่เป็นทางการ
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดความบกพร่องขึ้น ทาให้งานที่ได้
ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ให้แก้ไขปัญหาตามลักษณะที่ค้นพบ ดังนี้
1. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ
2. ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วป้องกันเพื่อมิให้ความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นซ้าอีก
การแก้ปัญหาเพื่อให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังนี้ 1) การย้านโยบาย 2) การปรับปรุงระบบหรือวิธีการ
ทางาน และ 3) การประชุมเกี่ยวกับกระบวนการทางาน นอกจากนี้ยังสามารถแสดงการควบคุมคุณ ภาพในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกระบบที่เชื่อมโยงกันดังแผนภาพประกอบ
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ภาพที่ 1 การบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน
- ปัจจัยส่งเสริม - ปัจจัยอุปสรรค

โรงเรียน
วัดลาดบัวขาว

ชมรมนาฏศิลป์

ชุมชน

(การบริหารสถานศึกษา)

ทรัพยากรการบริหาร
(INPUT)

กระบวนการบริหาร
(PROCESS)

ผลผลิต
(OUTPUT)

Man
Money
Material
Management

PDCA

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

การบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาและออกแบบการวิจัยและการดาเนินงานขั้นต้น
2. สารวจเบื้องต้นเพื่อศึกษารายละเอียดต่าง ๆ จากการเรียนการสอนนาฏศิลป์และชมรมนาฏศิลป์ของ
โรงเรียนที่เลือกเป็นกรณีศึกษา
3. ทบทวนเอกสารโดยการศึกษาและรวบรวมจากหนังสือ ตารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ่งพิมพ์จากสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์ เช่น
หลักการแสดงนาฏศิลป์ หลักการบริหารจัดการ และการพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์ เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย
4. เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึ กษา กรรมการสถานศึ กษา ครูผู้สอนนาฏศิ ลป์ และ
นักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรมนาฏศิลป์และเป็นผู้แสดงด้วย
5. วิเคราะห์ จั ดลาดับ เนื้ อหาในส่วนการบริห ารจั ดการชมรมนาฏศิ ลป์ โรงเรียนวัดลาดบั วขาว และ
วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน
6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยลาดับเนื้อหาการบริหารจัดการชมรมนาฏศิ ลป์ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โดยวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน สรุปได้ดังนี้
การบริหารจัดการชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
การศึกษาข้อมูลการแสดงนาฏศิลป์ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนย้อนหลัง 6 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา
2555 - 2560 ทาให้ทราบการบริหารจัดการการแสดง ปัญหาและอุปสรรคการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชนของชมรม
นาฏศิลป์ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต่อยอดมาจากการเรียนการสอนในหลักสูตรสาระ
การเรียนรู้ศิ ลปะ รายวิช านาฏศิ ลป์ ระดับประถมศึกษา ซึ่งชมรมนาฏศิ ลป์ได้ดาเนิ นการโดยเป็ นที่ฝึกซ้อมและ
พัฒ นาการแสดงนาฏศิ ลป์ให้ชานาญและเชี่ยวชาญภายใต้การสอนและดูแลให้ค าปรึกษาโดยครูประจารายวิชา
นาฏศิลป์ มีการจัดกิจกรรมการการแสดงทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนภายนอกโรงเรียน ผลการวิเ คราะห์ SWOT
ชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พบว่า
1. จุดแข็ง (Strengths) พบว่าชมรมนาฏศิลป์มีจุดแข็ง คือ มีนโยบายและปฏิทินการปฏิบัติงานชัดเจน ครู
ผู้ฝึ กสอนมี ค วามรู้ค วามสามารถที่ ช านาญโดยตรง อีก ทั้ งมี การฝึ กซ้ อมอย่างเป็ น ระบบ มี สถานที่ ที่ ส ะดวกและ
เหมาะสมในการฝึกซ้อม
2. จุดอ่อน (Weaknesses) พบว่าชมรมนาฏศิลป์มีจุดอ่อน คือ โรงเรียนเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย ซึ่ง
ผู้บริหารแต่ละคนมีนโยบายสนับสนุนด้านงบประมาณที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ชมรมนาฏศิลป์ขาดแคลนเครื่องแต่ง
กาย เครื่องประดับ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกซ้อมและทาการแสดง อีกทั้ง ชมรมนาฏศิลป์มีครูผู้สอนเพียง 1 คน
ซึ่งต้องทาหน้าที่หลายอย่างบางครั้งส่งผลให้งานบางอย่างออกมาไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เช่น เมื่อมีกิจกรรมการแสดง
ในตอนเช้า ครูมีหน้าที่แต่งหน้า ทาผม แต่งตัวให้นักเรียน
3. โอกาส (Opportunities) พบว่าชมรมนาฏศิลป์มีโอกาส คือ ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานภายนอก
เช่น สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้ง ฯลฯ ติดต่อให้นักเรียนไปร่วมแสดงในเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้น อีกทั้งมีการ
สนับสนุนงบประมาณจากศิษย์เก่า
4. อุปสรรค (Threats) พบว่าชมรมนาฏศิลป์มีอุปสรรค คือ ในเขตบางคอแหลมมีโรงเรียนหลายโรงเรียน
และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีความพร้อมเรื่องการแสดงนาฏศิลป์มากกว่า อีกทั้งรอบข้างโรงเรียนวัด ลาดบัวขาว
เป็นชุมชนแออัดสถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหา ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน และไม่ได้
รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเท่าที่ควร
การบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน
การจัดการ คือ กระบวนการนาทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหารซึ่ง
ให้ความ สาคัญ กับวิธีการ 3 อย่าง ได้แก่ ทรัพยากรการบริหาร (INPUT) กระบวนการบริหาร (PROCESS) และ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (OUTPUT) สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ทรั พ ยากรการบริ ห าร (INPUT) ได้ น าหลั ก 4M อั น ประกอบไปด้ ว ยบุ ค คล (Man) วั ส ดุ (Material)
งบประมาณ (Money) และการบริหารจัดการ (Management) มาพิจารณา พบว่าการบริหารจัดการชมรมนาฏศิลป์
นั้นไม่ได้จัดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ โครงการของสถานศึกษา การบริหารจัดการชมรม
นาฏศิลป์ไม่มีโครงการที่แน่นอน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของครูผู้สอน จึงทาให้ทรัพยากรบุคคลไม่
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง มีผู้ปกครองส่วนน้อยที่จะสนับสนุนบุตรหลาน ชุมชนรอบข้างไม่ให้ ความสาคัญ
กับชมรมนาฏศิลป์และโรงเรียน ด้านวัสดุ พบว่ายังมีไม่เพียงพอต่อการจัดชุดการแสดง ส่งผลให้เกิดปัญหาในการ
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เลือกการแสดง เนื่องจากข้อจากัดของชุดที่มีน้อยและบางชุดมีไม่พอกับจานวนผู้แสดง ด้านงบประมาณ พบว่าชมรม
นาฏศิลป์จัดตั้งขึ้นแบบไม่มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ เป็นการจัดตั้งขึ้นเองโดยครูผู้สอน ทาให้การสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณมีอยู่อย่างจากัด ไม่สามารถใช้งบประมาณตามแผนงานรายจ่ายประจาปีได้ งบประมาณส่วนใหญ่ของ
ชมรมนาฏศิลป์มาจากงบนอกงบประมาณรายจ่ายประจาปีของโรงเรียน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า และ
งบประมาณที่ได้จากการออกไปแสดงกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ส่วนการบริหารจัดการ พบว่าการบริหารจัดการ
ชมรมนาฏศิลป์ในแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ โครงการของสถานศึกษา ไม่มีโครงการที่แน่นอน
กระบวนการบริหาร (PROCESS) ด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ประกอบด้วย
1. ขั้ น วางแผนงาน (P) ชมรมนาฏศิ ล ป์ โรงเรี ย นวั ด ลาดบั ว ขาว ยั ง ขาดการก าหนดเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่แน่ชัด เนื่องจากชมรมไม่อยู่ในรูปแบบทางการ ด้านการดาเนินงานและการกาหนดระยะเวลาการ
ดาเนินงาน มีผลสาเร็จของงานตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดาเนินการ ชมรม
นาฏศิลป์มีครูผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและไม่อยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ หากแต่มีผู้บริหารให้การ
สนับสนุนส่งเสริมเท่านั้น ด้านทรัพยากรที่ต้องการเพื่อสนับสนุนการทางานยังคงขาดแคลนเครื่องแต่งกายสาหรับการ
แสดง เครื่องประดับ อุปกรณ์ และเครื่องสาหรับแต่งหน้า ทาผม พาหนะรับ - ส่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารของ
ครูผู้สอน
2. ขั้นดาเนินการ (D) มีการประชุมชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบทราบตามแผนที่วางไว้ การดาเนินการตามแผน
อาจประกอบด้วยการมีโครงสร้างงานรองรับ วิธีดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน และมีผลของการดาเนินการ นอกจากนี้
ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบทราบและดาเนินงานตามแผนงานหรือกิจกรรมที่จัด สาหรับการ
กากับติดตามช่วยเหลือและสนับสนุน ผู้บริหารติดตามงานของชมรมนาฏศิลป์เป็นบางโอกาส กรรมการสถานศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีอาชีพการงานที่ดีในสังคม การเข้าถึงเพื่อขอความร่วมมือจึงเป็นเรื่องยากและมีหลาย
ขั้นตอน ส่วนผู้ปกครองไม่ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ เวลา และความร่วมมือ ชุมชนรอบข้างไม่สนับสนุนและ
ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร แต่จะให้ความร่วมมือก็ต่อเมื่อมีการขอความอนุเคราะห์ไปจากชมรมศิษย์เก่า ซึ่งนาน ๆ
ครั้งจะเข้ามาสนับสนุน
3. ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ชมรมนาฏศิลป์ไม่มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ ขาดการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานในรูปแบบการสรุปโครงการภายใต้โครงการอื่นที่รองรับหลังจากงานนั้นเสร็จสิ้น
4. ขั้ น ปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น (A) ชมรมนาฏศิ ล ป์ น าผลส าเร็ จ ของกิ จ กรรมมาวิ เคราะห์ ห า
ข้อบกพร่อง เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยครูผู้ดูแลชมรมเป็นผู้ดาเนินการ
เมื่อพิจารณาการสรุปวิเคราะห์กระบวนการบริหารด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของชมรมนาฏศิลป์แล้ว จะเห็นได้ว่า
การวางแผนปฏิบัติงานในอนาคตควรวางแนวทางปฏิบัติให้ครบวงจรเดมมิ่ง เพราะแนวคิดนี้เน้นให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบ หากพบปัญหาจะสามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกิดการพัฒนาชมรมนาฏศิลป์
อย่างต่อเนื่องในอนาคต
ผลผลิต วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (OUTPUT)
การศึกษาของผู้วิจัยพบว่าตั้งแต่อดีตจนถึ งปัจจุบันชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว จัดตั้งชมรมขึ้น
ภายใต้การดูแลของครูผู้สอนในรูปแบบชมรมโดยไม่มีโครงการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ แต่ชมรมนาฏศิลป์จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อตอบสนองกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ต้องมีการแสดงของโรงเรียนเท่านั้น เมื่อไม่มีโครงการ ชมรมนาฏศิ ลป์จึง
ไม่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน เพียงแต่เป็นชมรมที่ทาให้นักเรียนได้ฝึกฝน แสดงออกถึงความสามารถ
ทางด้านนาฏศิลป์
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แนวทางการจัดการการแสดงนาฏศิลป์ สู่ชุมชนของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว สานักงานเขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยเสนอแนะให้ชมรมนาฏศิลป์จัดทาโครงการเพื่อวางแผนดาเนินการ เนื่องจากการวางแผนกิจกรรมใน
รูปแบบโครงการสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชมรมนาฏศิลป์ได้ เพราะโครงการเป็นแผนงานที่ดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นให้เป็นไปตามขั้นตอน มีระยะเวลาการดาเนินงานที่ระบุวัน-เวลาเริ่มต้น และวัน-เวลาที่แล้วเสร็จ
แน่นอน มีการระบุจานวนทรัพยากร และงบประมาณที่ใช้จริงในแต่ละกิจกรรมของชมรมนาฏศิลป์ และควรได้รับ
งบประมาณสนับสนุนอย่างไรในแต่ละปีการศึกษา อีกทั้งยังมีการติดตามประเมินผลชมรมนาฏศิลป์ ส่งผลให้ชมรม
สามารถดาเนินการการแสดงทั้งในโรงเรียนและชุมชนภายนอกได้สาเร็จ
อย่างไรก็ตาม โครงการที่ดีจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนแผนงาน มีระบบการจัดการ การดาเนินงานของ
โครงการต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและมีผู้รับผิดชอบ รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องอย่าง
สม่าเสมอ อันจะทาให้ชมรมนาฏศิลป์มีการบริหารงานที่เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิ ภาพ ทั้งนี้ เมื่อชมรมมีความพร้อม
ในทุกด้าน สามารถเสนอผลงานการแสดงนาฏศิลป์ของชมรมหรือประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า ศูนย์การค้าที่สนใจกิจกรรม
นาฏศิลป์ ฯลฯ อีกทั้ง การประชาสัมพั นธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันการแสดง
นาฏศิลป์ จะส่งผลให้การดาเนินการแสดงของชมรมนาฏศิลป์ประสบความสาเร็จ
อภิปรายผล
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดลาดบัวขาว เป็น
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนแออัด มีชุมชนละแวกใกล้เคียงหลายชุมชน นักเรียนส่วนมากมาจากชุมชนใกล้เคียง บิดา
มารดาของนักเรียนโดยมากย้ายมาจากต่างจังหวัดและหางานทาในกรุงเทพฯ มีที่อยู่อาศัยไม่แน่นอน จึงเกิดปัญหา
ด้านฐานะความเป็นอยู่ ครอบครัวแตกแยก ทาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค่อนข้างต่า นอกจากนี้ นักเรียนยังมีปัญหาความประพฤติไม่เหมาะสม ก้าวร้าว เกเร ไม่มีระเบียบวินัย
ด้านคุณภาพการศึกษา แม้ว่าโรงเรียนจะปรับปรุงการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นทุกปีการศึกษา แต่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางสาระการเรียนรู้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เช่น ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ฯลฯ นักเรียน
ยังขาดการคิดวิเคราะห์ซึ่งจะต้องพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
รายละเอียดทั่วไปของโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ข องโรงเรียน ส่งผล
ต่อการดาเนินงานของชมรมนาฏศิลป์ เนื่องจากสภาพปัญหาภายในโรงเรียนเกิดจากการวางแผนงานของโรงเรียน
โดยมีแผนปฏิบัติราชการประจาปีและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นตัวกาหนดแผนงานทั้งปีของโรงเรียน ซึ่งชมรม
นาฏศิลป์และการแสดงนาฏศิลป์ค่อนข้างมีความสาคัญในการดาเนินการตามโครงการและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
เนื่องจากหลายโครงการมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏศิลป์ นอกเหนือจากนั้น สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ของโรงเรียนก็ส่งผลกระทบต่อชมรมนาฏศิลป์เช่นกัน กล่าวคือ การแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชนรอบข้างโรงเรียนนั้นไม่มี
การแสดงเลย เกี่ยวเนื่องมาจากสภาพสังคม ความเป็นอยู่ของผู้ปกครอง ชุมชนรอบข้างค่อนข้างมีปัญหา จึงไม่ให้
ความร่วมมือและให้การสนับสนุนโรงเรียนและชมรมนาฏศิลป์ แต่ชมรมนาฏศิลป์จะได้รับโอกาสตามคาเชิญของ
หน่วยงานภายนอกหรือห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนในการแสดงนาฏศิลป์อยู่บ้าง แต่ค่อนข้าง
น้อย ปัญหาเหล่านี้ผู้วิจัยเห็นว่าเกิดจากบริบทของโรงเรียนและเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อชมรมนาฏศิลป์และระบบการบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน
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ประเด็นด้านการจัดการแสดงนาฏศิลป์ของชมรมนาฏศิลป์ย้อนหลัง 6 ปี จนถึงปัจจุบัน ของโรงเรียนวัด
ลาดบัวขาว สานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พบว่าการจัดตั้งชมรมเป็นแบบไม่เป็นทางการ เป็นการ
รวมกลุ่มหรือจัดตั้งขึ้นด้วยความชอบ ความพึงพอใจ และความสมัครใจของนักเรียนที่ชื่นชอบการแสดงนาฏศิลป์
โดยมีครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์เป็นผู้ดาเนินการ ชมรมนาฏศิลป์ไม่มีการจัดระเบียบโครงสร้างภายใน ดาเนินการไม่เป็น
ระบบการบริหาร ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของครูผู้สอนนาฏศิลป์โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ให้การสนับสนุน ทา
ให้เกิดปัญญาและอุปสรรคหลายด้าน เช่น ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ โรงเรี ยนเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้ง ครูผู้สอนที่
มีความรู้ความสามารถในทางนาฏศิลป์มีเพียง 1 คน และนักเรียนในชมรมมีจานวนน้อย เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่
ของครอบครัวส่งผลให้นักเรียนไม่มีความสนใจในการเรียน จึงทาให้นักเรียนที่สนใจและรักในการแสดงนาฏศิลป์มี
น้อย บางครั้งไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ลาบากจึงมีโอกาส
น้อยที่จะให้การสนับสนุนบุตรหลานของตนที่อยู่ในชมรมนาฏศิลป์ ชุมชนรอบข้างส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัดมีการใช้
ชีวิตแบบสังคมเมือง ไม่ให้ความสาคัญกับชมรมและโรงเรียน
ด้านวัสดุอุปกรณ์การแต่งกาย แต่งหน้า และอุปกรณ์ในการแสดงละคร เนื่องจากการแสดงนาฏศิลป์บาง
ชุดต้องมีอุปกรณ์ประกอบการแสดง ซึ่งยังมีไม่เพียงพอต่อการจัดชุดการแสดง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการเลือกการ
แสดง เนื่องจากมีข้อจากัดของชุดที่มีน้อยหรือไม่มีเลย ด้านงบประมาณสนับสนุนมีอยู่อ ย่างจากัด ไม่สามารถใช้
งบประมาณตามแผนงานรายจ่ายประจาปีของโรงเรียนได้ งบประมาณส่วนใหญ่ของชมรมนาฏศิลป์ได้มาจากงบนอก
ประมาณรายจ่ายประจาปี อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า และเป็นงบที่ได้จากการออกไปแสดงกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอื่น ๆ ซึ่งเป็นจานวนน้อยเมื่อเทียบกับความจาเป็นในการจัดการแสดงแต่ละครั้ง
ด้านกระบวนการจัดการชมรมนาฏศิลป์เป็นไปในรูปแบบไม่เป็นทางการ โดยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ
โครงการอื่น ๆ เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมแห่ เทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจ กรรมวัน มาฆบูช า กิจ กรรมวัน สถาปนาโรงเรียน ฯลฯ ผู้บ ริห ารและผู้รับ ผิดชอบโครงการจะเสนอการแสดง
นาฏศิลป์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการนั้นเพื่อให้การจัดโครงการมีความสมบูรณ์และมีสีสัน ไม่มีการสนับส นุน
ชมรมนาฏศิลป์ในด้านต่าง ๆ เป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น
การจัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชนนั้น สิ่งสาคัญนอกจากจะต้องจัดการแสดงให้มีคุณภาพเพื่อสนองความ
ต้องการของผู้ชมและให้เป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกแล้ว ชมรมนาฏศิลป์จาเป็นจะต้อง
มีโครงสร้างการบริหารงานและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของชมรมให้บรรลุถึงเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชนของ
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร คือ การแก้ไขปัญหาจากระบบภายในชมรม
นาฏศิลป์ โดยเสนอให้ชมรมนาฏศิลป์จัดทาโครงการ (Project) ภายในโรงเรียน เนื่องจากปัจจุบันชมรมนาฏศิลป์ไม่มี
โครงการอย่างเป็นทางการ ผู้วิจัยเห็นว่าชมรมนาฏศิลป์ที่ปราศจากโครงการย่อมเป็นผลให้ชมรมนาฏศิลป์ไม่ประสบ
ผลสาเร็จ เพราะการทาโครงการเป็ นการวางแผนที่ระบุรายละเอียดชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดาเนินการ กิจกรรมที่ดาเนินการ สถานที่ดาเนินการ งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ตลอดจน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ฯลฯ กล่าวได้ว่าโครงการเป็นส่วนประกอบหนึ่งเพื่อให้เกิดผลและบรรลุเป้า หมายตามที่
ต้องการได้ ช่วยให้เห็นปัญหาและทิศทางการพัฒนา ขอบเขตที่สามารถติดตามและประเมินผลได้ เป็นจุดเชื่อมโยง
จากงานไปสู่สมาชิกชมรมนาฏศิลป์และงบประมาณ เพราะโครงการมีความสัมพันธ์กับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน จะทาให้ชมรมนาฏศิลป์ดาเนินการได้ง่ายและประสบผลสาเร็จในการจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน เมื่อ
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ชมรมนาฏศิลป์มีแผนงานอย่างเป็นระบบจะสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามรูปแบบที่กาหนด มาตรฐานและ
คุณภาพในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ก็จะมีเพิ่มขึ้น สามารถนาแผนการแสดงไปเสนอหรือประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนหรือ
หน่วยงานภายนอกได้ ส่งผลทาให้ชมรมนาฏศิลป์มีการแสดงเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. การศึ ก ษาครั้งนี้ ยัง ขาดการศึ ก ษาเปรีย บเที ย บการบริห ารจั ด การการแสดงนาฏศิ ล ป์ สู่ ช มชนของ
โรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่สานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
2. ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมโดยมุ่งขยายผลไปยังพื้นที่ชุมชนอื่ น ๆ เพื่อให้การแสดงนาฏศิลป์ได้รับการ
อนุรักษ์และสืบทอดต่อไปมากยิ่งขึ้น
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การรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดนครราชสีมา : การวิเคราะห์โดยโมเดล SERVQUAL
PATIENTS’ PERCEPTIONS OF SERVICE QUALITY IN NAKHON RATCHASIMA PRIVATE HOSPITALS:
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บทคัดย่อ
คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเป็นปัจจัยสาคัญในสภาวะการแข่งขันของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
ความสาเร็จของโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับการรับรู้และความคาดหวังคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล การวิจัย
เชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย
จานวน 400 คน ที่ รับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา ในช่ วงเดือนกัน ยายนและ
พฤศจิกายน 2560 คณะวิจัยได้ทาการคานวณทางสถิติและสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาจาก
แนวคิดทฤษฎี "SERVQUAL" ประกอบด้วย 5 มิติของคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ 1) สิ่งที่สัมผัสได้ 2) ความเชื่อถือและ
ไว้วางใจ 3) การตอบสนอง 4) การรับประกัน และ 5) การเอาใจใส่ โดยมีคาถามในการวิจัย 2 คาถามคือ 1) ช่องว่าง
ระหว่างการรับรู้และความคาดหวังคุณภาพการให้บริก ารของโรงพยาบาลจาก 5 มิติของ SERVQUAL คืออะไร
2) ช่องว่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวังคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่งมีความแตกต่างกัน
หรือไม่
ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้และการคาดหวังคุณภาพการให้บริการในทั้ง 5 มิติของคุณภาพการให้บริการ
มีช่องว่าง โดยคุ ณ ภาพการให้บริก ารในมิติของการตอบสนองมีช่องว่างเชิงบวกมากที่สุด ในขณะที่คุณ ภาพการ
ให้บริการในมิติการเอาใจใส่มีช่องว่างเชิงลบน้อยที่สุด ทั้งนี้ช่องว่างเชิงลบแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการ
มีความจาเป็นที่ต้องได้รับการปรับปรุง นอกจากนี้ ผลของการศึกษาครั้งนี้ผู้ บริหารสามารถนาไปเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาล
คาสาคัญ : คุณภาพการบริการ, SERVQUAL, การรับรู้, ความคาดหวัง, โรงพยาบาล
ABSTRACT
Hospital’s service quality plays a major role in today competitive environment.
Hospital’s success depends on patients’ expectations and perceptions on the quality of services
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provided by hospitals. The aim of this descriptive study was to evaluate the service quality in
private hospitals. The sample of this study consisted of four hundred patients in five private
hospitals in Nakhon Ratchasima during September and November 2017. The researchers
calculated and selected by purposive sampling method. The questionnaires were used as a
research tool and distributed. The research key concept was based on "SERVQUAL" model, which
composed of five dimensions of service quality: 1) tangibility, 2) reliability, 3) responsiveness, 4)
assurance and 5) empathy. There were two research questions as followings. (1)What were the
gaps between patients' expectations and perceptions in SERVQUAL five dimensions? and (2) Was
there any gap different in service quality in five private hospitals in Nakhon Ratchasima?
The results have shown a gap between patients' perception and expectation in all five
dimensions of service quality. The highest positive quality gap was the responsiveness dimension,
while empathy dimension had the lowest negative gap. Therefore, the negative gap indicated the
need for quality improvement. The results of this study might apply for the managers to
understand the patients and to improve organizational service quality, and to increase the level
of patient satisfaction.
Keywords : Service quality, SERVQUAL, Perception, Expectation, Hospital.
INTRODUCTION
Nowadays, the trend of health behaviors and lifestyles has been changed, while Baby boomers
era is starting to retire a great numbers of elderly populations. Therefore, Healthcare industry is facing a
number of challenges to remain competitive (Thawesaengskulthai, Wongrukmit, & Dahlgaard, 2015). For
service organizations such as hospital and bank, service quality is crucial for maintaining profit, but it is
not easy to consistently handle it (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1988). Quality of the services has
grown significantly in hospitals. It is an important concept along with patient satisfaction (Shafii, Rafiei,
Abooee , Bahrami , Nouhi , Lotfi & Khanjankhani, 2016). Analyzing the service quality of hospital from
patients’ viewpoint has beneficial implications for a hospital such as being helpful for strategy making to
improve quality (Bhaskar, Kumar, & Subhashini, 2014; Soyhan, Ilkutlu, & Sekreter, 2013). Service quality is
counted as an essential tool for organizations to differentiate themselves from their competitors and
bring customer satisfaction (Ladhari, 2008, 2009; Daniel & Berinyuy, 2010). The main reasons from
patients’ complaints were unfriendly, uncaring staff, lack of personal contacts, long waiting times, high
costs and no making online an appointment or by mobile (Azam, Rahman, Talib, & Singh, 2012).
Therefore, understanding expectations and needs of patients concerning services in hospital as well as
gaps in patients’ perceptions and expectations of service quality is essential for improving and providing
high quality service of hospitals (Fan, Gao, Liu, Zhao, & Mu, et al., 2017). It is important to identify service
quality of hospital parameters to provide service matched with patients’ expectations to fulfill the
quality- driven framework within a hospital (Evans & Lindsay, 2011).
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RESEARCH OBJECTIVE
The purpose of this study was to evaluate the service quality in five private hospitals in
Nakhon Ratchasima.
Research questions
This study concentrates to identifying the gaps between perception quality and
expectation variables which help managers to understand the patients and to improve the
service quality strategy. Thus, two research questions of this study were the followings. (1)What
were the gaps between patients' expectations and perceptions in SERVQUAL five dimensions? (2)
Was there any different in service quality in five private hospitals in Nakhon Ratchasima?
BENEFIT OF RESEARCH
The finding of this study would benefit hospital managers to increase awareness of
patients’ perceptions and expectations. They can apply results of this study to manage strategies
to satisfy patients. In this circumstance, manager might improve his/her performance to fit well
with the nature of the contexts that are different across business.
Research concept
Independent Variables
oGender
oAge
oEducation
oIncome levels
oService in
Private Hospital
(A, B, C, D, E)

Dependent Variables
Patients’ Perception in Service Quality
Reliability / Responsiveness/ Assurance / Empathy / Tangibles

Patients’ Expectation in Service Quality
Reliability / Responsiveness/ Assurance / Empathy /
Tangibles

Figure 1 Research Concept
Literature review
The customer service quality theory was proposed in an early 1 9 8 0 . Later, service
industries such as banking, insurance and hospital need to know service quality as a key factor
issue for the business success and survival (Spathis, Petridou & Glaveli, 2004; Khunwanich &
Tarnittanakorn, 2017). These was evidenced by the Hospital Corporation of America, who offered
high level of service quality, found a strong link between perceived quality of patient care and
profitability across hospitals (Koska, 1990). Christian Grönroos (1 9 8 4 ) has introduced service
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quality in two dimensions: technical quality (WHAT is provided) and functional quality (HOW the
service is provided), he was also proposed the model of customers’ perceived service quality
which “the outcome of an evaluation process where the customers compared their expectations
with service they have received” (Grönroos, 1984, p. 37). While, Parasuraman, Zeithaml, and Berry
(1988, p. 15) have defined the concept of service quality as “a form of attitude related but not
equivalent to satisfaction that resulted by a comparison among expectations, perceptions and
performances”. These technical and functional qualities are corresponding to the SERVQUAL
model (Parasuraman et al, 1988) that consisted of the following factors which are reliability,
responsiveness, assurance, empathy, and tangibles (Lien & Kao, 2008)
In fall 1985, Parasuraman et al. (1985) published an article namely, “A conceptual model
of service quality and its implication for future research” in the Journal of Marketing, their article
come out with the finding of “service quality gap model”, which gap has been identified by the
SERVQUAL instrument. The process began with an assumption that service quality is the
difference between overall sector service expectations (E) and perception of a particular service
provider in that particular sector (P), (Zeithaml et al, 1993; Teas, 1993; Curry & Sinclair, 2002).
SERVQUAL was an effective service quality measurement, service quality should be measured by
subtracting customer perception from expectation scores (Q = P-E), Positive scores signify higher
service quality and vice-versa (Parasuraman et al., 1985; Zeithaml et al., 1993). Parasuraman et al.
(1985) carried out through exploratory research in four service quality settings which are product
repair and maintenance, securities brokerage, credit cards and retail banking in order to
understand each area of researches, thus SERVQUAL would benefit to companies to analyzed
their strengths and weaknesses. However, various industries should tailor and modify the scale of
SERVQUAL when necessary according to industry characteristics. (Parasuraman, Berry, Zeithaml,
1991).
Since the development of SERVQUAL comprised of 22 items in five subscales, which
identical to the dimensions of the perceived service quality gap model (Parasuraman et al, 1991)
that managers might concern how the information about customers’ expectations has been
changing and how perception of customers’ requirements has expanded in a service organization
(Urban, 2010). However, this concept has been used in numerous service sectors, including auto
repair, telecoms, banking, education and professional services. SERVQUAL is also widely used in
the health service (Babakus, & Mangold, 1992; Lim & Tang, 2000; Choi, Lee, Kim, & Lee, 2005;
Abuosi & Atinga, 2012; Matin, Rezaei, Moradinazar, Mahboubi, & Ataee, 2016). Although there is a
criticism on the validity and reliability of SERVQUAL instrument, there were some number of
researchers argued that it was a useful tool for measuring service quality and reliable that valid in
the hospital environment (Buttle, 1996; Kalaja, Myshketa, & Scalera, 2016).
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This study started with the assumption that the difference between two variables
(customer’s expectation of a service and their perceptions of the service) determines the
satisfaction (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1990). The way the purpose of this paper is to
evaluate the quality of services by determining the key factors impacting the services to give
recommendations for managers and directors of these hospitals in order to improving the quality
of their hospitals and of administration staff in order to compete among private hospitals.
Customer Satisfaction
Customer satisfaction was a basic determinant in extending long-term customer behavior
(Zeithaml et al., 1996). Flood and Romm (1996) suggested that managing quality and customer
satisfaction required continuous redesigning of business processes and customer-focused culture
in order to meet the customer needs. By applying SERVQUAL Model, Rashid and Jusoff (2009)
studied explore the concept of service quality in a health care business, the result was found
that the measurement of hospital service quality should be based on perceived quality rather
than the objective quality because service quality was intangible, perishable and heterogeneous.
Service quality revealed when expectations are met (or exceeded) resulting in
satisfaction, and a service gap occurs if expectations are not met also producing dissatisfaction
(Parasuraman et al., 1985). The gap score for each statement is calculated by deducting the
expectation score from perception score. A positive gap score suggested that expectations have
been met or exceeded. On the other hand, negative score showed that the expectations are not
being met. Individual dimension need to be analyzed and then sum up to calculate an overall
gap score of each dimension. Finally, gap score for the whole will be shown up. Kopalle and
Lehmann (2001) suggested that quality defines a gap between perceived expectation and
performance and if the performance exceeded expectations, the customer will attain more
satisfaction. There was empirical evidence support these causal linkage between hospital service
quality and patient satisfaction (Bowers, Swan, & Koehler, 1994; Reidenbach & SandiferSmallwood, 1990). Patient satisfaction brought an organization to have a positive word of mouth,
higher rates of patient retention and higher profit (Peyrot, Philip, & Schnapf, 1993). Therefore,
satisfaction actually affects the outcome of medical practices. For these reasons, patient
satisfaction assessment has become an integral part of hospital organizations’ strategic processes.
Applying the SERVQUAL to Health Care
The SERVQUAL has been adopted in many researches. Curry & Sinclair (2002) utilized the
SERVQUAL model to investigate health services. They found that patients appreciated the
services. The gap scores were slightly negative, which indicated that patients had higher
expectations than perceptions. Teng, Ing, Chang and Chung (2007) used SERVQUAL to assess
patients in surgical departments and confirmed that the instrument was valid and reliable.
Katrinli, Atabay, Gunay, and Cangarli (2009) found that the private hospital performed better than
the public hospital on service quality. However, both public and private hospitals might take
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some actions in order to meet customers’ expectations. Butt and Run (2010) tested the
SERVQUAL model scale for measuring Malaysian private health service quality. The results
indicated not only a moderate negative quality gap for overall Malaysian private healthcare
service quality but also showed a moderate negative quality gap on each service quality scale
dimension. However, scale development analysis produced excellent outcomes, which could be
used in wider healthcare practice and policy.
SERVQUAL Instrument
SERVQUAL has comprised of 22 items with five dimensions which were reliability,
responsiveness, assurance, empathy and tangibles. These five dimensions are thought to show
the dimensions of service quality across a range of industries and settings (Zeithaml, Berry, &
Parasuraman, 1988). Businesses have been used this instrument (i.e. questionnaire) to measure
potential service quality problems and the quality of service model to help a company diagnose
possible causes of the problem. The model of service quality was built by the expectancy
confirmation idea which suggested that consumers perceive quality in terms of their perceptions
of how well a given service delivery has met their expectations of that delivery (Oliver,
Balakrishnan, & Barry, 1994). Thus, service quality can be calculated by the following equation
(Adil, Ghaswyneh, & Albkour, 2013):
SQ = P- E
where; SQ = service quality / P = the individual's perceptions of given service delivery./
E = the individual's expectations of a given service delivery
Summation of all the Service Quality (SQ) values provided an overall quality rating
information which indicated a significant service quality dimensions that influence customers’
overall quality perceptions (Adil, Ghaswyneh, & Albkour, 2013).
RESEARCH METHODOLOGY
Population and Sample
The population in this study were the people aged 20 years old and who experienced
serviced from five private hospitals in Muang, Nakhomratchisima at least two times since 2015.
The sample was gathered using purposive sampling by asking “Have you used five private
hospital services in Muang, Nakhomratchisima at least two times since 2015?”. If they answered
“Yes”, they were added to the sample group. The sample size was calculated by Cochran (1977)
[n=Z2P/(1−P)d2 ] that used for unknown number of population.
This research study was conducted during the period September to November, 2017. A
questionnaire was a tool used to collect data from people in public parks and waiting areas of
schools in Muang, Nakhomratchisima. A total of 4 5 0 questionnaires were distributed to the
sample and 400 questionnaires were returned which indicated a response rate of 89%
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Instruments
The study was carried during September to November, 2017. The research framework
was based on a “SERVQUAL” model that consisted of two sections. The first section comprised
of respondents' information such as age, gender, education and their income levels. The second
section was used to assess the patients’ expectation and perception were the part which related
to hospital service quality. A 5-point Likert-type scale was chosen in this study included 26 items
on 5 dimensions: tangibility (6 items), responsiveness (5 items), assurance (5 items), reliability (5
items), and empathy (5 items). The reliability of the scale was tested using Cronbach’s alpha and
the ɑ values. Result of the pilot test showed the 0.90 and 0.86 for expectations and perceptions
scores respectively. Thus, a commonly used threshold value for acceptable reliability is 0.70 (Hair
et al, 2010; Nunnally, 1978)
Data analysis
Descriptive statistic was used to analyze respondents’ demographic characteristics. In
order to explored factors and identify groups of factors, the researchers used an exploratory
factor analysis to understand dimensions of hospitals’ service quality perceptions and
expectation. A principal component analysis with varimax rotation was conducted. Items with
eigenvalues > 1 , factor loadings > 0 .4 , and factors which contain at least three items were
retained (Hair et al, 2010). Moreover, a reliability analysis was carried out to test the reliability of
the scale and inner consistency of extracted factors. For this purpose, Cronbach’s alpha
coefficients were computed.
RESEARCH RESULTS
Demographic data
The majority of the subjects were female, 46-55 years old, bachelor degree, and income
equal or less than 15,000 baht as in Table 1.
Table 1 Frequencies and percentage of demographic characteristic of respondents
Variables
Gender

Options

Frequency

(n=400)
Percentage

Male
Female

Hospital
A B C D
32 31 28 35
50 50 52 42

E
25 151
55 249

38
62

20 - 25 years old
26 - 35 years old

4
7

23 56
26 84

14
21

Age
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Table 1 (Continue)
Variables

Options
36 - 45 years old
46 - 55 years old
> 56 years old

Hospital
A B
15 17
30 24
26 19

Frequency
C
16
19
21

(n=400)
Percentage

D
12
19
11

E
14 74
8 100
9 86

19
25
21

19 32 25 41
42 38 39 26
21 11 16 10

36 153
40 185
4 62

38
46
16

7
8
22
19
26
82

38
23
11
6
2
80

28
18
24
16
14
100

Education
Below undergraduate
Undergraduate (Bachelor degree)
Master’s degree and above
Income levels
equal or less than 15,000 baht
15,001 - 25,000 baht
25,001 - 35,000 baht
35,001 – 50,000 baht
more than 50,000 baht
Total

19
14
23
14
11
81

18
16
20
13
13
80

30
14
18
11
4
77

112
75
94
63
56
400

The result of the first research question : What were the gaps between patients'
expectations and perceptions in SERVQUAL five dimensions?
The result of the second research question
While the GAP between patients’ perceptions and expectations have indicated that the
gap of patients’ perceptions and expectations are responsiveness (gap score=0.20), reliability (gap
score=0.16), assurance (gap score=0.14), tangibility (gap score=0.13) and empathy (gap score=0.10), respectively, as shown in Table 2.
Table 2 The average score of expectations, perceptions and gap between them
Dimensions
Explanations
Perception Expectation
Mean SD Mean SD
Tangibility (TAN) Technologically up-to-date
4.21 0.82 3.83 0.98
equipment of the hospital
Provision of proper caring and 3.56 0.72 3.77 0.94
medical service environment
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(P-E)
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Table 2 (Continue)
Dimensions

Explanations

Material association with the
health care service are appealing
and clean
Attractiveness of the hospital
Staffs are with neat and
professional appearance
Parking facilities enabled patients
to access hospital without undue
effort
Total and Average Tangibility Gap Score
Reliability (REL)
Hospital staffs provide their
services standing on the
promises time
Staffs are interested in solving
patient’s problem
Consistent in its their performance
Timely services
Hospital staffs rarely done error
records
Total and Average Reliability Gap Score
Responsiveness
The hospital staffs provide
(RES)
prompt services
The hospital staffs have ability to
communicate to patients.
The hospital staffs are always
ready to provide service
Medical staffs enthusiasm to
service an emergency situations
Usually, medical staffs help or
respond to patients request
promptly
Total and Average Responsiveness Gap Score
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Perception
Mean SD
3.19 0.85

Expectation
Mean SD
3.47 0.67

GAP
(P-E)
-0.28

4.27
4.16

0.91
0.83

3.89
3.55

0.54
0.64

0.38
0.61

3.21

0.75

3.32

0.83

-0.11

3.77
4.05

0.81
0.64

3.64
3.91

0.77
0.71

0.13
0.13

4.54

1.03

4.22

1.02

0.32

4.12
3.89
4.34

1.00
0.96
087

3.98
4.06
3.95

0.53
1.04
0.57

0.14
-0.17
0.39

4.19
4.57

0.84
1.03

4.03
3.99

0.77
0.86

0.16
0.58

3.92

0.76

4.09

1.25

-0.17

3.83

0.49

3.91

0.76

-0.08

4.51

1.13

4.26

1.18

0.25

4.28

1.07

3.84

0.81

0.44

4.22

0.84

4.02

0.84

0.20
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Table 2 (Continue)
Dimensions

Explanations

Assurance (ASS)

Patients feel comfortable and
safe in using health care service
Patients data or report is privacy
and well preserved
Hospital staffs are courteous
toward patients
Medical staffs are specialty areas
with the appropriate certificate
The fees applied were
reasonable in relation to what
other hospital charge for similar
services
Total and Average Assurance Gap Score
Empathy (EMP)
Special attention to patients
needs
Hospital will give patients
individual attention
All procedures of health service
in hospital are easy and
convenient for patient
Health service in hospital have
operating hours and
communication space
convenient to all their patients
Specific time or non-working
hours by medical staff team is
willingness to support patients
for consulting
Total and Average Empathy Gap Score

Perception
Mean SD
3.92 0.85

Expectation
Mean SD
3.81 0.59

GAP
(P-E)
0.11

4.80

1.39

4.22

1.02

0.58

3.73

0.87

3.84

0.84

-0.11

4.68

1.00

4.16

0.58

0.52

3.69

0.91

4.11

1.05

-0.42

4.16
3.67

1.02
0.57

4.03
3.49

0.73
0.59

0.14
0.18

3.47

1.01

3.88

1.08

- 0.41

3.87

1.19

3.92

1.05

-0.05

3.61

1.03

3.88

1.09

-0.27

3.58

1.07

3.96

1.02

0.08

3.64

0.97

3.83

0.94

-0.10

The result of the second research question: Was there any different in service
quality in five private hospitals in Nakhon Ratchasima?
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The service quality concept in many researches (Parsuraman et al, 1988; Carman, 1990)
suggested that perceived service quality can be applied with the following P-E measurement
model. Thus, answering the third research question, we examined service-quality differences as
shown in equation. Service Quality = Perception - Expectation
(SQ)
(P)
(E)
Table 3 showed that in Hospitals B, C and D, the highest and lowest means of gaps were
related to reliability (gap score=0.25, gap score=0.11, and gap score=0.12, respectively) and
empathy (gap score=-0.54, gap score=-0.25, and gap score=-1.11, respectively) ; In Hospital A the
highest and lowest means of gaps belonged to responsiveness (gap score=1.84) and assurance
(gap score=-0.02) ; and, finally, in Hospital E they belonged to responsiveness (gap score=0.25)
and assurance (gap score=-1.18). The negative mean difference scores explain that expectations
of patient service quality in their healthcare service are not accommodated. This gap signals are
rapidly eliminated.
Table 3 Five dimensions of quality gap identified among at five hospitals
Hospital
TAN
REL
RES
ASS
A
0.89
1.48
1.84
1.33
B
0.17
0.25
0.15
- 0.31
C
0.09
0.11
0.07
− 018
D
- 0.74
0.12
0.03
− 1.03
E
- 1.08
- 0.02
0.25
- 1.18
TAN=Tangibility, REL=Reliability, RES=Responsiveness,
ASS=Assurance, EMP=Empathy, P-E=Perceive-Expect

EMP
- 0.02
- 0.54
- 0.25
- 1.11
- 1.06

Total (P-E)
1.27
1.04
0.75
- 0.98
- 1.12

DISCUSSION
This study aims to evaluate the quality of services in five private hospitals in Nakhon
Ratchasima, the biggest province in the Northeast of Thailand. The findings of this research
indicate that patients have high hospital-service perceptions. Not only the percept hospital staff
but also the hospital environments are engaging. The study results confirmed a difference
between the means of patients’ expectations and their perceptions in almost all dimensions
which are consistent with similar studies Lim and Tang (2000), Cunningham (2009), Butt and Run
(2010) and Fan, Gao, Liu, Zhao, & Mu, et al. (2017). Since the physical evidence plays an
important role on patient feeling, attitude and morale, therefore hospital managers have to
taking care of service and maintenance quality (Fottler, Ford, & Heaton, 2002; Abuosi & Atinga,
2012).
The research evidences have shown the positive gap between patients’ perception and
expectations. These were influenced by the service they had been improved in previous years
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and most hospitals are redecorated their hospitals when Nakhon Ratchasima has been a newgrowth secondary city with one of the largest metropolitan populations for a city disconnected
from Bangkok's extended metropolitan region since 2015.
The service quality dimension score was shown in high level in every aspect, the highest
score is responsiveness followed by reliability, assurance, tangibility and empathy respectively.
Not only the good quality of equipment but the management would have to put their effort to
focus on employees’ service skill and empathy. Thus, these would be effect the patients’
perceptive in the near future. In order to deliver superior service quality, managers of hospitals
must first understand how patients perceive (Parasuraman, Zeithaml, & Malhotra, 2005).
Moreover, employees need to be encouraged to improve their appearance in Hospital E. In
providing superior service quality to influence patients empathy, hospital staff should know
patients’ internal state, feel what patient feel, put himself or herself into patient’s situation,
imagine what patient is thinking or feeling, imagine how patient would think or feel if hospital
staff were in patient situation and feel distress when witnessing patient suffering (Batson, 2009).
Moreover, the patients conceived an ideal hospital to be one where staff solve patients’ problems,
and do not incur medical errors (Abuosi & Atinga, 2012).
Although quality service in hospital is often ambiguous and hard to define, information
regarding outcomes of it is the key factor at all levels of hospital management to enhance of
quality and improve private hospital competitiveness in health sector (Kalaja, Myshketa, &
Scalera, 2016).
CONCLUSION AND RECCOMMENDATION
Our study aimed to test SERVQUAL model in five private hospitals in Nakhon Ratchasima.
To be competitive private hospitals, each private hospital in Nakhon Ratchasima require
continuous patients’ expectation and perception monitoring and measurement so that long-term
private hospital survival can be assured. The SERVQUAL approach indicates the areas (by
estimating quality gaps) where medical and hospital staff are performing well higher patients’
expectations. Managers must maintenance quality service and environmental quality. On the
other hand, in the empathy dimension which medical and hospital staffs are performing well
below patients’ expectations. For example, a negative tangibility score indicates that a service
provider needs signiﬁcant infrastructure improvement. Existing research provides an excellent tool
for private healthcare practitioners to start addressing quality issues by measuring service quality
gaps and taking corrective actions on a regular basis. The managers can use these ﬁndings and
recommendations to improve service deliver. This is understandable as patients normally come
to a hospital feeling stressed and delays responding to their problems could aggravate suffering.
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การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามเทศ
ANALYZING THE RELATIONSHIP OF MARKETING STRATEGIES AFFECTING PURCHASE
INTENTION PROCESSED TAMARIND PRODUCTS
พวงพรภัสสร์ วิริยะ1
Phuangpornphat Viriya1
สุภาพร ลักษมีธนสาร2
Suparporn Laksameethanasarn2
1อาจารย์ ดร. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
2อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามเทศโดยผ่าน
การรับรู้ของผู้บริโภค เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุท ธ์การตลาดของผู้ประกอบการให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าให้กับมะขามเทศ ช่วยสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคจานวน 542 คน
ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การตลาดมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของผู้บริโภค และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากมะขามเทศ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้การทดสอบสมมติฐานพบว่า โมเดลในการ
วั ด มี ค วาม สอดคล้ องกั บ ข้ อ มู ลเชิ ง ป ระจั ก ษ์ Chi-Square=2.10, CMIN/df=2.08, GFI=0.99, AGFI=0.98,
NFI=0.97, IFI=0.98, CFI=0.99, RMR=0.00, RMSEA=0.03 ทุกค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด สามารถอธิบายได้ว่า
กลยุทธ์การตลาด มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามเทศโดยผ่านการรับรู้ของผู้บริโภคได้
ร้อยละ 8.00 อย่างมี นัยสาคั ญ ทางสถิติที่ 0.00 ดังนั้ น ผู้ป ระกอบการสามารถนาผลการวิจั ยไปประยุกต์ใช้ เพื่ อ
วางแผนกลยุทธ์การตลาด โดยมุ่งเน้น ที่การสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ตระหนักรับรู้
คุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารและเกิดตั้งใจซื้อของผู้บริโภค อันเป็นวิถีทางในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป
คาสาคัญ: กลยุทธ์การตลาด, ความตั้งใจซื้อ, ผลิตภัณฑ์มะขามเทศ
ABSTRACT
This research was aimed to investigate the marketing strategies that affect the purchase
of processed products from tamarind through the consumer awareness. This is a guide to the
marketing strategy of the operator to suit and meet the needs of consumers. It also adds value
to tamarind. Help generate income for farmers as well. The questionnaire was used to collect
data from 542 consumers. Therefore, this can be seen as a guidance to the operatoration to fit
not only the needs of consumers, but also the needs of the market. This study plan to increase
the value income for farmers as well.
The research found that marketing strategies correlated with consumer perception, and
the intention to buy processed products from tamarind. The relationship is an identical
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clarification. In addition, the hypothesis test found that Measurement models are consistent with
empirical data. All values meet the criteria, Chi-Square=2.10, CMIN/df=2.08, GFI=0.99, AGFI=0.98,
NFI=0.97, IFI=0.98, CFI=0.99, RMR=0.00, RMSEA=0.03 subsequently can be explained. Marketing
Strategy Indirect influences on the consumer awareness were 8.0 percent significantly at 0.00, so
entrepreneurs can apply the results to apply marketing planning strategies. It focuses on creating
awareness for target consumers, in order to promote the value awareness of food products and
the intended purchase of consumers, which is a way to create a competitive advantage.
Keywords: Marketing strategy, Intention to buy, Tamarind products
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศพืชผักและผลไม้รสชาติดีที่มีให้รับประทานตลอด ชาวต่างชาตินิยมเดิน
ทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อรับประทานผลไม้สดกัน เพราะผลไม้ไทยมีราคาถูก มีรสชาติที่ดี และมีให้บริโภคกัน
ตลอดทั้งปี จึงแสดงให้เห็นว่าผลไม้ ไทยมีศักยภาพมาก ซึ่ง ในแต่ละปีการผลิตผลไม้สดของไทย มีมูลค่ามากกว่า
1 แสนล้านบาท โดยผลไม้ของไทยมีปริมาณมากที่ออกเป็นฤดูกาล ทาให้ผลผลิตที่ได้มีมากเกินความต้องการของ
ตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้จึงกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สด เพื่อสนองความ
ต้องการของตลาดในช่วงนอกฤดูกาล ขณะเดียวกัน ก็สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ ทั้งนี้เป้าหมายการ
ส่งออก ปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,561.13 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยเป็นผู้นา
การผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนของโลก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และมะม่วง เนื่องจากผลไม้ไทยมีรสชาติดี
หลากหลายและมี ผลผลิ ตต่อ เนื่ อ งตลอดปี (วัน วิสาข์ สุธีรพจน์ , 2560) สาหรับ ตลาดภายในประเทศ เนื่ องจาก
ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตผักผลไม้แหล่งสาคัญของโลก มีการผลิตที่ได้คุณภาพและมีให้เลือกทั้งผลไม้เพื่อการ
ส่งออกและผลไม้พื้นบ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ปลูก เช่น มะขามเทศ ลองกอง แสดงให้เห็นว่าผลไม้ของไทย
มีความหลากหลาย มีรสชาติโดดเด่น จึงเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ และด้วยกระแส
ความนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มากขึ้น ผักผลไม้ที่ปลอดภัย และผลไม้สดพื้ นบ้าน เช่น มะขามเทศ จึ งได้รับ
การตอบรับและความต้องการจากตลาดมากขึ้นไปด้วย เกิดเหตุกาณ์ที่มีพ่อค้าคนกลางเข้ามาติดต่อขอซื้อมะขามเทศ
โดยตรงจากสวน ทาให้เกิดการแข่งขันกันซื้อขายที่มากขึ้น ซึ่งหากปล่อยให้พ่อค้า คนกลางเข้ามาควบคุมตลาดได้นั้น
ในอนาคตพ่อค้าคนกลางย่อมสามารถกาหนดราคาได้ตามที่ต้องการ จะส่งผลต่อระบบธุรกิจมะขามเทศทั้งระบบไม่ว่า
จะเป็นเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ผู้รวบรวมผลผลิตมะขามเทศในชุมชน ธุรกิจโลจิสติกส์ รวมถึงผู้บริโภคก็จะได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวด้วยเช่นกัน
มะขามเทศ ซึ่งเป็นผลไม้ไทยพื้นบ้านที่เป็นไม้ผลขนาดใหญ่เจริญเติบโตเร็ว กิ่งเหนียว มีหนาม พบเห็นได้
แทบทุกภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นริมถนน สวนหลังบ้าน หรือทุ่งนา ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็มได้ดี
เหมาะที่จะปลูกไว้เป็นร่มเงาและพืชบารุงดิน เมื่อมีอายุมากขึ้น เนื้อไม้จะแข็งนาไปใช้ประโยชน์เป็นไม้ใช้สอย และทาฟืน
ทาถ่าน ซึ่งการปลูกมะขามเทศนั้น ควรขุดหลุมปลูกต้นกล้ามะขามเทศ ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร
ทิ้งระยะห่างระหว่างต้นรอบทิศทาง 8 เมตร และขุดร่องน้าระหว่างแนวต้นมะขามเทศเพื่อให้มีน้าใช้ในการดูแลให้น้า
ร่วมด้วย ซึ่งจะทาให้ได้ต้นมะขามเทศประมาณ 20 ต้นต่อไร่ ทั้งนี้ก่อนปลูกได้ปรับสภาพดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอกรองพื้น
เพื่อสร้างแหล่งอาหารรดน้าสัปดาห์ละครั้ง ควบคู่ไปกับการพรวนดินดูแลกาจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยคอกสลับกับปุ๋ยเคมี
เดือนละครั้ง รอให้มะขามเทศเจริญเติบโตประมาณ 6 เดือน ก็จะติดดอกและเริ่มให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุได้ประมาณ 1 ปี
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โดยจะให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนมกราคมและสามารถเก็บผลผลิตออกจาหน่ายวันเว้นวันไปจนสิ้นสุดเดือนมี.ค.ของทุกปี
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่ ตลอดช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ราคารับซื้อซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ
ถึงสวนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท (ทองสุข ชูประทีป, 2556)
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นอาเภอหนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตมะขามเทศที่สาคัญ แรกเริ่มมีพื้นที่
ปลูกมะขามเทศประมาณ 250 ไร่ มีจานวนต้นมะขามเทศประมาณ 6,000 ต้น เกษตรกร 80 ครัวเรือน (ธิติพัทธ์
ชัญถาวร, 2554) ซึ่งมะขามเทศของอาเภอโนนไทยเป็นมะขามเทศที่มีรสชาติดี หวาน เนื้อละเอียด ซึ่งจะแตกต่างกับ
มะขามเทศเขตอื่น สาเหตุที่มะขามเทศอาเภอโนนไทยมีรสชาติดีน่าจะเป็นเพราะดินเค็ม ทาให้มะขามเทศอาเภอโนนไทย
เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ราคาขายส่งจากสวนประมาณ 40-45 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายปลีกประมาณ 80-90 บาท
ต่อกิโลกรัม ทั้งนี้บ้านดอนสระจันทร์ เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ในอาเภอโนนไทย ประชากรในหมู่บ้านทานา ทาสวน
ทาไร่ และเลี้ยงสัตว์ มีการปลูกมะขามเทศตามหัวไร่ปลายนา แต่เป็นการปลูกไม่มากเท่าไร ซึ่งต่อมามะขามเทศ
บ้านดอนสระจันทร์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรสชาติหวาน มัน อร่อย และมีฝักใหญ่ จึงได้มีการขยายพันธุ์
มะขามเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านในหมู่บ้านนิยมปลูกกันมากขึ้น และใช้ชื่อพันธุ์มะขามเทศของหมู่บ้านว่า "พันธุ์เพชรโนนไทย"
ปัจจุบันมีเกษตรกรในหมู่บ้านกว่า 80 ครอบครัวปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ ซึ่งเดิมทีเป็นนาข้าวและไร่มั นสาปะหลัง
มาเป็นสวนมะขามเทศพันธุ์นี้ ทาให้สภาพพื้นที่ภายในหมู่บ้านเต็มไปด้วยต้นมะขามเทศเกือบทั้งหมด และแต่ละปี
จะมีมะขามเทศจากหมู่บ้านแห่งนี้ส่งออกไปจาหน่ายยังตลาดทั่วทั้ง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่น ๆ เกือบทั่ว
ประเทศ ปีละกว่า 5,000 ตัน สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนปีละกว่า 10 ล้านบาท ส่งผลให้การปลูกมะขามเทศเพื่อส่งขาย
กลายเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรบ้านดอนสระจันทร์ โดยมีเกษตรกรที่ปลูกมะขามเทศที่อาเภอโนนไทยเพิ่มจานวน
ขึ้นประมาณ 100 ราย บนพื้นที่รวม 750 ไร่ ในท้องที่ ตาบลถนนโพธิ์ ตาบลมะค่า และ ตาบลโนนไทย สร้างรายได้ปี
ละกว่า 63 ล้านบาท (ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ, 2555) ทั้งนี้ผลผลิตมะขามเทศจากเกษตรกรจะออกช่วง 4 เดือน คือ
ตั้งแต่ ธันวาคม- มีนาคม ซึ่งผลผลิตที่ออกมาจานวนมากจะมีพ่อค้าคนกลางมารอรับซื้อ ถึงสวนของเกษตรกร และมี
บางส่ วนเน่ าเสียจึ งต้ องทิ้ งไปโดยไม่ เกิ ดประโยชน์ อีก เป็ น จ านวนมาก จะเห็ น ว่ายังมี ข้อ จ ากัด ด้ านการผลิ ตและ
การตลาดของมะขามเทศ คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นช่องทางการนามะขามเทศดังกล่าวมาทาการแปรรูป ให้เป็นผลิตภัณฑ์
มะขามเทศ เช่น น้ามะขามเทศพร้อมดื่ม ไอศกรีมมะขามเทศ และแยมมะขามเทศ ที่สามารถยืดอายุเก็บรักษาได้นาน
อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับมะขามเทศ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้ด้วย ถือเป็นยกระดับมะขาม
เทศโดยนาเทคโนโลยีมาช่วยแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพ รวมถึงการหาช่องทางการจาหน่ายต่างๆ จึงเป็นที่มาในการศึกษา
ถึงกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่อุตสาหกรรมเชิงพานิชย์ ซึ่งนับเป็นต้นแบบ
ของธุรกิจที่มีส่วนช่วยเหลือชาวสวนรายย่อย ลดปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาด และประคองราคาไม่ให้ตกต่า รวมทั้ง
ยกระดับผลิตภัณฑ์มะขามให้กับชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนได้
ทั้งนี้จากการศึกษาสภาพทั่วไปและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป
โดย พวงพรภัสสร์ วิริยะ และ สุภาพร ลักษณมีธนสาร (2559) พบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้า
มะขามเทศในด้านคุณประโยชน์ โดยมีความต้องการดื่มแล้วบารุงร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 46 ด้านรูปแบบมีความ
ต้องการรูปแบบของน้ามะขามเทศเป็นแบบพร้อมดื่ม คิดเป็นร้อยละ 76 และ ไม่ควรเติมน้าผลไม้ชนิดอื่นเพื่อปรับ
กลิ่นรส คิดเป็นร้อยละ 67 นอกจากนี้ผู้บริโภคร้อยละ 92 ต้องการบริโภคขณะเย็น สาหรับความต้องการด้านรสชาติ
พบว่า ร้อยละ 55.7 ต้องการให้เครื่องดื่มน้ามะขามเทศมีรสหวานปานกลาง ร้อยละ 46 และ ต้องการให้เครื่องดื่มน้า
มะขามเทศไม่ มี ก ารเติ ม กลิ่ น ใบเตย หรือ กระเจี๊ ย บ คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 51 ทั้ งนี้ แนวทางการการพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์
เครื่องดื่มน้ามะขามเทศ ควรดาเนินการผลิตให้มีรสชาติที่ถูกปากกับผู้บริโภค มีราคาต่อชิ้นที่เหมาะสมกับคุณค่าและ
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ประโยชน์ที่ ได้รับ ควรมีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าอยู่ใกล้ผู้บริโภคอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ และควรมีการให้
ความรู้ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก่ ผู้ บ ริโภคเพื่ อ เพิ่ ม การรั บ รู้แ ละการเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ามะขามเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริ มให้ผู้บริโภคได้รู้จักและรับรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
มะขามเทศ นอกจากนี้จากข้อเสนอแนะของงานวิจัย ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้าน
การทาให้รสชาติถูกปากผู้บริโภค สร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มการจดจา และควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณ ค่าและประโยชน์ของผลิตภั ณฑ์ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญอย่างมากในเรื่องของการผลิตให้ได้
มาตรฐานและมีความเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
ดั ง นั้ น การศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั้ ง ใจซื้ อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ะขามเทศแปรรู ป จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับความต้องการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะ
เชื่อมโยงและส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูปเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งช่วยทาให้กลุ่มชาวบ้าน
ผู้ผลิตมีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามเทศ
ประโยชน์ของการวิจัย
เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิผลโดยตรงต่อการตั้งใจซื้อ และสามารถนาไปประยุกต์ในการ
ส่งเสริมกลยุทธ์ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามเทศ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง“การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ แปรรูปจากมะขามเทศ”ผู้วิจัยได้
ท าการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ท าให้ ส ามารถก าหนดเป็ น กรอบแนวคิ ด และสมมติ ฐาน
ประกอบด้วย ตัวแปรกลยุทธ์การตลาด (Marketing : MKT) ตัวแปรการรับรู้ของผู้บริโภค (Receive : REC) และตัว
แปรการตั้งใจซื้อ (Purchase intention PCI) ของการวิจัยได้ดังภาพ 1
การรับรู้คุณค่า
H3

H1

การตั้งใจซื้อ

กลยุทธ์การตลาด
H2

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : Fishbein & Ajzen, 1975.
สมมติฐานการวิจัย
H1: กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค
H2: กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป
H3: กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตั้งใจซื้อโดยผ่านการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคทั่วไปในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic sampling) และมีขนาด
ใหญ่ พ อ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ Kline (2011) ที่ ได้ ก ล่ า วว่า การวิเคราะห์ ส มการโครงสร้า งขนาดตั ว อย่ า งควรมี 200
ตัวอย่างขึ้นไป (Tabacnick & Fidell, 1996) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรจานวน 19 ตัวแปร ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
ต้องมีอย่างน้อย 380 ตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ทั้งสิน 542 ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ที่ผ่ านการหาความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พบว่า มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (Index of itemobjective congruence) ในระดับสูง และผ่านการหาความเชื่อมั่น โดยนาแบบสอบถามไปทาการทดลองใช้กับกลุ่ม
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนามาคานวณค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัค (Cronbachs’s alpha coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.91 จากนั้นจึงนาไปใช้จริงในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(George & Mallery, 2003; Kline, 2005)
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
3.1แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ เช่น
หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการเก็บแบบสอบถามผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการศึกษา
ครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM: Structural equation modeling) โดยทาการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของตัวแบบ (Goodness of fit measure) เพื่อพิจารณาว่าตัวแบบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากค่าดัชนีต่าง
ๆ ในตารางที่ 1 แล้วนาผลที่ได้มาสรุปและอภิปรายผล
ตารางที่ 1 ค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สถิติที่ใช้วัดความสอดคล้อง ระดับการยอมรับ
2

1. ค่าไค-สแควร์ (χ )
2

2. ค่าสัดส่วน χ / df
3. ค่า GFI, AGFI, CFI
4. ค่า NNFI, TLI
5. ค่า RMSEA

2

χ ที่ไม่มีนัยสาคัญหรือค่า P-value สูงกว่า 0.05 (Schumacker & Lomax, 2004)
มีค่าไม่ควรเกิน 3.00 (Kline, 1998; Ullman, 2001)
มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง (Byrne, 1994)
มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hair, et
al., 2010)
มีค่าต่ากว่า 0.05 (Browne & Cudeck, 1993) (Stieger, 1990)
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ผลการวิจัย
ตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
MRT
REC
MKT
1.00
REC
0.17
1.00
PCI
0.14
0.27

PCI

1.00

สาหรับค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า กลยุทธ์การตลาด (MKT) การรับรู้คุ ณค่ าของ
ผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป (REC) และ การตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป (PCI) ตามตารางที่ 2 นั้น กลยุทธ์
การตลาด (MKT) มีความสัมพันธ์เชิงบวกการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป (REC) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ (φ=0.17, p<0.01) และมี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกกั บการตั้ งใจซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ์ มะขามเทศแปรรูป (PCI) อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (φ=0.14, p<0.01) และการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป(REC) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกมากที่สุด กับ การตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป (PCI) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (φ=0.27, p<0.01)
การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
ผลการวิเคราะห์ ตัวแบบสมการโครงสร้าง พร้อมทั้ งดัช นี ค วามกลมกลืน ของโมเดลโครงสร้างกลยุท ธ์
การตลาด ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของสมการเชิงโครงสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป
ดัชนี
เกณฑ์วัด
ผลลัพธ์ ผลสรุป
แนวคิดในการอ้างอิง
Chi-Square p. > 0.05
2.10
ผ่าน Hair et al. (1998; 2006), Bollen (1989) และ
Sobel (1982)
CMIN/df.
< 5.0
2.08
ผ่าน Bollen (1989) และ Diamantopoulos and
Siguaw (2000)
GFI
0.99
ผ่าน Hair et al. (1998; 2006) และ Browne and
 0.90
Cudeck (1993)
AGFI
0.98
ผ่าน Durande-Moreau an Usunier (1999) และ
 0.90
Harrison Walker (2001)
NFI
0.97
ผ่าน Hair et al. (1998; 2006) และ Mueller (1996)
 0.90
IFI
0.98
ผ่าน Hair et al. (1998; 2006) และ Mueller (1996)
 0.90
CFI
0.99
ผ่าน Hair et al. (1998; 2006) และ Mueller (1996)
 0.90
RMR
< 0.05
0.00
ผ่าน Diamantopoulos and Siguaw (2000)
RMSEA
< 0.05
0.03
ผ่าน Hair et al. (1998; 2006) และ Browne and
Cudeck (1993)
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ค่า Chi-Square=2.10, CMIN/df=2.08, GFI=0.99, AGFI=0.98, NFI=0.97, IFI=0.98, CFI=0. 99, RMR=0.00,
RMSEA=0.03
ภาพที่ 2 โครงสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูปผ่านการรับรู้ของผู้บริโภค
จากการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามสมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีเงื่อนไขดังนี้
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556)
1. ค่ า ไคสแควร์ (Chi-Square: ) เป็ น ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ท ดสอบความกลมกลื น ของโมเดลตามภาวะ
สันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการทดสอบโมเดลต้องการให้ค่าสถิติไคสแควร์ ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p >0.05)
เพราะต้องการยืนยันว่าโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่แตกต่างกัน
2. ค่าดัชนีอัตราส่วนไคสแควร์สัมพันธ์ (Relative Chi-Square Ratio : /df) เป็นอัตราส่วนระหว่างค่าไคส
แควร์กับองศาอิสระ (ไคสแควร์หารด้วยองศาอิสระ) โดยควรมีค่าระหว่าง 2-5 ซึ่งในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์
ไว้ว่าควรมีค่าน้อยกว่า 3
3. ดั ชนี วั ดระดั บความกลมกลื น (Goodness of fit Index : GFI) จะมี ค่ าอยู่ ระหว่ าง 0 และค่ า 1 โดยค่ า
ดัชนีGFI ควรมีค่าสูงกว่า 0.90 ซึ่งจะถือว่าโมเดลกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. ดั ชนี วั ดระดั บความกลมกลื นปรั บแก้ (Adjusted goodness of fit index : AGFI) เมื่ อน าดั ชนี GFI มา
ปรับแก้ โดยคานึงถึงขนาดองศาอิสระ ซึ่งรวมทั้งจานวนตัวแปร และขนาดกลุ่มตัวอย่างจะได้ดัชนี AGFI ซึ่งมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับค่าดัชนี GFI โดยจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 ค่าดัชนี AGFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลตามภาวะสันนิษฐานมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยค่าดัชนี AGFI ควรมีค่าสูงกว่า 0.90
5. ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean squared error of approximation :
RMSEA) เป็ น ค่ าสถิติจากข้อตกลงเบื้องต้น เกี่ยวกับ ค่ าไคสแควร์ว่าโมเดลตามภาวะสัน นิษ ฐานมีค วามเที่ ยงตรง
สอดคล้องกับความเป็นจริงและเมื่อเพิ่มพารามิเตอร์อิสระแล้วค่าสถิติมีค่าลดลง โดยถ้าค่าดัชนี RMSEA ต่ากว่า 0.05
แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลในเชิงประจักษ์ในระดับดี (Good fit) ถ้าอยู่ระหว่าง 0.05-0.08 แสดง
ว่าพอใช้ได้ และหากค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 0.08-0.10 แสดงว่าไม่ค่อยดี (Mediocre) และถ้ามากกว่า 0.10 แสดงว่าไม่ดี
เลย (Poor fit)
6. ค่ าดั ช นี วั ดความสอดคล้ องกลมกลื น เชิ งสั มพั ท ธ์ (Comparative fit index: CFI) เป็ น ดั ช นี ที่ มาปรั บ
แก้ปัญหาของ RFI (Relative fit index) เพื่อให้ดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดัชนีนี้จึงมาจากมาตรฐานของค่าไคส
แควร์แบบ Noncentrally ด้วยเช่นกัน และเป็นดัชนีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยควรมีค่าไม่
ต่ากว่า 0.90
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ทั้งนี้ค่าสถิติที่สอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะใช้การพิจารณาตาม
โมเดลสมมติฐานที่ตั้งไว้ หากสถิติที่คานวณได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดก็จะต้ องปรับโมเดลใหม่ โดยอาศัยเหตุผล
เชิงทฤษฎี และค่าดัชนีปรับแต่งโมเดล (Model modification indices) ซึ่งเป็นค่าสถิติเฉพาะของพารามิเตอร์แต่ละตัว
และปรับจนได้โมเดลที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีค่าสถิติตามเกณฑ์ที่กาหนด
จากนั้นคณะผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลและค่ า p-value ของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กล
ยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามเทศ มากที่สุดได้แก่ การรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ มีค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.27 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001 รองลงได้แก่ กลยุทธ์การตลาด มีค่าอิ ทธิพลรวมเท่ากับ
0.06 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพล และค่า p-value
สมมติฐาน
กลยุทธ์การตลาด
การรับรู้ค่า
กลยุทธ์การตลาด
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์
การรับรู้
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์
** อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001
* อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ค่าน้าหนักของตัว
แปรที่มีอิทธิพล
0.120
0.062
0.270

SE.

p-value

0.03
0.05
0.05

0.000**
0.000**
0.000**

ต่อมาคณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
H1: กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป
ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นการยอมรับ H1 หรือ กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อการตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป มีค่าน้าหนักของตัวแปรเท่ากับ 0.062 โดยสามารถอธิบายแบบจาลองโมเดลกลยุทธ์
การตลาดที่มผี ลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูปได้ร้อยละ 1.40 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001
H2: กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตั้งใจซื้อผ่านการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป
ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นการยอมรับ H2 หรือ กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตั้งใจซื้อผ่าน
การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ะขามเทศแปรรู ป มี ค่ า น้ าหนั ก ของตั ว แปร เท่ า กั บ 0.12 โดยสามารถอธิ บ าย
แบบจาลองโมเดลกลยุทธ์การตลาดที่ มีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภั ณ ฑ์ มะขามเทศแปรรูป ได้ร้อยละ 8.00 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001
H3: การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการทดสอบสมมติ ฐานเป็ น การยอมรับ H3 หรือ การรับ รู้คุ ณ ค่ า มี อิ ท ธิพ ลทางตรงต่ อ การตั้ งใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป มีค่าน้าหนักของตัวแปร เท่ากับ 0.27 โดยสามารถอธิบายแบบจาลองโมเดลกลยุทธ์
การตลาดทีม่ ีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูปได้ร้อยละ 8.00 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001
การทดสอบสมมติฐานของโมเดลทั้งหมด ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบตามสมมติฐานของโมเดล
สมมติฐานการวิจัย
อิทธิพล
การรับรู้คุณค่า
ผลิตภัณฑ์มะขาม
เทศแปรรูป
H 1: กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรง
DE
ต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์มะขามเทศ
IE
แปรรูป
TE
H2: กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางอ้อม
DE
0.12
ต่อความตั้งใจซื้อผ่านการรับรู้คุณค่าของ
IE
ผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป
TE
H3: การรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์มี
DE
อิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซื้อ
IE
TE
2
R
0.014
** อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001
* อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์

การตั้งซื้อผลิตภัณฑ์
มะขามเทศแปรรูป

ค่า
p-value

0.062

0.000**

0.062
.062
0.007
0.069
0.270

0.000**

0.000**

0.270
0.08

อภิปรายผล
กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามเทศ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Walker and Kent (2009a) กล่าวคือ การสื่อสารทางตลาดที่เหมาะสมจะส่งผลให้มีความตั้งใจซื้อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จาก
การทดสอบสมมติฐานพบวา กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตั้งใจซื้อโดยผ่านการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์
มะขามเทศแปรรูป โดยสอดคล้องกับ เกศสิรี ปั้นธุระ (2556) ที่พบว่า การตั้งใจซื้อซ้าของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหารโอทอป
จะเพิ่มขึ้น ถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติดี มีการรับรู้คุณค่าเพิ่มขึ้นและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้คุณค่าสินค้าอาหาร
โอทอป จะเพิ่มขึ้นถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติดีเพิ่มขึ้น ดังนั้นจากข้อค้นพบนี้วิสาหกิจชุมชนควรเน้นประชาสัมพันธ์ คุณค่า
สินค้า เสริมสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริโภคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริมให้ตระหนักรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์
อาหารและตั้งใจของผู้บริโภค อันเป็นวิถีทางในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป
สรุปได้ว่า กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามเทศ โดยมีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้คุณ ค่าของผู้บริโภค และความตั้งใจซื้อผลิตภัณ ฑ์มะขามเทศแปรรูป โดยมีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดียวกัน
นอกจากนี้การทดสอบสมมติฐานพบว่า โมเดลในการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มี Chi-Square=2.10,
CMIN/df=2.08, GFI=0.99, AGFI=0.98, NFI=0.97, IFI=0.98, CFI=0.99, RMR=0.00, RMSEA=0.03 ทุกค่าเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด สามารถอธิบายได้ว่า กลยุทธ์การตลาด มีอิทธิทางอ้อมต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยผ่านการ
รับรู้คุณค่าของผู้บริโภคได้ร้อยละ 8.0 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001 ดังนั้น ผู้ประกอบการสามารถนาผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาด โดยมุ่งเน้นที่การสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างการรับรู้
คุณค่า การรับรู้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การรับรู้ด้านราคา ผ่านการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์
การโฆษณา การสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์โดยบอกกล่าวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงอัตลัก ษณ์ของชุมชน โดยการอาศัยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สร้างชื่อ สร้างสัญลักษณ์
ผ่านตราสินค้าหรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตั้งราคาให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงผลิตภัณ ฑ์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคได้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้อาจพัฒนาลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ให้มีความร่วมสมัย โดยการคงเอกลักษณ์ ดั้งเดิมผสานด้วย
คุณภาพในการนามาบริโภคให้เหมาะกับวิถีของคนรุ่นใหม่เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดใหม่ที่เป็นช่องว่าง
ทางการตลาดที่สามารถทากาไรได้ ทั้งนี้กลยุทธ์การตลาดดังกล่าวยังเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกร
ในชุมชนได้ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทาแผนธุรกิจเพื่อใช้เป็นแผนที่นาทางการดาเนินธุรกิจมะขาม
เทศแปรรูปให้ประสบความสาเร็จ
2. ควรมีนากลยุทธ์การตลาดโดยมุ่งเน้นที่การสร้างการรับรู้ไปทดลองใช้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอื่น ๆ
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจั ยขอกราบขอบพระคุ ณ องค์ การบริห ารส่วนตาบลถนนโพธิ์ บ้ านดอนสระจั น ทร์ ผู้ น าชุ มชน
เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน ผู้ปลูกมะขามเทศในชุมชนบ้านดอนสระจันทร์ ที่เสียสละเวลาและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามเทศ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมาที่สนับสนุนทุนและอานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดีตามความมุ่งมั่นตั้งใจ
ของคณะผู้วิจัย
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การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้วยการเต้นราเต้าเต๋อชิ่นชีที่มีต่อการพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิต
STUDY OF PARTICIPATING LEISURE ACTIVTIES WITH DAODE XIN XI DANCING PROGRAM
TOWARDS THE STUDENTS' CONTEMPLATIVE DEVELOPMENT
นพรัตน์ ศุทธิถกล
Nopparat Suthitakon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต 2) ศึกษาความคิดเห็นของ
นิ สิ ต ที่ มี ต่ อ โปรแกรมการเต้ น ร าเต้ า เต๋ อ ซิ่ น ซี 3) เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาการใช้ เวลาว่ า งของนิ สิ ต
วิธีดาเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงสารวจและการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง คือ
นิสิตสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จานวน 324 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยกึ่งทดลองคือ นิสิตสาขาวิชาพล
ศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 54 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง และให้นิสิตกลุ่ม
ทดลอง 27 คนเข้าร่วมโปรแกรมการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซี 8 สัปดาห์ กลุ่มควบคุม 27 คน ทากิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจาวันตามปกติ และให้นิสิตทาแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต ก่อนและหลังการทดลอง สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เป็ น เพศชายร้ อ ยละ 61.7 อาศั ย อยู่ ห อพั ก เอกชน ด้ า นพฤติ ก รรมการ ใช้ เวลาว่ า งนิ สิ ต เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
นันทนาการหลายรูปแบบ มี การใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตมากที่สุด นิสิตมากกว่าร้อยละ 50 มีพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างที่ไม่เหมาะสม นิสิตกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.86) ความคิดเห็นของนิสิตก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใช้
เวลาว่างของนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตควรส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการจัดกิจกรรมพัฒ นาจิตใจ
กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมงานอาสาสมัคร ควรมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง, โปรแกรมการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีเพื่อพัฒนาจิตตปัญญา, แนวทางการพัฒนาการใช้
เวลาว่างของนิสิต
ABSTRACT
The purpose of this study were: 1) to study the leisure behavior of the students, 2) to
study the opinion of students to DaoDe Xin Xi dancing program, 3) to suggestion guideline for the
development of students' leisure time. The research procedures were used survey and quasi
experimental research. The sample used to study leisure behavior were 324 students major
Physical Education year 1-4. The sample was used in quasi-experimental research were 54
students major Physical Education year 2. The data collection use a leisure behavior
questionnaire. The experimental group 27 students participate DaoDe Xin Xi dancing program 8
weeks. The control group 27 students performs daily recreational activities as usual. The
experiment group and control group had done a questionnaire before-after the experiment.
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The data were analyzed statistically in terms of frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test. The result found that: most of the student were male 61.70 %, age 18-24 years
old, they live in the private dormitory. Students' leisure behavior found that: most of student
participated recreation activity diversity, they used telephone and internet everyday. More than
50% of the subjects had leisure behavior experience inappropriate. The opinion of the
experimental group was “the high level” ( X =3.86). The students' opinion before and after joining
the program program, there were different aspects statistically significant level. 05. The
experimental group and the control group showed a significant difference statistically significant
at the .05 level. To suggestion guideline for the students' leisure development found that: the
student affairs should organize promotional leisure activities continuously including the
development of mental activity, social activities and volunteer work activities.
Keywords : Leisure behavior, DaoDe Xin Xi dance program for contemplative development,
Guideline forstudents' leisure development
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การใช้เวลาว่างมีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของบุคคลในทุกช่วงวัย การดาเนินชีวิตของมนุษย์
ในแต่ละวัน การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในเวลาว่างจะมีส่วนช่วยพัฒนาร่างกาย พัฒนาคุณค่าทางจิตใจ สร้าง
ความมั่นใจในตนเอง เข้าใจผู้อื่ น เข้าใจธรรมชาติ พัฒนาคุณค่าทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับตนเองผู้อื่นและ
สังคม ตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบ พัฒนาจิตสานึก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ พัฒนาความ
เป็นพลเมืองดีในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม (สมบัติ กาญจนกิจ, 2535: 177) การใช้เวลาว่างเป็นเวลาอิสระหรือเวลา
ที่ไม่มีภาระหน้าที่ ไม่ต้องทางานหรือทากิจกรรมเพื่อการดารงชีวิต บางคนใช้เวลาว่างในการทางาน ดูแลสุขภาพ
หรือทากิจกรรมนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน บางคนใช้เวลาว่างในการออกกาลังกาย การดาเนินชีวิตของบุคคลมี
การใช้เวลาว่างที่ส่งผลกระทบทางบวกและทางลบ (Leitner& Leitner et al., 2012: 4) การใช้เวลาว่างเป็นความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ทาให้บุคคลที่เข้าร่วมเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียด มีโอกาสที่จะ
แสดงความสามารถพิเศษและมีความอิสระ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง มนุษย์อาจจะเป็นผู้เล่น หรือเป็นผู้
ปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี หรือการสร้างสรรค์งานศิลปะ หรือมนุษย์อาจจะเป็นผู้ชม เช่น
ชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การชมภาพยนตร์ ชมการแสดงดนตรีของศิลปินที่ชื่นชอบ ฟังดนตรี ชมงานแสดง
ศิลปะ เป็นต้น (Torkildsen, 2005: 44) เวลาว่างเป็นช่วงเวลาไม่มีการบังคับ เป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ทางสังคม
เป็นสัญลักษณ์ของความอิสระ เวลาว่างเปรียบเสมือนการแสดงออกทางจิตวิญญาณ (Mclean et al., 2005: 33)
การใช้เวลาว่างเป็นสิทธิของบุคคลที่จะเลือกทากิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ แต่ถ้ า
บุคคลมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในทางที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ในมุมมองของผู้วิจัย
เชื่อว่า การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์จะช่วยพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี ได้อธิบายถึง จิตตปัญญาศึกษา คือ การศึกษาที่ทาให้เข้าใจด้านในของตัวเอง รู้ตัว เข้าถึง
ความจริง ทาให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น เกิดความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา และความรักอันไพศาลต่อ
เพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่งเกิ ดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน้นการศึกษาจากการปฏิบัติ เช่น จาก
การทางานศิลปะ การเล่นโยคะ การเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม การมีส่วนร่วมในชุมชน สุนทรียสนทนา การเรียนรู้
จากธรรมชาติและจิตตภาวนา (อ้างถึงใน ฐานิกา บุษมงคล, 2553: 2) กิจกรรมการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซี (Daode Xin
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Xi) เป็นการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มีการรวมกลุ่มการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมี
การสอนการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีเพื่อเป็นการฝึกสมาธิ ให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต (ลักษนันท์ สุวรัตนานนท์ ,
2555: 4) และได้มีการศึกษาผลของการเข้ าค่ายโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี
พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี (สรศักดิ์ ไสยะหุต,
2546) สถานการณ์ ปัจจุบันมีการเปลี่ยน แปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีซึ่งเข้ามามี
อิทธิพลต่อการใช้เวลาว่างของบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เป็นช่วงวัยที่
สาคัญในการแสวงหาประสบการณ์การใช้เวลาว่าง วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา จึงจาเป็นต้องมีการวางรากฐานที่ ดีเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ การส่งเสริมการใช้เวลาว่างในทาง
สร้างสรรค์จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่สร้างคุณค่าให้แก่เยาวชน การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทการเต้นรา จะช่วยพัฒ นาอารมณ์ สุข สนุกสนาน พัฒ นาความสามารถของบุคคล ส่งเสริมสุขภาพ และ
สมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างความสมดุลของร่างกายและจิตใจ เป็นการลดความเครียด ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับกลุ่มสังคม ส่งเสริมการแสดงออก และสร้างความภาคภูมิใจ งานวิจัยนี้ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ของนิสิตจะทาให้ค้นพบปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ที่ ไม่พึงประสงค์ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อนิสิต และด้วยความสาคัญของการใช้เวลาว่างผู้วิจัยจึงต้องการส่งเสริมประสบการณ์การ
ใช้เวลาว่างของนิสิตโดยการเข้าร่วมโปรแกรมการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตตปัญญา การวิจัยครั้ งนี้
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตตปัญญาของนิสิตและต้องการส่งเสริมประสบการณ์การใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์ เพื่อ
ต้องการลดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่ไม่พึงประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้จะช่วยพัฒนานิสิตทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต และนิสิตสามารถนาไปใช้ในวิชาชีพได้
ข้อเสนอแนะแนวทางทางการพัฒนาการใช้เวลาว่างของนิสิตสามารถนาเสนอต่อฝ่ายกิจการนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงเพื่อส่งเสริมนิสิตให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต
2. ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อโปรแกรมการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีเพื่อพัฒนาจิตตปัญญา
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใช้เวลาว่างของนิสิต
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง หมายถึง การใช้เวลาที่เป็นอิสระจากการทางานหรือภาระหน้าที่ เป็นการกระทา
การแสดงออก หรือการปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่าง เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในด้านการพักผ่อน
ทาให้ได้รับความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดความพึงพอใจ และความภาคภูมิใจ
โปรแกรมการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีเพื่อพัฒ นาจิตตปัญญา หมายถึง การเต้นราประกอบเสียงเพลง (เป็น
ทานองเพลงจีน) 11 ท่า มีท่าทางการเต้นแบบช้าและเร็วที่ออกแบบตรงตามหลักการออกกาลังกาย หลังจากการ
เต้นราทุกครั้งจะมีกิจกรรมกายบริหารแบบเต้าเต๋อซิ่นซี 3 ท่า ใช้เวลาประมาณ 15 นาที และนั่งสมาธิ ใช้เวลา 15
นาที โดยมุ่งเน้นการพัฒนาจิตตปัญญา
แนวทางการพัฒนาการใช้เวลาว่างของนิสิต หมายถึง วิธีดาเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
ของนิสิตในทางสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่ไม่พึงประสงค์ โดยเน้นกิจกรรมด้านทักษะการ
ป้องกันตนเอง กิจกรรมการพัฒนาจิตใจ กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมงานอาสาสมัคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

จิตตปัญญาของนิสิต
โปรแกรมการเต้นรา
เต้าเต๋อซิน่ ซี

(ด้านการรู้จักตนเอง ด้านมีปัญญา
แห่งตน ด้านจิตตื่นรู้ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง ด้านมีความสุข
ด้านความงามของชีวิตและสรรพสิ่ง
ด้านการเข้าถึงความจริง ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม)

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตประชากร คือ นิสิตสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กาลังศึกษาชั้นปีที่
1-4 จานวน 324 คน (ปีการศึกษา 2560) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ได้มาด้วยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยกึ่งทดลอง เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 2 มีจานวน 54 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
27 คน และกลุ่มควบคุม 27 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ โดย
ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมไม่น้อยกว่า 80% หากเข้าร่วมไม่ครบตามที่
กาหนดก็จะคัดออก กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 15 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงโดยเป็นผู้ที่มี
ความรู้ทางด้านนันทนาการและการใช้เวลาว่าง ทางด้านจิตวิทยา และมีประสบการณ์การทางานด้านการพัฒนานิสิต
ขอบเขตตัวแปร ได้แก่ 1) พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 2) โปรแกรมการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีเพื่อพัฒนาจิตต
ปัญญา ตัวแปรตาม คือ 1) การพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิต 8 ด้าน คือ ด้านการรู้จักตนเอง ด้านมีปัญญาแห่งตน
ด้านจิตตื่นรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้านมีความสุข ด้านความงามของชีวิตและสรรพสิ่ง ด้านการเข้าถึง
ความจริง ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) แนวทางการพัฒนาการใช้เวลาว่างของนิสิต
ขอบเขตเวลา ทาการศึกษาวิจัยระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
1. ระเบียบวิธีวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ และการวิจัยกึ่งทดลอง
2. ขั้นตอนการวิจัย ดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่าง การออกกาลังกายด้วยการเต้นรา
การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนิสิต การพัฒนาจิตตปัญญา ผู้วิจัย
นาข้อมูลที่ได้มาสร้างมาแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต มีข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว การเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ และการใช้เวลาว่างมีข้อคาถาม 42 ข้อ แบบสอบถามผ่านการตรวจ สอบคุณภาพโดยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC.) = 0.8 มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของคอน
บาร์ค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.75 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.7-1.0 ถือ
ว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2538: 174)
2.2 การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ผู้วิจัยสร้างโปรแกรมการเต้นราเต้า
เต๋อซิ่นซีเพื่อพัฒนาจิตตปัญ ญา ใช้เวลา 8 สัปดาห์ (จัดสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง) เป็นการเต้นราประกอบ
เสียงเพลง 11 ท่า (ทานองเพลงจีน ผู้คิดค้นคือ อาจารย์จ้าวเมี่ยวก่อ) ออกแบบการเต้นราตรงตามหลักการออกกาลัง
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กาย และหลังจากการเต้นราให้นิสิตนั่งสมาธิ 15 นาที ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความคิ ดเห็นของนิสิตที่มีต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้วยการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีที่มีต่อจิตตปัญญาของนิสิต มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบบสอบถามนี้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
IOC= 0.8 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .97 ถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้เหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
2.3 สร้างคาถามเพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการใช้เวลา
ว่างสาหรับนิสิต
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยสารวจพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 324 คน โดย
ใช้แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต (ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.–15 มี.ค. 2560) และทาการ
วิจัยกึ่งทดลอง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 54 คนแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 27 คน จัดให้มีการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิต (ใช้ระยะเวลา 2 เดือน ดาเนินการระหว่างวันที่ 28
มี.ค.-16 พ.ค. 2560) และมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มควบคุม 27 คน ทากิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจาวันตามปกติ
ก่อนเข้าโปรแกรมให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการเข้าร่วมกิ จกรรมการใช้เวลาว่าง
ด้วยการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีที่มีต่อจิ ตตปัญ ญาของนิสิต (Pre-test) และหลังเสร็จ สิ้นโปรแกรมทาการเก็บ ข้อมูล
(Post-test) โดยใช้แบบสอบถามทันที ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนันทนาการ จานวน 15 คน เพื่อ
นาข้อมูลมากาหนดแนวทางการพัฒนาการใช้เวลาว่างของนิสิต
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการใช้เวลา
ว่า งโดยน ามาหาค่ า ความถี่ ค่ า ร้อ ยละ ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต น ามาหาค่ า เฉลี่ ย ( x ) และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์ระดับความคิดเห็นตามทีไ่ ด้กาหนดไว้มีดังนี้ (Best, อ้างใน บุญชม
ศรีสะอาด, 2538)
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 - 5.00 หมายความว่า มีการพัฒนามากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.28 - 4.00 หมายความว่า มีการพัฒนามาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.52 - 3.27 หมายความว่า มีการพัฒนาระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 - 2.51 หมายความว่า มีการพัฒนาระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1 - 1.80 หมายความว่า มีการพัฒนาระดับน้อยที่สุด
ทาการทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบความคิดเห็น ของนิสิตที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลา
ว่างด้วยการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีที่มีต่อจิตตปัญญาก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม (Pre-test) กับหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
(Post-test) และทาการเปรียบเที่ยบความคิดเห็นของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยทาการทดสอบค่าทีแบบราย
คู่ (Paired sample t-test)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษา พบว่า นิสิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.70 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 38.30 นิสิตมี
อายุระหว่าง 18-24 ปี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหอพักเอกชน คิดเป็นร้อยละ 45.70
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของกลุ่มตัวอย่าง แสดงตามแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 แสดงพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของกลุ่มตัวอย่าง 324 คน
จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า มีการใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ 99.4 การใช้โทรศัพท์ร้อยละ 96.3 การเล่นกีฬา
ร้อยละ 86.9 การดูโทรทัศน์ร้อยละ 75.6 การใช้เวลาว่างในสถานบันเทิงเริงรมย์ร้อยละ 72.2 การเล่นการพนันร้อย
ละ 69.4 การเล่นเกมคอมพิ วเตอร์ร้อยละ 68.5 การเข้าชมสื่อลามกออนไลน์ ร้อยละ 65.1 งานอดิเรกร้อยละ
65.1 การมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 57.4 กิจกรรมพัฒนาจิตใจร้อยละ 46.9 เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีร้อยละ 45.20 การ
ฟังวิทยุร้อยละ 43.5 วรรณกรรมร้อยละ 42.3 เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งร้อยละ 37.0 กิจกรรมทาง
สังคม ร้อยละ 34.8 เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 13.6
3. ผลการศึกษาการใช้อินเตอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้เวลาวันละ 1-30
นาทีในการใช้อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 88.6 ใช้ทุกวันซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในมหาวิทยาลั ย ใช้เล่นเฟชบุ๊กมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 82.7 ดูละคร/ภาพยนตร์ร้อยละ 80.7 เล่น ไลน์ ร้อยละ 78.7 ใช้ อิน สตราแกรมร้อยละ 75.9 ค้ นหาข้อมูล
สาคัญ ร้อยละ 72.5 เล่นเกมออนไลน์ร้อยละ 68.5 ดูกีฬ าประเภทต่างๆ ร้อยละ 61.4 พู ดคุ ยออนไลน์ และส่ง
ข้อความ ร้อยละ 57.1 อ่านข่าวต่างๆ ร้อยละ 50.9 สั่งซื้อสินค้าร้อยละ 50.3 ส่งอีเมล์ร้อยละ 46.0 และดาวน์โหลด
โปรแกรมน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.8
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4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตกลุ่มทดลองที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้วยการเต้นรา
เต้าเต๋อซิ่นซีที่มีต่อการพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิตและกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมกิจกรรม (Post-test)
(n=54)
รายการประเมิน

1. ด้านการรูจ้ ักตนเอง
1.1 การเข้าใจและรู้ความสามารถของตนเอง
1.2 การรู้จักข้อบกพร่องของตนเอง
1.3 การกาหนดเป้าหมายของชีวิต
1.4 รู้จักการคาดการณ์ล่วงหน้า
รวม
2. ด้านมีปัญญาแห่งตน
2.1 การมีร่างกายแข็งแรง
2.2 ร่างกายมีการเคลื่อนไหวที่ดี
2.3 ร่างกายมีการทรงตัวดี
2.4 ร่างกายมีรูปร่างทรวดทรงดี
2.5 ร่างกายมีระบบการหายใจดี
2.6 ร่างกายมีการหมุนเวียนโลหิตที่ดี
2.7 ร่างกายมีการขับเหงื่อที่ดี
2.8 ร่างกายมีระบบประสาททางานดี
รวม
3. ด้านจิตตื่นรู้
3.1 การทาให้มีสติ มีสมาธิ
3.2 ทาให้ความจาดี
3.3 ทาให้มีความมั่นใจในตนเอง
3.4 ทาให้รู้จักการสังเกต
3.5 ทาให้มีความกระตือรือร้น
3.6 มีไหวพริบปฏิพาน
รวม
4. ด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง
4.1 ทาให้กล้าแสดงออก
4.2 ทาให้สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี
4.3 ทาให้รู้สึกได้รับความสาเร็จ
4.4 ทาให้ยอมรับตนเองมากขึ้น
4.5 ทาให้เห็นคุณค่าในน้าใจของผู้อื่น
4.6 ทาให้รู้จักใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า
4.7 ทาให้มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่น
รวม
5. ด้านมีความสุข
5.1 ทาให้รู้สึกมีความสุข
5.2 ทาให้มีความเพลิดเพลิน

กลุ่มทดลอง
(Pre-test)
(Post-test)
SD.
SD.
x
x

กลุ่มควบคุม
(Pre-test)
(Post-test)
SD.
SD.
x
x

3.67
3.67
3.48
3.26
3.52

.8320
.7845
.7529
.9027
.8180

3.85
3.92
3.63
3.63
3.75

.7181
.6752
.6293
.8835
.7265

3.76
3.69
3.54
3.35
3.58

.4466
.5676
.5773
.4560
.5119

3.81
3.81
3.63
3.37
3.66

.6225
.4833
.6877
.5649
.5896

3.44
3.63
3.59
3.55
3.52
3.48
3.52
3.55
3.53

.7511
.7917
.7970
.8473
.8490
.7000
.7529
.8006
.7862

3.85
4.15
4.00
3.63
4.11
3.92
4.30
4.30
4.03

.8182
.7698
.8320
.7415
.8006
.6752
.7753
.8689
.7851

3.44
3.64
3.55
3.38
3.56
3.29
3.40
3.48
3.47

.5773
.4653
.4237
.5337
.5649
.5417
.5724
.6427
.5402

3.52
3.74
3.67
3.40
3.67
3.48
3.52
3.59
3.57

.6427
.6559
.5547
.7971
.7338
.6427
.7529
.6963
.6845

3.85
3.70
3.59
3.74
3.52
3.55
3.66

.8182
.7753
.7797
.7121
.8490
.6979
.7720

4.41
4.04
3.92
4.04
3.63
3.85
3.98

.6939
.7061
.7808
.5871
.8389
.8182
.7375

3.70
3.63
3.55
3.78
3.59
3.55
3.63

.7240
.8389
.6405
.6979
.7473
.6979
.7409

3.81
3.63
3.67
3.85
3.67
3.59
3.70

.7357
.8389
.7845
.7698
.8320
.7971
.7930

3.56
3.55
3.37
3.29
3.26
3.70
3.40
3.45

.6980
.6405
.8389
.6688
.7642
.8234
.6939
.7325

3.92
3.59
3.48
3.55
3.81
4.04
3.74
3.73

.8738
.7971
.6427
.9337
.8338
.7061
.8130
.8000

3.55
3.66
3.34
3.75
3.80
3.70
3.59
3.63

.6979
.6794
.6427
.4560
.7415
.6688
.5724
.6287

3.89
3.67
3.48
3.85
3.93
3.70
3.63
3.74

.6405
.6794
.6423
.4560
.7415
.6688
.6293
.6362

3.48
3.52

.7529
.8931

3.67
3.96

.8771
.8540

3.81
4.03

.5573
.7061

4.04
4.07

.7568
.7299
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รายการประเมิน

5.3 ทาให้รู้สึกสนุกสนาน
5.4 ทาให้ผ่อนคลายความเครียด
5.5 ทาให้มีจิตใจเบิกบาน
รวม
6. ด้านความงามของชีวิตและสรรพสิ่ง
6.1 ทาให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6.2 ทาให้ชีวิตมีความหมาย
6.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
6.4 การเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีของผู้อื่น
รวม
7. ด้านการเข้าถึงความจริง
7.1 ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ
7.2 ทาให้ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น
7.3 ด้านประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต
รวม
8. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
8.1 ความมีระเบียบวินัย
8.2 ทาให้เป็นคนตรงต่อเวลา
8.3 ทาให้มีความรับผิดชอบ
8.4 ทาให้มีความอดทน
8.5 ทาให้มคี วามซื่อสัตย์สุจริต
8.6 ทาให้ท่านเป็นผู้เสียสละ
รวม
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

กลุ่มทดลอง
(Pre-test)
(Post-test)
SD.
SD.
x
x
3.44 .8961 3.96 .9398
3.44 .8473 3.96 .8077
3.52 .8490 3.81 .7357
3.48 .8476 3.87 .8428

กลุ่มควบคุม
(Pre-test)
(Post-test)
SD.
SD.
x
x
3.96 .6494 4.11
.6979
3.89 .7511 3.96
.7586
4.03 .7299 4.07
.7290
3.94 .6787 4.05 .7344

3.63
3.33
3.41
3.55
3.48

.6293
.6794
.8439
.7511
.7259

3.85
3.67
3.59
3.89
3.75

.7181
.8320
.7473
.8473
.7861

3.55
3.63
3.74
3.78
3.67

.7511
.4921
.6559
.6405
.6349

3.59
3.67
3.74
3.85
3.71

.7971
.5547
.6559
.7181
.6814

3.29
3.26
3.41
3.32

.6688
.6559
.7970
.7072

3.63
3.70
3.81
3.71

.8389
.9928
.6815
.8377

3.92
3.81
3.55
3.76

.7808
6.225
.5773
.6602

3.96
3.81
3.63
3.80

.7586
.6225
.5649
.6487

3.41
3.41
3.52
3.70
3.37
3.33
3.46
3.50

.6360
.6360
.6427
.6688
.7415
.7845
.6849
.1409

3.92
3.89
3.85
4.15
3.74
3.70
3.87
3.86

.6752
.7511
.6015
.5338
.9027
.9121
.7274
.2126

3.66
3.74
3.81
3.74
4.00
3.92
3.81
3.69

.6201
.6559
.5573
.5257
.6202
.5495
.5881
.2636

3.85
3.92
3.89
3.92
4.04
3.96
3.93
3.75

.6624
.6752
.6405
.6156
.6155
.5871
.6327
.1895

จากตารางที่ 1 เปรียบเที่ยบความคิดเห็นของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาจิตตปัญญาของนิสิตก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ความคิดเห็นหลังการทดลองมากกว่าก่อนทดลอง มี
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก( x =3.86) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านมีปัญญาแห่งตนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( x =4.03) รองลงมาได้แก่ ด้านจิตตื่นรู้ ( x =3.98) ด้านมีความสุขและด้านคุณธรรมจริยธรรม ( x =3.87) และด้านอื่นๆ
รองลงมาตามลาดับ และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า การเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีทาให้มีสติ มีสมาธิ ( x =4.41)
การเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีทาให้มีการขับเหงื่อที่ดี ระบบประสาททางานดี ( x =4.30) การเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีทาให้มีการ
เคลื่อนไหวที่ดี ( x =4.15) การเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีทาให้มีระบบการหายใจดี ( x =4.11) และรายการอื่นๆ รองลงมา
ตามลาดับ
ผลการเปรียบเที่ ยบความคิ ดเห็นของกลุ่มควบคุมที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้ เวลาว่างด้ วยการเข้ าร่วม
กิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจาวัน มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ( x =3.75) ค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็น
หลังการทดลองมากกว่าก่อนทดลอง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านมีความสุข มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x =4.05)
รองลงมาได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ( x =3.93) และด้ า นการเข้ า ถึ ง ความจริ ง ( x =3.80) และด้ า นอื่ น ๆ
รองลงมาตามลาดับ และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทาให้รู้สึกสนุกสนาน ( x =4.11) ทาให้มีจิตใจเบิกบาน
เพลิดเพลิน ( x =4.07) ทาให้มีความสุข ทาให้มคี วามซื่อสัตย์สุจริต ( x =4.04) และรายการอื่นๆ รองลงมาตามลาดับ
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง
(n=27)
รายการ
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อโปรแกรม
การเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีที่มีต่อการพัฒนาจิตตปัญญา

ก่อนการทดลอง
SD.
x
3.50 .1409

หลังการทดลอง
SD.
x
3.86
.2126

t

df

p

-14.656
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.000*

* P<.05
จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง พบว่า
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตกลุ่มทดลอง (27 คน) และกลุ่มควบคุม (27 คน)
รายการ
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อกิจกรรม
การใช้เวลาว่าง หลังจากการทดลองสิ้นสุดลง

ก่อนการทดลอง
SD.
x
3.86 .2126

หลังการทดลอง
SD.
x
3.75
.1895

t

df

p

2.428

42

.020*

* P<.05
จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม หลังจากเสร็จสิ้นการ
ทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
5. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใช้เวลาว่างของนิสิตผู้วิจัยได้
ทาการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านนันทนาการ การใช้เวลาว่าง จิตวิทยาวัยรุ่นและมีประสบการณ์ทางาน
ด้านการพัฒนานิสิต จานวน 15 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใช้เวลาว่างสาหรับนิสิต ดังนี้
5.1 มหาวิทยาลัยควรดาเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต เพื่อลดปัญหาการ
เล่ น เกมออนไลน์ การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ม ากจนเกิ น ไป โดยสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของชมรมพร้ อ มทั้ ง จั ด สรร
งบประมาณและจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และจัดให้มีกิจกรรมการใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา กิจกรรมดนตรี
ศิลปะ สุขภาพ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทันสื่อ
สังคมออนไลน์ สอนให้รู้จักใช้เวลาในการเล่นเกมอย่างเหมาะสม ขอความร่วมมือจากจิตแพทย์วิเคราะห์สาเหตุของ
การติดเกมออนไลน์
5.2 มหาวิ ท ยาลั ย ควรด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมการใช้ เวลาว่ า งของนิ สิ ต เพื่ อ ป้ อ งกั น
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยการสร้างจิตสานึกในการครองตนของนิสิต สร้างทัศนคติในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้นิสิตออกกาลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ และเพื่อความเป็นเลิศ
โดยมีการดาเนินการจัดอย่างต่อเนื่อง จัดทาสื่อรณรงค์เกี่ยวกับอันตรายและปัญหาที่จะตามมาของการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ทาระบบป้องกันการใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงสื่อลามก ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา วิธีการคุมกาเนิด
จัดค่ายให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง
5.3 มหาวิทยาลัยควรดาเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้านกิจกรรมพัฒนาจิตใจ โดย
การส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยกาหนดให้นิสิตเข้าไป
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ใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน จัดทาโครงการประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตที่ทาความดี อาจารย์ผู้สอนทุกท่านสามารถสอดแทรก
กิจกรรมการพัฒนาจิตใจในรายวิชาที่ สอน ควรเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิต จัดนิทรรศการ
บุคคลตัวอย่างที่ดีในสังคมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิตให้เป็นคนดี ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาจิตใจที่
มีอยู่ในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นเพื่อให้นิสิตเข้าร่วม
5.4 ด้านกิจกรรมทางสังคม ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม จัดกิจกรรมรณรงค์การละลดเลิกอบายมุข จัด
กิจกรรมค่ายบาบัดอบายมุข ให้นิสิตรวมกลุ่มทากิจกรรมที่นิสิตชอบ มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายจัดให้เป็นชั่วโมง
กิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้มีทักษะทางสังคมมากขึ้น หรือเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป
5.5 ด้านกิจกรรมอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายจัดโครงการอาสาสมัครหลายรูปแบบจัด
งบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตควรเป็นผู้ประสานงานให้นิสิต
ออกไปทางานกับชุมชน จัดทาโครงการห้องเรียนสู่ชุมชน จัดทาสื่อรณรงค์การทาประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาของมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตทราบเพื่อจะได้เข้าร่วม
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้วยการเต้นราเต้าเต๋อชิ่นชีที่มีต่อการ
พัฒนาจิตตปัญญาของนิสิต อภิปราผลการวิจัย ดังนี้
อภิปราผลการวิจัยด้านพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง กลุ่มตัวอย่างมีการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือ
การใช้โทรศัพท์ การเล่นกีฬา การดูโทรทัศน์ การใช้เวลาว่างในสถานบันเทิงเริงรมย์ การเล่นการพนัน การเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ การเข้าชมสื่อลามกออนไลน์ งานอดิเรก กิจกรรมพัฒนาจิตใจ เข้าร่วมกิ จกรรมดนตรี การฟังวิทยุ
วรรณกรรม เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมศิลปหัตถกรรม จะเห็นได้ว่านิสิตมี
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นิสิตสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สมบัติ กาญจนกิจ (2535: 177) ที่กล่าวถึงการใช้เวลาว่างมีความสาคัญต่อการใช้ชีวิตของบุคคลในทุก
ช่วงวัย การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในเวลาว่างจะมีส่วนช่วยพัฒนาร่างกาย พัฒนาคุณค่าทางจิตใจ สร้างความ
มั่นใจในตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาคุณค่าทางอารมณ์ มีทัศนคติ ที่ดีเกี่ยวกับตนเองผู้อื่นและ
สังคม ตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบ พัฒนาจิตสานึก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ พัฒนาความ
เป็นพลเมืองดี มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้เวลาว่างในสถาน
บันเทิงเริงรมย์ การเล่นการพนัน การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ การเข้าชมสื่อลามกออนไลน์ ประสบการณ์เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพั น ธ์ กิจ กรรมดังกล่าวนี้จ ะส่งผลกระทบต่ อการใช้ ชี วิตและการเรียนที่ อาจจะท าให้การเรียนไม่ป ระสบ
ผลสาเร็จ การเล่นการพนันก็อาจจะทาให้สูญเสียเงินจานวนมาก การดื่มแอลกอฮอล์ก็จะส่ งผลเสียต่อร่างกาย ใน
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การตั้งครรภ์ในระหว่างเรียน การทาแท้ง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปัจจัยเรื่องที่พักอาศัย พบว่า นิสิตส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในหอพักเอกชน นับว่าเป็นปัจจัยที่เอือ้ ต่อการใช้เวลาว่างในทางไม่พึงประสงค์เช่นกัน เนื่องจากมีความอิสระ
มากกว่าการอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย หรือการอยู่กับผู้ปกครองหรือญาติ และพบว่านิสิตร้อยละ 68.5 มีการเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ มีนิสิตบางคนใช้เวลาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก 3-4 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างที่
ไม่ เหมาะสมอั น จะน าไปสู่ ปั ญ หาการติ ด เกมจนเกิ ด เป็ น ปั ญ หาต่ า งๆ ตามมา หลายประการ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
นายแพทย์จิตริน ใจดี จิตแพทย์ประจาศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งกล่าวว่าธรรมชาติของเกมมักจะ
ออกแบบเพื่อสนองความต้องการของผู้ เล่น โดยผู้ผลิตมักจะออกแบบเกมให้ผ่านด่านตามขั้นตอนของเกม และผู้
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เล่น จะได้รับ รางวัลทั น ทีเมื่อท าภารกิจ สาเร็จ จนท าให้ ผู้เล่น รู้สึกว่าสิ่งที่ ตนกาลังเล่น อยู่นั้น มีค วามก้าวหน้ าและ
พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองอยู่ตลอดเวลา ทาให้ผู้เล่นอยากที่ จะเล่นเกมต่อไปโดยไม่
อยากหยุดจนอาจเกิด “ภาวะติดเกม” ซึ่งทาให้ส่งผลตามมาหลายประการ เช่น ร่างกายอ่อนเพลียเนื่องจากพักผ่อน
ไม่พอ ปวดหลัง ปวดศีรษะ ขาดสมาธิ ทาให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียน (อ้างถึงใน ไกรวุฒิ กตัญญกุล, มปป.)
อภิปรายผลด้านผลที่ได้รับจากการเข้าร่ วมโปรแกรมการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีที่มีต่อการพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิต
ด้านการรู้จักตนเอง ด้านมีปัญญาแห่งตน ด้านจิตตื่นรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้านมีความสุข ด้านความ
งามของชีวิตและสรรพสิ่ง ด้านการเข้าถึงความจริง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบว่า ผลที่ได้รับจากการ
เต้นราเต้าเต๋อชิ่นชีมีผลต่อการพัฒนาจิตตปัญญาทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านมีปัญญาแห่งตนซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการมีสติ มีสมาธิ การทางานของระบบประสาท การเคลื่อนไหวร่างกาย การขับเหงื่อ ระบบหายใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ปราณี อ่อนศรี (2557: 1) ที่กล่าวถึงจิตตปัญญาศึกษาเป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมายให้
เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างไม่เคยมีประสบการณ์ในการเต้นราแบบ
เต้าเต๋อซิ่นซีมาก่อน การได้รับประสบการณ์ใหม่จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงเห็นได้ว่าการเต้นรากับการพัฒนา
จิตตปัญญามีความสอดคล้องกัน หลักการสาคัญของการเต้นราจะต้องมีการเลียนแบบทาให้มีการประสานกันของ
กลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสามารถในการที่จะปฏิบัติได้ ซึ่งเมื่อนิสิตสามารถ
ปฏิบัติได้ก็เป็นการแสดงความสามารถของตนเอง ซึ่ งส่งผลต่อจิตตปั ญญาของนิสิต (Behrend et al., 2012: 1)
และยังสอดคล้องกับ ทิศนา แขมณี (2545: 113) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญา การเรียนรู้
จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งทาง ด้านเจตคติ ความคิดและการกระทาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จาก
การสังเกตพบว่าการเต้นราแบบเต้าเต๋อซิ่นซีเป็น ประสบการณ์แปลกใหม่สาหรับนิสิตทาให้นิสิตตื่นเต้น สนุกสนาน
เกิดความใฝ่รู้ หรือเกิดความท้าทาย จึงนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่า
ของการเต้นราแบบเต้าเต๋อซิ่นซี ซึ่งสอดคล้องกับ Eddy (2016) ด้านประโยชน์และคุณค่าของการเต้นรา พบว่า ทา
ให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกและพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม สามารถแก้ไขความขัดแย้ง ทาให้เกิดความทนทานของ
ร่างกาย และมีความเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรม และสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนในจังหวัด
ภูเก็ตที่มีการสอนการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีเพื่อเป็นการฝึกสมาธิ ให้แก่เด็กนักเรียน (ลักษนันท์ สุวรัตนานนท์, 2555: 4)
และยังสอดคล้องกับ สรศักดิ์ ไสยะหุต (2546: 1) ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้เทคนิคเต้า
เต๋อซิ่นซี พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และมีค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี
ด้านข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างสาหรับนิสิต ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยควร
ดาเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการใช้
เวลาว่างที่ไม่เหมาะสม และจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอ มหาวิทยาลัยควรดาเนินการเพื่อป้องกัน
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยการสร้างจิตสานึกในการครองตนของนิสิต สร้างทัศนคติในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้นิสิตออกกาลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ จัดค่ายให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาและการคุมกาเนิดอย่างถูกต้อง จัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมให้นิสิตเข้าไปใช้
ชีวิตร่วมกับชุมชนและอาจารย์ควรเข้ามามีบทบาทในการประสานงานให้แก่นิสิต ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม เช่น
ค่ า ยอาสา มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี น โยบายจั ด ให้ เป็ น ชั่ วโมงกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ มี ทั ก ษะทางสั งคมมากขึ้ น และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาของมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตทราบเพื่อจะได้เข้าร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของเพลโต
(Plato) ให้ความสนใจกิจกรรมการใช้เวลาว่างที่มีในสังคมซึ่งมีกิจกรรมการใช้ เวลาว่างที่ดีและไม่ดี เพลโตแสดงความ
คิดเห็นว่า “กิจกรรมการใช้เวลาว่างเป็นเครื่องมือที่นํามาใช้ในการสนับสนุนประชาชนให้มีลักษณะที่เป็นพลเมืองดี
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และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข” นอกจากนั้น รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างและนันทนาการบางอย่างส่งผลกระทบ
ต่ออารมณ์ เพลโตให้ข้อเสนอแนะว่าสังคมควรมีการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การใช้เวลาว่าง การเล่น เพื่อให้
ประชาชนเข้าร่วมอย่างมีค วามรู้และได้รับ การพัฒ นาคุ ณ ค่ าของความเป็นมนุษย์ (Hunnicutt, 1990; อ้างถึงใน
Human Kinetic, 2006: 40) สถานการณ์ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคม และเทคโนโลยีมีอิทธิพ ลต่อการใช้เวลา
ว่างของนิสิต มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนและฝ่ายกิจการนิสิตจะต้องประสานความร่วมมือกันเพื่อช่วยให้นิสิตใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดโอกาสการใช้เวลาว่างในทางที่
ไม่พึงประสงค์
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. นาเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต ให้แก่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะ
ศึกษาศาตร์ และฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนาไปกาหนดนโยบายดาเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิตทั้งในระดับภาควิชา ระดับคณะ และในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
2. พัฒนาโปรแกรมการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซีเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตตปัญญาในระดับมากที่สุดในทุกๆ ด้าน
โดยนาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีมาใช้เพิ่มมากขึ้น เช่น การรามวย การร้องเพลง การอ่านคัมภีร์เต้าเต๋อซิ่นซี และควรมีการ
จัดกิจกรรมการเต้นราเต้าเต๋อซิ่นซี ให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง และนาเพลงร่วมสมัยมาประกอบการเต้นราเพื่อดึงดูด
ความสนใจให้นิสิตเข้าร่วมมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาการจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา มูลนิธิดุริยประณีต
THE STUDY OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT PARTICULARLY IN ARTS AND CULTURAL
ORGANIZATION: A CASE STUDY OF DURIYAPRANEAT FOUNDATION
มัทนา วิไลลักษณ์1
Mattana Wilailak1
รัชนีกร แซ่วัง1
Ratchaneekorn Sae1
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึ กษา “การจั ดการองค์ กรทางศิ ลปวัฒ นธรรม กรณี ศึ กษา มูลนิ ธิดุริยประณี ต ” เป็ น การวิจั ยเชิ ง
คุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมของมูลนิธิดุริยประณีต และ
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่าการจัดการองค์กรของมูลนิธิ ดุริย
ประณีตมีวิธีการจัดการองค์กรด้วยส่วนสาคัญหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ทรัพยากรการบริหาร มีปัจจัยที่จาเป็นและ
เกื้อหนุนให้องค์กรดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 ปัจจัย คือ 1) คน 2) วัสดุอุปกรณ์ 3) งบประมาณ และ 4)
การจัดการ ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดการ มีการนาทรัพยากรการบริหารมาดาเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน
2) การจัดองค์กร 3) การนา และ 4) การควบคุม ส่วนที่ 3 เครือข่าย พบว่าปัจจัยหลักที่นาไปสู่ความสาเร็จของมูลนิธิ
ดุริยประณีต คือ การสร้างเครือข่ายองค์กร โดยมีเครือข่ายเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร สาหรับแนวทางการ
จัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน คือ ต้องบริหารทรัพยากรการบริหารให้
เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมนาสู่กระบวนการจัดการโดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายซึ่งจะช่วยเอื้อและสนับสนุน
ให้องค์กรดาเนินกิจกรรมไปได้อย่างราบรื่น เพราะฉะนั้น การบริหารจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมต้องมีความ
พร้อมและเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้อย่างเหมาะสม องค์กรจึงจะประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : การจัดการองค์กร, องค์กรทางศิลปวัฒนธรรม, ประสิทธิภาพ
ABSTRACT
The study of organizational management particularly in arts and cultural organizations: a
case study of Duriyapraneat Foundation was a qualitative research with the aims 1) to study the
pattern of the organizational management in arts and cultural organizations: a case study of
Duriyapraneat Foundation, and 2) to propose the pattern of organizational management in arts
and cultural organizations. The results showed that the Duriyapraneat Foundation applied three
main methods into their management. Resources Management was the most effective method in
supporting the organization’s administration which consisted of 4 important elements: 1) Man 2)
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Material 3) Money, and 4) Management. Process Management consisted of 4 steps: 1) Planning 2)
Organizational Management 3) Leading, and 4) Controlling. Networking including internal network
and external network was the last effective factor that led to its success. The pattern of
organizational management was suggested to help them manage the foundation which consisted
of 3 elements: 1) Resources Management 2) Process Management, and 3) Networking. In order to
achieve the goals, it is necessary to have these 3 elements work harmoniously.
Keywords : Organizational Management, Arts and Cultural Organizations, Efficiency
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมที่งดงามซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้าค่าที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทย จะเห็นได้ว่าดนตรีไทยมีความผูกพันกับคนไทยเป็นอย่างมาก
ในการดาเนินชีวิตของคนไทยจะมีดนตรีไทยเข้ามาเกี่ยวข้ องด้วยเสมอ ตั้งแต่การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงในงานรื่น
เริง การประกอบพิธีทางศาสนาหรืองานพิธีกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบวชนาค งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น
หน้าที่ของดนตรีไทยไม่ใช่เพียงแต่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนากับพิธีกรรมอย่า งเดียวเท่านั้น แต่ดนตรีไทยยังมี
หน้าทีส่ าคัญในการให้ความบันเทิง เช่น การแสดงโขน ละคร ฯลฯ อีกด้วย
การร่าเรียนดนตรีไทยในสมัยก่อนนั้น ผู้ที่จะเรียนต้องไปฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อฝึกฝนตามบ้านครูดนตรีเป็น
ส่วนใหญ่ การเรียนในอดีตจะเหมือนกับการไปร่าเรียนวิชาความรู้แขนงอื่น ๆ คือ ต้องไปกินไปอยู่ในบ้านครู และรับ
ใช้ครูเสมือนกับการขอแลกวิชาความรู้ตลอดจนฝีมือทักษะทางด้านดนตรี ทั้งนี้ กระบวนการในการถ่ายทอดดนตรี
ของไทยในสมัยโบราณนั้นมีการถ่ายทอดและการสืบทอดแบบ “มุขปาฐะ” คือ การถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว หรือการ
บอกโน้ตปากเปล่า ฉะนั้น ผู้ เรียนจึงต้องใช้ความจาเป็นหลัก อีกทั้ งต้องทาความเข้าใจกลอนเพลงและทานองเพลง
เป็นสาคัญ ดังนั้น นักดนตรีไทยสมัยโบราณที่จะประสบผลสาเร็จและมีฝีมือทางด้านดนตรีจึงต้องฝึกฝนอย่างถูก
ระเบียบและมีวินัยในการฝึกฝน
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ดนตรีไทยรุ่งเรืองเป็นที่นิยมสูงสุดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 4 ถึง
รัชกาลที่ 7 แหล่งผลิตศิลปินและครูดนตรีไทยที่สาคัญ คือ บ้าน วัด และวัง ครูดนตรีหลายท่านเริ่มฝึกหัดดนตรี
เบื้องต้นจากบ้าน แล้วไปฝึกฝนต่อที่วัด สุดท้ายไปจบลงที่วัง โดยเข้าไปเป็นนักดนตรีหลวง หรือบางท่านเริ่มต้นจาก
วัง จากวัดก่อนก็มี
ปัจจุบันนี้การเผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะด้านดนตรีไทยนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปจากสมัยก่อนมาก กล่าวคือ จากที่ผู้เรียนเคยเดินหน้าเข้าหาศิลปวัฒนธรรม มุ่งแสวงหาความรู้ทางด้านดนตรี
กลายเป็นองค์กรหรือหน่วยงานเป็นตัวกลางในการรักษาศิล ปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้คงอยู่ เนื่องจากความสนใจ
ด้านดนตรีไทยลดน้อยลงจึงทาให้เกิดองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมขึ้น โดยองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งของรัฐและ
เอกชนเป็นกลไกสาคัญที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
กิ จ กรรมการแสดงและการประกวดแข่ งขั น ซึ่ ง ล้ ว นแล้ ว แต่ เป็ น การสร้า งแรงสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้สืบทอดคงอยู่ต่อไป
นอกจากนี้ องค์กรทางศิลปวัฒนธรรมยังมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสืบทอดอย่างเป็นระบบและเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป องค์กรที่เป็นหน่ วยงานหลักในการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยนี้มีจานวนมาก แต่ถ้า
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เป็นองค์กรที่เป็นที่เคารพและได้รับการยอมรับจากวงการดนตรีไทยด้วยกันที่คงอยู่สืบเนื่องยาวนานมากกว่า 100 ปี
นั้นคงมีอยู่เพียงไม่กี่องค์กร หนึ่งในนั้น คือ “มูลนิธิดุริยประณีต” (ณรงค์ เขียนทองกุล. 2539 : 38)
มูลนิธิดุริยประณี ตเดิมเป็ นบ้านบางลาภู เป็นสมญานามที่ นักดนตรีไทยทั้งประเทศยอมรับให้เป็นกลุ่ม
ศิลปินที่มีอิทธิพลสูงสุดแห่งหนึ่งในด้านการบรรเลงขับร้องและการประชันดนตรีไทย ใช้เรียกขานนักดนตรีไทย โดย
บ้านบางลาภูมีศิลปินเพลงไทยครบวงจร ทั้งนักแต่งเพลง เช่ น ครูโชติ ครูชิ้น และครูชั้น ฯลฯ มี นักดนตรีเอก เช่น
สืบสุด ดุริยประณีต ฯลฯ มีนักร้องที่มีความสามารถโดดเด่น เช่น ครูสุดา เขียววิจิตร ครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ ครูทัศนีย์
ดุริยประณีต ครูชม รุ่งเรือง จนถึงครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังปรากฏผลงานทางการขับ ร้องและบรรเลงดนตรีของตระกูลดุริ ยประณี ตมากมายหลาย
ประเภท สามารถแบ่งเป็นเพลงประเภทขับร้องและบรรเลงเพื่อการฟัง เพลงประกอบการแสดง เช่น โขน ละคร ลิเก
หุ่นกระบอก เป็นต้น ดังนั้นจึงมีนักร้องและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงาน เช่น อุษา สุคันธมาลัย ประเวช กุ มุท
นิกร จันทศร สุชาติ คล้ายจินดา ปี๊ บ คงลายทอง ฯลฯ ประเภทของงานที่รับ เช่น งานบรรเลงตามห้องอาหาร
บรรเลงงานแต่งงาน งานบุญบ้าน งานวันเกิด งานศพ งานละคร งานทีวี ฯลฯ และรับสอนดนตรีทั้งในบ้านและนอก
บ้าน ส่วนของการประพันธ์เพลงใหม่นั้นมีอยู่มากพอสมควร ตัวอย่างรายชื่อเพลง ได้แก่ เพลงโหมโรงศรสังคีต เพลง
โหมโรงเงี้ยวระเริง เพลงโหมโรงเทพนม เพลงกราวรามอญ เพลงพม่ากาชับ เพลงสุริโยทัย เพลงสร้อยทะแย เพลง
ดาวกระจ่าง เพลงกระเหรี่ยงเหนือ เพลงมอญบางนางเกร็ง เพลงหุ่นหอก เพลงเทพลีลา และเพลงพญากุญชร ฯลฯ
ความสาเร็จของบ้านบางลาพูไม่ได้มีเพียงการให้กาเนิดนักดนตรี นักร้อง และผู้ชานาญการดนตรีสาขาต่าง
ๆ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักดนตรีเอกแห่งศิลปากรและศิลปินแห่งชาติเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผลการประกวดขับ
ร้อง การบรรเลง การประชันวงที่ได้รับชัยชนะเรื่อยมาทุกยุคทุกสมัย ผลการบันทึกเสียงที่มีอยู่ จานวนมากในหลาย
บริษัทค้าแผ่นเสียง อีกทั้งผลงานที่รับใช้ประเทศชาติผ่านกรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ฯลฯ ย่อมเป็นที่เชื่อถือได้ว่าผลงานของบ้านบางลาภูเป็นผลงานชั้นเอกระดับประเทศ
ปั จ จุ บั น มู ล นิ ธิดุ ริย ประณี ต เป็ น องค์ ก รทางศิ ล ปวัฒ นธรรมที่ ไม่ แ สวงหาผลก าไร มี จุ ด มุ่ ง หมายในการ
สนับสนุนให้มูลนิธิฯ เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ ด้านดนตรีไทย การดาเนินงานทั้งหมดไม่มีจุดประสงค์เชิงพาณิชย์
และจะไม่หาผลประโยชน์เข้ามูลนิธิฯ
มูลนิธิดุริยประณีตมีการจัดการภายในองค์กรแบบไม่เป็นทางการ โครงสร้างองค์กรมีลักษณะของสถาบัน
ครอบครัวดนตรีพื้นฐานอันประกอบด้วยสมาชิกภายในครอบครัวและเครือญาติ โดยการจัดการของครูศุขสืบเนื่องมา
จนถึงการจัดการของมูลนิธิดุริยประณีตในปัจจุบันยังคงมีการจัดการลักษณะของครอบครัวที่จัดการภายในกันเอง
มูลนิธิดุริยประณีตเป็นบ้านดนตรีที่ยังทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เ พลงไทยให้แก่เยาวชนและผู้สนใจโดยไม่จากัดเพศ
และวัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบั น มูลนิธิดุริยประณีตมีปณิธานที่แน่วแน่และใช้เป็นหลักสาคัญในการดาเนินงาน คือ
“ปณิธานและพันธะปฏิบัติของบรรพบุรุษในทางอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ และสนับสนุนการดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
โดยให้ความร่วมมือกับองค์กรของรัฐและเอกชนดาเนินกิ จกรรมเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้ คงไว้เป็น
สมบัติของชาติสืบไป” (ณรงค์ เขียนทองกุล. 2539 : 109)
มูลนิธิดุริยประณีตเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมหลัก ทั้งการสอนภายในบ้าน
หรือภายในมูลนิธิฯ โดยมีลูกศิษย์ มาศึกษาหาความรู้เอง และภายนอกบ้านโดยทาการสอนในสถาบันการศึกษาใน
องค์กรต่าง ๆ อาทิ กรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธ์ โรงงานสุราบางยี่ขัน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ กองดุริยางค์
ทหารบก และในสถาบันการศึกษา อาทิ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์ ) วิทยาลัยนาฏศิลป์
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียน
ราชินี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนวัดสังเวชวิศยาราม โรงเรียนทวีธาภิเศก เป็นต้น
นอกจากนี้ มูลนิธิดุริยประณีตยังเข้าร่วมกิจกรรมและออกแสดงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อีกเป็นจานวน
มาก จะเห็นได้ว่ามูลนิธิดุริยประณีตได้ทาหน้าที่ขององค์กรทางศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ (ต่อเกียรติ
เงินกอง. 2553 : 110)
ประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ ศึกษากล่าวมาข้างต้นทาให้เห็นได้ว่ามู ลนิธิดุริยประณี ตยังคงทาหน้าที่สืบทอดและ
เผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมอย่างเข้มแข็งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยอาศัยความร่วมมือของระบบเครือญาติ ทั้งนี้
มูลนิธิดุริยประณีตเป็นองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมที่มีประเด็นน่าสนใจและควรศึกษาถึงการจั ดการภายในองค์กร
เนื่องจากมูลนิธิดุริยประณีตเป็นบ้านดนตรีไทยที่ยังคงดาเนิ นกิจกรรมทางดนตรีต่าง ๆ สืบเนื่องยาวนานมากกว่า
100 ปี และเป็นที่ยอมรับนับถือของวงการดนตรีไทยจนถึงปัจจุบัน จากประเด็นดังกล่าวนี้ทาให้ผู้ศึกษาเลือกศึกษา
หัวข้อ “การจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต” เพื่อศึกษาวิธีการจัดการภายในองค์กร
ของมูลนิธิ ดุริยประณีต เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมของมูลนิธิดุริยประณีต
2. เพื่อเสนอแนวแนะทางการจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. การจัดการองค์กร หมายถึง วิธีการหรือเทคนิคในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์กรให้สามารถ
ดาเนินกิจกรรมได้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. องค์ ก รทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม หมายถึ ง การรวมตั วกั น ของบุ ค คลหรือ กลุ่ ม คนจั ด ตั้ งเป็ น องค์ ก รเพื่ อ
ดาเนินงานอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
3. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การออกเผยแพร่ การออกแสดงฝีมือทางการบรรเลงดนตรีไทยและ
นาฏศิลป์ไทย และการจัดการประกวดแข่งขันทักษะ
4. มุขปาฐะ หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ดนตรีไทยแบบตัวต่อตัว ปากต่อปาก ไม่มีการบันทึกโน้ต ฉะนั้น
ผู้เรียนจึงต้องใช้ความจาเป็นหลัก อีกทั้งต้องทาความเข้าใจกลอนเพลงและทานองเพลงเป็นสาคัญ
5. บ้านดนตรี หมายถึง แหล่งเรียนรู้ท างด้านดนตรีที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนและเผยแพร่ให้แก่
ผู้สนใจ โดยเป็นการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแนวคิดด้านทรัพยากรการบริหาร กล่าวคือ ปัจจัยที่เหมาะสมต่อ
การดาเนินงานขององค์กรมี 4 ปัจจัย เรียกว่า 4M ประกอบด้วยคน (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์
(Material) และการจัดการ (Management) มีรายละเอียดดังนี้
1. คน คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ หลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล
คือ การจูงใจให้บุคลากรนั้นใช้ความสามารถที่มีในการทางานให้สัมพันธ์กับความสามารถ ความสนใจ ตลอดจนเกิด
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ความพึงพอใจในการทางานมากที่สุด อีกทั้ง ควรพัฒนาบุคลากรโดยการให้การศึกษา อบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ธงชัย สันติวงษ์. 2533 : 95 ; วิมลศรี อุปรมัย. 2553 : 241)
2. งบประมาณ คือ เงินที่ใช้ในการจัดการองค์กร โดยอาจพิจารณาเป็ นเงินทุน กาไรที่ได้หลังจากการ
ปฏิบัติงาน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย และเงินหมุนเวียนในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร (สมคิด บางโม. 2548 :
62 ; พัชสิรี ชมภูคา. 2552 : 3 ; วิมลศรี อุปรมัย. 2553 : 242)
3. วัสดุอุปกรณ์ คือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่ที่ทาให้ การปฏิบัติงานในองค์กรดาเนินไปได้
อย่างเป็นระบบ (สมคิด บางโม. 2548 : 61)
4. การจัดการ คือ การจัดกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและการ
ติดตามผล โดยอาจกาหนดรายละเอียดการทางานทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกาหนดขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบ อานาจการตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานและป้องกั นความขัดแย้งอันอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต (ธงชัย สันติวงษ์. 2533 : 65 ; วิมลศรี อุปรมัย. 2553 : 245)
ทรัพยากรการบริหารหรือปัจจัยที่เหมาะสมต่อการดาเนินงานขององค์กรทั้ง 4 ปัจจัยข้างต้นสรุปได้ดังภาพต่อไปนี้
ภาพที่ 1 ทรัพยากรการบริหารหรือปัจจัยที่เหมาะสมต่อการดาเนินงานขององค์กร

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้แนวคิ ดเรื่องกระบวนการจัดการโดยการนาทรัพยากรการบริหารมาผสมผสาน
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์ กร (Organizing) การนา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling) มีรายละเอียดดังนี้ (พัชสิรี ชมพูคา. 2552 : 5 - 6)
1. การวางแผน คือ การกาหนดเป้าหมายที่องค์กรต้องการประสบความสาเร็จหรือบรรลุเป้าหมายใน
อนาคต ประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน การคาดการณ์ในอนาคต การกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และวิธีการบรรลุเป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์ที่จะใช้ดาเนินการเพื่อนาไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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2. การจัดองค์กร คือ การนาทรัพยากรการบริหารมาทางานร่วมกันโดยครอบคลุมถึงโครงสร้างการทางาน
การกาหนดหน้ าที่ค วามรับผิดชอบ การจั ดกลุ่มงาน ฯลฯ ทั้ งนี้ การจั ดการองค์ กรมีค วามจาเป็ นและก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์หลายด้านต่อองค์กร ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
3. การนา คือ การกระตุ้นการทางานของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้ดาเนินงานได้เต็มความสามารถ เกิด
ประโยชน์ทั้ งตนเองและองค์ กร การนาครอบคลุมถึงการมีปฏิสัมพั นธ์กั บผู้อื่น การแนะแนวทาง และการสร้าง
แรงจูงใจ
4. การควบคุม คือ การติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า
ดาเนินการได้ตามแผนการที่วางไว้หรือไม่ อีกทั้ง การควบคุมจะช่วยให้องค์กรทราบว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไร
อย่างไร เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย เช่น แผนบริหารความเสี่ยง งบการเงิน ฯลฯ
วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ ตลอดจนการสังเกต และการใช้ข้อมูลเอกสาร ทั้งนี้ ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการ
สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหารมูลนิธิดุริยประณีต ครูผู้สอนในมูลนิธิดุริยประณีต หน่วยงานเครือข่ายที่
มูลนิธิดุริยประณีตเคยร่วมกิจกรรมทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทย และผู้เรียนและผู้ปกครอง
ประเด็นคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบด้วยบริบทขององค์กร ประสิทธิผลของการจัดการองค์กร
การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับมูลนิธิดุริยประณีต และความพึงพอใจในการจัดการองค์กร
เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยนาข้อมูลมาถ่ายถอดเสียง และจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่
จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียงผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ผู้วิจั ยนาเสนอผลการวิจั ยโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คื อ การจัดการองค์กรของมูลนิธิดุริยประณี ต และ
แนวทางการจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้
การจัดการองค์กรของมูลนิธิดุริยประณีต
ความสามารถของครูศุข ดุริยประณีต ทาให้บ้านดุริยประณีตได้รับการยอมรับด้านฝีมือทางดนตรี อีกทั้งยัง
ได้มีการถ่ายทอดให้กับทายาท รวมถึงสนับสนุนให้ทายาทไปเรียนเพิ่มเติมจากครูผู้แตกฉานเฉพาะด้านตามความถนัด
ของแต่ละคน ทาให้ทายาทของบ้านดุริยประณีตมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประกอบอาชีพดนตรีของ
ครอบครัวดุริยประณีตมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า ภายหลังได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิดุริยประณีตเมื่อปี พ.ศ.2546
มูลนิธิดุริยประณี ตมีโครงสร้างแบบครอบครัว เครือญาติ และลูกศิษ ย์ อันเป็นหลักสาคั ญ ของมูลนิธิฯ
บทบาทหน้าที่ที่สาคัญของมูลนิธิดุริยประณีต คือ 1) ด้านการเรียนการสอน และ 2) ด้านการออกแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มูลนิธิดุริยประณีตมีวิธีการจัดการองค์กรประกอบด้วยส่วนสาคัญ
หลัก 3 ส่วน คือ
1. ทรัพยากรการบริหาร ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 1) คน มูลนิธิดุริยประณี ตมีจุดเด่นด้านคน คือ มี
ความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีฝีมือเป็นที่ยอมรับของวงการดนตรี 2) วัสดุอุปกรณ์ คือ สื่อการสอนที่
ประกอบด้วยข้อมูลทางดนตรีที่มีคุณค่าและหายาก เช่น เอกสาร เทปคาสเซ็ท แผ่นเสียง รวมถึงเครื่องดนตรีไทยอัน
เป็นหัวใจสาคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนของมูลนิธิดุริ ยประณีต ทั้งยังมีสถานที่สาหรับการเรี ยนการสอนเป็นของตนเอง
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คือ อาคารมูลนิธิดุริยประณีต 3) งบประมาณ มูลนิธิฯ ยังคงพึ่งพาตัวเอง เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และ 4) การจัดการ มูลนิธิดุริยประณีตมีวิธีการจัดการที่ไม่เป็นทางการ ดาเนินการแบบครอบครั ว
ไม่มีการจัดทาหรือจัดเก็บเอกสารลายลักษณ์ที่เป็นระบบ
2. กระบวนการจัดการ มูลนิธิดุริยประณีตนาทรัพยากรการบริหารมาดาเนินการเป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การวางแผน มูลนิธิดุริยประณีตมีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และจัดตั้งองค์กร
ตามปณิธานของบรรพบุรุษในทาง “อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ และสนับสนุนการดนตรีและนาฏศิลป์ไทย โดยให้ความ
ร่วมมือกับองค์กรของรัฐและเอกชนดาเนินกิจกรรมเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงไว้เป็นสมบัติของชาติ
สืบไป” ปัจจุบันมูลนิธิดุริยประณีตมีบทบาทหลักในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 2 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน และ
การเผยแพร่การแสดง เพื่ อดารงไว้ซึ่ งมรดกทางวัฒ นธรรมที่ สาคั ญ ของไทยให้ ค งอยู่สืบ ต่ อไป โดยกาหนดแผน
ดาเนินงานภายในร่วมกันอย่างชัดเจนแต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เน้นให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
(2) การจัดองค์กร มูลนิธิดุริยประณีตมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของบุคลากรภายในองค์กรอย่าง
ชัดเจน โดยแบ่งหน้าที่หลักออกเป็น 2 ด้าน คือ การเรียนการสอน และการเผยแพร่การแสดง
(3) การชี้นา ผู้บริหารของมูลนิธิดุริยประณีตมีการชี้นาและชักจูงให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือกัน
ปฏิบัติงาน ด้วยการพูดคุยอย่างใกล้ชิดสนิทสนม สร้างความเข้าใจร่วมกัน และโน้มน้าวใจให้บุค ลากรในองค์กร
ร่วมงานกันด้วยความจริงใจ
(4) การควบคุม มูลนิธิดุริยประณี ตมีการตรวจสอบการดาเนินงานโดยผู้บริหารสังเกตการณ์ การ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบร่วมกัน อีกทั้งยังได้นาผล
การตรวจสอบการดาเนินงานนั้นมาร่วมกันแก้ไข
3. เครือข่าย มูลนิธิดุริยประณีตไม่สามารถดาเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมได้โดยลาพัง ต้องอาศัยการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร โดยมูลนิธิดุริยประณีตมีการสร้างเครือข่าย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) เครือข่าย
ภายในองค์กร ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาชิกในองค์กร ครูผู้สอน และ 2) เครือข่ายภายนอกองค์กร
ประกอบด้วยผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการประสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน และส่งผลให้การ
ดาเนินการใด ๆ ก็ตามบรรลุเป้าหมาย
แนวทางการจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมต้อ งประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน คื อ ต้องมีการ
จัดการทรัพ ยากรการบริห ารให้เกิดประโยชน์ สูงสุด พร้อมนาสู่กระบวนการจัดการโดยอาศั ยความร่วมมือจาก
เครือข่าย การสร้างเครือข่ายภายในนั้นทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของ
องค์กรได้ อีกทั้ง เมื่อมีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี การร่วมงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องจะทาให้
องค์กรได้รับการช่วยเหลือและสนันสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครือข่ายนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยเอื้อและสนับสนุนให้องค์กร
ดาเนินกิจกรรมไปได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ อันเป็นแนวทางการจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมที่ควรพิจารณา คือ
1. หน่วยงานรัฐบาลควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์องค์กรทางศิลปวัฒนธรรมในลักษณะ “บ้านดนตรี”
หรือแหล่งเรียนรู้ทางดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย เช่น รายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ วารสาร ฯลฯ
2. องค์กรทางศิลปวัฒนธรรมควรปรับตัวด้วยการนาเทคโนโลยีมาใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรของตนเองให้
มากขึ้น รวมถึงใช้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยด้วย
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3. องค์กรทางศิลปวัฒนธรรมควรปรับแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการองค์กรให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เช่น การ
จัดทาเอกสาร การจัดหมวดหมู่เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กร ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อนา
ข้อมูลที่จัดระบบไว้แล้วไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่ามูลนิธิดุริยประณีตมีวิธีการจัดการองค์กรด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ทรัพยากรการ
บริหาร กระบวนการจัดการ และเครือข่าย ทั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยในแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้
1. ทรัพยากรการบริหาร การบริหารจัดการทุกประเภทจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหาร
อันสอดคล้องกับแนวคิดของวิ รัช วิรัชนิภาวรรณ (2550 : 18) ที่กล่าวถึงทรัพยากรการบริหารว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วน
สาคัญต่อการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ มูลนิธิดุริยประณีตมีทรัพยากรการบริหารที่นาเข้า
สู่ระบบอันเป็นปัจจัยที่จาเป็นและเกื้อหนุนให้องค์กรดาเนินกิจกรรมได้อย่ างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหวน พินธุ
พันธ์ (2549 : 15) ที่กล่าวว่าทรัพยากรการบริหารเป็นตัวกลางที่ช่วยในการดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลสาเร็จ
โดยทรัพยากรการบริหารที่สาคัญ คือ 4M ได้แก่ คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ แนวคิดทรัพยากร
ทางการบริหารเป็นส่วนสาคัญในการจัดการองค์กร เมื่อองค์กรมีความเข้าใจและนาทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดจะทาให้การดาเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและสาเร็จลุล่วงได้
ผลการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าทรัพยากรการบริหารที่เป็นจุดแข็งของมู ลนิธิดุริยประณีต คือ บุคคลากร
วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานของณรงค์ เขียนทองกุล (2539) ที่พบว่าความสาเร็จ
ของบ้านบางลาพูไม่ได้มีแต่เพียงการให้กาเนิดนักดนตรี นักร้อง และผู้ชานาญการดนตรีสาขาต่าง ๆ จนถึงได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นนักดนตรีเอกแห่งกรมศิลปากรและศิลปินแห่งชาติเท่านั้ น แต่ยังรวมไปถึงผลการประกวดขับร้องการ
บรรเลง การบรรเลงประชันวงที่ได้รับชัยชนะตลอดทุกยุคทุกสมัย ผลการบันทึกแผ่นเสียงก็มีอยู่เป็นจานวนมากใน
หลายบริษัทค้าแผ่นเสียง อีกทั้งผลงานที่ได้รับใช้ ประเทศชาติผ่านกรมศิลปากร กรมประชาสั มพันธ์โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ฯลฯ รวมทั้งมีบทบาททางด้านดนตรีและละครอันเป็นของหลวงในราชสานักรัชกาลปัจจุบัน ย่อมเป็นที่
เชื่อถือได้ว่าผลงานของบ้านบางลาพูเป็นผลงานชั้นเอกระดับประเทศ และยังสอดคล้องกับงานของต่อเกียรติ เงินกอง
(2553) ที่ พ บว่ า วงดนตรีไทยดุ ริย ประณี ต เป็ น ส านั ก ดนตรี ที่ มี บ ทบาทและความส าคั ญ ต่ อ วงการดนตรีไทย มี
ประวัติศาสตร์การสืบทอดที่ยาวนาน รวมไปถึงเป็นแหล่งสรรพวิทยาองค์ความรู้ทางด้านคีตศิลป์และดนตรีไทย
ผลงานทางวัฒ นธรรมของวงดุ ริย ประณี ต จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ วยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธ์ และสถานศึกษา รวมถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์
ช่องต่าง ๆ ผลงานมีห ลายลักษณะ อาทิ การประชั น วง การประกวดขับ ร้องเพลงไทย การบรรเลงและขับ ร้อ ง
ประกอบการแสดงโขน และละครประเภทต่าง ๆ เช่น ละครร้อง ละครดึกดาบรรพ์ ละครพันทาง ลิเก และหุ่ น
กระบอก ฯลฯ วงดุริยประณี ตมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวในการขับร้องเพลงไทยเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ดุริย
ประณีตยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเปิดสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และสืบทอดพิธีกรรมการ
ไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
2. กระบวนการจัดการ มูลนิธิดุริยประณีตนาทรัพยากรการบริหารมาดาเนินการในกระบวนการจัดการ 4
ขั้นตอน อันสอดคล้องกับงานของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549 : 13) ที่กล่าวว่าการจัดการ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การนาทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การนา
และการควบคุม ซึ่งกระบวนการแต่ละขั้นตอนของมูลนิธิดุริยประณีตนั้นไม่ซับซ้อน เน้นการประสานงานพูดคุยกัน
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อย่างง่าย บุคลากรภายในองค์กรมีความพึงพอใจและเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ มูลนิธิดุริยประณีตยังเปิด โอกาสให้
บุคลากรภายในองค์กรมีสิทธิ์ในการเสนอแนะความคิดเห็นและร่วมกันแก้ปัญหาอีกด้วย
ผลการศึกษาด้านกระบวนการของมูลนิธิดุริยประณีตยังมีความสอดคล้องกับงานของวิมาลา ศิริพงษ์
(2534) ที่พบว่าสกุลพาทยโกศลยังคงสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีโดยยึดแนวปฏิบัติแบบดั้งเดิม ทั้งการจัดองค์กร การ
ถ่ายทอดวิชาโดยคงลักษณะดั้งเดิม ไม่พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามเงื่อนไขของบริบทสังคม ทาให้วัฒนธรรม
ดนตรีของสกุลพาทยโกศลอยู่เฉพาะแค่ภายในเครือญาติและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ค่อนข้างใกล้ชิด ในขณะที่สกุล
ศิลปบรรเลงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสั งคมและปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อตอบรับเงื่อนไขทางสังคม
ทั้งการจัดองค์กรที่อยู่ในรูปแบบมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานของนันทิภา ชั้นบุญ (2553) ที่พบว่ามูลนิธิหลวง
ประดิษฐ์ไพเราะฯ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ยืดหยุ่น และพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมและยุค
สมัย อันแสดงให้เห็นถึงพลวัตทางดนตรี ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมการจัดการความรู้ที่ผู้วิจัยเลือกมาศึกษานั้นมีการ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดดนตรีไทย พบว่าแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและความ
หลากหลายด้านอาชีพของคนที่ดาเนินกิจกรรมเป็นปัจจัยสาคัญในกระบวนการจัดการความรู้ทางดนตรีไทย อีกทั้งยัง
มีปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยรองหรือเป็นเครื่องมือสาคัญในการผลักดันให้การจัดการความรู้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการจัดการที่คานึงถึ งความสามารถในการบริหารงานและความเป็น ไปได้ในการดาเนิน
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับวาระและโอกาส ถือเป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ดนตรีไทย
ออกสู่สาธารณะให้กับองค์กรอื่นที่ดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป
3. เครื อ ข่ า ย มู ล นิ ธิ ดุ ริ ย ประณี ต มี เครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ท าให้ มู ล นิ ธิ ฯ ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ
และสนัน สนุ น อย่างต่อเนื่ อ ง ซึ่งสอดคล้องและเชื่ อ มโยงกับ งานของนฤมล นิ ราทร (2543) ที่ ก ล่าวว่าการสร้าง
เครือข่ายเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกลุ่ม อาจเป็นกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน การ
จัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่างองค์กร ต้อ งอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนหน้าที่จะทาความตกลงเป็น
องค์กรเครือข่าย เหตุผลในการสร้างเครือข่ายทางสังคมนั้น เนื่องจาก 1) ต้องการมีเพื่อนในการทางาน 2) ต้องการ
ทรัพยากรในการทางาน 3) ต้องการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมร่วมกัน 4) ต้องการความชานาญเฉพาะด้านใน
การแก้ไขปัญหา 5) ต้องการประหยัด และ 6) ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าความเป็นทางการในการจัดการเครือข่ายทาให้การประสานงานและ
การทางานเกิดปัญหาและอุปสรรคมากกว่าการจัดการเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากการจัดการเครือ ข่าย
แบบไม่เป็นทางการทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้สะดวกรวดเร็วเพราะมีความคล่องตัว ประเด็นนี้สอดคล้องกับงานของ
เรวดี สกุลพาณิชย์ (2544) ที่พบว่างานหรือภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจเสริมหรือพ่วงเข้ากับภารกิจด้าน
การศึกษา ทั้งนี้ ภารกิจของกรมศิลปากรเป็นงานวิชาการหรือปฏิบัติการเชิงวิชาการที่ต้องอาศั ยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง รวมทั้งเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ ความรับผิดชอบต่อมรดกทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากรจึงควร
มีรูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบนิติบุคคล รับผิดชอบภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติแยกออกจากการศึกษา และ
ยังสอดคล้องกับงานของอัฐพนธ์ บรรจงวุฒิ (2554) ที่พบว่าการรวมตัวของศิลปินเครือข่ายละครกรุงเทพฯ ในสาขา
ศิลปะการแสดง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในกลุ่มศิลปินด้วยกัน
ทั้งยังผลักดันให้องค์กรอื่น ๆ เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยมีทุนจาก 2 ส่วน คือ ค่าสมาชิกจากกลุ่มละครต่าง ๆ
และทุนจากองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย ภารกิจของเครือข่าย คือ การจัดให้มีกิจกรรม ทั้งนี้ พบว่า
ปัญหาของการจัดการเครือข่ายละครกรุงเทพ ได้แก่ ปัญหาการปรับเปลี่ยนคนงาน ปัญหาเกิดความเป็นเอกสิทธิ์
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ปัญหาจากการแบ่งภาคการทางาน ปัญหาจากการประสานงานและติดต่อสื่อสาร ปัญหาการขาดคนบริหารจัดการ
จะสังเกตได้ว่าปัญหาที่พบล้วนแต่เป็นปัญหาด้านการจัดองค์กรทั้งสิ้น และเมื่อนาผลคะแนนการประเมินประสิทธิผล
เครือข่ายมาพิจารณาจะพบว่าเครือข่ายมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการองค์กร
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึ ก ษาต่ อ ในประเด็ น “บทบาทของบุ ค ลากรภายในองค์ ก รกั บ การจั ด การองค์ ก รทาง
ศิลปวัฒนธรรม” เนื่องจากบุคลากรภายในองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมมีบทบาทสาคัญกับการดาเนินงานขององค์กร
ให้ประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
2. ควรศึกษาต่อในประเด็น “การจัดการเครือข่ายองค์กรทางศิลปวัฒ นธรรม” เนื่องจากเครือข่ายเป็น
ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมขององค์กรดาเนินงานได้สาเร็จลุล่วง และมีบทบาทสาคัญกับการดาเนินงานของ
องค์กรให้ประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย
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การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านการขนส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสีข้าวด้วยกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบ
ฟัซซี่ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
A STUDY ON SPATIAL POTENTIAL OF PADDY LOGISTICS TO RICE MILL WITH FUZZY ANALYTIC
HIERARCHY PROCESS (FAHP) AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
นวพร ฝอยพิกุล1 และ สโรชินี แก้วธานี2
Nawaporn Foypikul1 and Sarochinee Kaewthani2
1, 2อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
ในการศึ กษาครั้งนี้ กาหนดวัตถุป ระสงค์ ของการศึ กษา เพื่ อวิเคราะห์ศั กยภาพเชิ งพื้ นที่ ด้านการขนส่ง
ข้า วเปลื อ กไปยั งโรงสี ข้ า วด้ วยกระบวนการล าดั บ ชั้ น เชิ งวิเคราะห์ แ บบฟั ซ ซี่ (FAHP) ร่วมกั บ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ปัจจัยระยะห่างจากโรงสี ปัจจัยระยะห่างจากถนนสาย
หลัก ปัจจัยระยะห่างจากถนนสายรอง ปัจจัยปริมาณผลผลิต ในการกาหนดฟังก์ชันความเป็นสมาชิกของปัจจัยโดย
ทาการแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ระดับตามความเหมาะสม ได้แก่ ศักยภาพสูง (S1) ศักยภาพปานกลาง (S2) ศักยภาพ
น้อย (S3) และศักยภาพน้อยที่สุด(N) จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสาคัญของระดับ
ความเหมาะสมของปัจจัยด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Pair wise comparison) และทาการกาหนดค่ า
ความเป็นสมาชิกด้วยฟังก์ชันความเป็นสมาชิกแบบสามเหลี่ยม (Triangular membership function) จากนั้นทา
การสร้างแผนที่ศักยภาพของที่ดินโดยวิธีการซ้อนทับชั้นข้อมูล (Overlay) แบบ Weight Overlay ระหว่างปัจจัยการ
เข้าถึงกับปัจจัยผลผลิตในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผลการศึกษาพื้นที่ 8 อาเภอตอนบนของ
จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมพบว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงพบมากที่สุดในเขตอาเภอคง คิดเป็นร้อยละ 48.57 ของ
พื้นที่ศักยภาพสูงทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อาเภอบัวใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 20.68 และอาเภอโนนแดง คิดเป็นร้อยละ
16.70 ตามลาดับ โดยผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปใช้เป็นข้ อมูลในการวางแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์ระบบการขนส่งข้าวเปลือกในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ : ข้าว, กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การขนส่ง
ABSTRACT
In this study, the objective is to analyze spatial potential of paddy logistics to a rice mill
with Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and Geographic Information System (GIS). There
were 3 factors adopted for this analysis: 1) distance from a rice mill, 2) distance from a main road,
3) distance from a minor road and yield. In term of specifying membership function of factors,
data was divided into 4 levels of factor suitability; highly potential (S1), moderately potential (S2),
low potential (S3) and lowest potential (N). Referring to experts, pairwise comparison was applied
to compare importance of level of factor suitability. Subsequently, membership function was
specified as Triangular Membership Function. Then, the map of potential surface was created by
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the method of Weight Overlay between access factor and product factor of Geographic
Information System (GIS). According to the study of 8 districts (Amphoe) in northern part of
Nakhon Ratchasima Province, the result demonstrated that high-level potential surface was
mostly found in Amphoe Khong accounting for 48.57%, Amphoe Bua Yai 20.68%, and Amphoe
Non Daeng 16.70%, respectively. Consequently, the outcome of this study could be adopted as
data for planning and developing logistics management of paddy in order to be preparatory for a
logistics hub in the future.
Keywords : Rice, FAHP, GIS, Transportation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ข้ าวเป็ นอาหารหลั กของคนไทยซึ่ งมี การเพาะปลู กอย่ างแพร่หลายในทั่ วทุ กภาคของประเทศ และเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งในปี 2556 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวรวมทั้งประเทศ 65.00 ล้าน
ไร่ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39.43 ล้านไร่ เป็นร้อยละ 60.70 ของประเทศ (สานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา,
2558) ในพื้นที่บริเวณตอนบนของจังหวัดนครราชสีมา จานวน 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอคง บ้านเหลื่อม บัวใหญ่
ประทาย โนนแดง แก้งสนามนาง บัวลาย และอาเภอสีดา ที่มีพื้นที่ขนาด 2,697.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,685,931.25
ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในพื้นที่คือ อาชีพทานา ในปี พ.ศ. 2557 ผลผลิต
ข้าวนาปีของพื้นที่ 8 อาเภอ มีปริมาณ 298,265 ตัน จากผลผลิตข้าวรวมทั้งจังหวัด 1,086,735 ตัน โดยคิดเป็นร้อย
ละ 27.44 ของทั้งจังหวัด (สานักงานจังหวัดนครราชสีมา, 2557) พื้นที่บริเวณนี้จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สาคัญ
อีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา
ในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่สาหรับการปลูกและผลิตข้าว ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาข้าวเปลือกไป
จาหน่ายให้กับโรงสีที่รับซื้อข้าวในพื้นที่ นอกจากการวิ เคราะห์ปัจจัยด้านกายภาพของพื้นที่แล้วการที่สามารถทราบ
ถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจก็สาคัญมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน
ด้านโลจิสติกส์ จากการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยวิธีนาต้นทุนฐานกิจกรรมมาวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานข้าว ซึ่งต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดในแต่ละกลุ่มของโซ่อุปทานข้าวมีความแตกต่างกันแต่ต้นทุนโลจิสติกส์ที่มี
มูลค่ามากของเกือบทุกกลุ่มคือ ต้นทุนการขนส่ง (สนั่น เถาชารี และ ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, 2555) ดังนั้นการที่ทราบถึง
ศักยภาพของพื้นที่ในด้านการขนส่งจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จาหน่ายสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น ข้าว
ข้ อ มู ล กว่า ร้อ ยละ 80 ที่ ถู ก น ามาใช้ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจหรือ จั ด การบางอย่ า ง มั ก มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ
ภูมิศาสตร์โดยข้อ มูล จะถูก นามาผ่า นกระบวนการตัด สิน ใจ เพื่ อ ให้เป็น สารสนเทศเกี่ย วกับ สถานการณ์ในการ
ตัด สิน ใจต่อ ไป ซึ่งการตัดสินใจมักจะพาดพิงถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ในการอ้างอิงข้อมูลเชิ งพื้นที่ที่สามารถระบุ
ตาแหน่งบนพื้นโลกได้ เช่นเดียวกับการขนส่งสินค้า ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นข้อมูลที่สามารถนามาช่วยสนับสนุน
การวางแผนเกี่ยวกับเส้นทางรวมถึงการคานวณระยะทางที่สั้นที่สุดได้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ (FAHP) ในการวิเคราะห์ศักยภาพ
เชิงพื้นที่ด้านการขนส่งข้าวเปลือ กในพื้นที่ 8 อาเภอตอนบนของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการนาเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้นี้จะช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงพื้นที่ ในการสนับ สนุนการวางแผนเกี่ยวกับการ
จัดการด้านโลจิสติกส์ข้าวในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา
ที่มา : ภาพแผนที่ด้วยโปรแกรม Arcgis เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับกระบวนการลาดับชั้ นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่
(FAHP) วิเคราะห์หาศักยภาพของพื้นที่ด้านการขนส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสีข้าว ในบริเวณ 8 อาเภอตอนบนของ
จังหวัดนครราชสีมา
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิ ง
พื้นที่ และวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ เครื่องกาหนดพิกัดตาแหน่งพื้นผิวโลก (Global positioning system : GPS) ใช้
สาหรับสารวจข้ อมูลภาคสนามเพื่ อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแบบจาลอง โปรแกรมทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ใช้สาหรับการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ การสร้างแบบจาลองเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลแผนที่
รายงานเอกสาร และข้อมูลสถิติด้านการเกษตร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
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2.1 ตาแหน่งที่ตั้งของโรงสี จานวน 12 โรงสี ในพื้นที่ศึกษา จากนั้นสร้างชั้น ข้อมูลระยะห่างจากโรงสีและ
สถานที่รับซื้อข้าว ด้วยคาสั่ง Euclidean ในโปรแกรม ArcGIS เพื่อกาหนดเขตรัศมีจากออกจากพื้นที่ชุมชนซึ่งสร้างขึ้น
จากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2554 จากกรมส่ งเสริมการเกษตร จากนั้นทาการจัดช่วงข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การ
แบ่งช่วงแบบ Natural Breaks (Jenks) ออกเป็น 4 ช่วงจากนั้นแปลงเป็นโครงสร้างรูปแบบ กริดเซลล์ข นาด 30 x
30 เมตร เพื่อจะใช้เป็นปัจจัยในแบบจาลอง
2.2 ระยะห่างจากถนนสายหลัก สร้างชั้นข้อมูลระยะห่างจากถนนสายหลัก ซึ่งถนนสายหลัก ได้แก่ ทาง
หลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นเส้นทางการสัญ จรหลักระหว่างจังหวัดและระหว่างอาเภอ ด้วยคาสั่ง
Euclidean ในโปรแกรม Arc GIS เพื่อกาหนดเขตรัศมีจากเส้นถนน จากนั้นทาการจัดช่วงข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การ
แบ่งช่วงแบบ Natural Breaks (Jenks) ออกเป็น 4 ช่วง จากนั้นแปลงเป็นโครงสร้างรูปแบบกริดเซลล์ขนาด 30 x
30 เมตร เพื่อจะใช้เป็นปัจจัยในแบบจาลอง
2.3 ระยะห่ างจากถนนสายรอง สร้ างชั้ นข้ อมู ลระยะห่ างจากถนนสายรอง ซึ่ งถนนสายรอง ได้ แก่
ถนนลาดยางและถนนลูก รัง ที่ใช้สัญ จรภายในอาเภอและสัญ จรตามพื้ น ที่เพาะปลูก ด้วยคาสั่ง Euclidean ใน
โปรแกรม Arc GIS เพื่อกาหนดเขตรัศมีจากเส้นถนน จากนั้นทาการจัดช่วงข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงแบบ
Natural Breaks (Jenks) ออกเป็น 4 ช่วง จากนั้นแปลงเป็นโครงสร้างรูปแบบกริดเซลล์ขนาด 30 x 30 เมตร เพื่อ
จะใช้เป็นปัจจัยในแบบจาลอง
2.4 ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) สร้างชั้นข้อมูลพื้นที่รูปปิด (Polygon) ในมาตราส่วน 1 ต่อ 50,000
แสดงขอบเขตพื้นที่ระดับอาเภอ จากนั้นทาการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงบรรยายปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) ในระดับ
อาเภอ ซึ่งเป็นข้อมูลปริมาณผลผลิตปีการผลิต 2557/2558
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ภาพที่ 2 ชั้นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ที่มา : ภาพแผนที่ด้วยโปรแกรม Arcgis เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยตรรกศาสตร์ฟัซซี่ (FAHP)
3.1 การกาหนดฟังก์ชันความเป็นสมาชิก (Membership function) เป็นการแปลงข้อมูลปัจจัยทั่วไปเป็นค่า
ฟัซซี่ กล่าวคือเป็นขั้นตอนการสร้างระดับความเป็นสมาชิก (Fuzzy membership) ที่สามารถเป็นไปได้ซึ่งฟังก์ชันความ
เป็นสมาชิก (Membership function) เป็นฟังก์ชันที่มีการกาหนดระดับความเป็นสมาชิกของตัวแปรที่ต้องการใช้งาน ซึ่ง
รูปร่างของฟังก์ชันความเป็นสมาชิกมีความสาคัญต่อกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหา โดยฟังก์ชันความเป็นสมาชิกจะ
ไม่สมมาตรกันหรือสมมาตรกันทุกประการก็ได้ อนุรักษ์ สว่างศ์ (2552) จากนั้นในขั้นตอนนี้เป็นการกาหนดค่าความ
เป็นสมาชิกด้วยฟังก์ชันความเป็นสมาชิกแบบสามเหลี่ยม (Triangular membership function) ซึ่งมีตัวเลขความ
เป็นสมาชิกแบบสามเหลี่ยม มีพารามิเตอร์คือ {a, b, c} ดังสมการที่ (1) และแสดงค่าตัวเลขดังตารางที่ 1

Triangular (χ: a, b, c)

 0 ;xa


( x − a)

;a xb

 (b − a )


 (c − x)
;b x c


 (c − b)

(1)
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ตารางที่ 1 แสดงตัวเลขความเป็นสมาชิกแบบสามเหลี่ยม
Fuzzy Number
Triangular Membership Number
1
(1,1,1)
2
(1,2,3)
3
(2,3,4)
4
(3,4,5)
5
(4,5,6)
6
(5,6,7)
7
(6,7,8)
8
(7,8,9)
9
(8,9,10)
การสังเคราะห์ผลลัพธ์ฟัซซี่ เป็นการวิเคราะห์ผลรวมจากตารางเมททริกซ์ของข้อมูลสมาชิกเพื่อ
กาหนดตัวแปรผลลัพธ์ โดยใช้สมการที่ (2) ในการวิเคราะห์ผล กาหนดให้ = { 1, ,……, } เป็นเซตของปัจจัย
โดย

คือจานวนของปัจจัย และให้

,

,…,

เป็นค่าของขอบเขตการวิเคราะห์ของปัจจัยตัวที่

ส าหรั บ ทางเลื อ กการตั ด สิ น ใจของ m โดย I = 1,2,…,n และ
สามเหลี่ยม (Triangular fuzzy numbers)

(j=1,2,...,m) และ Si เป็ น ตั ว เลขฟั ซ ซี่ รู ป
(2)

3.2 การหา Degree of Possibility
กาหนดให้ degree of possibility ของ

ดังสมการที่ (3)
(3)

ก า ห น ด ให้
และ

เป็ น จุ ด ตั ด กั น ร ะ ห ว่ า ง รู ป ส า ม เห ลี่ ย ม
ดังสมการที่ (4)

(4)
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ภาพที่ 3 แสดงค่า Degree of Possibility ของ

กับ

3.3 การหา Degree of Possibility สาหรับ Convex Fuzzy Number
การหา Degree of possibility สาหรับ Convex Fuzzy Number จานวน

หาได้ ดังนี้
(5)

สมมติว่า
(6)
สาหรับ

ทาให้ได้ค่าน้าหนักดังนี้
(7)

และทาการ Normalization ค่าน้าหนักตามสมการดังนี้
(8)
3.4 การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล (Consistency)
การค านวณอั ตราส่ วนความสอดคล้ องกั นของเหตุ ผล (CR) ด้ วยการหาอั ตราส่ วนระหว่ างดั ชนี ความ
สอดคล้องกันของเหตุผล (CI) และดัชนีความสอดคล้องกันจากการสุ่มตัวอย่าง (RI)
3.4.1 สัดส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio)
(9)
กาหนดให้CR = ค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio)
CI = ดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index)
RI = ดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง (Random Index)
3.4.2 ดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index)
(10)
3.4.3 ดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง (Random Index, RI)
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RI เป็นค่าที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งดัชนีการสุ่มตัวอย่างของปัจจัยสามารถเทียบค่าดัชนีจาก
การสุ่มตัวอย่างของปัจจัยได้จากตาราที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง (Random index)
n
1
2
3
4
5
6
RI
0
0
0.58 0.90 1.12 1.24
ที่มา: Thomas & Luis, 2001.

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

ในการตรวจสอบค่าความสอดคล้องโดยที่ CR<0.1แสดงว่าข้อมูลที่ใช้มีความสอดคล้อง
กัน หาก CR>0.1 จะต้องมีการย้อนกลับไปตรวจสอบค่าคะแนนความสาคัญของแต่ละปัจจัยและให้ผู้เชี่ยวชาญปรับการค่า
คะแนน ความสาคัญอีกครั้ง แล้วจึงนาข้อมูลมาคานวณใหม่จนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3.5 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ด้วยสมการเชิงเส้นถ่วงน้าหนัก (Weighted linear combination :
WLC) หลังจากที่ได้ค่าน้าหนัก (Weight) ปัจจัยจากการวิเคราะห์ด้วยตรรกศาสตร์ฟัซซี่ร่วมกับการวิเคราะห์แบบลาดับชั้น
เชิงวิเคราะห์ จากนั้นทาการสร้างแผนที่ศักยภาพของที่ดินโดยวิธีการซ้อนทับชั้นข้อมูล (Overlay) แบบ Weight
Overlay ระหว่างปัจจัยการเข้าถึงกับปัจจัยผลผลิตในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วย สมการ
(11)
Wi
คือ ค่าน้าหนักของชั้นข้อมูล i
χi
คือ ค่าที่คะแนนของระดับความเหมาะสมของปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย ตรรกศาสตร์ฟัซซี่
ผลการวิจัย
1. ผลการกาหนดฟังก์ชันความเป็นสมาชิกตามระดับความเหมาะสมของปัจจัยทางด้านการขนส่ง
การกาหนดฟังก์ชันความเป็นสมาชิกตามระดับความเหมาะสมของปัจจัยทางด้านการขนส่งโดยการแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 4 ระดับ ตามความเหมาะสมของปัจจัย ได้แก่ เหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสม
น้ อ ย (S3) และไม่ เหมาะสม (N) จากนั้ น ท าแบบสอบถามให้ ผู้ เชี่ ย วชาญและนั ก วิ ช าการได้ ท าการพิ จ ารณา
เปรี ย บเที ย บความส าคั ญ ของระดั บ ความเหมาะสมของปั จ จั ยด้ วยการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบรายคู่ (Pair wise
comparison) และทาการกาหนดค่าความเป็นสมาชิกด้วยฟังก์ชันความเป็นสมาชิกแบบสามเหลี่ยม (Triangular
membership function) ของปัจจัยสามารถแสดงผลการคานวณการหาค่าน้าหนักความสาคัญ ดังต่อไปนี้
1.1 ปัจจัยระยะห่างจากโรงสีข้าว
ตารางที่ 3 แสดงผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยระยะห่างจากโรงสีข้าว
S1
S2
S3
N

1.0000
0.3920
0.3299
0.2187

n=4
max λ=4.1113

S1
1.0000
0.5296
0.4152
0.2805

1.0000
0.8706
0.5743
0.3920

1.1487
1.0000
0.4152
0.3147

S2
1.8882
1.0000
0.5743
0.4611

2.5508
1.0000
1.0000
0.8706

R.I.=0.89 จากตารางของ Saaty
C.I.=0.0371C.R.=0.0412 <0.09 ok
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1.7411
1.0000
1.0000
0.8027

S3
2.4082
1.7411
1.0000
0.8706

3.0314
2.4082
1.0000
1.0000

2.5508
1.1487
1.0000
1.0000

s4
3.5652
2.1689
1.1487
1.0000

4.5731
3.1777
1.2457
1.0000
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1.2 ปัจจัยระยะห่างจากถนนสายหลัก
ตารางที่ 4 แสดงผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยระยะห่างจากถนนสายหลัก
S1
S2
S3
N

S1
1.0000
0.6084
0.4152
0.3701

1.0000
0.4884
0.3299
0.2682

n=4
max λ=4.0655

1.0000
0.8706
0.5743
0.6084

1.1487
1.0000
0.6444
0.8027

S2
1.6438
1.0000
0.7579
0.8706

2.0477
1.0000
1.0000
1.0000

1.7411
1.0000
1.0000
0.8027

S3
2.4082
1.3195
1.0000
0.8706

3.0314
1.5518
1.0000
1.0000

1.6438
1.0000
1.0000
1.0000

S4
2.7019
1.1487
1.1487
1.0000

3.7279
1.2457
1.2457
1.0000

R.I.=0.89 จากตารางของ Saaty
C.I.=0.0218C.R.=0.0243 < 0.09 ok

1.3 ปัจจัยระยะห่างจากถนนสายรอง
ตารางที่ 5 แสดงผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยระยะห่างจากถนนสายรอง
S1
S2
S3
N

1.0000
0.4884
0.3494
0.2805

S1
1.0000
0.6084
0.4503
0.3920

1.0000
0.8706
0.6598
0.6598

1.1487
1.0000
0.8027
0.8027

S2
1.6438
1.0000
0.8706
0.8706

2.0477
1.0000
1.0000
1.0000

1.5157
1.0000
1.0000
0.8027

S3
2.2206
1.1487
1.0000
0.8706

2.8619
1.2457
1.0000
1.0000

1.5157
1.0000
1.0000
1.0000

n=4
R.I.=0.89 จากตารางของ Saaty
max λ=4.0613
C.I.=0.0204C.R.=0.0227< 0.09
หมายเหตุ : ผลการคานวณจากโมเดลมีทศนิยมมากกว่า 2 ตาแหน่ง

ภาพที่ 4 แผนที่ผลการกาหนดฟังก์ชันความเป็นสมาชิกของฟัซซี่
ที่มา : ภาพแผนที่ด้วยโปรแกรม Arcgis เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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S4
2.5508
1.1487
1.1487
1.0000

3.5652
1.2457
1.2457
1.0000
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2. ผลการกาหนดค่าน้าหนักของปัจจัยจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี FAHP
นาผลการวิเคราะห์ความเป็นสมาชิกแบบสามเหลี่ยม (TMF) ระหว่างปัจจัยไปทา การสังเคราะห์ผลลัพธ์ฟัซ
ซี่ โดยนาผลลัพธ์ที่ได้นั้นมาวิเคราะห์หา Degree of Possibility และหา Degree of Possibility สาหรับ Convex
Fuzzy Number จากนั้นทาการ Normalization ค่าน้าหนักเพื่อให้ได้ค่าคะแนนในแต่ระดับระดับความเหมาะสม
ของปัจจัย ได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงค่าน้าหนักของปัจจัยการขนส่งที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี FAHP
ปัจจัยบ่งชี้
Fuzzy Number
Normalized weights
lower
middle
Upper
ระยะห่างจากโรงสีข้าว
0.2445
0.4601
0.8094
0.5040
ระยะห่างจากถนนสายหลัก
0.2051
0.3770
0.6875
0.4240
ระยะห่างจากถนนสายรอง
0.1088
0.1629
0.2938
0.0720
หมายเหตุ : การวิเคราะห์ด้วยวิธี FAHP แสดงทศนิยมมากกว่า 2 ตาแหน่ง
หลั ง จากที่ ได้ ให้ ค่ า น้ าหนั ก (Weight) ปั จ จั ย จากการวิ เคราะห์ ด้ ว ยตรรกศาสตร์ ฟั ซ ซี่ ร่ ว มกั บ การ
วิเคราะห์แบบลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ จากนั้นทาการสร้างแผนที่ศักยภาพของที่ดินโดยวิธีการซ้อนทับชั้นข้อมูล
(Overlay) แบบ Weight Overlay ระหว่ า งปั จ จั ย การเข้ า ถึ ง กั บ ปั จ จั ย ผลผลิ ต ในโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีค่าคะแนนความเหมาะสมรวมของแต่ละหน่วยที่ดินจะมีค่าอยู่ในช่วง 0-1 และนามาสร้างแผน
ที่ศักยภาพที่ดินโดยจัดลาดับค่าคะแนนดังนี้
ศักยภาพสูง คะแนน0.000607628 - 0.096929513
ศักยภาพปานกลางคะแนน0.096929513 - 0.173260063
ศักยภาพน้อยคะแนน0.173260063 - 0.273216735
ศักยภาพน้อยที่สุดคะแนน0.273216735 - 0.464043111
2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ด้านการขนส่งในเขต 8 อาเภอตอนบนของจังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ศักยภาพสูง เป็น บริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิง พื้น ที่ด้านการขนส่งข้า วเปลือกอยู่ในระดับ สูง
พบว่ามีพื้นที่รวมทั้ง 8 อาเภอประมาณ 451.84 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 16.44 ของพื้นที่ทั้งหมด เมื่อพิจารณา
เฉพาะพื้นที่ ที่มีศักยภาพสูงพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่ ในเขตอาเภอคง คิดเป็นร้อยละ 48.57 ของพื้นที่ศักยภาพสูง
ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อาเภอบัวใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 20.68 และอาเภอโนนแดง คิดเป็นร้อยละ 16.70 ตามลาดับ โดย
อาเภอที่ไม่มีศักยภาพในระดับสูงเลยคือ อาเภอประทาย
พื้นที่ศักยภาพปานกลาง เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านการขนส่งข้าวเปลือกอยู่ในระดับปาน
กลาง พบว่า มีพื้น ที่ร วมทั้ง 8 อาเภอประมาณ 697.47 ตารางกิโลเมตร คิด เป็น ร้อ ยละ 25.38 เมื่อ พิจ ารณา
เฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพปานกลาง พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาเภอคง คิดเป็นร้อยละ 25.77 ของพื้นที่ศักยภาพ
ปานกลางทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อาเภอประทาย คิดเป็นร้อยละ 19.02 และอาเภอบ้านเหลื่อม คิดเป็นร้อยละ
12.25 ตามลาดับ
พื้นที่ศักยภาพน้อย เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านการขนส่งข้าวเปลือกอยู่ในระดับน้อย
พบว่ามีพื้นที่รวมทั้ง 8 อาเภอประมาณ 910.28 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 33.13 เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มี
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ศักยภาพน้อยส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาเภอบัวใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 24.65 ของพื้นที่ศักยภาพน้อยทั้งหมด รองลงมา
ได้แก่ อาเภอคง คิดเป็นร้อยละ 16.32 และอาเภอประทาย คิดเป็นร้อยละ 13.56 ตามลาดับ
พื้นที่ศักยภาพน้อยที่สุด เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านการขนส่งข้าวเปลือกอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด พบว่า มีพื้น ที่ร วมทั้ง 8 อาเภอประมาณ 688.34 ตารางกิโ ลเมตร คิด เป็น ร้อ ยละ 25.05 เมื่อ พิจ ารณา
เฉพาะพื้น ที่ ที่มีศั กยภาพน้อยที่สุดส่วนใหญ่ อยู่ในเขต อาเภอประทาย คิ ดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมา ได้แก่
อาเภอแก้งสนามนาง คิดเป็นร้อยละ 16.94 และอาเภอบัวใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 14.70 ดังแสดงในตารางที่ 7-8 และ
แสดงการกระจายเชิงพื้นทีข่ องระดับศักยภาพดังภาพที่ 5
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่
ระดับศักยภาพ
เนื้อที่ (ตารางกิโลเมตร)
ศักยภาพสูง
451.84
ศักยภาพปานกลาง
697.47
ศักยภาพน้อย
910.28
ศักยภาพน้อยที่สุด
688.33
รวม
2,747.94

ร้อยละ
16.44
25.38
33.13
25.05
100

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ในด้านการขนส่งเปรียบเทียบระหว่าง 8 อาเภอ
ศักยภาพของพื้นที่ (ร้อยละ)
อาเภอ
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คง
48.57
25.77
16.32
14.53
บ้านเหลื่อม
0.49
12.25
5.69
11.86
บัวใหญ่
20.68
11.90
24.65
14.70
ประทาย
0.00
19.02
13.56
40.50
แก้งสนามนาง
4.56
8.66
13.23
16.94
โนนแดง
16.70
5.79
5.47
0.03
บัวลาย
4.63
4.63
12.99
0.62
สีดา
4.36
11.98
8.09
0.81
รวม
100.00
100.00
100.00
100.00
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงระดับศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านการขนส่งข้าวเปลือก
ที่มา : ภาพแผนที่ด้วยโปรแกรม Arcgis เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อภิปรายผล
จากการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านการขนส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสีข้าวในเขต 8 อาเภอตอนบนของ
จังหวัดนครราชสีมา ด้วยกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ (FAHP) ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) พบว่า ปัจจัยที่มีค่าน้าหนักมากที่สุด คือ ปัจจัยระยะห่างจากโรงสีข้าว ซึ่งหมายถึงปัจจัยนั้นมีความสาคัญมาก
ที่สุดในการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านการขนส่ง เพราะระยะห่างจากโรงสีข้าวมีผลโดยตรงต่อต้นทุนค่าขนส่งและ
ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า กล่าวคือ หากมีระยะห่างมากยิ่งทาให้มีต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้น ดั งที่ สนั่น เถาชารี และ
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส (2555) ได้วิเคราะห์ต้น ทุน โลจิส ติก ส์ด้ว ยวิธีต้น ทุน ฐานกิจ กรรม มาวัด ประสิท ธิภ าพการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว ซึ่งต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดในแต่ละกลุ่มของโซ่อุปทานข้าวมีความแตกต่างกันแต่
ต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีมูลค่ามากของเกือบทุกกลุ่มคือ ต้นทุนการขนส่ง ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการการขนส่ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานข้าว จากผลการศึกษาพื้นที่ 8 อาเภอ พบว่าพื้นที่ที่มี
ศักยภาพด้านการขนส่งอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 16.44 โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาเภอคง บัว
ใหญ่และโนนแดง เนื่องจากอาเภอคง บัวใหญ่และโนนแดง มีจานวนโรงสีหลายแห่งในพื้นที่และตาแหน่งที่ตั้งของ
โรงสีตั้งอยู่ติดถนนสายหลัก การที่มีโรงสีซึ่งคือ แหล่งรับซื้อข้าวหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่งผลให้ระยะห่างระหว่างจากโรงสี
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ข้าวกับพื้นที่เพาะปลูกอยู่ไม่ไกลกันมากนัก ส่วนพื้นที่ศักยภาพน้อยที่สุด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ตอนบนของอาเภอประทายและ
บางส่วนของอาเภอแก้งสนามนาง ที่มีระยะห่างจากโรงสีมากและมีระยะทางไกลจากถนนสายหลัก
ข้อเสนอแนะ
เพื ่อ ยกระดับ ศัก ยภาพด้า นการขนส่ง ข้า วให้เพิ ่ม มากขึ ้ น ควรพิจ ารณาเพิ ่ม โรงสีห รือ สถานที ่รับ ซื ้อ
ข้าวเปลือกในเขตพื้นที่ตอนบนของอาเภอประทายและบางส่วนของอาเภอแก้งสนามนาง เพื่อรองรับผลผลิตในพื้นที่และ
เพิ่มความสะดวกให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถนาแนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านการ
ขนส่งข้าวมาประยุกต์ใช้กับสินค้าเกษตรอื่นที่สาคัญของจังหวัด เช่น มันสาปะหลังและอ้อย แผนที่ต่าง ๆ ที่ได้จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับอาเภอรวมถึงแผนที่ระดับศักยภาพของพื้นที่ สามารถนาไปใช้เป็นสื่อพื้นฐาน
ที่อธิบายถึงบริบทชุมชนในด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมได้
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การสื่อสารกับการต่อรองอานาจและการสร้างอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น:
ศึกษากรณีสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
COMMUNICATION, POWER NEGOTIATION AND IDENTITY CREATION OF DIASPORA PEOPLE IN
LOCAL FOOTBALL CULTURE AREA: A CASE STUDY OF NAKHON RATCHASIMA MAZDA FC.
AND BURIRAM UNITED
จิรพัฒน์ โทพล1
Jirapat Thophon1
1นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทคัดย่อ
บทความนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นนาเสนอให้เห็นถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมผ่านการสื่อสารใน
พื้ นที่ วัฒ นธรรมฟุ ตบอลท้ องถิ่น ในบทบาทของโลกาภิ วัตน์ ที่กระทบต่ อการเคลื่ อนที่ ของผู้ค น โดยมุ่งศึ กษา 1)
รูปแบบการสื่อสารและวัฒนธรรมความเป็นท้องถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาการก่อตัวของ
แฟนบอลพลัดถิ่นต่างชาติในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น และ 3) เพื่อศึกษาการสื่อสารเพื่อการสร้างและการ
ธารงอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธี 1) การวิจัย
เอกสาร 2) การสังเกตภาคสนามแบบมีส่วนร่วม 3) การสังเกตภาคสนามแบบไม่มีส่วนร่วม และ 4) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก โดยศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแฟนบอลพลัดถิ่นโดยมีโ ครงสร้างคาถามเป็นแนวทางและ
แบบบันทึกการสังเกตผลการวิจัยพบว่า 1) ระหว่างแฟนบอลไทยกับแฟนบอลพลัดถิ่นไม่มีความแตกต่างในเรื่องของ
รูปแบบการสื่อสาร แต่แฟนบอลไทยมีการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารในปริมาณสูงกว่าคนพลัดถิ่น ส่วนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจะนามาเป็นองค์ประกอบในการสร้ างอัตลักษณ์ของสโมสร 2) ด้านการก่อตัวท้องถิ่นของแฟนบอลพลัดถิ่น
ต่างชาติ พบว่าปัจจัยที่ทาให้เป็นแฟนบอลมักเกิดจากสื่อบุคคลเช่นภรรยาชาวไทยและเพื่อนนอกเหนือจากการทา
ผลงานของทีมที่ประสบความสาเร็จ 3) คนพลัดถิ่นที่มาเป็นแฟนบอลสโมสรท้องถิ่นสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
ต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของสโมสรมากขึ้น และผสมผสานสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นใหม่
คาสาคัญ : การสื่อสาร, อัตลักษณ์, แฟนบอลพลัดถิ่น
ABSTRACT
This article was objected to present the cultural change situation via communication in
local football culture. It also expresses the interaction between global and local culture in the
globalization society. Globalization has social impacts on the ethnos capes. The research then
was objected to study 1) the communication patterns and local culture in local football culture
area, 2) the construction of diaspora football fans in local football culture area, and 3) the
communication for diaspora people’s identity construction and maintenance in local football
culture area. The qualitative methodology was concluded the study by documentary research,
participant observation, non-participant observation and in-depth interview. Data was collecting
from diaspora fans samples by structured interviewing and observing form for narrative and
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discussion. The results were 1) between diaspora fans with Thai fans there was no difference of
communication patterns and communication usage of communication tools. Thais used more
tools than the diaspora football fans did. The local culture was the elements which created the
local football club identity, 2) parting from success of the team, the factor that changed the
football fans to become the supporters was the personal medium; wives and friends, and 3) the
communication used for the new identity construction and maintenance was expressed by
cheering. It was a Hybridization creating their new identity.
Keywords : Communication, Identity, Diaspora local football fans
บทนา
การศึกษาคนพลัดถิ่นที่มีอยู่ในแวดวงวิชาการมีการศึกษาในหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องของการเมือง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม แต่ ที่ มี ก ารศึ ก ษากั น อย่ า งกว้ า งขวางในศาสตร์ ด้ า นนิ เทศศาสตร์ แ ละการ
สื่อสารมวลชนมักจะปรากฏในรูปแบบของการสื่อสารอัตลักษณ์ดังเช่นงานวิจัยของสุ จิตราเปลี่ยนรุ่ง (2551) เรื่อง
การสื่อสารเพื่ อสร้างธารงรักษาและต่อรองอัตลักษณ์ ค วามเป็ น มอญของกลุ่ มชาวมอญพลัดถิ่น ในประเทศไทย
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ หรืองานวิจัยของ กรรณิ การ์ วรหาร (2556) เรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์ ความเป็น
เวียดนามของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนมทั้งนี้เป็น
การศึกษาถึงการสร้างและการธารงรักษาอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่น รวมถึงการต่อรองทางวัฒนธรรมและการสื่อสาร
ระหว่างคนพลัดถิ่นกับคนในประเทศที่คนพลัดถิ่นอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมในบริ บท
ของคนพลัดถิ่นกับคนที่เป็นเจ้าของประเทศ ก่อให้เกิดผลตามมามากมายในแง่ของการสื่อสาร ดังนั้นเพื่อสร้างความ
เข้าใจตัวตนหรืออัตลักษณ์ระหว่างกันในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ (Globalization) ตาม
ทัศนะของ Marshall McLuhan ในเรื่องการกาเนิดหมู่บ้านโลก (กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2553, น.
147-9) จึงต้องมีการศึกษาวิจัยประเด็นใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกันในเรื่องความเป็นตัวตนของแต่ละวัฒนธรรม
เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมและเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของตนบนพื้นฐานคติที่เชื่อว่าสังคมโลกาภิวั ตน์
เป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมที่หลากหลายหรือสังคมพหุนิยม (Pruralism)
เมื ่อ กล่า วถึง บทบาทโลกาภิว ัต น์ (Globalization) ที ่ม ีต ่อ การเปลี ่ย นแปลงของสัง คมโลกนั ้น มี
ผลกระทบในหลากหลายมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ Arjan Appadurai
(1996, p.33) กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ Modernity at Large ว่าเกิดจากการเคลื่อนที่อยู่ 5 ประการคือ 1) การเคลื่อนที่ของ
ผู้คน (Ethnoscapes) 2) การเคลื่อนที่ของสื่อ (Mediascapes) 3) การเคลื่อนที่ของเทคโนโลยี (Technoscapes) 4)
การเคลื่อนของเงินตรา/เงินทุน (Finanscapes) และ 5) การเคลื่อนที่ของความคิด/อุดมการณ์ (Ideoscapes) ซึ่ง
เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาวะการเคลื่อนไหลของวัฒนธรรมโลก (Global cultural flow) ในยุคโลกาภิ
วัตน์ใน 5 มิติที่สาคัญ ทั้งนี้การข้ามไปมาของผู้คน (Ethnoscapes) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงที่
สาคัญคือ “คนพลัดถิ่น” (Diaspora)
สิ่งที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา คือผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนย้ายไปมาของ
ผู้คน (Ethnoscapes) ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ไปมาที่มักก่อให้เกิดการสื่อสารในหลายระดับ ทั้งที่พบได้ตั้งแต่การสื่อสาร
ขั้นต้นคือการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) จนไปถึงระดับสูงสุดคือการสื่อสารมวลชน
(Mass communication)
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ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเมื่อกีฬาชนิดใดถูกบรรจุเข้าเป็นประเภทกีฬาเพื่อแข่งขันในโอลิมปิกแล้ว ก็เสมือน
ว่ากีฬาชนิดนั้น ๆ เป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติ ส่วนกติกา เสียงนกหวีดและการสื่อสารที่ใช้ประกอบในการแข่งขัน ก็
คือสิ่งที่นามาเป็นข้อตกลงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการสื่อสารร่วมกันระหว่างเกม ไม่เพียงแต่ผู้คนในวงการ
กีฬาเท่านั้นที่ได้ใช้และเข้าใจภาษากีฬา แต่ผู้รับชมหรือแฟนกีฬาก็ได้ใช้ภาษาเดียวกันนี้ ด้วยเช่นเดียวกัน กีฬาจึง
เปรียบเที ยบได้กับ “ภาษาสากล” (Lingua franca) ที่ มีก ารสื่อสารด้วยข้อตกลงที่ ให้ ค วามหมายเดียวกั นแม้ใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (Firth, 1996; Swann, Deumert, Lillis, & Mesthrie, 2004 อ้างถึงใน สรรพร ศิริขันธ์ ,
2557, น. 51) เมื่อพูดถึงว่ากีฬาสัมพันธ์กับคนพลัดถิ่นอย่างไร Allan Guttman ก็ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการศึกษา
กีฬาว่า ต้องนามาคิดใหม่ทาใหม่ ให้แตกต่างจากการศึกษาในมิติเดิม ทั้งเรื่องของทฤษฎีทางสังคมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการของกีฬาและการกาเนิดขึ้น ของกีฬาสมัยใหม่ รวมถึงหาข้อเสนอใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติของคนพลัดถิ่น
ในกีฬามาศึกษาหาผลผลิตทางสังคมทั้งในรูปของสัญ ญะ ผลกระทบทางสังคม รวมถึงการศึกษาผลกระทบทาง
การเมือง (Carrington, 2010, p. 24-25)
เมื่อต้องการศึกษาเรื่องกีฬาเกี่ยวกับการสื่อสาร นักวิจัยส่วนมากก็มักนิยมศึกษาเรื่องอัตลักษณ์และความเป็น
แฟน (Fans) เช่น แฟนคลับฟุตบอลในสโมสรต่างๆในพรีเมียร์ลีก และสโมสรในไทยพรีเมียร์ลีก ดังเช่นงานวิจัยของ
กุลวิชญ์ สาแดงเดช (2551) เรื่องการใช้สื่อเพื่อสร้างและธารงรักษาอัตลักษณ์ของแฟนสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรีที่
ทาการศึกษา อัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของแฟนสโมสรฟุตบอล ชลบุรี เอฟซี โดยข้อค้นพบที่สาคัญที่สามารถนามา
อภิปรายร่วมกับงานวิจัยชิ้นนี้ได้ คือการจะก้าวเข้ามาเป็นแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นนั้น ต้องมีลักษณะของ
ความเป็นท้องถิ่นนิยมเป็นตัวแปรตั้งต้น และตัวแปรตามคือการเป็นแฟนบอลของสโมสรท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้ศึกษา
แฟนบอลพลัดถิ่นเป็นกลุ่มเป้าหมาย กุลวิชญ์ จึงตั้งคาถามว่าถ้าหากเป็นแฟนบอลพลัดถิ่นชาวต่างชาติจะมาเป็นแฟน
สโมสรชลบุรีได้อย่างไร ถ้าปราศจากความรู้สึกท้องถิ่นนิยมเป็นทุนตั้งต้นตามข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยได้นาข้อสังเกตนี้
นามาศึกษาต่อในงานวิจัยชิ้นนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารและวัฒนธรรมความเป็นท้องถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษาการก่อตัวของแฟนบอลพลัดถิ่นต่างชาติในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น
3. เพื่อศึกษาการสื่อสารเพื่อการสร้างและการธารงอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น
นิยามศัพท์
คนพลัดถิ่น หมายถึง คนพลัดถิ่นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดกลุ่มตัวอย่างคือ จังหวัดนครราชสีมาและ
บุรีรัมย์ โดยไม่ใช่ผู้ที่มีถิ่นกาเนิด (Homeland) อยู่ในที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน มีสถานะเป็นผู้อาศัย และอาจย้ายถิ่นด้วยต่าง ๆ
ตามทัศนะของ Cohen (2008) แบ่งไว้ 5 ประเภท ในกรณีของการวิจัยนี้ คือ กลุ่มคนพลัดถิ่นที่เป็นแฟนบอลและเข้าเกณฑ์
การแบ่งประเภทของคนพลัดถิ่นของ Cohen
อัตลักษณ์ หมายถึง เครื่องหมายที่นามาใช้สื่อถึงการเป็นเชื้อชาติของตนเองที่มีที่มาจากดินแดนที่เป็น
มาตุภูมิ (Homeland) ที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการรับฟังและมองเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ที่
ทาการสารวจ เช่น ภาษา ท่วงท่า กิริยา การแต่งกาย การสื่อสาร อาหาร ภูมิปัญญา เป็นต้น
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การสื่อสาร หมายถึง ลักษณะการติดต่อสื่อสารระหว่างคนพลัดถิ่นภายในชุมชนคนพลัดถิ่น การสื่อสาร
ระหว่างคนพลัดถิ่นกับชุมชนเจ้าบ้าน เป็นระดับของการสื่อสารในทุกระดับตั้งแต่การสื่อสารระหว่างบุคคล การ
สื่อสารกลุ่ม การสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารมวลชนโดยอาศัยช่องทางหรือเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ
การสื่อสารกีฬา หมายถึง การรายงานและกระบวนการสร้างความหมาย ค่านิยม หรืออุดมการณ์ทางสังคมผ่าน
ตัวบทหรือเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬา โดยมี นักกีฬา องค์กรกีฬา องค์กรสื่อ และผู้ชม เข้ามามีส่วนร่วมกันผลิต และสื่อสาร
ความหมายผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสารผ่านบุคคล สื่อสารผ่านสื่อชุมชน สื่อกิจกรรม สื่อวัฒนธรรม สื่อออนไลน์ และการ
สื่อสารมวลชน เป็นต้น และการเป็นตัวแทนในเชิงความหมาย (Meaning) ที่มีผลผลิตออกมาทั้งในรูปของสัญญะ
ผลกระทบทางสังคม รวมถึงผลกระทบทางการเมือง
การสื่อสารอัตลักษณ์ หมายถึง การแสดงตัวตนว่าเราเป็นใคร เช่น ชาติกาเนิด (Race) ชนชั้นทางสังคม (Social
class) สั ญ ชาติ (Nationality) เพศและความทุ พ ลภาพ (Sexuality and disability) และการรวมกลุ่ ม ทางสั งคม
(Localized social group) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมาชิ ก กลุ่ ม ใด ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คนอื่ น ๆ กิ จ กรรมการบริ โ ภค
(Consumption) เช่น การกินอยู่ การแต่งกาย การพูดภาษา การสร้างบุคลิกภาพ การใช้เวลาว่าง การเรียนหนังสือ การ
เล่นกีฬา การดูหนังฟังเพลง ไปจนถึงรสนิยมและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย
สื่อ หมายถึง แหล่งข่าวสารที่ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง มีการบันทึกเพื่อการเผยแพร่ไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อ
บุคคล สื่อมวลชนเช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต สื่อกิจกรรม สื่อออนไลน์
วัฒนธรรมฟุ ตบอล หมายถึ ง กลุ่ มคน รูปแบบการแสดงออก รูปแบบกิ จกรรม รูปแบบการสื่ อสารและการ
สื่อสารมวลชน หรือการกระทาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลที่มีการปฏิบัติโดยคนจานวนหนึ่ง และมีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการกระทาให้สังเกตได้ เช่น ภาษา ท่วงท่า กิริยา การแต่งกาย การสื่อสารและการกระทาต่าง ๆ รวมถึง
ทางด้านความคิดซึ่งสังเกตไม่ได้ เช่น ความเชื่อ ทัศนคติ และความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มที่มีต่อผู้อื่น
วัฒนธรรมการเชียร์ หมายถึง รูปแบบการเชียร์ของแฟนคลับในลักษณะที่เป็นการแสดงถึงการให้กาลังใจ หรือ
ส่งเสริมกิจกรรมของสโมสรฟุตบอลที่ตนเองชื่นชอบ ทั้งในสนามและนอกสนาม เช่น การแต่งกาย กริยาท่าทาง และการ
กระทาต่าง ๆ ที่สมาชิกแสดงออกรวมถึงการดาเนินชีวิต (Life style) ในชีวิตประจาวัน เช่นการสร้างกลุ่มเพื่อเชียร์
พบปะ พูดคุย สนทนา ถ่มถุย ของแฟนคลับสโมสรในพื้นที่และเวลาต่าง ๆ
ฟุตบอลท้องถิ่น หมายถึง การแข่งกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ระดับท้องถิ่น ที่มีลักษณะ ใช้ชื่อจังหวัดหรือชื่อ
ท้องถิ่นเป็นชื่อสโมสร และ มีลักษณะที่เป็นตัวแทนของจังหวัดหรือท้องถิ่นตามชื่อของสโมสร และไม่ใช่ทีมที่มีชื่อสโมสร
เป็นลักษณะเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมและความเป็นท้องถิ่นของแฟนบอลในวัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ การ
สังเกตภาคสนามแบบมีส่วนร่วม (Participant observation research) การสังเกตภาคสนามแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation research) และการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth interview) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างคนพลัดถิ่นชาวต่างชาติ การวิจัยนี้มุ่งศึกษาคนเป็นเป้าหมายหลักตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพและ
ศึกษาคนพลัดถิ่นชาวต่างชาติที่ตรงตามกรอบทฤษฎีลักษณะของคนพลัดถิ่นข้อใดข้อหนึ่งของ Cohen ได้แก่ แฟน
บอลชาวต่างชาติที่เชียร์สโมสรฟุตบอลท้องถิ่น แบ่งเป็นสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 27 คน และสโมสรบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด23 คน รวมเป็นจานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยได้อาศัยใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการเก็บข้อมูล ดังเช่น เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ และสมุด
บันทึก และผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ คือ
1. สัมภาษณ์เจาะลึกโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างกาหนดเป็นแนวคาถาม
2. แบบบันทึกการสังเกต (Observe form)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจั ยลงพื้ นที่ สัมภาษณ์ เจาะลึกโดยใช้ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างกาหนดเป็ นแนวค าถาม แล้วลง
สัมภาษณ์ในพื้นที่ที่กลุ่มตัวอย่างแฟนบอลต่างชาติชุมนุมรวมตัวกัน โดยอาศัยการสุ่มแบบบังเอิญ ระหว่างสัมภาษณ์
ผู้วิจัยจะเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสตอบอย่างอิสระเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความเจาะลึกและลื่นไหล โดยได้และที่
สาคัญที่สุดคือ การพยายามปรับตนเองให้กลมกลืน และเข้าใจสมาชิกให้ได้มากที่ สุด โดยการศึกษาถึงลักษณะการ
แต่งกาย กิริยาท่าทาง ประวัติส่วนตัวประกอบการเก็บข้อมูลและนามาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการหาข้อมูลเพื่อนามาเป็นหลักฐานและ เหตุผลใน
การสรุปความจริงทางสังคม ซึ่งโดยทั่วไปตามระเบียบวิธีวิจัยมักใช้วิธีการอุปนัย หมายถึงการนาเอาข้อเท็จจริงที่ได้
จากการลงสนามวิจัยที่จาเป็นและเพียงพอต่อความจริง แล้วนาไปสู่ข้อยุติหรือ ข้อสรุป และในส่วนของการนาเสนอ
ข้อสรุปทั่วไปอาจดาเนินการตาม “กรอบแนวเทียบ” (Metaphor) (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2545)
1. การวิเคราะห์ ด้ วยการบรรยาย (Narrative) คื อ การวิเคราะห์ ด้ วยการสาธยายในสิ่ งที่ เห็ น ซึ่ งเป็ น
ข้อเท็จจริง
2. การวิเคราะห์ ด้ วยการอภิ ป ราย (Discussion) คื อ การวิเคราะห์ ด้ วยการอภิ ป รายโดยอาศั ย บริบ ท
โดยรอบตีความไปตามทฤษฎีที่ยึดเป็นทฤษฎีหลัก
ผลการวิจัย
1. รูปแบบการสื่อสารและวัฒนธรรมความเป็นท้องถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น
เมื่อเรากล่าวถึงจิตสานึกร่วมของความเป็นท้องถิ่นในกรณีของ “จิตสานึกร่วมของความเป็นโคราช”
หรือ “โคราชนิย ม” ในงานวิจ ัย ชิ ้น นี ้ เป็น ค าที ่ใ ช้เป็น ตัว แทนลัก ษณะทางรูป ธรรมและนามธรรมที ่เกี่ย วกับ
จิตสานึกร่วมความเป็นโคราช จะต้องมีความโดดเด่นแตกต่างจากความเป็นท้องถิ่นในแหล่งอื่นและอาจมีปรากฏ
ให้พบเห็นได้เพียงในโคราชเท่านั้น สิ่งที่เป็นตัวแทนของจังหวัดโคราชจึงสอดคล้องกับความหมายของคาว่า “อัตลักษณ์”
ด้านนักวัฒนธรรมศึกษาเชื่อว่ากระบวนการหนึ่งที่คนเราก่อรูป “ตัวตน”หรือประกอบสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมานั้น อาจดู
ได้จากกิจกรรมการบริโภค (Consumption) ในชีวิตประจาวันของผู้คน เช่น การกินอยู่ การแต่งกาย การพูดภาษา การ
สร้างบุคลิกภาพ การใช้เวลาว่าง การเรียนหนังสือ การเล่นกีฬา การดูหนังฟังเพลง ไปจนถึงรสนิยมและรูปแบบการใช้
ชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย (สมสุข หินวิมาน, 2548, น. 428)
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์โคราช อาจเกิดจากชีวิตประจาวันของผู้คน แต่ปัจจัยทางกายภาพก็เป็นตัว
แปรในการสร้างอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างของชาวโคราชเช่นเดียวกัน เช่น ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์/
โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ เศรษฐกิจ การเมือง กีฬา และการสื่อสาร โดยปัจจัยเหล่านี้จะกาหนดอัตลักษณ์
ว่าเราเป็นใคร เราเหมือนหรือต่างจากคนอื่นอย่างไร เช่นเดียวกับ“จิตสานึกร่วมของความเป็นบุรีรัมย์”หรือ “บุรีรัมย์
นิยม” ในงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นคาที่ใช้เป็นตัวแทนลักษณะทางรูปธรรมและนามธรรมที่เกี่ยวกับจิตสานึกร่วมความเป็น
บุรีรัมย์
เมื่ออัตลักษณ์ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างล่องลอยไม่มีที่มาที่ไป โคราชนิยมและบุรีรัมย์นิยมก็ไม่ได้เกิดขึ้นมา
จากสุญ ญากาศ แต่มีสาเหตุปัจจัยรูปธรรมและนามธรรมที่ก่อให้จิตสานึ กร่วมความเป็นโคราชและบุรีรัมย์ เช่ น
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตัวแปรต้น (1) สร้างให้เกิดอัตลักษณ์ (2) จึงเกิดสานึกร่วม
ความเป็นโคราชหรือโคราชนิยม (3) ดังภาพที่ 2
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ปัจจัยการก่อตัวของอัตลักษณ์โคราชและบุรีรัมย์

อัตลักษณ์โคราชและบุรีรัมย์

จิตสานึกร่วมความเป็นโคราชและบุรีรัมย์หรือ
“โคราชนิยม” และ “บุรีรัมย์นิยม”

ภาพที่ 2 แสดงลาดับของตัวแปรที่ก่อให้จิตสานึกร่วมความเป็นโคราชและบุรีรัมย์
ลักษณะของความเป็นโคราชนิยม ของวัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่นในสโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซี มีความโดด
เด่นของความเป็นโคราชในปัจจัยที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ (แมวโคราช) และฐานคติความเชื่อทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ย่าโมเชื่อมโยงไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชาติพันธุ์ของประชากรมากที่สุด แต่ความเป็นโคราชที่พบว่ามีความโดดเด่นน้อย
กลับกลาย เป็นปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่อวัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่นของสโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซี
ผลวิจัยชี้ว่า สิ่งแรกที่จะต้องนึกถึงเมื่อเอ่ยถึงสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีคือแมวโคราช ซึ่งแมวโคราช
นั้นเป็นสัตว์พื้นถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาแมวสีสวาดหรือแมวไทยโคราช เปรียบเสมือนตัวแทนแฟนบอลซึ่งมีความ
โดดเด่นในวัฒนธรรมฟุตบอลสโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซี และแฟนบอลยังเรียกตนเองว่าแมวกลุ่มต่าง ๆ และ
สัญลักษณ์ของสโมสรก็เป็นแมวไทยโคราช
อี ก อั ต ลั ก ษณ์ ห นึ่ ง รองลงมาของชาวโคราชคื อ ท้ า วสุ ร นารี ห รื อ ย่ า โม ที่ เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด
นครราชสีมา เนื่องจากวิทยานิพนธ์ที่เคยกล่าวมาก่อนหน้านี้เมื่อกล่าวถึงอัตลักษณ์โคราชหลายฉบับ ตั้งยึดโยงเกี่ยวกับย่า
โมว่าเป็นอัตลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวโคราชลักษณะพิเศษ คือย่าโมสามารถรวมทุกสิ่งที่เป็นปัจจัยของ
ชาวโคราชไว้ในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเพียงสิ่งเดียวได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเมือง ชาติพันธุ์วรรณาความเชื่อ ภาษา
วัฒนธรรมและเพลงโคราช ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับท้าวสุรนารีหรือย่าโมแทบทั้งสิ้น อย่างไรก็ดีลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของ
ย่าโมในวัฒนธรรมฟุตบอลโคราชกรณีศึกษาสโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซีก็เป็นเรื่องของความเชื่อและชาติพันธุ์ในส่วน
ของความเชื่อ ก็มักจะไปจุดธูปเทียนขอไหว้วอนย่าโมทุกครั้งก่อนเดินทางไปแข่งขันเพื่อสร้างขวัญกาลังใจแสดงว่า “โคราช
นิยม” ยังยึดโยงกับสิ่งที่เป็นความเชื่อและไม่สามารถลบหลู่ได้ คงรูปแบบโบราณคร่าครึ มีลักษณะอนุรักษ์นิยมในความ
เป็นโคราช ในขณะที่สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดมีพยายามสร้างความเป็นสากลมากกว่า
ซึ่ง ในกรณีข องสโมสรบุรีรัม ย์ ยูไ นเต็ด ก็มัก จะปรากฏภาพลัก ษณ์ข องคุณ เนวิน ชิด ชอบขึ้น มาก่อ น
เสมอเป็นปัจจัยสาคัญที่สร้างให้สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดประสบความสาเร็จในสายตาของบุคคลทั่วไป จากผลวิจัยพบว่า
แฟนบอลชาวไทยต่างยกย่องว่าเพราะคุณเนวินจึงมีสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และเมื่อมีสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จึงทาให้ชาว
จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ดีกินดี ห่างไกลจากความยากจน ทั้งนี้ พลังอานาจทางการเมืองจึงยังคงอยู่ควบคู่ธุ รกิจกีฬาของ
สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
อย่างไรก็ดีการเมืองก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อความเป็นบุรีรัมย์นิยม ในวัฒนธรรมฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด แต่เป็นการดาเนินงานเชิงการตลาดและการสื่อสารของสโมสร ที่จะนาจุดเด่นของจังหวัดในด้านต่าง ๆ มาสร้าง
ให้เป็นจุดขายของสโมสร เช่นการนิยามคาว่าเซราะกราวภายใต้ความหมายใหม่ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นในวัฒนธรรม
ฟุตบอลบุรีรัมย์
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นอกจากนี้ เป้ าหมายของสโมสรสโมสรบุ รีรัม ย์ ยูไนเต็ด ไม่เพี ยงแต่ก ารสร้างความยิ่งใหญ่ ข องสโมสร
ภายในประเทศไทย แต่ยังมีเป้ าหมายในการสร้างความเป็นสากลในระดับนานาชาติ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีการ
สื่อสารในลักษณะสร้างความหมายใหม่ของความเป็นท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นรูปแบบการเชียร์ การดาเนินงาน และการสร้างทีม ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดจึง
พยายามจัดการการสื่อสารให้เป็นสากล
2. การก่อตัวของแฟนบอลพลัดถิ่นต่างชาติในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น
การก่อตัวของแฟนบอลชาวไทยของสโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซี เริ่มสมัยกาเนิดสโมสรฟุตบอล
จั ง หวัด นครราชสี ม า โดยแฟนบอลยุ ค ก่ อ ตั้ ง เป็ น เพี ย งกลุ่ ม เล็ ก ๆ มี ค นเชี ย ร์ไม่ ถึ งหลั ก ร้อ ย ยุ ค ที่ ส โมสรยั ง ไม่ มี
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ เกิดจากการชักชวนกันในหมู่เพื่อนฝูงที่มีจิตใจในการรักกีฬา เข้ามาร่วมก่อตั้งสโมสร
และทีมเชียร์ขึ้นแต่กับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการเชียร์ การสนับสนุน และการสื่อสารของแฟนบอลชาวไทย ไม่ได้รวมตัว
กันเป็นเป็นกลุ่มก้อนชัดเจน การเริ่มต้นเป็นแฟนบอลในสนาม มักเกิดจากกระแสของการสื่อสาร เช่น การสื่อสาร
แบบปากต่อปาก การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งชักชวนกันมาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ไม่ได้จับเป็นกลุ่มก้อนที่มีขนาด
ใหญ่เหมือนแฟนบอลสโมสรนครราชสีมา มาสด้ าเอฟซี ลักษณะรูปแบบการเชียร์จึงเป็นระบบที่ สโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดกาหนดขึ้น
ด้านการก่อตัวของแฟนบอลชาวต่างชาติสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซี เริ่มตั้งแต่เป็นสโมสรฟุตบอล
นครราชสีมาในอดีต ในจานวนแฟนบอลกลุ่มเล็ก ๆ นั้นมีแฟนบอลชาวต่างชาติที่เป็นสามีของกลุ่มเพื่ อนในคราวนั้น
มาร่วมเชียร์ด้วย เป็นจุดเริ่มต้นของการมีแฟนคลับชาวต่างชาติในกรณีของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบว่า แฟนบอลส่วน
ใหญ่เริ่มรู้จักสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ผ่านสื่อต่าง ๆ ผ่านเพื่อน ภรรยาหรือครอบครัวที่เป็นสื่อบุคคล หรืออาจรู้จักผ่าน
สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์รวมไปถึงรู้จักผ่านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของทางสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยสื่อที่มีสาคัญ
ที่สุด ซึ่งชักจูงให้ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นแฟนบอลของสโมสรคือภรรยาชาวต่างชาติทั้ง 2 สโมสรมีความคล้ายคลึงกันคือ สื่อ
บุคคลเป็นสื่อหลักที่จะแนะนาให้ชาวต่างชาติได้รู้จักสโมสรและปวารณาตัวเข้ามาเป็นแฟนบอลในที่สุด
การก่อตัวของแฟนบอลชาวไทยจะมีตัวแปรต้นคือ จิตสานึกร่วม “โคราชนิยม” หรือ “บุรีรัมย์นิยม”
(1) ส่งผลให้กลายมาเป็นแฟนบอลนครราชสีมา มาสด้าเอฟซี หรือสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (3) ในภายหลัง โดยสรรหาวิธีการ
สื่อสาร (2) เป็นตัวกลางในการแสดงความเป็นโคราชนิยม หรือบุรีรัม ย์นิยม ยกตัวอย่างเช่น เมื่อฉันเป็นคนโคราช
หรือบุรีรัมย์ (4) ฉันจึงต้องเชียร์ทีมโคราชหรือบุรีรัมย์ (5) เพราะเป็นทีมบ้านเกิด (6) ดังแสดงลักษณะความสัมพันธ์
ไว้ในภาพที่ 3
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ผลของการวิจัย
เมื่อแสดงเป็นตัวแปร

กรอบวิธีคิดของแฟนบอลชาวไทย
ฉันเป็นคนโคราชหรือบุรีรัมย์(4)
(4)

(1) สานึกโคราชนิยมหรือ บุรีรัมย์นิยม

จึงต้องเชียร์ทีมโคราชหรือบุรีรัมย์ (5)
(2) หาวิธีการสื่อสาร
เพราะเป็นทีมบ้านเกิด (6)
(3) จึงเข้ามาเป็นแฟนบอล
โคราชหรือบุรีรัมย์

ภาพที่ 3แสดงกระบวนการเกิดแฟนบอลชาวไทย ของสโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซี และสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ในทางกลับกันการก่อตัวของแฟนบอลชาวต่างชาติจะมีตัวแปรต้นคือ การกลายมาเป็นแฟนบอลโคราช หรือบุรีรัมย์
(1) ส่งผลต่อการเกิดจิตสานึกโคราชนิยมหรือบุรีรัมย์นิยม (3) ในภายหลัง โดยสรรหาวิธีก ารสื่อสาร (2) เป็นตัวกลาง
ในการแสดงความเป็ นโคราชนิยมหรือบุรีรัมย์นิยม ยกตัวอย่างเช่น เมื่อฉันเป็นคนต่างชาติที่ต้องการปรับตัวให้อยู่
อาศัยที่โคราชหรือบุรีรัมย์ อย่างมีความสุข (4) ฉันจึงต้องเชียร์ทีมโคราชหรือบุรีรัมย์ (5) ก่อให้เกิดจิตสานึกร่วม
“โคราชนิยม” หรือ “บุรีรัมย์นิยม”มาภายหลังการเชียร์ฟุตบอล (6) ดังแสดงลักษณะความสัมพันธ์ไว้ในภาพที่ 4
ดังนี้
ผลของการวิจัยเมื่อแสดง
เป็นตัวแปร

กรอบวิธีคิดของแฟนบอล
ชาวต่างชาติ
เป้าหมายของการสื่อสาร เช่นเพื่อ
ปรับตัว (4)

(1) เป็นแฟนบอลโคราชหรือ
บุรีรัมย์

จึงต้องเชียร์ทีมโคราชหรือบุรีรัมย์ (5)
(2) หาวิธีการสื่อสาร

ส่งผลให้มีปัจจัยความเป็นโคราชนิยม
หรือบุรีรัมย์นิยมขึ้นภายหลัง (6)

(3) เกิดสานึกโคราชนิยมหรือ
บุรีรัมย์นิยม

ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการเกิดแฟนบอลชาวต่างชาติของสโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซีและสโมสรบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด
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3. การสื่อสารเพื่อสร้างและธารงอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น
ปัจจัยด้านการสื่อสารของแฟนบอลชาวไทยของทั้ง 2 สโมสร มีลักษณะคล้ายคลึงกันแตกต่างกันเพียง
เล็กน้อยในประเด็นช่องทางการสื่อสาร โดยส่วนมากชาวไทยจะใช้แทบทุกสื่อที่เป็นช่องทางสื่อสารหลักในสโมสร คือ
บุคคลสื่อมวลชนสื่อออนไลน์จ ะมีแตกต่างเพียงสื่อกิจ กรรมเท่านั้นที่แฟนบอลชาวไทยของสโมสรนครราชสีม า
มาสด้าเอฟซี ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสาร
โดยแฟนบอลชาวไทยจะใช้ทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างและธารงอัตลักษณ์ ในวัฒนธรรมฟุตบอล
สโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซี และ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของตนเองให้ดารงคงอยู่ไว้
เสมอแต่แฟนบอลชาวต่างชาติกลับใช้เพียงไม่กี่ช่องทางในการสื่อสาร ซึ่งพบว่าแฟนบอลพลัดถิ่นจานวนมากไม่สามารถ
เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นโคราชนิยมและบุรีรัมย์นิยมได้ เนื่องจากใช้ช่องทางการสื่อสารค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แฟนบอลต่างชาติสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะมีการสื่อสารที่ค่อนข้างจากัดตัวเองไม่ให้ไปปะปนกับแฟนบอลชาวไทย เป็น
การสื่อสารเฉพาะกลุ่มภายในเท่านั้น สังเกตได้ว่าแฟนบอลชาวต่างชาติจะเข้ามาสื่อสารเพื่อสร้างและธารงอัตลักษณ์
ท้องถิ่นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อใช้ชีวิตรอดและปรับตัวเพียงชั่วขณะ แต่หลังจากนั้นก็ไปสื่อสารกลับกลุ่มคนต่างชาติ
ด้วยกันเช่นเดิมอีกครั้ง เป็นการพยายามปิดกั้นตัวเองไม่ให้สื่อสารคลุกคลีกับแฟนบอลชาวไทยโดยทั่วไป แต่จะให้
ความสาคัญกับแฟนบอลที่เป็นสื่อบุคคลภายในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเช่นภรรยา ครอบครัว และเพื่อน
อภิปรายผล
1. รูปแบบการสื่อสารและวัฒนธรรมความเป็นท้องถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อมีโลกาภิวัตน์ (Globalization) ก็ย่อมต้องมีท้องถิ่น (Local) โดยท้องถิ่นนิยม (Localism) จะเชื่อมโยงสัมพันธ์
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดท้องถิ่นนิยมไว้ด้วยกันจากรากฐานทางทรัพยากร ภูมิปัญญา พัฒนาการและประวัติศาสตร์
การดารงอยู่ของตนเอง รวมถึงเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรมและภูมินิเวศน์ (พัฒนา กิติอาษา, 2546, น.5-6)
ในกรณี นี้ ท้ อ งถิ่น มั น เป็ น มากกว่า หน่ วยทางการเมื อ งการปกครองแต่ เป็ น ชุ ม ชนทางวาทกรรมซึ่ งมีผ ลผลิ ตของ
ปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นพลวัตด้วยสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นก็เปรียบเสมือนชุมชนทางวาทกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ของความ
เป็นท้องถิ่นนอกจากจะเป็นชุมชนของผู้คนที่รักกีฬาฟุตบอลยังเป็นชุมชนของผู้คนที่รักในท้องถิ่นด้วย อย่างไรก็ตามชุมชน
ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นี้ ได้ให้ ความหมาย ความเป็ น ท้ องถิ่น กับผู้ค นได้มากมายเช่ น ถ้าคุ ณ รักสโมสรฟุ ตบอลท้ องถิ่น ก็
หมายความว่าคุณรักท้องถิ่น แฟนฟุตบอลบอลจึงมักแสดงความรักท้องถิ่นด้วยการเชียร์สโมสรท้องถิ่น และสื่อสาร
ความเป็นท้องถิ่นผ่านวัฒนธรรมฟุตบอลด้วยรากฐานตามที่ พัฒนา กิติอาษา ได้กล่าวไว้
แฟนบอลชาวไทยจะใช้ช่อ งทางการสื่อ สารทุก ชนิ ด ทุก ช่อ งทางเท่า ที่มีเพื่อ สร้า งและสื่อ สารอัต
ลักษณ์ แต่แฟนบอลชาวต่างชาติกลับใช้เพียงช่องทางไม่กี่ช่องทางสื่อสาร ซึ่งพบว่าแฟนบอลพลัดถิ่นจานวนมากไม่สามารถ
เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นโคราชนิยมและบุรีรัมย์นิยมได้ เนื่องจากใช้ช่องทางการสื่อสารค่อนข้างน้อยหรืออาจมี
ข้อจากัดด้านภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลต่างชาติสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะมีการสื่อสารที่ค่อนข้างจากัดตัวเอง
ไม่ให้ไปปะปนกับแฟนบอลชาวไทย พบว่า การที่แฟนบอลชาวต่างชาติเข้ามาสื่อสารเพื่อสร้างและธารงอัตลักษณ์
ท้องถิ่นของโคราชและบุรีรัมย์ มีการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่ นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อใช้ชีวิตรอดและปรับตัวเพียง
ชั่วขณะ ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร (2546) กล่าวว่า สื่อกีฬา (Media sport) หมายถึง การรายงานและกระบวนการสร้าง
ความหมาย ค่านิยม หรืออุดมการณ์ ทางสังคม (ความเป็นชาติ ชุมชน ชนชั้น ชาติพันธุ์ เพศสภาวะ วัย ความรุนแรง
ฯลฯ) ผ่านตัวบทหรือเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาที่หลากหลาย ซึ่งในผลการวิจัยแสดงว่าสื่อกีฬาเป็นช่องทางในการสื่อสารความ
เป็นท้องถิ่นหรืออัตลักษณ์ ได้ ผนวกกับกระแสนิยมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลท้องถิ่นในประเทศไทย ทาให้สมาคมหรือ
สโมสรประจาจังหวัดได้มีโอกาสพลิกฟื้นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตัวเองเพื่อสร้างความเป็นท้องถิ่นนิยมในจังหวัดได้มาก
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ยิ่งขึ้นเมื่อนาผลวิจัยเทียบกับงานวิจัยของ สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง (2551) เรื่อง “การสื่อสารเพื่อสร้างธารงรักษาและ
ต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์” แสดงให้เห็น
การพยายามใช้สื่อและเครื่องมือการสื่อสารเพื่อการรักษาและธารงอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นของตัวเองแสดง
ความสอดคล้องกัน ในเรื่องเหตุผลของการสื่อสารเพื่ อแสดงอัตลักษณ์ ท้ องถิ่นนิ ยมของตัวเองว่าเพื่ อต้องการให้
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นปั จจัยสาคัญที่ทาให้อัตลักษณ์ยังคงอยู่เช่นเดียวกับการเก็บ
รักษาจิตสานึกร่วมความเป็นท้องถิ่น
2. การก่อตัวของแฟนบอลพลัดถิ่นต่างชาติในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น แสดงให้เห็นการก่อร่าง
สานึกร่วมความเป็นท้องถิ่นนิยมในสโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซีและสโมสรบุรีรัมย์ ยู ไนเต็ด ว่า“คนโคราชเชียร์
สโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซีเพราะ เป็นคนท้องถิ่น ถ้าไม่เชียร์ทีมท้องถิ่นแล้วจะไปเชียร์ใคร”“ส่วนคนต่างชาติ
ที่มาเชียร์นครราชสีมา มาสด้าเอฟซีส่วนใหญ่ เพราะภรรยาชาวโคราชชวนให้มาเชียร์ แล้วจึงค่อ ยมีจิตสานึกร่วม
ความเป็นโคราชนิยม”ในทานองเดียวกันของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คือ “คนบุรีรัมย์เชียร์สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
เพราะ เป็นคนท้องถิ่นถ้าไม่เชียร์ทีมท้องถิ่นแล้วจะไปเชียร์ใคร”“ส่วนคนต่างชาติที่มาเชียร์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดส่วนใหญ่
เพราะภรรยาชาวบุรีรัมย์ชวนให้มาเชียร์ แล้วจึงค่อยมีจิตสานึกร่วมความเป็นบุรีรัมย์นิยม”เมื่ออภิปรายถึงข้อค้นพบ
เปรียบเทียบกับงานของกุลวิชญ์ สาแดงเดช (2551) เรื่อง “การใช้สื่อเพื่อสร้างและธารงรักษาอัตลักษณ์ ของแฟน
สโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี ” เรื่อง “ท้องถิ่นนิยม” (Localism) ที่ค้ นพบปรากฏการณ์ ของแฟนสโมสรฟุ ตบอล
จังหวัดชลบุรีว่า แฟนบอลเชียร์สโมสรชลบุรีเพราะว่าเป็นสโมสรของบ้านเกิดการจะเป็นแฟนบอลท้องถิ่นได้ก็ต้องมี
สานึกร่วมความเป็นท้องถิ่นนิยมก่อน จึงจะก่อตัว ความเป็น แฟนบอลขึ้น มาภายหลัง ซึ่ ง ในกรณีนี้กุล วิช ญ์สารวจ
จากแฟนบอลชาวไทยเท่า นั้น ดัง นั้น จึ ง สอดคล้อ งจากงานวิจัยของ กุลวิชญ์ เพียงส่วนหนึ่ง โดยการเข้ามาเป็น
แฟนบอลของแฟนบอลชาวไทยนั้นจะต้องมีจิตสานึกร่วมความเป็นท้องถิ่นนิยมเสียก่อน (ในกรณีงานวิจัยที่มีผู้วิจัย
เรีย กว่า โคราชนิย ม และ บุร ีร ัม ย์น ิย ม) แฟนบอลชาวไทย จึ ง ปวารณาตั ว เข้ า มาเป็ น แฟนบอลของสโมสร
นครราชสีมา มาสด้าเอฟซีและสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ดังที่กล่าวไปแล้วว่างานวิจัยนี้เป็นการยอมรับผลการวิจัยของกุลวิชญ์เพียงด้านหนึ่ง แต่อีกด้านหนึ่งที่วิจัย
ชิ้นนี้ก็แสดงให้เห็นว่า การเป็นแฟนสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นคนในท้องถิ่นหรือมีถิ่นกาเนิดใน
ท้องถิ่นนั้นก่อนเสมอไป โดยผลการวิจัยนี้พิสูจน์ว่าการเข้ามาเป็นแฟนฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นไม่ใช่เพราะการเป็น
คนในท้องถิ่นก็ได้โดยเฉพาะแฟนบอลชาวต่างชาติแต่มีปัจจัยอื่นที่ส่งผลคือ สื่อบุคคลหรือชาวต่างชาติที่ต้องการ
ปรับตัวให้อยู่อย่างเป็นสุขในท้องถิ่นใหม่จึงเป็นแฟนบอลท้องถิ่นเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างมีความสุขเสมือนบ้านที่ตัวเอง
เคยอาศัยอยู่มาก่อน สอดคล้องกับงานของ สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง เรื่องของการต้องการความสบายใจเมื่อตนเองอยู่พลัด
ถิ่น จึงต้องผ่อนคลายด้วยการสื่อสารบางอย่าง โดยในงานของ สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง เป็นชาวมอญที่พ ลัดถิ่นมาจึ ง
สื่อสารอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตนเอง
3. การสื่อสารเพื่อการสร้างและการธารงอัตลักษณ์ ของคนพลัดถิ่นในพื้นที่วัฒ นธรรมฟุตบอลท้องถิ่น
สามารถอภิปรายได้เป็น 2 ประเด็นย่อยดังนี้
3.1 เนื่องจากอัตลักษณ์มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอและมีลักษณะเป็นไดนามิค (Dynamic) ดังนั้นอัต
ลักษณ์ที่ถูกสื่อสารขึ้นมาในวัฒนธรรมฟุตบอลสโมสร นครราชสีมา มาสด้าเอฟซีและสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จึงมีการ
สร้ า งและการธ ารงอั ตลั กษณ์ จากปั จจั ยของจิ ตส านึ กร่ วมความเป็ นท้ องถิ่ นนิ ยมทั้ งแบบอนุ รั กษ์ นิ ยมดั้ งเดิ มและ
เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยโดยทั้ง 2 สโมสรมีความคล้ายคลึงกันในการเลือกใช้เพื่อสื่อสารและธารงอัตลักษณ์ของตัวเอง
ซึ่งแฟนบอลของสโมสร นครราชสีมา มาสด้าเอฟซี เป็นกลุ่มแฟนบอลที่มีความเข้มข้นด้านอัตลักษณ์และอนุรักษ์นิยม
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ส่วนกรณีของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ต้องการสร้างความเป็นสากลจึงได้นาอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างอัตลักษณ์ใหม่เมื่อ
เปรียบเทียบศึกษา 2 กรณี แสดงให้เห็นว่าสโมสร นครราชสีมา มาสด้าเอฟซียังคงอยู่นิ่งภายใต้ความคิดอนุรักษ์นิยม แต่
สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดนั้นไม่หยุดนิ่งและสามารถขับเคลื่อนเปลี่ยนไปเป็นสิ่งใหม่ภายใต้การขับเคลื่อนของโลกาภิวัตน์
3.2 ถ้าแฟนบอลชาวต่างชาติจะมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เข้าใจลึกซึ้งถึงความหมายได้ พบว่าชาวต่างชาติที่
อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็นเวลานาน (ประมาณ 7-8 ปีขึ้นไป) เป็นเงื่อนไขที่จะทาให้แฟนบอลพลัดถิ่นจะสามารถทราบ
ความหมายทะลุเปลือกหรือกระพี้ของวัฒนธรรมนั้นไปสู่แก่นแท้ของอัตลักษณ์ไ ด้อย่างแท้จริงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กรรณิการ์ วรหาร (2556) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นเวียดนามของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
ในหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม” พบว่า สังคมพลัดถิ่นของคนพลัดถิ่น ในขณะที่
ชุมชนเวียดนามยังเป็น สังคมปิดก็ยังคงอัตลักษณ์ ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนี ยวแน่น แต่เมื่อเปิดหมู่บ้านพบว่าทาให้บางอัต
ลักษณ์มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นลักษณะเปิดมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็มีลักษณะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงแสดง
ว่า อัต ลัก ษณ์ท ้อ งถิ ่น ต้อ งอาศัย เวลาในการเปลี่ ยนแปลง เพื่ อให้ แทรกซึ มเปลื อกของอั ตลั กษณ์ ไปสู่ แก่ นแท้ ของ
วัฒนธรรมทีแ่ ท้จริงแบบหยั่งรากลึกได้ในภายหลัง
ข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยจากกรณีศึกษานี้สามารถนาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางการจัดการการสื่อสารวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชน
อื่น เพื่อสร้างและธารงความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนที่ปะปนอยู่ในสังคมที่มี ความพหุวัฒนธรรมสูงในสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมโลกาภิวัตน์ได้ต่อไป
2. การศึกษานี้ศึกษาเพียงกลุ่มแฟนบอลจึงควรศึกษาคนพลัดถิ่นกลุ่มอื่นในวัฒนธรรมฟุตบอลเพิ่มเติมเช่นนัก
ฟุตบอล สตาฟโค้ช และทีมผู้บริหาร และควรศึกษากลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่นที่เป็นชาวต่างชาติให้มีค วามหลากหลาย
ทางด้านเชื้อชาติและศาสนา และควรศึกษากลุ่มแฟนบอลพลัดถิ่นในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพิ่มเติม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
และ 2) พั ฒนาแนวทางการรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่ อสุขภาพผู้สู งอายุด้วยกิ จกรรมลีลาศ โดยรูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมผู้สูงอายุเป็นกลุ่มตัวอย่างสมาชิก
กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพในเขตเมืองจันทบุรี จานวน 40 คน ใช้แบบสารวจเครือข่ายทางสังคมเก็บข้อมูล และวิเคราะห์
เครือข่ายทางสังคมด้วยโปรแกรม UCINET 6.0 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุใ นกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพมีค่า
คะแนนเข้าสู่ระดับศูนย์กลางสูงสุด คือ 39 ค่าคะแนนศูนย์กลางความใกล้ชิดสูงสุด คือ 100 และค่าคะแนนศูนย์กลาง
ระหว่างสูงสุด คือ 53.74 จากนั้นดาเนินการสังเกต และสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เครือข่ายการทางานกิจกรรมลีลาศเพื่อ
สุขภาพจาแนกได้ 6 ลักษณะคือ 1) ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่ม 2) ด้านการบริหารกิจกรรมลีลาศให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3)
ด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมลีลาศ 4) ด้านการฝึกสอนกิจกรรมลีลาศ 5) ด้านการจัดงานลีลาศสังสรรค์ และ 6) ด้านการ
สืบสานกิจกรรมลีลาศของคนรุ่นใหม่ จากนั้นดาเนินการสนทนากลุ่มแกนนาสมาชิกจานวน 8-12 คน เพื่อหาแนวทางการ
รณรงค์ทางการสื่อสารสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีวิเคราะห์ SWOT พบว่า แนวทางการรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
คือ การจัดโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชน : น้อง-พี่สมานฉันท์ ณ เมืองจันทบุรี มีผู้เข้าร่วม 160 คน ผลการประเมิน
โครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติลีลาศเพื่อสุขภาพในระดับดี
มาก
คาสาคัญ : การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายสังคม, กิจกรรมลีลาศเพื่อผู้สูงอายุ
ABSTRACT
The research aimed to: (i) analyse in social networks among senior persons involved in
dance for health activity, and (ii) develop a health communication campaign among senior
persons via dance for health activity. A mix-method between quantitative and qualitative
research methodology was employed. An analysis of social network was implemented among
forty key informants who were the members of dance for health social network. The senior
persons’ lifestyle questionnaire was collected the data, and UCINET program version 6.0 was
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employed to analyse the social network. The research result found out that the social network of
senior persons in dance for health activity was the degree centrality with the highest level at 39,
closeness centrality with the highest level at 100, and between centrality with the highest level
at 53.473. According to participatory observation, and in-depth interview found out that the task
network of senior persons in dance for health divided into 6 parts: group relationship, group
activity management, dance activity movement, dance training, dance for health party, and
dance for health activity inheritance for new generations. After that the focus group discussion
was employed the eight of core member, thus finding the approach of senior persons
communication campaign by SWOT analysis approach, discovered that health communication
campaign approach was the project of dance for health community: brotherhood relationship in
Chanthaburi. The evaluation results showed that knowledge, attitude, and practice--- KAP changed
were found among 160 participants in an excellent level.
Keywords : Development communication for social network, Dance for health campaign
บทนา
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ (Health communication) มองว่าการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สาคัญของการสร้าง
สังคมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสื่อสารเพี่ อสุขภาพ ซึ่งหากมองให้ลึกซึ้งว่า การสื่อสารคือวิถีชีวิต หรือ
วัฒ นธรรมที ่มิไ ด้มุ่ง เน้น เพีย งใช้ก ารสื่อ สารเพื ่อ การพัฒ นาอย่า งเดีย ว แต่ยัง เป็น การสื่อ สารเนื้อ หาสาระที่
คานึงถึง เรื่องสุขภาพทั้งในระดับปัจเจกบุคคลไปสู่ระดับสังคม Ethier (2006) ให้ความสนใจเรื่องความเชื่อมโยงระหว่าง
บุคคล กลุ่ม และองค์การว่าเป็นการกระทาในลักษณะของความสัมพันธ์ระดับบุคคลขึ้นไป ผ่านกระบวนการเครือข่าย
โดยให้ความสาคัญในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทางสังคมในการวิจัยสุขภาพส่วนบุค คล (Personal health)
โดยเฉพาะประเด็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางสังคม (Participation social network) เพื่อการรักษาสุขภาพ
ตั้งแต่ระดับบุคคลไประดับชุมชน และระดับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
จากสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุในปี 2561 พบว่า ความสาเร็จในการคุมกาเนิดของประเทศไทย ทาให้อัตราการเกิดลดลง
อย่างมาก ตั้ งแต่ พ.ศ. 2513 จนถึง ปัจ จุบ ัน ประกอบกับ ความก้า วหน้า เทคโนโลยีท างการแพทย์ และระบบ
สาธารณสุข ทาให้ป ระชากรไทยมีอายุ ยืนยาวมากขึ้น เฉลี่ย 77 ปี ทาให้โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไป
มาก และคาดว่าในปี พ.ศ. 2579 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2561)
แนวโน้มดังกล่าวนาไปสู่การศึกษาวิถีชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตเมืองจันทบุรี ของ รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา บดินทร์ ปั้นบารุง
กิจ และสมพงษ์ เส้งมณีย์ (2561) พบว่า จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) ผู้สูงอายุในเขตเมืองจันทบุรีมีวิถี
การดาเนินชีวิต 6 ปัจจัยคือ 1) แบบใช้สติปัญญา 2) แบบเฝ้าระวังสุขภาพ 3) แบบการวางแผนการใช้ชีวิต 4) แบบคล้อย
ตาม 5) แบบสร้างความสัมพันธ์ และ 6) แบบบันเทิง โดยความสนใจกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญกับทั้ง 6 ปัจจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมคิด แทวกระโทก (2560) ที่พบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนันทนาการ และด้านความรู้สึกที่มีคุณค่าในตนเอง
และ กิตติวงค์ สาสวด (2560) พบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาจากครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่ น สมาชิกใน
ครอบครัวดารงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และดูแลผู้สูงอายุอย่างดีโดยเฉพาะด้าน
อาหาร และโภชนาการ
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ภาพที่ 1 วิถีชีวิตผู้สูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี
ที่มา : รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา, บดินทร์ ปั้นบารุงกิจ และ สมพงษ์ เส้งมณีย์, 2561.
อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้จึงตระหนักถึงความสาคัญ ในความเป็นผู้สูงอายุที่มิใช่ภาระแต่คือผู้เชี่ยวชาญ
ชีวิตเป็นคลังปัญญา คลังประสบการณ์ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคม ดูแลตนเอง และผู้อื่น การสร้างระบบสุขภาพ
ให้คนไทยมีสุขภาพดียาวนาน และมีช่วงเวลาเจ็บป่วยก่อนเสียชีวิตสั้นลง การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ดีปลอดภัย
สอดคล้องกับสังคมสูงวัย การใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในยามชรา คนในชุมชน และสถาบันในชุมชนผนึกกาลังเพื่อสร้าง
ระบบรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ (Dance for health) คือ กิจกรรมหนึ่งที่พยายามสร้างคุณค่า
ให้เกิดกับกลุ่มสังคมผู้สูงอายุทั้งเชิงคุณค่าทางสุขภาพ และเชิงคุณค่าทางจิตใจ ซึ่ง ปัทมาวดี สิงหจารุ (2558) วิจัย
พบว่า ลีลาศเป็นกิจกรรมการออกกาลังกายที่เสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี การ
รณรงค์ทางการสื่อสารโดยใช้ กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่นอกจากจะทาให้งานวิจัย
ครั้งนี้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจากการมีส่วนร่วมโดยกลุ่มผู้สูงอายุเอง และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอ ย่างมีคุณภาพในอนาคต เป็นกลุ่มผู้สูงอายุต้นแบบที่มีความสุขในการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จากความเป็นมาและความสาคัญ จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายทางสังคมของกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในเขตอาเภอเมื องจังหวัดจันทบุรีดังจะได้ทาการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมลีลาศ
ประโยชน์ของการวิจัย
ผลการวิจัยนอกจากจะเข้าใจพฤติกรรมวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเมืองจันทบุรีแล้วยังเป็นการสร้างความรู้
เกี่ยวกับการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้แนวคิดการสื่อสารสุขภาพ เกิดกิจกรรมต้นแบบการรัก
สุขภาพด้วยกิจกรรมลีลาศ การเห็นคุณค่า และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุที่สามารถดารงตนเป็นระบบเครือข่ายทางสังคมที่
ตอบสนองการเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพ
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-method research) เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ โดยสารวจวิถีชีวิตผู้สูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุ และพัฒนาแนว
ทางการรณรงค์ทางการสื่อสารสุขภาพด้วยกิจกรรมลีลาศในกลุ่มผู้สูงอายุ มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. เลือกกลุ่มตัวอย่างการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผู้สูงอายุที่มีความสนใจกิจกรรม
ลีล าศเพื่ อ สุ ข ภาพในเขตเมื อ งจั น ทบุ รี จ านวน 40 คน เพื่ อ วิเคราะห์ เครือ ข่ า ยทางสั งคม และคั ด เลื อ กแกนน า
เครือข่ายสมาชิกกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาแนวทางการรณรงค์ทางการสื่อสารสุขภาพด้วยกิจกรรมลีลาศ
2. สร้างเครื่องมื อการวิจั ย ประกอบด้ วย 1) แบบส ารวจเครือข่ ายทางสั งคมด้ วยกิ จกรรมลี ลาศ 2) แบบ
สัมภาษณ์ กิ จ กรรมลีล าศเพื่ อ สุข ภาพ 3) แบบวิเคราะห์ SWOT กลยุ ท ธ์ก ารรณรงค์ ท างการสื่อ สารสุ ขภาพด้ วย
กิจกรรมลีลาศ และ 4) แบบประเมินโครงการกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
3. การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล จากแหล่ งข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ (Secondary source) เช่ น เอกสาร และงานวิ จั ยที่
เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary source) เช่น สารวจเครือข่ายทางสังคม สังเกตแบบมีส่วน
ร่วม สัมภาษณ์ เชิงลึกลักษณะเครือข่ายผู้สูงอายุในกิจกรรมลีล าศจันทบุรี ดาเนินการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนาแนว
ทางการรณรงค์ทางการสื่อสารสุขภาพด้วยกิจกรรมลีลาศ ช่วงการวางแผนโครงการดาเนินการวิเคราะห์กลยุทธ์การ
สื่อสารกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ ด้วยเทคนิค SWOT analysis และ TOWS matrix (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554)
4. การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมด้วยโปรแกรม UCINET 6.0 (Borgatti, Everett, & Johnson, 2013;
Borgatti, Everett, & Freeman, 2002) ตีความข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์จาแนกลักษณะบทบาทหน้าที่
เครือข่ายเพื่อหาข้อสรุปร่วม และข้อแตกต่างระหว่างข้อมูล นาเสนอข้อมูลวิเคราะห์เครือข่า ยในลักษณะแผนภาพ
โครงสร้างเครือข่าย และพรรณนาความข้อมูลแสดงรายละเอียดเพิม่ เติมตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ผลการวิจัย
1. เครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุในกิจกรรมการลีลาศเพื่อสุขภาพ
การวิเคราะห์ เครือ ข่ า ยกิ จ กรรมลี ล าศเพื่ อ สุ ข ภาพผู้ สู งอายุ ในเขตเมื อ งจั น ทบุ รี สามารถสรุป เป็ น
แผนภาพโครงสร้างเครือข่ายได้ดังภาพที่ 3
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ไพเราะ

ประสงค์

ณรงค์

พงษ์ศักดิ์
ฐนภัทร

ธัญย์สดุ า
ธนิดา
รัตนาภรณ์

ทรงวุฒิ

ญาณภัค

จรัญ

อุบล

ชลกร
อภิชาติ
คาน้อย

ประพิมพ์

กฤษฎา

รัจน์ชีวาต์
อุทิตา

พัชรี

สิทธิ

นิชานันท์

ทองทิพย์
วาสนา
สุมณา

กัลยา

อัมพารดี

ธนิดา

อุทัย

บุปผา

มารี

ธัญญาพร

วรรณดี

อัมพร

ยุรี

ธีรวรรณ

รัชนก
อรุณ

คณิต

ปริญญา

ลีลาศจันทร์กระจ่างฟ้า

รักษ์ลีลาศจันทบุรี

ภาพที่ 3 โครงสร้างเครือข่ายทางสังคมกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
จากภาพแสดงโครงสร้างสมาชิกกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี พบว่า กลุ่ม
สมาชิกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งความหนาแน่นจะพบมากที่สุดทางขวามือ คือ กลุ่มสมาชิกชมรมรักษ์ลีลาศจันทบุรี กลุ่ม
ตรงกลางเป็นกลุ่มที่แตกตัวออกมาจากชมรมรักษ์ลีลาศจันทบุรี ก่อตั้งเป็นชมรมใหม่ใช้ชื่อว่า ชมรมลีลาศจันทร์
กระจ่างฟ้า ทั้งนี้เริ่มมีการติดต่อบุคคลทางซ้ายมือที่รวมตัวกันอย่างหลวม ๆ เข้ามาเป็นสมาชิก ดังนั้นโดยภาพรวมค่า
ความหนาแน่ น (Density) ของเครือข่ ายทางสังคมในกิ จ กรรมลี ลาศเพื่ อสุ ขภาพเท่ ากั บ 0.70 ดังนั้ น การศึ ก ษา
เครือข่ายทางสังคมผู้สูงอายุ เขตเมืองจันทบุรีว่าบุคคลใดมีความสามารถในการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางสังคมของ
ผู้สูงอายุกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพเมืองจันทบุรีมากที่สุดสามารถวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความเป็นศูนย์กลาง (Centrality) ของสมาชิกกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ลาดับ
Centrality
Indegree centrality
Incloseness
ที่
ชื่อ-สกุล
centrality
1 พ.ต.ท. ฐนภัทร
26.00
75.00
2 คุณณรงค์
26.00
75.00
3 คุณประสงค์
27.00
76.47
4 คุณอุบล
26.00
75.00
5 คุณบุปผา
27.00
76.47
6 พ.ญ. ไพเราะ
26.00
75.00
7 รศ. ธีรวรรณ
26.00
75.00
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Betweenness
centrality
1.52
0.90
1.61
0.90
1.61
0.90
0.90
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลาดับ
Centrality
ที่
ชื่อ-สกุล
8 คุณนิชานันท์
9 คุณอัมพารดี
10 คุณญาณภัค
11 คุณยุรี
12 คุณรัชนก
13 คุณพัชรี
14 คุณมาลี
15 คุณอทิตา
16 คุณอรุณ
17 คุณสุมณา
18 คุณทรงวุฒิ
19 ร.ต.ต. อุทัย
20 อ. ทองทิพย์
21 คุณสิทธิ
22 คุณอภิชาต
23 คุณสมพร
24 คุณชลกร
25 คุณจรัญ
26 คุณธนิดา
27 คุณธัญญาพร
28 คุณคาน้อย
29 คุณวรรณดี
30 คุณกัลยา
31 คุณธัณย์สุตา
32 คุณปวิชญา
33 คุณชนิดา
34 คุณวาสนา
35 คุณคณิต
36 คุณประพิมพ์
37 คุณรัตนาภรณ์
38 คุณกฤษณา
39 ผศ. รัจน์ชีวาต์
40 คุณพงษ์ศักดิ์

Indegree centrality
27.00
39.00 (1)
28.00
26.00
29.00
27.00
25.00
26.00
27.00
36.00
20.00
38.00 (2)
38.00 (2)
37.00 (3)
38.00 (2)
29.00
27.00
39.00 (1)
39.00 (1)
37.00 (3)
38.00 (2)
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
19.00
19.00
27.00
28.00
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Incloseness
centrality
76.47
100.00 (1)
78.00
75.00
79.59
76.47
73.00
75.00
50.00
92.85
55.00
39.00
97.50 (2)
95.12 (3)
97.50 (2)
79.59
76.47
100.00 (1)
100.00 (1)
95.12 (3)
97.50 (2)
66.10
66.10
59.00
66.10
66.10
65.00
66.10
66.10
66.10
66.10
76.47
78.00

Betweenness
centrality
1.61
53.47 (1)
3.11
0.90
3.82
2.97
0.76
0.90
1.20
43.13
0.03
51.21 (3)
45.99
53.27 (2)
46.68
3.82
1.58
28.78
28.78
30.34
43.87
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.11
0.11
0.16
0.16
0.11
2.97
3.03
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จากตารางที่ 1 สมาชิก ที่ค่า เข้า สู่ร ะดับ ศูน ย์ก ลาง (Indegree centrality) ของชมรมลีล าศเพื่อ
สุข ภาพในจังหวัดจันทบุรี สูงสุด 3 ลาดับ กลุ่มลาดับแรกได้ 39 คะแนน ได้แก่ คุณธนิดา คุณจรัญ และคุณอัมพารดี กลุ่ม
ลาดับที่สอง ได้ 38 คะแนน ได้แก่ ร.ต.ต. อุทัย อ. ทองทิพย์ คุณอภิช าต และคุณคาน้อย กลุ่มลาดับที่สามได้ 37
คะแนน ได้แก่ คุณธัญญาพร และคุณสิทธิ ตามลาดับ ค่าศูนย์กลางความใกล้ชิด (Incloseness centrality) พบว่า ยังคง
เป็นบุคคลในกลุ่มเดิม ที่มีค่าเข้าสู่ระดับศูนย์กลาง สูงสุด 3 ลาดับแรก คือ 100, 97.50 และ 95 ตามลาดับ สมาชิก
เหล่านี้จึงทาหน้าที่เป็นแกนหลักของเครือข่ายลีลาศเพื่อสุขภาพ ส่วนสมาชิกที่ มีค่าศูนย์กลางระหว่าง (Betweeness
centrality) สูงสุด 3 ลาดับแรก คือ 53.47, 52.27 และ 46.68 ตามลาดับ ได้แก่ คุณอัมพารดี คุณ สิทธิ และคุณ
อภิชาต สมาชิกเหล่านี้ควรทาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม (Bridges) ประสานระหว่างสมาชิกที่เป็นแกนหลักกับสมาชิกที่อยู่
บริเวณรอบนอก หรือชายขอบของเครือข่าย โดยคุณอัมพารดี คุณสิทธิ และคุณอภิชาตจะคอยประสานระหว่างกลุ่ม
ให้เกิดความใกล้ชิด ดังนั้นจากตารางการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต
เมืองจันทบุรีบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นแกนนาคนสาคัญได้ดีที่สุดในการประสานบุคคลต่าง ๆ ให้ดาเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อเครือข่ายได้คือ คุณอัมพารดี
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สมาชิกแกนนาหลัก/กลุ่มรอง (Core/Periphery) กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
โครงสร้างเครือข่าย
กลุ่มหลัก (Core)
กลุ่มรอง Periphery
กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ อัมพารดี ธนิดา จรัญ อภิชาต สิทธิ ณรงค์ ไพเราะ ธีรวรรณ มาลี อทิตา
ฐนภัทร ประสงค์ อุบล บุปผา
ทรงวุฒิ ชลกร วรรณดี กัลยา
นิชานันท์ ญาณภัค ยุรี รัชนก พัช รี ธั ณ ย์ สุ ต า ปวิ ช ญา ชนิ ด า วาสนา
อรุณ สุมณา อุทัย ทองทิพย์ สมพร คณิต ประพิมพ์ รัตนาภรณ์ กฤษณา
ธัญญาพร คาน้อย พงษ์ศักดิ์
รัจน์ชีวาต์
Core/Periphery fit (correlation) = 0.54
จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนนาหลัก และกลุ่มรอง (Core/Periphery) กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ พบว่า
มีค่า Core/Periphery fit (Correlation) =0.54 สมาชิกที่เป็นแกนนาหลักของเครือข่ายกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพมี
จานวน 22 คน และที่เหลือเป็นจานวนสมาชิกกลุ่มรองของเครือข่าย 18 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคคลของกิจกรรม
เพื่อสุขภาพนั้นมีบทบาทสาคัญ ของเครือข่ายเพื่อการติดต่อประสานกัน และการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด โดย
สมาชิกแกนนาหลักส่วนใหญ่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกใหม่ในชมรมที่ยังมีประสบการณ์การลีลาศน้อยได้
เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามาออกกาลัง กายด้วยการลีลาศ ขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็น สมาชิก รองสามารถแลกเปลี่ย น
เรียนรู้การลีลาศเพื่อสุขภาพ เกิดการพัฒนาทักษะการลีลาศที่ดี ต่อสุขภาพอย่างสม่าเสมอ และพร้อมที่จะเป็นกลุ่ม
แกนนาหลักต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์เชิงลึกเครือข่ายทางสังคมลีลาศเพื่อสุขภาพ
พบว่า บทบาทหน้าที่ของสมาชิกจาแนกออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) ด้านการติดต่อใกล้ชิดในกิจกรรมลีลาศ 2) ด้านการ
บริหารกิจกรรมลีลาศให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3) ด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมลีลาศ 4) ด้านการฝึกสอนกิจกรรมลีลาศ
5) ด้านความสามารถในการจัดงานลีลาศ และ 6) ด้านการสืบสานกิจกรรมลีลาศของคนรุ่นใหม่ ซึ่งแต่ละบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกมีการนาไปวิเคราะห์หาความโดดเด่นของแกนนาแต่ละด้านต่อไป
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ภาพที่ 4 ลักษณะเครือข่ายทางสังคมกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพเมืองจันทบุรี
การจาแนกประเภทดังกล่าวจึงเป็นการยืนยันว่า เครือข่ายทางสังคมผู้สูงอายุในเขตเมืองจันทบุรีมีความ
โดดเด่นด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีความถนัดการเป็นผู้นา และผู้ตามในแต่ละด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ติดต่อระหว่างเครือข่ายนั้นมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการสนทนา หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสื่อสารภายในกลุ่ม
ระหว่างการฝึกซ้อมลีลาศ ซึ่งสื่อบุคคลมีบทบาทสาคัญในลักษณะการสื่อสารแบบซึ่งหน้า (Face to face) สมาชิก
ส่วนใหญ่เกิดความสนิทสนม ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ไม่มีการสงวนท่าทีในระหว่างการสื่อสารกับเพื่อนสมาชิก
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal communication) ไร้กฎเกณฑ์ที่ตายตัวแน่นอน ประการสาคัญ คือ สื่อ
บุคคลมีอิทธิพลต่อเครือข่ายกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพแทบทุกด้าน ซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมลีลาศ
ใน 6 ลักษณะ (ภาพที่ 4) คือการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะพี่น้อง คล้ายกับการสื่อสารแบบคนในครอบครัว การชัก
จูง โน้มน้าวใจในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ คู่สื่อสารสามารถเห็นหน้าค่าตา ระหว่างที่มาพบปะพูดคุยกันในชมรม
ลีล าศเพื่ อสุ ข ภาพจะมี การพู ด คุ ยเปิ ดโอกาสให้ ซักถามได้ ทั นที เกี่ ยวกั บข้อสงสั ยต่าง ๆ ในการก้าวเดิ นตามจั งหวะ
เสียงเพลง การฝึกซ้อมลีลาศขั้นพื้นฐาน (Basic movement) มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั กษะลวดลายลีลาศ
(Dance figure) ใหม่ ๆ สาหรับสมาชิกที่มีทักษะพื้นฐานลีลาศคล่องแคล่วแล้ว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่ องการดูแล
สุขภาพ โภชนาการอาหาร โดยนาอาหารทานเล่นมาแบ่งปันกันรับประทาน นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาปัญหาส่วนตัว
อื่น ๆ ในกรณีที่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายผู้สูงอายุในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ที่มา : ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หอประชุม
กระต่าย) อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2. แนวทางการรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมลีลาศ
จากการสนทนากลุ่ม เพื่อพัฒนาแนวทางการรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อสุขภาพด้วยกิ จกรรมลีลาศ
นั้น แกนนาสมาชิกผู้เข้าร่วมวิเคราะห์กลยุทธ์การรณรงค์กิ จกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ พบว่า กลยุทธ์การรณรงค์
ทางการสื่อสารสุขภาพที่เครือข่ายสมาชิกต้องการ คือ การจัดงานลีลาศสังสรรค์ภายใต้ชื่อโครงการ “ลีลาศเพื่อ
สุขภาพชุมชน : น้อง-พี่ สมานฉันท์ ณ เมืองจันทบุรี ” ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(หอประชุมกระต่าย) คณะผู้วิจัยพร้อมด้วยแกนนาคนสาคัญผู้จัดงานสังสรรค์ลีลาศ คือ คุณอัมพารดี สุชาครีรัตน์
วางแผน ดาเนินโครงการ และประเมินผลโครงการ สรุปขั้นตอนการรณรงค์กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ ได้ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 คุณอัมพารดี สุชาครีย์รัตน์ แกนนาผู้จัดงานลีลาศเพื่อสุขภาพ และคณะผู้วิจัย
ที่มา : ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หอประชุม
กระต่าย) อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2.1 การวางแผนโครงการ การวางแผนโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชน น้อง-พี่สมานฉันท์ ณ เมืองจันทบุรี
เป็นหัวใจสาคัญของการรณรงค์กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยในเขตเมืองจันทบุรี ดังนี้
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2.1.1 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจากการสารวจทั่วไปเกี่ยวกับวิถีชีวิตผู้สูงอายุเขต
เมืองจันทบุรีประกอบการพิจารณา พบว่า มี 6 ด้าน คือ แบบใช้สติปัญญา แบบเฝ้าระวังสุขภาพ แบบวางแผนการใช้
ชีวิต แบบคล้อ ยตาม แบบสร้า งความสัม พัน ธ์ และแบบบัน เทิง ซึ่ง วิถีชีวิต แต่ล ะด้า นของผู้สูง อายุในเขตเมือ ง
จันทบุรีนั้นเป็นตัวชี้วัดว่า ผู้สูงอายุในเขตเมืองจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี เครือข่ายกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพมีแกนนา
สาคัญในการจัดกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพที่สามารถเป็นศูนย์รวมของเครือข่ายลีลาศเพื่อสุขภาพได้ คือ คุณอัมพารดี
สุชาครีย์รัตน์ โดยมีค่าความเป็นศูนย์กลางมากที่สุด (จากตารางที่ 1) และเป็นแกนนาที่มีความสามารถในการจัด
งานสังสรรค์ลีลาศเพื่อสุขภาพ
2.2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ ภายหลังจากที่ระบุ กลุ่มเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าต้องการจัด
โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชน : น้อง-พี่สมานฉันท์ ณ เมืองจันทบุรี ซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวจะไป
ก าหนดทิ ศ ทางกิ จ กรรมโครงการลี ล าศเพื่ อ สุ ข ภาพผ่ า นแกนน าคนส าคั ญ 8-12 คน วางแผนร่วมกั น วิเคราะห์
สถานการณ์ เกี่ยวกับ กิจกรรมลีลาศเพื่ อสุขภาพ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ จุ ดแข็ง (Strengths) จุ ดอ่อน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) หรือ SWOT analysis และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ TOWS matrix
โดยได้กลยุทธ์เกี่ยวกับสถานการณ์ลีลาศเพื่อสุขภาพได้ดังนี้ คือ 1) กลยุทธ์เชิงรุก คือ มีแกนนาสมาชิกจัดงานลีลาศ
อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาฝึกลีลาศอย่างเสรี และ
ผ่านสื่อใหม่ พร้อมทั้งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 2) กลยุทธ์เชิ งรับ คือ สมาชิกที่เป็นคนรุ่นใหม่ยังมีน้อย และไม่สนใจ
ลีลาศเพราะเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุ จึงควรสร้างสมาชิกวัยเยาว์ให้สนใจลีลาศเพื่อสุขภาพ 3) กลยุทธ์เชิงพัฒนา คือ
การขับเคลื่อนกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพได้รับการนาเสนอผ่านการสื่อสารสังคมเครือข่ายเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามา
เป็นสมาชิก และจัดงานลีลาศสังสรรค์กระชับ ความสัมพันธ์ของเครือข่ายผู้สนใจกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ และ 4) กล
ยุทธ์เชิงป้องกัน คือ จัดงานสรรค์ลีลาศเพื่อสุขภาพควรใช้ช่วงฤดูกาลผลไม้ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม มาเป็น
จุดเด่นในการประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานลีลาศ

ภาพที่ 7 สนทนากลุ่มเพื่อวางแผนการรณรงค์ทางการสื่อสารกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ที่มา : ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หอประชุม
กระต่าย) อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
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2.2 การดาเนินการรณรงค์โครงการ ดาเนินการจัดงานสังสรรค์ลีลาศตามการวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก
ภายใต้ชื่อโครงการ “ลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชนน้อง-พี่สมานฉันท์ ณ เมืองจันทบุรี ” เป็นการสร้างให้เกิดกระแสการรัก
สุขภาพ การลดอคติที่มีต่อลีลาศ ซึ่งเดิมอาจจะมองว่าลีลาศเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุ แต่ที่จริงแล้วลีลาศเป็นกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพได้ทุกเพศ ทุกวัยไม่ต้องรอให้ถึ งวัยสูงอายุ และที่สาคัญกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพดังกล่าวสร้าง
ความสัมพั นธ์อันดี ข องผู้ส นใจลีล าศ ด้ว ยคาว่า “น้อ ง-พี่ส มานฉัน ท์ ” แสดงความสัม พัน ธ์ท างสัง คมที่ท าให้
ช่อ งว่า งระหว่า งวัย แคบลงซึ่งสอดคล้องกับสังคมสูงวัย และมองว่าทุกคุ ณเป็นเสมือนพี่น้องกัน เมื่อมาเจอกันจึ ง
สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพที่มีประโยชน์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ขยายเครือข่ายทางสังคมกลุ่มลีลาศเพื่อ
สุขภาพให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อบุคคล (Personal media) เป็นหลัก และใช้ช่องทาง
การสื่อสารผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์ เช่น ไลน์ (Line)

ภาพที่ 8 การใช้สื่อ และการดาเนินกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ที่มา : ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หอประชุม
กระต่าย) อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
นอกจากนี้ การจัดงานลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชน : น้อง-พี่สมานฉันท์ ณ เมืองจันทบุรี มีแนวคิดการ
สื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ใช้เนื้อหาการสื่อสารที่มีใจความสาคัญ (Key message) โน้มน้าวใจให้เกิดการการมีสวน
ร่วม และตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชน ด้วยแนวคิดที่ว่า 1) เป็นงานลีลาศเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้ า ร าไพพรรณี สมเด็จ พระราชิน ีใ นรัช กาลที ่ 7 ครบ 112 ปี 2) เป็น การน้อ มร าลึก ในพระมหา
กรุณ าธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 3) เป็นการลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชน สร้าง
เครือข่ายทั้งภายใน และภายนอก แก่ผู้สนใจกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ และ 4) เป็นกิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์สา
ธารณกุศลภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมอบให้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีได้ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 การประเมินผลโครงการ แสดงดังตารางที่ 3

1284

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3 ภาพรวมการประเมินความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติทักษะลีลาศเพื่อสุขภาพ
ความรู้ลีลาศเพื่อสุขภาพ
จานวน N= 160
- รู้
144
- ไม่รู้
16
เจตคติต่อลีลาศเพื่อสุขภาพ
X =2.90, S.D.=0.40 (ดีมาก)
การปฏิบัติลีลาศเพื่อสุขภาพ
X =3.17, S.D.=0.40 (ดีมาก)

ร้อยละ
89.84
10.16

การประเมินผลโครงการใช้แบบประเมินการจัดงานเพื่อวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติทักษะลีลาศ
พบว่า งานลีลาศครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 160 คน ซึ่งโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชน : น้อง-พี่สมานฉันท์ ณ เมืองจันทบุรี
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติทักษะลีลาศ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพในระดับดีมาก ร้อยละ 89.84 มีเจตคติเห็น ด้วยกับ การจัด
กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพในระดับดีมาก ( X =2.90, S.D.=0.40) และการปฏิบัติลีลาศเพื่อสุขภาพบ่อยครั้งในระดับดี
มากเช่นกัน ( X =3.17, S.D. =0.40)
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมของกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสะท้อนภาพการสื่อสารของกลุ่มผู้ สูงอายุจนกระทั่งสามารถพัฒนาเครือข่ายผู้สนใจใน
กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ การเกิดของเครือข่ายการสื่อสารเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นโดยธรรมขาติโดยอาศัยพื้นฐานของผู้
นิยมกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพเหมือนกั น นอกจากนี้ยังเกิดแนวคิดผู้นาทางความคิด (Opinion leader) ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลีลาศเพื่อสุขภาพ (Schäfer & Taddicken, 2015) โดย
วิธีการไม่เป็นทางการผ่านการสื่อสารระหว่างบุคคล และผู้นาทางความคิด จะสามารถเผยแพร่กระจายข่าวสารของ
กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครื อข่ายทางสังคมสังคม ซึ่งจะแพร่กระจายข่าวสาร
ผสมผสานความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพไปยังสมาชิกภายในกลุ่มนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี และผู้นาทางความคิดดังกล่าวยัง สามารถโน้ม น้า วใจไปสู่ก ารจัด โครงการลีล าศเพื่อ สุข ภาพชุม ชนน้อ ง -พี่
สมานฉันท์ ณ เมืองจันทบุรี ซึ่งกิจ กรรมในโครงการดังกล่าวเป็นการรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการรักสุขภาพของ
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี ก่อให้เกิดความสาเร็จของการสื่อสารทั่วไปของเครือข่ายผู้กิจกรรมผู้สนใจลีลาศเพื่อ
สุขภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2548) เกี่ยวกับการรับรู้ถึง
ประโยชน์ของกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ ทาให้เกิดทัศนคติที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพที่ดี และ
ตัดสินใจออกกาลังกายด้วยการลีลาศ และนาไปสู่การเข้าร่วมงานสังสรรค์ที่ใช้ลีลาศเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์
เครือข่ายทางสังคมในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มผู้รักสุขภาพผู้สูงอายุในเขต
เมืองจันทบุรี นับ เป็นปรากฏการณ์ ทางความคิดที่สอดคล้องกับการสื่อสารสุขภาพ (Health communication)
(Northouse & Northouse, 1998) โดยมี เป้ า หมายสื่ อ สารสุ ข ภาพเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ความรู้ จู ง ใจให้ ค นในสั ง คม
ตระหนักต่อความสาคัญของสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาวิถีชีวิตด้านสุขภาพ สาหรับการสื่อสารสุขภาพในกลุ่มลีลาศ
เพื่อสุขภาพเกิดการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารในกลุ่มย่อยผ่านสื่อสังคมเครือข่าย โดยสมาชิกในกลุ่มลีลาศ
จะมีการติดต่อพูดคุยซึ่งหน้าแลกเปลี่ยนบทบาทกันเป็นผู้ส่งสาร และผู้รับสารในลักษณะการสื่อสารสองทาง (Two-
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way communication) มี การสื่อ สารระหว่างกลุ่ มย่ อยเกี่ยวกับ ด้า นสุข ภาพ ความรู้สึ ก ที่ มี ต่อ การฝึก ลีล าศเพื่ อ
สุ ข ภาพ สื่ อ สารสื่ อ ใหม่ ผ่ า นสื่ อ สั ง คมเครื อ ข่ า ย (Social media) อย่ า งไลน์ (Line application) และเฟสบุ๊ ค
(Facebook) โดยมีการตั้งกลุ่มเฉพาะกิจพูดคุยกันเรื่องกิจกรรมลีลาศ และเรื่องราวอื่น ๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ และการร่วมงานสังสรรค์
การสืบสานของกลุ่ม อาศัยการสื่อสารร่วมกันระหว่างสมาชิ กในกลุ่มกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ แสดงให้
เห็นความสามัคคีแน่นแฟ้นของสมาชิกในกลุ่มกระตุ้นให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมของกลุ่มผู้นิยมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ใช้เวทีการฝึกซ้อมลีลาศเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข่าวสารลีลาศ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกลีลาศเพื่อสุขภาพ
การสืบสานกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพจึงต้องอาศัยความน่าเชื่อถือ (Creditability) ของบุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้นา
นันทนาการที่มีพฤติกรรมอิงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ (สราวุธ ชั ยวิชิต, 2552)
ที่ว่ามีการสารวจความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ เน้นกิจกรรมที่ทาให้ผู้เข้าร่วมได้ทากิจกรรมเป็นกลุ่ม
ทากิจกรรมอย่างทั่วถึง ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ออกแบบกฎกติกาที่มีความยืดหยุ่นตามรูปแบบของกิจกรรม
สร้างสัมพันธภาพในกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และมีการวางแผนกระตุ้นการทากิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทาให้
ผู้รับสารรู้สึกไว้วางใจในตัวผู้ส่งสาร และมีความสามารถในการลีลาศ สื่อบุคคลที่จะสืบสานกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ควรได้รับความเชื่อถือจะต้องเป็นผู้มีความชานาญ และมีประสบการณ์ด้านลีล าศพอสมควร (Middlebrook, 1974;
Aronson & Golden, 1962)
ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยครั้งนี้ยังจากัดเพียงแค่การศึกษาวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเมือง ซึ่งหากมีการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาผู้สูงอายุในเขตชนบท
2. เมื่อ สัง คมไทยก้า วเข้า สู่สัง คมผู้สูง อายุ ควรดาเนิน การรณรงค์ท างการสื่อ สารด้า นสุข ภาพที่เป็น
ประโยชน์ต่อ วิถีชีวิต ผู้สูง อายุเพื่ อ ขานรับ การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ผู้สูง อายุอ ย่า งต่อ เนื่อ ง และจัด กิจ กรรมที่ล ด
ช่องว่างระหว่างวัย ไม่เป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ร่วมกันระหว่างคนรุ่นใหม่ และผู้สูงอายุที่ต่างเห็นคุณค่า
ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง
กิตติกรรมประกาศ
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ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills
ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP SOFT SKILLS OF THE ADMINISTRATORS AND QUALITY
CULTURE OF COLLEGE UNDER KALASIN PROVINCIAL VOCATIONAL
ดวงกมล สุนทรพินิจ 1
Duangkamol Soontornpinit1
เสาวนี สิริสุขศิลป์1
Saowanee Sirisooksilp1
1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อ 1) เพื่ อศึ กษาระดับ ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บ ริห าร
สถานศึกษา วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 2)เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัด
อาชี วศึ กษาจั งหวัดกาฬสิน ธุ์ 3)เพื่ อศึ กษาความสัมพั น ธ์ระหว่างทั กษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บ ริห าร
สถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณ ภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์จานวน 304 คน การดาเนินการวิจัย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่ อ
คานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียรสัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient)และ แบบพหุคูณ (Multiple Correlation) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างระหว่างทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสั งกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมทั้ง 8 ด้านมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม มีระดับการปฏิบัติค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุดคือการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก 2) ระดับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัย
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้นาด้าน
คุณภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับมาก 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัย
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวมพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ มี
ค่ าความสัมพั น ธ์อยู่ในระดับ มาก คู่ ที่มีค วามสัมพั น ธ์สูงสุดคื อความสามารถของภาวะผู้น า (X4) กับ การพั ฒ นา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Y2) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ส่วนคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือการทางานเป็น
ทีมร่วมแรงร่วมใจ (X1) กับการพัฒนาบุคลากร (Y3) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ทักษะภาวะผู้นาด้าน
Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 8 ด้าน ร่วมกันพยากรณ์วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึก ษา
จังหวัดกาฬสินธุ์โดยรวม ได้ร้อยละ 79.6 และร่วมกัน พยากรณ์ วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา
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จังหวัดกาฬสินธุ์รายด้าน เรียงตามลับดับดังนี้ด้านภาวะผู้นาด้านคุณภาพ (Y1) ได้ร้อยละ 73.5 ความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(Y2) ได้ร้อยละ 71.3 และ การพัฒนาบุคลากร (Y3) ได้ร้อยละ 64.2
คาสาคัญ : ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills, วัฒนธรรมคุณภาพ
ABSTRACT
The objectives of this study were to 1) study the level leadership soft skills of
administrators under college of Kalasin provincial vocational 2) study the level of quality culture
of administrators under college of Kalasin provincial vocational 3) Relationship Between
Leadership Soft Skills of The Administrators And Quality Culture under College of Kalasin
Provincial Vocational. Sampling group consisted of 304 persons including 28 administrators and
276 teachers. Instrument for collecting data was the questionnaire . Data was analyzed for getting
value of percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient and multiple correlation coefficient, in order to search for value of relationship
between leadership soft skills of the administrators and quality culture under college of Kalasin
Provincial Vocational. Research findings were as follows ; 1) The overall of leadership soft skills of
administrators under college of Kalasin provincial vocational was at high level. Regarding to each
aspect, having professional and ethical skills was found at the highest level. the lowest one was
critical thinking to solve problem initiatively skills. 2) The overall of quality culture under
college of Kalasin provincial vocational was at high level. Regarding to each aspect, having Quality
Leadership was found at the highest level. the lowest one was Human resources development.
3) Result of investigating the relationship between leadership soft skills of administrators under
college of Kalasin Provincial Vocational was positively found through the overview at high level.
The most relationship was found at high level of relationship between Leadership Ability skills
(X4) and Continuous Quality Improvement. (Y2) The least relationship was also found at moderate
level of Collaborative Teamwork skills ( X1) and Human resources development ( Y3) Eight
aspects of leadership soft skills were together applied for predicting the quality culture of
administrators under college of Kalasin provincial vocational and came out with 79.6 %.
Considering at each aspect, result of quality prediction were found and ranked in order as
follows: Quality Leadership (Y1) at 73.5 %, Continuous Quality Improvement (Y2) at 71.3 %, and
Human resources development (Y3) at 64.2 %.
Keywords : Leadership Soft Skills, Quality Culture
ความเป็นมาและความสาคัญ
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ
เนื่องจากสถานศึกษาเป็นหน่วยงานแรกที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นา (Leader)
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาท่ามกลางกระแสที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจาเป็นต้องมี
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ทักษะในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ (Katz.1974 : 90-102) ที่กล่าวว่า ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษามี 3 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านเทคนิควิธีคือความสามารถในการใช้ความรู้วิธีการกระบวนการ
ขั้ น ตอนและเทคนิ ค ต่ า ง ๆ ในการปฏิ บั ติ ง าน 2) ทั ก ษะด้ า นมนุ ษ ย์ คื อ ความสามารถในการท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การสร้างความร่วมมือกับองค์กร การเข้าใจความต้องการของผู้อื่น อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับซึ่งผู้บริหาร
จะนาองค์กรก้าวสู่ประชาคมอาเซี ยนหรือองค์กรสมรรถนะนั้นต้องบูรณาการทักษะให้สมดุลทั้ง Hard Skill และ
Soft Skill เพื่อนามาใช้ในการดูแลองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
(Tang .2012: 2) ที่กล่าวว่าผู้นาต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้ทักษะด้าน Soft Skills เพราะภาวะผู้นานั้นต้องมี
ความสามารถหรือพลังในตัวเองเพื่อผลักดันองค์กรให้ดาเนินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้นา
ที่ มี ทั ก ษะด้ า น Soft Skills ต้ อ งมี ก ระบวนการพั ฒ นาคน เช่ น ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม การสื่ อ สาร ความคิ ด
สร้า งสรรค์ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะตน การวางแผนการจั ด การองค์ กร และการน าเสนอ หากผู้ น าองค์ ก รใดให้
ความสาคั ญ ในการพั ฒ นาทั ก ษะทั้ งสองคื อ ด้ านทั กษะการท างาน (Hard Skill) และภาวะความเป็ น ผู้น า (Soft
Skills) จะสามารถผลักดันองค์กรให้ดาเนินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่สาคัญในการบริหารงานให้ประสบผลสาเร็จนั่ นคือ วัฒนธรรมคุณภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการ
พัฒนาองค์การ หากองค์การขาดวัฒนธรรมการทางานที่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้การขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความ
ยากลาบาก แต่ถ้าหากองค์การใดมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งไม่ว่าจะพัฒนาในด้านใดก็ประสบผลสาเร็จ (ชาญณรงค์ พร
รุ่ ง โรจน์ , 2558:1) การปฏิ บั ติ ง านในการศึ ก ษา จะต้ อ งมี ค่ า นิ ย มร่ ว ม ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งสร้ า งบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการทางานใหม่ที่เหมาะแก่การทางานปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีศักยภาพ
ในการนาความรู้และทักษะมาพัฒนาประเทศ ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบพื้นฐานการทางานและมีผลกระทบต่อ
วิถีการทางานบุคคลที่อยู่ในระดับเดิม การสร้างความเข้าใจให้ตรงกันอย่างทั่วถึง ครบถ้วนต้องอาศัยเวลาและกลไก
ต่ า งๆ เพื่ อ สร้า งพลั ง ขั บ เคลื่ อ นสู่ เป้ า หมายเดี ย วกั น คื อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปั จ จั ย ที่ เป็ น กุ ญ แจสู่ ค วามส าเร็จ คื อ
วัฒนธรรมการทางานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากระบบพื้นฐานเดิมได้หล่อหลอม และ
สร้างค่านิยมในแต่ละองค์กร แต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรและวิธีการคิดก็แตกต่างกัน การ
เปิดรับและปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ด้วยการสร้างวิ สัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของชาติ ซึ่งวัฒนธรรมการทางานที่ได้รับการยอมรับในทุกวงการคือ วัฒนธรรมคุณภาพ ในการจัด
การศึกษา ผู้ที่รับผิดชอบทั้งครูและผู้บริหารมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งจาเป็นต้องสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพเพื่อคุณภาพการทางาน
จากเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสาคัญที่สุดในการขับเคลื่อน
องค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงจาเป็นต้องมีภาวะผู้นาสูง เน้นการมีส่วนร่วม และเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง การ
บริห ารจั ด การจึ ง ต้ อ งใช้ ทั ก ษะที่ ส าคั ญ คื อ การสร้ า งคนหรือ บุ ค ลากรให้ เป็ น ก าลั งส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการ
เปลี่ยนแปลง ผู้นาที่ใช้ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills จะมุ่งส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคคลากรทุกคนร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ ตามเป้าหมายของสถานศึกษา ใน
ฐานะที่ผู้วิจัยเป็นข้าราชการในสถานศึกษา จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills
ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณ ภาพของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนาข้อมูล
สารสนเทศในการศึกษาครั้งนี้ไ ปเสนอแนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา
เพื่อทาให้สถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชากรโดยรวมต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะภาวะผู้ น าด้ า น Soft Skills ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills โดยใช้แนวคิดของ Crosbie.2005: 45-51),
Tang Keaw Ngnang (2012) และ วัลลภา อารีรัตน์และคณะ (2555) เป็นหลักและพิจารณาแล้วได้องค์ประกอบทักษะ
ภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ทั้งหมด 8 ด้านได้แก่ 1) การทางานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจ 2)การสื่อสารและการนาเสนอ
3)การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 4) ความสามารถของภาวะผู้นา 5) การพัฒนาคนและการสร้าง
นวัตกรรม 6) การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี 7) ความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม 8) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
และได้ สังเคราะห์ วัฒนธรรมคุ ณ ภาพ ตามแนวคิ ดของ Batten (1992), มารยาท แซ่อึ้ ง (2552) สุพล จันตะต๊ าด
(2552) เป็นหลัก ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นาด้านคุณภาพ 2) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3) การพัฒนาบุคลากร
ซึ่งผู้วิจัยจะได้นาไปเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปร X
ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft skills

ตัวแปร Y

1.การทางานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจ
2. การติดต่อสื่อสารและการนาเสนอ
วัฒนธรรมคุณภาพ
• ภาวะผู้นาด้านคุณภาพ
• การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
• การพัฒนาบุคลากร

3.การคิดวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาอย่าง
สร้างสรรค์
4.ความสามารถของภาวะผู้นา
5. การพัฒนาคนและการสร้างนวัตกรรม
6. การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
7.ความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรม
8.การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
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นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
1. ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills หมายถึง พฤติกรรมการดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
กระตุ้นและมุ่งส่งเสริมให้บุคคลากรทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโดยวัดได้จาก แบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี้
1) การทางานเป็นทีมแบบร่วมแรงร่วมใจ หมายถึง การทางานประสานงานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและความแตกต่างระหว่างบุคคล การยอมรับการตัดสินใจของทีม การพัฒ นาความสามารถให้กับ
สมาชิกในทีมการตรวจสอบการทางานของทีมและการให้ข้อมูลย้อนหลังผลการปฏิบัติงานของทีม
2) การสื่อสารและการนาเสนอ หมายถึง พฤติกรรมการดาเนินงานของผู้บริหารที่ติดต่อสื่อสารกับ
บุคลากรโดยรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยการพูดโน้มน้าว
ใจกลุ่มคน และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น การลดความขัดแย้ง และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีที่หลากหลาย
3) การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หมายถึง พฤติกรรมการดาเนินงานของผู้บริหารใน
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ การมีทักษะในการสังเกต การวิเคราะห์จาแนกแยกแยะข้อมู ลข่าวสาร
การวิเคราะห์ปัญหา ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก การวิพากษ์วิจารณ์ตามหลักเหตุผล การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง หลากหลาย สรุปประเด็นและแก้ไขปัญหาได้และประเมินสถานการณ์อย่าง
แม่นยา
4) ความสามารถของภาวะผู้ น า หมายถึ ง พฤติ ก รรมการด าเนิ น งานของผู้ บ ริห ารในการก าหนด
วิสัยทัศน์ การบริหารเชิงรุก การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายชุมชน การเป็นนักฟังที่ดี การสร้างขวัญกาลังใจ การ
รักษามาตรฐาน คุณภาพในการทางาน และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้
5) การพั ฒ นาคนและสร้างนวัตกรรม หมายถึง การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สู่บุ ค ลากร
หลากหลายวิธี การเลือกวิธีการสอนงานการมอบหมายงานที่ท้าทาย การเปิดโอกาสให้สร้างนวัตกรรม และการ
พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง
6) การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผู้บริหารกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมี
โอกาสเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
และมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองค์การ
7) ความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม หมายถึง ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ดี มีบุคลิก ภาพดี และมีคุณ ธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงาน
8) การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น หมายถึ ง ผู้ บ ริ ห ารมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งบุ ค ลากร โดยให้
ความสาคัญทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว การสนับสนุนให้ กาลังใจ การลดความขัดแย้ง การให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์ และการให้คาปรึกษากับผู้อื่นอย่างเต็มใจ
2. วัฒ นธรรมคุณ ภาพ หมายถึงวิธีปฏิ บัติที่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาแสดงออกถึงค่ านิยมร่วม
ความคิด ความเชื่อ แบบแผนการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ ภาวะ
ผู้นาด้านคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ การพัฒนาบุคลากร ตามการรับรู้ของครูและผู้บริหารโดย
วัดได้จาก แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
1292

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

1) ภาวะผู้นาด้านคุณ ภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมกาหนดกฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ตามความต้องการด้วยความเต็มใจและการกระตุ้นให้บุคลากรทางานจนสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หมายถึง วิถีปฏิบัติของสถานศึกษาในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง พัฒนา เพื่อทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง สนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
3. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์
4. ครู หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทาหน้ าที่สอนในสถานศึกษาของรัฐ
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
5. การอาชีวศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่มุ่งผลิตและ
พัฒนากาลังคนให้มีความรู้ และมีทักษะอาชีพทั้งระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
6. อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ หมายถึง วิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา
หลายแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มอาชีวศึกษาระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ 1) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
2) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 3) วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 4) วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 5) วิทยาลัยการอาชีพ
คาม่วง และ 6) วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึ กษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 6 วิทยาลัย ผู้บริหาร จานวน 28 คน และครูผู้สอน จานวน 276 คน รวมทั้งสิ้น 304 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับการวิจัยครั้งนี้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and
Morgan (1970) จากประชากร 304 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 170 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Sampling) ตามวิทยาลัยและกาหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ตัวแปร X คือ ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ได้แก่ 1) การทางานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจ 2)
การสื่อสารและการนาเสนอ 3) การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 4) ความสามารถของภาวะผู้นา 5)
การพัฒนาคนและการสร้างนวัตกรรม 6) การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี 7) ความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม 8) การ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
2.2 ตัวแปร Y คือวัฒนธรรมคุณภาพ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นาด้านคุณภาพ 2) การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 3) การพัฒนาบุคลากร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่เกี่ยวกับทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft
skills และวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
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แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft
skills ของผู้บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ เครื่อ งมื อ ที่ เป็ น แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating
Scale) 5 ระดับ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรู ป หาค่าความถี่ (f) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ()
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) และแบบพหุคูณ (Multiple Correlation) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์
ระหว่ า งทั ก ษะภาวะผู้ น าด้ า น Soft Skills ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ วัฒ นธรรมคุ ณ ภาพของวิท ยาลั ย สั ง กั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) มาทาการวิเคราะห์ตามลาดับดังนี้
1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยายเพื่อบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและตัว แปรที่ศึกษาโดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามนา ไปแจกแจงความถี่(Frequency) และหาค่า
ร้อยละ (percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ย วกับทั กษะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บ ริหารสถานศึกษาหาค่ าเฉลี่ย (
Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ หาค่าเฉลี่ย
(Mean )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.)ในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอ้างอิงการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปร X และตัวแปร Y โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ
แบบพหุคูณ(Multiple Correlation) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
สรุปผลการวิจัย
1. ทัก ษะภาวะผู้ นาด้าน Soft Skills ของผู้บ ริห ารสถานศึ กษาวิท ยาลัยสั งกัดอาชี วศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์
ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึ กษา ทั้ง 8 ด้านโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับการปฏิบัติด้านทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills
ของผู้บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม
ปฏิบัติด้านทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills
ระดับความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
1. การทางานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจ
4.29
0.66
มาก
2. การสื่อสารและการนาเสนอ
4.27
0.65
มาก
3. การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4.20
0.63
มาก
4. ความสามารถของภาวะผู้นา
4.26
0.61
มาก
5. การพัฒนาคนและการสร้างนวัตกรรม
4.23
0.62
มาก
6. การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.23
0.66
มาก
7. ความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม
4.37
0.57
มาก
8. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
4.21
0.66
มาก
ภาพรวมโดยเฉลี่ย
4.26
0.63
มาก
2. วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้นาด้านคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับการปฏิบัติด้านวัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม
วัฒนธรรมคุณภาพ
ระดับการปฏิบัติ
S.D.
แปลผล
X
1. ภาวะผู้นาด้านคุณภาพ
4.29
0.62
มากที่สุด
2. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4.28
0.62
มากที่สุด
3. การพัฒนาบุคลากร
4.26
0.63
มาก
ภาพรวมโดยเฉลี่ย 4.26
0.63
มากที่สุด
3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้ นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
คุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการศึ กษาความสั มพั น ธ์ ระหว่างทั ก ษะภาวะผู้น าด้าน Soft Skills ของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา มี
ความสั ม พั น ธ์ท างบวกกั บ วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพของวิท ยาลั ย สั งกั ด อาชี วศึ ก ษาจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ ในภาพรวมมี ค่ า
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับ มาก พบว่าคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือความสามารถของภาวะผู้นา (X4) กับการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Y2) (r = 0.799) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ส่วนคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือการ
ทางานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจ (X1) กับการพัฒนาบุคลากร (Y3) (r = 0.641) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบ Multiple Correlation ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตารางดังนี้
ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills
ภาวะผู้นา
การพัฒนา
การพัฒนา วัฒนธรรม
ด้านคุณภาพ คุณภาพอย่าง
บุคลากร
คุณภาพ
(Y1)
ต่อเนื่อง (Y2)
(Y3)
(Yt0t)
rxy
rxy
rxy
rxy
1.การทางานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจ
0.694
0.692
0.641
0.726
2. การสื่อสารและการนาเสนอ
0.787
0.784
0.723
0.822
3.การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
0.705
0.731
0.680
0.756
4.ความสามารถของภาวะผู้นา
0.785
0.799
0.729
0.828
5. การพัฒนาคนและการสร้างนวัตกรรม
0.747
0.707
0.717
0.778
6. การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.723
0.709
0.719
0.770
7.ความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม
0.763
0.701
0.656
0.762
8.การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
0.782
0.761
0.714
0.809
Multiple Correlation
0.857
0.844
0.801
0.892
2
r
0.735
0.713
0.642
0.796
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple correlations) ระหว่างทักษะภาวะผู้นาด้าน
Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ (Ytot) อย่างมีนัยสาคั ญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ทั้ง 8 ด้าน
ร่วมกันพยากรณ์วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมได้ร้อยละ 79.6 ดังตาราง
ที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม
ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills
วัฒนธรรมคุณภาพ (Yt0t)
rxy
p-value
1. การทางานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจ
0.726
0.000
2. การสื่อสารและการนาเสนอ
0.822
0.000
3. การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
0.756
0.000
4. ความสามารถของภาวะผู้นา
0.828
0.000
5. การพัฒนาคนและการสร้างนวัตกรรม
0.778
0.000
6. การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.770
0.000
7. ความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม
0.762
0.000
8. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
0.809
0.000
Multiple Correlation
0.892
r2
0.796
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษาขอนาเสนออภิปรายผลการศึกษาดังนี้
1. ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ทัก ษะภาวะผู้น าด้าน Soft Skills ของผู้บ ริห ารสถานศึ กษาของวิท ยาลั ยสั งกัดอาชี วศึ กษาจั งหวัด
กาฬสินธุ์ โดยภาพรวมทั้ง 8 ด้ าน อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องจากวิท ยาลัยสังกัดอาชีวศึ กษาจังหวัดกาฬสิน ธุ์ มี
นโยบายการด าเนิ น งานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการกระตุ้ น และมุ่ ง ส่ ง เสริม ให้ บุ ค คลากรทุ ก คนร่ว มมื อ กั น
ปฏิบัติงานทางานเป็นทีม มีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีการพัฒนาคนและการสร้ างนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับ วัลลภา อารีรัตน์และคณะ (2555) ที่
กล่าวว่าการใช้ Soft Skills สาหรับบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทักษะด้านต่างๆ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา การสื่อสารและนาเสนอ การทางานเป็นทีม การศึกษาเรียนรู้และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนา
และการสร้างนวัตกรรม จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ และภาวะผู้นา ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ (Crosbie.2005:4551) กล่าวว่าทักษะภาวะผู้นาด้านมนุษย์ (Leadership Soft Skills) เป็นทักษะสร้างสัมพันธภาพคือ การสร้างความ
สามั ค คี เป็ น น้ าหนึ่ งใจเดี ย วระหว่า งผู้น าและผู้ ร่วมงานในกลุ่ ม ผู้ ร่วมงานด้ วยกั น เองเพื่ อ ขั บ เคลื่ อนองค์ ก ารให้ สู่
ความสาเร็จ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้
เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยสังกัดอาชี วศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้มีความรู้ดี มีบุคลิกภาพดี และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ทองทิพภา วิริยะพันธ์ (2550) ได้กล่าวว่าทักษะผู้บริหารมืออาชีพเป็นสิ่งสาคัญที่
ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องตระหนักถึงในการบริหารงานมีปัจจัยหลายอย่างเช่นกลยุทธ์ในการบริหารงาน การทางาน
ร่วมกับบุคคลอื่น ผู้บริหารควรมีความเฉลียวฉลาด ต้องมีเป้าหมาย กระตือรือร้นในการทางานสูง มั่นคงในตนเอง และมี
ทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุดแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาวิท ยาลั ย สั ง กั ด อาชี วศึ ก ษาจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ มี ค วามพยายามการคิ ด วิ เคราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ต้องมีทักษะในการสังเกตุ การวิเคราะห์ การจาแนก
แยกแยะข้อมูลข่าวสารและยังต้องแสวงหาข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อได้ข้อสรุป แก้ไขปัญหาและประเมิน
สถานการณ์ได้อย่างแม่นยาและถูกต้อง เป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดมากมีความยากลาบากในการปฏิบัติ
สอดคล้องกับ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้กล่าวว่าทักษะการแก้ปัญหาเป็นการใช้ประสบการณ์ที่
ค้นพบด้วยตนเองเกิดจากการสังเกตการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการตีความและการสรุปความเพื่อนาไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
2. วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติด้านวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์มีนโยบายการ
ดาเนินงานมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ
อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรม ที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันซึ่งวัฒนธรรมคุณภาพมีความสาคัญในการพัฒนาองค์การหาก
องค์การขาดวัฒนธรรมการทางานที่มีประสิทธิภาพก็ส่งผลให้ขับ เคลื่อนการพัฒนาเป็นไปได้ยาก สอดคล้องกับ ชาญ
ณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2557) กล่าวว่าหากองค์การใดมีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งการพัฒนางานในด้านต่างๆก็จะ
ประสบความสาเร็จได้ง่าย
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าภาวะผู้นาด้านคุณ ภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ทั้ งนี้
เนื่องจากวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้บริ หารที่มีความสามารถมีทักษะภาวะผู้นาที่มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถนาบุคลากรในสถานศึกษาให้ร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายคุณภาพของหน่วยงานโดยผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพการศึกษาและหลักการการจัดการ
คุณภาพมีความคิดริเริ่มและส่งเสริมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแสวงหาความรู้ในการพัฒนาระบบคุณภาพรวมทั้ง
การสร้างค่านิยมความรู้สึกที่ดี สอดคล้องกับ Batten (1992) กล่าวว่าความมุ่งมั่นของผู้บริหาร เป็นสิ่งที่นาไปสู่
สภาวะของการทางานที่ประสบความสาเร็จและความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพของผู้บริหารถือเป็นข้อกาหนดประการ
สาคัญที่ขาดไม่ได้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพนั้นผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นนาองค์การไปสู่วิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าหมายขององค์การที่ได้กาหนดไว้
เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาสนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาวิชาชีพ ด้วยการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับสมศักดิ์ ดล
ประสิทธิ์ (2550) ที่กล่าวว่าการทางานทุกอย่างทุกประเภท จะสามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ จะต้องได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร และยังสอดคล้องกับ Batten (1992) ที่กล่าวว่า
องค์การที่มีการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพเกิดขึ้นนั้นบุคลากรเป็นบุคคลสาคัญที่ขับเคลื่อนการทางานไปสู่วัฒนธรรม
คุณภาพซึ่งการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นบุคลากรจะต้องได้รับการส่งเสริมและการฝึกอบรมการทางานการ
สนับสนุนให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนางานอยู่เสมอสนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้และ
มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
คุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่าง 0.641- 0.799 ทุกด้าน
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากในการบริหารจัดการจะต้อง
ปรับแบบภาวะผู้นาของตนเองในการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือเป้าหมาย และตรงกับความต้องการ
ของผู้ร่วมงานดังนั้นผู้บริหารต้องมีทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills สอดคล้องกับ (Macvicar.2006 :42-44 ) กล่าว
ว่าผู้บริหารที่ใช้ “soft skills” ในการบริหารจัดการจะต้องปรับแบบภาวะผู้นาของตนเองในการทางานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ หรือเป้าหมาย และตรงกับความต้องการของผู้ร่วมงานดังนั้นผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศทาง
อารมณ์ ประสานความสัมพันธ์กับบุคลากรทุ กคนให้มีกาลังใจในการทางานร่วมกันถึงแม้จะพบอุปสรรคและยัง
สอดคล้ อ งกั บ (Crosbie.2005:45-51) ที่ ร ะบุ ว่ า ทั ก ษะภาวะผู้ น าด้ า น Soft Skills มุ่ ง เน้ น ทั้ ง ผลส าเร็ จ และ
ความสัมพันธ์ (Results as well as relationship) ดังนั้นผู้นาจะต้องช่วยผู้ร่วมงานให้มีการสื่อสารที่มีประสิ ทธิภาพ
ระบุเป้าหมายและคุณ ค่าของงานที่ปฏิบัติและการทางานร่วมกั นของสมาชิกแต่ละคนเพื่อยกระดับองค์การให้มี
คุณภาพ
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การทานาย(R2) ของทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ทั้ง 8 ด้านสามารถ
พยากรณ์ วัฒ นธรรมคุ ณ ภาพของวิท ยาลั ย สัง กั ด อาชี วศึ ก ษาจั งหวัด กาฬสิน ธุ์ได้ ร้อ ยละ 79.6 (r2=0.796) ทั้ ง นี้
เนื่องจากการดาเนินงานของผู้บริหารมีความพยายามในการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมคุณภาพเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้ า หมายของสถานศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ (Crosbie.2005:45-51) กล่ า วว่ า ทั ก ษะภาวะผู้ น าด้ า นมนุ ษ ย์
(Leadership Soft Skills) เป็นทักษะสร้างสัมพันธภาพคือ การสร้างความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวระหว่างผู้นา
และผู้ร่วมงานในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกันเอง เพื่อขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุต ามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ
วัลลภา อารีรัตน์และคณะ (2555) กล่าวว่า Soft Skills สาหรับบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทักษะ 7 ด้านได้แก่
1) การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 2) การสื่อสารและนาเสนอ 3) การทางานเป็นทีม 4) การศึกษาเรียนรู้และการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 5) การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม 6)จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ และ 7) ภาวะผู้นา ซึ่ง
ทักษะเหล่านี้จะทาให้การทางานร่วมในองค์การนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ความสามารถของภาวะผู้นา (X4) กับการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Y2) (r = 0.799) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีความสามารถใน
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม กาหนดกฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจให้บุคคลหรือ
กลุ่มปฏิบัติหน้าที่ตามความต้องการด้วยความเต็มใจ และการกระตุ้นให้บุคลากรทางานจนสาเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
ทีต่ ั้งไว้ สอดคล้องกับ owell (2004) กล่าวว่าผู้นาต้องมองเห็นคุณค่าความสามารถพิเศษในการทางานของแต่ละคน
ขยายการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างความตระหนักให้เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเขาเป็นส่วนหนึ่ งของ
องค์การโดยมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อกาหนดทิศทางมีการปรั บเปลี่ยนนโยบายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน และยังสอดคล้องกับ (George and Mclean, 2007:26-32) กล่าวว่าภาวะผู้นาเกี่ยวข้องกับ
การระดมกลุ่มคนใกล้ชิดให้มาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เห็นคุณ ค่าและให้อานาจความไว้วางใจการสนับสนุนให้เป็นผู้นา
ตามบทบาทและหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การโดยการอธิบายและตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งจะทาให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ านพบว่าคู่ ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ต่ าสุด คื อการท างานเป็ น ที มร่วมแรงร่วมใจ (X1) กับ การพั ฒ นา
บุคลากร (Y3) (r = 0.641) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารทางานโดยประสานความร่วมมือ
และยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับการตัดสิน ใจของทีม มี
การวางแผนและร่วมกันทางานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่ มเท พัฒนาความสามารถให้กับบุคลากรเพื่อเรียนรู้วิธีการและ
ทักษะใหม่ๆในการทางาน สอดคล้องกับ Trent (2004) กล่าวว่าการทางานเป็นทีมผู้นาที่มีประสิทธิภาพจะมีบทบาท
ที่สาคัญมากในการสร้างสรรค์และส่งเสริมการแสดงออกกระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการกระทานั้นอย่าง
จริงจังนอกจากนั้นผู้นาที่มีประสิทธิภาพจะพิจารณาจากความไม่เห็นด้วยกับปฏิกิริยาบางส่วนของทีมซึ่งเป้าหมาย
ของทีมคือจุดแข็งทีจะเข้าใจแต่ละบุคคลแบ่งปันความคิดที่มีแบ่งปันความรู้สึกและเปิดใจยอมรับความคิดที่แตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คล และยั ง สอดคล้ อ งกั บ Feltner et al. (2008) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การท างานเป็ น ที ม ของผู้ น าที่ มี
ประสิทธิภาพนั้นต้องยอมรับทุกความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้นาต้องมีความสามารถในการเลือกการ
กระตุ้นในการทางาน และการนาพาองค์การสู่เป้าหมายได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 จากผลการวิจัยพบว่าทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความเป็นมือ
อาชี พ และจริย ธรรมมี ระดั บ การปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง วิท ยาลั ย ในสั ง กั ด อาชี วศึ ก ษาจั งหวัด อื่ น สามารถน าข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ ได้ จ ากการวิ จั ย ไปพั ฒ นาผู้ บ ริห ารด้ า นความเป็ น มื อ อาชี พ และจริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาเกิ ด
วัฒนธรรมคุณภาพ
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสารและการนาเสนอผู้บริหารควรมี
การอบรมและกากับติดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารควรเป็นตัวอย่า งในการนาเทคโนโลยีเพื่อการ
นาเสนอข้อมูลและลดความขัดแย้งในองค์การ
1.3 ทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์กันกับวัฒ นธรรมคุณ ภาพอย่างมี
นัยสาคัญและสามารถพยากรณ์ วัฒนธรรมคุณ ภาพได้ร้อยละ 79.6 เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณ ภาพใน
สถานศึกษา ควรมีการพัฒนาทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ทั้ง 8 ด้านควบคู่กันไป
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพ เพื่อที่จะนา
ผลจากการวิจั ยท าให้ ท ราบว่ามีปัจ จั ยใดบ้ างที่ส่งผลต่อวัฒ นธรรมคุ ณ ภาพ เพื่ อน าไปพั ฒ นาให้สถานศึ กษาเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพ
2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพของสถานศึกษา ที่มีวัฒนธรรมคุณภาพที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดเพื่อ
ถอดบทเรียนมาพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
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แนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
APPROACHES FOR ORGANIZING THE LOCAL ARTS AND CULTURAL ACTIVITIES FOR ELDERLY
HEALTH PROMOTION
ชลาลัย วงศ์อารีย์1
Chalalai Vongaree1
1อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อ1) ศึกษาบริบทและปัญหาของผู้สูงอายุในชุ มชนหมู่บ้านหัวสะพาน ตาบล
บ้านยาง อาเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและชุดการ
แสดงนาฏยประดิ ษ ฐ์ พื้ น บ้ า นส าหรั บ ท้ อ งถิ่ น ชุ ด ฟ้ อ นบู ช าหลวงปู่ ข าว เพื่ อ ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุชาย-หญิงในชุมชนบ้านหัวสะพานจานวน
60 คน เก็บข้อมูลแบบวิธีผสมผสานระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างสาหรับรวบรวมข้อมูล และแบบประเมินเพื่อวัดความสุขของผู้สูงอายุ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนถูกทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลาพัง แต่ชุมชนมีทุนทางวัฒนธรรมที่ดี ผู้วิจัยจึง
สร้างสรรค์บทสรภัญญะ พร้อมกับออกแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหว 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเพลงนาพา กิจกรรม
ท่าพื้นฐาน กิจกรรมประสานท่วงที กิจกรรมมีลีลางามสง่าผู้สูงวัย และสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์พื้นบ้าน
1 ชุด ได้แก่ ฟ้อนบูชาหลวงปู่ขาว โดยใช้ลักษณะการออกแบบท่าราแบบเล่าเรื่องตามประวัติของหลวงปู่ขาวเพื่อง่าย
ต่อการจดจาและกระตุ้นความสนใจต่ อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความกระตือรือร้นและแสดงอารมณ์
สนุกสนานตลอดการทากิจกรรมเคลื่อนไหว และจากการทาแบบประเมิน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกด้าน
คาสาคัญ : ผู้สูงอายุ, ส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม, ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ABSTRACT
The objectives of the research were 1) to examine the context and problems of the
elderly in Hua Sapan Village Community in Ban Yang sub-district in Phutthai Song district in
Buriram province, and 2) to create a model for the local arts and cultural activities and local
choreography performance for local dance to respect Luang Pu Khao in order to promote the
elderly health by using the participatory action research methodology. The target group consisted
of 60 male and female elderly villagers in Hua Sapan Village Community. Employing quantitative
and qualitative research methods collected the data. The instruments used in the research were
unstructured Interview form and the evaluation form to measure the happiness of the elderly
ones.
The results from the study showed that the elderly in the community were left to live at
home. However, there is a good culture in the community. The researcher then developed the
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Buddha prayer song for telling the legend of Luang Pho Khao and designed 4 motor activities:
lead-in moves, basic moves, mixed moves, and elderly elegant moves and create 1 local
choreography performance: Luang Pu Khao respect dance by using dance moves of the legend of
Luang Pu Khao, so it was easy for the elderly to remember and gain the elderly interests. They
participated in the activities with enthusiasm and enjoyment throughout these motor activities
from the results derived, from the assessment forms, which showed that the elderly quality of
life level, and the score level of after participating the activities was higher than before
participating the activities significantly different at .05 level in all aspects.
Keywords : Elderly, Health promotion, Cultural activities, Local arts and culture
บทนา
สถานการณ์ทางประชากรของไทยพบว่าโครงสร้างทางประชากรของไทย เป็นสังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 และในอีกประมาณ 3 ปีข้างหน้าหรือปี 2564 ประเทศไทยจะเข้า “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบู รณ์ ” (Complete
aged society) ท าให้ รั ฐบาลและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการดู แลในเรื่ องต่ างๆ เตรี ยมวางแผนรองรั บทั้ งด้ านการ
รักษาพยาบาล การเตรียมการออมเพื่อวัยผู้สูงอายุซึ่งประเทศจะพบกับภาระในอนาคตอันใกล้นี้ และส่งผลต่อระดับ
ครอบครัว ชุมชน เพราะวัยแรงงานกับ วิถีการทามาหากินในปัจจุบันจะทาให้ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุไ ด้อย่างเต็มที่
และข้อมูลจากสานักงานกองทุน สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้รายงานไว้ ด้วยจานวนที่เพิ่มขึ้นของวัย
ผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมาก ในปี 2557 มีค นวัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี 4.30 คน ต่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปหนึ่งคน แต่ในอนาคต ปี 2573 หรืออีกเพียงแค่ 16 ปีข้างหน้าเรา
จะมีคนในวัยแรงงานเพียง 2 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คนเท่านั้น นอกจากนี้รายงานยังได้ระบุข้อมูลขนาดครอบครัวที่เล็ก
ลงและผู้สูงอายุ จะอยู่ตามลาพังคนเดียวเพิ่มมากขึ้นซึ่งสาเหตุ ก็มาจากขนาดของครัวเรือนไทยได้เล็กลงเหลือเพียง
ครัวเรือนละ 3 คน นับเป็นปัญหาที่เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งศึกษาหาข้อมูล
ในพื้นที่ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกพื้นที่ที่มีสภาพวิถีชีวิตที่วัยทางานต้องเดิน
ทางเข้าไปทางานในเมือง ทาให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถูกปล่อยทิ้งให้อ ยู่บ้านอย่างโดดเดี่ยว อ้างว้าง ขาดคนดูแลเอาใจใส่
ส่ งผลกระทบต่ อ สภาพร่างกายและจิ ต ใจ (รัศ มี เชาวระก า, สั ม ภาษณ์ , 25พฤศจิ ก ายน 2559) โดยเฉพาะจาก
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย
และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 พบว่า การดูแลผู้สูงอายุด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพเป็นประเด็นสาคัญ ที่หน่วยงานให้ความสนใจโดยพยายามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมทาร่วมกัน หากแต่ยังขาดการดาเนินงานที่เป็นระบบและขาดกิจกรรมที่หลากหลาย
จากลักษณะเฉพาะของพื้นที่วิจัย พบว่า ชุมชนบ้านหัวตะพาน ตาบลบ้านยางเป็นชุมชนมีความผูกพันกับศาสนา
และมีประเพณีดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีศูนย์กลางความเชื่อและความศรัทธา ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ
สักการะ ได้แก่ หลวงพ่ อขาว วัดเทพรังสรรค์ ดั งนั้ น ในเทศกาลงานบุ ญ ต่ าง ๆ จึ งมี การรวมกลุ่ม ของผู้สูงวัยมา
ประกอบกิจกรรมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ด้านการทาบายศรี และการขับบทสรภัญญะ โดยมี
ประเพณีสาคัญที่ขึ้นชื่อคือ งานปิดทองหลวงปู่ขาว ซึ่งจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม ของทุกปี กิจกรรม
ดังกล่าวล้วนแต่ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพราะนอกจากจะได้เข้าร่วมงานบุญประเพณีแล้วก็ยังได้
พบปะสังสรรค์กันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ ด้ว ยกัน เองอีก ด้ว ย การนาศัก ยภาพความเป็น ท้อ งถิ่น อีส านมาพัฒ นา
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คุณ ภาพชีวิต ผู้สูง อายุใ ห้มีค วามเหมาะสมกับ แต่ล ะบริบ ทชุม ชนจึงเป็น แนวทางที่ค ณะนัก วิจัยสนใจ และเกิด
กระบวนการแลกเปลี่ย นแนวคิด ในการสร้า งกิจ กรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดรับกับแนวทางในการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วตาบลบ้านยาง ที่ต้องการสร้างกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อมาใช้ในหลักสูตรการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุ
จากความสาคัญข้องต้น ผู้วิจัย จึงสนใจในการหาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยจัด
กิจกรรมที่เน้นการออกกาลังกายและการผ่อนคลายความเครียดด้วยนาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยมีการออกแบบท่าทางการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบง่าย ๆ ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เหมาะสมกับช่วงอายุ พร้อมทั้งนาเสนอวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในพื้นที่ สร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงนาฏยประดิษฐ์ชุดใหม่เฉพาะกลุ่ม ที่นอกจากจะเป็นกิจกรรมในกลุ่ม
ผู้สูงอายุแล้ว ก็ยังเกิดประโยชน์ต่อสังคมในด้านการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ผู้สูงอายุเข้าถึงได้โดยง่าย และเป็นพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกเพื่ อสร้างประโยชน์ให้สังคม ซึ่งเป็นกระบวนการ
ส่งเสริมผู้อายุตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ , 2559) มี ทิ ศทางส่ งเสริ มให้ ผู้ สู งอายุ ได้ มี การท างานที่ เหมาะสมตามศั กยภาพและ
ประสบการณ์ ให้มีรายได้ในการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งประกอบด้วย คุณภาพชีวิตด้านกาย
ใจ สังคมและเศรษฐกิ จ จึ งเป็ น ประเด็ น ที่ มีค วามส าคั ญ ขณะเดียวกันการบู รณาการศาสตร์ทางวิชาการเพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในด้านวัฒนธรรม และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งนักวิชาการ
นักศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทและปัญหาผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหัวสะพาน ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวั ด
บุรีรัมย์
2. เพื่ อ หาแนวทางในการจั ด กิ จ กรรมด้ านศิ ล ปวัฒ นธรรมพื้ น บ้ านที่ ส่ งเสริม สุข ภาพแก่ ผู้ สู งอายุ แ ละ
สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์พื้นบ้าน 1 ชุดที่เป็นรูปแบบเฉพาะ
ของท้องถิ่นและเหมาะสมกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ทราบถึงบริบทและปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชน ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒ นธรรมพื้นบ้านที่ผ่านกระบวนการลงพื้นที่วิจัยแบบมีส่วน
ร่วม ที่ส่งเสริมการออกกาลังกายของผู้สูงอายุ หมู่บ้านหัวตะพาน ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
3. มีผลงานการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และมีชุดการ
แสดงนาฏยประดิษฐ์พื้นบ้าน 1 ชุด ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ
4. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคมจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมตามกระบวนการของกรอบแนวคิดการวิจัย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บริบทและปัญหาของ
ผู้สูงอายุ

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

แนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านตามความ
ต้องการของชุมชน

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและ
ผลงานชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์พื้นบ้าน 1 ชุด เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านกาย

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านจิตใจ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสังคม

ภาพที่ 1 แผนผังกรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พื้นที่ตาบลบ้าน
ยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวิธีการดาเนินงานวิจัยดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านหัวสะพาน ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอายุ
ระหว่าง 55-75 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จานวน 60 คน เป็นกลุ่มผุ้สูงอายุที่สมัครใจเข้ารวมกิจกรรม โดยผ่านความ
ร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 - เดือนมกราคม 2561
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) ใช้
รวบรวมข้อ มูล เชิง พื้น ที่ เพื่อ นามาวิเคราะห์สาหรับ สร้า งสรรค์กิจ กรรมด้า นศิล ปวัฒ นธรรมและผลงานนาฏย
ประดิษ ฐ์พื้น บ้า น ชุด ฟ้อนบูชาหลวงปู่ ขาว และแบบประเมินความสุข ที่พัฒนามาจากแบบวัดความสุขของกรม
สุขภาพจิต และแบบวัดคุณภาพชีวิตของกรมอนามัย เพื่อประเมินผลหลังเข้าร่วมกิจกรรม
3. กระบวนการดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดกิ จกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พื้น ที่
ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย โดยนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการให้เกิดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน มีการดาเนินกระบวนการวิ จัยโดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้
1305

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ระยะที่ 1 สร้างโจทย์งานวิจัยร่วมกับชุมชน ในการสร้างโจทย์งานวิจัย ผู้วิจัยเริ่มกระบวนการในการเลือก
พื้นที่ การสร้างโจทย์ และพัฒนาโจทย์จนกระทั่งกลายมาเป็นงานวิจัย โดยมีขั้นตอน คือ การสารวจข้อมูลท้องถิ่นเบื้องต้น
โดยพิจารณาจากปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมู ลเบื้องต้นจากบริบทต่าง ๆ
ของชุมชน และการกาหนดทิศทางของโจทย์งานวิจัยที่สอดคล้องกับความสนใจ
ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลเอกสารและข้อมูลเชิงพื้นที่ การเก็บข้อมูลแบบวิธีผสมผสานระหว่างวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการประสานงานกับชุมชน และลงเก็บข้อมูลโดยประสานกับ
หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง จากนั้นจึงลงพื้นที่เพื่อ
เข้าแนะนาตัว และชี้แจงความเป็นมาของโครงการ กับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง นายกฤตเมศ เสา
ไธสง จากนั้น จึง จัด เวทีพ บผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มผู้สูงอายุของหมู่บ้าน นักวิชาการท้องถิ่น ปราชญ์ ชาวบ้าน เพื่ อ
สัมภาษณ์ ความคิดเห็นและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความสนใจ
ของผู้สูงอายุ เพื่อนามาเป็นข้อมูลสาหรับการออกแบบกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและค้นหากิจกรรมที่เหมาะสม
ระยะที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์
พื้นบ้าน ชุด ฟ้อนบูชาหลวงปู่ขาว นาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาจุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น และบูรณาการกับความ
ต้องการและความสนใจของชุมชน โดยในขั้นตอนนี้ได้ผ่ านการประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและ
นักวิจัยพี่เลี้ยง รวมถึงการนาข้อมูลเข้ารับคาชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวของผู้สูงวัยในชุมชน ประกอบไปด้วย กิจกรรมการสร้างสรรค์บทร้อง
สรภัญญะ กิจกรรมการเคลื่อนไหวด้านศิลปวัฒนธรรม 4 กิจกรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนในการสร้างความผ่อนคลายและ
เตรียมความพร้อมของร่างกายผู้สูงอายุ กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว การจับจังหวะดนตรี และฝึกฝนท่าราพื้นฐาน
พร้อมทั้งสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์พื้นบ้าน ชุด ฟ้อนบูชาหลวงปู่ขาว ได้แนวคิดในการสร้างสรรค์ท่ารามา
จากเรื่องราวของประวัติหลวงปู่ขาว ซึ่งเล่าสืบกันมาว่าในปีหนึ่งฝนแล้ง นายอาเภอเมืองพุทไธสงในขณะนั้นนิมิตฝัน
ถึงพระพุทธรูปองค์หนึ่งตั้งอยู่กลางแจ้ง จึงสืบหาและมาพบหลวงปู่ขาว จึงเรี่ยไรเงินผู้มีจิตศรัทธาสร้างเป็นศาลาเพื่อ
ประดิษฐานหลวงปู่ขาวชั่วคราว เมื่ออัญเชิญหลวงปู่เข้ามาในศาลาเรียบร้อย ฝนก็ตกลงมาทันที ชาวบ้านจึงเชื่อว่า
เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ขาวที่บันดาลให้ฝนตก
ระยะที่ 4 นางานวิจัยลงสู่ชุมชน การนาผลงานวิจัยลงพื้นที่และใช้กับกลุ่มผู้สู งอายุ ได้รับความร่วมมือ
นักวิชาการท้องถิ่น ในการให้นากิจกรรมบรรจุอยู่ในคาบการเรียนการสอนด้านส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนท่ าราให้เข้ากับความถนัดของผู้สูงวัยและ
ฝึกซ้อมให้เกิดความสวยงาม พร้อมเพรียง และประเมินผลกิจกรรม
ระยะที่ 5 ถอดบทเรียน โดยจัดเวทีถอดบทเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้วิจัย นักวิชาการท้องถิ่น ผู้นา
ชุมชน ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการ
ดาเนินงาน การปฏิบัติงานและผลงานวิจัยที่ส่งผลต่อชุมชน จากนั้นจึงสรุปบทเรียนและนาเสนอคืนท้องถิ่นเพื่อ
ผลักดันสู่ระดับนโยบายผู้สูงอายุในระดับพื้นที่
ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พื้นที่
ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ มีดังนี้

1306

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

1. บริบทและปัญหาของผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนบ้ านหัวตะพาน ตาบลบ้านยาง พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ ใน
ครอบครัวซึ่งเป็นวัยทางานต้องเดินทางไปทางานต่างจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ ไม่มีเวลาให้การดูแลผู้สูงอายุ ทาให้
กลุ่มผู้สูงอายุมีอาการซึมเศร้า แต่เนื่องจากเป็นชุมชนมีความผูกพันกับศาสนาและมีประเพณีดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบต่อกัน
มา โดยมีศูนย์กลางความเชื่อและความศรัทธา ที่ชาวบ้านให้ความเคารพสักการะ ได้แก่ หลวงปู่ขาว วัดเทพรังสรรค์
จึงมีผู้สูงวัยบางกลุ่มมาร่วมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรมด้านภูมิปัญญาและศิ ลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ด้านการทา
บายศรี และการขับบทสรภัญญะ ในเทศกาลงานบุญต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น และจากความสนใจของกลุ่มผู้สูงอายุ จึงทา
ให้หน่วยงานท้องถิ่นพยายามสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องรอตามงาน
เทศกาลเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคงขาดกิจกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
2. กระบวนการทางานวิจัยเป็นการแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มา
จากความต้องการของชุมชน โดยเกิดกระบวนการสร้างสรรค์ชุดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบเฉพาะของ
ท้องถิ่นและเหมาะกับการออกกาลังกายของผู้สูงอายุ แสดงผลการวิจัยได้ดังนี้
2.1 บทสรภัญญะประวัติหลวงปู่ขาว วัดเทพรังสรรค์
บัดนี้จักได้กล่าวตานานหลวงปู่ขาวที่บ้านหัวสะพาน
สถิตวัดเทพรังสรรค์เป็นพระพุทธรูปสาคัญอยูค่ ู่บ้านคู่เมือง
ตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยสิบสองพวกพ่อแม่พนี่ ้องย้ายมาจากบ้านเม็กดา
ย้ายมาตั้งบ้านเพื่อทากสิกรรมได้พาลูกหลานทาสร้างวัดวาอาราม
จนถึงปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดจึ่งได้โฮมบุญเฮ็ดหล่อองค์หลวงปู่เป็นพระประธาน
นานต่อมาสองพันห้าร้อยผ่านจนถึงประมาณปลายได้ยี่สิบเจ็ดปี
ประชาชนจึงพากันเห็นดีบรู ณอุโบสถทันทีเพื่อให้เกิดความสวยงาม
แต่ติดปัญหาคือว่าองค์หลวงปู่เพิ่นติดแน่นอยู่กับฐานพระมาช้านาน
จึงพากันแต่งเครื่องสมมาโองการนิมนต์เซาะออกจากฐานไปตั้งไว้กลางวัดเรา
ในปีนั้นฝนบ่ตกดินแห้งผากเกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนไปทั่วดินแดน
นายอาเภอพุทไธสงสงค้นแค้นนิมิตประหลาดเหลือแสนเห็นพระอยู่กลางอาราม
ออกติดตามหาเพื่อสิแก้ไขได้ทันในนิมิตคืนนั้นตามมาเห็นอยู่บ้านหัวสะพาน
จึงนาพาสมมาที่ล่วงเกินท่านแล้วนิมนต์ย้ายมาเป็นพระประธานในศาลาทันใด
ต่อจากนี้ไปให้อุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องเพิ่มพูนบ้านเมืองเจริญขึ้นมา
คนทั้งหลายเห็นฤทธิ์พระปฏิมาจึงขานนามว่า “หลวงปู่ขาว” เลื่องลือ
กาหนดชื่อแล้วจัดงานฉลองบอกบุญพวกพี่น้องเดือนมกราของทุกปี
จัดงานบูชาราลึกถึงบารมีวันที่ 3 เดือนยี่มีงานที่บ้านหัวสะพาน
มีพระครูโชติรสโกศลเด้อท่านเจ้าอาวาสจัดงานท่านเป็นรองเจ้าคณะอาเภอ
หลวงพ่อพระครูรอทุกท่านไปอยู่เด้อขอบารมีหลวงปู่ขาวให้เจอแต่โชคลาภทุกคน
ขอขอบพระคุณทุกท่านหลายล้น ฟังตานานหลวงปู่ขาวแล้วทุกคนขอจงสุขกายสบายเอย
2.2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 กิจกรรม “เพลงนาพา” เป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะการฟังและสร้างความผ่อนคลายแก่ผู้สูง
วัย โดยใช้วิธีการเปิดเพลงที่มีจังหวะหลากหลายทั้งเพลงลูกทุ่งและเพลงหมอลาที่ผู้สูงวัยคุ้นเคย แล้วให้ผู้สูงอายุ
ปรบมือตามจังหวะเพลง เมื่อสามารถจับจังหวะได้จึงเลื่อนการปรบมือ ไปตาแหน่งด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง และ
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ด้านหน้า และลองเปิดทานองเพื่อให้ปรบมือตามทิศทางที่ซ้อมไว้และให้ปฏิบัติเข้ากับทานองเพลง เพื่อฝึกประสาท
สัมผัสการรับรู้จังหวะและการเคลื่อนไหวที่เข้ากับท่วงทานอง จากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 เพลงนาพา พบว่าผู้สูงอายุ
มีความสนใจและมีสมาธิในการปฏิบัติท่าปรบมือ รวมทั้งพยายามในการปฏิบัติให้เข้ากับจังหวะดนตรี นอกจากนี้จะ
สังเกตได้ว่า ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานกับกิจกรรม แม้จะมีการปรบมือผิดฝั่งจากกลุ่มก็เกิด
เสียงหัวเราะอยู่เสมอ
2.2.2 กิจกรรม “ท่าพื้นฐาน”กิจกรรมนี้เน้นการเคลื่อนไหวที่ช่วยในการคลายกล้ามเนื้อและช่วย
ยืดหยุ่นร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่ายรา จึงมีการกาหนดท่าทางเบื้องต้นที่ใช้เคลื่อนไหวเพื่อสร้างความคุ้นชิน
กับกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เช่น แขน นิ้ว มือ และการขยับเท้า ประกอบเพลง จากนั้นจึงการถ่ายทอดท่าราพื้นฐาน
แบบง่าย ๆ ที่ต้องใช้ในการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ได้แก่ ท่าจีบคว่า จีบหงาย ท่าตั้งวง และท่าย่าเท้า โดยเน้นสร้าง
ความเข้าใจในท่าราพื้นฐานและไม่ฝืนร่างกายของผู้สูงอายุ จากการปฏิบัติกิจกรรมนี้พบว่า ผู้ สูงอายุยังไม่สามารถใช้
ร่างกายได้คล่องแคล่วในครั้งแรก แต่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในครั้งต่อไป สามารถปฏิบัติท่าราได้ดีขึ้นและย่าเท้าตรง
จังหวะมากขึ้น
2.2.3 กิจกรรม “ประสานท่วงที”เป็นกิจกรรมการนาเสนอบทร้องสรภัญญะและการถ่ายทอด
ท่าราผลงานนาฏยประดิษฐ์พื้นบ้าน ชุด ฟ้ อนบูชาหลวงปู่ขาว โดยเริ่มจากการให้ผู้สูงวัยนั่งปฏิบัติท่าราตามที่ สาธิต
โดยใช้มือและแขน ให้เกิดความชานาญและสามารถจดจาท่าราได้ จากนั้นจึงเริ่มย่าเท้าตามจังหวะ
2.2.4 กิจกรรม “มีลีลางามสง่าผู้สูงวัย”เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง โดยในกิจกรรมนี้จะเน้นฝึกฝน
กระบวนท่ารา พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนท่าราให้เข้ากับความถนัดของผู้สูงวัยและฝึกซ้อมให้เกิดความสวยงาม
2.3 ผลงานชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์พื้นบ้านชุด ฟ้อนบูชาหลวงปู่ขาว เป็นการสร้างสรรค์กระบวน
ท่าราแบบการเล่าเรื่อง โดยได้แนวคิดในการเรียงร้อยท่ารามาจากประวัติของหลวงปู่ขาวเพื่ อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเกิด
ความสนใจและสามารถจดจาท่าราได้ง่ายขึ้น และมีการสร้างสรรค์องค์ประกอบในการแสดงดังนี้
2.3.1 ดนตรีประกอบการแสดง ใช้ทานองเพลงที่สร้างสรรค์และพัฒนามาจากทานองลายมโหรี
อีสาน บรรเลงโดยวงโปงลาง ซึ่งเป็นวงดนตรีพื้นบ้านอีสานที่กลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชนชื่นชอบและคุ้นชิน เนื่องจากเป็น
กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว หนึ่งในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
2.3.2 ลักษณะการแต่งกาย ใช้รูปแบบการแต่งกายตามความนิยมของท้องถิ่น เนื่องจากเป็น
ผลงานนาฏยประดิษฐ์พื้นบ้านที่มีจุดประสงค์หลักในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัยโดยการออกกาลังกายผ่าน
กระบวนท่ารา แต่เน้นให้เกิดความพร้อมเพรียงในชุมชน ดังนั้นรูปแบบการแต่งกายจึงเป็นลักษณะเครื่องแต่งกาย
โดยทั่วไปของชาวบ้านที่นิยมสวมใส่ในเทศกาลงานบุญประเพณี ประกอบด้วย เสื้อลูกไม้ขาวแขนสั้นและผ้าถุงยาว ซึ่งเป็น
ผ้าทอมือของแต่ละครอบครัว มีทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมตามกาลังจัดหาของผู้สูงอายุ
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ภาพที่ 1 ลักษณะการแต่งกายการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนบูชาหลวงปู่ขาว ของกลุ่มผู้สูงอายุตาบลบ้านหัวสะพาน
ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มา : ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
2.3.3 กระบวนท่าราและรูปแบบการนาเสนอการแสดง เป็นการนาเสนอการแสดงด้วยการใช้
ท่าราสื่อความหมายตามเรื่องราวประวัติหลวงปู่ขาว โดยเล่าเรื่องตั้งแต่ชาวบ้านเดินทางมาสักการะหล วงปู่ขาว
ชาวบ้านอัญเชิญหลวงปู่ขาวประดิษฐานในศาลา หลวงปู่ขาวบันดาลให้ฝนตกน้าท่าอุดมสมบูรณ์ และชาวบ้านแสดง
ความรื่นเริงยินดี เฉลิมฉลองที่อยู่อย่างร่มเย็นด้วยบารมีหลวงปู่ขาว ประกอบไปด้วยท่ารา 12 ท่า ลีลาท่าราเป็นการ
ผสมผสานระหว่างท่ารานาฏศิลป์ ท่าราพื้นบ้าน และท่าราเลียนแบบท่าทางธรรมชาติ เน้นท่าราที่ผู้สูงอายุสามารถ
เคลื่อนไหวได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถปฏิบัติได้โดยไม่บาดเจ็บกล้ามเนื้อ และเน้นท่าทางการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
และกล้ามเนื้อที่ต้องใช้บ่อย เช่น แขน และขา เป็นต้น ซึ่งจากการสร้างสรรค์กระบวนท่าราของผลงานการแสด ง
นาฏยประดิษฐ์พื้นบ้าน ชุด ฟ้อนบูชาหลวงปู่ขาว สามารถวิเคราะห์รูป แบบกระบวนท่าราหลักสู่การเคลื่อนไหวเพื่อ
การออกกาลังกาย โดยแบ่งรูปแบบท่าราออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มท่าราเดี่ยว หมายถึง ท่าราที่มีโครงสร้าง
เดียวแม้จะปฏิบัติซ้าก็จะใช้เพียงท่าเดียว และ 2) กลุ่มท่าราชุด หมายถึง ชุดท่าราที่มี 2 โครงสร้างขึ้นไป เป็นนาท่ารา
เดีย่ วมาราต่อเนื่องกันและมีการปฏิบัติซ้าวนท่าทั้งชุดสลับไปมา ซึ่งมีรายละเอียดของท่าราดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิเคราะห์รูปแบบกระบวนท่ารา
รูปแบบกระบวนท่ารา
ท่าราเดี่ยว

การอธิบายท่ารา

ความหมายของ
ท่ารา
ย่าเท้าตามจังหวะดนตรีมือทั้ง - ฝึกเคลื่อนไหวขา
สื่อถึงการเดินทาง
สองกาหลวม ๆ แล้วแกว่งมือไป และการย่าเท้าให้ตรง ของชาวบ้าน
ข้างเดียวกับเท้าที่ย่า เริ่มจากย่า จังหวะ
เท้าซ้าย แกว่งมือไปทางซ้าย - ฝึ ก การเคลื่ อ นไหว
แขน โดยการแกว่งแขน
ไปทางซ้ายและขวา
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รูปแบบกระบวนท่ารา
ท่าราชุด

ท่าราเดี่ยว

การอธิบายท่ารา

การเคลื่อนไหว

ความหมายของ
ท่ารา
มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาจีบ - ฝึ ก เคลื่ อ นไหวขา สื่อถึงการอัญเชิญ
หงายชายพกนั บ 4 จั ง หวะ และการย่าเท้าให้ตรง หลวงปู่ขาวเข้าไป
จากนั้น เลื่อนมือทั้งสองขึ้น จังหวะ
ป ระ ดิ ษ ฐ าน ใน
ด้านหน้า คลายมือออกเป็น - ฝึ ก การเคลื่ อ นไหว ศาลา
ตั้ ง วง โดยมื อ ขวาตั้ ง วงบน แขน โดยการแกว่ ง
มือซ้ายลดวงลงมาอยู่ระดับ แขนขึ้นบน - ลงล่าง
อกอีก 4 จังหวะ การปฏิบัติ
ท่าจีบสลับกับปล่อยเป็นตั้ง
วงแบบนี้ เรี ย กว่ า 1 ชุ ด ท่ า
โดยท่ า นี้ ป ฏิ บั ติ ทั้ ง หมด 8
ชุด

หญิ ง : มือทั้งสองจีบเข้าหา - ฝึ ก การเคลื่ อ นไหว
ตัว โดยเริ่มที่มือขวาจีบปรก ของข้อมือและการเกร็ง
ข้าง มือซ้ายจี บ หงายระดั บ กล้ามเนื้อแขน
เอว
ชาย : อยู่ซ้อนหลังและเยื้อง
มามองหน้าหญิง มือซ้ายจีบ
ปรกข้ า ง มื อ ขวาจี บ หงาย
ระดับเอว
ทั้งนี้ในการปฏิบัติท่ารานี้ ให้ผู้
แสดงทั้งชายและหญิง ค่อย ๆ
ส่ ายจี บ ไล่ ร ะดับ มือ ลงมา
เสมือนสายฝน ที่กาลังตก

สื่อถึงสายฝนที่ตก
ล งม าจาก
ป าฏิ ห าริ ย์ ข อ ง
หลวงปู่ขาว

จากการสร้างสรรค์ท่ารา เมื่อนาลงถ่ายทอดแก่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวสะพาน
ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จานวน 60 คน และร่วมกันประเมินท่าร่ายราระหว่างผู้วิจัยและนักวิชาการท้องถิ่ น
พบว่าในจานวน 12 ท่า มีท่าราที่ผู้สูงอายุปฏิบัติไม่ได้จานวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าที่ 5 ท่าที่ 9และท่าที่ 10 ผู้วิจัยจึงนาท่า
รากลับมาปรับปรุงแก้ไข โดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านการออกกาลังกายสาหรับผู้สูงวั ยที่ไม่เน้นการหักโหม ซึ่ง
สามารถสรุปเป็นตารางการปรับท่าราดังนี้
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ตารางที่ 2 ตารางการเปรียบเทียบและปรับท่ารา
ท่าที่ ท่าราที่ดั้งเดิมที่ออกแบบ
ผลการปฏิบัติ
5
ปรับเปลี่ยนท่าราจากเดิม มือทั้งสองข้าง
ม้วนจีบ เป็ นตั้งวงแล้วค่ อยๆเดาะข้อมื อ
ขึ้น เปลี่ยนเป็น มือทั้งสองตั้งวงขึ้นมาเลย
โดยไม่ต้องม้วนจีบแล้วขยับมือดันออกไป
ตามจังหวะโดยขยับมือ 4 จังหวะแล้วจึง
หันไปทิศตรงข้ามสลับกันไปมาด้านซ้าย
และด้านขวา

9

ปรับเปลี่ยนท่าราโดยท่าราเดิมที่ต้องใช้
การก้มหลังและเงยหน้าสลับไปมาทาให้
ผู้สูงอายุไม่สามารถปฏิบัติได้ ปรับเปลี่ยน
ให้เคลื่อนไหวเฉพาะมือจากขวาไปซ้ าย
โดยไม่ต้องก้มตัว

10

ป รั บ เป ลี่ ย น ท่ าร าจ าก ท่ าร ามี ก าร
เคลื่อนไหวซับซ้อน ทาให้ผู้สูงอายุปฏิบัติ
ไม่ทันจังหวะ เดิมเป็นท่าตั้งวงแขนตึงส่ง
หลั ง และม้ ว นจี บ ส่ ง หลั ง จากนั้ น จึ ง มา
ปล่อยเป็นตั้งวง ปรับเปลี่ยนให้จีบส่งหลัง
แล้วขึ้นมาปล่อยเป็นตั้งวง
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จากตารางพบว่า กระบวนท่าราทั้ง 3 ท่า ที่ผู้สูงอายุไม่สามารถปฏิบัติได้ เป็นท่าราที่ต้องใช้การ
พลิกหรือหมุนข้อมือที่ซับซ้อนและมากเกินไป รวมทั้งท่ารามีการใช้ร่างกายที่ก้มตัวและเงยหน้าสลับกันในเวลาสั้น ๆ
ซึ่งทาให้เกิ ดอาการวิงเวียน ผู้วิจัยจึงปรับเปลี่ยนท่าราให้มีความง่ายมากขึ้นแต่ยังคงสื่อความหมายเดิม จากนั้น
นาไปใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุอีกครั้ง พบว่าสามารถปฏิบัติได้ดีขึ้น และสามารถปฏิบัติได้ตรงตามจังหวะ ทาให้ผู้สูงอายุมีความ
สนุกสนานไปกับเพลงและไม่กังวลในการปฏิบัติท่ารา
2.3.4 การประเมินผลหลังเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภายหลังจากการทากิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ทาการประเมินกิจกรรม โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุระหว่างการทา
กิจกรรมและหลังการทากิจกรรม และการทาแบบวัดความสุขของกรมสุขภาพจิตและแบบวั ดคุณภาพชีวิตของกรม
อนามัย พบว่า ผู้สูงอายุมีความกระตือรือร้น และให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี รวมทั้งให้ความรวมมือในการฝึกหัด
การเคลื่อนไหวร่า งกายด้วยความตั้งใจ ในระหว่างการทากิจ กรรมผู้สูงอายุมีท่าทีผ่อนคลาย มีรอยยิ้มและเสีย ง
หัวเราะตลอดกิจกรรม แม้บางส่วนจะมีท่าทางเหนื่อยจากการเคลื่อนไหวต้องนั่งพัก แต่ก็ยังร่วมสนุกไปกับกิจกรรมโดย
ปรบมือให้กาลังใจสมาชิกคนอื่นที่ยังไม่ยอมนั่งพัก ซึ่งในเวลาต่อมาแม้มีเวลาพักก็ยังคงมีผู้สูงอายุบางกลุ่มเรียกร้องให้
เปิดเพลงเพื่อต้องการราต่อเนื่อง และจากการทาแบบประเมินสามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ก่อนโปรแกรม
หลังโปรแกรม
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
ด้านสุขภาพร่างกาย
15.97 2.32 กลาง ๆ 17.15 2.40 กลาง ๆ
ด้านจิตใจ
17.85 2.16 กลาง ๆ 22.78 1.30
ดี
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 10.10 3.29 กลาง ๆ 14.95 2.22
ดี
ด้านสิ่งแวดล้อม
25.37 2.35 กลาง ๆ 27.05 2.06 กลาง ๆ
โดยรวม
69.28 4.85 กลาง ๆ 81.93 3.99 กลาง ๆ
*p < 0.05

t

Sig.
(1-tailed)

-1.98
-12.98
-12.31
-4.87
-3.15

0.05*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

จากตารางที่ 3 พบว่ าระดั บคุ ณภาพชี วิ ตผู้ สู งอายุ ในด้ านสุ ขภาพร่ างกาย ด้ านจิ ตใจ ด้ าน
สัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับคะแนน
เฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกด้าน ส่วนระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตในระดับกลาง ๆ ( =69.28) และเมื่อหลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า
ผู้สูงอายุมีคุณ ภาพชีวิต ในระดับกลาง แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อดูจากคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต ( =81.93) และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

1312

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละ ระดับความสุขของผู้สูงอายุ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ก่อนโปรแกรม
หลังโปรแกรม
ระดับความสุข
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ความสุขต่ากว่าคนทั่วไป
13
21.67
4
6.67
ความสุขเท่ากับคนทั่วไป
22
36.67
15
25.00
ความสุขดีกว่าคนทั่วไป
25
41.67
41
67.21
รวม
60
100.00
60
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความสุขของผู้สูงอายุก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีความสุขต่ากว่าคน
ทั่วไป จานวน 13 คน (ร้อยละ 21.67) มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป จานวน 22 คน (ร้อยละ 36.67) และมีความสุขดีกว่า
คนทั่วไป จานวน 25 คน (ร้อยละ 41.67)และเมื่อผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว พบว่าผู้สูงอายุมีความสุขต่ากว่าคนทั่วไป
จานวน 4 คน (ร้อยละ 6.67) มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป จานวน 15 คน (ร้อยละ 25.00) และมีความสุขดีกว่าคน
ทั่วไป จานวน 41 คน (ร้อยละ 67.21) นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียน และผู้อานวยการกองสวัสดิการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยางที่เข้ามาร่วมทากิจกรรมกับผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุที่ได้ทากิจกรรมได้กลับไปชักชวนให้
เพื่อนบ้านมาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ทาให้ในการกิจกรรมครั้งต่อมามีผู้สูงวัยเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
อภิปรายผล
โครงการวิจัยแนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่
ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน ตาบล
บ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และ เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและชุดการแสดง
นาฏยประดิษฐ์พื้นบ้านสาหรับท้องถิ่นชุด ฟ้อนบูช าหลวงปู่ขาว เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุพื้ น ที่ชุ มชนบ้านหัว
สะพาน ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีการดาเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 สร้างโจทย์งานวิจัย ระยะที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลเอกสารและข้อมูลเชิงพื้นที่
ระยะที่ 3 วิเคราะห์ ข้อมูลและสร้างสรรค์ ชุ ดกิจ กรรม ระยะที่ 4 น าผลงานวิจัยลงพื้ น ที่และใช้กับ กลุ่มผู้สูงอายุ
ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่น และระยะที่ 5 เป็นการถอดบทเรียนและส่งผลงานวิจัยต่อชุมชน จากวิธีดาเนินงานวิจัย
ดังกล่าว ส่งให้เกิดผลวิจัย ที่เป็นส่วนสาคั ญ ของผลลัพธ์ในกระบวนการทางานเพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้าง
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถอภิปรายประเด็นสาคัญ ได้ดังนี้
1. การศึก ษาบริบ ทและปัญ หาผู้สูงอายุในแง่มุม ของความสัม พัน ธ์กับ ชุม ชนที่ชัดเจน เป็นปัจจัย
สาคัญในการสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
เนื่องจากชุมชนบ้านหัวตะพานเป็นชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรมสูง เพราะประชากรในพื้นที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ไทย ลาว ที่ให้ความสาคัญกับเทศกาลและงานบุญรื่นเริงตามประเพณีสืบต่อกันมา จึงทาให้เกิดการสั่งสมของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านงานศิลปวัฒนธรรม เช่นการทาบายศรี การขับร้องบทสรภัญญะ ตลอดจนความชื่นชอบในเสียงดนตรี และการ
ราพื้นบ้าน เป็นต้น จากความชื่นชอบดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มผู้สูงวัยในชุมชน ที่ประสบปัญหาด้านความซึมเศร้า หรือ
ถูกปล่อยให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ยอมเปิดใจและสนใจในการให้ความร่วมมือการจัด กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้ง
การให้ค วามร่ว มมือ ในการให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตกผลึ ก เป็ น ชุ ด กิ จ กรรมและเต็ ม ใจในการเข้า ร่วมกิ จ กรรมเป็ น อย่ างดี
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สอดคล้องกับการศึกษาของ งามจิตต์ จันทรสาธิต และ ธนาทิพ ฉัตรภูศิ (2550, น. 168) เรื่องโครงการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการออกกาลังกายแบบท่าโนราห์ประยุกต์ โดยชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเป็นกิจกรรม
ที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการนาท่ารานาฏศิลป์พื้นบ้านที่ชุมชนชื่นชอบมาประยุกต์ให้เป็น
ท่วงท่าการออกกาลังกายที่สนุกสนาน ทาให้ผู้สูงอายุคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและไม่เกิดความเบื่อหน่ายอีกด้วย นอกจากนี้
การที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทั้งด้านหน่วยงานระดับ ท้องถิ่นและกลุ่มผู้นาชุมชน นาโดยนายกองค์การบริห ารส่วน
ตาบลบ้านยาง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น เห็นความสาคัญของการดูแลผู้สูงอายุ มีความตั้งใจช่วยอานวย
ความสะดวกในด้านข้อมูลและการประสานงาน รวมทั้งผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม มีความเข้มแข็งและมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นหลักสาคัญในการช่วยประสานงานหน่วยงานและกลุ่มชาวบ้านที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ทาให้การเก็บข้อมูลมีความครอบคลุมและสมบูรณ์ มากขึ้น นอกจากนี้หน่วงงานท้องถิ่นยังมี การดาเนินงานจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุในช่ วงเวลาเดีย วกับที่ทาโครงการวิจัย จึงเป็นช่องทางที่ทาให้มีกระบวนการทางานที่สอดรับกัน
ระหว่างหลักสูตรการเรียนรู้ของผู้สูงอายุกับแนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์พื้นบ้าน ชุด ฟ้อนบูชาหลวงปู่ขาว เป็น
ผลสาเร็จของกระบวนการวิจัยที่ใช้ในการแสวงหาแนวทางเพื่อสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ
เป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
โดยสามารถวิเคราะห์ ได้ จ ากผลลัพ ธ์ของความส าเร็จ ที่ สรุป ผลจากการสังเกตพฤติ กรรมของกลุ่ ม
ผู้สูงอายุ และการทาแบบประเมินความสุข ในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ชุดการแสดง
นาฏยประดิษฐ์พื้นบ้านชุด ฟ้อนบูชาหลวงปู่ขาว ที่มีกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย
นักวิช าการท้ องถิ่ น และกลุ่มผู้สูงอายุ ส่งผลให้ ชุดกิจ กรรมด้านศิ ลปวัฒ นธรรมพื้ น บ้านและชุดการแสดงนาฏย
ประดิษฐ์พื้นบ้าน ชุด ฟ้อนบูชาหลวงปู่ขาว เป็นกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เกิดจากกระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกาย ด้านใจและด้านสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาคุณภาพด้านกาย ผ่านกิจกรรมการออกกาลังกาย ซึ่ง
การออกกาลังกายในผู้สูงอายุเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ร่างกายกระฉับกระเฉงและสามารถดารงชีวิตอย่างพึ่งพาตนเอง
ได้ย าวนานขึ้น โดยสัง เกตได้ว่า ผู้อ ายุที่เข้า ร่ว มกิจ กรรมด้า นศิล ปวัฒ นธรรมและชุด การแสดงนาฏยประดิษ ฐ์
พื้น บ้า น ชุด ฟ้ อนบูช าหลวงปู่ขาว สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ค ล่องแคล่วมากขึ้น มีอารมณ์ ดี หัวเราะอย่าง
สนุกสนาน รวมทั้งทานอาหารช่วงพักกลางวันได้มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ วีรศักดิ์ เมืองไพศาล (2559, น. 30-31)
เรื่อง การออกกาลังกายในผู้สูงอายุ พบว่าการออกกาลังกายจะช่วยให้ร่างกายสามารถทาหน้าที่ได้อย่างดีมีความ
คล่องตัวและการทรงตัวที่ดีขึ้น ส่งผลให้สุขภาพจิตดีมีสุขจากการหลั่งสารเอนดอร์ฟิน และสอดคล้องกับบทความของ
สรีรรัตน์ สุกมลรัตน์ (2560, น. 73) ซึ่งกล่าวถึงการเกิดประโยชน์ 9 ข้อที่ผู้สูงอายุได้รับจากการออกกาลังกายได้แ ก่
การชะลอความแก่ ทาให้กระฉับกระเฉง ภูมิคุ้มกันทางาน ปกติ ไม่เจ็บป่วยง่าย กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง สูบฉีดโลหิต
ดีขึ้น ช่วยควบคุมน้าหนักตัว กล้ามเนื้อประสานงานดีขึ้น การทางานของระบบทางเดินอาหารดีขึ้น ลดความเครียด
และช่วยให้นอนหลับสบาย
2.2 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาคุณภาพด้านจิตใจ เนื่องจากการแสดงชุดฟ้อนบูชาหลวงปู่
ขาว เป็นการสร้างสรรค์ที่เกิดจากความศรัทธาในหลวงปู่ขาว องค์พระประธานในวัดเทพรังสรรค์ ผนวกกับการ
นาเสนอเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านซึง่ เป็นเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ชุมชนภาคภูมิใจ ดังนั้น การแสดงชุดนี้
จึงมีคุณ ค่ าต่อ จิต ใจใน 3 แง่มุม ได้แ ก่ 1) ความปลื้ม ปิติที่ไ ด้น าเสนอเรื่อ งราวของสิ่ง ที ่ยึด เหนี ่ย วจิต ใจ ได้แ ก่
ประวัติหลวงปู่ขาว 2) การซึมซับรับรู้ในความงดงามทางด้านสุนทรียศาสตร์ที่มาจากศิล ปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่
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กระบวนท่ า ร าพื้ น บ้ า นและเสี ย งดนตรีโปงลาง และ 3) ความภาคภู มิ ใจในศิ ล ปวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น ตนเอง
นอกจากนี้การเคลื่อนไหวที่มีดนตรีประกอบ มีส่วนช่วยในการฝึกสมาธิของผู้สูงอายุ สังเกตได้ว่าในการทากิจกรรม
การเคลื่อนไหวที่ประกอบเพลงพื้นบ้าน ผู้สูงอายุจะจดจ่ออยู่การจับจังหวะของดนตรีและพยายามเคลื่อนไหวร่างกาย
ให้ตรงตามจังหวะ สอดคล้องกับการศึกษาของ บุษกร บิณฑสันต์ (2553, น. 169) เรื่อง ดนตรีบาบัดพบว่า ในปัจจุบันมี
ผู้นาดนตรีไปใช้เพื่อประกอบการฝึกสมาธิมากขึ้น เพราะดนตรีมีจังหวะที่สามารถยึดเกาะในการกาหนดจิตได้
2.3 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาคุณภาพด้านสังคม จากความพึงพอใจและความสุขที่
ผู้สูงอายุได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้ทาให้ผู้สูงอายุที่ได้ทากิจกรรมได้กลับไปชักชวนให้
เพื่อนบ้านมาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ทาให้ในการกิจกรรมครั้งต่อมามีผู้สูงอายุเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากที่
ตั้งเป้าหมายไว้จากเดิม 40 คน แต่มาเพิ่มเป็นจานวน 59 คน ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และผลงานการแสดงนาฏยประดิษ ฐ์ ชุด ฟ้อ นบูช าหลวงปู่ข าว ที่ส ร้า งความสุข แก่ผู้สูง อายุจึง เป็น การส่ง เสริม
คุณภาพด้านสังคมของผู้สูงอายุ ที่ส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหัวสะพานมีแรงจูงใจในการออกกาลังกาย ลด
ความเหงา และซึมเศร้า สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยภัทรเดช พระธรรม (2554, น. 143) เรื่องการออกกาลังกาย
ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ โดยพบว่า ประโยชน์จากการเข้าสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อทากิจกรรมหรืองานอดิเรกร่วมกับคนอื่น
จะส่งผลให้ลดความซึมเศร้า ความเบื่อหน่าย อีกทั้งผู้สูงอายุที่ไม่ประสบความสาเร็จในการพยายามออกกาลังกายคนเดียว
หากมีการรวมกลุ่มก็จะมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น
จากความสาเร็จของกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนบูชาหลวงปู่
ขาว เป็นการนาเสนอถึงบทบาทที่สาคัญของนาฏศิลป์ที่มีคุณค่าต่อสังคมมากกว่าการสร้างความบันเทิง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547, น. 14-21) เรื่องบทบาทของนาฏยศิลป์ในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ที่มี
ประเด็นสาคัญได้แก่ 1) การใช้นาฏศิลป์เพื่อการสื่อสาร 2) การใช้นาฏศิลป์เพื่อบูชาหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3) การ
ใช้นาฏศิลป์ในการออกกาลังกาย 4)การใช้นาฏศิลป์เพื่อรักษาและเผยแพร่เอกลักษณ์ ของชุมชน และ 5) การใช้
นาฏศิลป์เพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งแนวคิดดังกล่าว มีบทบาทสาคั ญในสร้างโจทย์งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อ
สังคม เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนาฏยประดิษฐ์พื้นบ้าน ชุด ฟ้อนบูชา
หลวงปู่ขาว ที่ทาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้สูงอายุ ต่อชุมชนและนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
ทางานที่สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
กิจ กรรมด้านศิ ล ปวัฒ นธรรมพื้ น บ้ านและชุ ดการแสดงนาฏยประดิ ษ ฐ์ ชุ ด ฟ้ อ นบู ช าหลวงปู่ ขาว เป็ น
กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ความพร้อมของร่างกายทั้งด้านการยืดหยุ่น การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ รวมทั้งการใช้ทักษะ
การเคลื่อนไหวที่ต้องเข้ากับท่วงทานองเพลง จึงเหมาะสาหรับผู้สูงอายุช่วงต้น ดังนั้นสาหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 75 ปี
จาเป็นต้องเลือกกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม นอกจากนี้ควรให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงระหว่างวัย และสานสัม พัน ธ์ร ะหว่า งชุม ชนในแต่ล ะช่ว งอายุ จึง ควรมีก ารทาวิจัย ต่อ เนื่อ งเพื่อ ต่อ ยอด
องค์ค วามรู้แ ละเสริม สร้า งความเข้มแข็ งชุ มชน ทั้ งนี้ กิ จกรรมด้านศิ ลปวัฒนธรรมในแต่ละพื้ นที่ อาจมี บริบททาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันจึงจาเป็นที่ต้องเลือกใช้ทานองเพลงหรือท่าทางที่เหมาะกับท้องถิ่นต่อไป

1315

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เอกสารอ้างอิง
งามจิตต์ จันทรสาธิต และ ธนาทิพ ฉัตรภูศิ. (2550). ประมวลข้อมูล 30 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยเล่ม 1 ใน
ชุดสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย. กรุงเทพมหานคร : เอส เอ็น มีเดีย แอนด์ แพ็ค.
บุษกร บิณฑสันต์. (2553). ดนตรีบําบัด (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร : วี.พริ้นท์(1991).
ปิยภัทรเดช เดชพระธรรม. (2554). “การออกกาลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุ.” ใน สิรินธร ฉันศิริกาญจนา, กุลภา ศรีสวัสดิ์
และชิษณุ พันธุ์เจริญ. Live Long & Strong เล่ม 3 สูงวัย (หน้า 136-143). กรุงเทพมหานคร : โฮลิสติก พับลิช
ชิ่ง.
รัศมี เชาระกา, นาง (2559, 25 พฤศจิกายน). ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง.
สัมภาษณ์.
วีรศักดิ์ เมืองไพศาล. (2559). รู้จริงและเข้าใจ สุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม. กรุงเทพมหานคร : วี.พริ้นท์
(1991).
สรีรรัตน์ สุกมลรัตน์. (2560). Live well together ดูแลผู้สูงอายุ สร้างสุขในครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : สุขพับ
ลิชชิ่ง.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2547). นาฏยศิลป์ปริทรรศน์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.977

1316

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ADMINISTRATORS’ LEADERSHIP AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF SECONDARY SCHOOLS
นิศรา มูลวรรณ1 นริศ สวัสดี2 และ เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์3
NISARA MOONWAN1 NARIS SAWASDEE2 AND JENJOB SUKSANGPRASIT3
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
2อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
3อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา พร้อมทั้งสร้างสมการ
พยากรณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 ปี การศึกษา 2560 จานวน 312 คน เครื่องมือวิจัยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 1) แบบวัดภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน จานวน 45 ข้อ และ 2) แบบวัดประสิทธิผลของ
โรงเรียน จานวน 45 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 และ.98 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
ผลการวิจั ยพบว่า 1) ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห ารโรงเรียนมั ธยมศึ กษาอยู่ในระดั บ สูง 2) ประสิท ธิผ ลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับสูง 3) ภาวะผู้นาของผู้บริหารมีค วามสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาอย่ างมีนั ยสาคั ญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 4) ภาวะผู้นาของผู้บ ริห ารส่งผลต่อประสิท ธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ =1.29 +
.68**X และ Zy= .80**Zx
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาของผู้บริหาร, ประสิทธิผลของโรงเรียน
ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study administrators’ leadership and the
effectiveness of secondary schools, 2) to study the relationship between administrators’
leadership and the effectiveness of secondary schools, and 3) to create a prediction equation of
administrators’ leadership affecting the effectiveness of secondary schools. The sample was a
group of 312 teachers as chief of school’s learning department under the Secondary Educational
Service Area Office 17 in academic year 2017. The research instruments were 2 part of five-rating
scale questionnaire. The first part were 45-items about administrators’ leadership. The second
part were 45-items about school effectiveness. The 2 parts had an alpha-coefficient of .97 and
.98 respectively. The statistics used for data analysis and hypothesis testing were: mean, standard
deviation, Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and simple regression analysis.
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The results of the study were as follows: 1) administrators’ leadership of secondary
schools was at the high level, 2) effectiveness of secondary schools was at the high level, 3) the
relationship between administrators’ leadership and effectiveness of secondary schools was
positive at the high level at the statistically significant level of .01, and 4) administrators’
leadership affecting effectiveness of secondary schools at the statistically significant level of .01
allows for the creation of a prediction equation with raw scores of Ŷ =1.29+ .68**X and standard
scores of Ẑ y = .80** Z x
Keywords : administrators’leadership, schools’effectiveness
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยใช้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุ บัน โดยใช้การศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ (ราชกิจจานุเบกษา. 2559 : 4) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีคุณภาพสูงที่
เป็นประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งหมายถึงดัชนีชี้วัดความสาเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงของผู้บ ริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิผลสูง โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีและใช้ภาวะผู้นาในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเพราะภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนเป็น
คุณลักษณะที่มีความสาคัญมากของผู้บริหารที่สามารถใช้อิทธิพลในการสร้างแรงบันดาลใจ โน้มน้าวและจูงใจครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้ทางานร่วมกัน อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเชื่อมั่นและศรัท ธาในตัวผู้บริหารโรงเรียน และใช้
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมโรงเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตามความต้องการของผู้บริหารโรงเรียน
การจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพ กระบวนการเรีย นรู้ให้ ส ถานศึ ก ษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้
ทาได้ คิดเป็น ทาเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จั ดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (ราชกิจจานุเบกษา.
2542 : 7-8) โรงเรียนมัธยมศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายซึ่งเป็นระดับที่ผู้เรียนต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตสาหรับอนาคตของตนเองโดย
ออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอน
ปลายจึงมีความสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของพลเมืองซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา
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จากความส าคั ญ ของภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้ มี
ประสิทธิผลสูง รวมทั้งความสาคัญ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อนาผลการวิจัยครั้ งนี้มาใช้เป็นข้อมูลในการกาหนด
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
4. เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์ ภ าวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการการใช้อิทธิพล การสร้างแรงบันดาลใจ การโน้ม
น้าวและจูงใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้สามารถทางานร่วมกันด้วย
ความจริงใจ สมัครใจ มุ่งมั่น ตั้งใจ อุทิศตนและใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ดัชนีชี้วัดความสาเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เป็นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ทางานของครู ทักษะและภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
17 ปีการศึกษา 2560
ครู หมายถึง ครูที่ทาหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
17 ปีการศึกษา 2560
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยนาแนวคิดภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนของเซอร์จิโอแวนนิ (Sergiovamni. 1978 : 15-17) และ
ผลการวิ จั ย ของแฮคแมน (Hackman. 1969 : 158) มาใช้ เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวั ด ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนใน 6 ด้าน พร้อมทั้งนาประเด็นการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนของแคมเบลล์ (Cambell. 1977 : 36-41)
และรูปแบบการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนของฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel. 1991 : 381) มาใช้เป็นกรอบ
การวัดประสิทธิผลของโรงเรียนใน 3 ด้าน ดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปรเกณฑ์

ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน
1. ด้านนโยบาย
2. ด้านวิชาการ
3. ด้านการนิเทศการศึกษา
4. ด้านการจัดการองค์การ
5. ด้านการบริหารโรงเรียน
6. ด้านทีมงาน

ประสิทธิผลของโรงเรียน
1. ด้านนักเรียน
2. ด้านครู
3. ด้านการบริหารจัดการ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา
2560 จาก 39 โรงเรียน จานวน 1,472 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. 2559 : 17)
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ในปีการศึกษา 2560 จาก 39 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน จานวน 312 คน โดยใช้เกณฑ์การกาหนดขนาด
กลุ่ มตั วอย่ างส าหรับการวิเคราะห์ การถดถอยของทาเบนิ คและฟิ เดล (Tabachnick and Fidell. 2001 : 107) สตี เวน
(Steven. 2002 : 72) และ พัลแลนท์ (Pallant. 2005 : 142) และเกณฑ์กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับอ้างอิง
สู่ประชากรใช้ตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Mogan. 1970 : 607-610)
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามทฤษฎีการวัดเจตคติของ
ลิเคอร์ท (Likert. 1993 : 247) แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบวัดภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน จานวน 45
ข้อ และตอนที่ 2 แบบวัดประสิทธิผลของโรงเรียน จานวน 45 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 และ .98
การสร้างเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยตามวิธีของพั้นช์ (Punch. 1998 : 95-96) 6 ขั้น ดังนี้
1. นิยามปฏิบัติการภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน
2.ใช้เทคนิคการวัดเจตคติของลิเคิร์ท (Likert. 1993 : 247) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
3. สร้ า งข้ อ ความที่ ใช้ วั ด ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น 75 ข้ อ ความ และสร้ า งข้ อ ความที่ ใช้ วั ด
ประสิทธิผลของโรงเรียน 90 ข้อความ หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและจุดประสงค์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ได้
ข้อความทึ่ใช้วัดภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน 72 ข้อ มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ .57 ถึง 1.00 และข้อความทึ่ใช้วัด
ประสิทธิผลโรงเรียน จานวน 89 ข้อความ มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ .57 ถึง 1.00
4. นาข้อความตามข้อ 3 สร้างแบบทดลองหาค่าอานาจจาแนกรายข้อแล้วนาไปทดลองใช้กับครูโรงเรียน
สอยดาววิทยา ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน นาข้อมูลที่ได้มาหาค่ าอานาจจาแนกรายข้อ โดยการหาค่ า

1320

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ ทุกข้อมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r ≥ .26) โดยแบบวัดภาวะผู้นา
ของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ .42 ถึง .90 และแบบวัดประสิทธิผลของโรงเรียน มีค่าอานาจ
จาแนกรายข้อตั้งแต่ .37 ถึง .90
5. นาข้อความที่มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ .26
ขึ้นไป มาสร้างแบบวัดภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน 45 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) ตั้งแต่ .57 ถึง 1.00 และมี
ค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ .42 ถึง .90 และแบบวัดประสิทธิผลโรงเรียน 45 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) ตั้งแต่
.57 ถึง 1.00 และมีค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ .52 ถึง .90
6. นาเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มที่ทดลองใช้ครั้งแรก 40 คน แล้วนา
ข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่า สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.
1990 : 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย ตอนที่ 1.เท่ากับ97 และ ตอนที่ 2 .98
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียนด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (  )
และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน ด้วยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
3. วิเคราะห์ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนด้วยวิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถิติพื้นฐาน เป็นค่าสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean :  )
1.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean :  ) ใช้หาค่าความเที่ยงตรงหรือดัชนี IOC ของข้อความรายข้อ
2.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Itemtotal Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ใช้หาค่าอานาจจาแนกของข้อความรายข้อ
2.3 สัมประสิทธิ์แอลฟา (  -Coefficient) ของครอนบัช ใช้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ค่ าสั ม ป ระ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ แ บ บ เพี ย ร์ สั น (Pearson Product-Moment Correlation
Coefficient) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
3.2 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ใช้ทดสอบภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และสร้างสมการพยากรณ์

1321

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
N = 312
ตัวแปร
df
rxy
a
S.D.

ภาวะผู้นาของ
4.15
ผู้บริหารโรงเรียน
ประสิทธิผลของ
4.09
โรงเรียน
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

b



.68**

.80**

.84
311

.80**

1.29

.71

จากตาราง 1 แสดงว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับสูงและ
มีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้นาของผู้บริหารส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ คือ
Ŷ = 1.29 + .68**X และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Zy = .80**Zx
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยไว้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับสูง
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับสูง
3. ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห ารโรงเรีย นมี ค วามสั ม พั น ธ์ท างบวกในระดั บ สู งกั บ ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถอธิบายซึ่งกันและกันได้ ร้อยละ 64
4. ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ .01 สมการพยากรณ์ ในรู ป คะแนนดิบ คื อ Ŷ = 1.29 + .68**X และสมการพยากรณ์ ในรูป คะแนน
มาตรฐาน คือ Zy = .80**Zx
อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับสูง ทั้ งนี้เพราะว่าในปัจจุบันการเข้าสู่
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องได้รับการประเมินเข้าสู่ตาแหน่งซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะแทนการประเมินความรู้
เพี ยงอย่ างเดี ยว โดยประเมิ น 2 สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะด้ านการเป็ นผู้ น าการเรียนรู้ โดยผู้ บริหารจะต้องมี
สมรรถนะในตนเองและมีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะให้เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา และสมรรถนะด้านการเป็น
ผู้นาในการบริหารจัดการ (สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 2559 : 10-11) โดยผู้บริหารโรงเรียนต้องพัฒนาตนเองใน 2
สมรรถนะหลัก ที่ประกอบด้วย 11 สมรรถนะย่อย พร้อมทั้งสามารถพัฒนาครูให้มีสมรรถนะย่อยทั้ง 11 สมรรถนะ ซึ่ง
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องใช้ภาวะทางวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นผู้นาการเรียนรู้ให้กับครู และใช้ภาวะ
ผู้นาทางการบริหารจัดการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นผู้นาในการบริหารจัดการให้กับครู (สานักงานเลขาธิการ
วุฒิ สภา. 2559 : 18) นอกจากนี้ในการปฏิ บั ติหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็ นต้องใช้ภาวะผู้ น าเพราะผู้บริหาร
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โรงเรียนเป็ นผู้ที่ มี ความสาคั ญในการบริหารจั ดการศึ กษาให้ เป็ นไปตามตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้ าหมายของ
สถานศึกษา ซึ่งไรท์และโน (Wright and Noe. 1996 : 392) กล่าวถึงความสาคัญของภาวะผู้นาไว้ว่า ภาวะผู้นาเป็นสิ่ง
ที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับองค์การ เพราะจะเพิ่มเสริมความสาเร็จขององค์การในระยะยาว ซึ่งงานของภาวะผู้นาจึงไม่ใช่
การดาเนินงานตามกรอบงานประจา แต่จะเป็นการดาเนินงานให้เกิดผลที่สร้างสรรค์ต่อองค์การ สอดคล้องกับวิโรจน์
สารรัตนะ (2557 : 38) กล่าวถึง ความสาคัญของภาวะผู้นาไว้ว่า ภาวะผู้นาของผู้นาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการ
บริหารงาน องค์การใดจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการดาเนินงานปัจจัยสาคัญที่สุดคือ ผู้นา และนิติพล ภูตะ
โชติ (2559 : 232) กล่าวถึง ความสาคัญของภาวะผู้นาไว้ว่า ภาวะผู้นามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคคลในองค์การ ความสาเร็จของงานทั้งหลายเกิดจากการขับเคลื่อนและผลักดันของผู้นา จนสามารถทาให้การทางาน
ต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามที่องค์การต้องการ ในส่วนความก้าวหน้าของผู้บริหารโรงเรียนโดยการขอเลื่อนวิทยฐานะของ
ผู้บริหารโรงเรียนนั้น ผู้บริหารต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความสามารถในการ
บริหารจั ดการสถานศึ กษา และการพั ฒ นาตนเองเพื่ อเพิ่ มพู นความรู้และทั กษะในการบริหารจั ดการสถานศึ กษา
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 28-29) ซึ่งการประเมินความสามารถในการบริ หารจัดการสถานศึกษานั้นผู้บริหาร
จะต้องมี และใช้ภาวะผู้น าในการดาเนิ นงานเพื่ อรองรับการประเมิน (กระทรวงศึ กษาธิการ. 2553 : 131) ซึ่ งการ
ดาเนินงานเพื่อรองรับการประเมินให้ประสบความสาเร็จและผ่านการประเมินนั้น ผู้บริหารจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน นั่นคือ ผู้บริหารจะต้องกระตุ้น จูงใจ และโน้มน้าวให้บุคลากรร่วมแรงร่วม
ใจ ซึ่งปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการใช้ภาวะผู้นาของผู้บริหาร และภาวะผู้นาทางวิชาการผู้บริหารด้วย และ
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษานั้นมีความสาคัญและจาเป็นที่ผู้บริหาร
ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา คือ ภาวะผู้นา
จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับสูงซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ธีระพงษ์ วีระชานนท์ (2550 : 155) ศิริพร ชัยมงคล (2554 : 144) นิภาภรณ์ ขาปาน (2552 : 82) ดวงดาว แซ่ตัน
(2552 : 125) ดาราณี จันทร์มหา (2555 : 77) และนนทนัฎดา ว่องประจันทร์ (2558 : 79) ที่พบว่าภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูง
2. ผลการวิจั ยที่ พบว่า ประสิ ทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึ กษาอยู่ ในระดั บสูง ทั้ งนี้ เพราะโรงเรียนมี การ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติไว้ว่า
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา (ราชกิ จ จานุ เบกษา. 2542 : 14) ซึ่ งเป็ น ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพศึกษา โดย
โรงเรียนต้องด าเนิ นการพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ กษาเป็ นกระบวนการพั ฒนาการศึ กษาเข้าสู่ คุ ณ ภาพที่ สอดคล้องกั บ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ (ราชกิจจานุเบกษา. 2553 : 2) และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 25522561) ที่รัฐบาลมุ่งเน้ นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชี วิตอย่างมีคุ ณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พั ฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุ ณ ภาพ และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมในการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : คานา) มีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุค
ใหม่ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีทักษะความรู้พื้นฐาน
และสมรรถนะที่จาเป็นในการดารงชีวิตมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสร้างเสริม
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สุขภาพกายและจิตที่ดี สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 14) พัฒนาคุณภาพครูยุค
ใหม่ที่เป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักใน
วิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย์ มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ และ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็งบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญกาลังใจ อยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาระบบผลิตครูให้สามารถดึงดูด
คนเก่งและดี มีใจรักในวิชาชีพมาเป็นครู วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพครู รวมทั้งมีระบบประกันและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู มีการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ปรับระบบและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูให้เชื่อมโยงกับความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ คืนครูให้แก่ผู้เรียนโดยลดภาระงานอื่นทีไ่ ม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครูได้ทา
หน้าที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่และมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุค
ใหม่โดยพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ โดยกระจายอานาจในการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา พร้อมทั้งสร้าง
ผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพัฒนานวัตกรรมการบริหารมาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมาย และสนับสนุนโรงเรียนที่มีความพร้ อมให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระที่มีความคล่องตัว
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 21) โดยกระทรวงศึกษาธิการมีการดาเนินการให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนซึ่งแสดงว่าโรงเรียนมีประสิทธิผลสูง เนื่องจากประสิทธิผลของโรงเรียน
หมายถึง การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีทัศนคติทางบวก เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในภายนอก รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาจนทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางานครู
(ธร สุนทรายุทธ. 2551 : 459)
จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของธีระพงษ์ วีระชานนท์ (2550 : 155) นิภาภรณ์ ขาปาน (2552 : 82) วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา (2552 : 143)
และขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554 : 92) ที่พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง
3. ผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึ กษาอย่างมี นัยสาคั ญทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งสามารถอธิบายซึ่งกันและกันได้ร้อยละ 64.00 ทั้ งนี้
สืบเนื่องจากผลการวิจัยในข้อ 1 ที่พบว่าภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับสูง และผลการวิจัยในข้อ 2 ที่พบว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนสูงแล้วประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาก็จะสูงด้วย เนื่องจากภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและผลการปฏิบั ติหน้าที่ของครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเพราะว่าภาวะผู้นาที่ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์จากนักวิชาการบริหารทั้งของไทยและของต่างประเทศ
หมายถึง กระบวนการการใช้อิทธิพล การสร้างแรงบันดาลใจ การโน้มน้าวและจูงใจของผู้นาต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
องค์การให้มีความปรารถนาในการทางานร่วมกันด้วยความจริงใจ สมัครใจ มุ่งมั่นและตั้งใจ ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา
ในตัวผู้นา โดยการอุทิศตนและใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่าง
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มีประสิทธิภาพ และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การตามความต้องการของผู้นา เป็นคุณลักษณะสาคัญที่ต้องมีอยู่ใน
ตัวผู้นาทาให้ผู้นามีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นและได้รับการยอมรับจากสมาชิกทุกคนในองค์การ ในทานองเดียวกันถ้า
ประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาสูงแล้วภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนก็จะสูงด้วย เนื่องจากประสิทธิผลของ
โรงเรียนตามที่ผู้วิจัยนาความหมายที่นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วให้นิยามว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ดัชนีชี้วัดความสาเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ความผูกพันต่อโรงเรียน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ของครู ทักษะการบริหารและภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ ภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระพงษ์ วีระ
ชานนท์ (2550 : 155) นนทนัฎดา ว่องประจันทร์ (2558 : 79) วรัญญา เมฆเคลื่อน (2556 : 82) ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ
(2554 : 92) และธุมากร เจดีย์คา (2559 : 78) ที่พบว่าภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จากความสัมพันธ์ระหว่ างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .80
นั้น สามารถสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในรูปคะแนนดิบ
คือ Ŷ = 1.29 + .68**X หมายความว่า ถ้าภาวะผู้นาของผู้บริหารเพิ่มขึ้น 1 ส่วน จะส่งให้ประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สูงขึ้น .68 ส่วน หรือภาวะผู้นาของผู้บริหารจะส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาดีขึ้นร้อยละ 68
และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Zx = .80Zy** หมายความว่า ในรูปคะแนนมาตรฐานถ้าภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารเพิ่มขึ้น 1 ส่วน จะส่งผลประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสูงขึ้น .80 ส่วน หรือ ภาวะผู้นาของผู้บริหารจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาดีขึ้นร้อยละ 80 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความสาคัญและ
มีอิทธิพลต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นาสูงจะสามารถนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งสัมมา รธนิธย์ (2553 : 27) กล่าวว่าภาวะผู้นา มีความสาคัญต่อคนหรือผู้ร่วมงาน
โดยผู้นาจะพยายามทาให้ผู้ร่วมงานเกิดการยอมรับอิทธิพลและโน้มน้าวทางใจ เพื่อที่จะให้คนปฏิบัติตาม ทั้งนี้ศักยภาพ
ของผู้นานั้นมีผลต่อผู้ร่วมงานในด้านความเชื่อมั่น ความนับถือ กาลังใจ และความอบอุ่นในการร่วมงาน ดังนั้นผู้นาจึง
เป็นพลังร่วมให้เกิดการร่วมมือร่วมใจไปสู่การเปลี่ยนแปลง ประสานให้ความสะดวก เป็นผู้ติดต่อดูแลให้ความสนับสนุน
และช่ วยเหลือให้ ผู้ร่วมงานสามารถปฏิ บั ติงานได้ บรรลุตามจุ ดมุ่ งหมายที่ กาหนดได้ ภาวะผู้ น าจึ งมี ผลกระทบต่ อ
ผู้ร่วมงาน องค์การ สิ่งแวดล้อม ในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือความล้มเหลวเป็นคุณสมบัติสาคัญที่ผู้บริหารพึงมี
ผู้ที่มีภาวะผู้นาจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศการทางาน ทาให้กลุ่มคนรวมตัวกันได้ ผู้ให้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีความพึง
พอใจในการทางานเป็นทีมซึ่งส่งผลให้องค์การประสบความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ภาวะผู้นาของผู้บริหารจึงส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของธีระพงษ์ ธีระชานนท์ (2550 : 155) นิภาภรณ์ ขาปาน
(2552 : 82-83) ขวั ญ ตา เกื้ อ กู ล รัฐ (2554 : 92) และศิ ริพ ร ชั ย มงคล (2554 : 114) ที่ พ บว่า ภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบของการวิจัยที่พบว่าภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา และภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย นส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษานั้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิผลสูงนั้นผู้บริหาร
โรงเรีย นต้ อ งพั ฒ นาภาวะผู้ น าของตนเองอยู่ เสมอ และหน่ วยงานต้ น สังกั ด คื อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องกาหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนพร้อมทั้งนานโยบายสู่การปฏิบัติจริง
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้ ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)
2. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนด้วยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path
Analysis)
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS INFIUENCING THE EFFECTIVENESS OF THAI
TRADITIONAL MEDICINE HEALTH SERVICE OF THE COMMUNITY HOSPITAL IN THE UPPER
NORTHEASTERN REGION
วัชรินทร์ บุญรักษา1 จิตติ กิตติเลิศไพศาล1 ปณิธี การสมดี2 และ ชาติชัย อุดมกิจมงคล3
Watcharin Boonruksa1 Jitti Kittilertpaisane1 Panitee Karnsomdee2
and Chardchai Udomkitmongkol3
1นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1รองศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2อาจารย์ ดร. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) เพื่ อสร้างโมเดลความสั มพั นธ์เชิ งสาเหตุ ของปั จจั ย ที่ มี อิ ทธิพ ลต่ อ
ประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) เพื่อยืนยันข้อมูลกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การวิจัยครั้งนี้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการด้านการแพทย์แผน
ไทยในโรงพยาบาล จานวน 452 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.97
โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสมการโครงสร้างและทาการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทา
การยืนยันข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยกับผู้มีส่วนได้เสียในการจัดบริการสุขภาพ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) โมเดลการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงคือการจัดการเชิงกลยุทธ์ (0.45) การ
สื่อสารในองค์การ (0.30) แรงจูงใจในงาน (0.17) กับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมคือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (0.67)
แรงจูงใจในงาน (0.09) โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดคือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (0.67) การจัดการเชิงกลยุทธ์
(0.45) การสื่ อสารในองค์การ (0.30) และแรงจูงใจในงาน (0.26) ตามลาดับ นอกจากนี้ เมื่ อพิ จารณาโมเดลสมการ
โครงสร้างสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพได้ ร้อยละ 64.70 2) โมเดลการวิจัย
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าสถิติ χ2=114.61, df=93, χ2/df=1.23, p=0.06,
CFI=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02 และ 3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสุขภาพด้าน
การแพทย์ แ ผนไทย หน่ วยงานในระดั บ นโยบายโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งที ม ผู้ บ ริ ห ารของโรงพยาบาลชุ ม ชนควรให้
ความสาคัญมุ่งนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และนาองค์ประกอบของกลยุทธ์ต้นทุนต่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และ
กลยุทธ์มุ่งเน้น มาปรับปรุงประสิทธิผลองค์การ
คาสาคัญ : ประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทย ,
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ABSTRACT
The purpose of this research were 1) to construct the causal relationship model of factors
influencing the effectiveness of Thai traditional medicine health services of the community hospital in
the upper northeastern region, 2) to verify the consistency of the constructed model with the empirical
data; 3) to confirm the data with stakeholders and propose policy recommendations towards Thai
traditional medicine health services. This research uses a mixed research methodology. The samples
were administrators and personnel. The sample was collected from 452 respondents. The value of
reliability analysis of each factor was 0.97 analysis of structural equation and consistency of the research
model, confirmed model and proposed policy recommendations with stakeholders. The results are as
follows; 1) This research model contains direct influencing variables were Strategic management (0.45),
communication in organization (0.30), and motivation (0.17), indirect influencing variables were
transformational leadership (0.67), motivation (0.09). The total influencing variables were transformational
leadership (0.67), Strategic management (0.45), communication in organization (0.30), and motivation
(0.26), The structural equation model can be predicted by transformational leadership, motivation,
communication in organization, and strategic management at 64.70 percent. 2) Research models were
consistent with empirical data with statistical values χ2=114.61, df=93, χ2/df=1.23, p=0.06, CFI=0.99,
TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02 3) For policy recommendations, management team of community
hospital should focus on strategic management with low cost, differentiate and focus strategy for
improvement organizational effectiveness.
Keywords : Effectiveness of health services, Thai traditional medicine
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาของหลายประเทศใน
อนาคต ประเทศต่าง ๆ จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เหมาะสมในขณะที่การทบทวนผลการ
พัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาหลายประเทศได้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งยังมีความเสี่ยงในหลายมิติที่
อาจทาให้ปัญหาต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคต (สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)
ระบบบริการสุขภาพเป็นโครงสร้างหนึ่งของสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการแพทย์แผนปัจจุบัน
ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ก็มีข้อจากัดและมีผลกระทบต่อรายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศ ทั้งนี้
เพราะการแพทย์แผนปัจจุบัน ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งมีราคาสูงและนาเข้าจาก
ต่างประเทศ นอกจากนี้การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการรักษาโรค
เรื้อรัง โรคที่ต้องบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ (กรมพัฒนา
การแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก กระทรวงสาธารณสุ ข , 2550) และจากการเพิ่ ม ขึ้ น และความ
สลับซับซ้อนของปัญหาสาธารณสุข ส่งผลให้หน่วยบริการสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพต่าง ๆ กาลัง
เผชิญกับความท้าทายในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดในการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
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นับตั้งแต่ พ .ศ.2545 องค์การอนามัยโลกได้สร้างความตระหนักต่อความสาคัญของการแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์ทางเลือกกว้างขวางขึ้น ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการบูรณาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบ
สาธารณสุขแห่งชาติ พัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกบนพื้นฐานด้านความปลอดภัย เพิ่มการเข้าถึง
และความสามารถในการใช้ประโยชน์ของการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ท างเลือกอย่างเหมาะสมทั้ง ผู้ให้บริการและผู้รับ บริการ ตลอดจนได้ส่งเสริมให้
ประเทศสมาชิกมีนโยบายให้ความสาคัญกับการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก ที่เน้นการส่งเสริมใช้ทรัพยากร
ทางการแพทย์ภายในประเทศ (World Health Organization, 2013)
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 4-12 (พ.ศ. 2520-2564) ได้มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมหรือการแพทย์แผนไทยขึ้น โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2540-2544) ซึ่งได้ระบุให้มีการผสมผสานการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐทุก
ระดับเพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่สาหรับประชาชนที่มารับบริการด้านสุขภาพและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้ระบุถึงเรื่องการแพทย์แผนไทยไว้อย่างชัดเจนทั้งในส่วนของเป้าหมายใน
การพัฒนาสุขภาพ โดยจะเน้นการสร้างกลไกการบริหารจัดการข้อมูลยกระดับภูมิปัญญาไทยให้มีสถานะและใช้
ประโยชน์ได้ทัดเทียมกับภูมิปัญญาสากลโดยการสร้างระบบวิธีวิจัยและพั ฒนาภูมิปัญญาไทยให้เข้มแข็งและการ
ผสมผสานเข้าสู่ระบบการศึกษาและระบบบริการสาธารณสุขในทุกระดับ โดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเป้า หมายสาคัญ คือ การพัฒ นาสุข ภาพไทยไปสู่ร ะบบสุข ภาพ
พอเพียงสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง โดยกาหนดให้มีทางเลือกสุขภาพที่หลากหลาย อีกทั้งพัฒนา
ให้ ก ารแพทย์แผนไทยเป็ น แนวทางในการส่งเสริม ประชาชนให้ มี สุข ภาพดี ซึ่งในปั จ จุ บั น มี ผู้ให้ ค วามสนใจด้า น
การแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพใช้แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ เป็นกรอบชี้นาทิศทางการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพบน
พื้นฐานแพทย์แผนไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) และรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ฉบับลง
ประชามติ มาตรา 55 บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานและสนับสนุ นให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560) นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
มียุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคมครอบคลุมทุกพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุขได้
จัดทาแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมียุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ ได้วางมาตรการและแนวทางการพัฒนาเพิ่มขีด ความสามารถของหน่วยบริการทุก
ระดั บ ในการพั ฒ นาระบบบริก ารแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ผ สมผสาน (คณะกรรมการอ านวยการจั ด ท า
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ, 2559)
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายที่สาคัญให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ในระดับอาเภอ ได้จัดบริการสุขภาพทั้งในด้านการรักษาพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ซึ่งนับว่า เป็นหน่วยงานที่สาคัญที่ให้บริการสุขภาพประชาชน โดยได้
บูรณาการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ และได้เร่งรัด ดาเนิ นการเพื่ อให้ บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนเพื่อเป็นการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผน
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ไทย และเป็นทางเลือกในการใช้บริการสุขภาพสาหรับประชาชน โดยมีการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลรักษา
อาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง ใช้การนวดในการรักษาอาการปวดเรื้อรังแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งทาให้ลดอันตราย
และผลข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบันเกินความจาเป็น รวมทั้งจากนโยบายการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพด้าน
การแพทย์แผนไทย ส่งผลทาให้ลดจานวนค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ ทั้งในระดับครัวเรือ น และประเทศชาติโดยรวม
(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2553)
จากสภาพปัญหาของระบบริการสุขภาพภาครัฐ ที่ถูกจากัดด้วยทรัพยากร ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้
บูรณาการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาลทุกระดับให้มีความหลากหลาย ไม่ว่ าจะเป็นการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกตลอดจนมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
ทุกแห่ง แต่พ บว่า ยัง มีค วามเหลื่อ มล้าของผลการดาเนิน งานการจัด บริก ารสุข ภาพของโรงพยาบาลแต่ล ะแห่ง
เป็นอย่างมากทั้งที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด (Vadhnapijyakul, 2011) นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อจากัด
และปัญหาต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแพทย์แผนไทยทั้งในด้านประสิทธิผลตลอดจนการบรรลุเป้าหมายของ
มาตรฐานการจัดบริการ และขาดความเชื่อมโยงการบูรณาการ (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 2552)
จากสภาพดังกล่าว นับได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงปัญหาที่สาคัญในการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยที่ยังไม่
บรรลุประสิทธิผลของการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
อย่างไรก็ตาม องค์การหรือหน่วยงานที่มีประสิทธิผลในการจัดบริการหรือการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
นั้น มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น จากการศึกษาของ วิเชียร วิทยอุดม (2551) ได้ทาการศึกษาวิจัย พบว่าภาวะ
ผู้นาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การซึ่งองค์การจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการดาเนินงานนั้น
ปัจจัยที่สาคัญ ก็คือภาวะผู้นา ถ้าองค์การใดได้ผู้นาที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถบริหารงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิ บั ติ งานตลอดจนท ากิ จ กรรมต่ าง ๆ ในองค์ ก ารให้ ส าเร็จ ลุ ล่ วงไปได้ ด้ วยดี นอกจากนี้ Pounder (2001) ได้
ท าการศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบของภาวะผู้ น าที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร พบว่ า รู ป แบบภาวะผู้ น าที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิผลองค์การ ได้แก่ รูปแบบภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ซึ่งประกอบด้วย 4
ลักษณะดังนี้ 1) ผู้นาต้องมีบารมี (Charisma) ทีม่ ีความสามารถพิเศษในการโน้มน้าวดึงดูดใจผู้อื่น 2) ผู้นาที่มีการจูงใจ
ให้เกิดแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดัน (Inspirational motivation) 3) ผู้นาที่คานึงถึงตัวตนของบุคลากร (Individual
consideration) 4) ผู้นาที่สามารถกระตุ้นความคิดผู้ตาม (Intellectual stimulation) นอกจากนี้ เยาวภา ปฐมศิริกุล
(2554) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องแบบจาลองปัจจัยความสาเร็จการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
ในประเทศไทย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นกลยุ ท ธ์ ปั จ จั ย ด้ า นระบบบริ ห ารการจั ดการมี ผลสั มฤทธิ์ต่ อการด าเนิ นงานของ
โรงพยาบาล นอกจากนี้ ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ได้ทาการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านการจูงใจ มีผลเชิงบวก
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กล่าวคือเมื่อพนักงานได้รับแรงจูงใจในการทางาน ปัจจัยการจูงใจที่สูงขึ้น ย่อมทาให้ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา ศิริเจริญวงศ์, จริยา ชื่นศิริมงคล และ ลักขณา
ยอดกลกิจ (2557) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทางานที่มีต่อความพึงพอใจใน
บรรยากาศองค์การของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝงแรงจูงใจในการทางาน มีความสัม พันธ์ในทิศทางบวกและโมเดลแรงจูงใจในการทางาน มีความสอดคล้องกับ
ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ นอกจากนี้ Casey and Wallis (2011) ได้ ท าการศึ ก ษาพบว่ า การสื่ อ สารข้ อ มู ล ทางการ
พยาบาลที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว ข้อมูลได้ใจความ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลการจัดบริการพยาบาลที่ดี
ในการประเมินประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลนั้นจะพิจารณาจากความสามารถของ
โรงพยาบาลหรื อองค์ การ (Organization capability) โดยการผสมผสานระหว่ างสิ นทรั พ ย์ บุ คลากร กระบวนการ
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ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายในการจัดบริการสุขภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ท าการศึ ก ษาเอกสารตลอดจนงานวิจ ัย ที ่เกี ่ย วข้อ ง และท าการสัง เคราะห์ต ัว แปรสัง เกตได้ข องการประเมิน
ประสิทธิผล 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการบรรลุเป้าหมายการจั ดบริการ 2) ด้านความสามารถในการปรับตัว 3) ด้าน
การบูรณาการ
ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุ มชน รวมทั้งเป็น
ข้อเสนอแนวทางประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร ในการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจในงาน การ
สื่อสารในองค์การ และการจัดการเชิง กลยุทธ์ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผน
ไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. เพื่อยืนยันโมเดลการวิจัยกับผู้มีส่วนได้เสีย และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสุขภาพด้าน
การแพทย์แผนไทย
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ทางวิช าการสามารถอธิบ ายถึ งความสั ม พั น ธ์เชิ งสาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลการ
จัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน
2. สามารถน าผลการวิ จั ย และข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย น าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการวางแผน ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนให้มีประสิทธิผล
บรรลุเป้าหมายในการจัดบริการสุขภาพ
กรอบโมเดลการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้นาองค์การ แรงจูงใจในงาน การสื่อสารในองค์การ การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ และประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องถึงปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
ตลอดจนการศึกษาข้อมูล ในบริบทจริงโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informant) ในพื้นที่ต้นแบบ
ดีเด่น ทาให้ทราบข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสาคัญอันเป็นที่มาของตัวแปรในการกาหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของ
โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังภาพประกอบที่ 1
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ความสาเร็จในงานที่ทา
การได้รับการยอมรับนับ
ความก้าวหน้าถือ
การสื่อสารจากระดับบนลง
ล่การสื
าง ่อสารจากระดับล่างขึ้น

ค่าตอบแทน
สภาพการทางาน

บนการสื่อสารตามแนวนอน

แรงจูงใจในงาน
การมีอทิ ธิพลอย่างมี
อุการสร้
ดมการณ์
างแรงบันดาลใจ
การคานึงถึงปัจเจก
บุคคล
การกระตุ้นเชาว์ปัญญา

ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง

การสื่อสาร
ในองค์กร

การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

ประสิทธิผลการ
จัดการบริการ
สุขภาพด้าน
การแพทย์แผน
ไทย

ด้านการบรรลุ
เป้าหมายการ
จัดบริการ
ด้านความสามารถ
ในการปรับตัว
ด้านการบูรณาการ

กลยุทธ์ต้นทุนต่า
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
กลยุทธ์มุ่งเน้น

ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผน
ไทย
ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยแบบผสมวิ ธี (Mixed method research) เพื่ อให้ เกิ ดความครอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงค์ ได้กาหนดวิธีการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตการศึกษา
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทาการศึกษาข้อมูลในบริบทจริงเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการสุขภาพ
(ในพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key
informant) ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ดั ง นี้ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิผลองค์การ (Hoy & Miskel, 2001) แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Avolio, Brance, David,
Waldman, & Walter, 1988) แนวคิด ทฤษฎี แรงจูงใจในงาน (Herzberg, 1959) แนวคิด ทฤษฎี การสื่อสารใน
องค์การ (Cook & Hunsaker, 2001) แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Aaker, 2001) และ บริบทของระบบ
บริการสุขภาพและการแพทย์แผนไทย (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552)
1.2 ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จาแนกได้ดังนี้
ตัวแปรแฝง (Latent variable) 4 ด้าน ได้แก่
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1.2.1 ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่ งประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Oobserved variable) 4
ลักษณะ ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การคานึงถึงปัจเจกบุคคล 4) การกระตุ้น
เชาวน์ปัญญา
1.2.2 ด้านแรงจู งใจในงาน ซึ่ งประกอบด้ วยตั วแปรสั งเกตได้ (Observed variable) 5 ด้า น
ได้แก่ 1) ความสาเร็จในงานที่ทาของบุคคล 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ความก้าวหน้า 4) ค่าตอบแทน 5) สภาพ
การทางาน
1.2.3 ด้านการสื่อสารในองค์ การซึ่งประกอบด้วยตั วแปรสังเกตได้ (Observed variable) 3
รูปแบบ ได้แก่ 1) การสื่อสารจากระดับบนลงล่าง 2) การสื่อสารจากระดับล่างขึ้นบน 3) การสื่อสารตามแนวนอน
1.2.4 ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observed variable) 3 กลยุทธ์
ได้แก่ 1) กลยุทธ์ต้นทุนต่า 2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 3) กลยุทธ์มุ่งเน้น
1.2.5 ด้านประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
ได้ (Observed-variable จานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบรรลุเป้าหมายการจัดบริการ 2) ด้านความสามารถใน
การปรับตัว 3) ด้านการบูรณาการ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่ง
กระจายอยู่ในระดับอาเภอ ในจานวน 12 จังหวัด รวมทั้งสิ้น จานวน 156 แห่ง (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ คือ โรงพยาบาลชุมชน จานวน 113 แห่ง โดยใช้การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) การวิจัยครั้งนี้เป็นการเคราะห์หาความสัมพันธ์ของโมเดล
สมการโครงสร้ าง โดยใช้เกณฑ์การกาหนดขนาดตัวอย่างของ Hair, Anderson, Tatham, and Black (1998) ที่
เสนอว่า เกณฑ์ขั้นต่าในการกาหนดขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ใช้ผู้ตอบ 5-10 คน
ต่อพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า 1 ตัว สาหรับโมเดลในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณ
ค่า 43 พารามิเตอร์ ดังนั้นจึงต้องมีกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่าไม่ควรน้อยกว่า 430 คน
สาหรับในการวิจัยครั้งนี้ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ที่นามาวิเคราะห์ข้อมูล จานวน 452 คน
3. เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ยแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) และทาการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยจาแนกเป็น 2 วิธี ดังนี้
3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ
จานวนทั้งหมด 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ที่กาหนดซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00
3.2 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วนาไปทดลองใช้ (Try out) ในนอก
พื้นที่ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน (Burn & Grove, 2001) จากนั้นหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาค กาหนดค่าความเที่ยงที่ยอมรับได้ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป พบว่าค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือการวิจัย ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีค่า 0.96 ด้านแรงจูงใจในงาน มีค่า 0.93 ด้านการสื่อสารใน
องค์การ มีค่า 0.93 ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีค่า 0.90 และด้านประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ มีค่า 0.94
4. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย โดยดาเนินการ ดังนี้
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1.1 ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ถึงปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพในองค์ การที่
เกี่ยวข้อง จากเอกสาร คู่มือวิชาการ งานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ
1.2 ลงศึกษาข้อมูลในบริบทจริง เพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการ โดยเก็บ
ข้อมูลในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย
1.3 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ มาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
ระยะที่ 2 การสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยดาเนินการ ดังนี้
2.1 ทาการสร้างแบบสอบถามการวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาการวิจัย
2.2 ทาการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ด้านความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมั่นจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน และทาการทดลองใช้เครื่องมือ (Try out) เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้สมบูรณ์ที่สุด
ระยะที่ 3 การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
โดยการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล โมเดลสมการโครงสร้า ง (SEM) ด้ วยโปรแกรมสาเร็จ รูป ทางสั งคมศาสตร์
วิเคราะห์ ความสั มพั นธ์ระหว่างตั วแปรหาค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพั นธ์แบบเพี ยร์ สั น วิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื นยั น
วิเคราะห์ขนาดอิทธิพล โดยการหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในโมเดลการวิจัย วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
อิทธิพลรวม และตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ระยะที่ 4 การยืนยันโมเดลการวิจัย ดังนี้
โดยการสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้เสียในการจัดบริการได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์
แผนไทย และตัวแทนผู้รับบริการ
ระยะที่ 5 การอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัย
ผลการวิจัย
การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถ
แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้อง
เกณฑ์
ค่าสถิติ
P-value
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df)
Comparative Fit Index (CFI)
Tucker – Lewis Index (TLI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized RMR (SRMR)

> 0.05
< 2.00
> 0.95
> 0.95
< 0.05
< 0.05

0.06
1.23
0.99
0.99
0.02
0.02

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่ามี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบได้แก่ ค่า χ2=114.61,
df=93 χ2/df 1.23, p=0.06, CFI=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02
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การยืนยันโมเดลการวิจัยกับผู้มีส่วนได้เสีย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสุขภาพด้าน
การแพทย์แผนไทย แสดงผลการวิจัยดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงค่าน้าหนักองค์ประกอบ ของตัวแปรสังเกตได้ ของโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM)
ตัวแปร
แฝง
F1

F2

F3

F4

ตัวแปรสังเกตได้
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (TL1)
การสร้างแรงบันดาลใจ (TL2)
การคานึงถึงปัจเจกบุคคล (TL3)
การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (TL4)
ความสาเร็จในงานที่ทา (M05)
การได้รับการยอมรับนับถือ(MO6)
ความก้าวหน้า (MO7)
ค่าตอบแทน (MO8)
สภาพการทางาน (MO9)
การสื่อสารจากระดับบนลงล่าง(CO10)
การสื่อสารจากระดับล่างขึ้นบน(CO11)
การสื่อสารตามแนวนอน(CO12)
กลยุทธ์ต้นทุนต่า (SM13)
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (SM14)
กลยุทธ์มุ่งเน้น (SM15)

น้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (β)
0.59
0.60
0.59
0.67
0.71
0.83
0.67
0.60
0.70
0.84
0.83
0.78
0.65
0.86
0.73

การบรรลุ เ ป้ า หมายการจั ด บริ ก าร 0.96
(EF16)
0.82
F5
ความสามารถในการปรับตัว (EF17)
0.68
การบูรณาการ (EF18)
* p< 0.05

t

R2

0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.03
0.03
0.05

13.83
15.22
13.94
17.39
27.49
39.44
24.14
18.09
23.60
24.90
35.03
31.66
18.64
26.08
13.07

0.35
0.37
0.35
0.46
0.51
0.70
0.46
0.36
0.50
0.71
0.69
0.61
0.42
0.75
0.54

0.01
0.02
0.03

52.06
39.22
22.84

0.82
0.67
0.46

S.E.

จากตารางที่ 2 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตได้ ดังนี้
1. ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β)ของตัวแปรสังเกต
ได้ ทั้ ง 4 ตั ว พบว่า น้ าหนั ก ของตั วแปรทุ ก ตั วมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 โดยตั วแปรสั งเกตได้ มี น้ าหนั ก
ความสาคัญสูงที่สุดคือ การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (β=0.67) การสร้างแรงบันดาลใจ (β=0.60) การคานึงถึงปัจเจก
บุคคล (β=0.59) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (β=0.59) ตามลาดับ
2. ด้านแรงจูงใจในงาน เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัว
พบว่าน้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตได้มีน้าหนักความสาคัญสูงที่สุด
1337

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

คื อ การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ (β=0.83) ความส าเร็ จ ในงานที่ ท า (β=0.71) สภาพการท างาน (β=0.70)
ความก้าวหน้า (β=0.67) และค่าตอบแทน (β=0.60) ตามลาดับ
3. ด้านการสื่อสารในองค์การ เมื่ อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปรสังเกตได้
ทั้ง 3 ตัวพบว่าน้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตได้มีน้าหนักความสาคัญ
สูงที่สุดคือ การสื่อสารจากระดับบนลงล่าง (β=0.84) การสื่อสารจากระดับล่างขึ้นบน (β=0.83) และการสื่อสาร
ตามแนวนอน (β=0.78) ตามลาดับ
4. ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปรสังเกตได้
ทั้ง 3 ตัว พบว่าน้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตได้มีน้าหนักความสาคัญ
สูงที่สุดคือ กลยุทธ์ก ารสร้างความแตกต่าง (β=0.86) กลยุทธ์มุ่งเน้น (β=0.73) และกลยุทธ์ต้นทุนต่า(β=0.65)
ตามลาดับ
5. ด้านประสิทธิผลการจัดบริการ เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ ประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปรสังเกต
ได้ ทั้ ง 3 ตั ว พบว่า น้ าหนั ก ของตั วแปรทุ ก ตั วมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 โดยตั วแปรสั งเกตได้ มี น้ าหนั ก
ความสาคัญสูงที่สุด คือการบรรลุเป้าหมายการจัดบริการ (β=0.96) ความสามารถในการปรับตัว (β=0.82) และ
การบูรณาการ (β=0.68) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ต่อประสิทธิผลการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย
ของโรงพยาบาลชุมชน (F5)
ตัวแปร
อิทธิพล
อิทธิพลทางอ้อม (IE)
อิทธิพลรวม
ทางตรง
(TE)
F2
F2F3
F3
F4
(DE)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (F1)
0.15
0.08
0.16
0.28
0.67
แรงจูงใจในงาน (F2)
0.17
0.09
0.26
การสื่อสารในองค์การ (F3)
0.30
0.30
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (F4)
0.45
0.45
จากตารางที่ 3 การวิ เคราะห์ ข นาดอิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม และอิ ท ธิ พ ลรวมของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัด บริการด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาล
ชุมชน เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพล พบว่า ขนาดอิท ธิพลมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ลาดับขนาดอิทธิพล
จากมากไปหาน้อย ตามลาดับดังนี้ อิทธิพลทางตรงได้แก่ ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (0.45) ด้านการสื่อสารใน
องค์การ (0.30) ด้านแรงจูงใจในงาน (0.17) ขนาดอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (0.67)
ด้านแรงจูงใจในงาน (0.09) และขนาดอิทธิพลรวมสูงสุด ได้แก่ ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (0.67) การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (0.45) การสื่อสารในองค์การ (0.30) และแรงจูงใจในงาน (0.26) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาโมเดลสมการ
โครงสร้าง พบว่า สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของประสิทธิผลการจัดบริการแพทย์แผนไทยได้ ร้อยละ 64.70 จากการ
วิเคราะห์ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เส้นอิทธิพลของตัวแปร และการวิเคราะห์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเดลสมการ
โครงสร้าง สามารถเขียนภาพประกอบ ได้ดังภาพที่ 2
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χ2=114.61, df=93, χ2/df=1.23, p=0.06, CFI=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02
ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อภิปรายผล
การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า
1) ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาล
ชุมชน โดยมีค่ าอิทธิ พลทางอ้อม เท่ากั บ 0.67 ที่ ระดับ 0.05 อภิปรายผลได้ว่าอาจเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้นาของ
โรงพยาบาลชุมชน แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสามารถในการบริหารจัดการหรือการทางานที่เป็นระบบ
ทาให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพส่งถึงผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรา
โพธิ์พุ่ม (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) พบว่าปัจจัยด้าน
ภาวะผู้นาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานและประสิทธิผลของโรงพยาบาล 2) ด้านแรงจูงใจในงาน มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงสูงเป็น
อันดับสาม เท่ากับ 0.17 ที่ระดับ 0.05 อภิปรายผลได้ว่าอาจเป็นเพราะโรงพยาบาลชุมชนมีการสร้างแรงจูงใจในงานและให้
ความสาคัญในความสาเร็จในงานที่ทาของบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และสภาพการ
ทางาน ทาให้แรงจูงใจงาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดบริการสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรา
โพธิ์พุ่ม (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่าปัจจัย
ด้ านแรงจู งใจในงานเป็ นปั จจั ยที่ ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงพยาบาล 3) ด้ านการสื่อสารในองค์ การ มี อิ ทธิพลต่ อ
ประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลชุมชน โดยมีอิทธิพลทางตรงสูงเป็นอันดับสอง
มีค่าเท่ากับ 0.30 อภิปรายผลได้ว่าอาจเป็นเพราะโรงพยาบาลชุมชนมีระบบการสื่อสารภายในองค์การที่ช่วยสร้างความ
เข้าใจในนโยบายของการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมี
ทั้งการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง การสื่อสารจากระดับล่างขึ้นบนและการสื่อสารตามแนวนอน ซึ่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่
ได้ปรับใช้ตามสถานการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ
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บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yates (2006) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการสื่อสารภายใน
องค์กร พบว่าปัจจัย ด้านการสื่อสารภายในองค์กร มีผลต่อความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานขององค์กร
และ 4) ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีอิท ธิพ ลต่อประสิท ธิผลการจัดบริ การสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ใน
โรงพยาบาลชุมชน โดยมีอิทธิพลทางตรงมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.45 อภิปรายผลได้ว่า อาจเป็นเพราะเนื่องจากปัจจุบัน
โรงพยาบาลชุมชนได้นาเอากระบวนการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้ สามารถกาหนดทิศทางการดาเนินงานของ
องค์การได้อย่างเหมาะสม ทาให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์การตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เยาวภา ปฐมศิริกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลในประเทศไทย พบว่า
ปัจจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลโดยภาพรวมที่มีความสาคัญมากที่สุดได้แก่ การจัดการ
กลยุทธ์ด้านกระบวนการ
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) พบว่า โมเดลการวิจัยมี ความตรงเชิงโครงสร้างและมีความ
สอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โดยพิ จ ารณาจากค่ า χ2=114.61, df=93 χ2/df=1.23, p=0.06,
CFI=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02 โมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ 1) การกาหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างโมเดลในการวัดตัวแปรแฝงแต่ละตัวที่ผ่านการทบทวนด้วยเหตุและผลอย่าง
รอบคอบ จึงทาให้โมเดลการวัดมีความตรงและมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ด้วยตนเอง และได้อธิบายให้กลุ่ มผู้ช่วยวิจัยเข้าใจในการเก็บแบบสอบถามตลอดจนขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีขนาด
ใหญ่ตามข้อตกลงของการใช้สถิติขั้นสูงมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลสมการโครงสร้างในการวิจัย และ 3) การวิเคราะห์
ข้อมูลและการปรับโมเดล (Modification indices) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์โมเดลสมการโครงร้าง (SEM) เพื่อวิเคราะห์
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่สัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย เป็นวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มคี วามเหมาะสม สามารถลดความคลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดในการสรุปผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านแรงจูงใจในงาน ด้านการสื่อสารใน
องค์การ ด้านจัดการเชิงกลยุทธ์ ต่างส่งผลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีขนาดอิทธิพลทางตรงมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านการจัดการเชิ งกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์
ต้นทุนต่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์มุ่งเน้น ดังนั้นหน่วยงานในระดับนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีม
ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน ที่จะส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ควรให้ความสาคัญมุ่งการ
พัฒนาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และนากลยุทธ์มาใช้ในแต่ละองค์ประกอบที่กล่าวมา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการวิจัยการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
จัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาล โดยศึกษาในภาคอื่น ๆ หรือระดับประเทศ ซึ่งจะทาให้ได้ข้อค้นพบที่
สามารถนามาศึกษาเปรียบเทียบได้
2.2 ควรศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น ปั จ จั ย ด้ า นการสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร ที่ อ าจจะมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิผลการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย
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สภาพการณ์การสื่อสารเพื่อกาหนดแนวทางสู่การฟื้นฟู อนุรักษ์ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาโครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
A CASE STUDY OF COMMUNICATION SITUATION TO DEFINE THE ROAD MAP FOR RESTORATION,
CONSERVATION, AND ENHANCING FOOD STABILITY AND SUSTAINABILITY IN BLUE SWIMMING CRAB
SUSTAINABILITY PROJECT IN KUNG KRABAEN BAY ROYAL DEVELOPMENT STUDY CENTER
สุทธินันท์ โสตวิถี1 ภารดี พึ่งสาราญ2 และ รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา3
Suttinun Sotwitee1 Paradee Phungsumlarn2 and Raajshivar Tantikulvara3
1อาจารย์

สูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
2, 3ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสาร ปัญหาอุปสรรค และความต้องการทางการสื่อสาร เพื่อกาหนด
แนวทางสู่การฟื้นฟู อนุรักษ์ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์จากเอกสาร ลงพื้ นที่
สัมภาษณ์ เชิ งลึก สนทนากลุ่ม และจัดเวทีระดมความคิดเห็นกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้แก่ คณะทางานภาครัฐโครงการ
ธนาคารปูม้า กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน สมาชิกแกนนาเครือข่าย พบว่า การสื่อสารโครงการธนาคารปูม้าได้มีภาครัฐเป็นผู้ส่ง
สารหลักซึ่งนาข้อมูลข่าวสารที่แสดงถึงวิธีหรือมาตรการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่าง
ยั่งยืนที่เกิดจากผลของโครงการธนาคารปูม้าเผยแพร่ต่อชุมชน ผ่านแกนนาสมาชิกจนเกิดเป็นเครือข่ายความสาเร็จร่วมกัน
ใช้การเจรจาพูดคุย สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย โดยพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร
ประกอบด้ วย 2 ประการ คื อ การขาดงบประมาณสนั บสนุ นในการผลิ ตสื่ อเฉพาะกิ จและมาตรการทางกฎหมาย
สภาวการณ์การสื่อสารเป็นลักษณะการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตามขั้นตอนการสื่อสารในการพัฒนาระบบการจัดการประมง
ทั้ง 10 ขั้นตอน ด้านความต้องการทางการสื่อสาร พบว่า ต้องการให้มาตรการต่างๆมีการสื่อสารที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน
มากขึ้น การปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างจิตสานึกได้ส่งผลต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : สภาพการณ์การสื่อสาร, การฟื้นฟู อนุรักษ์, ความมั่นคงด้านอาหาร, โครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ABSTRACT
The research aims to study communication, problems, obstacles, and needs in
communication to define the road map for restoration, conservation, and enhancing food stability and
sustainability in Blue Swimming Crab Sustainability Project in Kung Krabaen Bay Royal Development
Study Center. The researcher collected data by analyzing documents, surveying at the sites, in-depth
Interviewing, arranging group discussion, and brainstorming forum with key informants for instance the
working group, fisher folk, and leader-members of Blue Swimming Crab Sustainability Project in Kung
Krabaen Bay Royal Development Study Center. The research found that government who passed on
the steps had conducted the communication on this sustainability project and implementation of
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conservation and restoration to enhance sustainable of food stability resulted from this community
project was by network leaders, which returned success. The information had been conducted mainly
by conversation to create mutual agreement between network members. There were 2 struggles of
communication found; lacking of budget to support specific media making and lacking of legal
measures. Communication situation is communications in 10 steps; aspect of development in
accordance with communication process of fisheries management system in communication, the
requirement on assurance of more clarity and mutual understanding in communication on legal
measures was found. The result of communication of raising awareness and responsibility has effect
on sustainability of food stability.
Keywords : Communication situation, Restoration conservation, Food stability, Blue swimming crab
sustainability project in Kung Krabaen Bay Royal development study center
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นับแต่ต้นทศวรรษที่ 1980 เกือบทุกประเทศในโลกต่างตระหนักถึงปัญหาการจัดการทรัพยากรประมง (อุธร
ฤทธิลึก, 2556, น. 135-137) การเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีความต้องการอาหารในระยะ 50 ปีข้างหน้า ส่งผลต่อตัวเลข
การส่งออกวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหารไทย แต่สภาวการณ์ เช่ นนี้ อาจเป็ นเพี ยงประโยชน์ชั่ วคราว เมื่อพบว่า
ทรัพยากรในท้องทะเลอย่างปูม้า (Blue swimming crab) สัตว์น้าเศรษฐกิจของอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงของ
จังหวัดจันทบุรี กาลังเริ่มเข้าสู่สภาวะการขาดแคลน เสื่อมโทรมเพราะขาดแนวทางอนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ประกอบกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบบริหารจัดการที่ซับซ้อนขาดการบูรณาการให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทรัพยากร ปู
ม้า Portunus pelagicus เป็ นสัตว์น้ าเศรษฐกิ จที่ สาคั ญของอ่ าวคุ้ งกระเบนและพื้ นที่ ใกล้ เคี ยงของจังหวัดจั นทบุ รี ซึ่ ง
ปัจจุบันกาลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างสูง ทาให้มีปริมาณของปูม้าที่ถูกจับมาใช้ประโยชน์สูงเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจาก
ราคาของปูม้ามีแนวโน้มสูงขึ้นตลอด ทาให้ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองถูกนาขึ้นมาใช้มากขึ้นตามลาดับ ส่งผลให้ปริมาณปูม้ารุ่น
ใหม่มีปริมาณลดลง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรปูม้าในอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้ชื่อโครงการธนาคาร ปูม้า โดยทาการรวบรวมและ
น าแม่ปู ม้าไข่นอกกระดองที่ ยังมีชี วิต น ามาปั ดไข่ออกจากแม่ ปู ม้ า แล้วน าไปเพาะฟั กในถั ง และปล่อยลงแหล่ งน้ า
ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มจานวนลูกปูม้าให้กับอ่าวคุ้งกระเบน ตามแนวทางการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร ที่ว่าด้วยการเพิ่มฐานทรัพยากรวัตถุดิบให้เกิดความยั่งยืนตามบริบทของชุมชน ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นแกนกลาง
สาคัญที่ก่อให้เกิดความสาเร็จ หากแต่สภาพการณ์การสื่อสารโครงการดังกล่าวยังพบปัญหา อุปสรรค ที่ก่อให้เกิดความ
ต้องการอันเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่เอื้ออานวยต่อแนวทางการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
ของทรัพยากรปูม้าภายในชุมชน (อุธร ฤทธิลึก, 2556, น. 135-137)
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาด้านการ
สื่อสารตามสภาพการณ์ การสื่ อสารที่ พบปั ญ หา อุปสรรค ความต้ องการที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการสื่อสาร ซึ่งผลการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าว จะส่งผลต่อการการวางแผนในการกาหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อการฟื้น ฟู อนุรักษ์ เสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน ของชาวประมงพื้นบ้านภายในอ่าวคุ้งกระเบนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการสื่อสาร ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้ นจากการสื่อสาร เพื่อกาหนดแนวทางสู่ การ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. เพื่อศึกษาความต้องการทางการสื่อสาร เพื่อกาหนดแนวทางสู่การฟื้นฟู อนุรักษ์ เสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
สภาพการณ์การสื่อสาร หมายถึง ปัญหา อุปสรรคและความต้องการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสื่อสารเพื่อกาหนด
แนวทางสู่การฟื้นฟู อนุรักษ์ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูม้า ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การฟื้นฟู อนุรักษ์ หมายถึง การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปูม้า ภายในอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งประกอบด้วย
วิธีการอันหลากหลาย ตามระบบโครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ความมั่นคงด้านอาหาร หมายถึง ผลของการสื่อสารที่สะถ้อนถึงความพอเพียง การเข้าถึง การใช้ประโยชน์
และเสถียรภาพของทรัพยากรปูม้าภายในอ่าวคุ้งกระเบน
ชาวประมงพื ้น บ้า น หมายถึง แกนน า สมาชิก เครือ ข่า ยโครงการธนาคารปูม้า ภายในอ่า วคุ ้ง
กระเบน อัน ประกอบด้วย กลุ่มประมงชายฝั่งท่า แคลง อาเภอนายายอาม จังหวัด จันทบุรี กลุ่มประมงชายฝั่ง
บ้านปากตะโปน-บ้านท่าแคลง อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ประมงชายฝั่งคุ้งกระเบน อาเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี กลุ่มประมงชายฝั่งเจ้าหลาว อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และกลุ่มเครื่องมือประมงบ้านคุ้งกระเบน (ปูม้า)
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ประโยชน์ของการวิจัย
องค์ความรู้ใหม่ มิติด้านการสื่อสารชุมชุนที่ว่าด้วยรูปแบบ/แนวทางการสื่อสาร เพื่อกาหนดแนวทางสู่การ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
สภาพการณ์การสื่อสาร เพื่อการกาหนดแนวทางสู่การฟื้นฟู
อนุรักษ์ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน

ปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร

ความต้องการทางการสื่อสาร

แนวทางการสื่อสาร เพื่อกาหนด แนวทางสู่การฟื้นฟู
อนุรักษ์ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา โครงการ ธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ การศึ กษาจากเอกสาร (Documentary research) ของ ศู นย์ศึ กษาการพั ฒ นาอ่าวคุ้ งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (2555, น. 30-31) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม
(Focus group) การจั ดเวที ระดมความคิ ดเห็ น และการลงพื้ น ที่ สั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (Observation
participation) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key informant) ใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
sampling) คณะท างานภาครัฐ (ผู้ส่งสาร) ในโครงการธนาคารปู ม้า จ านวน 3 คน และกาหนดโควต้า (Quota
sampling) กลุ่มละ 3 คน จากทั้งหมด 5 กลุ่มสมาชิกเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน (ผู้รับสาร) รวม 15 คน ภายใน
พื้นที่ทะเลของอ่าวคุ้งกระเบนที่พิจารณาเห็นได้จากเครื่องมือการทาประมง ประกอบด้วย 1) กลุ่มประมงชายฝั่งท่าแคลง
อาเภอนายายอาม จังหวดจันทบุรี 2) กลุ่มประมงชายฝั่งบ้านปากตะโปน-บ้านท่าแคลง อาเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี 3) กลุ่มประมงชายฝั่งคุ้งกระเบน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 4) กลุ่มประมงชายฝั่งเจ้าหลาว อาเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี และ 5) กลุ่มประมงบ้านคุ้งกระเบน (ปูม้า) อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากคณะทางานภาครัฐ โครงการธนาคารปูม้า (ผู้ส่งสาร) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์และระดมความ
คิดเห็นแบบมีส่วนร่วม ทาให้ ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็น เนื้อหาการศึกษาตามวัตถุประสงค์คือ สภาพการณ์การ
สื่อสาร ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนความต้องการทางการสื่อสาร เพื่อกาหนดแนวทางสู่การฟื้นฟู อนุรักษ์
เสริมสร้าง ความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน
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ผลการวิจัย
จากการศึกษา สภาพการณ์การสื่อสารเพื่อกาหนดแนวทางสู่การฟื้นฟูอนุรักษ์เสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารอย่างยั่งยื น กรณี ศึกษาโครงการธนาคารปูม้า ศู นย์ศึกษาการพัฒ นาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ผลการวิจัยตาม
แผนภาพที่ 2 และสามารถอธิบายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
ผล

การสื่อสารการมีส่วนร่วม

เพิ่มรายได้

ลงพื้นที่

คณะทางาน
ธนาคารปูม้า

มาตรการฟื้นฟูอนุรักษ์
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สื่อบุคคล

สมาชิกกลุ่ม

แกนนาสมาชิก
กิจกรรม/ประชุม

การออกฎหมายควบคุม
และการบังคับใช้

พัฒนาอาชีพ

การลักลอบของชาวประมง
พาณิชย์

เครือข่ายสมาชิกหุ้นส่วน
ความสาเร็จ

ขาดงบประมาณสนับสนุน
ในด้านการผลิตสื่อเฉพาะกิจ

ความมั่นคงทางอาหาร (ปูม้า)

หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์
น้าไม่ทันสมัย

ความต้องการ
มาตรการที่เหมาะสม

ระบบองค์ความรู้ธนาคารปูม้า

เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ปลูกฝังความรับผิดชอบสร้าง
จิตสานึก

ภาพที่ 2 กรอบผลการศึกษาสภาพการณ์การสื่อสารโครงการธนาคารปูม้า
1. สภาพการสื่อสาร ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
ผู้ ส่ งสาร : จากการสั มภาษณ์ พบว่ า โครงการธนาคารปู ม้ า มี ศู นย์ ศึ กษาการพั ฒนาอ่ าวคุ้ งกระเบนอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริเป็นผู้ส่งสาร โดยเป็นคณะทางานจากภาครัฐ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากนักวิชาการประมงชานาญการ
ของศู นย์ ศึ กษาการพั ฒ นาอ่ า วคุ้ ง กระเบนฯ ธนาคารปู ม้ า ได้ เริ่ ม ต้ น ด าเนิ น การมาตั้ ง ปี พ.ศ. 2547 ต่ อ มาได้ มี
บริษัทเอกชน คือ บริษัท แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเล มาร่วมดาเนินการ
เพราะตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อปริมาณทรัพยากรปูม้า ที่กาลังลดลงในอนาคตโดยมีนโยบาย
สนับสนุนการดาเนินการของโครงการธนาคารปูม้ามาจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาแม่พันธุ์ปูม้าที่มีไข่
นอกกระดองนามาให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป็นผู้ทาการเพาะฟักลูกปูบนหน่วยพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ภายในอ่าวคุ้งกระเบนแล้วปล่อยลงสู่ทะเล ภาคชุมชน/ประชาชนนั้น เกิดขึ้นจากผู้ส่งสารนักวิชากรประมงชานาญการ ผู้ส่ง
สารได้ปฏิบัติการลงพื้นที่เข้าพูดคุยให้ความรู้และสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกภายในชุมชน จนเกิดขั้นตอนการจัดการ
ประมงโครงการธนาคารปูม้าเป็นลักษณะเครือข่าย ที่ไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการแบบเต็มรูปแบบ เป็นลักษณะ
สมัครใจและมีจิตสานึกร่วมกันของชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าวคุ้งกระเบน โดยมีหน่วยงานสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้าศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป็นผู้ดูแลทาหน้าที่ในฐานะพี่เลี้ยงให้คาปรึกษา ปัจจุบันเครือข่ายแกนนาสมาชิก
โครงการธนาคารปูม้าเป็นรูปแบบของเครือข่ายที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ทั้งนี้ ผู้ส่งสารแกนนาสมาชิกโครงการธนาคารปูม้า
บางท่าน สามารถเป็นวิทยากรการอบรมตามแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้แก่ผู้ที่สนใจได้ และเป็นตัวแทนของสมาชิก
ประมงพื้นบ้านภายในอ้าวคุ้งกระเบน ในการเข้าหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ประมงจังหวัดจันทบุรีในเรื่องมาตรการ
ทางการทาประมง เครือข่ายดังกล่าวได้มีการตั้งคณะกรรมการที่สามารถตรวจสอบได้เป็นลักษณะหุ้นส่วนความสาเร็จ
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ร่วมกัน เช่น ร่วมเฝ้าระวังการกระทาผิดกฎหมาย การลักลอบทาประมงปูม้า การทาประมงนอกอาณาเขต การใช้เรือ
พาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ในการทาประมง ในส่วนของงบประมาณการดาเนินงานของโครงการธนาคารปูม้า จะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
(กปร.) และกรมประมงภายใต้ก ารบริห ารจัด การของศูน ย์ศึก ษาการพัฒ นาอ่า วคุ้ง กระเบนฯ นอกจากนี้ ทาง
โครงการยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นภาคธุรกิจเอกชนที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลแสดงความรับผิดชอบสู่สังคม
ข้อมูลข่าวสาร : จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนสมาชิกเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านทั้ ง 5 กลุ่ม ภายใน
อ่าวคุ้งกระเบน พบว่า เนื้อหาสารที่ส่งไปถึงผู้รับสารเป็นลักษณะการอธิบายถึง มาตรการการฟื้นฟู อนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเห็นภาพการสาธิต การคงอยู่ของจานวนปริมาณปูม้าในท้องทะเล
ตามลักษณะการอนุบาล อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนของแม่ปูไข่นอกกระดอง
ตลอดจนพยายามเสริมสร้างความสาเร็จในลักษณะเครือข่ายที่แพร่กระจายไปในวงกว้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งเนื้อหาสารที่กระจายแพร่ออกไปมุ่งเน้นในมาตรการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนของปูม้าได้รับความร่วมมือจากประมงพื้นบ้าน สมาชิกแกนนาเครือข่ายโครงการธนาคารปูม้า
ภายในอ่าวคุ้งกระเบนเป็นอย่างดี อาทิ ร่วมกันพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงปูม้าด้วยการติดตั้งระบบถังพักไข่ปูด้วย
ถังพลาสติก จ านวน 7 ใบ การใช้ มาตรการปิ ดอ่ าว ประกาศข้อห้ ามทางการประมงในบางพื้ น ที่ การลดจ านวน
เครื่องมือประมงทาลายล้างลงในบางเขต
ช่องทางการสื่อสาร : จากการสัมภาษณ์คณะทางานภาครัฐในโครงการธนาคารปูม้า พบว่า ผู้ส่งสารจาก
ภาครัฐจะใช้การลงพื้นที่การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก กระทาการเช่นนี้ทั้งกับภาคเอกชนและภาคประชาชน/ชุมชน
ใช้ การสร้ างความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น ในระดั บ จิ ต ใจที่ มั่ น คงเปิ ด ตั วเข้ า ท างานอย่ า งจริง จั ง ในการอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของปูม้าอย่างยั่งยืนภายในพื้นที่ จนเกิดเป็นภาพของนักพัฒนาที่มีต่อชุมชน จึงสรุป
ได้ว่า สื่อบุคคลของโครงการธนาคารปูม้า คือ นักวิชาการประมงชานาญการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ฯ ใช้การพูดคุย ข้อความ ความรู้ การสร้างความเข้าใจระหว่างกันในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เสริ มสร้างความมั่นคง
ทางอาหารของปูม้า อย่างยั่งยืนภายในพื้นที่เป็นหลัก มีการใช้วิทยุสื่อสารเป็ นสื่อกลางในการติดต่อข่าวสารระหว่าง
ชาวประมงพื้นบ้านกับภาครัฐ อาจมีการเชิญมาประชุ ม ชี้แจง ถึงแนวทางมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ธนาคารปูม้า และพบว่าที่ผ่านมาโครงการธนาคารปูม้า ไม่ได้มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้นเอง ผู้ส่งสารจะใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการส่งข่าวสาร ภาพประกอบ ในการส่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ
ธนาคารปูม้า จากสื่อมวลชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ประกอบกับผู้ที่มาทากิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการโพสต์ลง
เพจหรือเว็บไซต์ Facebook โซเซียลมีเดียต่าง ๆ ทาให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้น ดังนั้นช่องการสื่อสาร
ของโครงการธนาคารปูม้ามีวิทยุสื่อสารเป็นสื่อกลางในการติดต่อข่าวสารระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับภาครัฐ
นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ ของสมาชิกเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านทั้ง 5 กลุ่ม ยังพบว่า ช่องทางการ
สื่อสารหรือสื่อที่ใช้พูดคุยระหว่างแกนนาสมาชิกภายในกลุ่มธนาคารปูม้า ทางสมาชิกจะเน้นในเรื่องการประชุ มกลุ่ม
พบปะพูดคุย บางครั้งใช้โทรศัพท์ ไลน์ ในการติดต่อพูดคุย และใช้ Facebook บ้างเป็นเฉพาะบางท่านเท่านั้น และ
พบว่าเครือข่ายโครงการธนาคารปูม้ามีการจัดกิจกรรมพาไปศึกษาดูงานของพื้นที่ อื่น ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และรักษาสัตว์พันธุ์สัตว์น้าให้คงอยู่ รักษาปริมาณสัตว์น้าไว้ให้กับท้องทะเล สื่อสาร
ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งภายในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และภายนอกศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สาหรับในด้านการผลิตสื่อของโครงการ
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ธนาคารปูม้านั้น พบว่า โครงการธนาคารปูม้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ไม่ไ ด้มีงบประมาณเพียงพอ
ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ ส่วนใหญ่สื่อที่เห็นมาจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาสนับสนุน และผู้ส่งสาร
ภาครัฐจะใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการให้ ข่าวสาร ส่งภาพประกอบ เพื่ อ ให้ เป็ น ข้อ มูลในการมาท าข่าว ท า
กิจกรรมโครงการธนาคาร ปูม้าจากสื่อมวลชนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับผู้ที่มาทากิจกรรมต่าง ๆ ก็จะมี
การโพสต์ลงสื่อออนไลน์ และบนหน่วยพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าภายในอ่าวคุ้งกระเบนเอง ก็ได้ทาหน้าที่เป็นสื่ อ/
สร้างช่องทางการสื่อสารแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตไปในตัวตามคุณลักษณะเสริมไปอีกทาง
ผู้รับสาร : และจากการลงพื้นที่ พบว่า บุคลากรของหน่วยสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าภายในอ่าวคุ้ง
กระเบนจะทาหน้าที่ส่งสารไปยังผู้รับสารหลัก ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม แกนนาสมาชิกของโครงการธนาคารปูม้า ทั้งนี้จะมี
นั กวิชาการประมงช านาญการของศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ่ า วคุ้ งกระเบน เป็ น ผู้ ส่ งสารหลั ก ที่ จ ะน าที ม งานของ
หน่วยงานนี้เข้าไปสื่อสารกับสมาชิกกลุ่ม แกนนาสมาชิก การสื่อสารส่วนใหญ่จะไหลผ่านแกนนาสมาชิกในฐานะผู้รับ
สารช่วงที่ 1 แล้วแกนนาสมาชิกนาไปเผยแพร่กับสมาชิกท่านอื่น ๆ เป็นผู้รับสารช่วงที่ 2 อีกครั้งในรูปแบบเครือข่าย
ส่วนสมาชิกท่านท่านอื่น ๆ จะนาไปเผยแพร่ต่อนั้นแล้วแต่เห็นสมควรด้วยความสมัครใจเป็นลักษณะการเจรจาพูดคุย
สาธิตให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นลักษณะการไหลของข่าวสารภายในสมาชิกกลุ่มชุมชนของอ่าวคุ้งกระเบนฯ เพราะทุกคนเป็น
หุ้นส่วนความสาเร็จร่วมกัน คือ การได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันบนฐานทรัพยากรปูม้าในท้องถิ่น เพื่อการทามาหาเลี้ยงชีพ
บนแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนภายในอ่าวคุ้งกระเบน
จาการลงพื้นที่ พบว่า มิติด้านการสื่อสารทั้งหมดเป็นลักษณะการสื่อสารตามขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบการจัดการประมง ที่ทาโดยรัฐไปสู่ระบบการจัดการประมงโดยชุมชนของโครงการธนาคารปูม้า ประกอบด้วย 10
ขั้นตอน คือ 1) เป็นลักษณะการแจ้งข่าวสาร เผยแพร่แนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดการประมงของ
เจ้าหน้าที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้าไปยังเครือข่ายโครงการธนาคารปูม้า ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลโดยการบอก
ต่อ การแจ้งข่าวสารในรูปแบบของจดหมายเป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้น 2) ในลักษณะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่หน่วยสาธิต การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ากับชาวประมงเครือข่ายธนาคารปูม้า รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน ถึงความต้องการที่จะสะท้อนบทบาทในการจัดการประมงของเครือข่ายสมาชิกตามแนวทางการฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า เพื่อส่งเสริมต่อการพัฒ นาอาชีพประมง 3) เน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น
ระหว่างเครือข่ายธนาคารปูม้า เจ้าหน้าที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้า ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกัน รวมถึ ง
ความร่วมมือระหว่างชาวประมงด้วยกันระหว่างชุมชนประมงที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง 4) เป็นการสื่อสารแบบสองทาง
(Two-way communication) ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกัน 5) เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดย
จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนการดาเนินงาน และงบประมาณที่ภาครัฐจะจัดสรรให้กับโครงการธนาคารปูม้า
รวมถึ ง ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการด้ า นต่ า ง ๆ 6) บทบาทของเจ้ า หน้ า ที่ จ ะให้ ค าปรึก ษาด้ า นวิช าการและประสานงาน
มาตรการการจัดการประมงให้แก่สมาชิกเครือข่ายและชุมชนภายในอ่าวคุ้งกระเบน แต่ในทางกลับกันเครือข่ายสมาชิกก็
ต้องให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หน่วยสาธิตเพาะพันธุ์สัตว์น้าด้วยเช่นกัน ในฐานะนักวิชาชีพประมงที่เชี่ยวชาญกว่า ทั้งนี้ 7)
จะเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาประมงร่วมกัน ก่อให้เกิด การปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ตามขั้นตอน
การพัฒนาระบบการจัดการประมงโดยชุมชนของโครงการธนาคารปูม้า 8) ซึ่งผลสาเร็จที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะการ
สร้างระบบหุ้นส่วนร่วมกัน และ 9) เครือข่ายดังกล่าว จะมีระบบการควบคุมโดยชุมชน เป็นการทาประมงควบคู่กับ
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ เครือข่ าย จะช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งบอกต่อผู้ส่งสารอย่างหน่วยงานสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้า
เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป และ 10) เกิดการประสานงานระหว่างชุมชนใกล้เคียงเป็นการสื่อสารเพื่อจัดการ
ประมงในภาพรวมหรือในระดับกว้างหรือที่เรียกว่าเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนั่นเอง
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ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสาร : จากการสัมภาษณ์คณะทางานโครงการธนาคารปูม้า พบว่า ในพื้นที่
ของหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้าภายในอ่าวคุ้งกระเบนฯ มีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนิน
กิจกรรมของหน่วยงานมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในแง่การสื่อ สารที่ครบวงจร โดยจุดเด่นของหน่วยงานสาธิตแห่งนี้มี
ความพร้อมประดุจห้องเรียนธรรมชาติที่มีชีวิ ต ซึ่งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ปัจจุบันหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์ภายในอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ทาหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสาร และช่องทางการสื่อสารรองรับ
นักท่องเที่ยวและผู้เข้า ศึก ษางานดูง านอย่า งต่อ เนื่อ ง และมีอัต ราจานวนผู้เข้า ชมสูง ตลอดทั้ง ปี หากปรับ ปรุง
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตส่วนนี้ ให้มีความพร้อมด้านอานวยความสะดวกต่อนักท่ องเที่ยว และผู้ศึกษาดูงานเพิ่มขึ้น
ก็จะส่งผลดีต่อทางด้านเศรษฐกิจ ชุม ชนด้านการท่อ งเที่ยวได้เป็นอย่างดี แต่หน่วยงานสาธิตยังขาดงบประมาณ
สนับสนุนในด้านการผลิตสื่อเฉพาะกิจ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการธนาคารปูม้า ผู้ส่งสารจะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
การส่งข่าวสาร ภาพประกอบในการทากิจกรรมให้สื่อมวลชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ประกอบกับผู้ที่ มาทา
กิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการโพสต์เรื่องราวผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทาให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปอีกทาง สาหรับปัญหาและอุปสรรคของการฟื้นฟู อนุรักษ์ โครงการธนาคารปูม้าในด้านที่
เกี่ยวข้องกับชาวประมงพื้นบ้าน เครือข่ายแกนนาสมาชิกโครงการธนาคารปูม้า จากการสัมภาษณ์กลุ่ม พบว่า มี
ชาวประมงพาณิชย์ต่างถิ่น ได้เข้ามาลักลอบจับปูม้า โดยการใช้อวนขนาดใหญ่ เครื่องมือประมงลากคู่ทาให้ลูกปูม้า
ที่มีขนาดเล็ก หญ้าทะเล และสัตว์น้าอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศน์ธรรมชาติ รวมถึงลอบที่ใช้จับปูม้าของชาวประมง
พื้นบ้านในท้องทะเลติดไปกับลากขนาดใหญ่นั้นด้วย และปัญหาและอุปสรรคในประเด็นการออกกฎหมายควบคุม
และมีผลบังคับใช้ สภาวการณ์ขณะนี้การสื่อสารอยู่ระหว่างขั้นตอนของการดาเนินการสื่อสารกับชาวประมงพื้นบ้าน
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมประมงและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ที่
ต้องเร่งทาความเข้าใจถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อให้ชาวประมงพึงปฏิบัติ ตามกฎหมายและเพื่อประโยชน์ของ
ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนในที่สุด
2. ความต้องการทางการสื่อสาร เพื่อกาหนดแนวทางสู่การฟื้นฟู อนุ รักษ์ เสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารอย่างยั่ งยืน กรณี ศึ กษา โครงการธนาคารปู ม้ า ศู น ย์ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ่ าวคุ้ งกระเบนฯ สามารถสรุป ผล
การศึกษาได้ดังนี้
ความต้องการการสื่อสาร : การสะท้อนข้อมูลจากการจัดเวที พบว่า โครงการธนาคารปูม้า มีความ
ต้องการการสื่อสารในประเด็นการหามาตรการ และระบบจัดการประมงที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ โครงการ
ธนาคารปูม้านั้น จะเริ่มจากผู้ส่งสารหน่วยงานสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จะ
เป็นผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปูม้า ข้อมูลที่สื่อสารออกไปมีความชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน
เป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรปูม้าภายในอ่าวคุ้งกระเบนและสร้างเครือข่ายโครงการธนาคารปูม้า ตลอดจนเผยแพร่
ชื่อเสียงโครงการพระราชดาริ หน่วยงานสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯจะมีการปฏิบัติการ
ลงพื้นที่อย่างสม่าเสมอ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่พิจารณาจากแนวเครื่องมือการทาประมงปูม้าภายในอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 พื้นที่คือ 1) กลุ่มประมงชายฝั่งท่าแคลง อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 2) กลุ่มประมงชายฝั่งบ้านปาก
ตะโปน-บ้านท่าแคลง อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 3) กลุ่มประมงชายฝั่งคุ้งกระเบน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
4) กลุ่มประมงชายฝั่งเจ้าหลาว อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และ 5) กลุ่มประมงบ้านคุ้งกระเบน (ปูม้า) อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ดังกล่าวจึงถูกกาหนดเป็นพื้นที่สาหรับปฏิบัติการด้านการสื่อสาร ที่ เน้นการลงพื้นที่ สร้างความ
คลุกคลี สร้างความไว้วางใจต่อชาวปะมงพื้นบ้าน
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โดยหวังผลการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างเครือข่ายเป็นสาคัญ ระบบจัดการประมงของโครงการธนาคาร
ปูม้ามีลักษณะการร่วมกลุ่มเป็นหุ้นส่วนความสาเร็จ จัดตั้งเป็นเครือข่าย วัตถุประสงค์ก็เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง
ไม่ทาลายทรัพยากรสัตว์น้า ช่วยกันเฝ้าระวัง เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และความมั่นคงทางอาหารของทรัพยากรปูม้า
ที่พอเพียง เข้าถึง ใช้ประโยชน์อย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ จากการสะท้อนข้อมูลในการจัดเวที พบว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
สาธิตการเลี้ยงสัตว์น้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จะเป็นผู้ค่อยช่วยเหลือปรึกษาดูแล ตลอดจนประสานงาน
กับประมงจังหวัด เมื่อเครือข่ายสมาชิกมีข้อกังขาบางประการ เช่น มาตรการทางกฎหมาย และจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายมักเกิดความไม่เข้าใจในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรการและระบบจัดการประมงที่เหมาะสมว่า
ได้ส่งต่อข่าวสารถึงผู้รับสารระดับใดบ้าง และมาตราการที่มีนั้นควรเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาอาชีพประมงและสร้างรายได้ต่อตนเอง/ชุมชนอย่างยั่งยืน
สาหรับด้านคณะทางานที่ทาหน้าที่เป็นผู้ส่งสารของโครงการ จากการสัมภาษณ์ พบว่า หน่วยงานสาธิตการ
เลี้ยงสัตว์น้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้เปิดเป็นพื้นที่จัดแสดงให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานประดุจดัง
ห้องเรียนธรรมชาติที่มีชีวิต ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจากัดของพื้นที่จึงส่งผล
ต่อความต้องการการสื่อสาร ที่มีความต้องการสื่อสารแบบครอบคลุมครบวงจร ในหน่วยงานสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้าของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูโครงการธนาคารปูม้าให้มีความพร้อมและสร้างความประทับใจต่อ
ผู้รับสาร (ผู้เข้าชม) ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสื่อที่ชาวประมงพื้นบ้านเครือข่ายประมงปูม้าต้องการ จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
พบว่า ต้องการสื่อเฉพาะกิจเพิ่มเติม เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการฟื้นฟู อนุรักษ์พันธุ์ปูม้า โดยจัดทาเป็นแผ่นพับ ผลิต
คลิปวีดีโอสั้น ๆ ประมาณ 2-3 นาที เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู อนุรักษ์พันธุ์ปูม้าภายในอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดทา
คลิปวีดีโอที่มีภาพและเพลงประกอบ หรืออาจมีเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ปูม้า ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ งกระเบนฯ จะทาหน้าที่เป็นสายด่วน Call
center รับเรื่องร้องเรียนจากการลับลอบจับปูม้า นอกจากนี้จากการจัดเวที ยังพบว่า ปัจจุบันกิจกรรมการเขี่ยไข่ปูนอก
กระดองยังมีผู้ให้ความสนใจน้อย ดังนั้น ชาวประมงพื้ นบ้านภายในอ่าวคุ้งกระเบนต้องช่ วยกันประชาสัมพั นธ์ ร่วม
ปลูกฝังซึ่งการสื่อสารในประเด็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างจิตสานึกเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ ธนาคารปูม้า
อย่างต่อเนื่อง
ในความต้องการด้านเนื้อหาข่าวสาร ยังคงอยู่ที่มาตรการทางกฎหมายในการทาประมงซึ่งเชื่อมโยงต่อ
ข้อมูลการสื่อสารในประเด็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้ างจิตสานึกเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ ตลอดจนการนา
ข้อมูลต่าง ๆ ไปขยายผลกับพื้นที่ใกล้เคียง บางกลุ่มตัวแทนสมาชิกเครือข่ายธนาคารปูม้า สามารถสร้างบทบาทการเป็น
ผู้นาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หน่วยงานภายนอกได้ และชาวประมงพื้นบ้านมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้ช่องทาง
การสื่อสาร ในการลงพื้นทีห่ รือส่งวิทยากรลงพื้นที่มาให้คาแนะนามากกว่าการเรียกมาประชุม
สาหรับแนวทางการฟื้นฟู อนุรักษ์โครงการธนาคารปูม้า จะรวมถึงการสื่อสารฟื้นฟู อนุรั กษ์ เรื่องการ
ปลูกหญ้าทะเล แหล่งที่อยู่ของปูม้า อนึ่ง ผลของการสื่อสารในประเด็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างจิตสานึกเพื่อ
การฟื้นฟู อนุรักษ์ของโครงการธนาคารปูม้า ได้ส่งผลต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนของทรัพยากรปู
ม้า ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจครัวเรือน การมีรายได้ที่เพิ่มมาก สร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน ธนาคารปูม้าทาให้มีพ่อพันธุ์ แม่
พันธุ์ปูม้า ส่งผลให้มีความความยั่งยืนในอาชีพในการใช้ทรัพยากร เพราะเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ปูม้าในอ่าวคุ้งกระเบน มี
จานวนน้อยมากประชากรคนบริโภคก็น้อย แต่เมื่อประชากรมีจานวนเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้การเจริญเติบโตของสัตว์น้าโต
ช้าลง เพราะคนบริโภคมีมากกว่าสัตว์น้า สัตว์น้าโตไม่ ทันต่อผู้บริโภค ถ้าหากไม่มีการขยายพันธ์เพิ่ม ขาดการฟื้นฟู
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อนุรักษ์ สัตว์เศรษฐกิจอย่างปูม้าก็คงหมดไป สรุปได้ว่า การสื่อสารในประเด็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้าง
จิตสานึกเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ของโครงการธนาคารปูม้าทาให้ชาวประมงพื้นบ้านได้สร้างความเข้าใจในการเข้าร่วม
โครงการธนาคารปูม้าหรือการเขี่ยไข่ปู สร้างเครือข่ายผลประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชนอย่างยั่งยืน
อภิปรายผล
โครงการธนาคารปู ม้ าเป็ นโครงการที่ มีกระบวนการสื่อสารตามโมเดลของกระบวนการสื่อสารที่ เบอร์โลได้
นาเสนอไว้ อันประกอบด้วย ผู้ส่งสาร ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร มีเป้าประสงค์เพิ่มจานวนปูม้า
คืนสู่ธรรมชาติ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุชาติ เอกไพฑูรย์ (2554) ธนาคารปูของกลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า
ชุมชนเกาะเตียบ ตาบลปากคลอง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรปูให้เพิ่มขึ้น ซึ่งการสื่อสารของโครงการธนาคารปูม้า เป็นลักษณะกาหนดกรอบและการวางแผนการ
สื่อสารการพัฒนาเป็นสาคัญ ที่ต้องการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรปูม้าภายในอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งมีการทางานในระดับ
ต่าง ๆ ตามที่ กิติมา สุรสนธิ (2548, น. 330-335) ได้นาเสนอไว้ โดยขั้นตอนในการพัฒนาระบบการจัดการประมง
ของโครงการดังกล่าวนั้น ได้นาแนวทาง การฟื้นฟูอนุรักษ์ ของทรัพยากรปูม้า มาบรรจุไว้ในการพัฒนาระบบการ
จัดการประมงโดยรัฐ ไปสู่ระบบการจัดการประมงโดยชุมชน สอดคล้องตามที่ กังวาลย์ จันทรโชติ (2541, น. 21-25) ได้
ศึ กษาถึงการจั ดการประมงประกอบด้วย 10 ขั้นตอน คื อ โครงการธนาคารปู ม้าเป็ นของรัฐ มี เจ้ าหน้าที่ หน่ วยสาธิต
เพาะพันธุ์สัตว์น้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระบนฯ เป็นผู้ส่งสาร ทาการส่งสารโดยชี้แจง แจ้งข่าวสารเผยแพร่แนวคิด
การฟื้นฟู อนุรักษ์ตามโครงการธนาคารปูม้าให้แก่ฝ่ายชาวประมงพื้นบ้านภายในอ่าวคุ้งกระเบน โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วม
ปรึกษาหารือในประเด็นความสนใจและความต้องการในระบบการจัดการประมง ที่จะเกิดขึ้น กระบวนการดังกล่าว
ก่อให้ เกิดการสร้างความร่วมมื อระหว่ างภาครัฐและชาวประมงพื้ นบ้ านหรือฝ่ายชาวประมงด้ วยกั นเอง ซึ่ งเป็ นการ
ติดต่ อสื่ อสารแบบสองทางที่ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ อมู ลระหว่างกันได้กล่าวคื อ รัฐให้ ค าปรึกษาในบทบาท
นักวิชาการ ในขณะที่รัฐก็ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายชาวประมงพื้นบ้านด้วยในฐานะนักปฏิบัติการการทาประมง
มืออาชีพ และฝ่ายชาวประมงพื้นบ้านก็ต้องให้ข้อมูลบางส่วนแก่รัฐ ส่งผลให้เกิดการปฏิ บัติงานร่วมกันสร้างความ
สนิทสนมเป็นอย่างดี เพราะหากเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งอะไรก็สามารถตกลงกัน
อนึ่ ง การปฏิ บั ติ งานจนสร้า งความสนิ ท สนมดั งกล่ า ว ยั ง ได้ ส่ ง ผลให้ ผู้ ส่ งสารเป็ น ตั วกลางในการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ได้ เช่น ภาคเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง ตลอดการทางาน
ร่วมกันนั้นได้สร้างให้เกิดระบบหุ้นส่วนความสาเร็จ การคืนทรัพยากรท้องถิ่ นสู่ชุมชนก่อให้เป็นสมบัติของชาวประมง
ร่วมกัน ในทางปฏิบัติทรัพยากรเหล่านี้ชาวประมงในชุมชนจะเป็นเจ้าของและเป็นผู้ใช้ประโยชน์ ในขณะที่เครือข่ายสมาชิก
จะทาหน้าที่ควบคุมกันเอง เช่น แจ้งต่อผู้ส่งสาร หน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบการทาประมงผิดกฎหมาย
เครือข่ายธนาคารปูม้าจะสร้างการประสานระหว่างชุมชนใกล้เคียง เกิดประโยชน์ในการจัดการทรัพ ยากรประมง
ตรวจตราทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเครือข่ายชุมชน ชุ มชนใกล้เคียง ทาให้เกิดผล
สาเร็จเป็นรูปธรรมตามแนวคิดของ ฐกร ค้าขายกิจธวัช (2559) ได้เสนอไว้ในเอกสารเผยแพร่ของศูนย์การศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ กล่าวว่าต้องทาการฟื้นฟูสถานการณ์ดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยการใช้
มาตรการปิดอ่าว การประกาศข้อห้ามทางการทาประมงในบางพื้นที่ การลดจานวนเครื่องมือประมงประเภททาลาย
ล้างลงในบางเขต และรวมถึงกิจกรรมใด ๆ ของมนุษย์ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นต้น มาตรการต่าง
ๆ เหล่านั้นล้วนแต่มีส่วนสนับสนุนให้ท้องทะเลของไทยได้รับการฟื้นฟู และจากปัญหาและอุปสรรคที่พบในการสื่อสาร
โครงการธนาคารปูม้า การขาดงบประมาณด้านการผลิตสื่อและประเด็นการออกกฎหมายควบคุ ม การมีผลบังคับใช้ ได้
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สอดคล้องกับปัญหาและอุปสรรค ตามที่ กิติมา สุรสนธิ (2548, น. 331) อธิบายไว้ว่า ตามสภาวการณ์จริงที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งจะพบเจอปัญหาและอุปสรรคต่อการวางแผนระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ในระยะที่ 1 สภาพการณ์ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน อันส่งผลต่อประโยชน์ในการวางแผนการสื่อสารที่เหมาะสมในระยะที่ 2 ระยะของการกาหนดหรือ
วางลาดับความสาคัญของเป้าหมาย นอกจากนี้ กิติมา สุรสนธิ (2548, น. 335) ยัง ได้นาเสนอเพิ่ม เติม ถึง กรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบใหม่ที่ต้องมีหลักการที่ว่า เน้นความเสมอภาคของการกระจายข่าวสาร การเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาตนเอง และผสมผสานระหว่างความคิดแบบเก่ากับความคิ ดแบบใหม่ เชื่อมโยง
กับผลการศึกษาในด้านผู้รับสารที่ต้องการสนับสนุนด้านการสื่อสาร อันต้องการให้เกิดการพูดคุย เจรจา หาข้อตกลง
ที่สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนั้น ข้อสรุปนี้จึงสัมพัน ธ์กับงานวิจัยของ ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ และคณะ (2553) ที่
พบว่า ความคิดเห็นของชาวประมงที่มีต่อแนวทางการจัดการประมงปูม้าจักเป็นส่วนสาคัญต่อการกาหนดนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรปูม้า และงานวิจัยของ ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ (2546) ที่พบว่า หากได้มี
การร่วมคิดร่วมทา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนคือชาวประมงในพื้นที่ตั้งแต่
ต้นทางน่าจะเกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ขณะที่ความต้องการในสภาพการณ์
สื่อสารในด้านเนื้อหาสารที่ยังคงอยู่ในมาตราการทางกฏหมาย สอดคล้องกั บแนวคิดการจัดร่วมในการจัดการประมง
ของ สมหญิง เปี ่ย มสมบูร ณ์ (2551) ว่า ด้ว ยการจัด การประมงแบบมีส ่ว นร่ว มหรือ การจัด การร่ว ม (Comanagement) เป็นกระบวนการจัดสรรอานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ทั้งในรูปแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างหน่วยงานของรัฐและกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดการประมงรัฐจะต้องยอมให้
ชุมชนประมงหรือองค์กรชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงซึ่งมีลักษณะการมีส่วนร่วน
แบบทางการตามที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2548, น. 104-105 อ้างถึงใน เนตร
นิภา ภูตระกูล, 2555, น. 53-55) ได้นาเสนอไว้
จากผลการศึกษา โครงการธนาคารปูม้าที่ใช้การจัดการประมงโดยชุมชน เน้นการสร้างเครือข่ายชุมชนของผู้ใช้
ทรัพยากร (กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร) ของพื้นที่ชายฝั่งทั้ง 4 พื้นที่ของอ่าวคุ้งกระเบน กระบวนการดังกล่าวได้
สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ กรวรรณ เวชชานุเคราะห์ และคณะ (2556) ที่พบว่า ผลที่เกิดจากองค์ประกอบการ
สื่อสารชุมชนจะทาให้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม อนึ่ง การทาหน้าที่เป็นสายด่วน Call center รับ
เรื่องร้องเรียนจากการลับลอบจับปูม้าของผู้ส่งสารซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ เป็นวิธีการตามที่ อุธร ฤทธิลึก (2556, น.
135-137) ได้อธิบายไว้ว่า บทบาทของภาครัฐต้องยอมรับความรู้ของชุมชน โดยสร้างหลักประกันว่าชุมชนสามารถใช้
ภูมิความรู้ของตนได้จริง รัฐจะทาหน้าที่ปกป้องไม่ให้อานาจจากภายนอกเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรไปจากชุมชน อนึ่ง
ผู้ส่งสารยังได้วางระบบการสื่อสารที่เข้าใจถึงสภาพการณ์สื่อสารภายในชุมชนที่ใช้การสร้างความไว้วางใจที่ดีต่อชาว
ปะมงพื้นบ้าน โดยพบว่าสภาพการณ์สื่อสารที่ต้องสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต้องเอื้ออานวยต่อการประกอบอาชีพ
การท าประมง ดัง ที ่ กิต ิม า สุร สนธิ. (2556, น. 335) ได้ น าเสนอไว้ซึ่งเป็ น ระยะหนึ่ งของการศึ ก ษาวิเคราะห์
สภาพการณ์
การสื่อสารในประเด็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างจิตสานึกเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ โครงการธนาคารปู
ม้ า จะสอดคล้ องกั บ แนวทางการอนุ รั กษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมในบางประการ ตามที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้อธิบายไว้ สาหรับข้อ 1 ที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้า เป็นผู้ส่ง
สารทาหน้าที่หลักในการสื่อสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แก่ชาวประมงพื้นบ้านให้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในอันที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม นามาสู่ข้อที่ 2 ปรับปรุงคุณภาพการทาประมงโดยใช้
เครื่องมือประมง ที่ไม่ทาลายทรัพยากรสัตว์น้าและช่วยลดการขาดแคลนลูกปูม้า และดาเนินการในข้อที่ 7 ก่อให้เกิดการ
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ป้องกันไม่ให้แม่พั นธ์ปู ม้าลดน้อยลง ศึ กษาวิจัยเพิ่ มผลผลิตลูกปู และเสริมสร้างการปลูกหญ้ าทะเล เป็ นต้น โดย
แนวทางการฟื้นฟู อนุรักษ์ โครงการธนาคารปูม้า มีการกาหนดแนวทางตามมาตรการในการฟื้นฟู อนุรักษ์ ดังที่
อรพิน กาบสลับ (2550, น. 27) ได้กาหนดไว้สาหรับ 2 มาตรการใหญ่ คือ มาตรการการอนุรักษ์โดยตรง คือ การ
รักษา ป้องกันจากกิจกรรมการเขี่ยไข่ปูนอกกระดอง การปลูกหญ้าทะเล และมาตรการทางสังคมใช้ความร่วมมือจาก
เครือข่ายโครงการธนาคารปูม้า ซึ่งการดาเนินงานด้ านการฟื้นฟู อนุรักษ์ของโครงการปูม้า ยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550, น. 52-53) ที่กล่าวถึง วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อันต้องประกอบด้วย 4
ประการ คือ ประการแรก จัดตั้งเป็นเครือข่ายโครงการธนาคารปูม้าที่มีภาคบริษัทเอกชนให้การสนับสนุ น ประการที่
สอง ออกกฎหมายควบคุม ซึ่งถือว่ายังเป็นความต้องการด้านการสื่อสาร เนื้อหาข่าวสารข้อกฎหมายที่เชื่อมโยงต่อ
ข้อมูลการสื่อสารในประเด็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างจิตสานึกเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ ประการที่สาม การ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนเครือข่ายสมาชิก รวมทั้งพลังอานาจของสื่อมวลชน สังคมออนไลน์ในการนาเสนอเผยแพร่
กิจกรรมการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องสาหรับแนวทางการฟื้นฟู อนุรักษ์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา และประการสุดท้าย มี
การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ซึ่งมีลักษณะการทางานแบบสหวิทยาการ
ซึ่ง ผลของการสื่ อ สารในประเด็ น การปลู ก ฝั งความรับ ผิ ด ชอบและสร้า งจิ ต ส านึ ก ได้ เกี่ ย วข้อ งกั บ สร้า ง
เศรษฐกิจครัวเรือน การเพิ่มรายได้ที่มากขึ้นเนื่องด้วยการเข้าระบบธนาคารปูม้าจะทาให้เกิดพ่อแม่พันธุ์ปูม้าที่มากขึ้น
ส่ งผลต่ อ ความยั่ งยื น ในการประกอบอาชี พ การท าประมงภายในอ่ าวคุ้ งกระเบน ดั งที่ อ งค์ ก ารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้อธิบายไว้ ตามความหมายของแนวคิดความ
มั่นคงทางอาหาร ที่สามารถแบ่งออกเป็น 4 มิติย่อย สามารถอธิบายได้ดังนี้ 1) ความพอเพียงของทรัพยากรปูม้าที่มี
พ่อแม่พันธุ์ปูม้าสามารถสร้างความยั่งยืนต่อ 2) การเข้าถึงของชาวประมงพื้นบ้านภายในชุมชน ภายใต้บริษัทของการ
สร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน 3) เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้างรายได้ และ 4) เกิดเสถียรภาพ
ของทรัพ ยากรปู ม้า ของประชาชน ครัวเรือนที่ สามารถเข้าถึงอาหารที่ เพี ยงพอตลอดเวลา โดยไม่ต้องเสี่ยงกั บความ
เปราะบางโอกาสขาดความมั่นคงทางอาหารอย่างปูม้า อันเป็นผลมาจากวิกฤตหรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะ
ความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาลสาหรับอนาคต นอกจากนี้ การรู้สึกถึงความไม่มั่นคงทางอาหารของทรัพยากรปู
ม้าเกิดขึ้นได้ในมิติจิตวิทยาและสังคม เพราะ หากไม่ฟื้นฟู อนุรักษ์หรือใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทาลายทรัพยากรสัตว์
น้า สัตว์เศรษฐกิจอย่างปูม้าก็คงหมดไป กระบวนการดังกล่าว จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นว่าคนในชุมชน
เริ่มรู้สึกต่อความไม่มั่นคงทางอาหารที่ไม่หยุดนิ่งแต่มีพลวัตครัวเรือไม่เกิดความนิ่งเฉย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Radimer
ที่อ้างไว้ใน ศจินทร์ ประชาสันต์ (2552, น. 13-17) สรุปว่า ความไม่มั่นคงทางอาหารของบุคคลและครัวเรือนประกอบด้วย
ลักษณะสาคัญ คือ ความรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับอาหาร คุณภาพของอาหารที่ไม่เพียงพอหรือปริมาณอาหารไม่ เพียงพอ
ดังนั้น เมื่อบุคคลและครัวเรือนเริ่มตระหนักถึงการเลี้ยงเพาะพันธ์ ฟื้นฟู อนุรักษ์ปูม้า จึงเปรียบเสมือนว่าเป็นสภาพของ
คนในชุมชนที่ ได้ผ่านระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งในเชิ งปริมาณและ
คุณภาพ อันเกิดการจัดให้มีระบบอาหารที่เพียงพอตามลักษณะการสร้างความยั่งยืนของทรัพยากร
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึ กษาถึ ง ปั ญหาและอุ ปสรรคที่ พบในการสื่ อสารของโครงการธนาคารปู ม้ าเป็ นการศึ กษาถึ ง
สภาพการณ์ การสื่อ สาร ที่เกิดขึ้น จริงต่อการวางแผนระบบการสื่อสารการพัฒ นา ตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ใน
ปัจ จุบัน ในระยะที่ 1 ที่จะส่งผลต่อประโยชน์ในการวางแผนหรือกาหนดวางลาดับความสาคัญ ของเป้าหมาย ที่
เหมาะสมในระยะที่ 2 ผู้ศึกษา มีความเห็นว่า การวางแผนระบบการสื่อสารการพัฒนา สามารถแบ่งได้ถึง 3 ระยะ
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ดังนั้นจึงเห็นว่า การวางแผนระบบการสื่อสารการพัฒนาสาหรับระยะที่ 2 และ 3 เป็นประเด็นที่น่าสนใจสาหรับนักสื่อสาร
ในชุมชนที่ควรได้รับการพัฒนาต่อยอด พัฒนาเป็นโจทย์ในการวิจัยในครั้งต่อไป
2. จากผลการศึกษาที่แสดงถึงพลังอานาจของสื่อมวลชน ที่มีต่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่นของการขยายผล
เผยแพร่โครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ควรเกิดการพัฒนาโจทย์ในการ
วิจัยในครั้งต่อไป เพราะเป็นมุมมองที่ แสดงถึงการยอมรับที่มีต่อนวัตกรรมใหม่ในการทาให้สังคมดาเนินไปสู่ความ
ทันสมัย
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเปรียบเทียบการประมาณราคาก่อสร้างอาคารโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 มิติและวิธีดั่งเดิม
Comparison between Construction Estimate for Rural Road by 5D Computer Technology
and Conventional Method
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การประมาณต้นทุนก่อสร้างที่มีความถูกต้อง จาเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการคานวณปริมาณงาน หาก
การค านวณปริมาณงานที่ ไม่ ถูกต้ องควบถ้วน ส่งผลให้ ต้น ทุน ก่อสร้างคลาดเคลื่อนตามไปด้วย โดยทั่วไปความ
ผิดพลาดการประมาณต้นทุนก่อสร้างเกิดจากผู้ประมาณราคา เช่นความผิดพลาดจากการวัดขนาดจากแบบ ความ
ผิดพลาดในการใช้เครื่องมือช่วยในการคิดคานวณ การวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ โปรแกรม 5 มิติในการประมาณราคาในการ
ก่อสร้างอาคารโดยใช้กรณี ศึ กษาโครงการตัวอย่างประเภทงานอาคารเป็นข้อกาหนดเน้นข้อมูลเฉพาะส่วนงาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประมาณราคาก่อสร้าง การวิจัยนี้ใช้ข้อมูลพื้นฐานจาก โปรแกรม Microsoft Excel และ
โปรแกรมสร้ า งแบบจ าลอง 3 มิ ติ Autodesk Revit โดยน าข้ อ มู ล พื้ น ฐานทั้ ง สองส่ ว นไปใช้ ในโปรแกรมสร้ า ง
แบบจาลอง 5 มิติ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นวิศวกรโครงการก่อสร้างอาคารกรณี ศึ กษาทาการทดสอบการใช้งานของ
แบบจาลอง 5 มิติ กับการประมาณาราคางานก่อสร้างจริง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าโปรแกรมที่นามาวิจัยในครั้งนี้
เหมาะสมกับการนาไปประยุกต์ใช้งานต่อไป เนื่องจากการวางแผนงานก่อสร้างในรูปแบบ 5 มิติจะช่วยให้เราทราบถึง
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการประมาณราคาตามแบบอย่างเป็นรูปธรรม และจะได้สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาไว้ล่าง
หน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง เพื่อลดการสูญเสียจากปัญหานั้นๆ โดยโปรแกรม 5 มิตินั้น จะนาเสนอข้อมูลราคา
ออกมาพร้อมกันในช่วงเวลาที่จาลองขึ้นมา ซึ่งทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแม้จะไม่มีความรู้ในด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
อาคารก็สามารถรับข้อมูลราคาค่าก่อสร้างจากการนาเสนอโดยโปรแกรม 5 มิติได้โดยง่าย
คาสาคัญ : 5 มิต,ิ ประมาณราคาก่อสร้าง, อาคาร
ABSTRACT
Accurate estimation of cost of construction takes a long time to calculate the quantity of
work. Wrong calculation of the work quantity leads to wrong cost of construction. In general,
construction cost estimation errors arise from the estimator, a measurement error from the
model and errors in using computational aids. This research aims to study the application of the
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five-dimension concept which is the integration of three dimension and cost. The 5D model is
used for construction cost estimate. This study integrates bill of quantity and 3D models together
for developing a 5D model. The cost schedule for a building project is created. Cost for the
structural parts of building are broken down. This study uses Autodesk Revit to develop 3D
model for the building. Bill of quantity is developed by using Microsoft Excel. This study presents
the 5D model using a case study building project. The estimated result obtained from Autodesk
Revit and actual construction cost estimate are compared. The 5D model can be used to
estimate cost of a building project. The construction planning in a 5D model will assist estimators
in understanding the probable problems in cost estimation. Estimators will be able to find
solutions to the problem before the problem actually occurs. To reduce the loss resulting from
the problem, the 5D model will offer cost information simultaneously at the time of simulation.
Even with no knowledge of building cost estimation, it is possible to get the construction cost
data presented by the 5D model.
Keywords : 5D, Construction cost estimate, Building
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจรูป
แบบเดิมก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการแข่งขันสูง ธุรกิจด้านก่อสร้างก็
เช่ น กั น จึ ง น าเอาเทคโนโลยี ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ม าประยุ ก ต์ ใช้ ในรู ป โปรแกรมต่ า งๆ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการดาเนินโครงการก่อสร้างช่วงต้นจาเป็นต้องประมาณต้นทุนเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดงบประมาณและตัดสินใจดาเนินโครงการ โดยความสาเร็จของโครงการ
ก่อสร้างส่วนหนึ่งมาจากความถูกต้องของการประมาณงานค่าก่อสร้าง
การคานวณปริมาณงานมีความสาคัญมากและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ เช่น
เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา สถาปนิกผู้ออกแบบ วิศวกร รวมทั้งผู้รับเหมางานก่อสร้าง ทั้งในด้านของการกาหนด
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการ ในด้านการเสนอราคาค่าก่อสร้าง การกาหนดงวดงานค่าเบิกจ่ายในงาน
ก่อสร้าง งบประมาณด้านการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่ม -ลดในอนาคต และปัจจุบันอาคารมีความหลากหลายทางด้าน
ขนาดตัวอาคาร รูปแบบฟังค์ชั่นการใช้งานซึ่งมีความซับซ้อนขึ้นมาก ทาให้ การประมาณต้นทุนก่อสร้างที่มีความ
ถูกต้อง จาเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการคานวณปริมาณงาน หากการคานวณปริมาณงานที่ไม่ถูกต้องควบถ้วน
ส่งผลให้ต้นทุนก่อสร้างคลาดเคลื่อนตามไปด้วย โดยทั่วไปความผิดพลาดการประมาณต้นทุนก่อสร้างเกิดจากผู้
ประมาณราคา เช่นความผิดพลาดจากการวัดขนาดจากแบบ ความผิดพลาดในการใช้เครื่องมือช่วยในการคิดคานวณ
ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงเป็นแนวทางในการนาเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม 3 มิติ (Revit) เข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อลดขั้นตอนและเวลาลง ในการช่วยประมาณการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
งานประมาณราคางานก่อสร้างนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ที่สูง ละเอียดรอบครอบตามหลักสถิติและหลัก
วิศวกรรมในด้านต่างๆตามประเภทของงานที่จะตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ซึ่งถ้าหากกาหนดหรือประมาณราคางาน
ก่อสร้างในด้านต่างๆขั้นต้นที่ได้กล่าวมาผิดพลาดก็จะส่งผลให้โครงการก่อสร้างล้มเหลว (วินิต ช่อวิเชียรและวิสุทธิ์
ช่อวิเชียร, 2544)
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จากข้อมูลแนวทางการประมาณราคาอาคารข้างต้น ผู้ค้นคว้าวิจัยจะได้นาข้อมูลต่างๆมาใช้ในการคานวณ
ปริมาณงาน และเป็นการกาหนดแนวทางเพื่อใช้สาหรับหางบประมาณต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการกรณีศึกษา ให้
อยู่ในข้อกาหนดของระยะเวลาและต้นทุนเพื่อประโยชน์กับองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1) เพื่อประยุกต์ใช้ โปรแกรม 5 มิติในการประมาณราคาในการก่อสร้างอาคารโดยใช้กรณีศึกษาโครงการ
ตัวอย่างประเภทงานอาคารเป็นข้อกาหนดเน้นข้อมูลเฉพาะส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า
งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
2) เพื่อศึกษาเปรียบข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม 3 มิติ Autodesk Revit กับ Bill of quantity ของโครง
กากรณีศึกษาอาคารเดอะไลน์ จตุจักร หมอชิต โดยใช้เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
เป็นหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยเพื่อศึกษาการประมาณราคางานก่อสร้างอาคารโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 มิติ เพื่อ
การประมาณราคางานก่อสร้าง สามารถแบ่งได้เป็น 7 ขั้นตอนหลัก ดังแสดงในรูปโดยมีการแสดง หัวข้อของขั้นตอน
หลักและผลลัพธ์ที่สาคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ข้อมูลในส่วนของโครงการกรณีศึกษา
โครงการเป็ น อาคารพั ก อาศั ย คสล. สู ง 43 ชั้ น 1 อาคาร ที่ ตั้ ง โครงการ ถ.พหลโยธิ น เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร โดยโครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเป็นเสาเข็มเจาะ มีถังเก็บน้าใต้ดิน ชั้น1 เป็น
ส่วนต้อนรับ,พื้นชั้นที่ 2 – 6 ชั้นจอดรถ ชั้น7 เป็นสระว่ายน้า, พื้นที่จัดสวน,ส่วนพักอาศัย ชั้น8-43 เป็นส่วนพักอาศัย
ชั้นดาดฟ้ามีถังเก็บน้า ผนังภายนอกเป็นผนัง Precast ผนังภายในเป็นผนังก่ออิฐและฉาบปูนเรียบและผนังบางส่วนบุ
ด้วยกระเบื้ อง งานพื้ น ผิวเป็น พื้ น ปู กระเบื้ องและพื้ น ไม้ลามิ เนต แบบจาลองในส่วนของงานโครงสร้างและงาน
สถาปัตยกรรมแสดงตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ตามลาดับ
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ภาพที่ 1 ผังแสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 2 แบบจาลองในส่วนของงานโครงสร้าง
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ภาพที่ 3 แบบจาลองในส่วนของงานสถาปัตยกรรมเทียบกับภาพถ่ายโครงการ
ผลการเปรีย บเที ย บเกณฑ์ ก ารวัด ปริม าณงานของ BOQ กั บ เกณฑ์ ก ารวัด ปริม าณงานของ วสท.
ตัวอย่างผลการเปรียบเทียบเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BOQ กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. ในงาน
คอนกรีตโครงสร้าง พบว่าเกณฑ์การวัดของ BOQ มีเกณฑ์การวัดปริมาณงานดังนี้
1.1 งานฐานราก วิธีวัดคือ เอาพื้นที่แนวราบของฐานราก คูณ ความหนาของฐานราก คูณ จานวนของ
ฐานแต่ละขนาด เกณฑ์การวัดปริมาณงานเป็นไปตามเกณฑ์ วสท.
1.2 เสาและผนังคอนกรีต วิธีวัดคือ เอาพื้นที่หน้าตัดเสา คูณ ความสูงจากส่วนที่บนสุ ดของฐานรากถึง
ระดับพื้นชั้นที่หนึ่งและจากด้านบนของพื้นชั้นหนึ่งไปจนถึงระดับพื้นถัดไปตามลาดับ คูณ จานวนของเสาแต่ละขนาด
เกณฑ์การวัดปริมาณงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ วสท.
1.3 คานหล่อในที่ วิธีการวัดคือเอาพื้นที่หน้าตัดคานซึ่งไม่ได้หักความหนาพื้น คูณ ความยาวของคาน
วัดจากช่วงกลางเสาต้นหนึ่ง ไปยังอีกต้นหนึ่งของช่วงกลางเสานั้น คูณ จานวนของคานแต่ละขนาด
1.4 พื้นหล่อในที่ วิธีการวัดคือ เอาพื้นที่ของพื้นโดยไม่ต้องหักพื้นที่หน้าตัดของเสา และความกว้าง
ของหนาตัดคาน คูณ ด้วยความหนาพื้น คูณ จานวนของพื้นแต่ละชนิดพื้นโดยไม่หักพื้ นที่หน้าตัดเสาและความกว้าง
ของหน้าตัดคานคูณ ความหนา เกณฑ์การวัดปริมาณงานเป็นไปตามเกณฑ์ วสท.
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BOQ กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท.
ล้าดับ
1

2

เกณฑ์การวัดปริมาณงาน BOQ
ตามเกณฑ์ วสท
ไม่ตามเกณฑ์ วสท

รายการ
งานโครงสร้าง
งานเสาเข็ม

P

งานคอนกรีตโครงสร้าง

P

งานไม้แบบ

P

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

P

งานสถาปัตย์
งานผนังก่ออิฐ

3

4

5

P

P

งานพื้นผิวและบุผนัง

P

งานฝ้าเพดาน

P

งานประตู-หน้าต่าง

P

งานอุปกรณ์สุขภัณฑ์

P

งานระบบไฟฟ้า
งานท่อไฟฟ้า

P

งานข้อต่อท่อไฟฟ้า

P

งานสวิทซ์

P

งานปลั๊ก

P

งานดวงโคมไฟ

P

งานแผงควบคุม

P

งานระบบสุขาภิบาล
งานท่อ

P

งานข้อต่อ ข้องอ

P

งานวาล์ว

P

งานปั๊มน้้า

P

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
งานเดินท่อแอร์

P

แอร์และคอมเพรสเวอร์

P

วิธีการถอดปริมาณงานด้วยโปรแกรม Autodesk Revit และการนาข้อมูลออกไปยังโปรแกรม Excel เริ่ม
จากการเปิ ด โปรแกรม Autodesk Revit ขึ้ น มาในหน้ า แรกให้ เราเลื อ ก File >>Open >>เลื อ กที่ อ ยู่ ข องไฟล์
Autodesk Revit ที่เราจัดเก็บ กดเลือกไฟล์ >> Open ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 เปิดโปรแกรม Autodesk Revit
ผลการเปรียบเทียบปริมาณงานระหว่างปริมาณงานจากโปรแกรม 3มิติ (Autodesk Revit) กับปริมาณ
งานตาม BOQ ของกรณีศึกษา
ผลการวิ จั ย นี้ แ สดงโดยตารางเปรี ย บเที ย บปริ ม าณงานระหว่ า งปริ ม าณงานจากโปรแกรม 3มิ ติ
(Autodesk Revit) กั บ ปริ ม าณงานตาม BOQ ของกรณี ศึ ก ษา โดยมี เกณฑ์ ก ารวั ด ปริม าณงานของ วสท. เป็ น
หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบโดยแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ของงานแต่ละประเภท ตัวอย่างการเปรียบเทียบใน
งานโครงสร้างมีดังนี้
การเปรียบเทียบปริมาณงาน โดยมีรายการงานที่จะเปรียบเทียบประกอบด้วย 4 รายการได้แก่ 1.งาน
เสาเข็ม 2.งานคอนกรีตโครงสร้าง 3.งานแบบหล่อคอนกรีต 4.งานเหล็กเสริมคอนกรีต ในที่นี้จะแสดงตัวอย่างงาน
เสาเข็ม
งานเสาเข็ม ตามเกณฑ์ วสท. คิดปริมาณเป็นจานวนต้น ซึ่งมีเกณฑ์การวัดปริมาณเหมือนกันกับเกณฑ์การ
วัดปริมาณ Autodesk Revit คือปริมาณงานออกมาในหน่วยจานวนต้น ดังแสดงในขั้นตอนการถอดปริมาณงาน
เสาเข็ม
(1) ขั้นตอนการถอดปริมาณงานสาเข็ม
จากวิธีการถอดปริมาณงานด้วยโปรแกรม Autodesk Revit ที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้านี้ ภาพที่ 5
แสดงขนาดเสาเข็มและจานวนเสาเข็ม ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณงานเสาเข็ม
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ภาพที่ 5 รวมชนิดขนาดเสาเข็มและจานวนเสาเข็ม
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบปริมาณงานเสาเข็ม จากกรณีศึกษา

ปริมาณงาน
รายการ

หน่วย

ปริมาณที่ได้จาก ปริมาณที่ได้จาก
(BOQ)
(Autodesk Revit)

เปอร์เซ็นความ
แตกต่าง

1. งานเสาเข็ม Dia. 1.00 ม.

ต้น

125

123

1.60%

2. งานเสาเข็ม Dia. 1.20 ม.

ต้น

63

65

3.17%

ผลการเปรียบเทียบการวัดปริมาณงานเสาเข็มระหว่างปริมาณที่วัดได้จาก Autodesk Revit กับปริมาณที่
ได้จาก BOQ มีเกณฑ์การวัดปริมาณงานเหมือนกับเกณฑ์ของ วสท. ซึ่งเกณฑ์การวัดเป็นหน่วยจานวน (ต้น) และผล
การเปรี ย บเที ย บพบว่ า ที่ เสาเข็ ม ขนาด Dia 1.00 ม. ปริ ม าณงานที่ ได้ จ าก BOQ มากกว่ า ปริ ม าณที่ วั ด ได้ จ าก
Autodesk Revit 1.60% และที่เสาเข็มขนาด Dia 1.20 ม. ปริมาณงานที่ได้จาก BOQ น้อยกว่าปริมาณที่วัดได้จาก
Autodesk Revit 3.17%
ตารางที่ 3 แสดงตั วอย่ า งช่ ว งระดั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งปริม าณที่ วั ด ได้ จ าก Autodesk Revit กั บ
ปริมาณที่ได้จาก BOQ มีเกณฑ์การวัดปริมาณงานเหมือนกับเกณฑ์ของ วสท.
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างช่วงระดับความแตกต่างระหว่างปริมาณ

รายการ

ค่าความ
แตกต่าง

ช่วงค่าความแตกต่าง
ช่วงระดับ 1 ช่วงระดับ 2 ช่วงระดับ 3 ช่วงระดับ 4 ช่วงระดับ 5
0%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81% ขึ้นไป

งานเสาเข็ม
งานเสาเข็ม Dia. 1.00 ม.
งานเสาเข็ม Dia. 1.20 ม.
งานคอนกรีต
งานคอนกรีตฐานราก
งานคอนกรีตเสา
งานคอนกรีต Shear Wall
งานคอนกรีตผนัง
งานคอนกรีตถังเก็บน้้าใต้ดนิ
งานคอนกรีตถังเก็บน้้าดาดฟ้า
งานคอนกรีตคาน
งานคอนกรีตพืน้
งานคอนกรีตพืน้ Post Tension
งานคอนกรีตบันได
งานไม้แบบ
งานไม้แบบฐานราก
งานไม้แบบเสา
งานไม้แบบผนัง Shere wall
4. งานไม้แบบผนัง
5. งานไม้แบบถังเก็บน้้าใต้ดนิ

1.60%
3.17%

P
P

8.18%
9.44%
0.19%
0.43%
8.68%
18.02%
30.50%
0.08%
9.77%
26.80%

P
P
P
P
P
P

13.53%
เปรียบเทียบ

P

ไม่ได้
1.33%
10.71%
11.59%

P
P
P
P

P
P
P

จากตารางแสดงช่วงระดับค่าความแตกต่าง สามารถสรุปเหตุปัจจัยได้ดังนี้
ช่วงระดับ 1
1. เกณฑ์การวัดปริมาณที่แตกต่างกัน
2. ขอบเขตของแบบจาลองเขียนไม่แยกส่วนพื้นที่หรือขอบเขตงาน เช่นภาพที่ 6 ถ้าต้องการถอดปริมาณ
งานไม้แบบฝาบ่อเก็บน้า ปริมาณที่ได้จะไม่ตรงตามที่ต้องการเนื่องจากในแบบจาลองไม่เขียนแยกส่วนพื้ นที่หรือ
ขอบเขตงาน
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างขอบเขตของแบบจาลองเขียนไม่แยกส่วนพื้นที่
3. การสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคาร ไม่สมบูรณ์ ตกหล่น ไม่ครบถ้วน
ช่วงระดับ 2
1. การกาหนดตาแหน่งการใช้วัสดุ ของแบบจาลองข้อมูลอาคารของกรณีศึกษา ไม่เหมือนกับแบบที่ใช้
จัดทา BOQ (ดูจากการกาหนดชนิดวัสดุที่ใช้ในแบบจาลอง ไม่เหมือนกับ BOQ)
2. ไม่มีฟังก์ชั่นให้เลือกหาปริมาณที่ตรงตาม BOQ
ช่วงระดับ 3
1. การกาหนดของหน่วยของแบบจาลองข้อมูลอาคาร ไม่เหมือนกับ BOQ
2. ขอบเขตของแบบจาลองเขียนไม่แยกส่วนพื้นที่หรือขอบเขตงาน เช่นถ้าต้องการถอดปริมาณงานไม้
แบบฝาบ่อเก็บน้า ปริมาณที่ได้จะไม่ตรงตามที่ต้องการเนื่องจากในแบบจาลองไม่เขียนแยกส่วนพื้นที่หรือขอบเขตงาน
3. การกาหนดตาแหน่งการใช้วัสดุ ของแบบจาลองข้อมูลอาคารของกรณีศึกษา ไม่เหมือนกับแบบที่ใช้
จัดทา BOQ (ดูจากการกาหนดชนิดวัสดุที่ใช้ในแบบจาลอง ไม่เหมือนกับ BOQ)
ช่วงระดับ 4
1. การกาหนดตาแหน่งการใช้วัสดุ ของแบบจาลองข้อมูลอาคารของกรณีศึกษา ไม่เหมือนกับแบบที่ใช้
จัดทา BOQ (ดูจากการกาหนดชนิดวัสดุที่ใช้ในแบบจาลอง ไม่เหมือนกับ BOQ)
ช่วงระดับ 5
1. การกาหนดตาแหน่งการใช้วัสดุ ของแบบจาลองข้อมูลอาคารของกรณีศึกษา ไม่เหมือนกับแบบที่ใช้
จัดทา BOQ (ดูจากการกาหนดชนิดวัสดุที่ใช้ในแบบจาลอง ไม่เหมือนกับ BOQ)
2.การเชื่อมโยงข้อมูลของแบบไม่ควบถ้วนทาให้ปริมาณหายไปดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อมูลของแบบไม่ควบถ้วน
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการเปรียบเทียบการคานวณปริมาณงานระหว่างปริมาณงานที่ได้จากBOQ ของแบบจาลองอาคาร
กับปริมาณงานที่ได้จากการโปรแกรม Autodesk Revit ของแบบจาลองอาคาร โดยมีหลักเกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ วสท.เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ โดยผลการศึกษาพบว่า ปริมาณงานที่ได้จากโปรแกรม Autodesk Revit มี
ปริม าณน้ อยกว่าปริม าณจาก BOQ ด้ วยผลของหลั กเกณฑ์ ก ารวัด ปริมาณงานของโปรแกรม Autodesk Revit
สามารถคานวณได้น้อยกว่าการใช้มาตรฐานการวัดของไทย ซึ่งบางพื้นที่ของแบบจาลองที่ทับซ้อนกันตัวโปรแกรม
Autodesk Revit จะหักลบปริมาณโดยอัตโนมัติ ซึ่งผลการเปรียบเทียบปริมาณงานที่แ ตกต่างกันเพราะ Autodesk
Revit ของโครงการกรณีศึกษาไม่ได้เขียมมาเพื่อถอดปริมาณงาน แต่เขียมมาเพื่อใช้ตรวจสอบ Cash และตรวจสอบ
เวลา
เอกสารอ้างอิง
บวร พู ลสวัสดิ์ . (2555). การประยุกต์ใช้ โปรแกรม 5 มิติเพื่ อการวางแผนและการกาหนดเวลาในการก่อสร้าง.
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปัญญาพล จันทร์ดอน (2556). การนาระบบ BIM มาใช้ในการจัดทาแบบก่อสร้างจริง ส่วนงานระบบอาคาร (M&E
AS BUILT DRAWINGS) กรณี ศึกษาโครงการโรงแรม เวฟพัทยา. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ,
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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การผลิตสบู่ดินและหินภูเขาไฟร่วมกับรังไหม จังหวัดบุรีรัมย์
PRODUCING VOLCANIC SOIL AND ROCK SOAP WITH COCOON IN BURIRAM PROVINCE
จินดาพร สืบขาเพชร1 รุ่งเรือง งาหอม2 และ คณิตตา ธรรมจริยวงศา2
Jindaporn Suebkumpet1 Rungrueang Ngahom2 and Kanitta Thumajariyawongsa2
1อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บทคัดย่อ
ดินและหินภูเขาไฟประกอบด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อการบารุงผิว ดังนั้นการวิจัยครั้ง
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสบู่ดินและหินภูเขาไฟร่วมกับรังไหม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจสบู่ ดาเนินการผลิตสบู่
5 สูตร ได้แก่ สบู่ดินภูเขาไฟ สบู่หินภูเขาไฟ สบู่รังไหม สบู่ดินภูเขาไฟและรังไหม สบู่หินภูเขาไฟและรังไหม โดยใช้
น้ามันบัว (ร้อยละ 28) น้ามันราข้าว (ร้อยละ 21) น้ามันปาล์ม (ร้อยละ 21) น้า (ร้อยละ 21) โซเดียมไฮดรอกไซด์
(ร้อยละ 9.9) ดิน ภูเขาไฟ (ร้อยละ 0.8) หิน ภูเขาไฟ (ร้อยละ 0.8) และรังไหม (ร้อยละ 0.8) ตรวจสอบลักษณะ
กายภาพและทางเคมีของสบู่ ก่อนนาไปศึกษาความพึงพอใจกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จานวน 50 คน
ผลการศึ ก ษาพบว่า สบู่ ทุ ก สู ตรไม่ มี สิ่งแปลกปลอม ค่ า กรดด่ างระหว่าง 9.89-9.99 ปริม าตรฟอง 73.33-79.00
มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 69.00-74.67 มิลลิลิตร และความสึกกร่อนร้อยละ 40.27-48.49 ซึ่งมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มผช. 94/2552 สาหรับผลการศึกษาความพึงพอใจสบู่ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างพึงพอใจสบู่ด้านการไม่
ระคายเคืองมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปริมาตรฟอง สี ประสิทธิภาพการชาระสิ่งสกปรก กลิ่นและความแข็งของสบู่
ตามลาดับ การศึกษาสรุปได้ว่า รังไหมที่เสียจากการเลี้ยงไหมของกลุ่มทอผ้าไหม บ้านสนวนนอก อาเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถนามาเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปร่วมกับดินและหินภูเขาไฟเพื่อผลิตสบู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนและจังหวัดบุรีรัมย์
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์สบู่, สบู่รังไหม, หินภูเขาไฟ, ดินภูเขาไฟ
ABSTRACT
Volcanic soils and rocks contained varieties of beneficial minerals for the skin care.
Therefore, the purposes of this research were to produce soap from cocoon with volcanic soils
and rocks and to study the satisfaction with soap. The soap products were produced with five
sets of experiments: volcanic soil soap, volcanic rock soap, cocoon soap, volcanic soil and
cocoon soap, volcanic rock and cocoon soap. Soap composed of rice bran oil (28%), coconut oil
and palm kernel oil (21%), palm oil (21%), water (21%), sodium hydroxide (9.9%), volcanic rock
( 0.8%) , volcanic soil ( 0.8%) and cocoon ( 0.8%) , respectively. The physical and chemical
characteristics of the soap products were examined before they were given to 50 Buriram
Rajabhat University personnel to study their satisfaction. The findings of this research showed that
all types of soap had no adulteration. The soap pH was 9.89-9.99; the volume of bubble was
74.33-79.00 ml; the durability of bubble was 69.00-74.67 ml and the erosion was 40.27-48.49%.
This was in accordance with the Standards of Local Products (SLP.94/2552). For the results of the
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samples’ satisfaction with soap, it was found that no skin irritation was at the highest level,
followed by volume of bubble, color, efficiency of dirt wash, smell and hardness respectively.
This study concluded that cocoon wasted from Silk Weaving Group of Sanuan Nok Village, Huay
Raj District, Buriram Province could be value-added by processing with the volcanic soils and
rocks to produce the soap used for the identity of the community and Buriram province.
Keywords : soap, cocoon soap, volcanic soil, volcanic rock
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คนไทยในอดีตบารุงผิวกายโดยใช้ดินเหนียวผสมกับขมิ้นเพื่อตัวขัดทาความสะอาดร่างกาย แล้วล้างออก
จากนั้นใช้มะขามเปียกผสมกับน้าโดยนากากมาใช้เป็นใยสาหรับขัดผิว (สถาบันไทยศึกษา. 2555) ปัจจุบันประเทศ
ญี่ ปุ่นนาหิน ลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมีแร่ธาตุมากกว่า 30 ชนิด เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของสบู่ยี่ห้อ Fuji Lava
Mineral Powder สบู่ ถ่ า นลาวายี่ ห้ อ La Va Charcoal Soap สบู่ ล้ า งหน้ า Chinju Cosmetics และสบู่ ยี่ ห้ อ
Dejavu สาหรับประเทศเกาหลีได้นาหินลาวาจากภูเขาไฟเจจู มาผลิตเป็นโฟมล้างหน้ายี่ห้อ Jeju volcanic และสบู่
Kalos Scoria Soft Soap & facial Sponge และสบู่ jeju ถ่านภูเขาไฟ ประเทศไทย โดยบริษัท ภูโคลนคันทรีคลับ
(2543) นาโคลนจากบ่อน้าพุร้อนที่โป่งเดือนแม่สะงา หรือภูโคลน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมความ
งามและสุขภาพจากโคลนร่วมกับตะไคร้หอม แตงกวา ขมิ้น มะนาว เป็นผลิตภัณฑ์โคลนพอกผิวหน้าและผิวกาย
สเปรย์แร่บารุงผิว สบู่ทาความสะอาดผิว ครีมอาบน้า ครีมน้าแร่บารุงผิว และครีมหมักผม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
จังหวัดบุรีรัมย์ถึงแม้จะเป็นแหล่ง ภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุเหล็ก ซิลิกอน อะลูมิเนียม ไทเทเนียม โพแทสเซียม แคลเซียม
แมงกานีส สทรอนเซียม และเซอร์โคเนียม (ชุลีกานต์ สายเนตร และคณะ. 2559) แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดิน
และหินจากภูเขาไฟอันแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สาคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีน้อยมาก
บ้านสนวนนอก อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนโบราณ ขึ้นชื่อเรื่องการทอผ้าไหม ปัจจุบันมี
กลุ่มทอผ้าไหมทั้งหมด 40 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ เลี้ยงไหมพั นธุ์ไทยพื้ นบ้าน ปริมาณการเลี้ยงไหมเฉลี่ย 11-20
กระด้ง เลี้ยงโดยใบหม่อนที่ปลูกในชุมชนเฉลี่ยวันละ 12-18 กิโลกรัมต่อครัวเรือนและเก็บไว้ทาพันธุ์ครั้งต่อไปครั้งละ
100-200 รัง นอกจากนั้นยังมีโฮมสเตย์มากกว่า 15 หลังคาเรือนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า 100 คนต่อ
วัน มีมัคคุเทศก์ของหมู่บ้านนานักท่องเที่ยวชมการปลูกหม่อน การชาต้นหม่อน การเลี้ยงไหม การสาวไหมการฟอก
ย้อม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเช่น ผ้าสโร่ง ผ้าขาวม้า ผ้า คลุมไหล่ เสื้อ กระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าดินสอ พวงกุนแจ
ตุ๊กตา อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงไหมของชุมชนยังพบปัญหารังไหมเสียเป็นจานวนมากจากแมลงเจาะ หนอนไหมติดโรค
และการเก็บเข้าจ่อช้าหรือเร็วเกินไปจะทาให้หนอนไหมปล่อยใยผิดปกติทาให้รังไหมเสียไม่สามารถนาไปสาวได้ และ
มีการทิ้งโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ถึง ร้อยละ 64 ดังนั้นการสร้างผลิตภัณฑ์จากรังไหมบ้านสนวนนอก ร่วมกับดินภูเขาไฟ
เพื่อผลิตเป็นสบู่ดินภูเขาไฟรังไหมที่มีคุณ ภาพตามเกณ์ มาตรฐานชุมชน มผช.94/2552 นอกจากจะช่วยสร้างอัต
ลักษณ์ให้กับจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ยังเป็นอีกแนวทางที่สาคั ญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้โดดเด่นและเป็นชุมชน
ต้นแบบ เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติในการบารุงผิวพรรณเวลามาพัก
แล้ว ยังเป็นการสร้างความประทับใจในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่นาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาพัฒนาให้
เกิดความโดดเด่นและทาให้เข้าใจบริบทของชุมชนมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้
ตระหนักและเห็นความสาคัญของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น และนาไปสู่การอนุรักษ์และสามารถนาไปสู่การพัฒนาเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ผลิ ต สบู่ ดิ น และหิ น ภู เ ขาไฟร่ ว มกั บ รั ง ไหมให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
มผช.94/2552
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑ์สบู่ดินและหินภูเขาไฟร่วมกับรังไหม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ดินภูเขาไฟ : เหล็ก ซิลิกอน แคลเซียม อะลูมิเนียม
ไทเทเนียม โพแทสเซียม แมงกานีส และสทรอนเชียม
หินนภูเขาไฟ : เหล็ก ซิลิกอน อะลูมิเนียม ไทเทเนียม
โพแทสเซียม แคลเซียม แมงกานีส สทรอนเชียม และ
เซอร์โคเนียม
ศึกษาความพึงพอใจสบู่ : สี กลิ่น ฟอง ความแข็งของสบู่
ประสิทธิภาพการชาระล้างและการระคายเคือง

รังไหม : โปรตีนเซริซินและ
ผลิตภัณฑ์สบู่ : สบู่ดินภูเขาไฟ สบู่หิน
ภูเขาไฟ สบู่รังไหม สบู่ดินภูเขาไฟและ
รังไหม สบู่หินภูเขาไฟและรังไหม
ตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.94/2552

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมวัตถุดิบ
รวบรวมตัวอย่างดิน จากภูเขาไฟเขากระโดง และตัวอย่างหินจากโรงโม่หินในอาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ จากนั้นตากตัวอย่างดินและหินให้แห้งประมาณ 3-4 วัน คัดแยกเศษหิน กิ่งไม้ ใบไม้ และอื่นๆ ก่อนบดด้วย
โกร่งบดยา บดตัวอย่างให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น ร่อนตัวอย่างดินด้วยตะแกรงเบอร์ 280 แล้วนาไปฆ่าเชื้อหม้อนึ่ง
ความดันไอที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดันไอ 15 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เวลา 15 นาที
2. ส่วนประกอบสบู่
สบู่ มี ส่วนประกอบหลั ก ได้ แก่ น้ ามั น ราข้าว น้ ามั น บั ว น้ ามัน ปาล์ ม น้ า และโซเดีย มไฮดรอกไซด์
สาหรับวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมของสบู่แต่ละสูตร ได้แก่ ดินภูเขาไฟ หินภูเขาไฟ และรังไหม (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของสบู่
รายละเอียด
สบู่ดินภูเขาไฟ สบู่หินภูเขาไฟ

นามันราข้าว (กรัม)
นามันบัว (กรัม)
นามันปาล์ม (กรัม)
นา (กรัม)

280
210
210
210

280
210
210
210
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สบู่รังไหม

280
210
210
210

สบู่ดินภูเขา สบู่หินภูเขา
ไฟและรัง ไฟและรังไหม
ไหม
280
280
210
210
210
210
210
210
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รายละเอียด

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (กรัม)
ดินภูเขาไฟ (กรัม)
หินภูเขาไฟ (กรัม)
รังไหม (กรัม)

สบู่ดินภูเขาไฟ สบู่หินภูเขาไฟ

99
16
-

99
16
-

สบู่รังไหม

99
16

สบู่ดินภูเขา สบู่หินภูเขา
ไฟและรัง ไฟและรังไหม
ไหม
99
99
8
8
8
8

3. ขั้นตอนการผลิตสบู่ดินภูเขาไฟ
3.1 เปิดไฟหม้อตุ๋น โดยปรับความร้อนเป็นระดับสูง รอจนหม้อร้อน ใช้ระยะเวลา 10–15 นาที
3.2 ชั่งน้ามันราข้าว 280 กรัม น้ามันปาล์ม 210 กรัม น้ามันบัว 210 กรัม เทรวมลงในหม้อตุ๋น
3.3 ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 99 กรัม ในน้าสะอาด 210 กรัม ในภาชนะพลาสติก โดยการค่อยๆ เท
โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในน้าสะอาด จากนั้นเทลงไปรวมกับน้ามันในหม้อตุ๋น
3.4 เติมดินภูเขาไฟ หินภูเขาไฟ และรังไหมในแต่ละสูตรดังนี้
3.4.1 สบู่ดินภูเขาไฟ เติมดินภูเขาไฟ 16 กรัม
3.4.2 สบู่หินภูเขาไฟ เติมหินภูเขาไฟ 16 กรัม
3.4.3 สบู่รังไหม เติมรังไหม 16 กรัม
3.4.4 สบู่ดินภูเขาไฟและรังไหม เติมดินภูเขาไฟ 8 กรัม และรังไหม 8 กรัม
3.4.5 สบู่หินภูเขาไฟและรังไหม เติมหินภูเขาไฟ 8 กรัม และรังไหม 8 กรัม
3.5 ผสมจนสารละลายมีลักษณะเป็นครีม (คล้ายนมข้น) จากนั้นจึงปิดฝาหม้อตุ๋นและปรับปุ่มความ
ร้อนเป็นระดับต่า
3.6 รอจนเนื้อสบู่เปลี่ยนจากครีมเป็นเจลเต็มผิวหน้าของหม้อตุ๋น แล้วผสมคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมด
ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ปิดฝาหม้อตุ๋น แล้วรอจนสบู่เป็นเนื้อเจลเต็มหม้อตุ๋นอีกครั้ง
3.7 เทสบู่ลงแม่พิมพ์ แล้วเคาะแม่พิมพ์ขึ้นลงเพื่อให้เนื้อสบู่เรียบเนียน รอให้สบู่แข็งตัวใช้ระยะเวลา
ประมาณ 24 ชั่วโมง จึงตัดด้วยมีด จากนั้นจึงห่อสบู่ด้วยฟิล์มห่อสบู่ พร้อมเขียนฉลากระบุ วัน เดือน ปีที่ผลิต
4. การทดสอบคุณสมบัติสบู่
4.1 สีและสิ่งแปลกปลอม ทดสอบโดยการตรวจพินิจ
4.2 การทดสอบความเป็นกรดด่าง โดยละลายตัวอย่างสบู่ 1 กรัม ในน้ากลั่น 100 มิลลิลิตร แล้ววัด
ค่าความเป็น กรดด่าง ด้วยเครื่องพีเอช (pH meter)
4.3 การทดสอบปริมาตรและความคงทนของฟอง โดยละลายสบู่ 1 กรัม ด้วยน้ากลั่น 20 มิลลิลิตร
เทสารละลายสบู่ลงในกระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร แล้วปิดปากกระบอกตวงด้วยพาราฟิล์มให้สนิท เขย่า
กระบอกตวงขึ้นลง จานวน 40 ครั้ง บันทึกระดับฟองสบู่ และคานวณปริมาตรฟองสบู่ ดังนี้
ปริมาตรฟองสบู่ (มิลลิลิตร) = ระดับฟองสบู่ (นาที) - ปริมาตรน้ากลั่น (มิลลิลิตร)
นากระบอกตวงที่บันทึกระดับฟองแล้ว มาวางตั้งทิ้งไว้ 5 นาที แล้วบันทึกระดับฟองสบู่อีกครั้ง
เพื่อคานวณค่าความคงทนของฟอง ดังนี้
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ความคงทนของฟองสบู่ (มิลลิลิตร) = ระดับฟองสบู่ (นาที) - ปริมาตรน้ากลั่น (มิลลิลิตร)
4.4 การทดสอบการสึกกร่อนของสบู่ โดยชั่งน้าหนักสบู่ 10 กรัม แช่สบู่ลงในน้าอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส นาน 1 นาที นาสบู่มาหมุนบริเวณบนฝ่ามือ 40 รอบ แล้วล้างฟองทิ้งด้วยน้าสะอาด 1 ครั้ง จากนั้นให้
ทาซ้า อีก 3 ครั้ง แล้ววางสบู่ที่อุณหภูมิห้องบนภาชนะที่สะอาด จากนั้นชั่งน้าหนักสบู่หลังการใช้ เพื่อคานวณหาค่า
การสึกกร่อนของเนื้อสบู่ ดังนี้
การสึกกร่อน (ร้อยละ) = น้าหนักก่อน (กรัม) – น้าหนักหลัง (กรัม)
น้าหนักก่อน (กรัม)

x

100

4.5 การศึกษาความพึงพอใจ
ประชากร ได้แก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกลุ่มตัวอย่างเลือกจากคนที่สนใจ
และเต็มใจเข้าร่วมวิจัย จานวน 40 คน จากนั้นจึงอธิบายการประเมินความพึงพอใจสบู่แ ต่ละสูตร รวบรวมแบบ
ประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง ภายหลังการใช้สบู่ 5 สัปดาห์ การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจตามเกณฑ์ของ บุญ
ชม ศรีสะอาด (2553) ดังนี้
4.51 - 5.50 หมายถึงพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง พอใจในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของสบู่น้ามันและสบู่กลีเซอรีน
การศึกษาลักษณะทั่วไปของสบู่ประกอบด้วยสีและสิ่งแปลกปลอม พบว่า สบู่ดินภูเขาไฟ สบู่หินภูเ ขา
ไฟ สบู่รังไหม สบู่ดินภูเขาไฟและรังไหม สบู่หินภูเขาไฟและรังไหม มีสีเหลืองถึงสีเทาตามสีของดินภูเขาไฟ หินภูเขาไฟ
และรังไหมที่เพิ่มเข้าไปในสบู่ ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มผช. 94/2552 ที่กาหนดให้ไม่
มีสิ่งแปลกปลอม (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของสบู่
สบู่

ลักษณะทั่วไป

รังไหม

สีเหลือง ไม่มีสิ่งแปลกปลอม

ดินภูเขาไฟ

สีน้าตาล ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
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สบู่

ลักษณะทั่วไป

หินภูเขาไฟ

สีเทา ไม่มีสิ่งแปลกปลอม

ดินภูเขาไฟและรังไหม

สีน้าตาล ไม่มีสิ่งแปลกปลอม

หินภูเขาไฟและรังไหม
เกณฑ์มาตรฐาน

สีเทา ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
ไม่มีสิ่งแปลกปลอม

2. ลักษณะทางกายภาพและเคมีของสบู่
สบู่ดินภูเขาไฟ สบู่หินภูเขาไฟ สบู่รังไหม สบู่ดินภูเขาไฟและรังไหม สบู่หินภูเขาไฟและรังไหม มีค่ากรด
ด่างระหว่าง 9.89-9.99 ปริมาตรฟอง 73.33-79.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 69.00-74.67 มิลลิลิตร และ
ความสึกกร่อนร้อยละ 40.27-48.49 ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มผช. 94/2552 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสบู่ (ค่าเฉลี่ย±SD)
สบู่
กรดด่าง
ปริมาตรฟอง
(มิลลิลิตร)
รังไหม
9.95±0.04
79.00±1.73
ดินภูเขาไฟ
9.92±0.10
75.33±1.15
หินภูเขาไฟ
9.89±0.07
73.33±1.53
ดินภูเขาไฟและรังไหม
9.99±0.01
74.33±5.13
หินภูเขาไฟและรังไหม
9.97±0.03
76.00±5.29
เกณฑ์มาตรฐาน
8.00–10.00 มีปริมาตรมากพอ

ความคงทนของฟอง
(มิลลิลิตร)
74.67±0.58
71.33±2.31
69.67±2.08
69.33±2.31
69.00±3.61
มีความคงทนของฟองดี

การสึกกร่อน
(ร้อยละ)
40.27±2.25
44.85±3.09
48.49±0.32
46.49±3.11
46.63±1.75
สึกกร่อนน้อยที่สุด

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจสบู่
ความพึงพอใจสบู่ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจสบู่ดินภูเขาไฟ สบู่หินภูเขา
ไฟ สบู่ รังไหม สบู่ ดิ น ภู เขาไฟและรังไหม สบู่ หิ น ภู เขาไฟและรังไหม ด้ า นการไม่ ระคายเคื อ งในระดั บ มากที่ สุ ด
รองลงมาได้แก่ ปริมาณฟองสบู่ สีของสบู่ ประสิทธิภาพการชาระสิ่งสกปรก กลิ่น และความแข็งของสบู่ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์สบู่น้ามัน

ดินภูเขาไฟ

มากที่สุด
มาก
(4.8±0.42) (4.4±0.84)

มากที่สุด
(4.6±0.52)

มาก
(4.5±0.85)

มากที่สุด
(5.0±0.00)

ประสิทธิภาพ
การชาระสิ่ง
สกปรก
มากที่สุด
(4.7±0.48)

หินภูเขาไฟ

มากที่สุด
(4.8±0.42)
มากที่สุด
(4.6±0.52)
มากที่สุด
(4.8±0.42)
มากที่สุด
(4.8±0.42)

มากที่สุด
(4.8±0.42)
มากที่สุด
(4.9±0.32)
มากที่สุด
(4.8±0.42)
มากที่สุด
(4.7±0.48)

มาก
(4.3±0.82)
มาก
(4.4±0.84)
มาก
(4.4±0.84)
มาก
(4.4±0.70)

มากที่สุด
(5.0±0.00)
มากที่สุด
(5.0±0.00)
มากที่สุด
(5.0±0.00)
มากที่สุด
(5.0±0.00)

มาก
(4.4±0.52)
มากที่สุด
(4.7±0.48)
มากที่สุด
(4.6±0.52)
มากที่สุด
(4.6±0.52)

สบู่

รังไหม
ดินภูเขาไฟ
และรังไหม
หินภูเขาไฟ
และรังไหม

สี

กลิน่

มาก
(4.4±0.88)
มาก
(4.4±0.84)
มาก
(4.3±0.82)
มาก
(4.3±0.82)

ปริมาณ
ฟอง

ความแข็ง
ของสบู่

การไม่
ระคายเคือง

อภิปรายผล
สบู่ประกอบด้วยน้ามันราข้าว ซึ่งมีวิตามินอีที่มีฤทธิ์ต้านอนุ มูลอิสระ บารุงผิว ชุ่มชื้น เพิ่มความแข็งแรงลด
เลือนฝ้ากระ จุดด่างดา ผิวเรียบเนียน ลดเลือนริ้วรอย (เพ็ญพิชญา เตียว. 2555) น้ามันปาล์มมีคุณ สมบัติในการ
ชาระล้างได้ดี น้ามันมะพร้าวเป็นกรดไขมันอิ่มตัว มีฤทธิ์ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ ช่วยกาจัดชั้นเซลล์ที่ตายทับถมกัน
จนผิวหนังแห้ง ให้หลุดออกไปจากผิวหนัง และกระตุ้นให้เกิดเซลล์ใหม่ ทาให้ผิวพรรณดูอ่อนวัย (กานดา แสนมณี. 2556)
สาหรับสบู่รังไหมเป็นสีเหลือง ไม่มีสิ่งแปลกปลอม มีค่าเป็นกรดด่างเฉลี่ย 9.95 ปริมาตรฟอง 79.00 มิลลิลิตร ความ
คงทนของฟอง 74.67 มิลลิลิตร การสึกกร่อนร้อยละ 40.27 สบู่รังไหมมีโปรตีนเซริซินและไฟโบอิน (วิโรจน์ แก้วเรือง.
2556) ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่สาคัญ ได้แก่ ไกลซิน (Glycine) มีบทบาทสาคัญมากในการช่วยเพิ่มการอุ้มน้า
ให้แก่เซลล์ผิวและรักษาความยืดหยุ่นของผิวหนัง ปกป้องเซลล์ผิวจากรังสียูวีและช่วยต้านอนุมูลอิ สระ (เอิร์น มินเดลล์.
2559) ไทโรซิ น (Tyrosine) มี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ต้ า นเชื้ อ แบคที เรี ย ป้ อ งกั น รั งสี อุ ลตราไวโอเลต ดู ด ซึ ม และ
ปลดปล่อยความชื้นได้ดี ช่วยชะลอริ้ว รอย กรดกลูตามิก (Glutamic acid) ช่วยป้องกันผิวแห้งซึ่งเหมาะบารุงผิวกาจัดฝ้ากระ
(เกียรติชัย ดวงศรี. 2553) กรดไลโนเลอิก (Linoleic acid) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสสระ ชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิว
เมไธโอนีน (Methionine) ช่วยกาจัดอนุมูลอิสระภายในเซลล์ ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine) ช่วยต้านสารอนุมูล
อิสระ ทรีโอนีน (Threonine) ช่วยให้ผิวแข็งแรง กระชับ ลิวซีน (Leucine) ช่วยรักษารักษาผิวหนัง เนื้อเยื่อ เพิ่มภูมิ
ต้านทานแก่ผิวทาให้ต้านทานเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม ไลซีน (Lysine) ช่วยในการผลิตแอนติบอดีและคอลลาเจน
อาร์จีนีน (Arginine) ช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ ไม่ให้คอลลาเจนและอิลาสตินถูกทาลาย โพรลีน (Proline)
ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างผิว ผลิดคอลลาเจนและลดการสูญเสียคอลลาเจน ป้องกันการเสื่อมสลายของผิว (เอิร์ล
มินเดลล์. 2560)
สบู่ดินภูเขาไฟ และสบู่ดินภูเขาไฟกับรังไหม ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ความเป็นกรดด่างระหว่าง 9.92-9.99
ปริมาตรฟอง 754.33-75.33 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 69.33-71.33 มิลลิลิตร การสึกกร่อนร้อยละ 44.85-46.49
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สาหรับสบู่หินภูเขาไฟ และสบู่หินภูเขาไฟกับรังไหม ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ความเป็นกรดด่างระหว่าง 9.89-9.97
ปริมาตรฟอง 73.33-76.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 69.00-69.67 มิลลิลิตร การสึกกร่อนร้อยละ 46.6348.49 ซึ่งแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสบู่ดินและหินภูเขาไฟประกอบด้วยเหล็ก ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมผิวที่
เสื่อมสภาพ ซิลิก้าช่วยในการฟื้นฟูบารุงผิว (จิราภรณ์ โฟร์คลิฟท์. 2560) อะลูมิเนียมช่วยฟื้นฟูบารุงและควบคุม
ความชุ่มชื้นของเซลล์ผิว (จิราภรณ์ โฟร์คลิฟท์. 2560) ไทเทเนียมช่ วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผิวให้
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โพแทสเซียมช่วยปรับสภาพความสมดุลของผิว (พวงทอง ไกรพิบูลย์. 2550) แคลเซียม
ช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ (ชนิดาภา เรืองธุรกิจ. 2559) แมงกานีสช่วยปรับสีผิวให้เนียนใส สตรอนเซียม ช่วยลดการ
อักเสบของผิว (ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 2557) เซอร์โคเนียมช่วยลดการอักเสบของผิว (เพชรฎา บุญธิรักษ์. 2556)
สบู่จากสบู่ดินและหินภูเขาไฟร่วมกับรังไหมเมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างของสบู่
ใกล้เคียงกับสบู่น้ามันมะพร้าวที่มีค่าเท่ากับ 9.80 (สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล. 2556) และสบู่ไขกระบก (9.00) (ธิติสุดา
ตระกูลหูทิพย์. 2559) นอกจากนั้นสบู่ยังมีปริมาณฟองสูงกว่าสบู่มะขามป้อม (75 มิลลิลิตร) (พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์
เศวต. 2559) สบู่น้ามันมะพร้าว (46.67 มิลลิลิตร) (สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล. 2556) สบู่น้ามันราข้าว (43.67 มิลลิลิตร)
(ขจรศักดิ์ เขมสารโสภณ. 2560) ความคงทนของฟองสูงกว่าสบู่น้ามันราข้าว (34.33 มิลลิลิตร) (ขจรศักดิ์ เขมสาร
โสภณ, 2560) สบู่น้ามันมะพร้าว (27.50 มิลลิลิตร) (สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล. 2556) การสึกกร่อนของสบู่มีค่าสูงกว่า
สบู่น้ามันราข้าว (17.11 มิลลิลิตร) (ขจรศักดิ์ เขมสารโสภณ. 2560) สบู่ไขกระบก (14.00 มิลลิลิตร) (ธิติสุดา
ตระกูลหูทิพย์. 2559) และสบู่มะขามป้อม (3.30 มิลลิลิตร) (พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต. 2559)
สรุปผลการวิจัย
สบู่ดินภูเขาไฟ สบู่หินภูเขาไฟ สบู่รังไหม สบู่ดินภูเขาไฟและรังไหม สบู่หินภูเขาไฟและรังไหม มีค่า กรดด่าง
ระหว่าง 9.89-9.99 ปริมาตรฟอง 73.33-79.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 69.00-74.67 มิลลิลิตร และความ
สึกกร่อนร้อยละ 40.27-48.49 ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มผช. 94/2552 กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจสบู่มากที่สุด
ด้านด้านการไม่ระคายเคือง รองลงมาได้แก่ ปริมาณฟองสบู่ ของสบู่ ประสิทธิภาพการชาระสิ่งสกปรก กลิ่น และ
ความแข็งของสบู่
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณกลุ่มผู้ผลิตไหมบ้านสนวนนอกและวนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR HISTORICAL AND CULTURAL TOURISM
ROUTE BURIRAM PROVINCE VIA QR-CODE
พิชิต วันดี1 อุทิศ ทาหอม2 สาราญ ธุระตา3 และ วีรากร รัตกุล4
Pichit Wandee1 Utis Tahom2 Samran Dhurata3 and Weerakorn Rattakul4
รัชฎาภรณ์ งามวิริยะ1 ชุติมา จันทร์เทศ2 และ วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ3
Ratchadaporn Ngamwiriya1 Chutima Chanthed2 and Wandee Thernsawadkit3
1อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1หัวหน้างานแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
2หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง กรมศิลปากร
3ที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒ นธรรมจั งหวัดบุรีรัมย์ ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ ด ในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่ องเที่ยวเชิ งประวัติศ าสตร์และ
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งได้แก่
กลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ บุคลากรหน่ว ยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ (1) ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้ อหา (3) แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ โดยเป็นการ
วิจัยเชิงพัฒนาซึ่งมีจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ร่วมกับภาษา PHP HTML5 และจาวาสคริปต์ในการออกแบบและ
พัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบว่า (1) ข้อมูลบริบทเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัด
บุรีรัมย์ ประกอบด้วย ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายใต้ภูเขาไฟ ปฏิทินเทศกาลประเพณีและ
วัฒ นธรรม 4 กลุ่มชาติพันธุ์ ข่าวสารประชาสัมพั นธ์ บริการแผนที่ การพัฒ นาระบบสารสนเทศดาเนินการตาม
แนวทางวงจรการพัฒ นาระบบ (SDLC) โดยนาเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านเว็บไซต์ด้วยการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (2) ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบพบว่า โดยรวมคุณภาพอยู่ในระดับมาก (4) ในด้านความพึง
พอใจต่อระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด พบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม, ระบบสารสนเทศ, คิวอาร์โค้ด
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ABSTRACT
This research aimed to development of information system for historical and cultural
tourism route Buriram province via QR-Code accessing the historical and cultural tourism
information in Buriram province. The samples were domestic tourists, officer in government
sector and private sector in Buriram provice. The sampling was performed using purposive
sampling technique. The research instruments were (1) the in-depth interview: to investigate the
access traveling information, needs of tourism route information and guideline to develop the
information technology via QR codes (2) the content evaluation (3) the evaluation of effective
information system (4) a questionnaire: to evaluate the satisfaction towards information system.
This study was a development research using data base management system with MySQL,
program PHP language, HTML5 and JavaScript as instruments to develop system. The finding in
this research revealed in the followings: (1) The context of historical and cultural attractions route
data contained of the Silk Road and the southern volcano route, calendar of traditions, four
ethnic groups, information and map service. The guideline to develop information systems was
System Development Life Cycle which was a web application to present historical and cultural
tourism route in Buriram province via QR-Code. (2) The results of the content evaluation were at
a high level. (3) The results of the evaluation of information system were at a high level. (4) In
terms of satisfaction of information system for historical and cultural tourism route Buriram
province via QR-Code, the results showed that the satisfaction were at a high level.
Keywords : Historical and Cultural tourism, Information System, QR code.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ทั้งเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สวยงามและมี ชื่อเสียง โดยสภาพพื้นที่ตั้งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
จึงทาให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จนทาให้เป็น
ที่รู้จักโดยทั่วไปตามคาขวัญของจังหวัดที่ว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม”
จากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ขยายตัวและส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานภาครัฐได้
ร่วมกับภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ กาหนดแผนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร แต่อย่างไรก็
ตามจากการสอบถามนักท่องเที่ยว ได้ข้อมูลตรงกันว่า จังหวัดบุรีรัมย์ยังขาดการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
เป็นระบบ ข้อมูลที่มีอยู่กระจัดกระจาย ทาให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวใน
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ซึ่งไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้ทันที การเข้าถึงข้อมูลล่าช้าและนาเสนอข้อมูลไม่รอบด้าน รวมทั้งยังขาดข้อมูลเส้นทางศึกษาในการนา
เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ด้านประวั ติศาสตร์และวัฒนธรรม นอกจากนั้นการจัดรูปแบบการนาเสนอ
ข้อมูลบนเว็บไซต์ในรูปแบบข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และวีดีทัศน์ยังไม่รองรับกับอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ รวมทั้งยังขาด
ข้อมูลเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทาให้ไม่สามารถวางแผนการท่องเที่ยวหรือการค้ นหา
ข้อมูลเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวไม่ต่อเนื่อง
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จากเหตุผลข้างต้นงานวิจัยนี้จึงให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบเพื่อการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดซึ่งเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้พร้อมกับอุปกรณ์มือถือ สมาร์ทโฟน เข้ามา
ใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอดเวลา ไม่จากัด
สถานที่ (นพดล ผู้มีจรรยา และ ณมน จีรังสุวรรณ. 2556) สามารถตอบรับกระแสการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์
กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายจากธุรกิจการท่องเที่ยว เกิดอาชี พเสริมของชุมชน และเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน เป็น
การสร้างเศรษฐกิจจากการท่ องเที่ ยวของจั งหวัด บุ รีรัม ย์และสามารถรองรับ ความต้ องการของนั กท่ องเที่ ยวใน
ระดับประเทศ พร้อมทั้งขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่ งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่าน
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
นิยามศัพท์เฉพาะ
ระบบสารสนเทศ หมายถึ ง ระบบที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ เส้ น ทางแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด โดยนาเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง
สายไหม และเส้นทางสายใต้ภูเขาไฟ ปฏิทินเทศกาลประเพณี 4 กลุ่มชาติพันธุ์ ให้บริการแผนที่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สิ่งปลูกสร้างที่มีอายุเก่าแก่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมา และความสาคัญในท้องถิ่นของ
จังหวัดบุรีรัมย์ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมการดาเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น ศาสนาสถาน ความดีงามของ
ชุมชน การละเล่น ดนตรี การแต่งกาย ภาษา การกิน เป็นต้น
คิวอาร์โค้ ด หมายถึง ระบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ ดแบบ 2 มิติ แสดงข้อมูลมัลติมีเดีย สารสนเทศแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ บนเว็บไซต์แอพพลิเคชั่นแบบเรซสปอนต์ซีฟ ซึ่งรองรับ
การแสดงผลได้หลากหลายบนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิดเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด และได้
กาหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลบริบท
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และแนวทางในการออกแบบพัฒนา
ระบบสารสนเทศโดยใช้หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
และความพึงพอใจที่มีต่อระบบ ซึ่งทาให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูและและตระหนักถึงคุณค่าที่มีต่อเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวเขิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่าน
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในครั้งนี้ มีขั้นตอนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนาเสนอข้อมูลเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์
นักท่องเที่ยวในประเทศทั้งในและนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ระยะที่ 2 ขั้น การดาเนิน การพั ฒ นา โดยการสร้างระบบสารสนเทศเพื่ อน าเสนอข้อมู ลเส้น ทางแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ คือ โปรแกรม XAMPP ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมจาลองเซิร์ฟเวอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาและออกแบบส่วน
ของการติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใช้ ง านได้ แ ก่ ภาษา SQL PHP HTML5 และ JavaScript จากนั้ น น าระบบที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้
ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบ โดยกลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญประกอบด้ ว ย (1)`ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หา จ านวน 3 คน และ (2)
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ จานวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อนาเสนอข้อมูล
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แ ละวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และแบบประเมินประสิทธิภาพระบบสนเทศ เป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ของ Likert (Green and Rao. 1970: 33-39)
ระยะที่ 3 ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดกับกลุ่มเป้าหมาย โดยดาเนินการเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากนั้นผู้วิจัย ทาการประเมินผลของระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒ นธรร ม
จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง คุณภาพของเนื้อหามากที่สุด, ประสิทธิภาพมากที่สุด, ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง คุณภาพของเนื้อหามาก, ประสิทธิภาพมาก, ความพึงพอใจมาก
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3 หมายถึง คุณภาพของเนื้อหาปานกลาง, ประสิทธิภาพปานกลาง, ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง คุณภาพของเนื้อหาน้อย, ประสิทธิภาพน้อย, ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง คุณน้อยภาพของเนื้อหาน้อยที่สุด, ประสิทธิภาพน้อยที่สุด, ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเชิงพืนที่
ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อาเภอนาโพธิ์ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อาเภอพุทไธสง อาเภอบ้านด่าน อาเภอเมือง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อาเภอบ้านกรวด อาเภอประโคนชัย อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดินแดง
2. ขอบเขตการวิจัยเชิงระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลา 12 เดือน
3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งการท่องเที่ยวของจังหวัด
บุรีรัมย์ ได้แก่ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่ชาวไทยที่เดินทางมา
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 400 คน โดยทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560
4. ขอบเขตด้านเนือหา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ สถานที่แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศาลหลักเมือง วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน ปรางค์กู่สวนแตง วัดศรีษะแรด ศูนย์หัตกรรม
พื้นบ้านอาเภอนาโพธิ์ อุทยานภูเขาไฟเขากระโดง ปราสาทไปรบัด 1 ปราสาทไปรบัด 2 ปราสาทเมืองต่า พิพิธภัณฑ์
บ้านกรวด อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง วัดเขาอังคาร วัดป่าละหานทราย อนุสาวรีย์เราสู้ และปราสาทหนอง
หงส์ ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมของ 4 ชาติพันธุ์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย กลุ่มไทยกูย กลุ่มไทยโคราช กลุ่ม
ไทยเขมร และกลุ่ ม ไทยลาว นอกจากนั้ น ท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล ความต้ อ งการและแนวทางในการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบ และใช้สถิติพรรณนาเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่าน
เทคโนโลยีควิ อาร์โค้ด ทาให้ได้ระบบที่สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการดาเนินงานวิจัยระยะที่ 1
จากการศึ กษาและรวบรวมข้อมูลเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ประกอบด้วยเส้นทางแหล่งท่องเที่ ยวดังนี้ 1) เส้นทางสายไหม โดยมีจุดเริ่มต้นจากอาเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งมี
สถานที่แหล่งท่ องเที่ ยวสาคั ญ ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พ ระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุฬ าโลกมหาราช
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ศาลหลักเมือง วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน ปรางค์กู่สวนแตง วัดศรีษะแรด และศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านอาเภอนาโพธิ์ 2)
เส้นทางสายใต้ภูเขาไฟ ซึ่งจุดเริ่มต้นจากอาเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นเส้นทางสายใต้ในพื้นที่ ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญ ได้แก่ อุทยานภูเขาไฟเขากระโดง ปราสาทไปรบัด 1 และ 2 ปราสาทเมืองต่า พิพิธภัณฑ์บ้านกรวด อุทยาน
ประวัติศาสตร์ปราสาทพนมรุ้ง วัดเขาอังคาร วัดป่าละหานทราย อนุสาวรีย์เราสู้ และปราสาทหนองหงส์
ประเพณี วัฒ นธรรมบนเส้ น ทางแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด บุ รี รัม ย์
ประกอบด้วย 1) กลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นในการเลี้ยงช้างสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ส่วนใหญ่พบ
กระจายโดยทั่วไปบริเวณอาเภอประโคนชัย อาเภอสตึก อาเภอประคา อาเภอนางรอง และอาเภอลาปลายมาศ มี
ความเชื่อที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ได้แก่ พิธีเซ่นผีปะกา พิธีแกลมอ 2) กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่
ทั่วไปทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่ อาเภอสตึก อาเภอประโคนชัย อาเภอประคา อาเภอนางรอง อาเภอกระสัง และ
อาเภอละหานทราย มีธรรมเนียมประเพณี ที่สาคัญ ได้แก่ แซนโฎนตา และพิธีกรรมมม็วด 3) กลุ่มชาติพันธุ์ไทย
โคราช เป็นกลุ่มประชากรที่พบในพื้นที่ทิศตะวันตกของบุรีรัมย์โดยพบในเขตอาเภอนางรอง อาเภอหนองกี่ อาเภอ
ละหานทรายและอาเภอลาปลายมาส 4) กลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยลาว ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในบริเวณเขตอาเภอพุทธไธสง
อาเภอนาโพธิ์ อาเภอหนองกี่ อาเภอคูเมือง อาเภอลาปลายมาส อาเภอแคนดง และอาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ซึ่ง
ยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม คือการปฏิบัติตามฮีตสิบสองหรือจารีตในการปฏิบัติทั้ง 12 เดือน
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้วิจัยได้พัฒนาระบบเป็นเว็บไซต์ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลผ่านเทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ดได้อย่างสะดวก โดยใช้ภาษา PHP และ HTML5 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งมีกระบวนการพัฒนาดังนี้
ศึกษาความต้องการของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนา การติดตั้งทดสอบ และการปรับปรุง
แก้ไข เพื่อให้สามารถใช้ระบบได้ตามความต้องการ
2. ผลการดาเนินการวิจัยระยะที่ 2
ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ประกอบด้วยการจัดการข้อมูลของผู้ ดูแลระบบ การจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จัดการ
ปฏิทินประเพณี จัดการข้อมูลวัฒนธรรมชาติพันธุ์ การจัดการข้อมูลพิกัดแผนที่สถานที่พัก ปั๊มน้ามัน โรงพยาบาล
สถานีตารวจและหน่วยงานราชการ การจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ http://www.abcr.bru.ac.th

ภาพที่ 2 เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
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2.1 ผลการประเมินคุณภาพเนือหา
ผู้วัยทาการวิเคราห์สถิติหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุปการประเมินคุณภาพด้าน
เนื้อหาของระบบสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานระดับการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
รายการประเมิน
1. การนาเสนอข้อมูลเนื้อหาแต่ละส่วนมีความชัดเจนสอดคล้องตรงตามหัวข้อ
2. รายละเอี ย ดของสถานที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามชั ด เจน ข้ อ ความกระชั บ เข้ า ใจได้ ง่า ย
น่าสนใจ
3. เนื้อหามีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้สืบค้น
4. เนื้อหามีความถูกต้องมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนเชื่อถือได้
5. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่มีปริมาณเนื้อหาที่เหมาะสม
6. เนื้อหามีการแบ่งเป็นลาดับหัวข้อย่อย ๆ มีความชัดเจนในแต่ละหัวข้อย่อย
7. การนาเสนอข้อมูลเนื้อหาและภาพประกอบมีความสอดคล้องกัน
8. การนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถทาให้ผู้สืบค้นนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวได้
9. ประโยชน์และความรู้ที่ได้สืบค้นแหล่งข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว
10. ความคิดเห็นโดยรวมต่อเว็บไซต์สารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.83
4.33

S.D.
0.28
0.57

4.00
4.33
4.66
4.00
4.00
4.00

0.86
0.57
0.57
0.86
0.57
0.86

4.50
4.01

0.50
0.47

4.26

0.75

ระบบสารสนเทศผ่านการประเมินคุณภาพเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ
4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.75 ซึ่งการนาเสนอข้อมูลเนื้อหาแต่ละส่วนมีความชัดเจนสอดคล้อง
ตรงตามหัวข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่มีปริมาณเนื้อหา
ที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ประโยชน์และความรู้ที่ได้สืบค้นแหล่งข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.50 รายละเอียดของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีความชัดเจน ข้อความกระชับ เข้าใจได้ง่าย น่าสนใจ และเนื้อหามี
ความถูกต้องมีแหล่งข้อมูล อ้างอิงที่ชัดเจนเชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับคือ 4.33 ความคิดเห็นโดยรวมต่อเว็บไซต์
สารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เนื้อหามี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้สืบค้น และเนื้อหามีการแบ่ง เป็นลาดับหัวข้อย่อย ๆ มีความชัดเจน
ในแต่ละหัวข้อย่อย และการนาเสนอข้อมูลเนื้อหาและภาพประกอบมีความสอดคล้องกัน และการนาเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ สามารถทาให้ผู้สืบค้นนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ
4.00 จากการประเมินคุณภาพเนื้อหาของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินดังตารางที่ 1
2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ผู้วิจั ยท าการวิเคราะห์ ข้ อมู ล สถิติ ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ยเพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการประเมินประสิทธิภาพต่อระบบ
รายการประเมิน
1. ด้านรูปแบบหน้าจอ
2. ด้านภาพกราฟิก
3. ด้านระบบฐานข้อมูล
4. ด้านการนาไปใช้งาน
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.39
4.55
4.29
4.26
4.37

S.D.
0.66
0.61
0.45
0.52
0.54

ระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผ่าน
การประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ ทั้ง 3 คน แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
ด้านภาพกราฟิกมีคุณภาพสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 รองลงมาคือด้านรูปแบบหน้าจอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
ด้านระบบฐานข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และสุดท้ายด้านการนาไปใช้งานมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 ค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 จากผลการประเมินแสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ใน ระดับดี
แสดงว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาเป็นลักษณะเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ ผลการประเมินดังตารางที่ 2
3. ผลการดาเนินการวิจัยระยะที่ 3
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองใช้งานระบบและ
เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็ นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ บุคลากร
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน
400 คน ซึ่งผลี่ได้จากการสอบถามความพึงพอใจ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
รายการประเมิน
1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
2. ความเป็นปัจจุบันของระบบสารสนเทศ
3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบสารสนเทศ
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
5. ความสะดวกในการใช้ระบบสารสนเทศ
6. ความน่าสนใจของข้อมูล
7. ความหลากหลายของข้อมูล
8. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
9. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
10. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
11. ประสิทธิภาพ/ ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบสารสนเทศ
12. ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน
13. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
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4.35
4.20
4.08
4.16
4.32
4.15
4.50
4.25
4.36
4.45
4.50
4.30
4.48
4.32

S.D.
0.50
0.47
0.60
0.54
0.51
0.67
0.73
0.69
0.56
0.36
0.74
0.56
0.84
0.13
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จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
โดยรวมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ความหลากหลายของข้อมูล และประสิทธิภาพ/ ความ
รวดเร็วในการตอบสนองของระบบสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมาคือข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่า กับ 4.45 ระบบใช้งานง่าย
และไม่ซับซ้อน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 ความสะดวกในการใช้ระบบสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ความเป็นปัจจุบันของระบบ
สารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
ความน่าสนใจของข้อมูล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนข้อที่นักท่องเที่ยว/ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมี ความพึง
พอใจเป็นอันดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
2.3 ผลการจัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ด้านการดาเนินงาน คณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านค้าขายของที่ระลึก นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ท่องเที่ ยวและการโรงแรม คณะวิท ยาการจัดการ นักศึ กษาสาขาวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ
เพื่อศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
2. ด้านผลกระทบ ผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก สามารถนาระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวเสนอต่อลูกค้ า และเป็ นการสร้างฐานขยายกลุ่มลู กค้ าเพิ่มมากขึ้น นั กท่ องเที่ยวสามารถสืบ ค้น ข้อมูล
ตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่พัก ร้านขายของที่ลึก ร้านอาหาร ปั้มน้ามัน สถานที่ราชการ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
3. ด้านความยั่งยืน นักศึกษาที่เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทาให้เกิด
ทักษะในการเรียนแบบปฏิบัติการจริง อีกทั้งยังเห็นถึงคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นมรดกที่มีคุณค่าในชุมชนของตนเอง โดยนายนัฐพงษ์ จริบรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
กล่าวหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม “ผมคิดว่าเรามาถูกทางเพราะเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมีโอกาสพัฒนาต่อยอดไป
อีกนาน และการประยุกต์เอามาใช้ในด้านการท่องเที่ยวนั้นทาให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนมี
อุปกรณ์มือถือ และเป็นการท่องเที่ยวแบบได้สาระความรู้ บางคนมาเที่ยวแบบไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ
จึงทาให้เกิดการซึมซับเรื่องราวต่างๆ เข้าใจประวัติศาสตร์และรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นตัวเอง ต่อไปผมจะ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับให้กับคนอื่น”
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ภาพที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานระบบสารสนเทศ
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเนื้อหา เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
ระบบ ตามขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งจัดหมวดหมู่ในการนาเสนอและรูปแบบของคิวอาร์โค้ด
ดาเนินการสร้างฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่รองรับการแสดงผลแบบเรสปอนซีฟ โดยนาคุณสมบัติของการแสดงแผนที่
บนโปรแกรมส าเร็จ รูป กูเกิล แมพ และกาหนดหมวดหมู่ ให้ แสดงพิ กัด ที่ ตั้งให้ ตรงตามแหล่งข้อมู ล โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ เชี่ ย วชาญส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารสนเทศแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวัติ ศ าสต ร์แ ละ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พิรภพ จันทร์แสนตอ และคณะ (2557) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ สาหรับอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง พบว่า
คุ ณ ภาพของระบบสารสนเทศที่ พั ฒ นาขึ้น แบ่ งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้า นการน าข้อ มู ลเข้ าสู่ ระบบ ด้ านการ
ประเมินผลหน่วยประมวลผล ด้านการแสดงผลลัพธ์ ด้านการประเมินผลหน่วยการจัดเก็บข้อมูล ด้านการประเมินผล
หน่วยการทางาน พบว่าระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ทาการปรับปรุงแก้ไขแล้วนาทดลองไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤเทพ สุวรรณธาดา และคณะ (2556 : 20) ที่ศึกษาวิจัยพัฒนาการประยุกต์ใช้คิว
อาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาเร็จการศึกษา โดยนาเข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
พบว่า สามารถช่วยให้การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามีความถูกต้อง ชั ดเจน และสามารถตรวจสอบได้
เมื่อสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการนักศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด ในการบันทึก
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาเร็จการศึกษา พบว่าอยู่ในระดับดี และควรนาระบบคิวอาร์โค้ดไปผนวกกับบัตร
ประจาตัวนักศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ควรมีบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้มีส่วนรับผิดชอบและนาผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์
และเพื่ อ ตระหนั ก ถึ งความเป็ น เจ้ าของและหวงแหนในคุ ณ ค่ า ของสถานที่ แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว โดยการประยุก ต์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดสรรงบประมาณทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นๆ เพื่อขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวและสร้างความตระหนัก ควรมี
การพัฒ นาต่อยอดงานวิจัยในด้านความหลากหลายทางด้านภาษา เพื่ อให้นั กท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
2. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ภาคประชาชน ควรร่วมมือในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน และสร้างการเรียนรู้เชื่อมโยงต่อสถานศึกษาเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สถานศึกษาในท้อ งถิ่น เช่น
มหาวิทยาลัย โรงเรียน ควรนาผลจากการดาเนินกิจกรรมการวิจัยไปสร้างการเรียนรู้ โดยจัดทาเป็นหลักสูตรการ
เรียนรู้จากแหล่งสถานที่จริง สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียง ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้และนาไปขยายผลในส่วนของจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิ จั ย นี้ ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ประจ าปี 2560
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล วิเชียรศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมศักดิ์ จีวัฒนา คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ อาจารย์ ดร.
สมศั ก ดิ์ บุ ต รสาคร ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กมลรั ต น์ สมใจ และ อาจารย์ ดร.ทิ พ วั ล ย์ แสนค า ขอขอบคุ ณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหานางสาวรัชฎาภรณ์ งามวิริยะ หัวหน้างานแหล่งท่องเที่ ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานจังหวัดสุรินทร์ คุณ วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.เชาว์ การวิชา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่ง
เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หาข้อ มู ล เส้ น ทางแหล่ งท่ อ งเที่ ยวเชิ งประวัติ ศ าสตร์และวัฒ นธรรมของจั งหวัด บุ รีรัม ย์
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน ผู้อาวุโส เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ทาให้คณะผู้วิจัยดาเนินงานประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
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การยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วของเกษตรกรในพืนที่
โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ADOPTION OF MAIZE-LEGUME RELAY CROPPING SYSTEM GROWN WITHOUT BURNING OF
FARMER IN THE AREA OF HIGHLAND DEVELOPMENT PROJECT USING ROYAL PROJECT SYSTEM
MAESALONG, MAE FAH LUANG DISTRICT IN CHIANGRAI PROVINCE
พิณทิพย์ แดงไฝ1 พหล ศักดิ์คะทัศน์1 นคเรศ รังควัต2 และ สายสกุล ฟองมูล3
Pintip Daengfai1 Phahol Sakkatat1 Nakarate Rungkawat2 and Saisakul Fongmul3
1นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 2รองศาสตราจารย์ ดร. 3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ
การยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว ของเกษตรกรใน
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง มีความสาคัญเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกร
นาวิธีดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อตัวเกษตรกร ต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหาที่สาคัญคือ ปัญหาหมอกควันจาก
การเผาเตรียมแปลงอันเป็นปัญหาใหญ่ในภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ
สังคม และชนเผ่า 2) ความรู้ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว
3) การยอมรั บ ระบบการปลู ก ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ โดยวิ ธี ก ารไม่ เผาเศษพื ช และเหลื่ อ มด้ ว ยพื ช ตระกู ล ถั่ ว 4)
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ กับการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว และ 5) ปัญหาและอุปสรรคของการยอมรับระบบการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืช และเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากการสุ่มตัวอย่าง
จานวน 313 ราย และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุ เฉลี่ ย ประมาณ 40 ปี ส่ ว นใหญ่ ไม่ ได้ รั บ การศึ ก ษา มี ข นาดพื้ น ที่ ดิ น ที่ ถื อ ครองเฉลี่ ย 7.2 ไร่ มี ร ายได้ ภ าค
การเกษตรเฉลี่ย 84,357.83 บาทต่อปี มีจานวนแรงงานในครัวเรือน 3–4 คน มีการเข้าร่วมอบรมการปลูกข้าวโพด
มีการติดต่อเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม อย่างละ 1 ครั้งต่อปี ไม่เคยเข้าร่วม
ประชุมกลุ่มเกษตรกร มีการได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์มากที่สุดเฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า
อาข่า เกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยเรื่องการยอมรับพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.95 ผลการวิจัยความสัมพันธ์ของการยอมรับพบว่า ระดับการศึกษา รายได้ภาคการเกษตร การเข้าร่วม
อบรม การติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ของผู้ให้ข้อมูล มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
(sig.<0.05) ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและ
เหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว ที่แตกต่างกันจาแนกตามชนเผ่า ทั้ง 4 ด้านและโดยรวม คือ ด้านการเตรียมแปลง ด้านการ
เพาะปลูก ด้านการดูแล และด้านการเก็บเกี่ยว สามารถสรุปได้ว่า ชนเผ่าลีซูมีการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วในทุกๆด้านสูงที่สุด และมี ค่าเฉลี่ยการยอมรับแตกต่าง
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จากชนเผ่าอื่นๆ (sig.<0.05) สาหรับปัญหาและอุปสรรคของการยอมรับที่พบมากได้แก่ ด้านการกาจัดวัชพืชและเศษ
พืช และด้านการเตรียมแปลงก่อนการเพาะปลูก
คาสาคัญ : การยอมรับ, ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว,
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง
ABSTRACT
Adoption of Maize-legume Relay Cropping System Grown without Burning of Farmer is
important to encourage farmers to adopt such methods to produce good results for farmers. To
the environment and the problem is that the problem of smog burning is a major problem in the
north. This study was conducted to investigate : 1) socio-economic attributes of ethnic groups in
Maesalong Nok sub-district,Mae Fah Luang district, Chiangrai province; 2) knowledge about maizelegume relay cropping system grown without burning; 3) adoption of maize-legume relay
cropping system grown without burning; 4) relationships between socio-economic attributes,
knowledge, and the adoption; and 5) problems encountered in the adoption by farmers. Random
sampling was conducted with 313 farmer’s house and interview schedule was used for data
collection. Results of the study revealed that most of the informants were male, 40 years old on
average, and illiterate thay held a land for 7.2 rai each on average and had a yearly income
earned from agriculture for 84,357.83 baht on average. They had 3-4 household workforce. The
informants attended a training on maize growing for at least once a year. They contacted other
maize farmers once a year and extension workers once a year. However, they had never
attended a meeting of farmers group. The informants received data information about agriculture
that of most though television. All of the informants were mostly Akha. Regarding the adoption, it
was found at a moderate level. Findings showed a relationship between the adoption and the
following: educational attainment, income, attending a training, extension worker contact,
data/information perception, and knowledge (sig.<0.05). It could be concluded that Lisu ethnic
group had a highest level of the adoption they had an average score of the adoption which was
different from other ethnic group (sig.<0.05). Problems found most in the adoption were weed
elimination and cultivation plot preparation.
Keywords : Maize-legume relay cropping system grown without burning, Highland development
project using Royal project system Maesalong
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ข้าวโพดเป็นธัญพืชเศรษฐกิจที่สาคัญที่ใช้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งตลาดในประเทศ และ
ตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558)
ข้าวโพดเป็นธัญพืชสาคัญลาดับที่สามของโลก ประมาณว่ามีการผลิตปีละ 580 ล้านตัน โดยเฉพาะในประเทศจีน
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สหรัฐอเมริกา บราซิล และแม็กซิโก ส่วนประเทศไทยเองมีพื้นที่ปลูกประมาณ 7-8 ล้านไร่ ผลิตเมล็ดข้าวโพดได้ปีละ
4.5 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ภายในประเทศ ทั้งนี้เพราะข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์
(วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ, 2540)
ปัญหาการลดลงของป่าไม้ ความแห้งแล้ง การเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและหมอกควันมีความเชื่อมโยง
กับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวบนพื้นที่ลาดชัน ปัญหาเหล่านี้ถูกอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดารงชีพของ
เกษตรกรบนพื้นที่สูง นอกจากนี้การขยายตัวของพื้นที่ปลูกข้าวโพดยังก่อให้เกิดการใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้นและส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพน้า ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญทั่วภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน
ส่วนใหญ่มีความลาดชัน เกษตรกรนิยมขึ้นไปบุกรุกพื้นที่โดยการถางป่าและเผาเพื่อทาไร่เลื่อนลอย เช่น การปลูกพืช
ไร่ จากการสารวจพบว่าเกษตรกรใช้พื้นที่สูงหลังจากบุกเบิกป่าเพื่อปลูกข้าวโพดมากกว่า 3 แสนไร่ ซึ่งเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวโพดยังใช้วิธีการปลูกแบบดั้งเดิม คือการปลูกขึ้น -ลง ตามความลาดชัน ขาดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้า ทิ้ง
เศษเหลือของพื ชหลังฤดูเก็บเกี่ยวไว้ และจุดไฟเผาเพื่ อทาการเพาะปลูกในฤดูปลูกต่อไป จึงส่งผลให้เกิดปัญ หา
มลภาวะทางอากาศ อีกทั้งต้นทุนในการผลิตสูงเนื่องจากมีการใช้ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืชค่อนข้างสูง
ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือ การแนะนาให้เกษตรกรได้ใช้
ระบบการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ที่เหมาะสมมากขึ้น นอกเหนือจากมาตรการอนุรักษ์ดินและน้า เช่น วิธีการไม่ไถพรวน
เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดการใช้ยาฆ่าหญ้า และสารเคมี ควบคู่ไปกับการปลูกพืชตระกูลถั่วเหลื่อมเข้าไป
ในพืชหลักเป็นพืชที่สอง เพื่อการปรับปรุงบารุ งดินบนพื้นที่ลาดชัน และเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2551:1)
การจัดระบบการปลูกพืช มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและใช้พื้นที่ให้
เกิดประโยชน์มากที่สุดในขณะเดียวกันในพื้นที่ลาดชัน ระบบปลูกพืชถูกนามาใช้เพื่อป้องกันการชะล้ างพังทลายของ
ดิน และจะต้องนามาปฏิบัติในไร่นาของเกษตรกรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินพืชที่นิยมใช้ใน
ระบบพืชร่วมกับพืชชนิดอื่นมากที่สุดคือ พืชตระกูลถั่ว พืชตระกูลถั่วเป็นพืชช่วยบารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่ม
อินทรียวัตถุที่ได้จากใบและลาต้นแห้ งร่วงหล่นสู่ดิน นอกจากนี้ยังทาหน้าที่ในการคลุมดิน ลดจานวนวัชพืช รักษา
ความชื้นในดินป้องกันดินและผิวดินไม่ให้ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากน้าฝนและแสงแดด พืชตระกูลถั่วมีคุณสมบัติที่
เด่นหลายประการ ปลูกง่าย โตเร็ว
ดอยแม่สลองตั้งอยู่ตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความสูงเหนือระดับน้าทะเล
ประมาณ 1,200 เมตร สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงที่มีความลาดชันค่อนข้างมากสลับกับหุบเขาร่องน้าและที่ราบลุ่มริมลา
ธาร (สถาบันวิจัยและพัฒ นาพื้นที่สูง , 2557:31) มี 13 หมู่บ้าน 34 กลุ่มบ้าน 3,513 ครัวเรือน มีประชากรรวม
21,053 คน (ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก, 2557) ประชาชนประกอบด้วย 8 ชนเผ่า ได้แก่
ไทย จีนยูนนาน ไทยใหญ่ อาข่า เย้า ลีซู ลั๊วะ และลาหู่ ต่างก็มีอัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี และพิธีกรรมเป็นแบบ
ฉบับของตนเอง (องค์การระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ , 2555) ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ตาบลแม่สลองนอก ประกอบอาชีพหลักคือ ทาการเกษตรโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบวิถี
เกษตรดั้งเดิม ร้อยละ 75 อาชีพรองลงมาคือรับจ้างทั่วไปทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ร้อยละ 20 และมีอาชีพเสริมคือ
อาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ 5 ตามลาดับ ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชา กาแฟอาราบิก้า
ข้าวไร่ พลับ พลัม (เชอรี่) สุกร และไก่พื้นเมือง มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 3,000-5,000 บาทต่อปี ฐานะความ
เป็นอยู่ส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน โดยพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลักในการดาเนินชีวิต (องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลอง
นอก, 2557) ในปี 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์ การมหาชน) ได้จัดทาแปลงสาธิตเรียนรู้เพื่อเป็นขยาย
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ผลการศึกษาวิจัย เรื่องระบบการปลูกข้าวโพดแบบไม่เผาเศษพืชบนพื้นที่ลาดชันและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว รวม 4
พื้นที่ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแม่มะลอ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน พื้นที่ศูนย์พั ฒนา
โครงการหลวงหนองเขียว และพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ซึ่งพบว่าผลผลิตข้าวโพดมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
(อุทิศ เตจ๊ะใจ และคณะ, 2556:87)
ในปี 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้นาผลการวิจัยการปลูกข้าวโพดโดยไม่เผา
เศษพืช และเหลื่อมด้วยพืชตระกูล ถั่วมาส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แม่สลองเนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่มีการปลูกข้าวโพดมากคิดเป็นร้อยละ75 ของการเกษตร แต่การเข้าไปส่งเสริมให้
ประสบผลสาเร็จจาเป็นจะต้องศึกษาปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และด้านการปฏิบัติของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด นามาซึ่งคาตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม ทางผู้วิจัยจึงศึกษาการยอมรับระบบการ
ปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงแม่สลอง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรนาวิธีดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อตัว
เกษตรกร ต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหาที่สาคัญคือปัญหาหมอกควันจากการเผาเตรียมแปลงอันเป็นปัญหาใหญ่ใน
ภาคเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม และชนเผ่า
2. เพื่อศึกษาความรู้ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืช และเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว
3. เพื่อศึกษาการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืช และเหลื่อมด้วยพืช
ตระกูลถั่ว
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม และ
ความรู้ กับการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืช และเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว
5. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค ของการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษ
พืช และเหลื่อมด้วยพืชตระกู ลถั่ว ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ตาบล
แม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
นิยามศัพท์ที่สาคัญในการวิจัยเรื่องการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืช
และเหลื่อมด้วยพืช ตระกูลถั่วของเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ตาบลแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย มีดังนี้
การยอมรั บ หมายถึ ง กระบวนการทางจิ ต ใจในการตั ด สิ น ใจที่ เกิ ด ขึ้ น เองของเกษตรกรเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรหลังจากได้รับความรู้ แล้วนาไปปฏิบัติ ตาม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะแบ่งการ
ยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วของเกษตรกรในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเตรียมแปลง (2) ด้านการเพาะปลูก
(3) ด้านการดูแลรักษา (4) ด้านการเก็บเกี่ยว
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เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แม่สลอง ตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่สลองนอก จังหวัดเชียงราย ที่ผ่านการอบรมเรื่องการปลูกข้าวโพดโดยวิธีการ
ไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว
การเผาเศษพืช หมายถึง การเผาเศษพืชเป็นวิธีการเผาเพื่อการเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวโพด
ระบบการปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว หมายถึง การปลูกพืชต่อเนื่องคาบเกี่ยวเนื่องกัน โดย
การปลูกพืชที่สอง(พืชตระกูลถั่ว) ระหว่างของพืชแรก (ข้าวโพด)ในขณะที่ข้าวโพดให้ผลผลิตแล้วแต่ยัง ไม่แก่เต็มที่
ส่ ว นใหญ่ ก ารปลู ก พื ช เหลื่ อ มฤดู นี้ จ ะไม่ มี ก ารไถพรวนหรื อ มี ก ารไถพรวนน้ อ ยครั้ ง ในการเตรี ย มดิ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการอนุรักษ์ดินและน้า
โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง หมายถึง หน่วยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโลจังชน ตาบลแม่สลองนอก อาเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานที่นาผลสาเร็จของโครงการหลวงมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้กาหนดตัวแปรอิสระสาหรับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทั้งหมด 12 ตัวแปร
และกาหนดตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ดังนี้
1. ลักษณะส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ ขนาดพื้นที่ดินที่ถือครอง รายได้ภาคการเกษตรต่อปี และจานวน
แรงงานในครัวเรือน
3. ลักษณะทางสังคม อัน ได้แก่ การเข้าร่วมอบรมการปลูกข้าวโพด การติดต่อเพื่ อนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพด การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกร การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการปลูก
ข้าวโพด
4. ความรู้ระบบการปลูกข้าวโพดแบบไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว
5. การยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว ซึ่งเป็นตัว
แปรตาม
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังกาหนด ตัวแปรอิสระนอกเหนือจากตัวแปรอิสระสาหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ อัน
ได้แก่ตัวแปรชนเผ่า ซึ่งประกอบด้วย 5 ชนเผ่า อันได้แก่ ชนเผ่าไทยใหญ่ ชนเผ่าอาข่า ชนเผ่าเย้า ชนเผาลีซู และชน
เผ่าลาหู่ สาหรับวิเคราะห์ความแตกต่างการยอมรับในแต่ละระดับของแต่ละชนเผ่า
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ด้านปัญหาและอุปสรรค์ ของระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบไม่เผาเศษพืชและ
เหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว
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ตัวแปรอิสระ
1. ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ
- ขนาดพื้นที่ดินที่ถือครอง
- รายได้ภาคการเกษตรต่อปี
- จานวนแรงงานในครัวเรือน
3. ลักษณะทางสังคม
- การเข้าร่วมอบรมการปลูกข้าวโพด
- การติดต่อเพือ่ นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
- การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
- การเข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกร
- การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการปลูกข้าวโพด
4. ความรู้ระบบการปลูกข้าวโพดแบบไม่เผา
เศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูล

ตัวแปรตาม
การยอมรับระบบการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์แบบไม่เผาเศษพืชและ
เหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว
- ด้านการเตรียมแปลง
- ด้านการเพาะปลูก
- ด้านการดูแลรักษา
- ด้านการเก็บเกี่ยว

ตัวแปรอิสระ
ชนเผ่า
- อาข่า
- ลาหู่
- ลีซู
- เย้า
- ไทยใหญ่

ปัญหาและอุปสรรค

วิธีดาเนินการวิจัย
1) หาจานวนตัวอย่างประชากร โดยทาหาจานวนตัวอย่างเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเรื่องระบบการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงแม่สลอง โดยใช้สูตร Taro Yamane จากเกษตรกร 1,457 ราย (ที่มา: รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง, 2559) จะได้จานวนตัวอย่าง 313 ราย และสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญซึ่งเป็นผู้ที่
สามารถให้ข้อมูลได้จานวน 313
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์เกษตรกรจานวน 313 ราย โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ตอน
ได้แก่ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และชนเผ่า (2) การทดสอบความรู้ (3) ระดับการ
ยอมรับของเกษตรกร และ (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะการยอมรับ ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผา
เศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความถูกต้อง และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อแปรผล สรุปผลการวิจัย และรายงานผลการวิจัย
3) การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ชนเผ่า
ความรู้ และการยอมรับ
3.2 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ กับการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว
3.3 ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Anova) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
การยอมรับในแต่ละระดับชนเผ่า
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สัง คม ชนเผ่า และความรู้ พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา มีขนาดพื้นที่ดินที่ถือครองเฉลี่ย 7.2 ไร่
มีรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 84,357.83 บาทต่อปี มีจานวนแรงงานในครัวเรือน 3 – 4 คน มีการเข้าร่วมอบรมการ
ปลูกข้าวโพด มีการติดต่อเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม อย่างละ 1 ครั้งต่อปี ไม่
เคยเข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกร มีการได้รับข้อมูลข่าวสาร 12.98 ครั้งต่อปี ผ่านโทรทัศน์มากที่สุดเฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าอาข่า ส่วนระดับความรู้พบว่า เกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยเรื่อง
การยอมรับ พบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
ด้านการเตรียมแปลงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ด้านการเพาะปลูกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 ด้านการดูแลรั กษามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.94 และด้านการเก็บเกี่ยวโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 เกษตรกรมีการยอมรับในทุกๆ ด้านในระดับปานกลาง
2. ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ กับการยอมรับ
ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว พบว่า ระดับการศึกษา รายได้
ภาคการเกษตร การเข้าร่วมอบรม การติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ของผู้ให้ข้อมูล มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืช และเหลื่อมด้วยพืช ตระกูลถั่ว
(sig.<0.05) ดังตารางที่ 1
3. ผลการวิจัยการเปรียบเทียบการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและ
เหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว ที่แตกต่างกันจาแนกตามชนเผ่า พบว่า ชนเผ่าลีซูมีการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วสูงสุด และมีค่าเฉลี่ยการยอมรับแตกต่างจากชนเผ่าอื่นๆ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
4. ผลการวิจัยเรื่องปัญหา และข้อเสนอแนะของการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่
เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วที่พบมากได้แก่ ด้านการกาจัดวัชพืชและเศษพืช และด้านการเตรียมแปลง
ก่อนการเพาะปลูก
ตารางที่ 1

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางสังคม และลักษณะทางเศรษฐกิจที่มี
ผลต่อการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว
ตัวแปร

B
Std.Error
Beta
เพศ
-.066
.043
-.053
อายุ
-.004
.003
-.070
ระดับการศึกษา
.168
.052
.146
ขนาดพื้นที่ถือครอง
-.008
.007
-.054
รายได้ภาคการเกษตร
2.409E-006
.000
.180
จานวนแรงงานในครัวเรือน
.047
.025
.076
การเข้าร่วมอบรม
.256
.044
.262
การติดต่อเพื่อนเกษตรกร
.009
.024
.013
การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
.108
.032
.130
การเข้าร่วมประชุม
.050
.031
.067
การรับข้อมูลข่าวสาร
.038
.013
.113
ความรู้
.129
.013
.412
2
ค่าคงที่ = 0.58 R = .805 R = .648 F = 45.965 Sig. = .000
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t
-1.522
-1.576
3.197
-1.183
4.4048
1.866
5.829
.356
3.413
1.633
3.022
9.975

Sig.
.129
.116
.002
.238
.000
0.63
.000
.722
.001
.104
.003
.000
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืช
ตระกูลถั่ว ที่แตกต่างกันจาแนกตามชนเผ่า
ปัจจัย
SD
F
Sig
5. การยอมรับรวมทัง 4 ด้าน
ไทยใหญ่
2.68a
.51
b
อาข่า
2.99
.58
a
เย้า
2.65
.29
ลีซู
3.37c
.63
ab
ลาหู่
2.85
.47
หมายเหตุ อักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับ 0.05

11.69

.000

อภิปรายผล
1. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษ
พืช และเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว โดยผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกว่าจะมีการยอมรับมากกว่า การศึกษาส่งผลให้
เกิดความรู้ ความรู้นั้นสามารถนามาใช้พัฒนาให้มีความสามารถที่จะใช้ประกอบอาชีพและเอาตัวรอดได้ การศึกษา
มีความสาคัญต่อการยอมรับกล่าวคือ ผู้ที่ได้รับการศึกษาจะสามารถรับรู้และเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้ดี ยิ่งมีการศึกษา
สูงขึ้นองค์ความรู้ก็จะมีมากขึ้น จะสามารถเรียนรู้อย่างเป็ นกระบวนการ กระบวนการยอมรับเป็นกระบวนการทาง
จิตใจของบุคคล ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเริ่มรู้และได้ยินเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ แล้วไปสิ้นสุดลงด้วยการตัดสินใจยอมรับไป
ปฏิบัติ (Roger และShoemaker, 1971:48)
2. รายได้ภาคการเกษตรของผู้ให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดย
วิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว อย่างมีนัยสาคัญ รายได้หลักของผู้ให้ข้อมูลมาจากรายได้ภาค
การเกษตร เมื่อรายได้ มากขึ้นเกษตรกรจะมีการยอมรับที่มากขึ้น การปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรจะทาให้เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น มีการลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต ผลิตตามความสอดคล้องกับ
การตลาด ผลผลิตสามารถขายได้ราคา ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นรายได้ ที่เพิ่มมากขึ้นจึงมีความสอดคล้อง
กับการยอมรับของเกษตรกรที่มีรายได้หลักมาจากภาคการเกษตร ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ รักไทย วี
รานันต์ (2539:94) พบว่ารายได้มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงโค
3. การเข้าร่วมอบรม พบว่ามีความสัมพันธ์กับการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่
เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว การเข้าร่วมอบรมหรือการเข้าร่วมศึกษาดูงานจะทาให้เกษตรกรได้เรียนรู้
เกิดเป็นภูมิความรู้ แล้วนาความรู้ที่ได้มาปฏิบัติ และเกิดการยอมรับ ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ ทินรัตน์
พิทักษ์พงศ์เจริญ (2546:78) กล่าวว่า พบว่า ระดับการยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรในอาเภอสัน
ทราย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสบการณ์ศึกษาดูงานทางการเกษตรผสมผสานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดง
ให้เห็นว่า ถ้าเกษตรกรมีการศึกษาดูงานมากก็อาจจะยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยถ้ามี
การศึกษาดูงาน 1 ครั้ง ก็อาจจะทาให้เกษตรกรยอมรับการเกษตรแบบผสมผสาน ณ ระดับหนึ่ง
4. การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของผู้ให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว เกษตรกรที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอยู่เป็น
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ประจาจะมีการยอมรับที่เพิ่มขึ้น เพราะนั่นแสดงถึงความสนใจและความใส่ใจของเกษตรกร เจ้าหน้าที่มีบทบาท
สาคัญในการให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เมื่อเกษตรกรได้รับความรู้ จะเกิดกระบวนการยอมรับ
คือ รับทราบตื่นตน สนใจ ประเมินผล ทดลอง และยอมรับปฏิบัติ การได้รับการกระตุ้นจากเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยๆ ก็จะ
ทาให้เกษตรกรตื่นตนสนใจในเทคโนโลยีนั้นเพิ่มมากขึ้น เกิดการยอมรับที่มากขึ้น ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้อง
กับ จักรพงษ์ วงศาพาน (2545:72) กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติของเกษตรกร ได้แก่ การเข้ารับการฝึกอบรม
การติดต่อกับเจ้าหน้า และการได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ให้ข้อมูลความสัมพันธ์กับการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดย
วิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว เกษตรกรที่ได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างสม่าเสมอจะมีองค์ความรู้เพิ่ม
มากขึ้น เกษตรกรจะเกิดการตื่นตนกับข่าวสารที่ได้รับ การได้รับข่าวสารข้อมูลเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะผ่านสื่อประเภท
ใดก็ตาม ถ้าหากเกษตรกรได้รับและเห็นอยู่ในสื่ออยู่บ่อยๆ จะเป็นเหมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้เกษตรกรได้
ทดลอง ปฏิบัติตาม เกิดเป็นกระบวนการในการยอมรับ เพราะฉะนั้นสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ มีความสาคัญ
มากต่อการยอมรับของเกษตรกร ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ ปฏิปัน ณ พัทลุง (2546) ที่พบว่าการรับรู้
ข่าวสารการปลูกปาล์มน้ามันมีความสัมพันธ์กับระดับการใช้เทคโนโลยีในสวนปาล์มน้ามัน เช่นเดียวกับ จรัส เล็กสกุล
ดิลก (2538:71) ที่ระบุว่าการได้รับข่าวสารด้านการเกษตรเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยง
สุกร
6. ความรู้ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วของผู้ให้
ข้อมูลความสัมพันธ์กับการยอมรับ ความรู้ของเกษตรกรได้มาจากการอบรม การแนะนาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม และ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้มีความสอดคล้องกับการยอมรับนั่นคือ เมื่อเกษตรกรมีความรู้ในระดับที่มากเกษตรกร
ก็จะมีการยอมรับมากขึ้น (ไพรัตน์ เตชะรินทร์, 2527:44) กล่าวไว้ว่าเมื่อประชาชนมีความรู้สูงขึ้นจะเกิดการพัฒนาที่
เพิ่มมากขึ้น จากผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ วรวงศ์ ไตรพิทักษ์ (2544:76) ได้ศึกษาความต้องการความรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรตาบลในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่า เกษตรตาบลมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในระดับสูง ในเรื่องการทาการเกษตรอินทรีย์มีส่วนช่วยให้การรักษาสุขภาพอนามัยของ
เกษตรกรและการทาไร่นาสวนผสมเป็นแนวทางไปสู่การเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืนได้
7. จากการศึกษาการเปรียบเทียบการยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืช
และเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว ที่แตกต่างกันจาแนกตามชนเผ่าของผู้ให้ข้อมูล พบว่าชนเผ่าลีซูมีค่าเฉลี่ยการยอมรับ
สูงสุดและแตกต่างจากชนเผ่าอื่น ๆ อย่างมีนั ยสาคั ญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ชนเผ่าลีซูเป็น ชนเผ่าที่ มีค วามขยัน
สามารถทาไร่ปลูกข้าวโพดตามไหล่เขาที่มีความสูงชันได้ดี มีลักษณะนิสัยรักความสงบ ตั้งใจทามาหากิน มักมีการ
ติดต่อค้าขายใกล้ชิดกับชนเผ่าอื่นเสมอ มีนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่สม่าเสมอ พื้นที่ที่ทาการศึกษาวิจัย
พบประชากรของชนเผ่าลีซูในปริมาณที่น้อย ส่วนมากที่พบจะเป็นชนเผ่าอาข่า ชนเผ่าลีซูจะมีอาชีพหลักคือการทาไร่
พืชที่ปลูกเป็นหลักคือข้าวโพดเพื่อใช้สาหรับการเลี้ยงสัตว์ เมื่อถึงฤดูการก็จะมีการเตรียมแปลงซึ่งการเตรียมแปลง
ของชนเผ่าลีซูนั้นมีความพิถีพิถันมาก เพราะมีความเชื่อว่าผีป่า ผีดอย ผีเจ้าที่เจ้าทาง จะช่วยดลบันดาลให้พืชผล
ทางการเกษตรดีขึ้น ซึ่งนั้นก็ทาให้การปฏิบัติตามวิถีของชนเผ่าลีซูมีความสอดคล้องกับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์โดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว เพราะวีธีการมีความใกล้เคียงกับการปฏิบัติของชนเผ่าลีซู
จึงทาให้ชนเผ่าลีซูมีการยอมรับวิธีดังกล่าวมากกว่าชนเผ่าอื่นๆ
8. ปัญหาและอุปสรรคของการยอมรับที่พบมากได้แก่ ด้านการกาจัดวัชพืชและเศษพืช และด้านการ
เตรียมแปลงก่อนการเพาะปลูก เกษตรกรมีค วามเคยชิ น กับวิธีการที่ ง่ ายที่ สุดสาหรับ การเตรียมแปลงก่อนการ
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เพาะปลูกนั่นคือการเผาเศษพืชก่อน 1- 2 วันก่อนการเพาะปลูก ซึ่งสวนทางกับระบบของการไม่เผาเศษพืชที่จะต้อง
เพิ่มวิธีการ เพิ่มเวลา และเพิ่มแรงงาน แต่ถ้าหากเกษตรกรมีความเข้าใจในระบบอย่างท่องแท้ ภาครัฐมีการกาหนด
โทษการเผาอย่างชัดเจนและเอาผิดแก่ผู้ที่เผาอย่างแน่นอน ก็จะเป็นอีกหนทางที่สามารถให้เกษตรกรมาหันมาใช้
ระบบดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร หรือหน่วยงานของรัฐบาล ควรมีการจัดฝึกการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่แม่สลอง ตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยอาจจะมีการเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้มาจัดการอบรม หรือมีการสนับสนุนจากรัฐบาลพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานในพื้นที่ ที่สาเร็จในการ
ปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว เช่น บ้านปางแดงใน อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่
2. กรมพัฒนาที่ดินควรมีการสนับสนุนเมล็ดพืชตระกูลถั่ว วัสดุปรับปรุงดินเช่น ปูนขาว โดโลไมต์ อีกทั้งให้
ความรู้เกษตรกรในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนผลเสียจากการเผา
เศษพืชตอซัง โดยอาจจะมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรทุกๆปีก่อนการเพาะปลูก มีการเข้าไปส่งเสริมให้ทั่วถึง
ทุกๆ หมู่บ้าน
3. รัฐบาลควรมีการกาหนดนโยบาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับ การไม่เผาเศษซากพืชตอซังก่อนฤดูการ
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การลดต้นทุนการผลิตมะม่วงนาดอกไม้โดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
REDUCING PRODUCTION COSTS OF NAM DOK MAI MANGO WITH TAILOR-MADE FERTILIZER
TECHNOLOGY
ประเวช เชือวงษ์
Prawach Chourwong
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงวิธีการใส่ปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในกระบวนการผลิตมะม่วง พันธุ์
น้าดอกไม้ และเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตมะม่วงน้าดอกไม้ ระหว่างการใส่ปุ๋ยตามวิธีเดิม และ การ
นาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดมาใช้ ดาเนินการสารวจพื้นที่และสัมภาษณ์เกษตรกรสวนมะม่วงที่เข้าร่วมโครงการจานวน 10
ราย รวบรวมข้อมูลต้นทุนการใช้ปุ๋ยและผลผลิตมะม่วงน้าดอกไม้ และนาพาเกษตรกรให้มีส่วนร่วมเก็บตัวอย่าง ดิน
เพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารพืชในดิน โดยผลค่าวิเคราะห์ดินที่ได้ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน ค่า N P K ใน แต่
ละแปลงจะมีค่าที่ใกล้เคียงกัน คือ ค่า N ระดับต่าถึงปานกลาง ส่วนค่า P และ K มีค่าอยู่ในระดับกลางถึงระดับสูง
ดาเนินการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่ได้ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน ในสวนมะม่วงที่มีอายุ 3–5 ปี สวนละ 3 ต้น
รวม 30 ต้น เปรียบเทียบผลกับมะม่วงที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดอีกจานวน 30 ต้น โดยมีระยะการใส่ปุ๋ย 3 ระยะ
คือ (1) ระยะหลังจากการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว (2) ระยะสร้างตาดอก และ (3) ระยะบารุงผลหลังจากดอก
บาน 1 เดือน หลังจากนั้นทาการเก็บเกี่ยวผลผลิต
สรุปผลการวิจัยพบว่าการใส่ปุ๋ยด้ว ยวิธีเดิมมีต้นทุนการผลิต 75.55 บาทต่อต้น สาหรับการใส่ปุ๋ยด้วยวิธี
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดมีต้นทุนการผลิต 34.78 บาทต่อต้น มีต้นทุนน้อยกว่า 40.77 บาทต่อต้น หรือคิดเป็นร้อยละ
46.03 และการใส่ปุ๋ยด้วยวิธีเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดยังมีผลผลิตมากกว่า 0.6 กิโลกรัมต่อต้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.35
คาสาคัญ : ต้นทุนการผลิต, เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด, มะม่วงน้าดอกไม้
ABSTRACT
The research objective was to improve the fertilizer application by Tailor-Made Fertilizer
(T-M-F) technology in the mango cultivar and to compare the cost and yield of Nam Dok Mai
mango with traditional Fertilizer and T-M-F. Conducted field surveys and interviews with10
farmers participating in mango orchard. The soil samples were collected for analysis of soil
nutrients. The results of soil analysis showed that the plant nutrient N P K content in each plot
was similar that of N were low to medium. P and K were medium to high. Fertilizer application is
based on soil analysis that yields plant nutrients in the soil. In the mango orchard were 3-5 years
each consisted of 30 mango trees which traditional fertilizer and T-M-F compared with 30 mango
trees. The three stages of fertilizer application were: (1) period after pruning after harvest (2)
budding stage and (3) fruit nourishment period after flowering one month after harvesting.
The results of this research showed that the cost of traditional fertilizer was 75.55 baht
per tree and cost of fertilizer tailor technology was 34.78 baht per tree show that cost cheaper
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was 40.77 baht per tree or 46.03 percent and the crop yield of fertilizer tailor technology more
than 0.6 kg per tree or 2.35 percent.
Keywords : Production Costs, Tailor-Made Fertilizer technology, Nam Dok Mai mango
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่โดดเด่นอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย ผลผลิตมีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดภายใน และนอกอาเซียน ผลผลิตมีทั้งรับประทานผลดิบ และผลสุก ในปี 2557 (มกราคม-พฤศจิกายน) มี
ผลผลิต 44.40 ล้านตัน และมีมูลค่าการส่งออก 1,210.78 ล้านบาท (สานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ. 2557 : 12) โดยภาครัฐให้การยอมรับว่าการพัฒนาการผลิต การตลาด และการส่งออกมะม่วงเป็น
ต้นแบบที่ดีสาหรับผลไม้ชนิดอื่น ๆ เนื่องจากเกษตรกรไทยมีความได้เปรียบและมีจุดแข็งในด้านการรวมกลุ่มเป็น
องค์กรที่เข้มแข็งเพื่อบริหารจัดการระบบการผลิตที่ดี และการตลาดร่วมกัน ทาให้สามารถพึ่งพาตนเอง บางกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชน สมาคม ชมรม กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ แบบอย่างที่ดีของกลุ่มเกษตรกร เช่น สมาคมชาวสวนมะม่วง
ไทย สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทั้งเป็นนักพัฒนามาแต่อดีตมีการพัฒนาและคัดเลือกพันธุ์
ผลไม้มากมายหลาย ๆ ชนิด โดยเฉพาะมะม่วงมีถึง 200 พันธุ์ ตลอดจนสามารถผลิตสินค้าคุณภาพดีจนเป็นผู้นาใน
การผลิตสินค้าเกษตรได้คุณภาพดีมากมาย (สานักพัฒนาเกษตรกร. 2555 : 1)
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มะม่วงถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดเนื่องจากมีการเพาะปลูกมะม่วงที่มี
รสชาดดี และคุณภาพได้มาตรฐาน ที่สาคัญเป็นมะม่วงที่ ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เพราะได้รับใบรับรองสวนตามระบบ
การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practices: GAP) จากกรมวิชาการเกษตร มะม่วง
พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ มะม่วงน้าดอกไม้ น้าดอกไม้สีทอง เขียวเสวย แรด และหนังกลางวัน ผลผลิตมะม่วงของจังหวัด
จาหน่ายตลาดภายในประเทศ 18,664 ตัน คิดเป็นมูลค่า 720 ล้านบาท และการจาหน่ายตลาดต่างประเทศ 1,000
ตัน คิดเป็นมูลค่า 72 ล้านบาท แบ่งการจาหน่ายเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออกมียอด
จาหน่ายตลาดภายใน 100 ล้านบาท และจาหน่ายตลาดต่างประเทศ 56 ล้านบาท ส่วนสหกรณ์ ชมรมชาวสวน
จังหวัดฉะเชิ งเทรา มียอดจ าหน่ ายตลาดภายใน 34 ล้านบาท และจ าหน่ ายตลาดต่างประเทศ 16 ล้านบาท มี
แนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ 29,994 ไร่ มีปริมาณการผลิต 19,644 ตัน เฉลี่ย 768
กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่การเพาะปลูกมะม่วงมากที่สุด คือ อาเภอบางคล้า อาเภอราชสาส์น และอาเภอพนมสารคาม
ตามลาดับ และมะม่วงที่มีผลผลิตมากที่สุดคือ พันธุ์น้าดอกไม้เบอร์ 4 รองลงมาเป็นพันธุ์เขียวเสวย และน้าดอกไม้สี
ทองตามลาดับ (สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา. 2558 : 1)
สาหรับผลจากการวิจัยในโครงการ “การออกแบบฐานข้อมูลมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา” ในการพัฒนาและ
การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรสวนมะม่วง ในปีที่ 1 ผลการเก็บข้อมูล โดยเลือกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจานวน
30 ราย ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจาแนกแต่ละกลุ่มข้อมูล ทราบว่ามีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 8,851
บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 700-750 กิโลกรัมต่อไร่ (ประเวช เชื้อวงษ์ . 2558 : 1) ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะหาวิธีการลด
ต้นทุนการผลิตมะม่วงให้แก่เกษตรกรด้วยวิธีลดการใช้ปุ๋ย โดยจะนาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดมาใช้ในการใส่ปุ๋ยให้ตรงตาม
ความต้องการธาตุอาหารในดินของมะม่วง ดังงานวิจัยของ (นั นทนา ชื่นอิ่ม และคณะ. 2553 : 1) ศึกษาการใช้
ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน สรุปผลกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมการข้าวให้ผลผลิต
รายได้ของผลผลิต และรายได้สุทธิสูงกว่ากรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ ยเคมี อื่น ๆ และตัวอย่างของ (Prawach Chourwong.
2014 : 533) ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิด้วยกลุ่มสร้างคุณภาพงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี
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การลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ทาการตรวจวิเคราะห์ค่าดินก่อนใส่ปุ๋ย ผลที่ได้ต้นทุนการปลูกลดลงจากเดิม
4,400 บาทต่อไร่ เหลือ 3,742 บาทต่อไร่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการลดต้นทุนการผลิตมะม่วงน้าดอกไม้สีทอง
ด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เนื่องจากเป็นพันธุ์มะม่วงที่มีการปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะมี
ความต้องการของผู้บริโภคสูง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตมะม่วงน้าดอกไม้ระหว่า งการใส่ปุ๋ยด้วยวิธีของเกษตรกร (วิธีเดิม)
กับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด)
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
มะม่วง หมายถึง มะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้ที่มีอายุต้นมะม่วง 3-5 ปี ในอาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด หมายถึง การใส่ปุ๋ยในกระบวนการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ตามค่าวิเคราะห์ดินต ร งต า ม
ความต้องการของมะม่วง
ดิน หมายถึง ชุดดินฉะเชิงเทรา ที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรส่วนมะม่วงเขตอาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ต้นทุน หมายถึง ต้นทุนการใส่ปุ๋ย ในการกระบวนการปลูกมะม่วง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
หั วข้ อการวิจั ยการลดต้น ทุ น การผลิ ตมะม่ วงน้ าดอกไม้ โดยใช้ เทคโนโลยีปุ๋ ยสั่งตั ด มีวัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ปรับปรุงวิธีการใส่ปุ๋ยด้วยวิธีการปุ๋ยสั่งตัดในกระบวนการผลิตมะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้ ของเกษตรกรส่วนมะม่วงเขต
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้นาหลักการเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดมาใช้ และบริหารจัดการให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการจัดการแปลงมะม่วงของเกษตรกรเองด้วยขั้นตอนของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อเป็นแนวทาง
ในการลดต้นทุนการผลิตมะม่วงต่อไป ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ปลูกมะม่วง

- การจัดการแปลงมะม่วง
- ดิน
- ปุ๋ย

- ลดต้นทุนการผลิตมะม่วงน้าดอกไม้
- การถ่ายทอดองค์ความรู้

เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารวจพืนที่การศึกษาวิจัย
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมะม่วงจากสานักงานการเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษากระบวนการผลิตมะม่วง การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยวมะม่วง การ
ปรับ ปรุงการผลิ ต ของเกษตรกรชาวสวนมะม่ วง และส ารวจพื้ น ที่ เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล โดยตรงจากเกษตรกรในพื้ น ที่
การศึกษา โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และทาการศึกษาดูงานสวนมะม่วงภายนอกพื้นที่การศึกษาวิจัย ขอ
ความร่วมมือกับสานักงานเกษตรอาเภอ เพื่อทราบข้อมูลและทาการประสานงานให้คณะผู้วิจัยเข้าสัมภาษณ์กลุ่ม
เกษตรกรชาวส่วนมะม่วงในพื้นที่ เช่น อาเภอปากช่องจะมีกลุ่มวิสาหกิจมะม่วงส่งออกที่มีคุณภาพ เป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มส่งออกมะม่วง ตาบลโป่งตาลอง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่ อเป็นแนวทางเปรียบประยุกต์
เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตมะม่วงน้าดอกไม้ในพื้นที่ทาการศึกษาต่อไป
2. ทาการเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารพืชในดิน
ดาเนินการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มและเก็บตัวอย่างดินมาทาการวิเคราะห์ โดยใช้
ขั้น ตอนและวิธีก ารเก็บ ตั วอย่า งดิ น จากกรมพั ฒ นาที่ ดิน และส่งดิ น ที่ เก็บ มาแล้ วส่งให้ ห น่ วยงานที่ รับ การตรวจ
วิเคราะห์ค่าดิน เพื่อจะนาค่าดินที่ได้มาดาเนินการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
3. ดาเนินการใส่ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีระยะการใส่ปุ๋ยมะม่วง 3 ระยะ คือ (1) ระยะหลังจากการตัดแต่งกิ่ง
หลังการเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายน (2) ระยะสร้างตาดอก ในเดือนธันวาคม และ (3) ระยะบารุงผลหลังจากดอกบาน
1 เดือน ในเดือนมีนาคม หลังจากนั้นทาการเก็บเกี่ยวผลผลิต
4. ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนการใช้ปุ๋ยและผลผลิตมะม่วงต่อต้น ทั้งการใส่ปุ๋ยตามวิธีเดิมจานวน 30 ต้น
และวิธีเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดจานวน 30 ต้น ทาการเปรียบเทียบเพื่อทาการชี้วัดต้นทุนและผลผลิตมะม่วงน้าดอกไม้
และเปรียบเที ย บผลต่างระหว่างค่ า เฉลี่ยของ 2 ประชากร ด้ วยการวิเ คราะห์ ท างสถิติ เชิ งอนุ มาน (Inferential
Statistics) การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติการทดสอบค่า t-test for Independent Samples เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม
คือ การใส่ปุ๋ยตามวิธีเดิม และใช้วิธีเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2546 : 78)
ผลการวิจัย
จากผลการดาเนินงานวิจัยประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารวจพื้นที่การศึกษาวิจัย เก็บตัวอย่าง
ดินและตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารพืชในดิน ดาเนินการใส่ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน และวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการปลูกมะม่วง
จากการรวบรวมข้อมูลการผลิตมะม่วงของสานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การเพาะปลูก
มะม่วงจานวน 29,994 ไร่ โดยที่อาเภอบางคล้ามีการปลูกมะม่วงมากที่สุด รองลงมาเป็นอาเภอราชสาส์น และ
อาเภอพนมสารคาม คิดเป็นร้อยละ 29.37 ร้อยละ 14.59 และร้อยละ 13.29 ตามลาดับ ส่วนพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุด
เป็นพันธุ์น้าดอกไม้เบอร์ 4 รองลงมาเป็น พันธุ์เขียวเสวย และพันธุ์น้าดอกไม้สีทอง คิดเป็นร้อยละ 20.85 ร้อยละ
19.08 และร้อยละ 14.55 ตามลาดับ
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2. ผลการสารวจพืนที่การศึกษาวิจัย
พบว่าเกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรหลัก ๆ คือ หมาก มะพร้าว มะม่วง และปลูกผัก
การเพาะปลูกส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน้าจากคลองส่งน้ามีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บางรายอาศัยแหล่งน้าตาม
ธรรมชาติและขุดบ่อน้าใช้สาหรับทาการปลูกเอง จากการสอบถามและสัมภาษณ์เกษตรกรสวนมะม่วง ทราบว่าเดิมมี
การเพาะปลูกมะม่วงเป็นจานวนมาก มาช่วงปี พ.ศ. 2554 เกิดน้าท้วมจึงทาให้มะม่วงเสียหายเป็นจานวนมาก จะทา
การปลูกใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตต้องอาศัยเวลาถึง 3-5 ปี ถึงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ต้องใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกและ
การดูแลรักษาสูง บางรายเกิดความท้อถอยหันไปประกอบอาชีพใหม่ บางรายเปลี่ยนสวนมะม่วงเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแทน
ทาให้มีการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่การ ปลูกมะม่วงบริเวณใกล้เคียงต้องระวังการดูแลรักษามะม่วง
เป็นอย่างดี เพราะกลัวว่าจะส่งผลต่อ การผลิตมะม่วงไม่ได้คุณภาพตามต้องการ ส่งผลให้เกิดต้นทุนสูงขึ้น จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกทราบว่าเกษตรกรสวนมะม่วงรายย่อยไม่มีการเก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์ก่อนการปลูก มะม่วง
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยสูงถึง 55-95 บาท/ต้น/ปี แสดงดังตารางที 1
ตารางที่ 1 ต้นทุนการผลิตมะม่วงของเกษตรกรสวนมะม่วงรายย่อย
การใส่ปุ๋ยวิธีเดิม
(กรัม/ต้น)
แปลงที่
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รวม
ครั้งที่ 1
15-15-15 8-24-24
M 001
1,500
1,000
2,500
31.50
M 002
2,500
2,000
4,500
47.00
M 003
2,000
1,500
3,500
38.00
M 004
2,500
1,700
4,200
47.00
M 005
2,000
1,500
3,500
38.00
M 006
2,000
1,500
3,500
38.00
M 007
2,000
1,500
3,500
38.00
M 008
2,000
1,500
3,500
38.00
M 009
2,000
1,500
3,500
38.00
M 010
2,000
1,500
3,500
38.00

ต้นทุนการใช้ปุ๋ย
(บาท/ต้น)
ครั้งที่ 2

รวม

24.00
48.00
36.00
40.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00

55.50
95.00
74.00
87.00
74.00
74.00
74.00
74.00
74.00
74.00

3. ผลการเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารพืชในดิน
ผลการเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารพืชในดิน พบว่าดินในสวนมะม่วงของเกษตรกร
ส่วนใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ สูง และมีเพียงบางรายที่มีค่าธาตุอาหารพืชในดินอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น จึง
แนะนาให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมต่อความต้องการของมะม่วง ตามผลการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหาร
พืชในดิน และให้คาแนะนาแก่เกษตรกร โดยแบ่งระยะการใส่ปุ๋ยออกเป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะหลังจากการตัดแต่ง
กิ่งหลังการเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายน (2) ระยะสร้างตาดอก ในเดือนธันวาคม และ (3) ระยะบารุงผลหลังจากดอก
บาน 1 เดือน ในเดือนมีนาคม หลังจากนั้นทาการเก็บเกี่ยวผลผลิต รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาแนะนาการใส่ปุ๋ยได้จากการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารพืชในดิน
ค่าวิเคราะห์ดิน

แปลงที่
M 001
M 002
M 003
M 004
M 005
M 006
M 007
M 008
M 009
M 010

N
กลาง
กลาง
กลาง
ต่า
กลาง
กลาง
กลาง
ต่า
กลาง
กลาง

P
กลาง
กลาง
สูง
สูง
กลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
กลาง

K
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
สูง
กลาง
สูง
กลาง
สูง

46-0-0
1,100
1,100
1,200
2,500
1,100
1,200
1,200
2,500
1,200
1,100

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
(กรัม/ต้น)
18-46-0
0-0-60
500
500
500
500
200
1,800
200
500
500
500
200
500
200
900
200
500
200
900
500
500

ที่มา : ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์, ออนไลน์. 2552.
4. ผลการดาเนินการใส่ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน
ผลการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด พบว่าต้นทุนการปลูกมะม่วงจากเดิม 75.55 บาทต่อต้น ลดเหลือ 34.78
บาทต่อต้น คิดเป็นร้อยละ 46.03 (ราคาปุ๋ยขนาดกระสอบ 50 กิโลกรัม สูตร 15-15-15 ราคา 950 บาท สูตร 8-2424 ราคา 1,200 บาท 18-46-0 ราคา 900 บาท 46-0-0 ราคา 800 บาท และ 0-0-60 ราคา 620 บาท)
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบต้นทุนการใส่ปุ๋ยวิธีเดิมกับการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
แปลงที่
M 001
M 002
M 003
M 004
M 005
M 006
M 007
M 008
M 009
M 010
รวม

ต้นทุนการใส่ปุ๋ยด้วยวิธีเดิม
(บาท/ต้น)
15-15-15
8-24-24
รวม
31.50
24.00
55.50
47.00
48.00
95.00
38.00
36.00
74.00
47.00
40.00
87.00
38.00
36.00
74.00
38.00
36.00
74.00
38.00
36.00
74.00
38.00
36.00
74.00
38.00
36.00
74.00
38.00
36.00
74.00
755.50

46-0-0
17.60
17.60
19.20
40.60
17.60
19.20
19.20
40.60
19.20
17.60
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ต้นทุนการใส่ปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
(บาท/ต้น)
18-46-0
0-0-60
รวม
9.00
6.20
32.80
9.00
6.20
32.80
3.60
25.52
48.32
3.60
6.20
50.40
9.00
6.20
32.80
3.60
6.20
29.60
3.60
12.56
35.36
3.60
6.20
50.40
3.60
12.56
35.36
9.00
6.20
32.80
347.84
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ตารางที่ 4 สรุปการเปรียบเทียบต้นทุนการใส่ปุ๋ยวิธีเดิมกับการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
สวนที่
M001
M002
M003
M004
M005
M006
M007
M008
M009
M0010
รวม
เฉลี่ย

ต้นทุนการใส่
ปุ๋ยสั่งตัด (บาท/ต้น)
32.80
32.80
48.32
50.40
32.80
29.60
35.36
50.40
35.36
32.80
347.84
34.78

ต้นทุนการใส่
ปุ๋ยวิธีเดิม (บาท/ต้น)
55.50
95.00
74.00
87.00
74.00
74.00
74.00
74.00
74.00
74.00
755.50
75.55

ต้นทุนลดลง
(บาท/ต้น)
22.70
62.20
25.68
36.60
41.20
44.40
38.64
23.60
38.64
41.20
374.86
37.49

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยของต้นทุนการใส่ปุ๋ยต่อต้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สรุปได้ว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยต้นทุนการใส่ปุ๋ยของการปลูกมะม่วงด้วยเทคโนโลยี
ปุ๋ยสั่งตัดต่ากว่าการใส่ปุ๋ยด้วยวิธีเดิม
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของต้นทุนการใส่ปุ๋ย
Paired Differences
95% Confidence
Std.
Std.
Interval of the
Mean Deviati Error
Difference
on
Mean
Lower Upper
Old Pair 1
37.48 11.38 2.07
33.23 41.73
New

t

df

Sig.
(2-tailed)

18.03

29

.000

อภิปรายผล
จากการปรับปรุงวิธีการใส่ปุ๋ยในกระบวนการผลิตมะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้ พบว่าการนาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
มาใช้ สามารถลดต้นทุนการปลูกจากเดิม 75.55 บาทต่อต้น เหลือ 34.78 บาทต่อต้น ซึ่งลดต้นทุนได้ถึง 37.49 บาท
ต่อต้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.03 และผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 26.10 กิโลกรัมต่อต้น และผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยของต้นทุนการใส่ปุ๋ยต่อต้น มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สรุปได้ว่า
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยต้นทุนการใส่ปุ๋ยของการปลูกมะม่วงด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตั ดต่ากว่าการใส่ปุ๋ยด้วยวิธี
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เดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และคณะ. 2557 : 1) ศึกษาและพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีที่
เหมาะสมด้านการจัดการธาตุอาหารพืชสาหรับการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน พบว่าเทคโนโลยีการจัดการ
ธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่แบบ “ปุ๋ยสั่งตัด” เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งผลให้เกษตรกรเลือกตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามคาแนะนา สามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของปุ๋ยเคมีได้ถึงร้อยละ 15-50 และส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ
2-12 และยังสอดคล้องกับ (สุวรรณา ประณีตวกุล และสมพร อิศวิลานนท์ . 2553 : 1) ศึกษาวิจัยการประเมินผล
กระทบทางเศรษฐกิจผลการประเมินพบว่าการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงวิธีใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง นอกจาก จะช่วย
เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้ นที่ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังน ามาซึ่งการประหยัดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกรตามมา สาหรับการคานวณผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ พบว่าการ ลงทุนในโครงการวิจัยมีความคุ้มค่า และ
จะให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเมื่อมีการยอมรับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น การศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการ
ขยายผลของเทคโนโลยีการ จัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ให้เกิดการยอมรับเข้าสู่นโยบายของชาติ รวมถึง (สุนิสา
จินดาพลอย. 2554 : 1) ศึกษาประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และการ
สะสมธาตุอาหารของอ้อย ผลการวิจัยทดลองการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินมีผลให้ผลผลิตอ้อยสดมากกว่าการไม่
ใส่ปุ๋ยเคมี และทาให้ปริมาณการสะสมธาตุไนโตเจนและโพแทสเซียมทั้งหมดในส่วนเหนือในอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1
มีผลทาให้ปริมาณการสะสมธาตุไนโตเจนเพิ่มขึ้นตามอัตราปุ๋ยไนโตเจนที่เพิ่มขึ้น ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีตามคาแนะนา
ของกรมวิชาการเกษตรมีผลทาให้ปริมาณการสะสมธาตุฟอสฟอรัสมากที่สุด และ (จุฑามาศ ไกรเพิ่ม . 2556 : 1)
ศึกษาการจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตข้าวของเกษตรกรตาบลกระเบื้องใหญ่ มีวัตถุประสงค์
เพื่อการจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้โปรแกรมคาแนะนาการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าต้นทุนการผลิตข้าวผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และผลผลิตข้าวของเกษตรกร ก่อนและหลัง
การจัดการดินตามค่า วิเคราะห์ดินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเวลาการศึกษามีจากัด คณะผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุด
ตรวจดินอย่างง่าย หากท่านใดที่สนใจที่จะต่อยอดการศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในการผลิตมะม่วงหรือพืช
ชนิ ด อื่ น ๆ ถ้ า จะให้ ก ารตรวจวิ เคราะห์ ค่ า ดิ น มี ค วามเชื่ อ มั่ น และเที่ ย งตรง ควรเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น ไปตรวจที่
ห้องปฏิบัติการ
2. การศึกษาครั้งนี้ ได้ผลเป็นที่พอใจ หากเกษตรกรสวนมะม่วงในพื้นที่ใกล้เคียง หรือเกษตรกรที่ปลูกพืช
ชนิดอื่นๆ นาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดไปใช้ จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการทางานวิจัยครั้งนี้สาเร็จรุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
จุฑามาศ ไกรเพิ่ม. (2556). การจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตข้าวของเกษตรกรตาบลกระเบืองใหญ่
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การวางแผนงานก่อสร้างถนนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 มิติ
CONSTRUCTION PLANNING FOR RURAL ROAD BY 4D COMPUTER TECHNOLOGY
เทอดธิดา ทิพย์รัตน์1 ยศศักดิ์ชัย พิชัยณรงค์2 ธนวิชญ์ กังแฮ3 และ ยิ่งยง รุ่งฟ้า4
Thoedtida Thiprat1 Yossakchai Pichainarong2 Thanawit Kanha3 and Yingyong Rungfah4
1อาจารย์ ดร. 2, 3อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ โปรแกรม 4 มิติในการวางแผนและการกาหนดเวลาในการก่อสร้างถนนโดยใช้
กรณีศึกษาโครงการตัวอย่างประเภทงานถนนเป็นข้อกาหนดเน้นข้อมูลเฉพาะส่วนงานโครงสร้าง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ในการประสานงานและสื่อสารกันระหว่างแต่ละฝ่ายในงานก่อสร้าง การวิจัยนี้ใช้ข้อมูลพื้นฐานจากโปรแกรมวางแผน
งานก่อสร้าง โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมสร้างแบบจาลอง 3 มิติ Autodesk Infrawork และ Civil
3D โดยนาข้อมูลพื้นฐานทั้งสองส่วนไปใช้ในโปรแกรมสร้างแบบจาลอง 4 มิติ รวมถึงขั้นตอนพื้นฐานในการสร้าง
แบบจาลอง 4 มิติ ในโปรแกรม Autodesk Navisworks ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นวิศวกรโครงการก่อสร้างถนนกรณีศึกษา
ทาการทดสอบการใช้งานของแบบจาลอง 4 มิติ กับแผนและผลการดาเนินงานก่อสร้างจริง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า
โปรแกรมที่นามาวิจัยในครั้งนี้เหมาะสมกับการนาไปประยุกต์ใช้งานต่อไป
คาสาคัญ : 4 มิต,ิ วางแผนงานก่อสร้าง, ควบคุมงานก่อสร้าง, การประสานงาน, การสื่อสาร
ABSTRACT
This research aims to study the application of the four-dimension concept which is the
integration of three dimension and time. The 4D model is used for information integration to
communicate among different stakeholders. This study integrates construction planning,
scheduling, and 3D models together, a 4D model. The simulation model for rural road
construction process is created. The structural parts of building are simulated. This study uses
Autodesk Infrawork and Civil 3D to develop 3D model for the building. Construction planning and
scheduling are created by using Microsoft Excel. Autodesk Navisworks is used for developing the
4D model. This study presents the 4D model using a case study building project. The simulation
model obtained from Autodesk Navisworks and actual construction progress are compared. The
4D model can be used to monitor the progress of job.
Keywords : 4D, Construction planning, Construction control, Cooperation, Communication
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันธุรกิจประเภทการก่อสร้างมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การจะพัฒนาประเทศจึงต้องเริ่มจาก การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางบก ซึ่งถนนก็ถือว่าเป็นเส้นทางการคมนาคม
หลักๆของประเทศเราเลยก็ว่าได้ ในการก่อสร้างถนนแต่ล่ะสายมักจะมีอุปสรรคในการทางานเกิดขึ้นเสมอ เนื่องจาก
สาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่มีกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งส่งผลให้การก่อสร้างถนนเกิดความล่าช้า ต้นทุนในการ
ก่อสร้างสูง และคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้จาเป็นต้องอาศัยการบริหารงานก่อสร้างที่ ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ต้องมีการวางแผน มีการท ารายการออกแบบ รายการคานวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าขนส่ง รวมถึงต้องมี
การควบคุมบริหารเวลาที่ดีเพื่อที่จะให้งานที่ได้มีต้นทุนที่ใช้ระยะเวลาในดาเนินการน้อยมีคุณภาพสูงและด้วยความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้าง
ถนนได้ซึ่งในการก่อสร้างถนนจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆประเภท จึงต้องหยิบเอาเครื่องมือต่างๆมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานก่อสร้างถนนให้มีประสิทธิภาพ และการนาเอาเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้า
มาช่วยลดขั้นตอนและขอบเขตเวลา ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา รวมถึงการ
วางแผนงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนงานก่อสร้างในรูปแบบ 4 มิติจะช่วยให้เราทราบถึง
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และจะได้สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาไว้ล่างหน้า ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง เพื่อลดการสูญเสีย
จากปัญหานั้นๆ โดยโปรแกรม 4 มิตินั้น จะนาเสนอข้อมูลออกมาพร้อมกันในช่วงเวลาที่จาลองขึ้นมา ซึ่งทาให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องแม้จะไม่มีความรู้ในด้านการก่อสร้างถนนก็สามารถรับข้อมูลจากการนาเสนอโดยโปรแกรม 4 มิติได้โดยง่าย
(บวร พูลสวัสดิ์, 2555)
อย่างไรก็ตามการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ดังกล่าวในประเทศไทยมีใช้อยู่ในวงจากัด และ
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคของการใช้งานจริงและประโยชน์ที่แท้จริงของโปรแกรมประเภทนี้ ซึ่งการ
ประยุกต์ใช้จริง จาเป็นต้องเรียนรู้โครงสร้างลักษณะการทางานและรูปแบบการใช้งานของตัวโปรแกรมกับกรณีศึกษา
ถนนตัวอย่างเพื่อการพัฒนาความสามารถการบริหารจัดการข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้เหมาะสมกับ
แนวทางการใช้งานในอนาคตต่อไป (ปัญญาพล จันทร์ดอน, 2556) ดังนั้นโครงงานนี้ทางผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ศึกษาการวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างถนนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 มิติ โดยการใช้ภาพเพื่อสื่อสารข้อมูล
ในแต่ล่ะขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานก่อสร้างถนน ให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นโครงการตลอดจนกระทั้งสิ้นสุด
โครงการ เพื่อให้มองภาพของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนงานก่อสร้างถนนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และจะได้
พิจารถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปแนวทางในการศึกษาดังนี้
1) เพื่อศึกษาวิธีการวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างถนนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 มิติ
2) การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างถนนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 มิติ ของโครงการกรณีศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยเพื่อศึกษาการวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างถนนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 มิติ
เพื่อการวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง สามารถแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังแสดงในรูปโดยมีการแสดง หัวข้อ
ของขั้นตอนหลักและผลลัพธ์ที่สาคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1
1. การเตรียมข้อมูลของโครงการตัวอย่าง
โครงการตัวอย่างที่จะนามาประกอบการวิจัยนี้เป็นโครงการที่ก่อสร้างจริง เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลใน
ส่วนของการวางแผนงานและการสร้างโมเดลจาลอง 3 มิติ โดยโครงการจะต้องมีการวางแผนงานที่ชัดเจน และมี
1408

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลเบื้องต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้รับมาจัดการให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ
นาไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
2. การเตรียมข้อมูลนาเข้าสาหรับการวางแผนงาน
ในการดาเนินโครงการนั้นจะต้องวางกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เนื่องจากแต่ละโครงการประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆมากมาย จึงจาเป็นต้องมีการทาแผนและกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ ซึ่งการทาแผนงาน
และกาหนดเวลาก่อสร้างสามารถทาได้หลายวิธี แล้วแต่จะเลือกเอาวิธีใดจึงจะเหมาะสมกับ แต่ละโครงการ ทั้งนี้
โครงการก่อสร้างที่เลือกมานี้จะต้องกาหนดแผนงานในรูปแบบของแกนท์ชาร์ต (Gantt’s Chart) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป เช่น Microsoft Excel หรือ Microsoft Project สาหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะทาการสร้างแผนงานและ
กาหนดเวลาก่อสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ทดลองใช้ ฟรี 30 วัน เพื่ อใช้เป็น ข้อมูลเบื้องต้นที่จ ะนามา
ประยุกต์ใช้งานต่อไป
3. การเตรียมข้อมูลนาเข้าสาหรับวัตถุ 3 มิติ
3.1 การขึ้นวัตถุ 3 มิติ ตามรายการกิจกรรมการก่อสร้าง ให้ขึ้นเฉพาะส่วนงานโครงสร้างเป็นหลัก เช่น
การปรับชั้นลูกรัง การปรับชั้นหินคลุก การ PrimeCoat การปูยางมะตอย เป็นต้น
3.2 กิจกรรมประเภทเดียวกันแม้ต้องขึ้นชิ้นงานหลายชิ้น ให้จัดกลุ่มในการแสดงผลพร้อมกัน
3.3 กิจกรรมที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง ไม่ต้องแยกย่อยรายการกิจกรรมและไม่นามาสร้างชิ้นงาน 3 มิติ
4. การประยุกต์ใช้โปรแกรมโดยการบูรณาการข้อมูล
ผู้วิจัยจะนาเข้าข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 2 และ 3 มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Autodesk
Navisworksชุ ด ทดลองTrial Version เพื่ อ ประยุ ก ต์ ข้ อ มู ล และจั ด ความสั ม พั น ธ์เข้ า ด้ วยกั น นอกจากนี้ ผู้ วิจั ย จะ
ทาการศึกษาแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการนาเสนอผ่านระบบเพื่ อแสดงผลในลักษณะการวางแผนงาน
รูปแบบ 4 มิติ รวมทั้งแสดงข้อมูลในส่วนต่างๆของโปรแกรมที่สามารถนาเสนอออกมาเป็นรูปธรรมได้
5. ทดสอบการใช้งานในโครงการตัวอย่าง
การจะใช้โปรแกรมประยุกต์นี้จาเป็นต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและเป็นงานที่กาลังดาเนินการก่อสร้างอยู่
เพื่อจะได้ศึกษาถึงขั้นตอนในสภาพงานจริง โดยผู้วิจัยจะทาการทดสอบการวางแผนงานรูปแบบ 4 มิติ กับโครงการ
ถนนลาดยางASPHALT CONCRETE สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข4112 – น้าตกจาปูน อาเภอละแม
จังหวัดชุมพร ซึ่งการทดสอบจะอยู่ในรูปแบบของการเปรียบเทียบระหว่างแผนงานก่อสร้างและผลการดาเนินงาน
ก่อสร้างจริง
6. การวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการวิจัย
หลังสิ้นสุดกระบวนการทดสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในโครงการถนนแล้ว ผู้วิจัยจะทาการ
วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างแผนงานก่อสร้าง ผลการดาเนินงานก่อสร้างจริง และการ
วางแผนงานรูปแบบ 4 มิติ
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ข้อมูลในส่วนของโครงการกรณีศึกษา
โครงการตัวอย่างที่จะนามาประกอบการวิจัยนี้ต้องเป็นโครงการก่อสร้างจริง เพื่อแสดง สาระสาคัญในส่วน
ของการวางแผนงานก่อสร้าง และการสร้างโมเดลจาลอง 3 มิติ โดยโครงการที่ทาการคัดเลือกมานั้น ต้องมีการ
วางแผนงานก่อสร้างตามหลักมาตรฐานการก่อสร้างและมีแผนงาน ที่ชัดเจน ซึ่งต้องมีข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับหลังจาก
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การเลือกโครงการตัวอย่าง คือแบบก่อสร้าง 3 มิติ และข้อมูลการควบคุมงานก่อสร้างตามข้อจากัดทางด้านการ
บริหารของโครงการ ทางผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดมาจัดการให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลที่ต้องการ เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นที่จะนาไปใช้งานในขั้นตอนต่อไป ภาพที่ 2 แสดง แผนที่โครงการถนนลาดยางASPHALT CONCRETE
สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข4112 –น้าตกจาปูน อาเภอละแม จังหวัดชุมพร ภาพที่ 3 แสดงโมเดล 3 มิติ
โครงการกรณี ศึกษา ภาพที่ 4 แสดงผังบริเวณโครงการภาพรวม ภาพที่ 5 แสดงสถานที่ก่อสร้างจริงของถนน ที่
เลือกมาทาการศึกษา

ภาพที่ 1 ผังแสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 2 ภาพรวมโครงการ
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ภาพที่ 3 โมเดล 3 มิติของโครงการ

ภาพที่ 4 ผังบริเวณโครงการภาพรวม

ภาพที่ 5 สถานที่ก่อสร้างจริงของถนน
ข้อมูลนาเข้าในส่วนการวางแผนงานก่อสร้าง
ในการด าเนิ น งานก่ อ สร้า งนั้ น จะเป็ น ไปในกรอบระยะเวลาที่ ชั ด เจนซึ่ งอาจจะสั้ น หรือ ยาวขึ้ น อยู่ กั บ
โครงการที่จะทา ทั้งนี้การจัดการโครงการมักจะเป็นไปตามรูปแบบที่เรียกว่าโครงการในแต่ละโครงการจะประกอบ
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ไปด้วยกลุ่มงานซี่ง กลุ่มงานนี้อาจมีได้หลายระดับแต่เมื่อแตกลงไปถึงส่วนย่อยที่สุดในการบริหารโครงการก่อสร้างจะ
ถูกเรียกว่าหน่วยงานหรือเรียกสั้นๆ ว่างานหรือ กิจกรรมการทาแผนกาหนดเวลาก่อสร้างสามารถทาได้หลายวิธี โดย
ผู้วางแผนจะเลือกวิธีการที่ เหมาะสมกับโครงการนั้นๆ ในโครงการการก่อสร้างที่เลือกมานี้จะต้องกาหนดแผนงานใน
รูปแบบของแกนท์ชาร์ต โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสร้างขึ้นเช่นสร้างจาก Microsoft Excel ในที่นี้จะทาการสร้าง
แผนก าหนดเวลาด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ที่ จ ะน าไปใช้ ได้ ในโปรแกรมที่ น ามา
ประยุกต์ใช้งานต่อไป ภาพที่ 6 แสดงกิจกรรมและวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดในการดาเนินงานก่อสร้างของกิจกรรมหลัก
ภาพที่ 7 แสดง S-curve ของโครงการ

ภาพที่ 6 กิจกรรมและวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดในการดาเนินงานก่อสร้างของกิจกรรมหลัก
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ภาพที่ 7 S-curve ของโครงการ
ข้อมูลนาเข้าในส่วนของวัตถุ 3 มิติ
หลังจากได้รายการกิจกรรมการก่อสร้างจากข้อกาหนดเวลาของโครงการตัวอย่าง โดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการทางานคือการนาชิ้นวัตถุ 3 มิติจากแบบก่อสร้างที่เขียนด้วย Autodesk Infrawork
และ Civil 3D เพื่อแสดงผลกิจกรรมตามขั้นตอนงานก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม Autodesk Navisworks ขึ้นรูปวัตถุ
3 มิติการเลือกวัตถุที่ทาการสร้างจาเป็นต้องมีการสร้างข้อกาหนดดังรายละเอียดดังนี้
1) Autodesk InFraWorks ใช้สาหรับทาแบบร่าง/ รูปแบบถนนและสะพาน เพื่อให้ออกมาเป็น 3D โดย
สร้างดังนี้
1.การสร้าง Model ก่อนเริ่มงาน
2.การสร้าง Model Clearing
3.การสร้าง Model Stock หินคลุก
4.การสร้าง Model งานวางแนวและงานระดับ (Survey)
5.การสร้าง Model ปรับเกลี่ยดินเดิม
6.การสร้าง Model งานวางท่อข้ามถนน
7.การสร้าง Model งานปรับเกลี่ยดินลูกรัง
8.การสร้าง Model งานปรับเกลี่ยหินคลุก
9.การสร้าง Model งานPrimer Coating
10.การสร้าง Model งานปูผิวทาง Asphaltic Concrete
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11.การสร้าง Model งานตีเส้นถนน
12.การสร้าง Model งานวางท่อระบายน้า
13การสร้าง Final Road Model
14.การ Export model จาก Autodesk Infraworks ไปยัง Autodesk Navisworks
2) Civil 3D ใช้ในการนาข้อมูลที่ survey จากหน้างานมาปรับใช้ในตัว model
การประยุกต์ใช้โปรแกรมโดยการบูรณาการข้อมูล
การนาเข้าข้อมูลเบื้องต้นที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมพื้นฐานในทั้งสองส่วน นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
Autodesk Navisworks มาประยุ ก ต์ ข้ อ มู ล จั ด การความสั ม พั น ธ์ แ ละบู ร ณาการระหว่ า งข้ อ มู ล ใน โปรแกรม
Microsoft Excel และโปรแกรมสร้างแบบจาลอง 3 มิติ Autodesk Infrawork และ Civil 3D เข้าด้วยกันโดยศึกษา
แนวทางการบูรณาการข้อมูลและการนาเสนอผ่านระบบเพื่อแสดงผลในลักษณะการวางแผนงานรูปแบบ 4 มิติ
Autodesk Navisworks และแสดงข้อมูลในส่วนต่างๆของโปรแกรมที่สามารถนาเสนอออกมาได้ภาพที่ 8 แสดง
ขั้นตอนการทางานของโปรแกรมในการสร้างแบบจาลอง 4 มิติ
ทดสอบการใช้งานในโครงการกรณีศึกษา
เนื่องจากการประยุกต์ใช้โปรแกรมจาเป็นต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและเป็นงานที่กาลังดาเนินการก่อสร้ าง
เพื่อศึกษาขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรมในสภาพงานจริง การวิจัยนี้จะทาการทดสอบการใช้งานของการวางแผน
งานรูปแบบ 4 มิติ Autodesk Navisworks Simulate กับโครงการถนนลาดยางASPHALT CONCRETE สาย ชพ.
4002 แยกทางหลวงหมายเลข4112 –น้าตกจาปูน อาเภอละแม จังหวัดชุมพร การทดสอบการใช้ งานจะอยู่ใน
รูปแบบของการเปรียบเทียบกับแผนงานก่อสร้างจริงและผลการดาเนินงานก่อสร้างจริงภาพที่ 9 แสดงผลการ
ดาเนิ น งานจริงของโครงการกรณี ศึ กษา ภาพที่ 10 แสดงผลการซิ ม มู เลทงานก่อ สร้าง 4 มิ ติ ภาพที่ 11 แสดง
Timeline แสดงแผนงานกับผลการดาเนินงานจริงของโครงการ

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการทางานของโปรแกรมในการสร้างแบบจาลอง 4 มิติ
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จากการทดสอบการใช้งานในโครงการกรณีศึกษาของโปรแกรมประเภท 4 มิติ พบว่าโปรแกรมสามารถ
แสดงกระบวนการก่อสร้างในรูปแบบ 3 มิติร่วมกับแผนงานได้ สามารถใช้สื่อสารกับบุคลากรในหน่วยงานก่อสร้างได้
ดีเนื่องจากความเสมือนจริงของกระบวนการก่อสร้างแต่ละช่วงเวลาได้ อย่างไรก็ตามพบข้อจากัดว่ามีปัญหาการ
รวบรวมข้อมูลในงานก่อสร้างเพื่อจัดทาแผนงานก่อสร้าง 4D เนื่องจากในการวางแผนงานที่มีการปรับเปลี่ยนตาม
งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง ทาให้การจัดทาแผนงานก่อสร้าง 4D ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง
ด้วย แต่พบว่าในความเป็นจริงที่หน้างานยังขาดการประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อสร้าง
แผนงานก่อสร้างที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง ทาให้ไม่สามารถจัดทาแผนงานก่อสร้าง 4D
ที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงได้
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ โปรแกรม 4 มิติในการวางแผนและการกาหนดเวลาในการก่อสร้างถนนโดยใช้
กรณี ศึ ก ษาโครงการตั ว อย่ า งเป็ น ข้ อ ก าหนดเน้ น ข้ อ มู ล เฉพาะส่ ว นงานโครงสร้ า ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ในการ
ประสานงานและสื่อสารกันระหว่างแต่ละฝ่ายในงานก่อสร้าง การวิจัยนี้ใช้ข้อมูลพื้นฐานจากโปรแกรมวางแผนงาน
ก่อสร้าง โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมสร้างแบบจาลอง 3 มิติ Autodesk Infrawork และ Civil 3D
โดยน าข้ อ มู ล พื้ น ฐานทั้ งสองส่วนไปใช้ ในโปรแกรมสร้า งแบบจ าลอง 4 มิ ติ รวมถึ งขั้ น ตอนพื้ น ฐานในการสร้า ง
แบบจาลอง 4 มิติ ในโปรแกรม Autodesk Navisworks ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปหน้าที่ของโปรแกรมในการสร้างแบบจาลอง 4 มิติ

การสร้างแบบจาลอง 4 มิติสามารถช่วยแสดงกระบวนการดาเนินงานด้านการบริหารงานก่อสร้างที่มีความ
ซับซ้อนและมีข้อมูลจานวนมากได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้ง เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และ
ผู้รับเหมาสามารถเห็นขั้นตอนต่างๆของการก่อสร้างเป็นภาพหรือข้อมูลที่สอดคล้องตามช่วงเวลาในแผนงานได้ จึง
สามารถช่วยลดปัญหาในการประสานงานและลดความขัดแย้งในการก่อสร้างได้ เนื่องจากการวางแผนงานก่อสร้างใน
รูปแบบ 4 มิติจะช่วยให้เราทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และจะได้สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาไว้ล่างหน้าก่อนที่
ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง เพื่อลดการสูญเสียจากปัญหานั้นๆ โดยโปรแกรม 4 มิตินั้น จะนาเสนอข้อมูลออกมาพร้อมกัน
ในช่วงเวลาที่จาลองขึ้นมา ซึ่งทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแม้จะไม่มีความรู้ในด้านการก่อสร้างถนนก็สามารถรับข้อมูลจากการ
นาเสนอโดยโปรแกรม 4 มิติได้โดยง่าย
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ภาพที่ 9 ผลการดาเนินงานจริงของโครงการกรณีศึกษา

ภาพที่ 10 ผลการซิมมูเลทงานก่อสร้าง 4 มิติ
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ภาพที่ 11 Timeline แสดงแผนงานกับผลการดาเนินงานจริงของโครงการ
เอกสารอ้างอิง
บวร พู ลสวัสดิ์ . (2555). การประยุกต์ใช้ โปรแกรม 4 มิติเพื่ อการวางแผนและการกาหนดเวลาในการก่อสร้าง.
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปัญญาพล จันทร์ดอน (2556). การนาระบบ BIM มาใช้ในการจัดทาแบบก่อสร้างจริง ส่วนงานระบบถนน (M&E AS
BUILT DRAWINGS) กรณี ศึ ก ษาโครงการโรงแรม เวฟพั ท ยา. วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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การศึกษาปริมาณและประเภทของดอกไม้จากศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ และพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สบู่
A study of the quantity and type of flowers from the Buriram City Pillar Shrine and the King
Rama I Monument for development to soap
รุ่งเรือง งาหอม1*, จินดาพร สืบขาเพชร2 และ คณิตตา ธรรมจริยวงศา1
Rungrueang Ngahom1*, Jindaporn Suebkumpet2 and Kanitta Thumajariyawongsa1
1อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บทคัดย่อ
ดอกไม้ที่ประชาชนนามาสักการะบูชาตามประเพณีความเชื่อของไทย หากไม่มีการจัดการที่ดีจะทาให้เกิด
เป็นขยะ ดังนั้นการคัดเลือกดอกไม้ที่มีสารที่บารุงผิวเพื่อผลิตเป็นสบู่ จึงเป็นการลดปัญหาขยะและเพิ่มคุณค่าของ
ดอกไม้ได้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจปริมาณและประเภทของดอกไม้จากศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อตรวจสอบฟอร์มาลีนและยาฆ่าแมลงใน
ดอกไม้ และเพื่อผลิตสบู่จากดอกไม้ ดาเนินการสารวจดอกไม้ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ.
2560 ทดสอบฟอร์มาลิน และยาฆ่าแมลงด้วยชุดทดสอบ ผลิตสบู่โดยใช้น้ามันราข้าว น้ามันบัว น้ามันปาล์ม น้า โซเดียมไฮดร
อกไซด์ และดอกไม้ ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของสบู่ก่อนนาไปศึกษาความพึงพอใจกับกลุ่มบุคลากรใน
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏบุ รีรัมย์ จ านวน 40 คน การศึ ก ษาพบว่า ศาลหลั ก เมื อ งจั งหวัด บุ รีรัม ย์ มี ด อกไม้ เฉลี่ ย 1.18
กิโลกรัมต่อวัน ขณะที่อนุสาวรีย์ ร.1 มีดอกไม้เฉลี่ย 0.82 กิโลกรัมต่อวัน ดอกไม้ที่พบมาก ได้แก่ ดอกดาวเรือง ดอก
มะลิ ดอกบัว และดอกกุหลาบ ซึ่งไม่พบฟอร์มาลินและยาฆ่า แมลง สบู่ดอกดาวเรือง สบู่ดอกมะลิและสบู่ดอกบัวมีค่ากรด
ด่าง 9.84-9.88 ปริมาตรของฟอง 69.67-80.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 67.00-78.67 มิลลิลิตร และการสึก
กร่อนร้อยละ 43.54-49.06 ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 94/2552 กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจสบู่
มากที่สุดด้านการไม่ระคายเคือง รองลงมา ได้แก่ ปริมาณฟองสบู่ ประสิทธิภาพการชาระล้างสิ่งสกปรก สี กลิ่น และ
ความแข็งของก้อนสบู่ การศึกษาสรุปได้ว่า ดอกไม้ที่ประชาชนนามากราบไหว้บูชาไม่ปนเปื้อนฟอร์มาลินและยาฆ่าแมลง จึง
สามารถนามาผลิตเป็นสบู่ได้อย่างปลอดภัย
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์สบู่ ดอกไม้ ดาวเรือง มะลิ บัวหลวง ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ABSTRACT
Flowers used for people’s worship according to Thai traditions without good
management will cause waste. Therefore, the flowers containing substances for nourishing the
skin to produce soap can reduce the solid waste problems and increase the value of flowers.
The objective of this research was to study the quantity and type of flowers from the Buriram
City Pillar Shrine and the King Rama I Monument to make soap from flowers, to investigate
formalin contamination and insecticide, and to study the satisfaction with soap. It had been
conducted to study the flowers from May 26 to June 25, 2017, testing formalin and insecticide
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with test kits. Soap composed of rice bran oil, coconut oil and palm kernel oil, palm oil, water,
sodium hydroxide and flower powder, respectively. The physical and chemical characteristics of
the soap products were examined before they were given to 40 Buriram Rajabhat University
personnel to study their satisfaction. This study indicated that Buriram City Pillar Shrine had the
average flowers of 1.18 kilograms per day and the King Rama I Monument had the average
flowers of 0.82 kilograms per day. The types of flowers that were found most were marigold,
followed by jasmine, lotus and rose flowers. These three types of flowers were not found
formalin and insecticides. The soap pH was 9.84-9.88; the volume of bubble was 69.67-80.00 ml;
the durability of bubble was 6 7 .0 0 -7 8 .6 7 ml and the erosion was 43.54-49.06%. This was in
accordance with the Standards of Local Products (SLP.94/2552). The satisfaction with soap, it was
found that no skin irritation was at the highest level, followed by volume of bubble, efficiency of
dirt wash, color, smell and hardness respectively. This study concluded that the flowers that
people brought to worship had no formalin contamination and insecticide, so they could be
produced as soap safely.
Keywords : Soap, flower, Tagetes spp, Jasminum sambac, Nelumbo nucifera, Buriram City Pillar
Shrine
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การท่องเที่ยวในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับความเคารพ ศรัทธา และความเชื่อในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (ณพวัศกช์ เดชชาตรี และคณะ. 2560) อย่างไรก็
ตาม การส่งเสริมการท่องเที่ยว หากขาดซึ่งการวางแผนและการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นจาก
การท่องเที่ยว ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังกรณีการจัดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล วัดเจดีย์หลวง
วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เ ข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ทาให้มีปริมาณ
ดอกไม้ ธูปเทียน และเปลือกทุเรียนมากกว่าสิบตันต่อวัน (ผู้จัดการรายวัน. 2561) สาหรับแหล่งท่องเที่ยวคานะโนด
จังหวัดอุดร ประชาชนมากราบไหว้บูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพร มากกว่า 4,000-15,000 คน
ต่อวัน (มติชน. 2560) จึงทาให้เกิดปัญหาการจัดการขยะจากดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องไหว้ พานบายศรี (ณพวัศกช์
เดชชาตรี และคณะ. 2560)
ศาลหลักเมืองและพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นสถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประชาชนนิยมนาดอกไม้ไปกราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคล ปัจจุบันยังไม่มี
รูปแบบการจัดการดอกไม้ที่เหมาะสมจึงทาให้ดอกไม้จานวนมากถูกนาไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาของกฤติยา ไชยนอก (2560) พบว่า ดอกดาวเรือง (Tagetes erecta L.) มีสารให้สีในกลุ่มแคโรทีนอยด์
คือ ลูทีน (lutein) พบประมาณ 88% และซีแซนทีน (zeaxanthin) พบประมาณ 5% ซึ่งสามารถใช้สีที่ได้จากสาร
แคโรทีนอยด์เพื่อการแต่งสีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนั้นยังใช้น้ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากดอกดาวเรืองเป็น
ส่วนประกอบสาคัญในน้าหอมที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและฆ่าเชื้อ การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าสารสกัดดอก
ดาวเรืองมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase) อีลาสเตส (elastase) และเมทริกเมตาโลโปรติเนส
(MMP-1) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนในชั้นผิวหนัง ทาให้ผิวแห้งเหี่ยว ขาดความยืดหยุ่น ดังนั้น การสารวจปริมาณ
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และชนิดของดอกไม้ที่ เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นสิ่งที่จาเป็นเพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการใช้ประโยชน์จากดอกไม้
นอกจากนั้นดอกไม้ที่รวบรวมได้จาเป็นต้องตรวจสารฟอร์มาลีนและยาฆ่าแมลงที่อาจปนเปื้อนในดอกไม้ก่อนนาไป
ผลิตสบู่ที่มีคุณ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ชุมชน มผช.94/2552 ซึ่งข้อมู ลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ยัง
สามารถนาไปใช้เป็นต้นแบบการจัดการปัญหาขยะดอกไม้ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริมาณและประเภทของดอกไม้จากศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อทดสอบฟอร์มาลินและยาฆ่าแมลงในดอกไม้จากศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อผลิตสบู่จากดอกไม้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.94/2552
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ดอกไม้จากศาลหลักเมืองพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ตรวจสอบฟอร์มาลินและยาฆ่าแมลง

ผลิตภัณฑ์สบู่ : สบู่ดอกดาวเรือง สบู่ดอกมะลิ และสบู่ดอกบัว

ศึกษาความพึงพอใจสบู่ : สี กลิ่น ฟอง ความแข็งของ
สบู่ ประสิทธิภาพการชาระล้างและการระคาย
เคือง

ตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.94/2552

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและและปริมาณ โดยสารวจดอกไม้จากศาลหลักเมืองบุรีรัมย์และ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากดอกไม้
ให้ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานผลิตภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน มผช. 94/2552 และศึ กษาความพึ งพอใจสบู่ จ ากบุ คลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1. การศึกษาปริมาณและประเภทของดอกไม้
1.1 การขออนุญาตสารวจปริมาณและชนิดดอกไม้ที่ประชาชนนามากราบไหว้ ณ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์และ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
1.2 รวบรวมและจาแนกประเภทดอกไม้ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560
2. การทดสอบฟอร์มาลินในดอกไม้
2.1 แช่ตัวอย่างดอกไม้ 1 กรัม ในน้ากลั่น 20 มิลลิลิตร นาน 5 นาที
2.2 เทสารละลายลงในขวดทดสอบที่ 1 ที่ระดับ 1 ใน 3 ของขวดทดสอบ แล้วเขย่า 15 ครั้ง
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2.3 เทน้าแช่ดอกไม้ลงในขวดทดสอบที่ 2 ปิดฝาแล้วเขย่า 15 ครั้ง
2.4 เทสารละลายลงในขวดทดสอบที่ 3 แล้วปิดฝาขวดเขย่า 15 ครั้ง
2.5 สังเกตสีของสารละลาย ถ้ามีฟอร์มาลินสารละลายสีชมพูถึงสีแดง
3. การทดสอบยาฆ่าแมลงในดอกไม้
3.1 ตัดดอกไม้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในขวดพลาสติกที่ระดับ 3 ขีด ของขวดพลาสติก
3.2 เติมน้ายาสกัด 6 มิลลิลิตร ปิดฝาขวดให้แน่น แล้วเขย่าแรงๆ ประมาณ 2 นาที
3.3 เทน้ายาสกัดลงในหลอดทดลอง แล้วจุ่มหลอดทดลองลงในบิกเกอร์ที่บรรจุน้าอุ่น
3.5 แกว่งหลอดทดลองจนน้ายาสกัดเหลือประมาณ 1 หยด แล้วยกออกหมุนหลอดจนแห้ง
3.6 เติมน้ายาทดสอบที่ 2 จานวน 3 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่ระเหยน้ายาสกัดออก และ 3 มิลลิลิตร ลง
ในหลอดทดลองพลาสติกที่เป็นหลอดควบคุม แล้วเขย่าให้เข้ากัน
3.7 เทน้ากลั่น 1 มิลลิลิตร ลงในขวดทดสอบที่1 แล้วเทลงในหลอดทดลองและหลอดควบคุม 2 หยด
3.8 เทน้ายาจากหลอดทดลองลงในหลอดพลาสติก แล้วผสมน้ายาทดสอบที่ 3 ด้วยน้ ากลั่น 1.5
มิลลิลิตร
3.9 เติมน้ายาทดสอบที่ 3 ลงในหลอดพลาสติกและหลอดควบคุม หลอดละ 2 หยด เขย่าให้เข้ากันและ
สังเกตสีที่เกิดขึน้ ทันที ถ้ามีสีส้มไม่ยาฆ่าแมลงและมีสีชมพูมียาฆ่าแมลง
4. การผลิตสบู่
4.1 การเตรียมผงดอกไม้ ทาความสะอาดดอกไม้ด้วยน้าสะอาด ตากให้แห้ง บดดอกไม้ด้วยเครื่องปั่น
แล้วเก็บรักษาผงดอกไม้ในขวดแก้วสะอาดที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ
4.2 สบู่ มี ส่วนประกอบ ได้ แก่ น้ ามั น ราข้ าว น้ ามั น บั ว น้ ามั น ปาล์ม โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ และน้ า
สาหรับวัตถุดิบอื่นที่เป็นส่วนผสมของสบู่สูตรต่างๆ ได้แก่ ดอกดาวเรือง ดอกมะลิ และดอกบัว (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของสบู่
รายละเอียด
น้ามันราข้าว (กรัม)
น้ามันบัว (กรัม)
น้ามันปาล์ม (กรัม)
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (กรัม)
น้า (กรัม)
ผงดอกดาวเรือง (กรัม)
ผงดอกมะลิ (กรัม)
ผงดอกบัว (กรัม)

สบู่ดอกดาวเรือง
280
210
210
99
210
8
-

สบู่ดอกมะลิ
280
210
210
99
210
8
-

สบู่ดอกบัว
280
210
210
99
210
8

4.3 ขั้นตอนการผลิตสบู่
4.3.1 ชั่งน้ามันราข้าว 280 กรัม น้ามันปาล์ม 210 กรัม น้ามันบัว 210 กรัม แล้วผสมให้เข้ากัน
4.3.2 ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 99 กรัม ในน้าสะอาด 210 กรัม ในภาชนะพลาสติก โดยการ
ค่อยๆ เทโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในน้าสะอาด จากนั้นเทสารละลายในน้ามันในข้อ 4.3.1
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4.3.3 เติมผงดอกไม้ในแต่ละสูตรดังนี้
4.3.4 สบู่ดอกดาวเรือง เติมดอกดาวเรือง 8 กรัม
4.3.5 สบู่ดอกบัว เติมดอกบัว 8 กรัม
4.3.6 สบู่ดอกมะลิ เติมดอกมะลิ 8 กรัม
4.4 ผสมสารทั้งหมดของแต่ละสูตรให้มีลักษณะเป็นเนื้อครีม (คล้ายนมข้น)
4.5 เทสบู่ลงแม่พิมพ์ แล้วเคาะแม่พิมพ์ขึ้นลงเพื่อให้เนื้อสบู่เรียบเนียน
4.6 รอให้สบู่แข็งตัว ใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง จึงตัดสบู่ให้เป็นก้อน
4.7 ห่อสบู่ด้วยฟิล์มห่อสบู่ รอจนครบ 21 วันจึงนามาใช้ได้
5. การทดสอบคุณสมบัติสบู่
5.1 สีและสิ่งแปลกปลอม ทดสอบโดยการตรวจพินิจ
5.2 วัดกรดด่าง โดยละลายสบู่ 1 กรัม ในน้ากลั่น 100 มิลลิลิตร แล้ววัดค่าด้วยเครื่องพีเอช
5.3 ทดสอบปริมาตรโดยละลายสบู่ 1 กรัม ด้วยน้ากลั่น 20 มิลลิลิตร เทสารละลายลงในกระบอก
ตวงขนาด 100 มิลลิลิตร ปิดด้วยพาราฟิล์มแล้วเขย่า 40 ครั้ง บันทึกระดับฟองและคานวณตามสมการที่ 1
ปริมาตรฟองสบู่ (มิลลิลิตร) = ระดับฟองสบู่ (นาที) - ปริมาตรน้ากลั่น (มิลลิลิตร)

(1)

นากระบอกตวงที่บันทึกระดับฟองแล้ว ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที บันทึกระดับฟองสบู่อีกครั้ง คานวณความคงทนของฟอง
ตามสมการที่ 2
ความคงทนของฟองสบู่ (มิลลิลิตร) = ระดับฟองสบู่ (นาที) - ปริมาตรน้ากลั่น (มิลลิลิตร)

(2)

5.4 ทดสอบการสึกกร่อน โดยแช่สบู่ 10 กรัม ในน้า 40 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที หมุนบนฝ่ามือ
40 รอบ แล้วล้างฟองทิ้งด้วยน้า ทาซ้าอีก 3 ครั้ง แล้วชั่งน้าหนักสบู่ คานวณการสึกกร่อนของสบู่ตามสมการที่ 3
การสึกกร่อน (ร้อยละ) = น้าหนักก่อน (กรัม) – น้าหนักหลัง (กรัม) x 100
(3)
หนักก่อน (กรัม)
5.5 การศึกษาความพึงพอใจ
ประชากร ได้แก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกลุ่มตัวอย่าง 40 คน เลือกจาก
บุคคลที่สนใจและเต็มใจเข้าร่วมวิจัย จากนั้นอธิบายการประเมินความพึงพอใจสบู่แต่ละสูตร รวบรวมแบบประเมิน
จากกลุ่มตัวอย่าง ภายหลังการใช้สบู่ 3 สัปดาห์ การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด
(2553) ดังนี้
4.51 - 5.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ปริมาณและประเภทของดอกไม้
การศึ ก ษาปริม าณดอกไม้ ระหว่ า งวั น ที่ 26 พฤษภาคม ถึ ง วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2560 พบว่ า
ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณดอกไม้เฉลี่ย 1.18 กิโลกรัมต่อวัน จาแนกเป็นวันหยุดราชการ 0.92 กิโลกรัม
ต่อวัน และวันทางาน 1.35 กิโลกรัมต่อวัน ขณะที่อนุสาวรีย์ ร.1 มีดอกไม้ 0.82 กิโลกรัมต่อวัน วันหยุดราชการ 1.01
กิโลกรัมต่อวัน และวันทางาน 0.73 กิโลกรัมต่อวัน สาหรับประเภทของดอกไม้ที่มากที่สุด ได้แก่ ดอกดาวเรือง
รองลงมา ได้แก่ ดอกมะลิ ดอกบัว และกุหลาบ ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ปริมาณ (กิโลกรัม/วัน) และประเภทดอกไม้จากศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และอนุสาวรีย์ ร.1
ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
อนุสาวรีย์ ร.1
วัน เดือน ปี
ปริมาณ
ประเภท
ปริมาณ
ประเภท
26/5/2560
0.5
ดาวเรือง มะลี กุหลาบ
0.7
ดาวเรือง
27/5/2560
0.8
ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ
0.3
ดาวเรือง
28/5/2560
1.6
ดาวเรือง
4.1
ดาวเรือง มะลิ
29/5/2560
1.9
ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ
0.3
ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ
30/5/2560
0.9
ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ
0.5
ดาวเรือง บัว
31/5/2560
1.4
ดาวเรือง
0.5
ดาวเรือง บัว
1/6/2560
1.2
ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ
1.8
ดาวเรือง
2/6/2560
2.0
กุหลาบ มะลิ ดาวเรือง
0.4
กุหลาบ มะลิ ดาวเรือง
3/6/2560
0.8
ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ
0.7
ดาวเรือง บัว
4/6/2560
0.8
ดาวเรือง
0.4
ดาวเรือง
5/6/2560
1.5
ดาวเรือง
1.8
ดาวเรือง
6/6/2560
2.4
ดาวเรือง
0.4
ดาวเรือง
7/6/2560
0.9
ดาวเรือง
0.7
ดาวเรือง บัว
8/6/2560
1.2
ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ
0.6
ดาวเรือง
9/6/2560
1.3
ดาวเรือง
2.0
ดาวเรือง
10/6/2560
0.5
ดาวเรือง
0.9
ดาวเรือง
11/6/2560
1.0
ดาวเรือง
1.1
ดาวเรือง บัว
12/6/2560
2.1
ดาวเรือง
0.6
ดาวเรือง
13/6/2560
1.8
ดาวเรือง
0.1
ดาวเรือง
14/6/2560
1.7
ดาวเรือง
0.2
ดาวเรือง
15/6/2560
1.2
ดาวเรือง
0.3
ดาวเรือง
16/6/2560
1.3
ดาวเรือง
0.2
ดาวเรือง
17/6/2560
0.5
ดาวเรือง
0.2
กุหลาบ มะลิ ดาวเรือง
18/6/2560
1.0
ดาวเรือง
0.3
ดาวเรือง
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
วัน เดือน ปี
19/6/2560
20/6/2560
21/6/2560
22/6/2560
23/6/2560
24/6/2560
25/6/2560

ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณ
ประเภท
1.6
ดาวเรือง
0.6
ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ
1.0
ดาวเรือง
0.5
ดาวเรือง
0.5
ดาวเรือง
0.7
ดาวเรือง
1.5
ดาวเรือง

ปริมาณ
0.3
1.4
1.2
0.9
0.4
1.4
0.7

อนุสาวรีย์ ร.1
ประเภท
ดาวเรือง บัว
ดาวเรือง บัว
ดาวเรือง
ดาวเรือง
ดาวเรือง
ดาวเรือง
ดาวเรือง

2. ผลการทดสอบสารปนเปื้อนในดอกไม้
การทดสอบฟอร์มาลินและยาฆ่าแมลงด้วยชุดตรวจสอบ พบว่า ดอกดาวเรือง ดอกมะลิและดอกบัว ที่
ประชาชนนามาสักการบูชา ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไม่พบฟอร์มาลินและยาฆ่าแมลงในดอกไม้ทั้งสามชนิด (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบฟอร์มาลินและยาฆ่าแมลง
ดอกไม้
ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ฟอร์มาลิน
ยาฆ่าแมลง
ดอกดาวเรือง
ไม่พบ
ไม่พบ
ดอกมะลิ
ไม่พบ
ไม่พบ
ดอกบัว
ไม่พบ
ไม่พบ

อนุสาวรีย์ ร.1
ฟอร์มาลิน
ยาฆ่าแมลง
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

3. คุณสมบัติของสบู่
3.1 ลักษณะทั่วไปของสบู่
การศึกษาลักษณะทั่วไปของสบู่น้ามันประกอบด้วยสี และสิ่งแปลกปลอม พบว่า สบู่ดอกดาวเรือง
เป็น สีน้าตาลเข้ม สบู่ดอกมะลิเป็นสีน้าตาล และสบู่ดอกบัวเป็นสีน้าตาล ซึ่งสบู่ทั้งสามสูตรไม่มีสิ่งแปลกปลอมและมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 94/2552 (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ลักษณะทั่วไปของสบู่
สบู่

ลักษณะทั่วไป
สีเหลือง ไม่มีสิ่งแปลกปลอม

สบู่ดอกดาวเรือง
สีน้าตาล ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
สบู่ดอกมะลิ
สีน้าตาล ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
สบู่ดอกบัว
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 94/2552

ไม่มีสิ่งแปลกปลอม

3.2 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสบู่
สบู่ดอกดาวเรือง สบู่ดอกมะลิและสบู่ดอกบัวมีค่ากรดด่าง 9.84-9.88 ปริมาตรของฟอง 69.67-80.00
มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 67.00-78.67 มิลลิลิตร และการสึกกร่อนร้อยละ 43.54-49.06 ซึ่งมีคุณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 94/2552 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสบู่ (ค่าเฉลี่ย±SD)
ชุดการทดลอง
กรดด่าง
ปริมาตรฟอง
ความคงทนของฟอง
(มิลลิลิตร)
(มิลลิลิตร)
สบู่ดอกดาวเรือง
9.84±0.16
80.00±0.00
78.67±0.33
สบู่ดอกมะลิ
9.88±0.03
75.00±1.33
71.33±1.33
สบู่ดอกบัว
9.85±0.10
69.67±3.11
67.00±3.50
เกณฑ์มาตรฐาน
8–10
ปริมาตรมากพอ
ความคงทนของฟองดี

การสึกกร่อน
(ร้อยละ)
48.82±2.43
49.06±3.46
43.54±2.11
สึกกร่อนน้อยที่สุด

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจสบู่ผลิตภัณฑ์สบู่
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจสบู่ดอกดาวเรือง สบู่ดอกบัว และสบู่ดอกมะลิ เฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (3.62-3.83)
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุดด้านการไม่ระคายเคือง (4.6-4.8) รองลงมา
ได้แก่ ปริมาณของฟองสบู่ (4.2-4.7) ประสิทธิภาพการชาระล้างสิ่งสกปรก (4.1-4.5) สีของสบู่ (4.1-4.5) กลิ่นสบู่ (3.84.2) และความแข็งของก้อนสบู่ (3.7-4.2) ตามลาดับ (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์สบู่
รายละเอียด
สี
กลิ่น
ความแข็งของก้อนสบู่
ปริมาณของฟองสบู่
การไม่ระคายเคือง
ประสิทธิภาพการชาระล้างสิ่งสกปรก
ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจสบู่ (x̄±SD)
สบู่ดอกดาวเรือง
สบู่ดอกบัว
สบู่ดอกมะลิ
มาก (4.1±0.57)
มาก (4.5±0.71)
มาก (4.2±0.79)
มาก (3.8±0.42)
มาก (4.0±0)
มาก (4.4±0.52)
มาก (3.7±0.67)
มาก (3.7±0.82)
มาก (4.2±0.79)
มากที่สุด (4.7±0.48)
มาก (4.2±0.79)
มาก (4.5±0.71)
มากที่สุด (4.7±0.48) มากที่สุด (4.6±0.52)
มากที่สุด (4.8±0.42)
มาก (4.1±0.74)
มาก (4.2±0.06)
มาก (4.5±0.71)
มาก (3.62±0.56)
มาก (3.67±0.48)
มาก (3.83±0.66)

อภิปรายผล
ศาลหลักเมืองและพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมย์
มีปริมาณดอกไม้เฉลี่ย 0.82-1.18 กิโลกรัมต่อวัน ประชาชนส่วนใหญ่สักการะบูชาด้วยดอกดาวเรือง ดอกมะลิ และ
ดอกบัว ซึ่งดอกไม้ดังกล่าวไม่พบฟอร์มาลินและยาฆ่าแมลง นอกจากนั้นสบู่ที่ผลิตจากดอกดาวเรือง ดอกบัว และ
ดอกมะลิงยังมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 94/2552 และกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจด้านการไม่
ระคายเคือง ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปริมาณของฟองสบู่ ประสิทธิภาพการชาระล้างสิ่งสกปรก สีของสบู่ กลิ่น
สบู่ และความแข็งของก้อนสบู่ ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากสบู่มีส่วนประกอบที่สาคัญคือ น้ามันมะพร้าว ซึ่งมีสรรพคุณให้สบู่
ที่แข็งและมีฟ องเป็นครีม แต่อาจจะทาให้ ผิ วแห้ง จึงต้องใช้น้ามัน อื่นๆ ร่วมด้วยเพื่ อเพิ่มความชุ่ มชื้ น น้ามัน ปาล์มมี
สรรพคุณให้สบู่เป็นก้อนแข็ง มีความคงทน ฟองเป็นครีม น้ามันราข้าวได้สบู่สีขาวอมเหลือง เนื้อสบู่นิ่ม ฟองน้อยละเอียด
ให้ความชุ่มชื้นสูง (ปิยะวรรณ ถูสินแก่น. 2556) สบู่ดอกดาวเรืองมีสารฟราโวนอยและไกลโคไซด์ ที่มีสรรพคุณต้านการเจริญของเชื้อ
แบคที เรี ย (รั ต นาภรณ์ พรหมศรั ท ธา, มั ณ ฑนา มิ ล น และ อารมณ์ แสวงนิ ช ย์ . 2556) สบู่ เป็ น สี น้ าตาล ไม่ มี สิ่ ง
แปลกปลอม ความเป็นกรดด่าง 9.84 ปริมาตรฟองของสบู่ 80.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 78.67 มิลลิลิตร
การสึ ก กร่ อ นร้ อ ยละ 48.82 สบู่ ด อกมะลิ พ บสารแจสมิ น และสารแซมแบซิ น มี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยบ ารุ ง ผิ ว พรรณ
โดยเฉพาะผิวแห้งและผิวแพ้ง่าย เพิ่มความยืดหยุ่นของผิว และช่วยลดแผลเป็น (นริสสา บุษรานนท์. 2555) สบู่ไม่มีสิ่ง
แปลกปลอม ความเป็นกรดด่าง 9.88-ปริมาตรฟอง 75.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 71.33 มิลลิลิตร การสึก
กร่อนร้อยละ 49.06 สบู่ดอกบัวมีสารแคมเฟอโรล มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระสามารถยับยั้งเอนไซด์ไทโลซิเนสที่เป็น
สาเหตุของผิวคล้า (ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย และชฎาพร นุชจังหรีด. 2557) สารซาโปนิน แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ ฟลาโว
นอยด์ คู ม าริ น คาร์ดิ แ อคไกลโคไซด์ มี ฤ ทธิ์ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (ธาริณี แดงน้ อ ย. 2559) สบู่ เป็ น สี น้ าตาล ไม่ มี สิ่ ง
แปลกปลอม ความเป็นกรดด่าง 9.85 ปริมาตรฟองของสบู่ 69.67 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 67.00 มิลลิลิตร การสึกกร่อน
ร้อยละ 43.54 สบู่ดอกดาวเรือง ดอกบัว และดอกมะลิ เมื่อเทียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า ค่ากรดด่างของสบู่
มากกว่าสบู่มะขามป้อม สบู่มะขาม และสบู่ไขกระบก ปริมาตรฟองใกล้เคียงกับสบู่มะขามป้อม สบู่มะขามและสบู่ไข
กระบก แต่มากกว่าสบู่มะพร้าวและสบู่ราข้าว ความคงทนของฟองสบู่มากกว่าสบู่มะพร้าวและสบู่ราข้าว การสึกกร่อน
ของสบู่มีค่ามากกว่าสบู่ราข้าว และสบู่ไขกระบก แต่มีค่าน้อยกว่าสบู่มะพร้าว (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 กรดด่าง ปริมาตรฟอง ความคงทนของฟอง การสึกกร่อนของสบู่
สบู่
กรด ปริมาตร ความคงทน การสึก
ด่าง
ฟอง
ฟอง
กร่อน
อ้างอิง
(มิลลิลิตร) (มิลลิลิตร) (ร้อยละ)
มะขามป้อม 8.70
75
3.30
พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต และคณะ. 2559
มะพร้าว
9.85 46.67
27.50
98.10 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล. 2556
มะขาม
7.30
80
ศศิธร แท่นทอง และคณะ. 2554
ราข้าว
10.97 43.67
34.33
17.11 ขจรศักดิ์ เขมสารโสภณ และคณะ. 2560
ไขกระบก
9
85
80
14
ธิติสุดา ตระกูลหูทิพย์. 2559
สรุปผลการวิจัย
ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณดอกไม้ที่ประชาชนนามาบูชาเฉลี่ย 1.18 กิโลกรัมต่อวัน ขณะที่พระ
บรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีปริมาณดอกไม้เฉลี่ย 0.82 กิโลกรัมต่อวัน
ประเภทดอกไม้ ที่ พบมากที่ สุ ด ได้ แก่ ดอกดาวเรือง รองลงมา ได้ แก่ ดอกมะลิ และดอกบั ว ซึ่ งดอกไม้ เหล่ านี้ ไม่ พ บ
ฟอร์มาลินและยาฆ่าแมลงในดอกไม้ เมื่อนามาผลิตสบู่พบว่า สบู่ดอกดาวเรือง สบู่ดอกบัว และสบู่ดอกมะลิ เป็นสี
น้าตาลอ่อนถึงน้าตาลเข้มตามสีของสบู่สมุนไพรที่เพิ่มลงไป สบู่ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาตร
ฟอง ความคงตัวของฟองสบู่ และอัตราการสึกกร่อน มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ชุมชน มผช. 94/2552
นอกจากนั้นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน 40 คน ยังพึงพอใจสบู่ดอกดาวเรือง สบู่ดอกบัว และสบู่
ดอกมะลิ ด้านการไม่ระคายเคืองในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปริมาณของฟองสบู่ ประสิทธิภาพการชาระล้างสิ่ง
สกปรก สี กลิ่น และความแข็งของก้อนสบู่ ตามลาดับ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ที่อานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
ขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ที่อนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์สาหรับ
การวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
กฤติ ย า ไชยนอก. (2560). ดาวเรือ ง .. ดอกไม้ ถ วายพ่ อ . [ออนไลน์ ]. แหล่ ง ที่ ม า : http://www.pharmacy.
mahidol.ac.th/th/knowledge/article. [10 ธันวาคม 2560].
ขจรศักดิ์ เขมสารโสภณ และมยุรี กลยาวัฒนกุล . (2560). การพัฒนาสบู่ธรรมชาติต้นแบบที่ประกอบด้วยราข้าว.
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง สานัก
วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
ณพวัศกช์ เดชชาตรี, กฤตติกา แสนโภชน์, อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ และ ธนกฤต ทุริสุทธิ์. (กันยายน - ธันวาคม 2560).
“ยุทธศาสตร์การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คาาชะโนด อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี .”
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์. 34(3) : 224-246.
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ณพวัศกช์ เดชชาตรี, กฤตติกา แสนโภชน์, อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ และ ธนกฤต ทุริสุทธิ์. (2560). อ้างจาก Brereton,
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การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้า
ของกลุ่มเกษตรกรอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
CONSTRUCTING AND EVALUATING A COMPRESSING MACHINE AND ITS EFFICIENCY TO PROCESS
FERMENTED FISH PRODUCTS OF FARMER GROUPS IN SELAPHUM DISTRICT, ROI ET PROVINCE
สิทธเดช หมอกมีชัย1 และ ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย2
Sittadach Morkmechai 1 and Sasikarn Morkmechai2
1อาจารย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2อาจารย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบสร้างเครื่องอัดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้า สาหรับกลุ่มธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตของอุตสาหกรรม
ปลาร้าให้ ส ามารถผลิ ต ในรูป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลาย จึ งเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ต้ อ งมี เทคโนโลยี ในการผลิ ต ที่
เหมาะสม งานวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดาเนินงานวิจัย มี 3 ส่วน และใช้แบบสอบถามในการประเมินคุณภาพในแต่ละส่วน
โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานจานวน 10 กลุ่ม และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ส่วนแรกการออกแบบสร้างเครื่องอัด เป็น
นวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต โดยการนาผงปลาร้าที่แปรรูปแล้วใส่ในช่องถาดหลุมสี่เหลี่ยม จานวน
6 ถาดหลุม แล้วกดสวิตซ์ควบคุมให้มอเตอร์ทางานโดยกระแทกหรืออัดผงทีอยู่ในถาดหลุมสี่เหลี่ยม และกดชุดผลัก
ก้อนเพื่อทาการดันก้อนปลาร้าในหลุ มออกมา ส่วนที่สองหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องอัด โดยนาไปใช้
ทดลองกับกลุ่มผู้ใช้งาน และผู้เชี่ยวชาญ ส่วนที่สาม ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของการใช้งาน ซึ่งพบว่าผลการ
ทดสอบการใช้เครื่องอัด รวมทั้ง 3 ด้าน พบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
4.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย
4.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 อยู่ใน ระดับดี
คาสาคัญ : เครื่องอัด, ปลาร้าผง, ปลาร้าก้อน
ABSTRACT
The aim of this research was to construct a compressing machine and evaluate its
efficiency in order to process fermented fish products of local community enterprises in
Selaphum District, Roi Et Province. The benefit of the constructed compressing machine would
expand manufacturing capability in the fermented fish industry by processing fermented fish into
various forms of products. In so doing, such an appropriate technology should be invented. The
research methodology was divided into three phases. A constructed questionnaire was employed
in each of the phases. The samples included ten groups of the compressing machine users and
three experts. In phase 1, the compressing machine was designed and developed. The concept
of expanding manufacturing capability of the fermented fish production was processing soft and
powdery fermented fish into cubes. In the work process of the compressing machine, powdery
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fermented fish was put in six metal rectangle trays. Then, the motor, which was controlled by a
switch, pressed the powdery fermented fish into cubes. Finally, the cubes were pushed out from
the trays. In phase 2, the efficiency of the developed compressing machine was evaluated by
implementing it among the sample users and the experts. In phase 3, satisfaction of the
compressing machine was examined. The results from the evaluation of the three aspects of the
compressing machine indicated that, as a whole, the users showed a high level of satisfaction
with a mean score of 4.56 (S.D. = 0.64). Similarly, the experts expressed a high level of
satisfaction with a mean score of 4.41 (S.D. = 0.69).
Keywords : Compressing machine, Powdery Fermented Fish, Cubic Fermented Fish
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้าเพื่อจาหน่าย
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบปลาร้าน้าบรรจุขวด มักจะพบกับปัญหาในเรื่องของการขนส่ง การเก็บรักษา ปัญหาดังกล่าว
จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตของอุตสาหกรรมปลาร้าให้
สามารถผลิตในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สะดวกในการขนส่งและการเก็บรักษา เมื่อนาออกจาหน่ายจะช่วย
ลดต้นทุน ลดเวลาในการผลิต ดังนั้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้าให้อยู่ในรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนั้น
สามารถท าเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป ในรู ป ของ น้ า ครีม ผง และก้ อ น กลุ่ ม เกษตรกรที่ ท าการแปรรูป ปลาร้า จึ ง
จาเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการแปรรูป เพื่อการขยายความต้องการของผู้บริโภค จากการสารวจสอบถาม
ผลิตภัณฑ์ชนิดที่เป็นก้อนเป็นที่สนใจและความต้องการของตลาดเพราะ ใช้งานง่าย สะดวกในการพกพา เก็บรักษา
ได้นาน และขนส่งในที่ไกลๆได้ มีการสั่งซื้อจากผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งจานวนมาก แต่กาลังการผลิตที่ทา
ด้วยมือนั้น ผลิตได้จานวนน้อยและใช้เวลานาน เพราะเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตปัจจุบัน ทราบว่ากลุ่มผู้ผลิตยังขาด
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตที่ทั นสมัย โดยเฉพาะการแปรรูปปลาร้าก้อน เดิมใช้ วิธีหยอดผงปลาร้าลงในถาดหลุม
สี่เหลี่ยมแล้วใช้มือกด แต่เมื่อทาการกดออกมาเป็นก้อนแล้วก้อนจะไม่แข็งแรง เนื่องจากความหนาแน่นของก้อนนั้น
มีน้อยทาให้แตกหักได้ง่าย และจานวนที่ผลิตแต่ละครั้งได้จานวนน้อย โดยเฉพาะเมื่อเวลาหยิบก้อนปลาร้ามาห่อใน
ซองพลาสติกก่อนนาใส่กล่องเพื่อออกจาหน่าย ประกอบกับต้องใช้เวลานานในการขึ้นก้อนปลาร้า จากปัจ จัยและ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
และต้นทุนไม่สูงมากนักมาช่วยแก้ไขปัญหา โดยนาเอาเทคโนโลยี การควบคุมมอเตอร์และการออกแบบให้เหมาะสม
มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาเครื่องอัด ซึ่งเครื่องอัดที่ สร้างและออกแบบนั้น เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ใน
การบีบอัดวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ชนิดอ่อนและผงให้เป็นก้อน เพื่อช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อน เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณภาพและโอกาสทางการตลาดที่มากขึ้น โดยมีค่าความหนาแน่นและรูปแบบก้อนจะอยู่ในช่วงที่เหมาะสม
โดยจัดทาโครงการวิจัย สร้างเครื่องอัดแล้วเผยแพร่ทดลองใช้ ท าการทดสอบหาคุ ณ ภาพการออกแบบ การหา
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่อง และความพึงพอใจการใช้งานโดยภาพรวม จากผู้ใช้งานและผู้เชี่ยวชาญ จาก
โครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้งาน มีการนาเครื่องอัดนี้ไปใช้จริ งกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูป
ปลาร้า เป็นที่สนใจอย่างมากจากกลุ่มประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ นอกพื้นที่อื่นๆ มากขึ้น เครื่องอัดนี้
สามารถผลิตได้ปริมาณมากและใช้เวลาน้อย สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้ ช่วยให้เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพให้กับกลุ่ม
เกษตรกรในท้ องถิ่น และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ จ ะส่งเสริมเศรษฐกิจชุ มชนและการพึ่ งพาตนเองของ
เกษตรกรให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อออกแบบสร้างเครื่องอัดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้า
2. เพื่อหาประสิทธิภาพในการทางานของเครื่องอัด
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องอัด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องอัด และนามาถ่ายทอดเทคโนโลยีการอัดปลาร้าก้อน พร้อมหาคุณภาพ
การออกแบบเครื่องอัด หาประสิทธิภาพการทางานเครื่องอัดและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานและผู้เชี่ยวชาญ
และทาการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลองในการนามาเผยแพร่กับผู้ที่สนใจ กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
สมรรถนะของเครื่องอัดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปลาร้า
•คุณภาพการออกแบบ
•ประสิทธิภาพการทางาน
•ความพึงพอใจการใช้งานภาพรวม

•เครื่องอัด

-ระยะเวลาในการอัด
-ความชื้นผงอัด

ภาพที่1 แสดงกรอบแนวความคิดของในการวิจัย
การออกแบบทางวิศวกรรม
การออกแบบทางวิ ศ วกรรมเป็ น กระบวนการสร้า งชิ้ น ส่ ว น อุ ป กรณ์ หรื อ ระบบใหม่ ส าหรับ วิ ศ วกร
ผู้ออกแบบจะต้องตั้งตาถามว่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือระบบที่ต้องการจะสามารถสร้างด้วยวัสดุอะไรและด้วยวิธีใดบ้าง
และจะต้องหาคาตอบออกมาตามปัจจัยที่เป็นข้อกาหนดทางเทคนิคที่ต้องปฏิบัติตาม (บัญชา ธนบุญสมบัติ. 2543:
6) ดังนี้
1. ข้อกาหนดด้านสมรรถนะการใช้งานของสิ่งที่ต้องการจะสร้างคืออะไร คาตอบคือคุณสมบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานนั้นๆ เช่นสมบัติทางกล ทางกายภาพ ทางไฟฟ้า มาเหล็ก เป็นต้น และข้อกาหนดทางเคมี
จะต้องป็น อย่างไร
2. ข้อมูลสาหรับการออกแบบมีครบแล้วหรือไม่ และครอบคลุมข้อกาหนดทั้งหมดแล้วหรือยัง
3. สิ่ งที่ ส ร้า งใหม่ ส ามารถเข้ า กั น ได้ กั บ ชิ้ น ส่ วน อุ ป กรณ์ และระบบที่ มี อ ยู่ เดิ ม หรือ ไม่ จ ากนั้ น จะต้ อ ง
พิจารณาเพื่อการตัดสินใจเลือกวัสดุและกรรมวิธีการผลิตดังนี้
- วัสดุที่กาลังพิจารณาหาได้ง่ายเพียงใด เชื่อถื อได้แค่ไหน จาเป็นต้องทาการตรวจสอบ สภาพการ
ใช้งานบ่อยแค่ไหน เสียค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน
- ราคาวัสดุกระบวนการผลิตในระดับที่ยอมรับได้เป็นเท่าไร และเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นแล้ว
เป็นอย่างไร
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- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการเลือกใช้วัสดุนี้เปผ้นอย่างไร และเมื่อ ชิ้นส่วนหรือระบบหมดอายุ
แล้ว เราจะจัดการอย่างไร
- ในกรณี ที่ชิ้นส่วนหรือระบบเกิดความเสียหายระหว่างการใช้งาน จะมีผลกระทบโดยตรงและ
ผลกระทบต่ อ เนื่ อ งอย่ า งไรบ้ า ง จะเกิ ด อะไรขึ้ น ในกรณี ที่ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ วั ส ดุ การด าเนิ น การออกแบบ
เครื่องจักรกลหรือชิ้นส่วนจะต้องประกอบไปด้วยหลักการและขั้นตอน (มานพ ตันตระบัณฑิตย์. 2545: 1) ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) คือ การเลือกงานที่จะออกแบบ
2. แนวคิด (Concept) คือ การแจงรูปแบบของงานออกแบบ การแบ่งแยกของระบบทางานรวมไปเป็น
ระบบการทางานย่อย (Subsystem) การรวมแนวการออกแบบเพื่อให้เกิ ดเป็นระบบทางานรวม การประเมินคุณค่า
แนวการออกแบบในเชิงวิศวกรรมและเชิงเศรษศาสตร์
3. การออกแบบร่าง (Lay Out) คือ การออกแบบร่างอย่างเป็นมาตราส่วน โดยจะต้องมีการประเมิน
คุณ ค่าการออกแบบร่างเชิงวิศวกรรม เชองเศรษศาสตร์ และการปรับปรุงออกแบบร่างให้ดีขึ้นด้วยการออกแบ บ
รูปร่างในโซนต่างๆ ให้ดูเหมาะสมมากขึ้น
4. การออกแบบรายละเอียด คือ การเขียนรายละเอียดรูร่างชิ้นส่วนย่อยให้มีความเหมาะสม(การเลือกใช้
ชิ้นส่วนมาตราฐาน เช่น สกรู สลัก โซ่ สายพาน เป็นต้น ตารางรายการวัสดุ วิธีการผลิต การประกอบ การขนส่ง
และการเก็บรักษา การตรวจสอบต้นทุนการผลิต การสร้างชุดต้นแบบ (Prototype) หรือ (Model) และการตัดสินใจ
เพื่อการผลิต) ขั้นตอนในการออกแบบทั่วไปซึ่งงานบางประเภทอาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนดังกล่าวนี้ก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและกรรมวิธีในการออกแบบ (วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ ; และชาญ ภนัดงาน. 2534: 14) มี
ขั้นตอนดังนี้ ดังภาพที่2
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รับรู ้ความต้องการ

ลักษณะเฉพาะ
ป้อนกลับ
ศึกษารายละเอียด
ป้อนกลับ
สังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ

ออกแบบเบื้องต้นและปรับปรุ ง

ออกแบบรายละเอียด

ป้อนกลับ

ป้อนกลับ
สร้างต้นแบบและทดสอบ

ออกแบบสาหรับผลิต

ส่ งผลิตภัณฑ์ออก

ภาพที่2 ขั้นตอนการออกแบบที่มีวงป้อนกลับ
ที่มา: วริทธิ์ อึ๊ภากรณ์; และ ชาญ ถนัดงาน.(2534). การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. หน้า 14.
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มผู้ใช้ หมายถึง ชาวบ้านที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัด อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือ
สัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน
ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการการใช้เครื่องอัด จากการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปปลาร้าอัดก้อน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความเต็มใจ รวมทั้งความคิ ดเห็นในทางที่ดีต่อ สิ่งที่ตนต้องการจะเรียนรู้ โดย
จุดมุ่งหมายปลายทางคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชาวบ้านให้มีความพึงพอใจที่ดีต่อเครื่องอัดที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย ขอบเขตการวิจัย และ วิธีดาเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขต
ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนีได้กาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาดังนี
1. กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มที่ทาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้า สาหรับกลุ่ม OTOP, วิสาหกิจชุมชน หรือ
กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กในแต่ละชุมชน จานวน 20 กลุ่มในเขตอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธี สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย คือ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน และ
กลุ่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้า จานวน 10 กลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องอัด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินสมรรถนะของเครื่องอัด เป็น 3 ด้าน ดังนี้
- สร้างแบบประเมินด้านคุณภาพการออกแบบ โดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและหัวข้อที่
เหมาะสมในการประเมินด้านคุณภาพการออกแบบของเครื่องอัด
- สร้างแบบประเมินหาประสิทธิภาพการทางาน โดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่ อศึกษาและหัวข้อที่
เหมาะสมในการประเมินด้านประสิทธิภาพการทางานของเครื่องอัด
- สร้างแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานภาพรวม โดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและ
หัวข้อที่เหมาะสมในการประเมินด้านความพึงพอใจการใช้งานภาพรวม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่อบรมการใช้เครื่องอัดร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งาน และผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้เครื่องมือที่ออกแบบทาการประเมินสมรรถนะเครื่องอัด ตามแบบเครื่องมือที่กาหนดขึ้น เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการพัฒนาเครื่องอัด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินคุณภาพด้านการออกแบบเครื่องอัด กาหนดตัวแทนผู้ใช้งาน 10 กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ทา
การประเมินผลด้านคุณ ภาพการออกแบบของเครื่องอัด การหาประสิทธิภาพการทางาน และ หาความพึงพอใจ
ภาพรวมในการใช้งาน ประเมินเป็นระดับความเห็น 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิธีการสร้างแบบประเมินตามวิธีของ
Likert ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Ratting scale) 5 ระดับดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ไม่มีความพึงพอใจ
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และนามาวิเคราะห์โดยใช้สูตร
ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานและผู้เชี่ยวชาญ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผู้ประเมิน โดย
กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยเป็นช่วง 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง
การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากผู้ประเมิน(ล้วนและอังคณา สายยศ , 2538)
S=

เมื่อ

n fx 2 − ( fx) 2
n(n − 1)

S=ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
x=ข้อมูลแต่ละจานวน
f=ความถี่
n=จานวนข้อมูลทั้งหมด
=ผลรวม

วิธีดาเนิน การวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกการออกแบบสร้างเครื่องอัด ส่วนที่สองหา
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องอัด ส่วนที่สาม ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของการใช้งาน
ส่วนแรก การออกแบบเครื่องอัด
ในการสร้างออกแบบเครื่องอัด ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และวิธีการอัดปลาร้าก้อน โดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ และสอบถาม
จากเกษตรกรในชุมชนที่ประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้า
2. เลือกวัสดุอุปกรณ์และระบบต้นกาลัง ซึ่งในการวิจัยนี้จะใช้มอเตอร์ขนาด 1/2 แรงม้า ความเร็วรอบ
1,440 รอบต่อนาที
วัสดุอุปกรณ์
1. พูลเลย์เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8 มิลลิเมตร จานวน 1 ตัว
2. พูลเลย์เส้นผ่านศูนย์กลาง 76.2 มิลลิเมตร จานวน 1 ตัว
3. พูลเลย์เส้นผ่านศูนย์กลาง 254 มิลลิเมตร จานวน 1 ตัว
4. พูลเลย์เส้นผ่านศูนย์กลาง 355.6 มิลลิเมตร จานวน 1 ตัว
5. เฟือง 18 ฟัน จานวน 1 ตัว
6. เฟือง 74 ฟัน จานวน 1 ตัว
7. กระบอกอัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 112.5 มิลลิเมตร จานวน 3 ตัว
8. จานรองกระบอกอัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 380 มิลลิเมตร จานวน 1 ตัว
9. สายพาน จานวน 2 เส้น
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10. ชุดล้อเลื่อน จานวน 4 ชุด
11. ประกับเพลา จานวน 6 ตัว
12. แบริ่ง จานวน 6 ตัว
13. น๊อต จานวน 20 ตัว
14. เหล็กฉาก จานวน 10 เส้น
15. มอเตอร์ 1/2 แรงม้า จานวน 1 ตัว
3. ออกแบบและคานวณระบบการส่งถ่ายกาลังโดยสายพาน เพื่อหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความเร็ว
รอบของพูลเลย์ โดยเลือกใช้พลูเลย์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8มิลลิเมตร ติดที่มอเตอร์และต่อสายพานกับพลูเล่ย์
ขนาด 254มิลลิเมตร ให้มีการขับแบบเปิดดังแสดงดังรูปที่1
4. ออกแบบและหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกอัดและจานรองกระบอกอัดที่ใช้ในการอัดปลาร้า
ก้อนซึ่งจะคานึงถึงขนาดของก้อน

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของชุดส่งกาลัง
ความเร็วเชิงเส้นของพูลเลย์ตัวขับมีค่าเท่ากับ
x 1,400 x 0.0508 = 7.66 เมตร/วินาทีกาหนดให้
สายพานไม่เกิดการลื่นไถล จะได้ว่าพูลเล่ย์ตัวใหญ่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงเส้นเท่ากับพูลเล่ย์ตัวเล็กที่ต่อกับ
มอเตอร์เท่ากับ 7.66 เมตร / วินาที
ให้
แทน อัตราเร็วเชิงมุมของพูลเล่ย์ตัวขับ
แทน อัตราเร็วเชิงมุมของพูลเล่ย์ตัวตาม
แทน เส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเล่ย์ตัวขับ
แทน เส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเล่ย์ตัวตาม
จาก

(

รัศมีของพูลเลย์ และ

)

จะได้ว่า
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ในทานองเดียวกันอัตราเร็วเชิงมุมของเพลา 2 ไปยังเพลา 3 หาได้จาก

ดังนั้นความเร็วรอบของเพลา 3 จะเป็น 61.7 รอบ/นาที
1. ออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ที่เหลือของตัวเครื่องอัด เช่นฐานของเครื่องสาหรับการเคลื่อนย้ายที่สะดวก
โครงของเครื่องเพื่อใช้สาหรับยึดและติดตั้งชิ้นส่วนอื่นๆเป็นต้น
2. สร้างอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้
3. ประกอบส่วนประกอบทุกส่วนที่สร้างเสร็จเข้าด้วยกัน แล้วทาการทดสอบเครื่องและแก้ไขข้อบกพร่อง

(ก) ด้านข้าง

(ข) เครื่องอัด
ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของเครื่องอัดที่ออกแบบ

ส่วนที่สอง การหาคุณภาพด้านการออกแบบ
สร้า งแบบประเมิ น ด้ า นคุ ณ ภาพการออกแบบ โดยศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ศึ ก ษาและหั ว ข้ อ ที่
เหมาะสม
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ในการสร้างแบบประเมินด้านคุณภาพการออกแบบของเครื่องอัด กาหนดเป็นตัวแทนผู้ใช้งาน 10 กลุ่ม
และผู้เชี่ยวชาญ 3 คนทาการประเมินหาคุณภาพด้านการออกแบบแล้วนาผลที่ได้จากแบบประเมินด้านคุณภาพการ
ออกแบบของเครื่องอัด มาหาค่าทางสถิติ โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่วนที่สาม การหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องอัด
ในการทดลองจะติดตั้งเครื่องอัด เพื่อนาผงปลาร้าแปรรูปของกลุ่มผู้ใช้งานมาทาการทดสอบการทางานเพื่อ
หาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องอัดโดยตัวแทนกลุ่มผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาผลที่ได้จากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องอัดโดยตัวแทนกลุ่มผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าทางสถิติ โดยใช้ค่า สถิติ ค่าเฉลี่ย
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังภาพที่ 6

(ก) การทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

(ข) การทดสอบจากกลุ่มผู้ใช้

ภาพที่ 5 กระบวนการทดสอบเครื่องอัดหาประสิทธิภาพการทางาน

(ก) ปลาร้าอัดก้อน

(ข) ผลิตภัณฑ์ปลาร้าอัดก้อนสู่เชิงพาณิชย์

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์ปลาร้าอัดก้อนที่ได้จากการทดสอบเครื่องอัด
ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ แ บ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 การออกแบบสร้ า งเครื่ อ งอั ด ส่ ว นที่ 2 หา
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องอัด ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของการใช้งาน
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ส่วนที่ 1 การออกแบบสร้างเครื่องอัด
1. ดาเนินงานการสร้างเครื่องอัดตามแบบ ดังนี้
1.1 เครื่องอัดต้นแบบ จานวน 6 ช่อง มีขนาดก้อนอัด 25x35x15 มิลลิเมตร
1.2 อัตราการอัด เท่ากับ 1 - 2 กิโลกรัมในการอัดต่อครั้ง
1.3 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกาลังของเครื่องอัดขนาด 1/2 แรงม้า (HP)
1.4 ใช้แรงงานคนเป็นผู้ควบคุมเครื่องอัดจานวน 1 คน

(ก) ภาพเครื่องอัด

(ข) สิทธิบัตรการออกแบบเครื่องอัด

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะของเครื่องอัดที่ประกอบแล้วตามแบบ
1. คุณภาพการออกแบบอุปกรณ์
ผลของการเก็บข้อมูลโดยความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่มผู้ใช้งาน จานวน 10 กลุ่ม ด้านคุณ ภาพการ
ออกแบบโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยและค่ าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( =4.59, S.D.=0.63) อยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก ( =
4.65, S.D.=0.59) รองลงมาตามลาดับ คือ รูปแบบอุปกรณ์ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( =4.62, SD. =
0.60), เครื่องอัดมีขนาดที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( =4.56, S.D. =0.65) และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้มี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( =4.53, S.D.=0.67) ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านการออกแบบอุปกรณ์
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
1. เครื่องอัดมีขนาดที่เหมาะสม
4.56
0.65
2. รูปแบบอุปกรณ์ไม่ซับซ้อน
4.62
0.60
3. มีความปลอดภัย
4.65
0.59
4.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม
4.53
0.67
รวมเฉลี่ย
4.59
0.63
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ผลของการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ด้านคุณภาพการออกแบบโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( =4.24, S.D.=0.76) อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดี ( =4.56, S.D.=0.65) รองลงมาตามลาดับ คือ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( =4.18, SD. = 0.81), เครื่องอัดมีขนาดที่เหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( =4.12, S.D. =0.77) และ รูปแบบอุปกรณ์ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( =
4.10, S.D.=0.79) ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอุปกรณ์
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
1. เครื่องอัดมีขนาดที่เหมาะสม
4.12
0.77
2. รูปแบบอุปกรณ์ไม่ซับซ้อน
4.10
0.79
3. มีความปลอดภัย
4.56
0.65
4.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม
4.18
0.81
รวมเฉลี่ย
4.24
0.76

แปลผล
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

ส่วนที่ 2 การหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องอัด
การทดสอบเครื่องอัดที่สร้างขึ้นตามภาพที่ 5 และ 7 มาใช้กับตัวแทนกลุ่มผู้ใช้งาน จานวน 10 กลุ่ม ผล
ของการเก็บข้อมูลโดยความคิดเห็น ด้านประสิทธิภาพการทางานของเครื่องอัดโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( =4.36, S.D.=0.60) อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ สะดวกในการใช้ ง าน มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ ดี ม าก ( =4.62, S.D.=0.51) รองลงมาตามล าดั บ คื อ
เทคโนโลยีทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =4.33, SD. = 0.58), ความรวดเร็วในการทางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บ ดี ม าก ( =4.27, S.D. =0.63) และผลลั พ ธ์ ที่ ได้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ ดี ม าก ( =4.22,
S.D.=0.68) ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านประสิทธิภาพในการทางาน
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
1. สะดวกในการใช้งาน
4.62
0.51
2. ความรวดเร็วในการทางาน
4.27
0.63
3. ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง
4.22
0.68
4. เทคโนโลยีทันสมัย
4.33
0.58
รวมเฉลี่ย
4.36
0.60

1440

แปลผล
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
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การทดสอบเครื่องอัดที่สร้างขึ้นตามภาพที่ 5 และ 7 มาใช้กับตัวแทนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ผล
ของการเก็บข้อมูลโดยความคิดเห็น ด้านประสิทธิภาพการทางานของเครื่องอัดโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( =4.45, S.D.=0.66) อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่มีค่ าเฉลี่ย
สูงสุดคือ เทคโนโลยีทันสมัย มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก ( =4.62, S.D.=0.60) รองลงมาตามลาดับ คือ สะดวกใน
การใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( =4.53, SD. = 0.67), ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
( =4.46, S.D. =0.68) และ ความรวดเร็วในการทางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =4.18, S.D.=0.70) ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพในการทางาน
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
5. สะดวกในการใช้งาน
4.53
0.67
6.ความรวดเร็วในการทางาน
4.18
0.70
7. ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง
4.46
0.68
8. เทคโนโลยีทันสมัย
4.62
0.60
รวมเฉลี่ย
4.45
0.66

แปลผล
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของการใช้งาน
ผลการประเมินความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่มผู้ใช้งาน จานวน 10 กลุ่ม ผลของการเก็บข้อมูลโดยความ
คิดเห็น ด้านความพึงพอใจภาพรวมของการใช้งานโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( =4.72,
S.D.=0.69) อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือ อุปกรณ์สามารถ
นาไปใช้งานได้จริง มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก ( =4.85, S.D.=0.67) รองลงมาตามลาดับ คือ สามารถเพิ่มผลผลิต
ได้จริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( =4.78, SD. = 0.62), อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
มาก ( =4.65, S.D. =0.75) และการออกแบบมีการเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( =4.60, S.D.=0.62)
ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานด้านความพึงพอใจภาพรวมของการใช้งาน
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
1. อุปกรณ์สามารถนาไปใช้งานได้จริง
4.85
0.67
2. อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ง่าย
4.65
0.75
3. การออกแบบมีการเหมาะสม
4.60
0.70
4. สามารถเพิ่มผลผลิตได้จริง
4.78
0.62
รวมเฉลี่ย
4.72
0.69
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แปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ผลการประเมินความคิดเห็ นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ผลของการเก็บข้อมูลโดยความคิดเห็น
ด้านความ พึ งพอใจภาพรวมของการใช้ งานโดยภาพรวม มีค่ าเฉลี่ยและค่ าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( =4.58,
S.D.=0.62) อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การออกแบบมีการ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก ( =4.65, S.D.=0.59) รองลงมาตามลาดับ คือ อุปกรณ์สามารถนาไปใช้งาน
ได้จริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( =4.62, SD. = 0.60), สามารถเพิ่มผลผลิตได้จริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก
( =4.56, S.D. =0.65) และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( =4.50, S.D.=0.62) ตาม
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความพึงพอใจภาพรวมของการใช้งาน
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล
S.D.
1.อุปกรณ์สามารถนาไปใช้งานได้จริง
4.50
0.62
ดีมาก
2. อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ง่าย
4.62
0.60
ดีมาก
3. การออกแบบมีการเหมาะสม
4.65
0.59
ดีมาก
4. สามารถเพิ่มผลผลิตได้จริง
4.56
0.65
ดีมาก
รวมเฉลี่ย
4.58
0.62
ดี
การอภิปรายผล
เครื่องอัด ที่ใช้อัดก้อนปลาร้านั้น การทางานจะเริ่มจากการนาปลาร้าที่ทาเป็นผงแล้วมาใส่ลงในช่องรองรับ
ผงทั้ง 6 ช่องจากนั้นทาการกดสวิตซ์เปิดเครื่องอัด มอเตอร์ต้นกาลังหมุนและถ่ายส่งกาลังผ่านสายพานไปยังพูลเลย์
พูลเลย์ถ่ายส่งกาลังต่อไปยังเฟืองซึ่งยึดอยู่ในแกนเดียวกันกับพูลเลย์จากนั้นเฟืองถ่ายส่งกาลังไปยังข้อเหวี่ยง เพื่อทา
ให้ข้อเหวี่ยงซึ่งต่ออยู่กับก้านอัดทาการอัดผงปลาร้าที่อยู่ในช่องรับผง เมื่ออัดเสร็จแล้ว
ข้อเหวี่ยงก็จะยกก้านอัด
ขึ้น ทาการปิดสวอตซ์จากนั้นดึงช่องรองรับผงออกให้ตรงกับชุดผลักก้อนแล้วทาการกดชุดผลักก้อน ทาให้ผงปลาร้าที่
ถูกอัดหลุดออกจากช่องรองรับผงลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตามขนาดของช่องรับผงที่ออกแบบ การทางานจะเป็น
เช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ
ซึ่งผลจากการทดสอบเครื่องของกลุ่มผู้ใช้งานและผู้เชี่ยวชาญทาให้รู้ว่าเครื่องทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทางานได้ดีในระดับที่ น่าพอใจ พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจการใช้เครื่องอัด เพราะสะดวกในการใช้
งาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตปลาร้าก้อนได้ปริมาณมากขึ้น ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งาน
มี ค่ า เฉลี่ ย 4.56 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.64 อยู่ ในระดั บ ดี ม าก และผลการประเมิ น ความ พึ ง พอใจของกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 อยู่ใน ระดับดีมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ โรงเพาะเห็ด
นางฟ้าอัจฉริยะ(Oystem Mushroom Smart Farm)
และ
การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 “การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยทาการวิจัยเกี่ยวกับออกแบบและสร้าง ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ทีมี
การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ทีมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระกับดี
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ข้อเสนอแนะ
การน าเครื่อ งอั ด ไปพั ฒ นาและใช้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด การพั ฒ นาให้ ค านึ ง ถึ ง กระบวนการผลิ ต ในระบบ
อุตสาหกรรม ให้มีความเหมาะสมในการแข่งขันเชิ งพาณิ ชย์ การเพิ่มเติมจานวนช่องของชุดรับผงอัดให้มีจานวน
เพิ่มขึ้น เพื่อลดระยะเวลาการอัด และเพิ่มจานวนการผลิตให้เร็วขึ้น ในแต่ละครั้งของการอัด
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ระบบนาเสนอสารสนเทศบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
INFORMATION PRESENTATION SYSTEM ON THE ANDROID OPERATING SYSTEM OF SOMDET
PHRA CHAO TAKSIN MAHARAT
ณภัทรกฤต จันทวงศ์1
Napattarakrit Chunthawong1
1อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทคัดย่อ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถรวบรวมและสร้างชาติไทยขึ้นมา
ใหม่ เมื่อเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนมีความก้าวหน้า การพยายามที่จะเผยแพร่สารสนเทศของพระองค์ผ่านเทคโนโลยี
สมาร์ทโฟนจึงสิ่งที่ควรทาอย่างยิ่ง การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบนาเสนอสารสนเทศ
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ เพื่อประเมินผลการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบนาเสนอสารสนเทศของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้ การดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา
ระบบบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และใช้วิธีการตามวงจรชีวิตของระบบ (system development life cycle
: SDLC) ซึ ่ง มี 5 ขั้น ตอน ประกอบด้ว ย 1) ศึก ษาท าความเข้า ใจและการรวบรวมข้อ มูล 2) การวิเคราะห์ 3)
ออกแบบ 4) การพัฒนา และ 5) การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานและบารุงรักษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ระบบคื อ use case diagram และ activity diagram เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการออกแบบและพั ฒ นา คื อ MIT App
Inventor 2 โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมี 11 เมนู ประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมา 2) การปราบดาภิเษก 3) การ
ปราบชุ ม นุ ม 4) สงครามกั บ พม่ า 5) การขยายพระราชอาณาเขต 6) ผลงานด้ า นการปกครอง 7) ผลงานด้ า น
เศรษฐกิจ 8) ผลงานด้านสังคม ศาสนา และการศึกษา 9) ผลงานด้านศิลปกรรม 10) การเสด็จสวรรคต และ 11)
เอกสารอ้างอิง ผลจากการศึกษาพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งานโดยทั่วไปได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้าน
ของระบบ เท่ ากับ 4.34 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.28 ซึ่ งแสดงว่าระบบที ่พ ัฒ นาขึ้น มานี ้มีค ุณ ภาพดีม าก
อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจด้านประโยชน์ในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.65 ส่วนความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด เท่ากับ 4.13
คาสาคัญ : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, แอนดรอยด์, โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ABSTRACT
Somdet Phra Chao Taksin Maha Rat who could gather and create new Thai nation is the
great king of Thailand. This research objective was 1) to development computer program for
presentation Information System of Somdet Phra Chao Taksin Maha Rat to public and 2) to
evaluate the result of using this presentation Information System of Somdet Phra Chao Taksin
Maha Rat. For research methodology, researcher designed and developed this system on android
operating system using system development life cycle (SDLC). There were 5 stages consist of 1)
study and collect data 2) analysis 3) design 4) implementation และ 5) Testing and Maintenance.
Analysis tools were use case diagram and activity diagram. Development Tool was MIT App
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Inventor 2. This system had 10 menus consist of 1) History 2) Acceding 3) Conquering 4) War with
Myanmar 5) Expansion 6) contribution in government 7) contribution in economy 8) contribution
in social, religious and education 9) contribution in arts 10) death and 11) reference. Result of
study found that this system evaluated total all aspects were average 4.34 and standard
deviation 0.28. this result showed that this system is very good level all aspects. However
maximum satisfaction average was benefit, 4.65 and minimum satisfaction average was design, 4.13.
Keywords : Somdet Phra Chao Taksin Maha Rat, Android, Mobile Applications
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 เป็น
พระมหากษัตริย์ที่มีพระคุณต่อประเทศไทยอย่างมากมายที่สามารถกู้เอกราชกลับคืนมาจากพม่าได้ภายหลังการเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2310 รวมเวลารวบรวมผู้คนจนเป็นทัพใหญ่กลับมากู้ชาติด้วย
ระยะเวลาเพียง 7 เดือนเท่านั้น จากผลงาน คุณงาม ความดีต่างๆมากมายที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กระทา
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทรงทาสงครามเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้
เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง จากนั้นทรงสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่
ของไทย(จรรยา ประชิตโรมรัน,2548)
ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรเผยแพร่ผลงาน คุณงาม ความดีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อสาธารณะให้มาก
ยิ่งขึ้ น ในการเผยแพร่นั้ น สามารถท าได้ ห ลายวิธี แต่ มี วิธีห นึ่ งที่ เข้ ากั บ ยุ ค สมั ย ดิ จิ ต อลนี้ ก็ คื อ การพั ฒ นาเป็ น
โปรแกรมประยุกต์ หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คอมพิวเตอร์แอพพลิเคชัน (computer application) หรือ เรียกสั้นๆ
ว่า แอพพลิเคชัน การพัฒนาแอพพลิเคชัน ถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแอพพลิเคชันก็
มีหลายรูปแบบอีกเช่นกัน ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนา หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ท างาน หรื อ ชนิ ด ของคอมพิ ว เตอร์ ที่ น ามาใช้ ง าน ปั จ จุ บั น คนทั่ ว ไปนิ ย มใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา เช่ น
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กันอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานของสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช เข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีคนใช้งานจานวนมาก ผู้วิจัยจึงขอเสนอ ทาวิจัยประยุกต์
โดยนาความรู้ของการพัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุ กต์ใช้งานกับการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติ ผลงาน ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชื่อโครงการว่า ระบบสารสนเทศสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นามาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ส ารสนเทศของสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
2 เพื่อประเมินผลการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบนาเสนอสารสนเทศของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
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วิธีการวิจัย
การพัฒนาระบบนาเสนอสารสนเทศของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้
แบ่งวิธีการดาเนินการพัฒนาตามขันตอน ดังต่อไปนี
1. การศึกษาและรวบรวมความต้องการสารสนเทศ
ในการศึ ก ษา ท าความเข้ า ใจ และรวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการสารสนเทศนั้ น ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งที่ เป็นข้อความ และรูปภาพ จากหนังสือ และ
เว็ บ ไซต์ ที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ของสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช โดยแบ่ งความรู้ ออกเป็ น 10 เรื่ อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลประวัติความเป็นมา การปราบดาภิเษก การปราบชุมนุม สงครามกับพม่า การขยายพระราช
อาณาเขต ผลงานด้านการปกครอง ผลงานด้านเศรษฐกิจ ผลงานด้านสังคม ศาสนา และการศึกษา ผลงานด้าน
ศิลปกรรม และ การเสด็จสวรรคต
2. การวิเคราะห์ระบบ
หลังจากรวบรวมข้อมูลความต้องการสารสนเทศเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว ผู้วิจัย
วิเคราะห์ ระบบสารสนเทศของสมเด็ จ พระเจ้ าตากสิ น มหาราชบนระบบปฏิ บั ติก ารแอนดรอยด์ โดยจั ดท าเป็ น
แผนภาพ ขั้นตอนการทางานของระบบ (Activity Diagram) และ แผนภาพยูสเคสของระบบ (Use case diagram)
เพื่อจาลองการทางานของระบบ
3. การออกแบบระบบ
ผู้วิจัยออกแบบระบบ โดยออกแบบหน้าจอ แบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (graphical user
interface หรือ GUI) โดยใช้โปรแกรม MIT App Inventor 2 ในการออกแบบหน้าจอ ซึ่งใช้เครื่องมือของส่วนต่อ
ประสานกราฟิก เช่น ปุ่ม(button) ป้าย(label) กล่องข้อความ (textbox) ภาพ(image) ลิสต์(list) เป็นต้น
4. การพัฒนาระบบ
ผู้วิจัยใช้โปรแกรม MIT App Inventor 2 ในการพัฒนาระบบ โดยเป็นการเขียนโปรแกรมแบบตัวต่อ
(jigsaw programming) เพื่อการกาหนดตัวแปรในโปรแกรม การส่งค่าตัวแปร การตัดสินใจตามเงื่อนไข การจัดการ
เก็บข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล
5. การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ
ผู้วิจัยทดสอบโปรแกรมประยุกต์โดยใช้วิธีการทดสอบหน้าที่การทางานของโปรแกรม (functional
testing method) ซึ่งจะตรวจสอบข้อผิดพลาดการทางานของโปรแกรมโดยตรวจทีละหน้าที่ของระบบ และทาการ
แก้ไขเมื่อเจอข้อผิดพลาด และทดสอบทุกหน้าที่จนไม่พบข้อผิดพลาดก็หยุดทดสอบ
หลังจากทดสอบเสร็จแล้ว ผู้วิจัยออกแบบสอบถามเพื่อวั ดประสิทธิภาพ(performance testing) ซึ่ง
วัดประสิทธิภาพ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกแบบ (Design feature) ด้านเนื้อหา (Content) ด้านการใช้
งาน(usability) และ ด้านประโยชน์ในการใช้ (benefit) โดยแบบสอบถามที่นามาใช้นี้ ได้มีการหาค่าผลการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินกับผลที่คาดหวัง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นผู้วิจัยนาแบบสอบถามนั้นไป
เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ทั่วไป ที่เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จานวน 200 ตัวอย่าง โดยให้
กลุ่มตัวอย่างติดตั้งโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ทดลองใช้งาน แล้วตอบแบบสอบถาม แล้วผู้วิจัยก็วิเคราะห์ข้อมูล
การวัดทดสอบประสิทธิภาพ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการวิจัย
หลังจากศึกษาข้อมูล ความต้องการระบบแล้ว ผู้วิจัยสามารถกาหนดความต้องการของระบบได้ดังนี้
1) ระบบนี้สามารถแสดงสารสนเทศเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกอบด้วยประวัติความ
เป็นมา การปราบดาภิเษก การปราบชุมนุม สงครามกับพม่า การขยายพระราชอาณาเขต ผลงานด้านการปกครอง
ผลงานด้านเศรษฐกิจ ผลงานด้านสังคม ศาสนา และการศึกษา ผลงานด้านศิลปกรรม และ การเสด็จสวรรคต
2) ระบบนี้สามารถแสดงสารสนเทศได้ทั้งเป็นข้อความ (text) และภาพ (image)
3) สารสนเทศเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มาจากเอกสารหนังสือ และเว็บไซต์ที่น่าชื่อถือ
เช่ น ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ www.wikiwand.com เว็ บ ไซต์ วั ด อิ น ทาราม เขตธนบุ รี เว็บ ไซต์ www.finearts.go.th
เว็บไซต์ของสยามานุสสติ เว็บไซต์วิชาการดอทคอม เว็บไซต์ www.trueplookpanya.com เป็นตน
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ระบบนี้ด้วยแผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังภาพข้างล่าง
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War

Death

Reference
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ภาพ 1 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)
เมื่อผู้ใช้เปิดระบบนี้ ผู้ใช้สามารถเปิดหน้าแรกของระบบ ซึ่งเป็นภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมี
เมนูให้เลือก 2 เมนู ประกอบด้วย เมนูเข้าสู่ระบบ และเมนูเกี่ยวกับ App ผู้วิจัยสร้างแผนภาพยูสเคส (Use case
diagram) เพื่ออธิบายผู้ใช้และหน้าที่ของระบบ
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Somdet Phra Chao Taksin Maha Rat Information System
See History

see conquering

see being king

see expanding
see war

see politics

see economics

see social

see art
see dead of king

user
see reference

add information
admin
edit information

ภาพ 2 แผนภาพยูสเคส (Use case diagram)
หน้าจอแรกของระบบ มีภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมีเมนูให้เลือก 2 เมนู ประกอบด้วย เมนู
เข้าสู่ระบบ และเมนูเกี่ยวกับ App ดังภาพข้างล่าง

ภาพ 3 หน้าจอแรกของระบบ
เมื่ อ ผู้ ใช้ เข้ า หน้ า จอหลั ก แล้ ว เลื อ กเมนู เข้ า สู่ ร ะบบ หน้ า จอถั ด มาก็ จ ะแสดง 10 เมนู ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สารสนเทศของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 11 เมนู ประกอบด้วย
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1) เมนูประวัติความเป็นมา
2) เมนูปราบดาภิเษก
3) เมนูปราบชุมนุม
4) เมนูสงครามกับพม่า
5) เมนูขยายพระราชอาณาเขต
6) เมนูผลงานด้านการปกครอง
7) เมนูผลงานด้านเศรษฐกิจ
8) เมนูผลงานด้านสังคม ศาสนา และการศึกษา
9) เมนูผลงานด้านศิลปกรรม
10) เมนูการเสด็จสวรรคต
11) เมนูเอกสารอ้างอิง

ภาพ 4 หน้าจอเมนูสารสนเทศของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1) เมนูประวัติความเป็นมา
เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเมนูประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่แสดงในภาพ 4 แล้ว ระบบจะแสดง
หน้าจอประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
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ภาพ 5 หน้าจอประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2) เมนูปราบดาภิเษก
เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเมนูปราบดาภิเษก แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอปราบดาภิเษกที่แสดงในภาพ 6

ภาพ 6 หน้าจอปราบดาภิเษก
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3) เมนูปราบชุมนุม
ผู้ใช้สามารถดูการปราบชุมนุม เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเมนูปราบชุมนุม ระบบจะแสดงหน้าจอการปราบชุมนุม
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่แสดงในภาพ 7

ภาพ 7 หน้าจอการปราบชุมนุมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
4) เมนูสงครามกับพม่า
เมื่อผู้ใช้ต้องการดูผลงานการทาสงครามกับพม่า ผู้ใช้สามารถกดปุ่มเมนูผลงานการทาสงครามกับพม่า
ระบบจะแสดงหน้าจอการทาสงครามกับพม่า ที่แสดงในภาพ 8

ภาพ 8 หน้าจอการทาสงครามกับพม่า
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5) เมนูขยายพระราชอาณาเขต
เมื่อผู้ใช้เลือกกดปุ่มเมนูขยายพระราชอาณาเขต ระบบจะแสดงหน้าจอขยายพระราชอาณาเขต ที่แสดงในภาพ 9

ภาพ 9 หน้าจอขยายพระราชอาณาเขต
6) เมนูผลงานด้านการปกครอง
เมื่อผู้ใช้เลือกกดปุ่มเมนูผลงานด้านการปกครอง ระบบจะแสดงหน้าจอผลงานด้านการปกครอง ที่แสดงใน
ภาพ 10

ภาพ 10 หน้าจอผลงานด้านการปกครอง
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7) เมนูผลงานด้านเศรษฐกิจ
เมื่อผู้ใช้เลือกกดปุ่มเมนูผลงานด้านเศรษฐกิจ ระบบจะแสดงหน้าจอผลงานด้านเศรษฐกิจ ที่แสดงในภาพ 11

ภาพ 11 หน้าจอผลงานด้านเศรษฐกิจ
8) เมนูผลงานด้านสังคม ศาสนา และการศึกษา
เมื่อผู้ใช้เลือกกดปุ่มเมนูผลงานด้านสังคม ศาสนา และการศึกษา ระบบจะแสดงหน้าจอผลงานด้านสังคม
ศาสนา และการศึกษา ที่แสดงในภาพ 12

ภาพ 12 หน้าจอผลงานด้านสังคม ศาสนา และการศึกษา
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9) เมนูผลงานด้านศิลปกรรม
เมื่อผู้ใช้เลือกกดปุ่มเมนูผลงานด้านศิลปกรรม ระบบจะแสดงหน้าจอผลงานด้านศิลปกรรม ที่แสดงในภาพ 13

ภาพ 13 หน้าจอผลงานด้านศิลปกรรม
10) เมนูการเสด็จสวรรคต
เมื่อผู้ใช้เลือกกดปุ่มเมนูการเสด็จสวรรคต ระบบจะแสดงหน้าจอการเสด็จสวรรคตที่แสดงในภาพ 14

ภาพ 14 หน้าจอการเสด็จสวรรคต
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ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมในด้ า นความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง าน แบ่ ง เป็ น 4 ด้ า น
ประกอบด้วย
1) ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบ แสดงในตารางที่ 1
ตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้ใช้งานด้านการออกแบบ (Design feature)
ระดับประสิทธิภาพ
รายการ
S.D.
คะแนนเฉลี่ย
X
เชิงคุณภาพ
1) หน้าจอแอพพลิเคชั่นมีความสวยงาม
4.14
0.60
ดี
2) หน้าจอแอพพลิเคชั่นออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย
4.18
0.55
ดี
3) ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและพื้นหลัง
4.14
0.57
ดี
4) รูปภาพที่นามาใช้สวยงาม
4.07
0.63
ดี
5) การจัดรูปแบบในแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
4.17
0.57
ดี
6) หน้าจอในแอพพลิเคชั่นมีความทันสมัย
4.06
0.59
ดี
7) หน้าจอในแอพพลิเคชั่นมีความน่าสนใจ
4.09
0.63
ดี
8) สีสันในการออกแบบแอพพลิเคชั่นมีความเหมาะสม
4.07
0.58
ดี
9) สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
4.16
0.58
ดี
10) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
4.18
0.57
ดี
11) มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
4.18
0.61
ดี
12) ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
4.16
0.59
ดี
ประสิทธิภาพด้านการออกแบบโดยรวม
4.13
0.38
ดี
จากตาราง 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมในด้านการออกแบบ โดยผู้ใช้งานพบว่า
ความสามารถในการออกแบบระบบ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด มี 3 เรื่ อ ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั น เท่ า กั บ 4.18 ซึ่ ง
ประกอบด้วย หน้าจอแอพพลิเคชั่นออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอั กษร มีความสวยงาม
และอ่านได้ง่าย และ มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ มีประสิทธิภาพด้านการออกแบบสูงสุด
และมี ค่ าเฉลี่ ยโดยรวม ( X ) เท่ ากั บ 4.13 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.38 แสดงว่าระบบที่ พั ฒ นาขึ้น มี
ประสิทธิภาพในด้านการออกแบบอยู่ในระดับดี
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2) ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านเนือหา (Content) ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้ใช้งานด้านเนื้อหา (Content)
รายการ

ระดับประสิทธิภาพ
S.D.
คะแนนเฉลี่ย
เชิงคุณภาพ
0.54
ดีมาก
0.51
ดี
0.58
ดี
0.57
ดี
0.57
ดีมาก
0.58
ดี
0.65
ดี
0.61
ดีมาก
0.56
ดีมาก
0.55
ดี
0.56
ดี
0.35
ดีมาก

X

1) ความถูกต้องของเนื้อหา
2) ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา
3) ความครบถ้วนของเนื้อหา
4) การจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาง่ายต่อทาความเข้าใจ
5) เนื้อหามีความน่าสนใจ
6) การเรียงลาดับของเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
7) ความลึกซึ้งของเนื้อหา
8) เนื้อหาเป็นประโยชน์
9) เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
10) ข้อความในแอพพลิเคชั่นถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
11) ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
ประสิทธิภาพด้านเนื้อหาโดยรวม

4.22
4.20
4.13
4.20
4.22
4.16
4.12
4.50
4.29
4.20
4.19
4.22

จากตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมในด้านเนื้อหา (Content) โดยผู้ใช้งาน พบว่า
ประสิทธิภาพด้านเนื้อหาระบบ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ เนื้อหาเป็นประโยชน์ มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมา
คือ เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งค่ าเฉลี่ย
โดยรวม ( X ) เท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 แสดงว่าระบบระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ด้านเนื้อหาของระบบ อยู่ในระดับดีมาก
3) ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งาน(usability) แสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้ใช้งาน ด้านการใช้งาน(usability)
รายการ

X

1) ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
2) กระบวนการในการติดตั้งแอพพลิเคชั่น ง่าย และเหมาะสม
3) ท่านสามารถเข้าใจและใช้งานแอพพลิเคชั่น ได้อย่างรวดเร็ว
4) ท่านคิดว่าผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเรียนรู้และใช้งาน ได้อย่างรวดเร็ว
5) คาศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย
6) ไม่พบข้อผิดพลาด
7) ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งาน
ประสิทธิภาพด้านการใช้งานโดยรวม
1456

4.42
4.37
4.35
4.32
4.33
4.24
4.50
4.36

ระดับประสิทธิภาพ
S.D.
คะแนนเฉลี่ย
เชิงคุณภาพ
0.61
ดีมาก
0.57
ดีมาก
0.56
ดีมาก
0.57
ดีมาก
0.55
ดีมาก
0.66
ดีมาก
0.60
ดีมาก
0.41
ดีมาก
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จากตาราง 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมในด้านการใช้งานระบบ (Usability) โดยผู้ใช้
พบว่า ประสิทธิภาพด้านการใช้งานระบบ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 รองลงมาคือ ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
มาก ซึ่งค่าเฉลี่ยโดยรวม ( X ) เท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 แสดงว่าระบบระบบที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพด้านการใช้งานระบบ อยู่ในระดับดีมาก
4) ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านประโยชน์ในการใช้ (benefit) ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้ใช้งาน ด้านประโยชน์ในการใช้ (benefit)
ระดับประสิทธิภาพ
รายการ
S.D.
คะแนนเฉลี่ย
X
เชิงคุณภาพ
1) สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
4.62
0.82
ดีมาก
2) เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
4.61
0.83
ดีมาก
3) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
4.60
0.76
ดีมาก
4) เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
4.65
0.82
ดีมาก
5) เป็นสื่อในการเผยแพร่เชิดชูเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
4.76
0.80
ดีมาก
ประสิทธิภาพด้านประโยชน์ในการใช้ โดยรวม
4.65
0.41
ดีมาก
จากตาราง 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมในด้านประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรม โดย
ผู้ใช้งาน พบว่า ประสิทธิภาพด้านประโยชน์ในการใช้งานระบบ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ เป็นสื่อในการเผยแพร่
เชิดชูเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 รองลงมาคือ เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยโดยรวม ( X ) เท่ากับ
4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 แสดงว่าระบบระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้ านประโยชน์ในการใช้
งานระบบ อยู่ในระดับดีมาก
5) สรุปผลการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้งาน ดังแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพระบบในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
รายการ

X

1. ด้านการออกแบบ (Design feature)
2. ด้านเนื้อหา (Content)
3. ด้านการใช้งาน(usability)
4.ด้านประโยชน์ในการใช้(benefit)
สรุป

4.13
4.22
4.36
4.65
4.34
1457

ระดับประสิทธิภาพ
S.D.
คะแนนเฉลี่ย
เชิงคุณภาพ
0.38
ดี
0.35
ดีมาก
0.41
ดีมาก
0.41
ดีมาก
0.28
ดีมาก
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ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นี้
สามารถท าให้ผู้ใช้ พึ งพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก เพราะได้ค่ าเฉลี่ย 4.34 แสดงว่าระบบที่ พั ฒ นาขึ้นมานี้ มี
คุณภาพดีมาก ทั้งนี้ ความพึงพอใจด้านประโยชน์ในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.65 ส่วนความพึงพอใจด้าน
การออกแบบ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด เท่ากับ 4.13
อภิปรายผล
งานวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้ คล้ายกับ
งานวิจัยท่านอื่นที่ทาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการทาหลาย
วัตถุประสงค์ บางเรื่อง เพื่อนาเสนอความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี เช่นงานวิจัยของกนกพร จันทร์เพ็ง (2557) งานวิจัย
บางงานก็นาเสนอความรู้เพื่อช่วยในการเรียนการสอนของวิชาต่างๆ เช่น งานวิจัยของ กะรัต รัตนโสภณ และคณะ
(2558) ณัชชา กอศรีสกุล และ จามรกุล เหล่าเกียรติกุล (2558) สายฝน พรมเทพ กฤติกา สังขวดีและ ปัญญา สังข
วดี (2559) กิต ติ เสือ แพร (2557) ส าหรับ ความเหมื อนกั น ในการประเมิ น ผลความพึ งพอใจของผู้ ใช้ งาน พบว่า
งานวิจั ย ที่ ได้ ผลระดั บ ดีม าก ก็งานวิจั ย ของกนกพร จั น ทร์เพ็ ง (2557) แต่อ ย่างไรก็ต ามงานวิจั ยที่ ได้ ผลการ
ประเมินคล้ายกันก็อาจแตกต่างกั นในเรื่องอื่นๆ เช่น กลุ่มตัวอย่าง เนื้อหา การออกแบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนา
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กลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง (ผลงานวิจัย)
การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
THE STUDY OF IDEA IN DEVELOPING THE PERFORMANCE OF PHUTHAI SAM PHAO (THREE
TRIBES OF PHUTHAI) ASSEMBLING WITH CLASSIC GUITAR SOLO
เรขา อินทรกาแหง1
Rekha Intarakamhaeng1
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา และรูปแบบการแสดงภูไทสามเผ่า แนวคิดในการ
พัฒนาการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดาเนินการวิจัยโดย
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงภูไทสามเผ่าและนักกีตาร์คลาสสิกผู้ เรียบเรียงบทเพลงขึ้นใหม่ ใช้
แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างและไม่เป็นทางการเป็นเครื่องมือในการวิจัย พร้อมทั้งศึกษารูปแบบการแสดงภูไท
สามเผ่าที่เผยแพร่ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการแสดงและร่วมเผยแพร่ในเทศกาลกีตาร์คลาสสิกนานาชาติใน 2
เทศกาล จากนั้นจึงสรุปผลการวิเคราะห์ของแนวคิดในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ผลการศึ กษา พบว่า การแสดงภูไทสามเผ่าเป็นการแสดงที่ได้รับการพัฒ นามาจากวิทยาลัยนาฏศิ ลป
ร้อยเอ็ด และได้พัฒนาขึ้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งโดยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ การแสดงทั้งสองรูปแบบจึงมีความ
แตกต่างในด้านลาดับการแสดง บทเพลง นักแสดง การแต่งกาย และการฟ้อนรา ซึ่งได้เป็นต้นแบบของแสดงภูไท
สามเผ่าที่เผยแพร่ในปัจจุบัน แนวคิดในการพัฒนาการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
ดาเนินงานภายใต้การอนุรักษ์และพัฒนาด้วยการกาหนดแนวทางอย่างเป็นระบบจากแนวคิดโครงสร้างบทเพลง 5
ท่อน เพื่อกาหนดรูปแบบการแสดง โครงสร้างการแสดง นักแสดง เครื่องแต่งกาย การใช้พื้นที่และตาแหน่ง
นักแสดง การฟ้อนรา การแปรแถว ซึ่งการพัฒนาสามารถสร้างสุนทรีย์ ในการรับชมทั้งด้านความสวยงาม ความ
แปลกหูแปลกตา และความน่าทึ่ง มีแนวคิดอย่างเป็นระบบแสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิม
ไว้ให้ได้ศึกษาและพัฒนาต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : การพัฒนาการแสดง, ภูไทสามเผ่า, กีตาร์คลาสสิก
ABSTRACT
This study is a qualitative research aimed at studying the background and the model of
Phuthai Sam Phao (Three tribes of Phuthai) Performance and the idea in developing the Phuthai
Sam Phao (Three tribes of Phuthai) Performance assembling with classic guitar solo. In the
research methodology, interviews with the expert who was the composer of Phuthai Sam Phoa
song and the guitarist who newly arranged the music were employed. The non structured and
informal interview was the tool in the study along with the study on the performance model of
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Phuthai Sam Phao in various models to develop the performance and to join in two International
Classic Guitar Festivals. Then the result from the analysis of the ideas was concluded in
descriptive analysis according to the objectives.
The result of the study revealed that the Phuthai Sam Phao performance was created
and developed by Roi Et College of Dramatic Arts and another model was developed by Kalasin
College of Dramatic Arts. The two performances were so different in the sequence, music, actors,
costumes, and the dance which was the model of Phuthai Sam Phao that was known at present.
As a result, the idea in developing of Phuthai Sam Phao (Three tribes of Phuthai) Performance
assembling with classic guitar solo was processed under the idea to preserve and develop. The
systematic model from the idea of 5-part song structure was applied to determine the
performance model, performance structure, costumes, blocking and actor position, dance
posture, and deployment. The development can created aesthetic for watching in terms of
beauty, difference, and amazement, systematic idea, presentation of cultural identity. wisdom for
studied and developed in the future.
Keywords : Developing The Performance, Phuthai Sam Phao, Classic Guitar
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ เป็นรูปแบบการแสดงที่สื่อถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทย แสดงถึงตัวตน
ของแต่ละท้องถิ่น ทั้งในด้านประเพณี พิธีกรรม ศาสนา ความเชื่อ และชาติพันธุ์ ด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย
รูปแบบการแสดงจึงเกิดจากการพัฒนาตามเหตุปัจจัยจากหลากหลายมิติ การพัฒนารูปแบบการแสดงจึงอาจเกิดจาก
การนาของเดิมไปใช้ ที่ไม่ใช่การกระทาซ้าอยู่เสมอไป แต่นาไปเป็นฐานสาหรับการพัฒนาและสร้างสิ่งใหม่ พร้อมกับ
รักษาคุณค่าของความเป็นไทยและมาตรฐานเก่าให้คงอยู่ เพราะเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่สามารถนาไปใช้ได้อย่างไม่มีที่
สิ้นสุด (นิธิ เอียวศรีวงศ์ . 2537 : 163) ดังเช่ นการแสดงฟ้ อนภูไทสามเผ่า ประกอบด้วย ภูไทกาฬสินธุ์ ภูไท
สกลนคร และภูไทเรณูนคร ซึ่งมีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองที่แตกต่างกันทั้งด้านท่าทางการฟ้อนรา
กลอนลา ดนตรีและการแต่งกาย ทาการแสดงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 ประพันธ์เพลงโดยนายทรงศักดิ์ ประทุม
สินธุ์ บรรจุท่าฟ้อนราโดยคณาจารย์จากวิทยาลั ยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ในขณะนั้น ต่อมาไม่นานวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์ได้สร้างสรรค์ฟ้อนภูไท 3 เผ่า ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย (ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์.
2559 : สัมภาษณ์) ปัจจุบันการแสดงฟ้อนภูไทสามเผ่าได้รับการเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางโดยสถาบันการศึกษาใน
ระดั บ ต่ า ง ๆ ใช้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การแสดงในงานเทศกาลต่ า ง ๆ การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการสืบสานแบบดั้งเดิมและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับบริบท
ของการแสดง เช่น สถานที่ในการแสดง โอกาสในการแสดง ตลอดจนการประยุกต์ลีลาท่าราร่วมกับทานองเพลงที่
บรรเลงจากเครื่องดนตรีพื้นเมือง เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล (ทูลทองใจ ซึ่งรัมย์. 2559 : สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ บ ทเพลงภูไทสามเผ่าได้ ถูกพั ฒ นาและน ามาจั ดแสดงโดยผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับ
ประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก ด้วยการใช้เทคนิคการปรับสายกีตาร์เป็นพิณ ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์
รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร ผลงานดังกล่าวได้นามาแสดงในเวทีเทศกาลกีตาร์คลาสสิกนานาชาติในปี 2559 ซึ่งเป็น
เทศกาลที่ นั ก กี ต าร์ ค ลาสสิ ก ชั้ น น าจากภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เพื่ อ ต้ อ งการส าเสนอเอ กลั ก ษณ์ แ ละ
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ศิลปวัฒนธรรมของไทยได้เผยแพร่ไปในระดับสากล (รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร. 2559 : สัมภาษณ์) ซึ่งการแสดงบท
เพลงครั้งนี้ ได้เป็นที่มาของแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงภูไทสามเผ่าเพื่อนามาประยุกต์ให้เกิดคความแปลก
ใหม่ของวงการกีตาร์คลาสสิก รวมถึงเจตนารมณ์ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้นานาชาติได้เห็นถึงเอกลักษณ์อัน
สวยงานของไทยในระดับสากล
ด้วยจุดเริ่มต้นของการพัฒนานั้นเอง จะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์นาฏศิลป์แบบดั้งเดิมให้คงอยู่เพียงอย่างเดียว
ย่อมไม่เพียงพอ เพราะเนื่องจากสภาพของสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึง รูปแบบการเผยแพร่และ
การรับวัฒนธรรมของต่างชาติ นับว่ามีผลต่อแนวคิดในการพัฒนา ปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์แบบใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากการพัฒนารูปแบบการแสดงให้มีความกระชับ น่าสนใจ และยังคงสามารถรักษาคุณค่าตาม
จารีตไว้ได้ดังเดิม มีความถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ตอบสนองต่อความต้องการให้
ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับสากล จึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งต่อแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์
การพัฒนาจึงอาจเกิดจากการนาองค์ความรู้เก่าที่มีมาก่อนแล้วนามาศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เกิ ดองค์ความรู้ใหม่
และสามารถพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องดังเช่นในปัจจุบัน กระบวนการเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การแสดงนั้น ๆ ไม่
เกิดความเบื่อหน่าย สามารถนาไปใช้ในการเผยแพร่สู่กลุ่มคนที่หลากหลาย สร้างความสนใจควบคู่ไปกับความรู้สึกที่
ดีตอ่ ภูมปิ ญ
ั ญาอันวิจติ รและงดงามของตน (ฉันทนา เอี่ยมสกุล. 2557 : 1 และ พรทิพย์ วงศ์ไพบูลย์. 2553 : 1)
จากบริบทเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ในปัจจุบันมีแนวคิ ดและการพัฒ นาริเริ่ม
สร้างสรรค์ประยุกต์เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการรักษารากเหง้าของความเป็นไทยไว้ให้คงอยู่ ในขณะเดียวกัน
อาจผสมผสานกับวัฒนธรรมภายนอก เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสุนทรียภาพในการชมการแสดงที่หลากหลายมากขึ้น นามาสู่
การสร้างความภูมิใจกับมรดกอันล้าค่ าและเป็นทางเลือกที่จะสร้างประโยชน์ให้กับ สังคมได้อีกทางหนึ่ง (สุรพล
วิ รุ ฬ ห์ รั ก ษ์ . 2549 : 18) ผู้ วิ จั ย จึ ง เกิ ด ความสนใจต่ อ การศึ ก ษาแนวคิ ด ในการพั ฒ นาการแสดงภู ไทสามเผ่ า
ประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดยศึ กษาความเป็นมาและรูปแบบการแสดงภูไทสามเผ่า แบบฉบั บ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดด้านการ
พัฒนาตามโครงสร้างของบทเพลง รวมถึงแนวคิดด้านการอนุรักษ์ และทฤษฏีทางสุนทรียศาสตร์ ด้านความงาม
ความแปลกหูแปลกตา และความน่าทึ่ง ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อการพัฒนาการแสดงที่ได้ผสมผสานวัฒนธรรมอื่นให้
เหมาะสมกับโอกาสในการแสดงและความต้องการของผู้เรียบเรียงบทเพลงข้างต้น โดยที่การแสดงยั งคงนาเสนอ
เอกลั ก ษณ์ ท างศิ ล ปวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ไว้ได้ อ ย่ า งชั ด เจนที่ สุ ด ผลการศึ ก ษาในครั้งนี้ จ ะน ามาซึ่ ง ข้ อ มู ล อั น เป็ น
ประโยชน์ต่อแนวคิดเพื่อการพัฒนาหรือการสร้างผลงานด้านนาฏศิลป์ ที่นาเสนอเกี่ยวกับการแสดงภูไทสามเผ่าใน
รูปแบบต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาการแสดงด้านนาฏศิลป์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ยังคง
อนุรักษ์เอกลักษณ์เฉพาะทางศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความเป็นมา และรูปแบบการแสดงภูไทสามเผ่าแบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดและ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
2. เพื่อศึกษาแนวคิดในการพัฒนาการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
ขอบเขตการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการดาเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกาหนดขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยและขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้
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1. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นรูปแบบการแสดงที่พัฒนามาจากแนวคิดของบทเพลงภูไทสามเผ่า จึงได้เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านจานวน 2 ท่าน และผู้เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง
ภูไทสามเผ่าสาหรับกีตาร์คลาสสิก จานวน 1 ท่าน
2. ขอบเขตด้านเนือหา
ศึกษาความเป็นมาและรูปแบบการแสดงของภูไทสามเผ่า ประกอบด้วย ภูไทสกลนคร ภูไทกาฬสินธุ์ และ
ภูไทเรณูนคร ตามแบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จากการแสดงที่เผยแพร่ผ่าน
สื่ อ ออนไลน์ แ ละการจั ด การแสดงยั ง สถานที่ ต่ า งๆ เพื่ อ ประกอบแนวคิ ด ในการพั ฒ นาการแสดงภู ไทสามเผ่ า
ประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้างเพื่อใช้รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และแบบการบันทึกจาการสังเกต โดยใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยในบันทึ กข้อมูลในด้านการ
ต่างๆ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ และสมุดบันทึก ดังนั้นข้อมูลประกอบกิจกรรมหลักดังนี้
3.1 แบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพื่อทาการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการ
แสดงภูไทสามเผ่าจากผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีพื้นบ้าน และข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด โครงสร้างของบทเพลง จากผู้เรียบ
เรียงเสียงประสานเพลงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
3.2 แบบบันทึกการสังเกต ใช้การบันทึกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เช่น การสังเกต
รูปแบบการแสดงภูไทสามเผ่าของสถาบันต่างๆ จากสื่ อออนไลน์และจากการรับชมในงานต่างๆ ข้อมูลสาคัญในการ
พัฒนาการแสดง สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ ในงานเทศกาลกีตาร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Silpakorn International Guitar Festival 2016) และงานเทศกาลกี ต าร์ น านาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสี ม า (Nakhon ratchasima International Guitar Festival 2016) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย สามารถจดบั น ทึ ก ได้ ใ น
ขณะนั้นหรือในภายหลังก็ได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสามารถเก็บประเด็นสาคัญไว้ทาการสัมภาษณ์เฉพาะบุคคลได้อีก
ครั้งหนึ่ง
ข้อตกลงเบืองต้นในการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความเป็นมาและรูปแบบการแสดงภูไทสามเผ่า ในแบบฉบั บ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ภูไทสกลนคร ภูไทกาฬสินธุ์ และภูไทเรณู
นคร จากเอกสารและการเผยแพร่ในรูปแบบวีดีทัศน์และตัวอย่างการจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการวิเคราะห์แนวคิดในการพัฒนาการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เท่านั้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการดาเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาแนวคิดในการพัฒนา การแสดงภูไทสาม
เผ่ า ประกอบการบรรเลงเดี่ ย วกี ต าร์ ค ลาสสิ ก ภายใต้ แ นวคิ ด ของการพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ์ ร่ ว มกั บ ทฤษฏี ท าง
สุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านนาฏศิลป์ โดยมีกรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้
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การแสดงภูไทสามเผ่า
(ภูไทสกลนคร ภูไทกาฬสินธุ์ และภูไทเรณูนคร)
แบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
-----------------------------------------ความเป็นมา
-รูปแบบการแสดง

การแสดงภูไทสามเผ่าประกอบ
การบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แนวคิดในการพัฒนา
การแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการ
บรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก

แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนางานด้าน
นาฏศิลป์พื้นเมือง
ทฤษฎี
แนวคิดการอนุรักษ์

และการพัฒนา

สุนทรียศาสตร์

- แนวคิดในการ - ความงาม
- ความแปลกหู
อนุรักษ์
- แนวคิดในการ แปลกตา- ความ
น่าทึ่ง
พัฒนา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
นิยามศัพท์เฉพาะ
การบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก หมายถึง การบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีกีตาร์คลาสสิก ซึ่งใช้วิธีดีดด้วยนิ้ว
มือ ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะของกีตาร์คลาสสิก คือ ความสมบูรณ์ในตัวเอง เนื่องจากสามารถถ่ายทอดเสียงทุกเสียงที่จะ
ประกอบกันให้เป็นเพลงได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นท่วงทานอง (MELODY) คอร์ด (CHORD) และเบสส์ (BASS)
จึงเปรียบเสมือนเป็นการย่อส่วนการบรรเลงด้วยวงออร์เคสตร้าทั้งวง
ศิลปะการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะด้วยการเคลื่อนไหว ลีลา ทานองเพลง ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของแต่
ละท้องถิ่น ทั้งนี้อาจเกิดจากการดัดแปลงการฟ้อนของชาวบ้าน ให้มีลีลางดงาม เป็นแบบแผนยิ่งขึ้น
การแสดงภูไทสามเผ่า หมายถึง การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ที่รวมการแสดงของชาวภูไทใน 3 จังหวัดไว้
ในชุดเดียวกัน ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ และเรณูนคร สร้างสรรค์ขึ้นโดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัย
นาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งการแสดงทั้ง 2 สถาบัน จะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
รูปแบบการแสดง หมายถึง ความคิดรวบยอดหรือภาพรวมของการแสดงชุดใดชุดหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ
ในการแสดงเป็นส่วนประกอบ เช่น บทเพลง ลาดับทางการแสดง นักแสดง การแต่งกาย การฟ้อนรา เป็นต้น
แนวคิด หมายถึง ความคิดในการกระทาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยนาองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิด
มาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
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การพัฒนาการแสดง หมายถึง การกระทาด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อาจเปลี่ยนมาก เปลี่ยนน้อย หรืออาจเกิดสิ่งใหม่ทดแทน เป็นวิธีที่ได้กาหนดแนวทางหรือวางแผนไว้ล่วงหน้า แต่
สามารถปรับเปลี่ยน ยืดหยุดได้ตามความเหมาะ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของความเป็นจริงของแต่ละบริบท
การอนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา ป้องกัน และบูรณะ เพื่อให้คงคุณค่าและไม่เกิดความเสียหายหรือ
สูญเสียไปในอนาคต
สุนทรียศาสตร์ หมายถึง ความงาม ความชื่นชอบ ที่เกิดจากการรับรู้ การรับชมและประสบการณ์ โดย
ใช้องค์ประกอบด้าน ความงาม ความแปลกหูแปลกตา ความน่าทึ่ง เป็นแนวคิดในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน
การแสดงด้านนาฏศิลป์
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา งานวิจัย เทปบันทึกการแสดง และสื่อในรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย
2. รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ถึงประเด็นความเป็นมาของการแสดงภูไทสามเผ่าจากผู้เชี่ยวชาญทาง
ดนตรีพื้นบ้าน และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงและเป็นผู้บรรเลงบทเพลงภูไทสามเผ่าสาหรับบรรเลง
เดี่ยวกีตาร์คลาสสิกในประเด็น แนวคิด โครงสร้าง และเนื้อหาของบทเพลง
3. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในด้านรูปแบบของการแสดงภูไทสามเผ่าแบบฉบับของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และวิเคราะห์โครงสร้างของบทเพลงภูไทสามเผ่าสาหรับประกอบการ
บรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการแสดง
4. พัฒนารูปแบบการแสดง ให้มีความสอดคล้องและมีความกลมกลืนกับโครงสร้างของบทเพลงภูไทสาม
เผ่าสาหรับในการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
5. ฝึกซ้อม และเผยแพร่การแสดงประกอบบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกใน 2 เทศกาล ได้แก่ เทศกาล
กีตาร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Guitar Festival 2016) และเทศกาลกีตาร์
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Nakhon ratchasima International Guitar Festival 2016)
6. วิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก ที่ได้จาก
กระบวนการคิดและดาเนินการพัฒนารูปแบบการแสดงอย่างเป็นระบบ โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบการ
พรรณนาวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
7. สรุป ผลและอภิ ป รายผล จากแนวคิ ดด้ านการพั ฒ นาและการอนุ รัก ษ์ ร่วมกับ แนวคิ ด ทฤษฎี ท าง
สุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านนาฏศิลป์ ได้แก่ ความงาม ความแปลกหูแปลกตา และความน่าทึ่ง
ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูล แนวคิด และประเด็นสาคัญ ซึ่งสามารถนาไปให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่สนใจในการศึกษา
หรือสร้างสรรค์ได้ต่อไปในอนาคต
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และอภิปรายผลในรูปแบบของ
การพรรณาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการบรรยายเนื้อหา ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดภายใต้การการอนุรักษ์และ
พัฒนา ร่วมกับ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎีทางสุนทรี ยศาสตร์ ประกอบด้วย ความงาม ความแปลกหู
แปลกตา และความน่าทึ่ง โดยนาเสนอข้อมูลออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามกระบวนการดาเนินงานวิจัย
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ความเป็นมา และรูปแบบการแสดงภูไทสามเผ่าแบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏ
ศิลปกาฬสินธุ์ พบว่า การแสดงภูไทสามเผ่าเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง ปี พ.ศ. 2522 ในแบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด มีลาดับการฟ้อนเริ่มจาก ภูไทเผ่ากาฬสินธุ์ ภูไทเผ่าสกลนคร และภูไทเผ่าเรณูนคร การฟ้อนจะประกอบ
นักแสดงหญิงและนักแสดงชายเข้ามาประกอบทั้ง 3 เผ่า หลังจากนั้นไม่นานนัก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้
พัฒนาการแสดง “ภูไทสามเผ่า” ขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่ง มีความแตกต่างจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดไม่มากนัก
โดยมีผู้ฟ้อนเป็นหญิงเพียงอย่างเดียว มีลาดับการฟ้อนเริ่มจาก ภูไทเผ่าสกลนคร ภูไทเผ่ากาฬสินธุ์ และภูไทเผ่า
เรณูนคร
การแสดงภูไทสามเผ่าจึงมีต้นแบบที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบฉบับวิทยาลัยนาฏ
ศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งทั้งสองรูปแบบได้รับการเผยแพร่และทาการแสดงมาอย่างต่อเนื่อง
สามารถพบได้ปแพร่หลายในกิจกรรมและเทศกาลต่าง ๆ และเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงจากเดิม พบว่า
มีรูปแบบการแสดงเป็นการผสมผสานระหว่างแบบฉบั บของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ในลักษณะของ “การพัฒนาควบคู่ไปกับอนุรักษ์ ” เพื่อให้การแสดงนั้น ๆ มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับ
โอกาสในการแสดง เผยแพร่สู่กลุ่มคนที่หลากหลาย และทันต่อยุคสมัยในระดับสากล รูปแบบการแสดงภูไทสามเผ่าที่
พบในปัจจุบันมีประเด็นสาคัญต่อไปนี้
1. รูป แบบการแสดงผสมผสานระหว่างแบบฉบั บ วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ปร้อ ยเอ็ ด และวิท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
กาฬสินธุ์ เช่น 1) ใช้รูปแบบการแสดงในแบบฉบับวิทยาลั ยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ แต่ใช้รูปแบบการแต่งกายในแบบ
ฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และ 2) ใช้รูปแบบการแสดงในแบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด แต่ใช้การ
นาเสนอการแสดงด้วยนักแสดงหญิงล้วน ตามแบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
2. รูปแบบการแสดงผสมผสานระหว่างการแสดงภูไทสามเผ่าร่วมกับการแสดงอื่น ดังเช่น นาการแสดง
กั๊บแก๊บ หรือ การแสดงมวยโบราณ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงภูไทเผ่า หรืออาจนามาแสดงร่วมกับภูไทเผ่า
เรณูนคร สกลนคร เป็นการแสดงที่มีทั้งชายและหญิง ในขณะที่การแสดงภูไทที่เหลืออีกสองเผ่านั้นใช้นักแสดงหญิง
ล้วน
3. นารูปแบบการฟ้อนภูไทเรณูที่มีทั้งชายและหญิง แต่งกายในชุดสีน้าเงินเข้ม เข้ามาแสดงร่วมกับฟ้อนภู
ไทเผ่ากาฬสินธุ์และภูไทเผ่าสกลนคร ในแบบดั้งเดิม
4. เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงภูไทสามเผ่าในปัจจุบันพบว่ามีทั้งการอนุรักษ์ในแบบดั้งเดิมและการ
พัฒนาด้วยการผสมผสานทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น แต่งกายแบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ แต่ใช้การติด
ฝ้ายที่มวยผมในแบบวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด หรือ แต่งกายร่วมกับการแสดงชุดอื่น ๆ เช่น การแสดงภูไทเผ่า
สกลนคร นักแสดงชายสวมชุดมวยโบราณ นักแสดงหญิงยังคงแต่งกายในแบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิน ธุ์
ดั้งเดิม เป็นต้น
5. บทเพลงประกอบแสดงภู ไทสามเผ่า พบว่า บทเพลงแบบฉบั บ วิท ยาลั ยนาฏศิ ลปกาฬสิน ธุ์ได้ถู ก
นามาใช้ในการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
6. ลาดับการแสดงภูไทสามเผ่า พบว่า มีลาดับการแสดง 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ลาดับการแสดงเริ่มจาก ภู
ไทเผ่ากาฬสินธุ์ ภูไทเผ่าสกลนครและภูไทเผ่าเรณูนคร เป็นรูปแบบของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ซึ่งพบลาดับการ
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แสดงเช่นนี้ไม่มากนัก และ 2) ลาดับการแสดงเริ่มจาก ภูไทเผ่าสกลนคร ภูไทเผ่ากาฬสินธุ์และภูไทเผ่าเรณูนคร เป็น
รูปแบบของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งพบลาดับการแสดงได้จากกิจกรรมของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
7. ด้านรูปแบบการแสดง พบว่า การแสดงภูไทสามเผ่าประกอบด้วยการใช้นักแสดงใน 2 รูปแบบ ได้แก่
1) การแสดงประกอบด้วยนักแสดงหญิงและชาย เป็นรูปแบบที่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดใช้ประกอบการแสดงในภู
ไททั้งสามเผ่า แต่ปัจจุบันพบเห็นการแสดงเช่นนี้ไม่ มากนัก ซึ่งหากมีนักแสดงชายก็จะเป็นการแสดงร่วมในเฉพาะ
บางเผ่าเท่านั้น และ 2) การแสดงด้วยหญิงล้วน เป็นรูปแบบที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ใช้ในทาการแสดงทั้งสาม
เผ่า และสามารถพบได้จากหลายกิจกรรม ของสถานศึกษาต่าง ๆ
8. ท่าฟ้อนในการแสดงภูไทสามเผ่า พบว่า หากทาการแสดงโดยใช้บทเพลงตามแบบฉบับใด ก็จะนา
ท่าทางการฟ้อนของแบบฉบับนั้นประกอบการแสดง ในด้านลีลาหรือรายละเอียดต่างๆ ของท่าทางการฟ้อนนั้นอาจ
ถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมบ้าง เนื่องจากปัจจัยในหลายประเด็น เช่น ความสามารถของผู้แสดง การปรับความสั้น
ความยาวขอบทเพลง การผสมผสานบทเพลง การผสมกับการแสดงในชุดอื่น หรือจานวนผู้แสดง เป็นต้น แต่ทั้งนี้
ท่าทางการฟ้อนก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้อย่างชัดเจน
2. แนวคิดในการพัฒนาการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก พบว่า การพัฒนา
รูป แบบการแสดงภู ไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ค ลาสสิก เป็น การพั ฒ นาซึ่งมีแนวคิ ดจากการน า
โครงสร้างของบทเพลงที่ได้เรียบเรียงขึ้นทั้ง 5 ท่อน นามาใช้ในการกาหนดแนวทางพัฒนา ประกอบด้วย
1) การกาหนดแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบทางการแสดง เป็นกระบวนการกาหนดขั้นตอนในการ
ออกแบบการแสดง โดยนาข้อมูลพื้นฐานที่ เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดรูปแบบการ
แสดง ดังเช่น ที่มาของการพัฒนารูปแบบการแสดง ที่มาของบทเพลงและบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ข้อมูล
เกี่ยวกับบทเพลงภูไทสามเผ่า และข้อกาหนดเฉพาะของกิจกรรม เช่น เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เอกลักษณ์
ในการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก โอกาสในการแสดง พื้นที่ในการแสดง เป็นต้น
2) การกาหนดโครงสร้างของรูปแบบการแสดง เป็นการกาหนดกรอบเพื่อใช้ดาเนินงานพัฒนา ดังนั้น
การการแสดงภูไทสามเผ่าที่ต้องทาการฟ้อนประกอบการบรรเลงเดี่ยวด้วยกีตาร์คลาสสิกในครั้งนี้จึงได้นาโครงสร้าง
ทางดนตรีมาทาการวิเคราะห์เพื่อกาหนดเป็นโครงสร้างของการแสดงหรือเรียกว่าลาดับทางการแสดง ซึ่งแบ่งการ
แสดงออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงนา 2) ช่วงการแสดงภูไทเผ่ากาฬสินธุ์ 3) ช่วงการแสดงภูไทเผ่าสกลนคร 4)
ช่วงการแสดงภูไทเรณูนคร และ 5) ช่วงท้าย (Finale)
3) การกาหนดนักแสดง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของการแสดงในทุกๆรูปแบบ เพราะนักแสดงถือ
เป็นหัวใจสาคัญของการแสดงและจะเป็นตัวกาหนดแนวทางขององค์ประกอบในด้านอื่นๆ ต่อไป การแสดงในครั้งนี้
ได้กาหนดผู้แสดงเป็นนักแสดงหญิงล้วนจานวน 6 คน โดยแบ่งนักแสดงออกเป็น 3 กลุ่ม จานวนกลุ่มละ 2 คน
4) การกาหนดเครื่องแต่งกาย เป็นองค์ประกอบสาคัญ อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การแสดงมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากข้อกาหนดในการพัฒนาการแสดงและความสอดคล้องของ บทเพลง รวมถึงการ
รักษาเอกลักษณ์ ดั้งเดิม ดังนั้นเครื่องแต่งกายจึงเป็นการผสมผสานการแต่ งกายระหว่างแบบฉบับการแสดงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และการแต่งกายแบบวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
5) การกาหนดพื้นที่และตาแหน่งในการแสดง ซึ่งเป็นการกาหนดขอบเขต เพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการแสดงและการใช้พื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีแนวคิดสาคัญ 2 ประการ คือ 1)
ลักษณะของเวที่ในการแสดง และ 2) ความสาคัญของนักกีตาร์คลาสสิกซึ่งเป็นการแสดงหลัก
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6) การกาหนดท่าทางการฟ้อนรา เป็นแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบท่าราที่ได้จาก ข้อกาหนด
ด้านความสอดคล้องของบทเพลงและการรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิม ดังนั้นท่าทางการฟ้อน จึงนาท่าฟ้อนราหลั กใน
แบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์มาเป็นท่าฟ้อนราประกอบการแสดง และดาเนินการพัฒนาในทิศทางของ
การตัดทอดจานวนท่าราและเพิ่มเติมท่าฟ้อนราใหม่ด้วยท่าเชื่อมระหว่างผู้แสดงทาการแปรแถว
7) การกาหนดลักษณะการแปรแถว เป็นการกาหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของนักแสดงในขณะฟ้อน
รา โดยมีแนวคิดมาจากการให้ความสาคัญแก่นักกีตาร์คลาสสิก การนาเสนอตามลาดับการแสดงของแต่ละเผ่า และ
การใช้พื้นที่ในการแสดงที่มีอยู่อย่างจากัด ดังนั้นลักษณะการแปรแถว จึงประกอบด้วยจานวน 4 ลักษณะ ได้แก่
1) การแปรแถวในลักษณะแถวหน้ากระดาน 2) การแปรแถวในลั กษณะการวางตาแหน่งแบบจุดสามเหลี่ยม 3)
การแปรแถวในลักษณะการวางตาแหน่งแบบจุดสามเหลี่ยม และ 4) การแปรแถวในลักษณะการตั้งซุ้ม
จากแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงภูไทสามเผ่าที่ได้นาเสนอเป็นขั้นตอนต่างๆ นี้ เพื่อนาเสนอให้
เห็นถึงลักษณะการพัฒนา ที่มีกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบโดยคานึงถึงความสอดคล้องและการศึกษาข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนานั้นไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่มีการปรับเปลี่ยนมากน้อย
เพียงใดก็ตาม สิ่งที่ควรให้ความสาคัญและคานึงถึงคือเอกลักษณ์ของการแสดงนั้น ๆ เช่น บทเพลง โครงสร้างหรือ
ลาดับทางการแสดง นักแสดง ท่าทางการฟ้อนรา การแต่งกาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโครงสร้างหลักที่
ผู้พั ฒ นาจะต้ อ งรัก ษาไว้ถึงแม้ ว่าจะต้อ งมี ก ารปรับ ปรุงแปลงก็ ต าม เพราะองค์ ป ระกอบเหล่า นี้ ห ากรัก ษาและ
ดาเนินการได้อย่างถูกต้องแล้วนั้น ก็เท่ากับการรักษาคุณค่ าของมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นตัวตนให้คง
อยู่ได้สืบไป

ภาพที่ 2 การแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
อภิปรายผล
จากบทสรุปผลของแนวคิดในการที่นาเสนอในเบื้องต้น เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิดใน
การวิจัยด้านการอนุรักษ์และด้านการพัฒนา แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ในด้านความงาม ความแปลกหูแปลกตา
และความน่าทึ่ง พบว่า มีความสอดคล้องดังการอภิปรายซึ่งจะนาเสนอไว้ใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. แนวคิ ด ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละการพั ฒ นาการแสดงภู ไทสามเผ่ าประกอบการบรรเลงเดี่ ย วกี ต าร์
คลาสสิก
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จากการศึกษาความเป็นมาของการแสดงภูไทสามเผ่าเพื่อใช้ประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
ซึ่งเป็นการแสดงที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก ภายใต้การดาเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนานาชาติ โดยทาการแสดงในเวทีที่มีรูปแบบความเป็นสากลทางดนตรีโดยเฉพาะ และใน
ขณะเดียวกันการแสดงต้องสื่อถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสามารถแสดงถึงลักษณะเฉพาะความเป็นตัวตนของ
แต่ละประเทศได้อย่างอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องมีความสอดคล้อง เหมาะสม กับบริบทและข้อจากัดต่างๆ
เพื่อให้การแสดงสามารถสร้างความสนใจ เผยแพร่สู่กลุ่มคนที่หลากหลายและทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ระดับสากล ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาแสดงภูไทสามเผ่าเพื่อใช้ประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกจึงเป็นการ
พัฒนาผลงานที่มีแนวคิดสอดคล้องกับผลการศึกษา ด้านนาฏยพานิชย์ซึ่งเป็นเรื่องของแนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนานาฏศิลป์ให้คงอยู่ในสังคมปัจจุบัน มีการดาเนินงานอยู่ 2 แนวทาง คือ เปลี่ยนแปลงการแสดงเพื่อให้เข้ากับ
ธุรกิจเชิงพาณิชย์ และ การให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่นาเรื่องการพาณิยชน์เข้ามาเสริมเพื่อช่วยให้เกิด
การพัฒนา เพราะศิลปะทุกแขนงย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ที่สาคัญคื อต้องทราบพื้นฐานดั้งเดิม
บอกที่มาที่ ไปได้อย่างมีเหตุผล ไม่ท าให้ขาดความสมดุล (นรีรัตน์ พินิจ ธนสาร. 2533 : 221-222) ดังนั้น การ
อนุรักษ์และการพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึง และควรกระทาควบคู่กันไป ความสอดคล้องของแนวคิดใน
การศึกษาครั้งนี้ สามารถอภิปรายได้ เป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ แนวคิดด้านการอนุรักษ์และแนวคิดด้านการพัฒนา
ดังนี้
1.1 แนวคิ ด ด้ า นการอนุ รัก ษ์ ที่ ป รากฏในการแสดงภู ไทสามเผ่ า ประกอบการบรรเลงเดี่ ย วกี ต าร์
คลาสสิก พบว่า เป็นการแสดงที่ต้องการรักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการแสดงภู
ไทสามเผ่าให้ยังคงอยู่ โดยสามารถนาเสนอและรักษารูปแบบการแสดงไว้ได้อย่างเหมาะสม ถึงแม้การแสดงในครั้งนี้
จะเป็นการแสดงประกอบบทเพลงภูไทสามเผ่าที่ศิลปินกีตาร์คลาสสิกได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยเครื่องดนตรีสากลเพียง
ชิ้นเดียวก็ตาม แต่บทเพลงดังกล่าวเป็นการเรียบเรียงที่ ยังคงรักษาโครงสร้างและเอกลักษณ์ของบทเพลงดั้งเดิมไว้
เช่นกัน ฉะนั้นการแสดงประกอบการบรรเลงจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มถึงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เห็น
เป็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
การแสดงภูไทสามเผ่าดังกล่าว จึงเป็นการอนุรักษ์โดยนารูปแบบการแสดงในแบบวิ ทยาลัยนาฏ
ศิลปการฬสินธุ์เป็นแนวทางในการพัฒนา เนื่องจากโครงสร้างของบทเพลงนั้นเป็นการเรียบเรียงมาจากโครงสร้างใน
แบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เป็นหลัก ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์แนวคิดถึงการอนุรักษ์รูปแบบการแสดงภูไทสาม
เผ่าในแบบดั้งเดิม ที่ปรากฏในการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก จึงประกอบด้วย
1.1.1 การอนุรักษ์ด้านลาดับทางการแสดง ได้แก่ การรักษาเอกลักษณ์ด้านลาดับการแสดงใน
แบบวิทยาลัยนาฏศิลป์การฬสินธุ์ คือ ภูไทเผ่าสกลนคร ภูไทเผ่ากาฬสินธุ์ และ ภูไทเผ่าเรณูนคร
1.1.2 การอนุรักษ์ ด้านท่าทางการฟ้ อนรา ได้แก่ การรักษาเอกลักษณ์ และการนาเสนอด้วย
ท่าทางการฟ้อนราในแบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เป็นหลัก
1.1.3 การอนุรักษ์ด้านการแต่งกาย ได้แก่ การรักษาเอกลักษณ์เฉพาะทางด้านการแต่งกายของ
ภูไทเผ่าสกลนคร ภูไทเผ่ากาฬสินธุ์ และภูไทเผ่าเรณูนคร
1.1.4 การอนุรักษ์ด้านนักแสดง ได้แก่ การรักษาเอกลักษณ์การฟ้อนราด้วยนักแสดงหญิงล้วน
ซึ่งเป็นรูปแบบการแสดงในแบบวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
1.2 แนวคิดด้านการพัฒนาของการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก พบว่า
เป็นการพัฒนารูปแบบการแสดงที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม ด้วยบทเพลงพื้นเมืองของไทยแต่บรรเลง
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ด้วยเครื่องดนตรีสากล แนวคิดหลักในครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนา รูปแบบการแสดงที่เกิดจากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
เพียงบางส่วน โดยคานึงถึงการรักษาและอนุรักษ์รากเหง้าทางวัฒนธรรม ใช้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นฐาน
ในการพัฒนา ซึ่งแนวคิดนี้จะได้รูปแบบการแสดงที่อาจไม่ใช่สิ่งใหม่เพียง แต่เป็นรูปแบบการแสดงที่เปลี่ยนแปลงสิ่ง
เดิมเป็นบางส่วน เพื่อให้เกิดการรักษา สร้างคุณค่า และสามารถนาเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้ดั้งเดิม ด้วย
การประยุกต์จากรูปแบบเดิมเพียงเล็กน้อย โดยการผสมผสานเอกลักษณ์ด้านลาดับทางการแสดง ท่าทางการฟ้อนรา
นักแสดง และการแต่งกาย ที่เป็นลักษณะเฉพาะในแบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เป็นหลัก ร่วมกับแบบฉบับ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ฉะนั้นแนวคิดในการพัฒนาการแสดงด้านนาฏศิลป์ควบคู่ไปการอนุรักษ์ จึงเป็นหัวใจ
สาคัญประการหนึ่งที่มีความสอดคล้องกับการสร้างสรรค์บทเพลงในครั้งนี้เช่นกัน
เมื่อวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาจากรูปแบบการแสดงภูไทสามเผ่าในแบบดั้งเดิม จึงพบแนวคิด
สาคัญที่ปรากฏในการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก ได้แก่
1.2.1 การฟ้อนรา ได้แก่ การพัฒนาเพิ่มเติมท่าทางการฟ้อนราในช่วงนา และช่วงท้ายเพลงเพื่อ
เป็นท่าเชื่อมระหว่างท่าหลัก ซึ่งได้แก่ท่าทางการฟ้อนราประกอบในการแสดงภูไทเผ่าสกลนคร ภูไทเผ่ากาฬสินธุ์
และภูไทเผ่าเรณูนคร ในแบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
1.2.2 การแต่งกาย ได้แก่ การพัฒนาโดยการผสมผสานลักษณะการแต่งกายในแบบฉบับของ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดของการแต่งกายในแต่ละเผ่าดังนี้
1.2.2.1 ภูไทเผ่าสกลนคร ประกอบด้วย การแต่งกายด้วยเสื้อแขนกระบอก ผ้านุงยาว
สีดา ขลิบขอบแดง ผูกด้วยผ้าสไบสีแดง สวมเล็บ เช่นเดียวกับการแต่งกายแบบวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และการ
แต่งกายแบบวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด แต่ใช้การเกล้าผมสูง ติดฝ้ายภูไทสีแดง
1.2.2.2 ภูไทเผ่ากาฬสินธุ์ ประกอบด้วย การแต่งกายตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปกาฬสินธุ์ ด้วยเสื้อแขนกระบอกสีดา ผ้านุงยาวทอด้วยลายพื้นมือง ห่มสไบด้วยฝ้าแพรวา เกล้าผมสูงผูกด้วยผ้า
แพรมน
1.2.2.3 ภูไทเผ่าเรณูนคร ประกอบด้วย เป็นการแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ผ้านุ่งยาว สี
น้าเงิน ขลิบขอบแดง พาดสไบสีขาว เช่นเดียวกับการแต่งกายแบบวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และการแต่งกายแบบ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด แต่ใช้การเกล้าผมสูงติดฝ้ายภูไทสีขาว
1.2.3 บทเพลง ได้แก่ การเรียบเรียงโดยการผสมผสานแบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และการเรียบเรียงขึ้นใหม่ในช่วงท่อนนา และช่วงท้ายเพลง ดังนี้
1.2.3.1 ท่ อ นที่ 1 (Introduction) หรื อ ช่ ว งท่ อ นน า เป็ น การสร้า งสรรค์ จ ากการน า
สาเนียงการขับร้องแบบภูไทมาเป็นต้นแบบของแนวคิดด้วยการเรียบเรียงขึ้นใหม่
1.2.3.2 ท่อนที่ 2 เป็นช่วงของการนาเสนอการแสดงภูไทเผ่ากาฬสินธุ์ ซึ่งในท่อนเพลงนี้
เป็นการเรียบเรียงบทเพลงขึ้นใหม่ ประกอบด้วยลายภูไทกาฬสินธุ์ในแบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ซึ่งใช้
เป็นช่วงขึ้นต้น จากนั้นจึงต่อด้วย ท่อนเดี่ยวเครื่องดนตรีของลายภูไทเลาะตูบตามแบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด และต่อด้วยการบรรเลงประกอบการขับ ร้องด้วยลายภู ไทกาฬสินธ์ในแบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิ ลป
กาฬสินธุ์
1.2.3.3 ท่อนที่ 3 เป็นช่วงของการนาเสนอการแสดงภูไทเผ่าสกลนคร ซึ่งในท่อนเพลง
นี้ เป็ น การเรี ย บเรี ย งบทเพลงขึ้ น ใหม่ ประกอบด้ ว ยลายภู ไทน้ อ ยในช่ ว งขึ้ น ต้ น ด้ ว ย และต่ อ ด้ ว ยการบรรเลง
ประกอบการขับร้องของภูไทสกลนครตามแบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
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1.2.3.4 ท่อนที่ 4 เป็นช่วงของการนาเสนอการแสดงภูไทเผ่าเรณูนคร
ซึ่งในท่อนเพลงนี้เป็นการเรียบเรียงบทเพลงขึ้นใหม่ โดยใช้ลายลมพัดพร้าวของการแสดงภูไทสามเผ่าในแบบฉบับ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการบรรเลงเพียงอย่างเดียวไม่มีการขับร้องประกอบ
1.2.3.5 ท่อนที่ 5 ช่วงท้ายเพลง หรือ “ช่วงหางเพลง” ซึ่งเป็นการเรียบเรียงบทเพลง
ขึ้นมาใหม่ โดยนาแนวคิดจากเทคนิคใน ท่อนที่ 1 มาเรียบเรียงเป็นบทสรุปในช่วงท้ายจึงมีลักษณะคล้ายคลึกกับช่วง
นาในเบื้องต้น
2. แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ด้านความงาม ความแปลกหูแปลกตา และความน่าทึ่ง ของการแสดงภู
ไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบในการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
พบว่า มีสอดคล้องกับแนวคิดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองในปัจ จุบัน เป็นรูปแบบการแสดงที่ได้พัฒ นาด้วยการ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมภายนอก ที่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมหรือนาไปสู่สิ่งใหม่ตามความนิยมในแต่ละช่วงของยุค
สมัย จนปรากฏให้ เห็ น เป็ น รูป แบบการแสดงต่ างๆ ซึ่ งมุ่ งหวังให้ เกิ ดสุน ทรียภาพในการชมการแสดงที่ มี ค วาม
หลากหลาย ตอบสนองกับความต้องการของผู้ชม นามาสู่การสร้างความภูมใจกับมรดกอันล้าค่าและอาจนามาสู่การ
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อีกทางหนึ่ง (สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2549 : 18) การแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการ
บรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก จึงเป็นการพัฒนาโดยกาหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ เพื่อให้
เกิดการรับรู้ถึงความงามด้วยสัมผัสจากการฟังและการเห็นไปพร้อมๆกัน การพัฒนาผลงานทางด้านนาฏศิลป์ จึง
จาเป็นต้องใช้ แนวคิด ทฤษฎี ในศาสตร์ด้านศิลปะเป็นพื้นฐานของความคิด ร่วมกับบริบทพื้นฐานและวัฒนธรรม
ของสังคมนั้น ๆ (ยศ สันติสมบัติ. 2540 : 54-55) เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทาให้เราเข้าใจความงามเบื้องต้นและนาไปสู่
การรับรู้ได้จากการมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว องค์ประกอบเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในการ
แสดง (สาขาวิชาศิลปกรรมและสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์. 2557 : 17-21) ฉะนั้นการรับรู้ความงานในการแสดงตาม
แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ที่เกิดจากการสัมผัสสุนทรียธาตุของการแสดงในด้านความงาม ความแปลกหูแปลกตา
และความน่ าทึ่ ง จึ งเป็ น ส่วนสาคั ญ ส่งผลต่อความรู้สึก ของผู้ช ม (กี รติ บุ ญ เจื อ. 2522 : 263) ทั้ งนี้ แนวคิ ด ทาง
สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกสามารถอภิปรายได้ตามคิด 3
ประเด็นหลัก ดังนี้
2.1 แนวคิดทางสนุทรียศาสตร์ด้านความงาม
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แนวคิดด้านความงามที่ปรากฏในรูปแบบการแสดงภูไทสามเผ่า
ประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก ประกอบด้วย
2.1.1 ลาดับทางการแสดง เป็นการนาเสนอการแสดงที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบการแสดง
ดั้งเดิม และเหมาะสมกับโครงสร้างบทเพลงที่ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ ได้แก่
ท่อนที่ 1 (Introduction) เกริ่นนาเริ่มต้น จากนั้นนักแสดงเผ่ากาฬสินธุ์จึงเริ่มออกมา
ด้านหน้าเวที
ท่อนที่ 2 (ภูไทเผ่ากาฬสินธุ์) การแสดงภูไทเผ่ากาฬสินธุ์
ท่อนที่ 3 (ภูไทเผ่าสกลนคร) การแสดงภูไทเผ่าสกลนคร
ท่อนที่ 4 (ภูไทเผ่าเรณูนคร) การแสดงภูไทเผ่าเรณูนคร
ท่อนที่ 5 (Coda) การแสดงร่วมกันทั้งสามเผ่า
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2.1.2 การเคลื่อนไหว เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของนักแสดงไปยังตาแหน่งหรือทิศทางต่างๆ
ซึ่งใช้ท่าทางการฟ้อนราเป็นส่วนประกอบโดยการหมุนเวียนตาแหน่ง เพื่อสร้างความโดดเด่นและนาเสนอท่าทางการ
ฟ้อนราประกอบบทเพลงของแต่ละเผ่า ร่วมถึงการแบ่งพื้นที่ทางการแสดง ซึ่งส่วนหนึ่งนักดนตรีจะนั่งบรรเลงประจา
ตาแหน่ง ดังนั้นการแสดงฟ้อนราจึงใช้พื้นที่เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้น เช่น หากนักดนตรีนั่งในฝั่ งขวาของเวที
นักแสดงจะทาการแสดงบนพื้นที่ฝั่งซ้ายของเวที เพื่อมิให้เป็นการบดบังความโดดเด่นของนักดนตรี นอกจากนี้ยัง
เป็นการสร้างความสมดุลบนพื้นที่ทางการแสดง
2.1.3 ท่าทางการฟ้อนรา เป็นการฟ้อนราที่ยังรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วยท่าฟ้อนของ
แต่ละเผ่าไว้อย่างชัดเจน
2.1.4 บทเพลง เป็นการเรียบเรียงที่สามารถนารักษาความไพเราะทางโครงสร้างและทานอง
เพลงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดังเดิมไว้ได้อย่างชัดเจน
2.1.5 นักแสดง เป็นการนาเสนอการแสดงด้วยนักแสดงหญิงล้วน ซึ่งมีความอ่อนช้อยสวยงาม
พร้อมทัง้ การสร้างความสมดุลทางการแสดงเนื่องจากการบรรเลงดนตรีเป็นนักดนตรีชาย
2.1.6 การแต่งกาย เป็นการแต่งกายด้วยรูปแบบเฉพาะของแต่ละเผ่า ดังนั้นจึงเป็นการแสดงที่
ยังคงรักษาและถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจน
2.2 แนวคิดทางสนุทรียศาสตร์ด้านความแปลกหูแปลกตา
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แนวคิดด้านความแปลกหูแปลกตาที่ปรากฏในรูปแบบการแสดงภู
ไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก ประกอบด้วย
2.2.1 การเคลื่อนไหว ได้แก่ การแสดงที่มีความแตกต่างไปจากเดิม ทั้งด้านการแสดงภูไทสาม
เผ่าในแบบดั้งเดิมที่ใช้พื้นที่ทั้งหมดบนเวที และการแสดงกีตาร์คลาสสิกซึ่ง ผู้บรรเลงจะใช้พื้นที่บริเวณกลางเวทีและ
ทาการนั่งบรรเลงประจาตาแหน่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการแสดงในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความแปลกที่แตกต่างไป
ในวัฒนธรรมทางการแสดงของการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก ด้วยการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ของนักกีตาร์ให้อยู่เยื้อ งไป
ทางด้านใดด้านหนึ่งของเวทีแต่ยังคงนั่งบรรเลงประจาตาแหน่งเช่นเดิม และพื้นที่ว่างอีกด้านหนึ่งเป็นการฟ้อนรา
ประกอบการบรรเลง การเคลื่อนที่ของนักแสดงจะไม่มีความซับซ้อนมากนัก เนื่องจากการแสดงและการจัดตาแหน่ง
ของพื้นที่ยังคงรักษาความโดดเด่นให้กับนักดนตรีกีตาร์คลาสสิกซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการแสดงในเวทีแห่งนี้
2.2.2 การฟ้อนรา ได้แก่ ท่ าทางการฟ้ อนราที่ สามารถนาเสนอท่ วงท่ าที่ เป็ นเอกลักษณ์ ท าง
วัฒ นธรรมไว้ได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่สร้างความแปลกที่แตกต่างนั้นคือการนาเสนอท่าทางการฟ้อนราประกอบ
ท่วงทานองในการบรรเลงด้วยดนตรีสากลเพียงชิ้นเดียวได้อย่างลงตัว
2.2.3 บทเพลง ได้แก่ การเรียบเรียงบทเพลงภูไทสามเผ่าสาหรับการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
ขึ้นใหม่ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ซึ่งมีความแปลกและแตกต่างไปจากเดิม โดยผู้เรียบเรียงได้ใช้เทคนิคในการปรับ
สายกีตาร์คลาสสิกเป็นพิณ เพื่อต้องการสื่อความเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีอีสาน ด้วยการรักษาสาเนียงของดนตรี
พื้นเมืองอีสาน จึงสร้างความแตกต่างจากเสียงของดนตรีตะวันตก
2.2.4 นักแสดง ได้แก่ ผู้ที่แสดงในเวทีกีตาร์คลาสสิกแบบสากลจะประกอบด้วยนักแสดงซึ่งเป็น
นักกีตาร์คลาสสิกเท่านั้น แต่การแสดงในครั้งนี้ได้นาการฟ้อนราเข้ามาประกอบเป็นส่วนหนึ่งการบรรเลง ถือได้ว่าเป็น
ความแตกต่างจากเดิมที่มีนักแสดงระหว่างนักกีตาร์คลาสสิกและผู้ฟ้อนรา2.2.5 การแต่งกาย ได้แก่ การบรรเลงกีตาร์
คลาสสิกในแบบสากลผู้บรรเลงนิยมส่วนใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาว หรือ ชุดภาพในแบบสากล หรือ ชุดสูท แต่ในการแสดงครั้งนี้ผู้
บรรเลงหรือนักแสดงซึ่งเป็นนักดนตรีกีตาร์คลาสสิกได้เปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายในแบบพื้นเมือง เพื่อให้มีความ
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สอดคล้องกับบทเพลงและการแสดง มีความแตกต่างไปจากวัฒนธรรมและค่านิยมดั้งเดิม รวมถึงนักแสดงประยุกต์
รูปแบบโดยผสมผสานลักษณะเฉพาะของการแต่ งกายภูไทสามเผ่าในแบบฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดรวมไว้ด้วยกัน
2.3 แนวคิดทางสนุทรียศาสตร์ด้านความน่าทึ่ง
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แนวคิดด้านความน่าทึ่ง ที่ปรากฏในรูปแบบการแสดงภูไทสามเผ่า
ประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก ประกอบด้วย
2.3.1 บทเพลง เป็นการเรียบเรียงบทขึ้นใหม่ ที่สามารถนาเสนอเอกลักษณ์ทางของเครื่องดนตรี
ด้วยเทคนิ ค ในการปรับ สายกี ตาร์ ค ลาสสิ ก ให้ เป็ น เสีย งพิ ณ จึ งท าให้ เกิ ด ความเปลี่ ยนแปลงของดนตรีต ะวัน ตก
นอกจากนี้การนาเสนอด้วยเทคการบรรเลงแบบกีตาร์คลาสสิก ดังนั้นจึงเป็ นการสร้างความน่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง โดย
บทเพลงสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานของไทยด้วยเสียงของเครื่องดนตรีพิณ พร้อมทั้ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตะวันตกด้วยวิธีการบรรเลงในแบบกีตาร์คลาสสิกไว้ในคราวเดียวกัน
2.3.2 การแสดง เป็นการนาเสนอที่มีความแตกต่ างทางวัฒนธรรม จนแสดงถึงความน่าทึ่งได้
อย่างชัดเจน กล่าวคือ การบรรเลงกีตาร์คลาสสิกที่เป็นสากลจะให้ความสาคัญกับนักกีตาร์คลาสสิกหรือนักดนตรีผู้
บรรเลง จึงไม่มีการแสดงอื่นใดเข้ามาผสมผสาน แต่การแสดงครั้งนี้ ได้นาการฟ้อนราเข้ามาร่วมแสดง จึงเป็นการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ที่ผู้ชมยังไม่เคยเห็นมาก่อน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การศึกษาแนวคิดของการพัฒนาการแสดงภูไทสามเผ่าประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก ในครั้ง
นี้ ผู้วิจัยต้องการนาเสนอให้เห็นถึงกระบวนการของแนวคิดที่ดาเนินการอย่างเป็นลาดับขั้นตอนมีความสอดคล้องต่อ
การจัดการอย่างเป็นระบบของการดาเนินงานด้านนาฏศิลป์ โดยนาหลักการอนุรักษ์และพัฒนาเข้ามาใช้กาหนด
แนวทางในการออกแบบการแสดง นอกจากนี้ผลการศึกษาด้านรูปแบบการแสดงและองค์ประกอบของแนวคิด
สามารถน ามาเป็น ข้อมูลให้ กับผู้ที่ สนใจพั ฒ นาการแสดงภู ไทสามเผ่า หรือน ามาเป็น แนวทางในการกาหนดทิ ศ
ทางการออกแบบและพัฒนาการแสดงในรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในงานดาเนินงานวิจัยด้านนาฏศิลป์หรือการพัฒนา สร้างสรรค์ทางการแสดง ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
ผลงานด้านนาฏศิลป์ที่มีอยู่ หลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน สิ่งที่ควรคานึงถึง คือ แนวคิดในการกาหนดรูปแบบเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงาน เช่น การศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โครงสร้างของบทเพลง องค์ประกอบทางการแสดงใน
ด้านนักแสดง ท่าทางการฟ้อนรา การแต่งกาย พื้นที่ในการแสดง โอกาสในการแสดง สิ่งเหล่านี้หากมี การกาหนด
แนวทางอย่างเป็นระบบแล้วนั้น ไม่ว่าจะดาเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงการแสดงเพียงเล็กน้อย หรือพัฒนารูปแบบ
การแสดงจนไปสู่การปรับ เปลี่ยนเกิดเป็น การแสดงรูป แบบใหม่ก็ตาม ผลงานที่ได้สร้างสรรค์ ขึ้นก็จะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม และสิ่ งสาคัญที่ควรตะหนักถึงคุณค่าในการการสร้าง
ผลงาน นั่นคือ การอนุรักษ์และพัฒนา สามารถดาเนินงานควบคู่ไปพร้อมกันได้ แต่หากละเลยไม่รักษาแก่นแท้ ของ
ภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้บ้าง มีแค่พัฒนาปรับเปลี่ยนโดยไม่คานึงถึงความถูกต้อง ก็จะเกิดแต่การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า
จนกระทั่งไม่หลงเหลือวัฒนธรรมที่เป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ให้ได้ศึกษาและสร้างสิ่งใหม่ ๆ ได้ต่อไปใน
อนาคต
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การสร้างสรรค์การแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช
THE CREATIVE OF A PERFORMING ARTS ‘ETHNICS IN KORAT GEOPARK’
รัตติกร ศรีชัยชนะ1
Rattikorn Srichaichana1
1อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์การแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบททางวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์ตามเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช เขตอาเภอสีคิ้ว อาเภอสูงเนิน อาเภอขามทะเลสอ อาเภอเมือง และ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ในชื่อชุดชาติพันธุ์ในอุทยานธรณี
โคราช และเพื่อประเมินผลคุณค่าของการแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากศึกษา การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่ วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจาก
ผู้นาท้องถิ่น ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชาติพันธุ์โคราช อุทยานธรณีวิทยา แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ขึ้นเป็นชุดการแสดง
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช มีเรื่องราวความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่หลากหลายและโดดเด่นแตกต่างกัน ใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดต่อ
บุคคลรุ่นหลังและผู้สนใจ ผ่านรูปแบบของศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ นามาถ่ายทอดเป็นท่าราโดยใช้องค์ความรู้ใน
ศาสตร์นาฏศิลป์มาสร้างสรรค์ท่ารา และนาเสนอในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยกาหนดรูปแบบ
การแสดงเป็น 3 ช่วงได้แก่ ร่ายราตีบทตามเนื้อร้อง การแสดงท่าทางประกอบเนื้อร้องและทานองเพลงที่บ่งบอกถึง
ลั กษณะของแต่ ละกลุ่ มชาติ พั นธุ์ และแสดงท่า ทางประกอบท านองเพลงที ่แ สดงถึง การร่ว มมือ ร่ว มใจกัน
ประกอบการเรีย บเรีย งท านองเพลงขึ้น มาใหม่ การออกแบบเครื่องแต่ งกายมี การประยุกต์จากการแต่งกายที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนเครือข่ายเป็น
ชุดการแสดงที่นักเรียนได้เรียนรู้และจัดเป็นการแสดงนาฏศิลป์ ที่ใช้เป็นกิจกรรมของนักเรียนและสถานศึกษาในการ
หนุนเสริมการประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ความเป็นจีโอพาร์คของยูเนสโกได้
คาสาคัญ : การสร้างสรรค์การแสดง, ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช
ABSTRACT
The objectives of this study were to: 1) investigate cultural contexts of ethnic groups
along the Korat Geopark area in Sikhio, Sung Noen, Kham Thale So, Mueang Nakhon Ratchasima,
and Chaloem Phra Kiat districts, Nakhon Ratchasima; 2) create a performing arts called ‘Ethnics in
Korat Geopark’; and 3) evaluate the value of the show ethnics in Korat Geopark. The study
employed the qualitative research method, collecting data from document investigation,
interviews, participatory observations, and non-participatory observations from local leaders, and
experts in Korat ethnics and geographical park. The data were analyzed and synthesized into
performing arts.
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The study showed that ethnics in Korat Geopark were different and unique in terms of
historical backgrounds, cultures, local traditions, and ways of life, which can be studied and
researched for conservation and transferring to later generations and interested persons through
the creation of a performing arts. The dancing performance consisted of three parts; the song
lyrics, making gestures from lyrics and melodies that reflect the characteristics of each ethnic
group, and making gestures from melody that expresses a collaborative spirit. The performing art
was used together with the newly composed melody. The costumes design was adapted from
the unique costume of each ethnic group. This was the appropriate creativity of an unique
performing arts for students in the networked schools, and an activity for schools to promote the
Korat Geopark to the UNESCO’ World Geopark.
Keywords : Creative of a performing arts, Ethnics in korat geopark
บทนา
นครราชสีมา มีประชากรที่ประกอบหลายกลุ่มชาติพันธุ์ บางกลุ่มก็เป็นเจ้าของถิ่นเดิม เช่น กลุ่มชาวบน
(ญัฮกุร) กลุ่มไทยโคราช บางครั้งก็อพยพโยกย้ายเข้ามาภายหลัง ด้วยสาเหตุทั้งทางด้านการเมือง การสงคราม
และอพยพมาเพื่อหาแหล่งที่ทากินใหม่ เช่น กลุ่มไทย ลาว เขมร มอญ กวย(ส่วย) จีน แขก เป็นต้น (ปรีชา อุยตระกูล
, 2541, น. 187) การอพยพของกลุ่มชนจากหลากหลายวัฒนธรรม เช่น กลุ่มวัฒนธรรมไทย ลาว ยวน มอญ เขมร
ทาให้เกิดการผสมผสานทางชาติพันธุ์กับกลุ่มชาวพื้นถิ่นเดิม ซึ่งมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน (นฤมล ปิยวิทย์,
2558, น. 38)
ในปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมายังมีความโดดเด่นในเรื่องของแหล่งธรณีวิทยา นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม จนได้
มีการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์ค ซึ่งเป็นจีโอพาร์คหนึ่งในห้าของประเทศไทย ที่มี
เป้ าหมายการดาเนิ นงานสู่จีโอพาร์ค โลกของยูเนสโก โดยบทบาทหรือพั นธกิจหลักของอุท ยานธรณี โคราชตาม
แนวทางของยูเนสโก คือ การอนุรักษ์ การศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมสาคัญใน
การดาเนินกิจกรรม (ประเทือง จินตสกุล, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2560)
จากความสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์อุทยานธรณี
โคราช เพื่อนาไปสู่จีโอพาร์คโลกของยูเนสโก ผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญในการใช้ศิลปวัฒนธรรมทางด้านการแสดง
นาฏศิลป์เป็นสื่อในการเชื่อมโยงครั้งนี้ จึงได้มีแนวความคิดในการศึกษาเกี่ยวกับวีถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อออกแบบ
งานนาฏกรรม โดยใช้องค์ประกอบการสร้างสรรค์ท่ารา เพื่อให้เกิดชุดการแสดงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์และนาไปสู่การ
เผยแพร่แก่เครือข่ายโรงเรียนจีโอพาร์คในเขตอาเภอสีคิ้ว อาเภอสูงเนิน อาเภอขามทะเลสอ อาเภอเมือง และอาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้เป็นการประชาสัมพันธ์และต้อนรับแขกผู้มาเยือนหรื อแสดงในโอกาสต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ตามเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช ได้แก่ อาเภอสีคิ้ว อาเภอสูง
เนิน อาเภอขามทะเลสอ อาเภอเมือง และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อสร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์ชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช
3. เพื่อประเมินผลคุณค่าของการแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช
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ประโยชน์ของการวิจัย
1. คนในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ อุทยานธรณีโคราช เพื่อนาไปสู่จีโอ
พาร์คโลกของยูเนสโก ผ่านการแสดงชุดชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช
2. เป็นแนวทางสาหรับการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หรือในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป
3. เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างสรรค์การแสดง หมายถึง การคิด ประดิษฐ์ การแสดงนาฏศิลป์ โดยใช้หลักการตามองค์ประกอบ
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ได้แก่ เพลง เนื้อร้อง ลีลาท่ารา เครื่องแต่งกาย รูปแบบการแปรแถว ผู้แสดง
อุท ยานธรณี วิท ยา หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ป ระกอบด้ วย แหล่งอนุ รัก ษ์ ที่ เป็ น ที่ รู้จั ก หรือมี ชื่ อ เสีย งเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงธรณี วิทยาและแหล่งธรณีวิทยา รวมทั้งแหล่งทางด้านโบราณคดี (Archeology) นิเวศวิทยา (Ecology)
และวัฒนธรรม (Culture) แบ่งเป็น 4 ระดับ ตามคุณสมบัติ ได้แก่ ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และ ระดับ
โลก โดยอุทยานธรณีวิทยา อาจถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จีโอพาร์ค
อุท ยานธรณี โคราช หมายถึ ง พื้ น ที่ ท างภู มิศ าสตร์บ ริเวณลุ่ม น้ าลาตะคองตอนกลาง-ตอนล่ าง มี พื้ น ที่
ครอบคลุม 5 อาเภอของจังหวัดนครราชสีมา จากด้านตะวันตกถึงตะวันออก คือ อาเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ
เมืองนครราชสีมา และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณี โคราช หมายถึง กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรม ประเพณีและภาษาพูดเดียวกันรวมถึงมี
ความเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช 5 อาเภอ ได้แก่ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ไท-โคราช, กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน, กลุ่มชาติพันธุ์ไท-จีน, กลุ่มชาติพันธุ์ไท-มุสลิม, กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว
คุณค่า หมายถึง ระดับความสาเร็จในการประเมินผลการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ชาติพันธุ์ในอุทยาน
ธรณีโคราช
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้ผลการศึกษาความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ที่
มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ โดยบูรณาการความรู้จากการศึกษาบริบทวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ใน
พื้นที่อุทยานธรณีโคราช ร่วมกับแนวคิดขององค์ประกอบการแสดงด้านนาฏศิลป์ ได้แก่ รูปแบบการนาเสนอ แนวคิด
เพลง เนื้อร้อง ลีลาท่ารา เครื่องแต่งกาย และรูปแบบการแปรแถว เพื่อให้เกิดชุดการแสดงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์
นาไปสู่การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีโคราช และเพื่อนาไปสู่จีโอพาร์คโลกของยูเนสโกต่อไป
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วีถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในพืนที่อุทยานธรณีโคราช
-ความเป็นมา

องค์ประกอบการสร้างสรรค์การแสดง
-แนวคิด

-การดาเนินชีวิต

-เพลง

-วัฒนธรรม ประเพณี

-เนื้อร้อง

-การทามาหากิน

-ลีลาท่ารา

-การแต่งกาย

-เครื่องแต่งกาย
-รูปแบบการแปรแถวผู้แสดง

การสร้างสรรค์การแสดงชุด
ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากร กลุ่มเป้าหมาย และสาระสาคัญ
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาบริบทเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
อุทยานธรณีโคราชเพื่อสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดงชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายจานวน 74 คน
คือ กลุ่มผู้รู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ จานวน 1 คน ทางด้านอุทยานธรณีโคราชจานวน 1 คนและ
ทางด้านการแสดงนาฏศิลป์จานวน 2 คน กลุ่มนักแสดงจานวน 10 คน นักเรียนจานวน 60 คน
2. ขันตอนการดาเนินงานวิจัย
2.1 ศึก ษาและรวบรวมข้อ มูลในประเด็น เกี่ยวกับ บริบ ทวิถีชีวิต ทางวัฒ นธรรมของกลุ่ม ชาติพัน ธุ์
อุท ยานธรณีโคราชและองค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ โดยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช (จรุงศรี โพธิ์กลาง และคณะ, 2560) หลักการสร้างสรรค์การ
แสดงตามองค์ประกอบการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547) นอกจากนี้ยังได้ศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับการใช้สื่อสาหรับประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม (กิตติฤกษ์ ปิตาทะสังข์, 2557) การสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ อุทยานธรณีโคราชและการแสดงนาฏศิลป์ รวมถึงการลงพื้นที่ภาคสนามใน
เขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราชทั้ง 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอสีคิ้ว อาเภอสูงเนิน อาเภอขามทะเลสอ อาเภอเมืองนครราชสีมา
และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับดารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.2 การสร้างสรรค์ชุดการแสดง ผู้วิจัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู ลที่ได้รับจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ เกี่ยวกับบริบททางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุทยาน
ธรณีวิท ยา เพื่อบูรณาการสร้างสรรค์การแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช ตามแนวคิดการสร้างสรรค์การ
แสดงด้านนาฏศิลป์ โดยเริ่มจากการกาหนดรูปแบบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการสร้างสรรค์การแสดง นาข้อมูลเสนอ
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ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างสรรค์เพลงและเนื้อร้องให้เหมาะสมกับชุดการแสดงและบริบททางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณี โคราช เมื่อได้บ ทเพลงแล้วจึงออกแบบและประดิษ ฐ์ท่า รารวมถึงการแปรแถว เพื่อ ให้
เหมาะสมกับการแสดงในแต่ละช่วงแล้ว จึงออกแบบเครื่องแต่งกาย
2.3 คัดเลือกนักแสดงให้มีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นของแต่ละชาติพันธุ์ ได้แก่
ชาติพันธุ์ไทโคราชควรมีลักษณะรูปร่างสันทัดผิวสองสี ชาติพันธุ์ไทยวนควรมีลักษณะรูปร่างสันทัดผิวขาว กลุ่มพันธุ์
ไทจีนควรมีลักษณะสันทัดผิวขาวตาเล็ก กลุ่มชาติพันธุ์ไทอิสลามควรมีลักษณะรูปร่างสันทัดผิวสองสีตาโตจมูก
โด่ง และ กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวควรมีลักษณะสันทัดผิวขาว
2.4 จัดทาต้นแบบการแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราชและถ่ายท่าราให้กับนักแสดง ทดลอง
ปฏิบัติท่าราประกอบเข้ากับเพลง
2.5 วิพากษ์ต้นแบบชุดการแสดงโดยผู้เชี่ยวชาญ นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาเป็นการแสดง
ชุดชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช เพื่อใช้สาหรับแสดงและจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ต่อไป
2.6 ประเมิ น ผลชุ ด การแสดง โดยการจั ด กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการคื น ความรู้ สู่ ชุ ม ชน
ถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
2.7 ประเมิ น ผลโดยการสั ม ภาษณ์ ในประเด็ น ความพึ งพอใจในการขยายความรู้ ที่ มี ต่ อ ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการคืนความรู้สู่ชุมชนกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้นาชุมชน รวมถึงประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ชมที่เข้าชมชุดการแสดง
2.8 นาผลงานสร้างสรรค์การแสดงชุดชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราชเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วมมาถอดความ ดาเนินการเรียบเรียงข้อมูลจัดแยกเป็นประเด็น และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดย
ผู้วิจัย แล้วจึงนากลับไปให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้รู้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วจึงนาผลที่ได้มาสร้างสรรค์
เป็นชุดการแสดง และจัดทารายงานวิจัย โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive
analysis)
ผลการวิจัย
การสร้างสรรค์การแสดงชุด ชาติพัน ธุ์ในอุท ยานธรณีโคราช เป็น การสร้า งสรรค์ผ ลงานชุด การแสดง
นาฏศิลป์ที่กาหนดแนวคิดเกี่ยวข้องกับความเป็นมา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่อุทยาน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาบริบททางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ตามเขตพื้นที่
อุทยานธรณี โคราช เพื่อสร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิ ลป์ในชื่อชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณี โคราช รวมถึงเพื่ อ
เผยแพร่การแสดงให้กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตามเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเข้าสู่จีโอ
พาร์คโลกของยูเนสโกในอนาคต นาเสนอรูปแบบการแสดงตามกรอบแนวคิด โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ
เอกสาร แหล่งข้อมูลต่าง ๆ สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ นามาสู่การออกแบบสร้างสรรค์การแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณี
โคราช ตามหลักและขั้นตอนองค์ประกอบการสร้างสรรค์การแสดง จัดวิพากษ์ผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
ทางด้านนาฏศิลป์ นักดนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นเพื่ อนามาสู่คุณภาพของผลงานที่สามารถนาไปเผยแพร่สู่
ท้องถิ่นและขยายผลเพื่อการศึกษาในโอกาสต่อไป แสดงผลการวิจัยดังนี้
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1. บริบททางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุต์ ามเขตพืนที่อุทยานธรณีโคราช
จากการศึกษาบริบทกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช ล้วนแต่มีวัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิต
ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ไทโคราช จะมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง
ในด้านเครื่องแต่งกาย ดนตรี เพลง และที่สาคัญคือ ภาษาโคราช กลุ่มชาติพันธุ์ไทอีสาน หรือคนลาวเวียง รักษาวิถี
ชีวิตความคิดความเชื่อประเพณี พิธีกรรม และภาษาอีสาน อันเป็นอัตลักษณ์ของคนอีสาน กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน (ไท
โยนก) จะมีวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เด่นชัดแบบล้านนา คือ ภาษาคาเมือง หัตถกรรมผ้าทอ เป็น
ต้น กลุ่มชาติพันธุ์ไทจีน จะมีประเพณีความเชื่อที่ยังยึดมั่น กลุ่มชาติพันธุ์ไทมุสลิม เป็นกลุ่มคนที่เริ่มต้นจากการรวม
ของคนที่อพยพมาจากภาคใต้ของประเทศไทยมาอยู่บริเวณเขายายเที่ยง อาเภอสีคิ้ว มีอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมใน
เรื่องของศาสนา ภาษาและการแต่งกาย (จรุงศรี โพธิ์กลาง และคณะ, 2560) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาบริบทกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช สามารถนาไปสู่การออกแบบและสร้างสรรค์การแสดง ชุด ชาติพันธุ์ในอุทยาน
ธรณีโคราช

ภาพที่ 2 กลุ่มชาติพันธุ์ไทโคราช
ที่มา : จรุงศรี โพธิ์กลาง และคณะ, 2560, น. 12.

ภาพที่ 3 กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน (ไทโยนก)
ที่มา : จรุงศรี โพธิ์กลาง และคณะ, 2560, น. 15.

1479

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2. สร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์ในชื่อชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช
เป็นการศึกษาบริบทกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช เพื่อนามาสร้างสรรค์เป็นการแสดงชุดชาติ
พันธุ์ในอุทยานธรณี โคราช ผ่านเรื่องราวความเป็นมา วัฒ นธรรม ประเพณี ท้องถิ่น และ วิ ถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่
หลากหลายและโดดเด่นแตกต่างกัน จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดต่อบุคคลรุ่นหลังและ
ผู้สนใจ ผ่านรูปแบบของศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทางด้านอุทยานธรณีวิทยาและทางด้านนาฏศิลป์ เกี่ยวกับความ
เป็นมา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อนามาถ่ายทอดเป็นท่าราโดยใช้
องค์ประกอบการสร้างสรรค์การแสดงและนาเสนอในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยกาหนดรูปแบบ
การแสดงเป็น 3 ช่วงได้แก่ ช่วงที่ 1 ร่ายราตีบทตามเนื้อร้อง ช่วงที่ 2 เป็นการแสดงท่าทางประกอบเนื้อร้องและ
ทานองเพลงที่บ่งบอกถึงลักษณะของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ช่วงที่ 3 แสดงท่าทางประกอบทานองเพลงที่แสดงถึงการ
ร่วมมือร่วมใจกันโดยมีตัวอย่างลักษณะท่าราที่ใช้ดังภาพที่ 4-10

ภาพที่ 4 ลักษณะตัวอย่างท่าราตีบทตามเนื้อร้องช่วงที่1 แสดงถึงความยิ่งใหญ่ เป็นปึกแผ่น
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 5 ลักษณะตัวอย่างท่าราช่วงที่ 2 แสดงถึงชาติพันธุ์ไทโคราช
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ภาพที่ 6 ลักษณะตัวอย่างท่าราช่วงที่ 2 แสดงถึงความสวยงามของหญิงสาวกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัตกิ ารนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 7 ลักษณะตัวอย่างท่าราช่วงที่ 2 แสดงถึงชาติพันธุ์ไทจีน
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 8 ลักษณะตัวอย่างท่าราช่วงที่ 2 แสดงถึงชาติพันธุ์ไทมุสลิม
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ภาพที่ 9 ลักษณะตัวอย่างท่าราช่วงที่ 2 แสดงถึงชาติพันธุ์ไทลาว
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 10 ลักษณะตัวอย่างท่าราช่วงที่ 3 แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกัน
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพลงที่ ใช้ ป ระกอบการแสดงได้เรียบเรียงเนื้ อ ร้องและท านองเพลงขึ้น มาใหม่ ผ่านเนื้ อร้องที่ มีก าร
บรรยายถึ ง เรื่ อ งราว วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ เข้ า มามี บ ทบาทและมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม (บุญสม สังข์สุข, สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2560) ดังตัวอย่างเนื้อร้องที่ว่า
เป็นหลักเป็นแหล่ง นครแห่งบรรพชีวิน ภูมิบ้านฐานถิ่น แผ่นดินโคราช
ยิ่งใหญ่ในโลก สามมรดกธรรมชาติ คนชนไม่ขาด ทั่วทุกเขตคาม
อุทยานธรณีอันมีค่า นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้ มีผู้แนะนา บันทึกจดจา ความอัศจรรย์
ที่โดดเด่นเห็นได้ชัด คือฟอสซิลสัตว์ ดึกดาบรรพ์
แต่ละอาเภอหลายชาติพันธุ์ หนึ่งในนั้นอาเภอสูงเนิน
เฉลิมพระเกียรติ อาเภอเมือง สีคิ้วรุ่งเรือง บ้านเมืองเจริญ
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ขามทะเลสอ พูดเพราะเหลือเกิน ดั่งลานาดาเนิน เกริ่นพรรณนา
โคราชเมืองใหญ่หลายวัฒนธรรม สวยสดงดงามดอกนาวามเอย
หน้าบุญหน้าทาน จิตใจอ่อนโยน เป็นคนขยัน เอื้อเฟื่อเจือจุน น่าทูนน่าเทิด
ภาษาโคราชมีอัตลักษณ์ หลุมมากก็ว่าตลุ๊ก เดินทางไปไม่ถูก วิ่งเลยก็ว่าเตลิด
พูดไทยคล้ายกะลาว ดักปลาไหล มันยังเข้าอยู่ตะลัน
ไทยวน ไทยวน ไทยยวน โอ้แม่หน้านวล ไทยวนโคราช
งามแท้นะแม่ตาหวาน งามแท้นะแม่ตาหวาน ขอตามไปบ้านของน้องได้ไหม
ไทยวนมีเชื้อชาติลงมาจากเหนือของไทย รับรักพี่หน่อยได้ไหม
รับรักพี่หน่อยได้ไหม ผิวนวลใย แม่สาวไทยยวน
แสนสุขใจคนไทยเชื้อสายจีน ได้ทามาหากิน อยู่บนแผ่นดินของเมืองย่าโม
หมั่นขยันอดทน ค้าขายทุกคน สนุกสุขใจ บารมีคุณย่าโม เหมือนดังร่มโพธิ์ คุ้มครองป้องกัน
รักเมืองไทย คนไทยใจแสนงาม ทุกเขตคามวัฒนธรรม นั้นเป็นพื้นฐาน
อยู่โคราชหลายปี สาราญชีวี เหมือนดังสวรรค์ บรรพบุรุษทุกท่าน ถึงเทศกาล กราบไหว้ ทั้งปี
ไทย มุสลิม ไม่แบ่งชน เชื้อชาติ อยุ่โคราชไร้ทุกข์สนุกสุขี
พุทธ อิสลาม ได้พึ่งพา ทุกศาสนาได้ทาดี รักสามัคคี อารี มีน้าใจ
พี่จ๋า ให้พี่มา นอละแมนยามญาติ เมืองโคราช นอละบ้านน้องอยู่ น้องอยู่ น้องอยู่ น้องอยู่ น้องซิ
พานอละแมนไปดู ของดี นอละแมนด๊ะดาด โอนอ โคราชนี้เอย มาพี่เอย มาพี่เอย
พี่เอ๊ย ให้มาเลย นอละแมนคนโก้ เมืองย่าโม นอละบ้านเมืองใหญ่ เมืองใหญ่ เมืองใหญ่ เมืองใหญ่
น้องซินานอละแมน พี่อ้ายไหว้พระ นอละแมนเก้าวัด น้องสาวละเป็นลาวโคราช งามบ่พี่เอย บ่ พี่เอย บ่พี่เอย
การออกแบบเครื่องแต่งกายได้มีการออกแบบตามหลักการแสดงนาฏศิลป์ โดยการประยุกต์ให้มีลักษณะที่
สอดคล้องและบ่งบอกถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไท
โคราช จะสวมเสื้อแขนตุ๊กตา คอปาด นุ่งโจงกระเบน คล้ายกับชุดหมอเพลงโคราชสวมใส่เครื่องประดับดินเผาจากด่าน
เกวียน มีการออกแบบทรงผมเป็นทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นทรงผมของคนโคราชสมัยก่อน กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนสวม
เสื ้อ ผ้า ฝ้า ย แขนสามส่ว น ปั ก ลายพื้ น เมื อ งชาวยวนโยนก สวมผ้ า นุ่ ง ยาวที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาวยวน สวม
เครื่องประดับเงิน เกล้าผมมวยจุกด้านบนคล้ายหญิงสาวภาคเหนือพร้อมทั้งทัดดอกไม้ กลุ่มชาติพันธุ์ไทจีนสวมชุดกี่
เพ้าสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลสาหรับชาวจีน สวมเครื่องประดับมุก ทาผมมวยจุกสองข้างผูกลิบบิ้นผ้าสีแดง กลุ่มชาติพันธุ์
ไทมุสลิมสวมเสื้อลูกไม้ ผ่าอก ด้านในสวมเสื้อในนาง นุ่งผ้าโสร่งปาเต๊ะและมีผ้าคลุมศีรษะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาว
มุสลิม กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวสวมเสื้อแขนกระบอก นุ่งผ้ าซิ่นลาวระดับหน้าแข้ง ห่มสไบทับเพื่อความสวยงาม เกล้า
ผมมวยเอียงด้านข้างและทัดดอกไม้
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ภาพที่ 11 การแต่งกายตามลักษณะชาติพันธุ์
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รูปแบบการแปรแถวสาหรับการแสดงหมู่มีจุดประสงค์เพื่อมิให้ผู้ชมเบื่อหน่าย เมื่อมีการเคลื่อนไหวบ้างจะได้
เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงามแปลกตา การแสดงชุดชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช ไม่มีรูปแบบการแปรแถวที่
ตายตัว เนื่องจากสร้างสรรค์เป็นระบาเบ็ดเตล็ด จึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่
นาไปแสดง (นงนุช วงษ์สุวรรณ และคณะ, 2546, น. 137) ดังนั้นในการกาหนดรูปแบบการแปรแถว สามารถพิจารณา
การจัดตาแหน่งของผู้แสดงได้ตามบริบทของจานวนคนและขนาดของพื้นที่แสดง
3. ประเมินผลคุณค่าของการแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช
ผู้วิจัยได้มีประเมินผลคุณค่าของการแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช โดยนาเสนอต่อผู้เชียว
ชาญ คณาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ กลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดและนาไปใช้จริงได้ชม พบว่า การแสดงมีความสวยงาม
เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกมา แต่ต้องการให้มีการปรับท่าราบ้าง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะ
นาไปใช้จริงนั้นมีช่วงวัยและทักษะทางด้านนาฏศิลป์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา จึงควรมีการ
ปรับท่าราที่ไม่ยาก จนเกินไป (วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2560) รวมถึงควรมีการเพิ่มเติม
เนื้อหาและระยะเวลาของเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงให้นานกว่านี้ ผู้วิจัยจึงได้นามาปรับปรุงตามคาเสนอแนะและมี
การมอบความรู้สู่ชุมชนโดยการลงพื้นที่ไปอบรมถ่ายทอดท่าราโดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย
จีโอพาร์ค ทั้ง 6 โรงเรียน ใน 5 อาเภอ ได้มีส่วนร่วมในการใช้ชุดการแสดงนี้ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการเข้าสู่จี
โอพาร์คโลกของยูเนสโกต่อไป
อภิปรายผล
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาบริบทกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราชโดยศึกษาจากเอกสาร
ตารา
การสัมภาษณ์ ผู้รู้ การลงพื้ นที่ และนาผลมาวิเคราะห์ ตามกรอบแนวคิดคื อการนาวิถีชี วิ ตและบริบทชุ มชน มา
สร้างสรรค์เป็นชุดการแสดงโดยใช้องค์ประกอบการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ ซึ่งได้ค้นพบว่าในเขตพื้นที่อุทยานธรณี
โคราช มีชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่เด่นชัด 5 กลุ่มด้วยกัน คือ 1) กลุ่มชาติพันธุ์ไท-โคราช 2) กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน 3)
กลุ่มชาติพันธุ์ไท-จีน 4) กลุ่มชาติพันธุ์ไท-มุสลิม และ 5) กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว โดยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนแต่มีวิถี
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ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา การทามาหากิน การแต่งกาย ภาษา ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ควรค่าแก่การศึกษาและนามาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางด้านการแสดงเพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่และเป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติฤกษ์ ปิตาทะสังข์ (2557, น. 117-129) พบว่า กลุ่ม
ชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีอัตลักษณ์ ที่แตกต่างกันทั้งด้านภาษา การแต่งกาย อาหาร และประเพณี การสร้างสรรค์หรือ
พัฒนาสื่อในรูปแบบใหม่ ๆ สาหรับการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมให้มีความเหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย มีประโยชน์ด้านการ
การศึกษาอัตลักษณ์ สามารถให้ความรู้ และทาให้ผู้ชมสามารถจดจา เนื้อหาไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ดังนั้นสื่อหรืองานสร้างสรรค์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในการ ประชาสัมพันธ์ด้านวัฒ นธรรมให้
กว้างขวางต่อไป
2. การสร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์ ชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช จะมีลักษณะการแสดงที่สื่อให้
เห็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านรูปแบบการสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบการแสดง ได้แก่ การศึกษา
แนวคิดและรูปแบบการแสดง การออกแบบเพลง เนื้อร้อง ท่ารา เครื่องแต่งกาย การแปรแถว นาเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547, น. 225-241) ที่ว่า นาฏยประดิษฐ์ คือหลักการและ
วิธีการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการฟ้อนรา การหาข้อมูล แรงบันดาลใจ นวัตกรรมการออกแบบและประกอบสร้าง
การกาหนดแนวคิดของเนื้อหาและรูปแบบ การพัฒนาออกแบบท่าทาง การเคลื่อนไหว แนวทางและการวิเคราะห์
ดนตรี ความสัมพันธ์ของการแสดงกับฉาก เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง อุปกรณ์การแสดง การคัดเลือกผู้แสดง การ
ฝึกซ้อม
3. ประเมินผลคุณค่าของการแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช มีเป้าหมายเพื่อให้การแสดงได้มี
ความถูกต้องตามหลักการสร้างสรรค์การแสดงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
สูงสุด โดยใช้วิธีการประเมินผลด้วยการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ และผู้นาไปใช้ รวมถึงการประเมินผลความพึงพอใจ
จากผู้ชม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ สุรพล วิรุฬ ห์รักษ์ (2547, น. 225-241) ที่ว่า การแสดงนาฏกรรม ควรมี
เป้าหมายที่สื่อสารกับคนดูทั้งอรรถและรส คือเนื้อหาและอารมณ์ การประเมินผลของการแสดง เป็นการตรวจสอบว่า
ผู้ชมได้รับในสิ่งต่าง ๆ ตรงตามที่คนทาได้นาเสนอหรือไม่เพียงใดรวมถึงแบบประเมินควรมีการตั้งคาถามให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการแสดงที่ตั้งไว้การประเมินสามารถทาได้ทั้งแบบสอบถามที่จะได้คาตอบทางกว้างและการจัดกลุ่ม
สนทนาหลังการแสดงซึ่งจะได้สัมภาษณ์ทางลึก
ข้อเสนอแนะ
1. สามารถเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดง สาหรับผู้ที่สนใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
นาฏศิลป์
2. ควรมีการสนับสนุนให้มีการจัดเป็นโครงการต่อเนื่อง ในพื้นที่อื่นๆต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาการด้านนาฏศิลป์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป
3. ควรมีการต่อยอดนาไปพัฒนาเป็นหลักสูตรในสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งและ
ภูมิใจในภูมิปัญญาของชุมชน
4. ควรมีการนาไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่จะพัฒนาไปสู่พื้นที่มรดกโลกของจีโอ
พาร์ค
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กิตติกรรมประกาศ
การสร้างสรรค์ ผลงานทางด้านการแสดงในปัจจุบัน นับว่ามีความสาคัญ ยิ่งต่อการพัฒ นางานทางด้าน
นาฏศิลป์ อีกทั้งยังนามาสู่การเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน ได้นาไปใช้ประโยชน์ การศึกษาในครั้งนี้ได้ดาเนินการวิจัย
สร้างสรรค์การแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งต่อบทบาทการพัฒนาคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยและการตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างองค์
ความรู้ควบคู่การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ วิ ลาวั ลย์ วั ชระเกี ยรติ ศั กดิ์ ผู้ ให้ ค าแนะน าในการด าเนิ นการวิ จั ย อี กทั้ ง
คณาจารย์หลักสูตรครุศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบั นวิจัยไม้
กลายเป็นหิน ผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจีโอพาร์ค ที่ให้ความกรุณาสนับสนุน ข้อมูลและการ
ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ช่วยให้การพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
นักศึกษาทุกคนที่ร่วมกระบวนการดาเนินการวิจัย นามาสู่ผลการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาและคืนความรู้สู่
ชุมชน
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์หนุนเสริมการประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ความเป็นจีโอพาร์คของยูเนสโกได้
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กรณีศึกษา : หมู่บ้านยางนากลัดใต้ ตาบลยางนากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
THE CASE STUDY OF KAREN WOVEN TEXTILE OF DRAMATIC ARTS
MOOBAAN YANG NAMGLADTAI, YANGNAMGLADTAI SUB-DISTRICT, NONGYAPLONG DISTRICT,
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขั้นตอนและวิธีการทอเสื้อกะเหรี่ยง ที่ใช้เป็นชุดประจาเผ่า
กะเหรี่ยง 2) เป็นการสร้างสรรค์งานทางนาฏยประดิษฐ์ ในรูปแบบการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ของหมู่บ้าน
ยางน้ากลัดใต้ ตาบลยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้ าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นงานวิจัยคุณภาพ วิธีการศึกษา
จากเอกสาร และการลงพื้นที่ภาคสนามการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ โดยจะมีการนาผลจากการเก็บข้อมูล
ทั้งหมดมาสังเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน ผลการวิจัยพบว่าผ้าทอกะเหรี่ยงจัดเป็นงานช่างฝีมือประเภทผ้า และมี
ผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าที่นิยมทากันมานานแล้วในชุมชนชาวบ้านกะเหรี่ยงแทบทุกบ้าน โดยจะใช้การทอด้ายเครื่อง
ทอผ้าแบบกี่ที่เอวที่มีลักษณะพิเศษสามารถเคลื่อนย้ายไปทอในที่ต่างๆได้อย่างง่ายดาย ผ้าทอกะเหรี่ยงของหมู่บ้าน
ยางน้ากลัดใต้ ตาบลยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
โดยผู้วิจัยได้คิดประดิษฐ์การแสดงที่บ่งบอกถึงขั้นตอนและวิธีการทอผ้ากะเหรี่ยงของชาวบ้านในตาบลยาง
น้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้วิจัยมีการนาท่าทางของนาฏศิลป์ที่สื่อให้เห็นลักษณะของ
การทอผ้ากะเหรี่ยง เช่น 1)การเดินเก็บฝ้าย 2)การย้อมฝ้าย 3)การทอผ้าตามลวดลายต่างๆ 4)การที่ได้ผ้าตามที่
ต้องการและนาไปใช้ในประโยชน์ต่างๆ ในการจัดทาวิจัยเรื่องนี้เพื่อเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีพิธีกรรมและ
ส่งเสริมภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น ที่ สั่งสมกัน มาจากบรรพบุ รุษ ที่ มี คุ ณ ค่ า และถือเป็ น มรดกทางวัฒ นธรรมที่สื บ ทอดสู่
ลูกหลาน ซึ่งควรแก่การรักษาและสืบทอดต่อไป
คาสาคัญ : นาฏยประดิษฐ์, ผ้าทอ, กะเหรี่ยง
ABSTRACT
This article aims to study the procedures and methods of textile weaving by the Karen.
The textile is used as a Karen tribal dress, as a work of art in the retual dance style of the ethnic
group of Moobaan Yang Namgladtai village, Yangnamgladtai Sub-district, Nongyaplong District,
Phetchaburi. The research by studying the documents, interviewing and observing the found that
Karen’s textiles is categorized as it is made by skilled craftsman, these weaving products have
long been popular in the Karen community of almost every home. It is a considered as folk’s art.
The backstrap loom is used to weave the clothes, the loom can be easily moved from place to
place. The folks spend this leisure time weaving the textiles after doing house chores or different
kind of activities.
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The Karen’s textile of Moobaan Yangnamgladtai, Yangnamgladtai sub-district, Nongyaplong
district, Phetchaburi has been made for clothing from generation to generation. Due to the
lifestyle of the Karen that takes their tradition and folk’s ceremony quite strictly, for example, the
architectural styles of their houses, or the way the women in the tribe are dressed. Every
households in the village are suppose to be able to weave their own clothes, or textile. When
the folks are married, they will make a piece of white clothe for their children. The clothe is used
in daily life which has a unique style of colorful pattern, the researcher has invented
choreography in the dance that portrays the way of the Karen’s people weaving their clothes.
The researcher has chosen the dancing moves of Dramatic Arts for the performance that portrays
the process of making Karen’s clothes, or textile such as 1) Harvesting the cotton, 2) Dyeing the
cotton, 3) Weaving into patterns, and 4) The benefits of using the clothes or textiles. The purpose
of this research is to preserve the tradition of Karen and support the wisdom of locals that has
been inherited from ancestors as it is the cultural legacy which must be preserved to the next
generations.
Keywords : Choreography, Woven clothes, Karen
ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเป็นชาวเขาที่อยู่ในกลุ่มจีน -ธิเบต เชื่อกันว่ามีถิ่นฐานถิ่น กาเนิดเดิม อยู่ที่บริเวณ
มองโกเลียต่อมาได้อพยพไปอยู่ธิเบต และเมื่อถูกกองทัพจีนรุกรานก็ถอยลงมาทางใต้ ตั้งแต่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า
แยงซีเกียง จนกระทั่ งลงมาถึงดินแดนลุ่มแม่น้าสาระวิน กะเหรี่ยง ในประเทศไทยเป็น กะเหรี่ยงที่อพยพมาจาก
ประเทศพม่าทั้งสิ้น การอพยพเข้ามาในประเทศไทย ในยุคแรกมีสาเหตุมาจากการหนีภัยสังคมในสมัยเมื่อพระเจ้าอล
องพญา (อ่องเจยะ) ทาสงครามกับพวกมอญ ชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงจึงได้หนีภัยพากันเข้ามาในเขตแดนไทย และใน
พ.ศ. 2428 เมื่ออังกฤษยึดพม่าเหนือได้แล้ว และทาการปราบปรามชนชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยงที่แข็งข้อต่ออัง กฤษนั้น
ทาให้ชาวกะเหรี่ยงต้องอพยพเข้ามาในประเทศไทยอีกระลอกหนึ่ง ถึงแม้ว่า จะไม่ปรากฏหลักฐาน เป็นที่แน่นอนว่า
กะเหรี่ยงได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
เพราะกรมพระยาดารงราชานุภาพได้เขียนไว้ในหนังสื อรบกับพม่าว่า ครั้งเมื่อพระนเรศวรมหาราช ทรงยกทัพไปตี
เมืองตองอูได้มีแม่ทัพคนหนึ่งเป็นชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงจานวนกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
ในปลายศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตรึงใจ บูรณสมภพ, 2544 : 281)
กลุ่มชาติพั นธุ์กะเหรี่ยง ในประเทศไทย เป็น กลุ่มชาติพั น ธุ์ที่ มีการกระจายตัวประชากร อยู่ในจังหวัด
กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง เป็นชนชาติพันธุ์ กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่
หนาแน่นในบริเวณภาคเหนือ และตะวันตกของประเทศไทย ชื่อ “กะเหรี่ยง” เป็นชื่อที่เรียกกันตามอย่างมอญ ซึ่ง
เรียกกลุ่มชนชาติพันธุ์นี้กันว่า “กะเรง” ชนเผ่ากลุ่มนี้ (ยกเว้นกลุ่มตองสู) เรียกตนเองกันว่า “ปกากะญอ” ซึ่งแปลว่า
“คน” ทางภาคเหนือ ของประเทศไทย และทางรัฐฉานของพม่า กลุ่มชนเผ่านี้เป็นที่รู้จักในนามว่า “ยาง” ซึ่งเป็นคา
ที่พวกชาน หรือไทยใหญ่ใช้เรียกชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงพม่า จะเรียกเผ่ากะเหรี่ยงกันว่า “คะหยิ่น” ซึ่งหมายถึง
กะเหรี่ยงสะกอ และกะเหรี่ยงกะโปว์ นอกจากคานี้แล้ว ยังพบกันว่ามีการใช้คาว่า “กะเหรี่ยงขาว” ซึ่งใช้เรียกทั้ง
กะเหรี่ยงสะกอ และกะเหรี่ยงกะโปว์ ส่วนทางภาคตะวันตกเช่น จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บางครั้งจะ
ใช้ คาว่า “กะหร่าง”
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กะเหรี่ยงในประเทศไทยเดิมมีอยู่ด้วยกัน 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1.) กะเหรี่ยงสะกอ กะเหรี่ยงกลุ่มนี้ใกล้ชิดกับ
ชนชาติพม่ามาก ซึ่งชาวพม่าเรียกชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มนี้ว่ า “กะเหรี่ยงพม่า ” กลุ่มนี้ จะได้รับการศึกษา
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เนื่องมาจากอิทธิพลการนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ กะเหรี่ยงกลุ่มนี้มีประชากรมาก
ที่สุดในจานวนกะเหรี่ยงในประเทศไทย ร่วมกันประมาณ 500,000 คน (สถิติปี พ.ศ. 2526) อาศัยอยู่มากในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และอีกหลายจังหวัดกระจายกันไปในประเทศไทย 2.) กะเหรี่ยงโปว์กลุ่มนี้ใกล้ชิดกับชน
ชาติมอญ รับเอาวัฒนธรรมจากมอญมาใช้ เช่น การนับถือศาสนาพุทธลัทธิเถรวาทอีกทั้งยัง ใช้ภาษาพูด และภาษา
เขียนจากมอญด้วย ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ตาก และจังหวัดอื่น ๆ บ้าง มีประชากรประมาณ
70,000 คน มากเป็นที่ 2 รองจากกะเหรี่ยงสะกอ 3.) กะเหรี่ยงบเว หรือคะยานั้น ชาวเหนือจะเรียกกันว่า “ยาง
แดง” คงเป็นเพราะชอบสวมชุดสีแดงเสมอกลุ่มนี้ไม่ค่อยจะมีบทบาทมากเพราะ มีจานวนน้อยแล้ว พึ่งจะอพยพเข้า
มาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และตาก ในระยะหลังนี้เอง 4.) กะเหรี่ยงตองตู แปลว่า “ชาวภูเขา” เพราะอาศัยกันอยู่ใน
พื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง ๆ ชาวไทยใหญ่เรียกเพี้ยนไปว่า “ตองสู” เป็นที่น่าสังเกตว่ากะเหรี่ยงตองตูนี้จะมีลักษณะทาง
กายภาพต่างจากกะเหรี่ยงกลุ่มอื่นอย่างสิ้นเชิง คือ ชาวตองตูจะมีผิ วคล้า ผมดกดา ขนดก ซึ่งกะเหรี่ยงกลุ่มอื่นจะมี
ผิวเหลือง อาศัยอยู่ในประเทศไทยจานวนไม่มาก ในแม่ฮ่องสอนเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดเพชรบุรี ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในอาเภอท่ายาง เมื่อประมาณ 200 ปี
ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มนี้อพยพมาอยู่ที่ ตาบลสองพี่น้อง ที่บ้านสี่พี่น้อง บ้านวังวน บ้านท่าลิงลม และบ้านหนอง
ปืนแตก ในเขตกิ่งอาเภอหนองหญ้าปล้อง มีชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่ 2 ตาบล คือ ตาบลยางน้ากลัดเหนือที่
บ้านห้วยแห้ง บ้านท่าเสลา บ้านลิ้นช้าง และตาบลยางน้ากลัดใต้ มีหมู่บ้านพลุพลู บ้านยางน้ากลัดใต้ และบ้านห้วย
สาลิกา พื้นที่ดั้งเดิมของตาบลยางน้ากลัดใต้ เป็นที่ราบ มีเขาล้อมรอบเป็นป่าสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่นานาชนิด และ
สัตว์ป่าจานวนมากมาย ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีอยู่ตามแนวชายแดน บางกลุ่มจะอพยพถอยร่นเข้ามาเป็นระยะ ๆ
ซึ่งใช้เวลา หลายชั่วอายุคน เนื่ องจากกะเหรี่ยงชอบทาไร่เลื่อนลอย จึงอพยพเพื่อหาที่ทากิน ดังนั้น จึงมีชนชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาตั้งรกรากที่ตาบลยางน้ากลัดใต้ โดยเป็นชุมชนกลุ่มเล็ก ๆ เมื่อประมาณ 100 ปีเศษ
ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีนิสัยรักอิสระชอบอยู่ตามธรรมชาติ ที่เป็นป่าเขา มี ความเป็นอยู่แบบง่าย ๆ เชื่อถือภูตผี
การแต่งกายของชนชาวเขาเผ่าชาวกะเหรี่ยงกับผ้าทอ เป็นของคู่กัน ผ้าทอกะเหรี่ยงเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า
และเป็นที่น่าภูมิใจของชาวกะเหรี่ยง ว่าผ้ากะเหรี่ยงเป็นผ้าที่ทอด้วยมือโดยอาศัยเครื่องมือในการทอน้อยที่สุดแต่ผู้
ทอต้องใช้ความพยายาม เป็นอย่างสูงจึงจะสาเร็จเป็นผืนผ้าหนึ่งนั้น อาทิ ผ้านุ่ง จะประกอบด้วยลวดลายวิจิตรบรรจง
มีมากมายหลากหลาย และแหลกสี สีที่นิยม คือ สีแดง และสีดา เสื้อ มีลักษณะเป็นเสื้อคลุมไม่มีแขน มีลวดลายน้อย
กว่าผ้านุ่ง จะเป็นลายในแนวตั้ง จะมีย่ามไว้ใช้สาหรับใส่ สิ่งของติดตัวเวลาเดินทาง ทาด้วยผ้าทั้งผืนเช่นเดียวกันกับ
ผ้านุ่ง และเสื้อ ผ้าทอกะเหรี่ยงเป็นศิลปะการทอผ้าที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษ มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวไทยภูเขา โดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติในอดีตชาวบ้านจะปลูกฝ้าย สตรีชาวกะเหรี่ยงจะเก็บฝ้ายจากไร่ฝ้ายที่
ปลูกไว้ นามาปั่นเป็นด้ายและทอเป็นผืนผ้า เส้นด้ายจะย้อมจากสีธรรมชาติซึ่งได้จากพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ การทอผ้า
กะเหรี่ยงเป็นการทอที่ช้ามาก ต้องใช้ความพยายามมากเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอมีขนาดเล็กและสั้น ทาให้ใช้
เวลาในการทอมากด้วย ความลาบากในการทอผ้า ทาให้ผ้ากะเหรี่ยงมีราคาแพง (ตรึงใจ บูรณสมภพ, 2544 : 283284)
จากการสัมภาษณ์ ความเป็นมาของการผ้าทอกะเหรี่ยง ของชาวบ้านหมู่บ้านยางน้ากลัดใต้ ในอาเภอหนอง
หญ้ าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พบว่าการทอผ้ากะเหรี่ยงมีมาแต่อดีต เนื่องจากการดาเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่
เคร่งครัดในเรื่องประเพณี วัฒ นธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเรือน หรือการแต่งกายที่ผู้หญิ ง
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กะเหรี่ยงเกือบทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน จะต้องทอผ้าเป็น คือ เมื่อแต่งงานมีลูกจะต้องทอผ้าไว้ให้ลูกเป็นผ้า สีขาว
เมื่อครบเก้าเดือนคลอดลูก ก็จะทอผ้าได้หลายผืน นาผ้ามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าให้ลูกใส่อย่างง่าย ๆ ผ้าที่ทอใช้ใน
ชีวิตประจาวัน จะเป็นเสื้อกะเหรี่ยงจะเน้นความสวยงาม และความหนาของเนื้อผ้า เพราะว่าหมู่บ้านติดเขตชายแดน
ภูเขา และมีป่าไม้มาก มีอากาศหนาวเย็น จึงต้องใส่เสื้อผ้าหนาเพื่อความอบอุ่นแก่ร่างกาย ซึ่งต่อมาความเจริญมีมาก
ขึ้น การแต่งกายของชาวกะเหรี่ยงก็เริ่มเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม แต่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายไว้
บ้าง จะมีการแต่งกายด้วยชุดกะเหรี่ยง ประจาท้องถิ่นในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีกินข้าวห่อ งานบวช งาน
แต่งงาน และงานสาคัญอื่น ๆ (ดอกไม้ คนบุญ, 2560 :สัมภาษณ์)
ผู้วิจัยจึงต้องการคิดประดิษฐ์การแสดงผ้าทอกะเหรี่ยง ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ใน
จั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น ผลงานผ่ า นการทางแสดงทางนาฏยประดิ ษ ฐ์ โดยจะเน้ น ถึ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนในงานสร้างสรรค์ชุดนี้ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับท้องถิ่นและชาว
จังหวัดเพชรบุรีต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาวิธีและขั้นตอนการทอผ้ากะเหรี่ยง ที่เป็นชุดประจาชนเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้านยางน้ากลัดใต้
ตาบลยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2) เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยประดิษฐ์ชุดผ้าทอกะเหรี่ยงในรูปแบบของการแสดงพื้นบ้าน
ของกลุ่มชาติพันธุ์
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ผ้าทอกะเหรี่ยง หมายถึง ผ้าทอของชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงที่จะอาศัยกันอยู่ในเขตวัฒ นธรรมจังหวัด
เพชรบุรีที่มีเอกลักษณ์ตรงที่กรรม วิธีการทอผ้าด้วยกี่เอวการทอนั้นผู้ทอต้องนั่งกับพื้น เหยียดขาตรงไปข้างหน้าทั้ง
สองข้างเส้นยืนมีสายหนังคาด รัดโอบไปด้านหลัง ใช้นิ้ว หรือไม้ไผ่ซี่เล็กๆ นั้นสอดด้าย
กะเหรี่ยงอาเภอหนองหญ้าปล้อง หมายถึง ชนเผ่าที่มีการอพยพมาอยู่ในอาเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัด
เพชรบุรีโดยมีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในรูปแบบของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
นาฏยประดิษฐ์ หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ในจังหวัดเพชรบุรี
กรอบแนวคิดวิ
จากการศึกษาเรื่อง “นาฏยประดิษฐ์ชุดผ้าทอกะเหรี่ยง” กรณีศึกษา หมู่บ้านยางน้ากลัดใต้ ตาบลยางน้า
กลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวิธีและขั้นตอนการทอผ้ากะเหรี่ยง โดยใช้
หลักแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์และแนวคิดนาฏยประดิษฐ์ที่อาศัยบริบท สภาพแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
พิ ธีกรรมความเชื่ อของสังคม โดยน าข้อมูล พื้ น ฐานมาวิเคราะห์ ป ระกอบกั บ เอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ยวข้องมา
สร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดง
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กรอบแนวคิดงานวิจัย

ขั้นตอนการทอผ้ากะเหรี่ยงนาฏยประดิษฐ์ชุดผ้าทอกะเหรี่ยงของ
หมู่บ้านยางน้ากลัดใต้ ตาบลยางน้ากลัดใต้
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

แนวคิดและทฤษฎีการสร้างสรรค์

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทาเป็นรูปเล่มวิจัย
และ นาเสนอ

- ประวัติความเป็นมาของกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
ยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
- วัฒนธรรมของหมู่บ้านยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
- การแต่งกายของชาวกะเหรี่ยง
- ขั้นตอนและวิธีการทอผ้า

นาฏยประดิษฐ์ชุดผ้าทอกะเหรี่ยง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนวิจัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการทอผ้าของชาวกะเหรี่ยงที่
อาศั ย อยู่ ในต าบลยางน้ ากลั ด ใต้ อ าเภอหนองหญ้ า ปล้ อ ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี ด าเนิ น การวิ จั ย แบบเชิ ง คุ ณ ภาพ
ประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสารประเภทต่างๆ ขั้นตอนและกรรมวิธีต่างๆของการทอผ้าโดยศึกษาจากวิทยานิพนธ์
หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งรวบรวมข้อมูลจากสถานที่ต่างๆ 2) การสังเกตการณ์แบบมีมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้
มีการศึกษาแบบ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมจากการที่ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการได้ฝึกทอผ้ากะเหรี่ยง และเรียนรู้
การย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติ 3) การสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์ ผู้นาชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านยางน้ากลัดใต้
ตาบลยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้ า ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นการสัมภาษณ์ จากผู้นาชุ มชนใน
หมู่บ้าน ทาให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากคาถามที่ได้สัมภาษณ์ไป ผู้วิจัยได้มีการบันทึกการสัมภาษณ์
และถอดองค์ความรู้ของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ภาคผนวกบริบทที่ได้
จากข้อมูลเอกสาร และการรับถ่ายทอดโดยตรงจากคุณย่าคุณยายที่ได้รับการฝึกการทอผ้ากะเหรี่ยง มาตั้งแต่บรรพ
บุรุษ และนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิจัย
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องกับการทอ
ผ้ากะเหรี่ยงในหมู่บ้านยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถแบ่งออกเป็น ผู้นาชุมชน
ในหมู่บ้าน คณะครูที่เป็นคนกะเหรี่ยงในหมู่บ้านแล้วถ่ายทอดวิธีการทอผ้าให้กับนักเรียนในโรงเรียน และชาวบ้านใน
หมู่บ้านยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ทอผ้ากะเหรี่ยงเป็นหรือนาผ้าทอกะเหรี่ยงไปใช้
สวมใส่ในชีวิตประจาวัน สาหรับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นแรกใช้การศึกษาจากเอกสารในการให้ข้อมูล
หลักและข้อมูลรอง ศึกษาจากเอกสารมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการทอผ้ ากะเหรี่ยงในหมู่บ้านยาง
น้ากลัดใต้ ตาบลยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ขั้นต่อมาคือการศึกษาภาคสนาม ทาการ
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สัมภาษณ์ ผู้นาชุมชนในหมู่บ้าน และคุณย่าคุณยายที่ทอผ้ากะเหรี่ยง จากนั้นจึงใช้การสังเกตการณ์ โดยสังเกตการ
ทอผ้ากะเหรี่ยงตามขั้นตอนและวิธีการทอผ้าที่ได้รับการฝึกสอนมาจากบรรพบุรุษ และการบันทึกภาพ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ข้อมูลที่มี
ความถูกต้องเพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาข้อสรุปของข้อมูล นาข้ อมูล
ที่ได้จัดให้เป็นหมวดหมู่และเรียบเรียงข้อมูล โดยใช้การวิจัยเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ สรุปเรียบเรียงเป็นลายอักษร
โดยนาข้อมูลจากเอกสาร บทความ งานวิจัย และการสัมภาษณ์มาอ้างอิง วางแผนการดาเนินการ และเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยหลักฐานต่างๆ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. การนาเสนอผลงานนาฏยประดิษฐ์ชุดผ้าทอกะเหรี่ยง การแสดงจากข้อมูล ใช้การนาเสนอในรูปแบบ
ของการแสดงแบบนาฏยประดิษฐ์ โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้นาชุมชนและคุณย่าคุณยายที่ทอผ้า
กะเหรี่ยง สื่อให้เห็นถึงขั้นตอนและวิธีของการทอผ้ากะเหรี่ยงมาสร้างสรรค์ผลงานการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยง
ผลการวิจัย
ขั้นตอนและวิธีการทอผ้ากะเหรี่ยง
ชาวกะเหรี่ยงในอาเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบการแต่งกายที่ถือได้ว่า เป็นเอกลักษณ์
อย่างหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดเพชรบุรี คือ ผู้หญิงจะสวมเสื้อสีน้าเงิน หรือสีคราม มีลาย สีขาว ชมพู เหลือง
ส้ม หรือสีแดง ตามที่เห็นว่าสวยงามปักแทรกในแนวตั้งบริเวณบ่า หรือต้นแขน หน้าอกเสื้อจะปักรูปวงกลมตรงกลาง
วงกลมปักเส้นเดินสีต่าง ๆ คล้ายเป็นประกายออกจากศูนย์กลางวงกลม ตัวเสื้อจะยาวและนุ่งซิ่นลายแทรกแนวนอน
ตัวซิ่นจะมีการใช้กรรมวิธีการทอหลากหลายรูปแบบ เช่น การมัดย้อม การชิต การจก ตีนซิ่น สูงเหนือตาตุ่มเล็กน้อย
การแต่งกายของผู้ชายชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดเพชรบุรีจะสวมเสื้อผ้าฝ้ายตัวใหญ่หลวม ๆ คอกลม แขนยาวสามส่วย
ผ่าอก กระดุมหรือใช้ผ้าเนื้อเดียวกับเสื้อทาสายผูกกับกระดุม โพกหัวด้วยผ้าสี โดยรวบขมวดให้เป็นปมเชิดเหนือ
หน้ า ผาก และนุ่ ง โจงกระเบนด้ วยผ้ า สี พื้ น เช่ น สี ม่ ว ง เทา น้ าตาล เป็ น ต้ น ส่ ว นเด็ ก และผู้ ห ญิ ง จะมี เสื้ อ บอก
สถานภาพของผู้สวมใส่ที่อายุยังไม่ถึง 15 ปีนั้น คือ จะสวมชุดที่เ ป็นทั้งเสื้อ และซิ่นในตัวเดียวกันยาวกรอมเข่า ทา
จากผ้าฝ้ายสีขาว

ภาพที่ 1 : ภาพการแต่งกายผู้หญิงชาวกะเหรี่ยง
ภาพที่ 2 : ภาพการแต่งกายของเด็กผู้หญิงและชาวบ้าน
ที่มา : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโรงเรียนยางน้ากลัดใต้. , 2560 : 2. ที่มา : www.petchpoom.com , 2560 : (20 มิถุนายน 2561)
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ขั้นตอนการทอเสื้อกะเหรี่ยงผู้หญิงมี 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรกของการทอเสื้อกะเหรี่ยงผู้หญิง คือการ
นาด้ายมาแช่น้าแล้วขยี้ ๆ เพื่อให้ด้ายอ่อนตัวลง แล้วเทน้าทิ้งไป ขั้นตอนที่สอง นาข้าวสุกมาเทใส่กะละมัง เตรียมที่
จะขยาด้าย ขั้นตอนที่สาม นาข้าวมาขยี้กับด้ายทั้งก้อน บดให้ข้าวละเอียดให้น้าข้าวมันซึมเข้าไปกับด้าย ขั้นตอนที่สี่
นาด้ายที่ขยี้กับข้าวสุกเสร็จแล้วมาสะบัด เพื่อให้ข้าวนั้นหลุดออกจากด้าย ขั้นตอนที่ห้า นาด้ายที่สะบัดข้าวเสร็จแล้ว
มาตากแดดเป็นเวลา 3 วัน

ภาพที่ 3 : นาข้าวมาขยี้กับด้าย
ที่มา : พัศราพร หงษ์หิรัญ. 2560 : 10

ภาพที่ 4 : นาด้ายมาสะบัดข้าวออก
ที่มา : พัศราพร หงษ์หิรัญ. 2560 : 10

วิธีการย้อมด้าย เส้นใยที่ได้จาก “ด้าย” นั้นจะมีสีขาว สีขาวขุ่น หรือสีน้าตาลอ่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของ
ด้าย ดังนั้นเมื่อนามาทอจึงต้องนาด้ายไปย้อมเพื่อให้เกิดสีที่สวยสดงดงามในอดีตสีที่นามาย้อมด้ายนั้นจะได้จากวัสดุ
ธรรมชาติซึ่งสามารถหาวัตถุดิบได้ตามท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้ รากไม้ ดอก ผล หรือจากสัตว์บางชนิด แต่
เนื่ อ งจากกรรมวิธีในการสกั ด สีจ ากธรรมชาติ ค่ อ นข้ างยุ่ งยากและวัต ถุ ดิ บ เริ่ม หายาก อีก ทั้ งสี สั น ที่ ได้ ไม่ มี ค วาม
หลากหลายคุณภาพทาให้ในการย้อมในแต่ละครั้งได้ไม่ดีนัก จึงมีการนาสีที่ได้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
สีเคมีมาใช้ในการย้อม ซึ่งช่วยให้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งยังให้สีสันต่าง ๆ มากมาย สามารถไล่ระดับสีได้ จึงทาให้ผู้ที่
ใช้กรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ ลดน้อยลงมาก ปัจจุบันสีที่นามาย้อมเส้นใยด้ายสามารถแบ่งได้เป็น สีธรรมชาติ และ
สีวิทยาศาสตร์ สีที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดได้มาจากพืช และสัตว์บางชนิด สีที่ได้จากพืชจะนามาจากส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
ได้แก่ เปลือก ราก แก่น ใบ ดอก และผล ส่วนสัตว์นั้ นได้มาจาก “ตัวครั่ง” วัตถุดิบที่นามาใช้นั้น และกระบวนการ
ในการย้อมสีธรรมชาตินั้น แต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกัน สีสันที่ได้จึงแตกต่างกันออกไป

ภาพที่ 5 : นาด้ายมาต้มแล้วใส่สีจากธรรมชาติ
ที่มา : พัศราพร หงษ์หิรัญ. 2560 : 10

ภาพที่ 6 : นาด้ายที่ย้อมแล้วมาตากแดด
ที่มา : พัศราพร หงษ์หิรัญ. 2560 : 10
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แต่ในปัจจุบันการย้อมด้ายจากวัสดุสีธรรมชาตินั้นลดลงไป เพราะว่าได้มีการปรับปรุงใช้ด้ายสาเร็จรูปที่
ผลิตขึ้นมาใช้ทดแทนด้ายที่ผลิตจากสีธรรมชาติ โดยด้ายสีจากวิทยาศาสตร์นี้ มีลักษณะคล้ายกันและจะสะดวกสบาย
ต่อการใช้งานมากกว่า
ปัจจุบันถึงแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดบ่งบอกถึงต้นกาเนิดของการทอผ้า แต่ก็สามารถเทียบเคียงกับ
หลักฐานอื่น ๆ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน โดยมีเหตุผลหลายอย่างสนับสนุนแนวคิดที่ว่า การทอผ้ามีวิวัฒนาการ มาจาก
การ ทาเชือก ทอเสื่อ และการจักสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลายเชือกทาบที่ปรากฏ ร่องรอยให้เห็นบนภาชนะดินเผา
ซึ่งพบเป็นจานวนมากตามแหล่งโบราณคดี ก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่ เรื่อยมาจนถึงแหล่งโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ด้วยเหตุนี้เอง จึงกล่าวได้ว่าการทอผ้าเป็นงานหัตถกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง หลักของการทอ
ผ้ากะเหรี่ยงจะคล้ายกับการทอผ้าทั่วไป แต่อุปกรณ์การทอ จะไม่เหมือนกัน วิธีการทอผ้ากะเหรี่ยงมีดังนี้ นาเอา
เส้นด้ายมาเรียงต่อกันอย่างมีระเบียบตามแนวนอนโดยพันรอบกับส่วนประกอบของเครื่องทอ โดยเริ่มต้นคล้องด้าย
ลงที่หลักที่ 1 สาวเส้นด้ายผ่านหลักที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 นาไปคล้องที่หลักที่ 8 และสาวมาคล้องที่หลักที่ 1 อีกรอบ นา
ด้ายที่จัดหามาม้วน หรือปั่นให้เป็นรูปกลม ๆ แล้วนาไม้ซางมาวางให้พอเหมาะกับความต้องการกะระยะให้ได้ขนาดที่
จะนาอุปกรณ์เสียบไว้ตามรูที่ต้องการคล้องด้ายไปมา ลักษณะคล้ายแถวเรียงหน้ากะดานให้ ได้ตามความต้องการ
แล้วยกลงถอดออกมาทั้งหมดวางลงในแนวนอน ดึงอุปกรณ์ ออกจากไม้ซาง เสียบลู่คู่ให้ได้ขนาด 45 องศา แล้ว
เริ่มทาการทอไปเรื่อย ๆ ใช้ด้ายเย็บเป็นลวดลายต่าง ๆ ตามที่คิดไว้ไม่จากัดว่าจะเป็นลายอะไร เมื่อเราทอผ้าเสร็จ
แล้วนาผ้าออกจากเครื่องทอ เพื่อมาตัดผ้ า เมื่อตัดชายผ้าเสร็จแล้ว ก็จะนามามาแบ่งครึ่งตัดให้เท่าๆ กัน นาผ้าที่ตัด
เท่ากันแล้วนั้นมาเย็บติดกัน โดยที่จะต้องเย็บที่คอเสื้อก่อน 1 จุด เย็บที่สะดือ 1 จุด เย็บที่ชายเสื้อ 1 จุด และเย็บที่
ขอบเสื้อ 2 จุด เริ่มจากการเย็บลายตรงหน้าอกก่อน เพื่อจะทาให้ผ้า 2 ชิ้ นนั้นติดกัน แล้วเย็บลายตามที่เราชอบ เย็บ
สีแดงลายลูกโซ่ ทาเส้นให้ตรงกันทุกเส้น พอเย็บลายลูกโซ่เสร็จแล้ว ก็เริ่มทาวงกลมเป็นลายบวม เริ่มเย็บขอบเสื้อ
และลายเสื้อตามที่เราต้องการให้รอบตัวเสื้อ

ภาพที่ : 7 ภาพการขึ้นด้าย
ที่มา : จิตสุภวัฒน์ สาราญรัตน. 2561 : 10

ภาพที่ 8 : ภาพการทอผ้าแบบกี่เอว
ที่มา : จิตสุภวัฒน์ สาราญรัตน. 2561 : 10

การทอผ้ากะเหรี่ยงในหมู่บ้านยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นภูมิปัญญา ของ
ปู่ย่าตายายที่สืบทอดศิลปะการทอผ้ากะเหรี่ยงสู่ลูกหลาน โดยอาศัยการดาเนิ นชีวิตในประจาวันมาปรับใช้ โดยได้รับ
การฝึกสอนจากบรรพบุรุษ และมีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนชิ้นงานของผ้ากะเหรี่ยงที่ทอสาเร็จแล้ว ให้เข้ากับการใช้
งานในทุกกลุ่มคน โดยนามาสวมใส่หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรแก่การส่งเสริมศิลปะการทอ
ผ้ากะเหรี่ยงของหมู่บ้านยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลายมากขึ้น
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จึงได้นาขั้นตอนและวิธีการทอผ้ากะเหรี่ยงที่ได้ศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อหาข้อมูล มาจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้นาชุมชน
หรือคุณย่าคุณยาย มาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดง โดยสื่อให้เห็นขั้นตอนและวิธีการทอผ้ากะเหรี่ยงในรูปแบบ
ของ “นาฏยประดิษฐ์ชุดผ้าทอกะเหรี่ยง” กรณีศึกษาหมู่บ้านยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ในแบบการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

ภาพที่ 9 : ภาพการแสดงนาฏยประดิษฐ์ชดุ ทอผ้ากะเหรี่ยงฯ ภาพที่ 10 : วงดนตรีพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง
ที่มา : วนิดา สงวนยวง. 2561 : 20.
ที่มา : www.touronthail.com. 2556 : (20 มิถุนายน 2561)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ทาให้เห็นถึงขั้นตอนและ
วิธีการทอผ้ากะเหรี่ยงของชาวบ้านในหมู่บ้านยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงเห็นถึง
ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ของชาวกะเหรี่ยงที่ใช้ในการทอผ้า ที่มีความโดดเด่นในลักษณะเฉพาะตัว สามารถบ่งบอกถึ ง
ความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มี
คุณค่าของชาวจังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่สะท้อนจากผลการศึกษาคือ ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้ากะเหรี่ยง ที่
ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยในจังหวัดเพชรบุรี โดยผู้วิจัยนั้นได้นาขั้นตอนและวิธีการทอ
ผ้ากะเหรี่ยงสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดง แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ชุดผ้าทอกะเหรี่ยง ที่แสดงถึงขั้นตอนการ
ทอผ้ากะเหรี่ยง โดยมีท่าราที่บ่งบอกถึงกิริยาอาการของหนุ่มสาว นาผ้าและความเป็นเอกลักษณ์มาใส่ในลายผ้าทอ
กะเหรี่ยง เครื่องดนตรีจะใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านผสมเครื่องสากลเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและจังหวะที่เร้าใจมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งทาให้เกิดแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “นาฏยประดิษฐ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
อดีตจนถึ งปัจจุบัน ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ยังคงความ เป็นเอกลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
สอดคล้องไปตามทฤษฎี น าฏยประดิษ ฐ์ในด้านเอกลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมของท้ อ งถิ่น ที่ เป็ น การสร้างสรรค์ งาน
ทางด้านนาฏศิลป์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2544 :225-228)
ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลขั้นตอนและวิธีการทอผ้ากะเหรี่ยง และรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ ช่วยให้เกิดการสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทอผ้ากะเหรี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยง ใน
หมู่บ้านยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยนี้สามารถนาไปพัฒนาศิลปวัฒนธรรมการ
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แสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดเพชรบุรีมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการสืบทอด อนุรักษ์ และการเป็น
ที่รู้จักของคนอื่นๆ สืบต่อไป
สาหรับการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ยังมีประเด็นในด้านการศึกษาถึงประเพณีพิธีกรรมอื่นๆของชาวกะเหรี่ยงที่
คนอื่นๆไม่ค่อยได้เห็นหรือรู้จัก โดยจะมีการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้รู้และปู่ย่าตายายในชุมชนนั้นๆ จัดทาเป็น
เอกสาร เพื่อเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีให้แก่ลูกหลานต่อไป
เอกสารอ้างอิง
การท่องเที่ยวแห่งระเทศไทย. (2556). หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยง : โครงการพัฒ นาผ้าทอกะเหรี่ยง. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา : https://www.touronthai.com/article/167 ( 21 มิถุนายน 2561)
ดอกไม้ คนบุญ. กานันตาบลยางน้ากลัดใต้. สัมภาษณ์. 15 ตุลาคม 2560.
ตรึงใจ บูรณสมภพ. (2544). ผ้าทอพืนเมือง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์.
สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ( 2544). นาฏยศิลป์ปริทัศน์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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นาฏยประดิษฐ์การแสดงโขนชุด พาลีเกียวนางมณโฑ
THE CREATION OF THE KHON PERFORMANCE “PALI SEDUCES LADY MONTHO”
พิเชษฐ์ อ่อนสาลี1 และ หฤทัย นัยโมกข์2
Piches Onsamlee1 and Haruethai Naimoke2
1อาจารย์ผู้สอน สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
2อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
บทคัดย่อ
“นาฏยประดิษฐ์การแสดงโขนชุด พาลีเกี้ยวนางมณโฑ” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการเกี้ยวนางของตัวลิงและสร้างสรรค์กระบวนท่าราการเกี้ยวนางชุดพาลีเกี้ยวนางมณโฑ วิธีการดาเนินการ
วิจัยโดยใช้รูปแบบ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพผสานกับกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงและนาข้อมูลที่ได้มา
สร้างสรรค์เป็นกระบวนท่าราการแสดงโขนชุดพาลีเกี้ยวนางมณโฑ
จากการดาเนิ นการวิจัยสามารถสรุป ผลการวิจั ยได้ดังนี้ 1) บทเกี้ยวนางของตัวลิงในวรรณกรรมเรื่อง
รามเกียรติ์ มีมาตั้งแต่ในสมัย กรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีเพียงตัวละคร 2 ตัว ในฝ่าย
ลิงที่ปรากฏบทในตอนเกี้ยวนาง ได้แก่ พาลี และหนุมาน 2) นาฏยประดิษฐ์การแสดงโขนชุดพาลีเกี้ยวนางมณโฑ
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลและนามาออกแบบท่าราผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ย วชาญ ท่าราที่
สร้างสรรค์ขึ้นมีโครงสร้างของท่ารา 3 ส่วน ได้แก่ ท่าราหลัก หมายถึง กระบวนท่าราที่ใช้ในการเกี้ยวพาราสี ท่ารา
ตามบทร้อง หมายถึง กระบวนท่าราที่ราใช้สื่อความหมายแทนคาพูด และอารมณ์ตามความรู้สึก และท่าราเฉพาะ
หมายถึง กระบวนท่าราที่คณะผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นและนามาใช้เฉพาะการเกี้ยวนางในตอนนี้เท่านั้น ได้มีการ
สร้างสรรค์เพิ่มเติมการเคลื่อนไหวของตัวลิง โดยเพิ่มให้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะการนั่งเกี้ยวโดยจะเคลื่อนตัวไปทาง
ด้านซ้าย และทางด้านขวาของตัวนาง กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบกระบวนท่าราในการเกี้ยวนางที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะโดย
การใช้พื้นที่จะเป็นอิสระในการเคลื่อนที่มากขึ้นกว่ากระบวนท่าราในการเกี้ยวนางที่เคยปรากฏมาก่อน
คาสาคัญ : นาฏยประดิษฐ์, พาลีเกี้ยวนางมณโฑ, การราเกี้ยวนางของตัวลิง, การแสดงโขน
Abstract
The objective of the research The Creation of the Khon Performance “Pali Seduces Lady
Montho" is to study the general information about the monkey role in courtship scenes and the
creation of the choreography for the scene where Pali seduces Lady Montho. The methodology
used for this qualitative research and gathering information about the creation of the "Pali
Seduces Lady Montho" choreography.
The result of the research can be summarized as follow: 1) there are dramatic scripts
about the monkey role courtship scenes dating from the Ayutthaya period, Thonburi period and
Rattanakosin period. In those scenes, there are only 2 featured monkey characters, Pali and
Hanuman. 2) For the creation of the performance "Pali Seduces Lady Montho", the research team
gathered and studied relevant information to create the choreography, which has been examined
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and approved by khon dance professionals. In conclusion, the dance movements of the
choreography can be classified in 3 sections: the main dance movements are the ones used to
seduce or flirt; the pantomime movements are the ones, which represent the spoken words or
emotions depending on the character’s feeling; and the specific dance movements,
The additional created dance movements allow the monkey character to seduce Lady Montho
from both her left and right side the choreography to seduce the lady character has a specific
and unique way to use the space.
Keywords : performing arts, Pali seduces Lady Montho, courtship dance technique of the
monkey role, Khon Performance.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
“โขน” เป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทย อันประกอบด้วยศิลปะของชาติหลายแขนงด้วยกัน ได้แก่ วรรณศิลป์
วิจิตรศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ จึงนับได้ว่าเป็นการแสดงที่ทรงคุณ ค่า ซึ่งแสดงถึงความเป็นประเทศที่มี
อารยธรรม ที่สามารถสืบทอดการแสดงแต่โบราณให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน การแสดงโขนปรากฏหลักฐานที่มีรูปแบบ
และลักษณะเฉพาะ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ได้มีราชทูตชาว
ฝรั่งเศส จากราชสานักพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 เข้ามาเจริญสัมพันธ์พระราชไมตรีกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็คง
จะได้ดู และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน จากหลักฐานจดหมายเหตุ ลาลูแบร์ว่า
“เป็นการเต้นออกท่าทาง ประกอบกับเสียงซอและเครื่องดนตรี
ประเภทต่างๆ ผู้แสดงจะสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าตนเองและ
ถืออาวุธ แสดงบทหนักไปในทางสู้รบกันมากกว่าจะเป็นการร่ายรา”
(สันต์ ท. โกมลบุตร. 2548 : 157)
วรรณกรรมที่ใช้ในการแสดงโขนได้แก่วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ในชั้นต้นสันนิษฐานว่าคงจะใช้สาหรับ
เล่นหนังก่อน ต่อมาจึงมีการนาเอาวรรณกรรมเรื่องดังกล่าว มาใช้สาหรับการแสดงโขน หรือละครใน โดยใช้สานวน
คาประพันธ์ต่าง ๆ อั นประกอบด้วย โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ดังที่ธนิต อยู่โพธิ์ กล่าวไว้ในหนังสือโขนว่า “เรื่อง
รามเกียรติ์ที่กวีได้แต่งขึนเป็นบทนาฏกรรม ด้วยสานวนคาประพันธ์ต่าง ๆเป็นบางตอนหรือทังเรื่อง เพื่อประโยชน์ใน
การเล่นหนัง เล่นโขน และละครนัน มีหลักฐานปรากฏว่าได้แต่งขึนไว้ ต่างยุคต่างคราวกัน”(ธนิต อยู่โพธิ์. 2511:86)
เรื่องรามเกียรติ์ที่อยู่ ในประเทศไทยมีอยู่หลายสานวน บางฉบับก็สูญหายไป บางฉบับก็มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเนื้อ
เรื่องกล่าวถึงการทาสงครามระหว่าง พระรามซึ่งเป็นมนุษย์และลิงฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายทศกัณฐ์ซึ่งเป็นยักษ์อีกฝ่ายหนึ่ ง
เนื้อเรื่องดังกล่าวมีความสาคัญต่อการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทยเป็นอย่างมาก ผู้ประพันธ์นา
วรรณกรรมเรื่องดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการประพันธ์บทโขน เพื่อใช้ในการเล่นโขนโดยปรุงแต่งจากคากลอนมา
เป็นบทพากย์ เจรจา บทร้อง ซึ่งบทโขนดังกล่าวนิยมจัดการแสดงโขนโดยแบ่งเป็นชุด หรือเป็นตอน ในปัจจุบันนิยม
นามาตัดตอนแสดงในตอนสั้นๆให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลาและย่นย่อเรื่องราวต่างๆให้มีความเข้าใจได้รวดเร็ว
มากขึ้นจึงทาให้เกิดการแสดงในชุดสั้น ๆหรือตอนสั้น ๆขึ้นมากมายซึ่งมักนิยมตัดตอนยกนามาแสดงในตอนสาคัญ ๆ
ที่เห็นกระบวนท่าทางของการแสดงของตัวละครในการแสดงโขนทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ พระ นาง ยักษ์ และลิง
ลิงเป็นตัวละครสาคัญอีกฝ่ายหนึ่งในการแสดงโขน จากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ในบทพระราชนิพนธ์
ในรัชกาลที่ 1 แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามโครงสร้างของเหตุการณ์ในแต่ละตอนที่เกี่ยวกับตั วลิงได้ ดังนี้ การกาเนิด
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ตัวโขนฝ่ายลิง การรบ และการต่อสู้การค้นหาและตามจับ การทาลายพิธี การสื่อสาร การล่อลวง และการเกี้ยว
พาราสี (พิเชษฐ์ อ่อนสาลี. 2558 : 16) จากการศึกษาคาประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ทุกประเภททั้ง โคลง ฉันท์ กาพย์
กลอน ตามหลักฐาน ทางวรรณคดีที่ ปรากฏพบว่ามีบทประพันธ์ที่ตัวละครฝ่ายลิงแสดงออกถึงความรักที่มีต่อตัว
ละครนาง ในลักษณะของการเกี้ยวพาราสีตามวรรณกรรมที่ปรากฏในยุคสมัยต่าง ๆที่ปรากฏบทประพันธ์เรื่อง
รามเกียรติ์ มีการประพันธ์บทที่แสดงถึงการแสดงออกถึงความรักของตัวละครลิงในทุกยุคสมัย ทั้งนี้อาจเป็ นการเพิ่ม
อรรถรสให้กับเรื่องราว ให้มีความสนุกสนานน่าติดตามซึ่งการนาเสนอเรื่องราวในวรรณกรรมนั้นในยุคแรก ๆนาเสนอ
ไว้เป็นเรื่องราวสาหรับการอ่านเพื่อทราบเนื้อเรื่องเท่านั้น ต่อมาในยุคหลังจึงได้มีการตัดตอนและนามาใช้ในการแสดง
เพื่อจาลองเรื่องราวตามจินตนาการที่เกิ ดจากการอ่านมาเป็นภาพของการแสดง ในบทที่เป็นการแสดงออกถึงความ
รัก จึงเป็นท่าทางในการแสดงถึงการเกี้ยวพาราสีกันระหว่างตัวละคร 2 ฝ่าย ซึ่งในบทประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์พบว่า
บทเกี้ยวนางของตัวลิงปรากฏตัวละครฝ่ายลิงที่มีการเกี้ยวพาราสีตัวนาง 2 ตัวละคร ได้แก่ หนุมานและพาลี (พิเชษฐ์
อ่อนสาลี. 2558 : 55-56)
พญาพาลีหรือ พญากากาศ ซึ่งเป็นโอรสพระอินทร์และเป็นความหวังของบิดาที่จะให้เป็นทหารเอกของ
พระราม พาลีเป็นกษัตริย์กรุงขีดขินและมีฤทธิ์เป็นที่ยอมรับกันทั้งสามโลกแม้แต่ตัวทศกัณฐ์ผู้ประพฤติพาลที่ทาให้
พระรามต้อง "ทาศึกปิ้มปางตัวตาย" ในตอนหลังก็ยังแพ้พาลีหลายครั้ง และทั้งสองเป็นคู่ศึกสวาทในตอนรักสามเศร้า
ระหว่างสองชายคือทศกัณฐ์ และพาลี ที่มีต่อหญิงหนึ่งได้แก่ นางมณโฑ อาจกล่าวได้ว่าถ้าพาลียังมีบทบาทมาจนถึง
ศึกชิงนางสีดาแล้วตัวละครอื่นจะไม่มีบทบาทเด่นอีกเลยและจะทาให้เรื่องรามเกียรติ์สั้นลงไปมาก พาลีนั้นยิ่งใหญ่ถึง
ขนาดได้รับพรจากพระอิศวรว่าถ้ารบกับใครให้กาลังผู้นั้นลดลงกึ่งหนึ่งและมาเป็นกาลังที่เพิ่มให้แก่พาลี พาลี ผู้
เอาชนะทศกัณฐ์ได้ง่าย พาลีผู้มีความสามารถช่วยงานพระเป็นเจ้าในการชะลอภูเขาพระสุเมรุจนสาเร็จแต่พาลีก็มี
ข้อผิดพลาดหลายประการไม่ว่าจะเป็นการเลือกคู่ครองการปฏิบัติต่ออนุชา และท้ายที่สุดพาลีต้องสิ้นชีวิตด้วยศร
พระรามทั้งที่พระรามเองมิปรารถนาให้เป็นเช่นนั้น พาลีมีสิทธิ์เลือกที่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่พาลีกลับเลือกความตาย
เพื่อรักษาสัตย์ไว้
จากการศึกษาบทประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พบว่า มี
บทประพันธ์ในตอนที่พาลีแสดงออกซึ่งความรักต่อนางมณโฑ ในลักษณะเกี้ยวพาราสีกันซึ่งบทวรรณกรรมดังกล่าว
ยังไม่ปรากฏกระบวนท่ารา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสร้างสรรค์กระบวนท่าราการเกี้ยวนางโดยนาบท
วรรณกรรมที่ปรากฏในตอนพาลีเกี้ยวนางมณโฑมาสร้างสรรค์กระบวนท่าราตามรูปแบบนาฏยจารีตแบบหลวงโดย
นากระบวนการเกี้ยวลิงของตัวนางแบบอย่างที่ปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทยได้ประดิษฐ์ท่าทางในการแสดงออกใน
ลัก ษณะการเกี้ ย วพาราสี ของตั วละครทั้ ง สองฝ่ ายนี้ ไว้อ ย่ า งงดงามและสื บ ทอดต่ อ ๆ กั น มาตั้ งแต่ ส มั ยต้ น กรุง
รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันซึ่งมีปรากฏในตัวละครตัวอื่น ๆ เช่น หนุมานเกี้ยวนางเบญจกาย พาลีเกี้ยวนางดารา โดย
นารูปแบบกระบวนการเกี้ยวนางที่ปรากฏมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์กระบวนท่าราการเกี้ยวนางตาม
บทวรรณกรรมที่มีมา โดยออกแบบสร้างสรรค์ ให้ มีความแตกต่างจากการเกี้ยวนางตามรูปแบบเดิมที่เคยมีโดย
คณะผู้วิจัยจะดาเนินการออกแบบกระบวนท่าทางการเกี้ยวนางตามบทร้องและทานองเพลง แบบนั่งเกี้ยวบนเตียง
แต่จะออกแบบท่าทางกระบวนการเกี้ยวของพาลีให้มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของนาง
มณโฑ แต่ยังคงไว้ซึ่งรู ปแบบกระบวนการเกี้ยวนางที่เป็นจารีตของกระบวนท่าราตามที่ได้สืบทอดมา โครงการ
สร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ การแสดงโขนชุดพาลีเกี้ยวนางมณโฑที่คณะผู้วิจัยจะดาเนินการสร้างสรรค์ขึ้นนี้สามารถ
นาไปใช้ใน การสืบทอดเผยแพร่การแสดง อันเป็นการสืบสานสืบทอดความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยให้เ ป็นที่ปรากฏอย่าง
แพร่หลายในวงวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกี้ยวนางของตัวลิง
2. เพื่อสร้างสรรค์กระบวนท่าราการเกี้ยวนางของตัวลิง ตอน พาลีเกี้ยวนางมณโฑ
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การราเกียวนาง หมายถึง กระบวนท่ารา ในการเกี้ยวนางของตัวลิง ในงานวิจัยนี้หมายถึง ท่าทางการ
แสดงออกของตัวละครฝ่ายลิงที่มีต่อตัวนางเพื่อแสดงออกถึงความรักเป็นกระบวนท่าราเกี้ยวนางในเพลงหน้าพาทย์
ตัวลิง หมายถึง ตัวละครประเภทหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ ในงานวิจัยนี้ หมายถึง พาลี
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
วรรณกรรมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์

วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่กรุง
รัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบันที่ปรากฏ
กระบวนท่าราการเกี้ยวนางของตัวลิง

ประเภทของวรรณกรรมการแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ที่ปรากฏบท
แสดงความรักของตัวละครฝ่ายลิง

กระบวนการสร้างสรรค์การแสดง
- กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง/แรงบันดาลใจ
- การกาหนดและคัดเลือกผู้แสดง
- การออกแบบสร้างสรรค์ทานองเพลง/ดนตรีที่ใช้
- การออกแบบการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง
- การออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่ารา
- การออกแบบสร้างสรรค์ทิศทางการเคลื่อนไหว
- วิพากษ์การแสดงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปรับปรุงพัฒนาการแสดงตามคาแนะนาผูท้ รงคุณวุฒิ
- บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เผยแพร่การแสดงสู่สาธารณชน

นาฏยประดิษฐ์การแสดงโขนชุด พาลีเกี้ยวนางมณโฑ

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัย/ การสร้างสรรค์ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสานกับ
หลักการแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง โดยออกแบบกระบวนการวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยที่ห ลากหลาย บูรณา
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การเชื่อมโยงรูปแบบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย/การสร้างสรรค์
และขอบเขตของการวิจัย/ การสร้างสรรค์รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเรียบเรียงนาเสนอด้วยการพรรณา
วิเคราะห์และนาข้อมูลที่ได้มาออกแบบสร้างสรรค์การแสดงตามหลักการสร้างสรรค์การแสดง ทดลอง นาเสนอ และ
จัดประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพื่อวิพากษ์การแสดง ปรับปรุงการแสดงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และเผยแพร่สู่
สาธารณชน โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานต่อเนื่องแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
ขันตอนที่ 1 เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมและวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
เป็นการศึกษาค้นคว้าในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การศึกษาสังเกตจากวีดิทัศน์
และสื่อออนไลน์ การสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่ อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ที่ปรากฏค า
ประพันธ์ในตอนพาลีเกี้ยวนางมณโฑ และกระบวนท่าราการเกี้ยวนางของตัวลิง นาฏยจารีตการเกี้ยวนางของตัวลิง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สาคัญนาไปสู่การสร้างสรรค์การแสดง
ขันตอนที่ 2 เป็นการศึกษาสร้างสรรค์การแสดง
เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลไปดาเนินการสร้างสรรค์การแสดงเริ่ มตั้งแต่กาหนดกรอบ
แนวคิดในการแสดง กาหนดบุคลิกลักษณะผู้แสดง(ที่มีความเหมาะสมตามลักษณะของตัวละคร)ออกแบบสร้างสรรค์
ทานองดนตรี และเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ออกแบบสร้างสรรค์ท่ารา ออกแบบสร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
เมื่อได้ผลงานสร้างสรรค์เรียบร้อยแล้ว นาเสนอและจัดให้มีการวิพากษ์การแสดง เพื่อดาเนินการปรับปรุงพัฒนาการ
แสดงตามคาแนะนา และนาไปนาเสนออีกครั้ง ก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณชน
การดาเนินงานทั้ง 2 ขั้นตอนข้างต้นมีรายละเอียดการดาเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์
ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล สานักการสังคี ต หอสมุดแห่ งชาติ ห้องสมุดสถาบั นบัณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ลป์
ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.2 สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งผู้มีป ระสบการณ์ด้านการสอน การแสดง รวมทั้งการบรรเลง
เพลง ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินสานักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ซึ่งมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 35 ปี ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์โขน,ผู้มีประสบการณ์ด้าน
การบรรเลง และขับร้อง ในการแสดงโขน ,ผู้มีประสบการณ์ในด้านการแสดงโขนในตอนที่มีการเกี้ยวนางของตัวลิง ,
บุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการพากย์ -เจรจาประกอบการแสดงโขน และการประพันธ์บทโขนซึ่งมีประสบการณ์ใน
การการพากย์ เจรจาประกอบการแสดงโขนและจัดทาบทโขน มาไม่ต่ากว่า 35 ปี ได้แก่
1.3 ศึกษาและสังเกตจากการชมวีดิทัศน์การแสดงที่เกี่ยวข้องกับการราเกี้ยวนางของตัวลิง ในการ
แสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ได้แก่ พาลีเกี้ยวนางดารา หนุมานเกี้ยวนางสุวรรณกันยุมา
1.4 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้ทรงคุณ วุฒิทั้งทางด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทยและคีต
ศิลป์ไทย เกี่ยวกับองค์ประกอบในการแสดง และขั้นตอนการสร้างสรรค์งานนาฏยประดิษฐ์ ชุดพาลีเกี้ยวนางมณโฑ
การกาหนดบุคคลเข้าร่วมสนทนา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มสนทนาออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลสามารถ
ตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยได้ชัดเจนที่สุด ได้แก่บุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทางานด้านนาฏศิลป์
ไทย มากกว่า 30 ปี และแสดงโขนในตอนเกี้ยวนาง
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบกระบวนท่ารา และกลวิธีในการราเกี้ยวนางของตัวลิงในการ
แสดงโขน โดยวิเคราะห์ความสาคัญของกระบวนท่ารา หนุมานเกี้ยวนางสุวรรณกันยุมา และพาลีเกี้ยวนางดารา ซึ่ง
ได้รับการถ่ายทอด และฝึกหัดกระบวนท่าราจาก อาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์-โขน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ได้กระบวนท่าราตามบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นใหม่โดยสร้างสรรค์ให้ปรากฏ
กระบวนท่าราหลักที่พบเห็นโดยทั่วไปในกระบวนท่าราเกี้ยวนางของตัวลิง ท่าราเชื่อมเป็นท่าราที่ใช้ในการเชื่อมท่ารา
ในกระบวนท่าราหลักเพิ่มเติมให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ท่าราตามบทร้อง บทพากย์-เจรจา เป็นกระบวนท่ารา
ที่ส ร้างสรรค์ ขึ้น เพื่ อใช้ แสดงกิริยาอาการของตัวละครทั้ งสองฝ่ายแทนค าพู ด ท่ าราที่ เป็ นลีลาเย้าหยอกอัน เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะขอตัวลิงแต่ละตัวในกระบวนท่าราเกี้ยวนาง จากนั้นนาโครงสร้างกระบวนท่าราเหล่านั้น มาร้อย
เรียงประกอบสร้างเป็นกระบวนท่ารา พาลีเกี้ยวนางมณโฑ
3. การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง
นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์ และสร้างสรรค์กระบวนท่าราตามหลัก
นาฏยประดิษฐ์ ได้แก่
3.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตารา หนังสือ เทปบันทึกภาพ รูป
ถ่าย บันทึกท่ารา เป็นต้น
3.2 สัมภาษณ์บุคคลที่เป็นศิลปินและผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น
3.3 กาหนดจัดทาบทที่จะนามาสร้างสรรค์การแสดงโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการจัดทาบทโขน
3.4 นาบทที่จัดทาเรียบร้อยแล้วไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงและขับร้อง
ประกอบการแสดงโขน เพื่อคัดเลือกเพลงที่มีความเหมาะสมบรรจุเป็นเพลงร้องในบทที่จัดทาขึ้น
3.5 นาบทที่จัดทาเรียบร้อยแล้วไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพากย์และเจรจา
เพื่อกาหนดเป็นบทพากย์ – เจรจา
3.6 ออกแบบ/สร้างสรรค์ท่าราที่ใช้ในการแสดงและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านการแสดงโขนตอนเกี้ยว
นางเพื่อกาหนดรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ท่าราพาลีเกี้ยวนางมณโฑ
3.7 สร้างเครื่องมือวิเคราะห์รูปแบบท่าราพาลีเกี้ยวนางมณโฑตามแนวคิดนาฏยประดิษฐ์ (สุรพล วิรุฬ
รักษ์, 2547 : 225)
3.8 นาแบบวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และปรับแก้ไขให้สมบูรณ์
3.9 จัดประชุมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยใช้แบบวิเคราะห์ท่าราที่สร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์
รูป แบบการแสดงและกระบวนท่ า ร าเพื่ อ ปรับ ปรุ ง รูป แบบการแสดงและกระบวนท่ า ร าให้ มี ค วามเหมาะสมมี
เอกลักษณ์เฉพาะของการแสดง
3.10 จัดทาบันทึกท่าราในรูปแบบเอกสาร / คาบรรยายท่ารา / วีดีทัศน์
3.11 เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์การแสดงโขน ชุด พาลีเกี้ยวนางมณโฑ
3.12 จัดพิมพ์เอกสารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. การนาเสนอข้อมูล
การนาเสนอข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้ดาเนินการจัดทาใน 2 ลักษณะกล่าวคือ นาเสนอเป็นความเรียงเชิง
พรรณาวิเคราะห์เป็นรายงานการวิจัย และนาเสนอในรูปแบบของการแสดงโดยมีการบันทึกข้อมูลเป็นวีดิทัศน์
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สรุปผลการวิจัย
งานวิจั ย เรื่อ ง“นาฏยประดิ ษ ฐ์ก ารแสดงโขนชุ ด พาลี เกี้ ยวนางมณโฑ” สามารถสรุป ผลการวิจั ย ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1. บทเกี้ยวนางของตัวลิงในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ มีมาตั้งแต่ในสมัย กรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี
และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีเพียงตัวละคร 2 ตัวในฝ่ายลิงที่ปรากฏบทในตอนเกี้ยวนาง ได้แก่ พาลี และหนุมาน
นอกจากนี้ยังพบว่า บทเกี้ยวนางของพาลีเกี้ยวนางมณโฑ ในบทพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ รัชกาลที่ 1
เป็นบทที่ยังไม่เคยนาออกแสดงและไม่เคยปรากฏกระบวนท่ารามาก่อน และจากการวิเคราะห์บทเกี้ยวนางของตัวลิง
ที่ปรากฏนั้น สามารถจาแนกตามลักษณะของการแสดงได้เป็น 4 ประเภท คือ บทเกี้ยวนางที่เป็นคาพากย์ คาเจรจา
คาร้อง และเพลงหน้าพาทย์ ส่วนประเภทของการเกี้ยวนางของตัวลิงตามบทที่ปรากฏมาก่ อนนั้น มี 2 ลักษณะ คือ
การนั่งเกี้ยว และการยืนเกี้ยว
2. นาฏยประดิษฐ์การแสดงโขนชุดพาลีเกี้ยวนางมณโฑ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลและนามาสร้างสรรค์ออกแบบท่าราผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์
ออกแบบการแสดงตามหลักนาฏยประดิษฐ์ ได้แก่ การจัดทาบทประพันธ์,การบรรจุเพลงร้อง/ทานองดนตรี,การ
ออกแบบการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงและการออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่าราโดยสามารถสรุปวิเคราะห์
กระบวนท่าราที่สร้างสรรค์ขึ้นพบว่ามีโครงสร้างของท่ารา 3 ส่วน ได้แก่ ท่าราหลัก หมายถึง กระบวนท่าราที่ใช้ใน
การเกี้ ยวพาราสี ท่ าราตามบทร้อง หมายถึง กระบวนท่ าราที่ ราใช้ สื่อความหมายแทนค าพู ด และอารมณ์ ต าม
ความรู้สึก และท่าราเฉพาะ หมายถึง กระบวนท่าราที่คณะผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นและนามาใช้เฉพาะการเกี้ยวนาง
ในตอนนี้เท่านั้น นอกจากนี้กระบวนท่าราที่ใช้ในการนั่งเกี้ยวตามที่เคยปรากฏมาก่อนนั้น ได้มีการสร้างสรรค์เพิ่มเติม
การเคลื่อนไหวของตัวลิงเป็นการการเพิ่มตาแหน่งของการนั่งเกี้ยว โดยเพิ่มให้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะการนั่งเกี้ยวโดยจะ
เคลื่อนตัวไปทางด้านซ้าย และทางด้านขวาของตัวนาง ซึ่งจะอยู่ในบทร้อง และเพลงหน้าพาทย์โลม กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบ
กระบวนท่าราในการเกี้ยวนางที่ มีลักษณะพิเศษเฉพาะโดยการใช้ พื้นที่จะเป็นอิสระในการเคลื่อนที่มากขึ้นกว่า
กระบวนท่าราในการเกี้ยวนางที่เคยปรากฏมาก่อน
อภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยและการสร้างสรรค์การแสดงในงานวิจัย เรื่ อง“นาฏย
ประดิษฐ์การแสดงโขนชุด พาลีเกี้ยวนางมณโฑ” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสานกับ
หลักการแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง โดยออกแบบกระบวนการวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยที่หลากหลาย บูรณา
การเชื่อมโยงรูปแบบวิธีวิจัยที่ เหมาะสมกับเรื่องที่ศึ กษาจนได้ข้อสรุปผลการวิจั ยตามข้อมูลข้างต้นนั้น สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ข้อมู ลเกี่ยวกับ การเกี้ยวนางของตัวลิงประกอบด้วย ค าประพั น ธ์ที่ป รากฏบทเกี้ยวนางของตัวลิง,
ประเภทของการเกี้ยวนางของตัวลิง,ลักษณะกระบวนท่าราในการเกี้ยวนางของตัวลิงพบว่าข้อมูลดังกล่าวสอดคล้อง
กับพิเชษฐ์ อ่อนสาลี (2558:23-59) ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เรื่อง กลวิธีในการราเกี้ยวนางของตัวลิงใน
การแสดงโขนพบว่าบทเกี้ยวนางของตัวลิงในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ มีมาตั้งแต่ในสมัย กรุงศรีอยุธยา สมัยกรุง
ธนบุ รี และสมั ย กรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ โดยปรากฏเป็ น ค าประพั น ธ์ป ระเภทต่ า งๆไม่ ว่ า จะเป็ น รามเกี ย รติ์ ค าพากย์
รามเกียรติ์บทละครครั้งกรุงเก่า สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนมาถึงสมัยปัจจุบัน
ปรากฏบทเกี้ยวนางของตัวลิงในสมัยอยุธยาในรามเกียรติ์คาพากย์ จานวน 3 ตอน คือ หนุมานเกี้ยวนางบุษมาลี หนุ
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มานเกี้ยวนางเบญกาย และหนุมานเกี้ยวนางสุพรรณมัจฉา มีลักษณะคาประพันธ์ ประเภทกาพย์ นอกจากนี้ ปรากฏ
บทเกี้ยวนางของตัวลิง ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา จานวน 2 ตอน คือ หนุมานเกี้ยวนาง บุษมาลี
และหนุมานเกี้ยวนางสุพรรณมัจฉา ลักษณะคาประพันธ์ เป็นกลอนบทละคร ลาดับต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ปรากฏ
บทเกี้ยวนางของตัวลิง คือ หนุมาน ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน ลักษณะคาประพันธ์ เป็นกลอนบทละคร ท้ายบทมี
การบอกจานวนคาลอนไว้ มีการกาหนดเพลง คือ ชาตรี และโอ้โลม ซึ่งลักษณะของการเกี้ยวนางของตัวลิงในสมัย
กรุงธนบุรีนี้มีความเหมือนกั นกับการเกี้ยวนางในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และบทประพันธ์ที่
ปรากฏการเกี้ยวนางของตัวลิงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีด้วยกันอยู่หลายสานวน ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนมาถึง
ปัจจุบัน ในสมัยนี้นับได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ เพราะพระมหากษัตริย์ไทย ได้ทรงพระราช
นิพ นธ์วรรณกรรมเรื่องดังกล่าว หลายฉบั บด้วยกัน คื อ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิ พ นธ์ในรัช กาลที่ 1
ลักษณะคาประพันธ์ เป็นกลอนบทละคร ปรากฏบทเกี้ยวนางของตัวลิง จานวน 2 ตัว คือ พาลี และหนุมาน การ
เกี้ยวนางของพาลี มี จานวน 2 ตอน คือ พาลี เกี้ยวนางดารา และพาลีเกี้ยวนางมณโฑในการเกี้ยวนางของหนุมาน มี
จานวน 5 ตอน คือ หนุมานเกี้ยวนางบุษมาลี หนุมานเกี้ยวนางเบญกาย หนุมานเกี้ยวนางสุพรรณมัจฉา หนุมานเกี้ยว
นางวานริน และหนุมานเกี้ยวนางสุวรรณกันยุมา พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 2 เป็นกลอนบท
ละคร ถ้อยคาสานวนมีความกะทัดรัด เพื่อใช้สาหรับการแสดง ปรากฏบทเกี้ยวนางของตัวลิง คือ หนุมาน มีจานวน
5 ตอน คือ หนุมานเกี้ยวนางบุษมาลี หนุมานเกี้ยวนางเบญกาย หนุมานเกี้ยวนางสุพรรณมัจฉา หนุมานเกี้ยวนางวาน
ริน และหนุมานเกี้ยวนางสุวรรณกันยุมา ในตอนเข้าหานาง มี เพียงตอนเดียวที่หนุมานต้องแปลงกายก่อนแล้วเข้าไป
หานาง คือ หนุมานเกี้ยวนางวานรินทร์ โคลงเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 เป็นโคลงสี่สุภาพ เพื่อ
จารึกบรรยายภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปรากฏบทเกี้ยวนางของตัวลิง ของ
หนุมาน จานวน 5 ตอน คือ หนุมานเกี้ยวนางบุษมาลี หนุมานเกี้ยวนางเบญกาย หนุมานเกี้ยวนางสุพรรณมัจฉา หนุ
มานเกี้ยวนางวานริน และหนุมานเกี้ยวนางสุวรรณกันยุมา และบทโขน เรื่องรามเกียรติ์ กรมศิลปากรปรับปรุงใหม่ได้
นาเอากลอนบทละคร พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 มาเป็น บรรทัดฐานในการประพันธ์บทโขน โดย
นาเอากลอนบทละครที่มีความยาว มาตัดให้สั้นลง เพื่อให้มีความกระชับ บรรจุเพลงร้อง และเพลงหน้าพาทย์ ซึ่ง
ปรากฏบทเกี้ยวนางของตัวลิง ที่ใช้ในการแสดงโขน จานวน 6 ตอน คือ พาลีเกี้ยวนางดารา หนุมานเกี้ยวนางบุษมาลี
หนุมานเกี้ยวนางเบญกาย หนุมานเกี้ยวนางสุพรรณมัจฉา หนุมานเกี้ยวนางวานรินทร์ และหนุมานเกี้ยวนางสุวรรณ
กันยุมา การแสดงบทเกี้ยวนางของตัวลิง ประกอบคาร้อง จะใช้เพลงที่มีเกี่ยวกับอารมณ์รัก จะประกอบด้วยเพลงร้อง
เช่น โอ้โลม โอ้โลมชาตรี เป็นต้น การเกี้ยวพาราสี จะจบการแสดงด้วยการราเพลงหน้าพาทย์โลม เป็นการราคู่กัน
เพื่อแสดงการร่วมหลับนอน แทนบทอัศจรรย์บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ที่กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นใหม่ ซึ่งตัวบท
ประกอบด้วยบทร้อง บทพากย์ และบทเจรจา คัดมาแต่ตอนสาคัญเพื่อให้เล่นจบในการแสดงครั้งเดียวนั้น มีการตัด
ทอนบทบาทในบางตอนลงโดยเฉพาะบทเกี้ยวนางของตัวลิง ได้ตัดบทอัศจรรย์ออก เพื่อความสะดวกในการตีบท
ประกอบการแสดง และนาเอาเพลงหน้าพาทย์โลม ซึ่งเป็นการราคู่กันมาใช้แทนบทอัศจรรย์
ส่วนประเภทของการเกี้ยวนางของตัวลิงจากบทประพันธ์ที่ปรากฏข้างต้น มีตัวละคร ตัวลิงเพียง 2 ตัว
ได้แก่ ตัวพาลี และหนุมาน บทเกี้ยวนางของตัวลิงในตอนต่าง ๆยังสามารถ แบ่งตามลักษณะคาประพันธ์อันประกอบ
ไปด้วย คาพากย์ คาร้อง คาเจรจา และเพลงหน้าพาทย์ สาหรับกระบวนท่าราที่ปรากฏในการเกี้ยวนางของตัวลิงนั้น
มีกระบวนท่าราทั้งแบบนั่งเกี้ยวและยืนเกี้ยว
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2. การสร้า งสรรค์ ก ระบวนท่ า ราในการเกี้ ย วนางของตั วลิ ง ในตอนพาลี เกี้ ย วนางมณโฑคณะผู้ วิจั ย มี
กระบวนการในการสร้างสรรค์ออกแบบท่าราตามหลักนาฏยประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการรักษาจารีตตามกระบวนการแสดง
โขนแบบดั้งเดิมสามารถสรุปได้เป็นแผนผังแสดงกระบวนการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้
แผนผังแสดงกระบวนการสร้างสรรค์ท่ารา
ทาบทประพันธ์สาหรับการแสดง
บรรจุเพลงร้อง/เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง
ออกแบบกระบวนท่ารา
ออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ตรวจสอบ / วิพากย์ / โดยผู้เชี่ยวชาญฯ
ปรับปรุงรูปแบบกระบวนท่ารา
นาฏยประดิษฐ์การแสดงโขนชุด
พาลีเกี้ยวนางมณโฑ
บันทึกท่ารา / เผยแพร่ต่อสาธารณะ

จากกระบวนท่าราที่ออกแบบสร้างสรรค์สามารถสรุปวิเคราะห์โครงสร้างของท่ารา สามารถแยกออกได้
เป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้ ว ย 1) ท่ า ราหลั ก 2) ท่ า ราตามบทร้อ ง 3) ท่ า ร าเฉพาะ ปรากฏตามตารางแสดงท่ า ร า
ดังต่อไปนี้
1. ท่าราหลัก เป็นท่าราที่ใช้ในการแสดงความรักของตัวลิ งในการเกี้ยวนางซึ่งปรากฏในกระบวนท่าราใน
บทของการเกี้ยวโดยทั่วไป ได้แก่
1.1 ท่าโลมสองมือ
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ภาพที่ 1 ท่าโลมสองมือ
ที่มา : พิเชษฐ์ อ่อนสาลี. 2561
ท่าโลมสองมือ เป็นการเกี้ยวพาราสีระหว่างตัวลิงกับตัวนาง ซึ่งมีลักษะหลุกหลิก โดยปากว่ามือถึง เช่น
โอบกอด โดยการเล้าโลมแบบเข้าถึงตัว การเกี้ยวนางของตัวลิง มีโครงสร้างของท่ารา มาจาก ท่าราของเพลงหน้า
พาทย์โลม ซึ่งจะมีท่าเกี้ยวที่เป็นแบบแผน ลักษณะการนั่งเกี้ยวของตัวลิง
1.2 ท่าโลมมือเดียว ประกอบด้วย ท่าเชยคาง, ท่าโลมมือซ้าย, ท่าโลมมือขวา
1.2.1 ท่าเชยคาง

ภาพที่ 2 ท่าเชยคาง
ที่มา : พิเชษฐ์ อ่อนสาลี. 2561
ท่าเชยคาง เป็นการเกี้ยวพาราสีระหว่างตัวลิงกับตัวนาง ซึ่งมีลักษะปากว่ามือถึง เช่น การเชยคาง
โดยการเล้าโลมแบบเข้าถึงตัว การเกี้ยวนางของตัวลิง มีโครงสร้างของท่ารา มาจาก ท่าราของเพลงหน้าพาทย์โลม
ซึ่งจะมีท่าเกี้ยวที่เป็นแบบแผน ลักษณะการนั่งเกี้ยวของตัวลิง
1.2.2 ท่าโลมมือซ้าย ท่าโลมมือขวา
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ภาพที่ 3 ท่าโลมมือซ้าย
ที่มา : พิเชษฐ์ อ่อนสาลี. 2561.

ภาพที่ 4 ท่าโลมมือขวา
ที่มา : พิเชษฐ์ อ่อนสาลี. 2561.

ท่าโลมมือซ้าย ท่าโลมมือขวา เป็นการเกี้ยวพาราสีระหว่ างตัวลิงกับตัวนาง ซึ่งมีลักษะปากว่ามือ
ถึง เช่น จับคาง โดยการเล้าโลมแบบเข้าถึงตัว ซึ่งผู้วิจัยได้นามาใช้ในท่ากระบวนท่าเกี้ยวนางของตัวลิง พาลีเกี้ยวนาง
มณโฑ โดยให้มีท่าโลมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
2. ท่าราตามบทร้อง เป็นท่าราที่คณะผู้วิจัยสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นกระบวนท่าราแทนคาพูดของตัวละคร
ในการสื่อความหมายตามบทประพันธ์ ทานองเพลงร้อง ซึ่งเป็นการออกแบบสร้างสรรค์ท่าราตามหลักการออกแบบ
ท่าราที่ปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทยได้เคยออกแบบไว้ โดยนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทร้องและคาประพันธ์
รวมถึงบุคลิก และลักษณะของตัวละครได้แก่ พาลี และมณโฑ อาทิเช่น
2.1 ท่าชี้บน

ภาพที่ 5 ท่าชี้บน
ที่มา : พิเชษฐ์ อ่อนสาลี. 2561
ท่าชี้บน เป็นท่าราตามบทร้อง ที่นามาจากท่าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ผู้วิจัยพบกระบวนท่าราที่
นามาจากท่าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนี้คือ ท่าชี้บน ท่าชี้บน ชี้ข้างตัว ท่ าชี้อก ท่าชี้ปาก ท่ากวักเรียก ท่าสั่นมือ เป็น
ท่าราที่นามาจากที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ในการสื่อความหมายด้วยภาษาท่าแทนคาพูด
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3. ท่าราเฉพาะเป็นกระบวนท่าราที่คณะผู้วิจัยออกแบบสร้างสรรค์และกาหนดขึ้นเป็นท่าราเฉพาะสาหรับ
การแสดงในตอนพาลีเกี้ยวนางมณโฑ โดยนารูปแบบกระบวนท่าราที่เคยปรากฏในการเกี้ยวนางของตัวลิงมาใช้เป็น
แบบอย่าง และกาหนดให้เป็นท่าเฉพาะที่ใช้สาหรับพาลีในการเกี้ยวนางมณโฑ อาทิเช่น
3.1 ท่าคว้านั่งชันเข่าซ้าย

ภาพที่ 6 ท่าคว้านั่งชันเข่าซ้าย
ที่มา : พิเชษฐ์ อ่อนสาลี. 2561
ท่าคว้านั่งชันเข่าซ้าย เป็นท่าราที่ใช้เฉพาะในท่าเกี้ยวนาง พาลีเกี้ยวนางมณโฑ เป็นท่าราที่นามา
จากท่าที่อยู่ในนาฏยศัพท์ ที่ใช้ในการสื่อความหมายแทนคาพูด และอารมณ์ความรู้สึก ผู้วิจัยนามาใช้ประกอบในท่า
เกี้ยวนางของพาลีเกี้ยวนางมณโฑ
การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์ชุดพาลีเกี้ยวนางมณโฑ เป็นการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานตามนาฏย
จารีตเดิมที่ป รากฏในลักษณะท่ าราของตัวลิงในการเกี้ยวนาง ตามแบบอย่างที่ปรมาจารย์ด้านนาฏศิ ลป์ ไทยได้
ออกแบบสร้างสรรค์ไว้ โดยประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับบทบาทและลักษณะของตัวละครตามบทประพันธ์ที่
คณะผู้วิจัยคัดเลือกมาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้กาหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวใน การเกี้ยวนาง
ของตัวลิงในลักษณะนั่งเกี้ยว จะมีการเพิ่มการเคลื่อนไหวในลักษณะการนั่งเกี้ยวโดยจะเคลื่อนตัวไปทางด้านซ้าย และทาง
ด้านขวาของตัวนาง ซึ่งผู้วิจัยได้คิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของการนั่งเกี้ยวให้มีความแตกต่างจากกระบวนท่าราในการนั่ง
เกี้ยวที่เคยมีมาก่อน เพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวลิงให้มีการเคลื่อนไหวไปทางด้านซ้าย-ขวาของตัวนางโดยยึดรูปแบบ
และจารีตในการเกี้ยวนางนามาสร้างสรรค์ผลงาน การเคลื่อนตัวของลิงจะใช้ท่าคลานไปกับพื้นเตียง โดยคลานไปทาง
ด้านหลังของตัวนาง
การราเกี้ยวนางของตัวลิงในเรื่องที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและสร้างสรรค์ขึ้น มีความแตกต่างกันทั้งประเภท
ของเพลงร้อง ทานองดนตรี และวิธีการปฏิบัติในการเกี้ยวนางของตัวลิงในลักษณะนั่งเกี้ยว และยืนเกี้ยว ทั้งนี้ผู้แสดง
จะต้องสร้างอารมณ์ความรู้สึกจากภายใน แล้วถ่ายทอดออกมาสู่กิริยาของท่ารา เมื่อถ่ายทอดเป็นการแสดงก็สามารถ
สื่อให้ผู้ชม ได้เข้าถึงอรรถรสในเรื่องของความรักในการเกี้ยวนางของตัวลิง อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์ที่เป็นรูปแบบการแสดงมาตรฐานเช่นการแสดง
โขน ละครนี้ มีจารีตมี วิธีการปฏิบัติท่าราที่คงรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างเคร่งครัด การศึกษาค้นคว้าเพื่อนาข้อมูลมา
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ประกอบการสร้างสรรค์จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นเพียงเบื้องต้น
ในการศึกษาและสร้างสรรค์ตามกระบวน รูปแบบ และวิธีการตามที่ปรมาจารย์ได้สร้างสรรค์ไว้ซึ่งยังมีบทประพันธ์อีก
หลายตอนที่สามารถนามาสร้างสรรค์เป็นผลงานนาฏยประดิษฐ์เพื่อเผยแพร่และสืบทอดต่อไปได้
2. ควรมีการนาข้อมูล ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์ในครั้งนี้เป็นแนวทางในการศึกษา
และสร้างสรรค์กระบวนวิธีการเกี้ยวนางของตัวละครประเภทอื่นได้อีกทั้งยักษ์เกี้ยวนาง หรือ พระเกี้ยวนาง ในบท
ประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ที่ยังคงมีอีกหลายบทบาทที่ยังไม่เคยปรากฏรูปแบบกระบวนท่าราและจัดทาบทเพื่อออก
แสดงมาก่อน
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วิจัยนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่
CREATIVE THAI DANCE DESIGN : DEED SABA RUNGKAYAI
นัยน์ปพร ชุติภาดา1
NAIPAPORN CHUTIPADA1
1อาจารย์ลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
งานวิจัยนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา วิธีการเล่น
สะบ้า และอนุรักษ์การเล่นสะบ้ายิง ฉะนั้นผู้วิจัยจึงนาผลจากการศึกษาค้นคว้ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การ
แสดงทางด้านนาฏศิลป์จากการละเล่นพื้นบ้าน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ ศึกษารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การ
สัมภาษณ์ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านถึงขั้นตอน วิธีการเล่น ท่าทางที่ใช้เล่นสะบ้า และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า การเล่นสะบ้าในพื้นที่ตาบลรังกาใหญ่มีลักษณะการเล่นสะบ้าที่มีเอกลักษณ์ เป็นของ
ตนเองคือ การใช้ไม้แค็ด (ไม้ไผ่เหลาให้แบนมีขนาด 1 ฟุต) ในการดีดลูกสะบ้าให้โดนลูกสะบ้าของคู่ต่อสู้ การเล่นสะบ้า
ของชาวบ้านตาบลรังกาใหญ่มีลักษณะการเล่นที่แตกต่างจากการละเล่นของภูมิภาคอื่นคือ เป็นการเล่นเพื่อการแข่งขัน
เป็นหลัก ในการสร้างสรรค์การแสดงได้นาท่าเล่นจาก 28 ท่า มาใช้ในการประกอบแสดงเพียง 6 ท่า ได้แก่ ท่าอีอก ท่า
อีหมากกะโป๋ ท่าอีเข่าแก่ ท่าคีบต่อย ท่าอีจมูกดุด และท่าอีสีลอยส่งก้น การเล่นจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายชายและ
ฝ่ายหญิง แสดงถึงความแข็งแรงของผู้เล่น ต้องมีความแม่นยาในการยิงลูกสะบ้าในท่าทางต่าง ๆ การแสดงชุด ดีดสะบ้ารัง
กาใหญ่ ได้แบ่งช่วงการแสดงอออกเป็น 4 ช่วง คือ 1) เป็นการชวนกันของหนุ่มสาวมาเล่นสะบ้า 2) แสดงถึงการเตรียม
สถานที่เล่นสะบ้า 3) นาเสนอท่าทางการเล่นสะบ้าระหว่างชายและหญิง 4) แสดงการราวงคู่กันระหว่างชายหญิง
หลังจากแข่งขันเสร็จสิ้น ใช้วงดนตรีมโหรีพื้นบ้านโคราชประกอบการแสดง เครื่องแต่งกายประยุกต์จากการแต่งกาย
แบบพื้นบ้านโคราช คือ สวมเสื้อและนุ่งโจงกระเบน สวมใส่เครื่องประดับดินเผา
คาสาคัญ : นาฏศิลป์สร้างสรรค์, ดีดสะบ้า, รังกาใหญ่
ABSTRACT
The objective of this study, creative Thai dance design of Deed Saba Rungkayai,
Rangkayai Sub-district, Phimai District, Nakhon Ratchasima, was to investigate the history and
playing methods of Saba to serve as guidelines for creating performing arts from traditional plays.
The study is conduct through the investigations of relevant documents and the interviews with
local leaders, who had experiences of playing Saba, and the participatory observations, to collect
information on steps, rules, and actions used in playing Saba. The results show that playing Saba
in the area of Rungkayai Sub-district is unique by using ‘Mai Cad’ (a foot-long flat bamboo stick)
to eject the Saba ball as to shoot the Saba ball of the opponents. The Saba patriarch of
Rungkayai has a different play style from the other regions. Play for the competition. the creative
selected 6 out of 28 actions of shooting Saba to use in the performance, which included E-Ok EMark Ka Po E-Kao Kae E-Keep Toi E-Ja Mook Dud E-Si Loy Song Kon. The play is divided into
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two parties: male and female. Indicates the strength of the player. Must have precision in
shooting the thresher in various gestures. The Show of Deed Saba Rungkayai consisted of four
phases. 1) represented the invitation among young people to play Saba, 2) represented the
preparation of the Saba play ground. 3) was for the actual competition between young males
and females. 4) the players danced together in couples to celebrate after the competition
completed. The Folk music Ensemble used with the performance was the Mahoree Korat, The
costumes were adapted from the local Korat dressing of a shirt and Jong Kra Ben. which clay jewelry.
Keywords : Creative thai dance design, Deed saba, Rungkayai
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งอาเภอที่มีความน่าสนใจในทางประวัติศาสตร์มายาวนานมี
ชุมชนที่หลากหลายวัฒนธรรมตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่โดยทั่วบริเวณอาเภอพิมาย มีวัฒนธรรมและการละเล่ นพื้นบ้าน
อันเก่าแก่ คือสะบ้ายิง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะบ้าสีลอย เป็นการเล่นสะบ้าที่พบในตาบลรังกาใหญ่ มีผู้สืบทอดอยู่
ไม่มากนักและได้เลือนหายจากการเล่นไปแล้ว ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เนื่องจากชุมชนในตาบลรังกาใหญ่ไม่มีการสืบทอด
การเล่นสะบ้ายิง และในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่แทบไม่รู้จักว่าเคยมีการเล่นสะบ้ายิงในชุมชนท้องถิ่น ทั้งที่รูปแบบ
การเล่นสะบ้ายิงนั้นสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย (สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554,
น. 80) ชุ มชนได้ ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของวั ฒ นธรรมที่ มี ลั ก ษณะที่ โดดเด่ น แสดงถึ ง เอกลั ก ษณ์
วัฒนธรรมของตนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้รวมตัวกันฟื้นฟูการละเล่นละบ้ายิงขึ้น โดยนามาเล่นในวันสงกรานต์
ใช้พื้นที่บริเวณลานวัดการะเวก เป็นสนามในการแข่งขัน นับได้ว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งของชาวบ้านตาบล
รังกาใหญ่ (ประเสริฐ ค้าขาย, สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2559) การเล่นสะบ้ายิงจึงกลับมาเล่นในเทศกาลวันสงกรานต์
ภายในชุมชนอีกครั้ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟู
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเล่นสะบ้ายิงของชาวตาบลรังกาใหญ่ ที่
กาลังจะสูญหาย ฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดสร้างสรรค์ชุดการแสดง ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ ที่มาจากการละเล่นสะบ้ายิงขึ้น
เพื ่อ เป็น อีกรูปแบบหนึ่ งของการอนุ รักษ์ การละเล่นพื้ นบ้ าน ในมิ ติ ด้านการแสดงอีกทั้ งยังเป็ นกิ จกรรมส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้กับชุมชนตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา ที่ ได้มีการส่งเสริมและพัฒนา ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอนาคตได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและวิธีการเล่นสะบ้ายิง บ้านรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อสร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ผลงานการสร้า งสรรค์ ส ามารถเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ในการเผยแพร่ แ ละบริก ารวิ ช าการให้ กั บ บุ ค คลากร
นักเรียนนักศึกษา
2. ผลงานวิจัยสามารถนามาใช้ประกอบเป็นสื่อในการเรียนการสอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านนาฏศิลป์
รวมถึงแนวทางในการทางานด้านการวิจัยสร้างสรรค์ตลอดจนชุมชนที่มีความสนใจ
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3. เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ให้กับหน่วยงานและ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
4. เพือ่ เป็นส่วนหนึ่งในการการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสร้างสรรค์การแสดงชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ในครั้งนี้ เป็นการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนาบริบท
วัฒ นธรรมชุมชนรังกาใหญ่ และองค์ความรู้ด้านการละเล่นสะบ้ายิง นามาบูรณาการกับองค์ประกอบการแสดง
ร่วมกับแนวคิดขององค์ประกอบการแสดงด้านนาฏศิลป์ ได้แก่ รูปแบบการนาเสนอ นักแสดง ดนตรี ลีลาท่ารา
เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง โดยผ่านกระบวนการพัฒนาเพื่อให้ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งใน
การอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่การเล่นสะบ้ายิงของชาวตาบลรังกาใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงมีการนาความรู้คืนสู่ชุมชนและสถานศึกษา ในการร่วมกันรักษาสืบต่อไป
บริบททางวัฒนธรรมชุมชนรังกาใหญ่

กระบวนการพัฒนา
- ศึกษาข้อมูลและสร้างสรรค์การแสดง

- นาเสนอชุมชน ปรับปรุงและพัฒนา
- คืนความรู้สู่ชุมชน
- เผยแพร่ผลงาน

องค์ความรู้การละเล่นสะบ้ายิง

วิจัยนาฏศิลป์
สร้างสรรค์

แนวคิดการสร้างสรรค์
ด้านองค์ประกอบการแสดง
- รูปแบบการนาเสนอ
- นักแสดง
- ดนตรี
- ท่ารา
- เครื่องแต่งกาย
- อุปกรณ์ประกอบการแสดง

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์
ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มชาวบ้านตาบลรังกาใหญ่ผู้ที่
เคยเล่นสะบ้ายิง กลุ่มนักแสดง กลุ่มเยาวชนในชุมชนตาบลรังกาใหญ่
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
2.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องประวัติการละเล่นสะบ้ายิง
และ หลักแนวคิดทฤษฎีในการสร้างสรรค์การแสดง รวมไปถึงการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มชาวบ้านตาบลรังกาใหญ่ที่เคย
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เล่นสะบ้ายิงโดยการสัมภาษณ์ นายประเสริฐ การค้า เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนตารังกาใหญ่ และ ประวัติ
การเล่นสะบ้ายิง คุณยายราไพ การค้า เรื่อง วิธีการเล่นและท่าที่ใช้เล่นสะบ้ายิง และ นายสุรพงษ์ พลฉิม เรื่อง กติกา
ขั้นตอนท่าที่ใช้เล่นสะบ้ายิง
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม คือ การลงฝึกปฏิบัติ
ทดลองในการเล่นสะบ้ายิงร่วมกับชาวบ้าน และ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม คือ การศึกษาวิธีการเล่นสะบ้ายิงและ
สอบถามประเด็นเกี่ยวกับกติกาในการเล่นสะบ้ายิง และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่ อการแสดงเพื่อนามา
ปรับปรุงพัฒนาการแสดงให้มีคุณภาพถูกต้องสวยงามยิ่งขึ้น
3. รวบรวมข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดง ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่
โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเล่น วิธีการเล่น ท่าทางที่ใช้เล่นสะบ้ายิง
3.2 กาหนดรูปแบบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการสร้างสรรค์การแสดง
3.3 สร้างสรรค์เพลงให้เหมาะสมกับชุดการแสดงและบริบททางวัฒนธรรมในชุมชน
3.4 ออกแบบกระบวนท่าราการแสดงชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ ตามขั้นตอนในการเล่นสะบ้ายิง มา
ประสานกับกระบวนการแสดง ซึ่งมีการแบ่งช่วงการแสดงที่กาหนดไว้ 4 ช่วง
ช่วงที่ 1 เป็นการเรียกหรือชวนของหนุ่มสาวกันมาเล่นสะบ้า
ช่วงที่ 2 เป็นการช่วยกันเตรียมสถานที่เล่นสะบ้า
ช่วงที่ 3 เป็นการแข่งขันเล่นสะบ้าระหว่างชายและหญิง
ช่วงที่ 4 เป็นการราวงคู่กันระหว่างชายหญิงหลังจากแข่งขันเล่นสะบ้าเสร็จสิ้น
3.5 ถ่ายทอดท่าราให้กับนักแสดง และทดลองปฏิบัติท่าราประกอบเข้ากับเพลง เพื่อแก้ไขท่าราให้เข้า
กับจังหวะเพลง
3.6 ออกแบบรูปแบบการแสดงและการแปรแถว เพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงในแต่ละช่วง
3.7 ออกแบบเครื่องแต่งกาย
3.8 การคัดเลือกผู้แสดง
3.9 นาการแสดงออกเผยแพร่ และนากลับมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการแสดงอีกครั้ง
4. นาการแสดงเพื่อเสนอและพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์
นามาปรับปรุงการแสดงเพิ่มเติม
5. จัดการอบรมและฝึกทักษะปฏิบัติการแสดงชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ ให้แก่ชุมชน
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย
การวิจัยนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น มาและวิ ธี ก ารเล่ น สะบ้ า ยิ ง ต าบลรั ง กาใหญ่ อ าเภอพิ ม าย จั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อนาการละเล่นพื้นบ้านมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ โดยมีแนว
ทางการดาเนินวิจัยด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนรวมในการ
ปฏิบัติ และศึกษาวิธีการเล่นสะบ้ายิงร่วมถึงท่าทางต่าง ๆ ที่ใช้เล่นสะบ้ายิงด้วย
1. การศึกษาความเป็นมาและวิธีการเล่นสะบ้ายิง บ้านรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีผลการวิจัย
ดังนี้
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ชัชชัย โกมารทัต (2549, น. 348-349) ได้กล่าวว่า การะเล่นสะบ้าล้อหรือสะบ้าดีดไม่ปรากฏหลักฐาน
ว่าเริ่มมีการเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่พบว่ามีการเล่นสะบ้ากันแล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสนุกสนานรื่นเริงในงาน
ประเพณีของชาวบ้าน เช่นในวันตรุษสงกรานต์ นอกจากนั้นยังพบว่า มีการเล่นสะบ้าในตอนต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ใน
รัชกาลที่ 1 เมื่อ จ.ศ. 1151 (พ.ศ. 2332) ได้จัดให้มีการเล่นสะบ้าเป็นกีฬาเล่นเพื่อความสนุกสนานเป็นกา รเฉลิม
ฉลอง ในงานทรงผนวชของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2457 พบว่ามีการเล่น
สะบ้ากันในงานตรุษสงกรานต์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการเล่นที่สนุกสนานมาก และให้มีการจัดการ
บรรเลงดนตรีลักษณะพิณพาทย์ประกอบการเล่นด้วย เรียกว่า “การเล่นสะบ้าเข้าพิณพาทย์” หรือเรียกว่า “สะบ้ารา”
คือเมื่อเล่นสะบ้าแพ้ชนะกันแล้วฝ่ายแพ้ต้องออกราตามจังหวะพิณพาทย์ การเล่นสะบ้าจัดว่าเป็นประเพณีอย่าง
หนึ่ง ที่นิย มเล่น กัน ในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ซึ่งมีการเล่นสืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่สมัยโบราณแล้ว สะบ้าล้อเป็น
กีฬาพื้นเมืองไทยเก่าแก่ โดยทั่วไปแทบทุกจังหวัดของภาคกลาง นิยมเล่นกันมากในจังหวัดทางทิศตะวันออกของภาค
ลกลาง เช่น ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด บางท้องถิ่นเรียกว่า “สะบ้าดีด” มีลักษณะการเล่นคล้ายกับการเล่นสะบ้า
ทั่วไป แต่เน้นที่การล้อลูกสะบ้าให้กลิ้งไป แล้วจึงดีดลูกสะบ้าให้ถูกลูกสะบ้าที่ตั้งตรงกับคู่ของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันจะ
พบว่ามีการเล่นสะบ้าของชาวมอญพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ การเล่นสะบ้ามอญมี 2 ประเภท คือ สะบ้า
บ่อนเป็นการเล่นสะบ้าระหว่างหนุ่มสาว เมื่อฝ่ายใดตกเป็นฝ่ายแพ้จะถูกยึดลูกสะบ้า เมื่อต้องการขอคืนจะต้องยอม
ทาตามฝ่ายที่ชนะสั่ง เช่น ฟ้อน รา เต้น หรือทาท่าตลกขบขัน จึงจะได้ลูกสะบ้าคืน ส่วนสะบ้าทอย คือ สะบ้าที่นิยม
เล่นกันในกลุ่มชายฉกรรจ์ ที่มีพละกาลังร่างกายแข็งแรง และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนมอญในแต่ละ
หมู่บ้าน ไม่นิยมเล่นเป็นเกมส์การพนัน จะมีเพียงการดื่มสุราเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยกันในหมู่คณะ ซึ่งการเล่นสะบ้าทั้ง 2
อย่างนี้ จะนิยมเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น (อรวรรณ นุ่มเจริญ, 2550, น. 21-22)
นอกจากการเล่นสะบ้ าที่ ปรากฏให้ ในภาคตะวันออกและภาคกลางแล้ ว การเล่ นสะบ้ ายั งปรากฏว่ามี
การละเล่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จะมีการเล่นสะบ้ายิงในงานบุญเดือน 4 ซึ่ง
เป็นช่วงที่ว่างเว้นจากทางาน และ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จะมีการละเล่นสะบ้ายิง ในเทศกาลสงกรานต์ แต่
ชาวบ้าน ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จะเรียกการเล่นสะบ้าล้อ (สะบ้าดีด) ที่ทางภาคกลางเล่นว่า “สะบ้ายิง” หรือเรียก
อีกชื่อหนึ่งว่า สะบ้าสีลอย เป็นสะบ้าที่เล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย อาจเล่นเดี่ยว (คู่เดียว) หรือหลายคู่ก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 5
คู่ เพราะจะทาให้เกมยืดเยื้อ การจับคู่เล่น ถ้าเป็นเด็กใครชอบใครมักอยู่ฝ่ายเดียวกัน แต่ถ้าเป็นหนุ่มสาวใครชอบใครมัก
จับคู่กันการเล่นสะบ้าเป็นการเล่นที่ต้องใช้พละกาลังพอสมควร เพราะผู้เล่นจะต้องวิ่ง กระโดด เขย่ง (กระเติ่ง) ตลอด
การเล่น ซึ่งการเล่นสะบ้ายิงจะเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น รายละเอียดของการเล่นมี ดังนี้
1.1 การแต่งกายทั้งหญิงและชายจะแต่งกายแบบพื้นบ้าน ไม่สวมรองเท้า แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การแต่งกายการละเล่นสะบ้าในอดีต
ที่มา : สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2558, น. 267.
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1.2 อุปกรณ์การเล่น คือ สนาม ลูกสะบ้า โทนและไม้แค็ด (ไม้ยิง)
1.2.1 สนาม อาจเป็นลานวัด หรือลานบ้าน ที่สะอาด ราบเรียบ ไม่มีกรวด อิฐหรือหิน ขนาด
กว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 25 เมตร ถ้าเป็นลานใต้ร่มไม้ก็จะดีอย่างยิ่ง

ภาพที่ 3 สนามที่ลานใต้ถุนบ้าน
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 บ้านหนองโสมง ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
1.2.2 ลูกสะบ้า เป็นรูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 นิ้ว ขึ้นไป เรียกลูกสะบ้าว่า หัว สะบ้าแต่ละ
คู่ ควรมีขนาดเท่ากัน เรียกว่าหัวเท่ากัน บางครั้งลูกสะบ้าอาจทาจากเขาสัตว์ เช่น เขาวัว เขาควาย ก็ได้ สะบ้าแต่ละ
หัวจะมีด้านหน้ า ด้านหลัง ด้านหน้ า (หรือด้านหงาย) มักมีลวดลายเป็นดอกจัน หรือลวดลายเป็ นวงกลม ส่วน
ด้านหลัง (หรือด้านคว่า) มักเป็นหน้าเกลี้ยง ๆ

ภาพที่ 4 ลูกสะบ้าด้านหน้าลวดลายเป็นวงกลม
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 บ้านหนองโสมง ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 5 ลูกสะบ้าด้านหลังเป็นหน้าเกลี้ยง
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 บ้านหนองโสมง ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
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1.2.3 ไม้ แ ค็ ด (บางแห่ ง เรี ย ก ไม่ แ ง่ ด หมายถึ ง ไม้ งั ด ) เป็ น ไม้ ไผ่ ย าวประมาณ 1 ฟุ ต กว้ า ง
ประมาณ 1 นิ้ว เหลาให้อ่อนแข็งตามต้องการ ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ใช้ไม้แค็ด ยิงลูกสะบ้า ส่วนฝายชายจะใช้นิ้วมือยิง
ลูกสะบ้าแทน

ภาพที่ 6 ไม้แค็ด
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 บ้านหนองโสมง ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
1.2.4 โทน ใช้ตีประกอบการเล่น มักใช้โทนตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป เพื่อให้เสียงกระหึ่มจังหวะที่ตีมักเป็น ป๊ะ-โทนป๊ะ-โทน-ป๊ะ-โทน-โทน
1.3 วิธีการเล่น มีดังนี้
1.3.1 ผู้เล่น ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายตกลงเกี่ยวกับกติกาและการต่อรอง เช่น ต่อระยะทาง จากเมน
เริ่มต้นถึงเมนตั้งลูก ให้ผู้หญิงสั้นกว่าผู้ชาย การตกลงว่าใครจะจองหัวใด (คู่กับใคร) การตกลงกันเรื่องรางวัลสาหรับฝ่าย
ชนะ ฯลฯ สุดท้ายคือการตกลงว่าฝ่ายใดจะได้เริ่มเล่นก่อน โดยมีคนกลางถามทั้งสองฝ่ายว่าจะเลือกหงาย หรือคว่า
เสร็จแล้วโยนสะบ้าขึ้น เมื่อสะบ้าตกลง ที่พื้นถ้าสะบ้าหงาย ฝ่ายที่เลือกหงายจะได้ขึ้นก่อน
1.3.2 กติกาทั่วไป มีดังนี้
1) การเล่นเกมหนึ่ง ๆ หมายถึง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเล่นท่าต่าง ๆ ตั้งแต่ท่าแรกไปจนถึงท่า
สุดท้ายได้สาเร็จก่อน จะเป็นฝ่ายชนะ
2) ในระหว่างการเล่นห้ามหยิบสะบ้าของคนอื่นอย่างเด็ดขาด
3) หากทาท่าแล้วสะบ้าสีลอยไป อนุญาตให้วิ่งไปตะครุบให้สะบ้าหยุดสีลอยได้ เมื่อทาครบทุก
คนแล้วจึงยิงบอง (การยิงลูกสะบ้าให้โดนลูกสะบ้าคู่ต่อสู้)
4) การไถ่ ต้องไถ่โดยผู้อยู่หัวถัดกันเป็นผู้ไถ่หากทาไม่สาเร็จ คนอยู่ถัดไปจึงจะไถ่ได้ ถ้าไถ่ไม่
สาเร็จอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ขึ้น (มีสิทธ์ได้เป็นฝ่ายขึ้นไปเล่น)
5) การเริ่มเล่นทุกคนในทีมจะต้องเล่นพร้อมกัน ถ้าใครในทีมยังทาท่าแรกไม่เสร็จ คนอื่น ๆ
จะเล่นท่าต่อไปไม่ได้ ต้องรอให้เสร็จพร้อม ๆ กันในทีม
6) ใครคู่ใครจะต้องคอยตรวจสอบการเล่นในแต่ละท่าของคู่ตนเองว่าทาถูกต้องหรือไม่ ถ้าทา
ไม่ถูกก็มีสิทธิ์ได้ขึ้น
1.3.3 ท่าต่าง ๆ ของการเล่น เริ่มเล่นโดยฝ่ายได้ขึ้นก่อนยืนรอที่เมนเริ่มเล่น ผู้เล่นอีกฝ่ายเป็นฝ่าย
ตั้งลูก ให้สะบ้าห่างกันประมาณ 1 ฟุต หันหน้าสะบ้าไปทางฝ่ายเริ่มเล่น เมื่อสะบ้าของฝ่ายขึ้นสีลอยไปผู้เล่นสามารถวิ่ง
ไปตะครุบให้สะบ้าหยุดได้ จุดที่สะบ้าหยุดสีลอย คือ จุดที่จะต้องยิงบอง ท่าของการเล่นมีทั้งหมด 28 ท่า ชื่อของแต่
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ละท่าเกี่ยวของกับอวัยวะของร่างกายตั้งแต่คอลงไปถึงเท้า เช่น ท่าอีคอ ท่าอีอก ท่าอีเข่าอ่อน ท่าอีตาส้น ท่าอีขาถีบ
เป็นต้น เมื่อเล่นมาถึงท่าสุดท้ายถือว่าจบเกม ฝ่ายชนะมีสิทธิ์ที่จะได้รางวัลหรือฝ่ายแพ้อาจต้องถูกปรับตามข้อตกลง (สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554, น. 80-88)
2. การสร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ มีผลการวิจัยดังนี้
2.1 การสร้า งสรรค์ งานเริ่ม จากการก าหนดแนวความคิ ด หลั ก เพื่ อ ที่ จ ะสร้า งงานให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของชุ มชน โดยศึ กษาขั้นตอนวิธีการละเล่นสะบ้ ายิง จากชาวตาบลรังกาใหญ่ เพื่ อน ามาเป็ นข้อมู ลในการ
สร้างสรรค์การแสดง ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้าน
2.2 การประดิษฐ์ท่ารา ผู้วิจัยได้นาท่าทางของการเล่นสะบ้ายิงทั้งหมด 28 ท่า โดยคัดเลือกท่าทางการ
เล่นสะบ้ายิง เพียง 6 ท่า ได้แก่ ท่าอีอก ท่าอีหมากกะโป๋ ท่าอีเข่าแก่ ท่าคีบต่อย ท่าอีจมูกดุด ท่าอีสีลอยส่งก้น เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้แสดงในแต่ช่วงของการแสดง และได้ออกแบบท่าราโดยใช้ท่าทางธรรมชาติ เช่น การเดิน ท่าเรียก ท่ากวาด
ลานปรับพื้นที่ก่อนการเล่นสะบ้ายิง ท่าเล่นสะบ้ายิง และหาท่าเชื่อมมาใส่เพื่อให้การรามีความต่อเนื่องกลมกลืนกัน โดย
แบ่งช่วงการแสดงออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 เป็นการเรียกหรือชวนของหนุ่มสาวกันมาเล่นสะบ้า ช่วงที่ 2 เป็นการ
ช่วยกันเตรียมสถานที่เล่นสะบ้า ช่วงที่ 3 เป็นการแข่งขันเล่นสะบ้าระหว่างชายและหญิง ช่วงที่ 4 เป็นการราวงคู่กัน
ระหว่างชายหญิงหลังจากแข่งขันเล่นสะบ้าเสร็จสิ้น ดังจะได้เห็นจากการประดิษฐ์ท่าราดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการสร้างสรรค์ท่ารา
ท่าดั้งเดิม
1. ท่าอีอก

จับสะบ้าไว้ที่อก ใช้นิ้วชี้อีกมือล้อสะบ้า
2. ท่าอีหมากกะโป๋

ประดิษฐ์สร้างสรรค์ท่ารา

นาท่าอีอกมาแสดงเพื่อให้เห็นถึงรูปแบบการแข่งขันสะบ้าของทั้ง 2 ฝ่าย

วางสะบ้าในแนวขวางที่โคนขาอ่อน แล้วกระโดด นาท่าอีหมากกะโป๋ มาปรับใช้ในเรื่องของการแสดงที่เน้นจุดสนใจ
ไปข้างหน้า
โดยให้คู่ฝั่งซ้ายมือเล่นสะบ้า คู่ฝั่งขวามือนั่งเชียร์ คู่ตรงกลางแสดงท่านิ่ง
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ท่าดั้งเดิม

ประดิษฐ์สร้างสรรค์ท่ารา

3. ท่าอีเข่าแก่

ใช้ การกระโดดเท้ าคู่ มาประยุ กต์ ใช้ กั บท่ าอี เข่ าแก่ โดยกระโดดไปใน
เหน็บสะบ้าไว้ตรงเข่าแล้วกระโดดไปข้างหน้า
ทิศทางทั้ง 4 ทิศ เพื่อสื่อให้เห็นถึงการใช้พลังงานคงที่ และหนักแน่น
แล้วปล่อยให้ลูกสะบ้าวิ่งไปในลานดิน
เมื่อกระโดดลอยตัว
4. ท่าอีคีบต่อย

เอาลูกสะบ้าคีบไว้ที่เท้าข้างหนึ่งแล้วกะเติ่ง

นาท่าเต้นบีบอยมาประยุกต์ใช้กับท่าอีคีบต่อยแสดงให้เห็นถึงท่าทาง
การเล่นที่โลดโพ้นของผู้ชาย และการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและหยุดพักท่า
เพื่อให้เห็นจุดเน้นสาคัญในการแสดง

5. ท่าอีจมูกดุด

นั่งคุกเข่าก้มลงแล้วใช้จมูกดันให้สะบ้าสีลอย
ไปในลานดิน

ใช้ท่าอีจมูกดุดมาใช้กับท่าวิดพื้นในการปรับเปลี่ยนขนาดของการใช้
พื้นที่ให้มีขนาดกว้าง และปรับแถวจากแถวตอนลึก 2 แถว มาเป็นแถว
เฉียงคู่
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ท่าดั้งเดิม
6. ท่าอีสีลอยส่งก้น

ประดิษฐ์สร้างสรรค์ท่ารา

สีลอยสะบ้าลอดระหว่างขาของตนเองให้หมุนไป

นาท่ าม้วนหน้ ามาประยุกต์ใช้กับ ท่าอีสีลอยส่งก้น เพื่ อให้มีการ
เคลื่อนไหวท่าทางมาด้านหน้าเวทีและเป็นการแสดงให้เห็นการเน้นจุด
สนใจของผู้แสดง โดยให้ 2 คู่ ที่นั่งด้านข้างเชียร์เพื่อน
2.3 การออกแบบดนตรีประกอบการแสดง ใช้วงมโหรีพื้นบ้านโคราช ซึ่งประกอบด้วย ซอกันตรึม
ปี่แก้ว กลองเติ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ ฉะนั้นในการออกแบบดนตรีประกอบการแสดง จะเพิ่มกลองโทนเข้าไปด้วยเพื่อ
ตีประกอบจังหวะเพื่อให้เกิดจังหวะให้เกิดความสนุกสนานครื้นเครงมากยิ่งขึ้น โดยการบรรเลงดนตรีแบ่งออกเป็น 4 ช่วง
คือ ช่วงที่ 1 เป็นการเรียกหรือชวนของหนุ่มสาวกันมาเล่นสะบ้า ช่วงที่ 2 เป็นการช่วยกันเตรียมสถานที่เล่นสะบ้า จะเริ่ม
จากจังหวะช้าเพื่อสื่อเป็นการเดินชวนกันมาเล่นสะบ้ายิง มาช่วยกันเตรียมสถานที่เล่นสะบ้ายิง ช่วงที่ 3 เป็นการ
แข่งขันเล่นสะบ้าระหว่างชายและหญิง เป็นจังหวะปานกลาง ช่วงที่ 4 เป็นการราวงคู่กันระหว่างชายหญิงหลังจาก
แข่งขันเล่นสะบ้าเสร็จสิ้นใช้จังหวะเร็ว ส่วนการบรรเลงในช่วงสุดท้ายที่ผู้แสดงจะเข้าหลังเวทีจะใช้จังหวะช้า เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการลาจากกันกลับบ้านของตนเอง
2.4 การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งกายของคนโคราชในสมัยก่อนนิยมนุ่งโจงกระเบน เพื่อความ
สะดวกในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในการดารงชีวิตประจาวัน ดังนั้นในการออกแบบเครื่องแต่งกายผู้วิจัยก็ยังคงยึด
รูปแบบการแต่งกายแบบดั้งเดิมไว้คือนุ่งโจงกระเบน ส่วนเสื้อผู้ชายและผู้หญิงจะมีการออกแบบให้มีรูปทรงที่ทันสมัย
เพื่ อ ให้ เหมาะกั บ ผู้ แ สดง เครื่ อ งประดั บ ท าด้ ว ยดิ น เผาซึ่ งเป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในอ าเภอด่ า นเกวี ย นมาใช้ เป็ น
เครื่องประดับเพื่อสวมใส่กับชุดเครื่องแต่งกาย ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ แสดงดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 การแต่งกายผู้ชายและผู้หญิง
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
2.5รูปแบบการแสดง เน้นรูปแบบการแสดงเสมือนจริง คือผู้แสดงจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าฝ่าย
ไหนจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ การออกแบบรูปแบบการแสดง จะสื่อให้เห็นถึงลักษณะท่าทางของการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของผู้แสดง ที่แสดงความรู้สึกภายในออกมาเป็นท่าทางต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน เช่น การหยอกเย้าระหว่างชาย
หญิง ท่าแสดงอารมณ์ดีใจ เสียใจ ผิดหวัง เมื่อรู้ว่าตนเองแพ้หรือชนะ

ภาพที่ 8 การแสดงออกท่าทางตามอารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดงแต่ละคน
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อภิปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาออกแบบสร้างสรรค์การแสดง ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ โดยนาเสนอ
การละเล่นสะบ้ายิง ของชาวตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้านดังนี้
1. การสร้างสรรค์งานเริ่มจากการกาหนดแนวความคิดหลักเพื่อที่จะสร้างงานให้ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน โดยศึกษาขั้นตอนวิธีการละเล่นสะบ้ายิง จากชาวตาบลรังกาใหญ่เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์การแสดง
ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547, น. 225-241, 246249) ที่กล่าวถึง หลักทฤษฎีการสร้างสรรค์และการออกแบบนาฏยประดิษฐ์นามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งาน
และทฤษฎีทัศนศิลป์เพื่อนามาใช้ในการออกแบบการเคลื่อนไหวการแสดง เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกในรับชม
เมื่อ ผู้แสดงการเคลื่อนไปในทิศต่าง ๆ
2. การประดิษฐ์ท่ารา ผู้วิจัยได้นาท่าทางของการเล่นสะบ้ายิงทั้งหมด 28 ท่า โดยคัดเลือกท่าทางการเล่น
สะบ้ายิง เพียง 6 ท่า ได้แก่ ท่าอีอก ท่าอีหมากกะโป๋ ท่าอีเข่าแก่ ท่าคีบต่อย ท่าอีจมูกดุด ท่าอีสีลอยส่งก้น เพื่อให้
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เหมาะสมกับผู้แสดงในแต่ช่วงของการแสดง และได้ออกแบบท่าราโดยใช้ท่าทางธรรมชาติ เช่น การเดิน ท่าเรียก ท่ากวาด
ลานปรับ พื้น ที่ก่อ นการเล่น สะบ้า ยิง ท่า เล่น สะบ้า ยิง และหาท่า เชื่อ มมาใส่เ พื่อ ให้ก ารรามีค วามต่อ เนื่อ ง
กลมกลืน กัน ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดการประดิษฐ์ท่ าราเซิ้ง พจน์มาลย์ สมรรคบุตร (2538, น. 61-75) ที่ได้รวบรวม
แนวคิดการประดิษฐ์ท่าราของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานของผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์ มาใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบท่าราโดยการศึกษาท่าทางธรรมชาติจากสิ่งที่เราจะสร้างสรรค์ขึ้น ท่าราจะต้องไม่ซับซ้อน มีการเรียงลาดับท่า
เพื่อสื่อความหมายของการแสดงให้ชัดเจน
3. การออกแบบดนตรีประกอบการแสดง ใช้วงมโหรีพื้นบ้านโคราช ซึ่งประกอบด้วย ซอกันตรึม ปี่แก้ว กลอง
เติ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ ฉะนั้นในการออกแบบดนตรีประกอบการแสดง จะเพิ่มกลองโทนเข้าไปด้วยเพื่อตีประกอบ
จังหวะเพื่อให้เกิดจังหวะให้เกิดความสนุกสนานครื้นเครงมากยิ่งขึ้น โดยการบรรเลงดนตรีแบ่งออกเป็น 4 ช่วง
คือ ช่วงที่ 1 เป็นการเรียกหรือชวนของหนุ่มสาวกันมาเล่นสะบ้า ช่วงที่ 2 เป็นการช่วยกันเตรียมสถานที่เล่นสะบ้า จะ
เริ่มจากจังหวะช้าเพื่อสื่อเป็นการเดินชวนกันมาเล่นสะบ้ายิง มาช่วยกันเตรียมสถานที่เล่นสะบ้ายิง ช่วงที่ 3 เป็นการ
แข่งขันเล่นสะบ้าระหว่างชายและหญิง เป็นจังหวะปานกลาง ช่วงที่ 4 เป็นการราวงคู่กันระหว่างชายหญิงหลั งจาก
แข่งขันเล่นสะบ้าเสร็จสิ้นใช้จังหวะเร็ว ส่วนการบรรเลงในช่วงสุดท้ายที่ผู้แสดงจะเข้าหลังเวทีจะใช้จังหวะช้า เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการลาจากกัน กลับบ้านของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ พีรพงศ์ เสนไสย (2546, น. 89-90) เกี่ยวกับแนวคิด
การสร้างสรรค์เพลง เนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างกันในด้านชาติพันธุ์ วัฒนธรรม การดารงชีพ การแต่งกาย ซึ่ง
แต่ล ะกลุ่ม ชนจะมีลัก ษณะวัฒ นธรรมที่แตกต่างกัน ฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดนี้มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
เพลงประกอบการแสดง โดยได้นาวงมโหรีโคราชซึ่งเป็ นวงดนตรีที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะท้องถิ่นโคราช มาบรรเลงเพลง
ประกอบการแสดง ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ เพื่อสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางดนตรีของชาวโคราชให้เด่นชัด
4. การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งกายของคนโคราชในสมัยก่อนนิยมนุ่งโจงกระเบน เพื่อความ
สะดวกในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในการดารงชีวิตประจาวัน ดังนั้นในการออกแบบเครื่องแต่งกายผู้วิจัยก็ยังคงยึดรูปแบบ
การแต่งกายแบบดั้งเดิมไว้คือนุ่งโจงกระเบน ส่วนเสื้อผู้ชายและผู้หญิงจะมีการออกแบบให้มีรูปทรงที่ทันสมัยเพื่อให้
เหมาะกับผู้แสดง เครื่องประดับทาด้วยดินเผาซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในอาเภอด่านเกวียนมาใช้เป็นเครื่องประดับเพื่อสวม
ใส่ กั บชุ ดเครื่องแต่ งกาย ดี ดสะบ้ ารั งกาใหญ่ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ พี รพงศ์ เสนไสย (2546, น.102-108) กล่ าว่าถึ ง แนวคิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องแต่งกายต่องานนาฏยประดิษฐ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทาให้งานนาฏยประดิษฐ์เกิด
ความสมบูรณ์ เพราะเครื่องแต่งกายสามารถบ่ งบอกเอกลักษณ์ ลักษณะนิสัยใจคอของตัวละคร หรือผู้แสดง รวมไป
ถึงเครื่องประดับต่าง ๆ ด้วย
5. รูปแบบการแสดง เน้นรูปแบบการแสดงเสมือนจริง คือผู้แสดงจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้
ชนะหรือผู้แพ้ การออกแบบรูปแบบการแสดง จะสื่อให้เห็นถึงลักษณะท่าทางของการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดง ที่
แสดงความรู้สึกภายในออกมาเป็นท่าทางต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน เช่น การหยอกเย้าระหว่างชายหญิง ท่าแสดงอารมณ์
ดีใจ เสียใจ ผิดหวัง เมื่อรู้ว่าตนเองแพ้หรือชนะ ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎี Post modern Dance (ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์, 2558,
น. 68-73) ที่ได้รวบรวมลักษณะการแสดงของศิลปินในยุคสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายมีเอกลักษณ์ เฉพาะตน และ
สามารถสรุปได้ว่า Post modern Dance เป็นการสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เกิดจาก
ความถนั ด ของศิ ล ปิ น โดยจะมีก รอบแนวคิด ที ่แ ตกต่า งกัน ออกไปขึ ้น อยู ่ก ับ ศิล ปิน นั ้น ๆ การออกแบบลีล า
นาฏยศิลป์นั้น สามารถใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติที่เป็นกิจวัตรประจาวันได้ และสามารถกระทาได้อย่าง
ตรงไปตรงมา ที่สาคัญปราศจากรูปแบบ ที่ตายตัวและเคลื่อนไหวอย่างอิสระ
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นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เผยแพร่การแสดงชุด ดีดสะบ้ารังใหญ่ เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมโคราชนานาชาติ งาน
วิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การนาชุดการแสดงส่งเข้าร่วมประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชิงถ้วย
พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมูลนิธิไทย

ภาพที่ 9 การเผยแพร่การแสดง เนื่องในงานศิลปะวัฒนธรรมโคราชนานาชาติ
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 10 การเผยแพร่การแสดงเนื่องในงานวิชาการนานาชาติ
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพที่ 11 การนาชุดการแสดงส่งเข้าร่วมประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร
จากการที่นาการแสดงออกเผยแพร่ในแต่ครั้งผู้วิจัยได้รับคาติชม ข้อเสนอแนะจากผู้ชมและคณะกรรมการ
มาพัฒนาการแสดงให้สวยงามและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้นาการแสดงไปนาเสนอให้ผู้นาชุมชน
ได้รับชมเพื่อปรับปรุงการแสดงให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
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ภาพที่ 12 นาเสนอการแสดงต่อชุมชนบ้านรังกาใหญ่
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 ตาบลรังกาใหญ่ อาเภพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติทักษะการแสดงชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ เพื่อคืนความรู้สู่ชุมชน
โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถนาไปใช้ประโยชน์
และขยายผลการแสดง ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ ไปสู่เยาวชนในรุ่นต่อ ๆ ไปได้อีกด้วย

ภาพที่ 13 การจัดอบรมฝึกทักษะปฏิบัติการแสดงให้แก่นักเรียน
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิมายสามัคคี ตาบลรังกาใหญ่ อาเภพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
การแสดงชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ ยังทาให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงการละเล่นสะบ้ายิงในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ง
เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูการเล่นสะบ้ายิงให้แพร่หลายไปถึงเยาวชนในชุมชน ตาบลรังกาใหญ่
นอกจากนี้การแสดงชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ยังเป็น การแสดงที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ตาบลรังกาใหญ่ ตาม
กรอบนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาที่ ได้ มีการส่งเสริมและพั ฒนาหมู่บ้ าน OTOP เพื่ อการท่ องเที่ ยวและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของ ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
อนาคตอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจั ยนาฏศิ ลป์สร้างสรรค์ ในรูปแบบนาฏศิลป์ พื้น บ้าน ที่เน้ นรูปแบการแสดงให้เหมือนกับการ
แข่งขันการเล่นสะบ้าจริง ซึ่งเป็นการแสดงรูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ข้างหน้าได้ว่าใครชนะหรือแพ้
งานวิจัยสร้างสรรค์นี้จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ สามารถนาไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เพื่องานนาฏศิลป์ในชุดการ
แสดงอื่น ๆ ได้อีกต่อไป
2. ควรนาการแสดงชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ บรรจุไว้ในหลักสูตรท้องถิ่น ของตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
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กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับตาบล จังหวัดพะเยา
DEVELOPMENT PROCESS FOR PARTICIPATION HEALTH PUBLIC POLICY OF
SUB-DISTRICT IN PHAYAO PROVINCE
กนกวรรณ เอี่ยมชัย1 เฉลิมพล กาใจ2 และ พัชรบูรณ์ ศรีวิชัย3
Kanokwan Aiemchai1 Chalermpol Khajai2 and Patcharaboon Sriwichai3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับตาบลของจังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างเลือกอย่างเจาะจง ในพื้นที่
5 ต าบล ต าบลละ 30 คน รวม 150 คน จากภาครัฐ ภาควิช าการ ภาคประชาสั งคม โดยใช้ ก ระบวนการถอด
บทเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็น แนวทางการสนทนากลุ่ ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่ามีประเด็นร่วมของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ คือ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย กระบวนการเริ่มต้น
จากการก่อตัวของนโยบายเริ่มต้นจากการเห็นปัญหาของผู้นาชุมชนร่วมกับนโยบายภาครัฐ การกาหนดทางเลือกเชิง
นโยบาย โดยนาประเด็นเข้าสู่สภาตาบล เพื่อกาหนดแผนงานและงบประมาณในการพัฒนาตาบล การตัดสินใจผ่าน
กระบวนการประชุมแล้วนามากาหนดเป็นกฎระเบียบ การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานจากท้องถิ่น การประเมินและติดตามผลโดยผู้นาชุมชนใช้วิธีการสังเกตจากการดาเนินการตามนโยบาย
คาสาคัญ : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ, การมีส่วนร่วม, การถอดบทเรียน
ABSTRACT
This qualitative research aims to study the development of Participatory Healthy Public
Policy Process (PHPP) of Sub-District in Phayao Province. 150 participants were selected from the
government sector, academicians, and public sector of 30 each from 5 sub-districts. Lesson
learned data were collected by using the research tools such as the focus group, in-depth
interview, observation, and knowledge forum. Then, it was analyzed by using content analysis.
The results had revealed that the natural and environmental resource management, the quality
of life, Agriculture for food safety, and the process of the policy forming was first initialized from
the government policy and later the issue was raised up in the Municipal Council to lay out the
budget and alternative policy and decision making of community leader in the sub-district. The
policy into practice could be seen thru the local process order in which the community leader
used the observation of implementing the policy.
Keywords : Participation Health Public Policy, Participatory, Lesson learned
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
“นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” เกิดขึ้นเมื่อปี 2529 ในการประชุมนานาชาติ เรื่อง“การสร้างเสริม
สุ ข ภาพ :การเคลื่ อ นสู่ ส าธารณสุ ข แนวใหม่ ” ที่ ก รุ ง ออตตาวา ประเทศแคนาดา ได้ มี ก ารประกาศ “กฎบั ต ร
ออตตาวา” (Ottawa Charter) เพื่อกาหนดกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพไว้ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) การสร้าง
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 3) การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง
4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเพื่อสุขภาพที่ดี และ 5) การปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข ประเทศไทยได้ดาเนินการ
สร้างเสริมสุขภาวะ ด้วยการออกพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) ซึ่งเป็น
กฎหมายที่มีเจตนารมณ์ เพื่อวางกรอบและแนวทาง การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดาเนินงานด้านสุขภาพ
ของประเทศ รวมทั้งการกาหนดองค์กรและกลไกเพื่อให้เกิดการดาเนินงานอย่า งต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
อัน จะน าไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ ได้กาหนดเครื่องมื อสร้างนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ ไว้ 3
ลักษณะคือ 1) กระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” หมายถึงกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนาไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
หรื อ ความมี สุ ข ภาพของประชาชน โดยจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม อย่ า งเป็ น ระบบและอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม 2) เครื่ อ งมื อ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ Health Impact Assessment: HIA หมายถึง“การประมาณการณ์ผลกระทบ
ของการกระทาใดการกระทาหนึ่ง ที่มีต่อสุขภาพของประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งการกระทาดังกล่าวอาจครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับโครงการ ระดับแผนงานและระดับนโยบาย โดยคาดการณ์ไปข้างหน้า ก่อนที่จะดาเนินการตามแผนที่วาง
ไว้” และ 3) เครื่องมือกาหนดเป้าหมายร่วมด้านสุขภาพ ปัจจุบันได้ มีการประกาศใช้ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559” และมีพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ได้จัดทาเป็น “ธรรมนูญสุขภาพ
ระดับพื้นที่” การเริ่มต้นจะเริ่มจากด้านใดก็ได้ แต่ต้องเชื่อมโยงดึงให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง อาจริ เริ่ม
โดยเทศบาล องค์ การบริห ารส่วนตาบล (อบต.) หรือหน่ วยราชการก็ได้ หรือ โดยเครือข่ ายประชาชนหรือกลุ่ ม
ประชาคมในชุมชนท้องถิ่น หรือเริ่มจากฝ่ายนักวิชาการ นักวิชาชีพต่างๆ ก็ได้
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(ราชกิจจานุเบกษา, 2542) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทา
แผนพัฒนาของตนเอง เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดทิศทาง การพัฒนา และเพื่อมุ่งไปสู่สภาพการณ์ ที่ต้องการใน
อนาคต โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาล
ตาบล/องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างยิ่ง ที่มีส่วนกาหนดนโยบาย การจัดทา
แผนและโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานของท้องถิ่นให้มี
ความคล่องตัว สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับพื้นที่ เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนวิธีการ
แก้ปัญหา ทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นอกจากนี้ยังจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้ตื่นตัวและเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ขององค์กรระดับพื้นที่ด้วย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการส่งเสริมบุค ลากรในการ
จัด การเรียนการสอน การวิจั ยในลักษณะการบู รณาการ สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ได้เห็ น
ความสาคัญดังกล่าว จึงได้ดาเนินการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้
เกิ ด ผลอย่ างเป็ น รูป ธรรม ร่วมกั บ เทศบาลต าบล/องค์ ก รบริห ารส่ ว นต าบล (อบต.) จั งหวัด พะเยา ภายใต้ ก าร
สนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.). และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะ
นาไปสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบรวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสร้างสังคมสุขภาวะต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและสรุปบทเรียนและสั งเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับตาบลของจังหวัดพะเยา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กาหนดกรอบการถอดบทเรียนตามวงจรนโยบายสาธารณะ 5 ขั้นตอนคื อ 1) การก่อตัวของนโยบาย
สาธารณะ (ประเด็นเชิ งนโยบาย) 2) การก่อรูปนโยบาย (การกาหนดทางเลือกเชิงนโยบาย 3)การตัดสิน ใจเชิ ง
นโยบาย 4)การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ5) การติดตามและประเมินผลเชิงนโยบาย แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้ รูปแบบการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน พื้นที่ในการวิจั ย
คัดเลือกจากท้องถิ่นที่มีการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดพะเยา
5 ตาบล ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตุ่น เทศบาลตาบลสันป่าม่วง อ.เมือง องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว เทศบาลตาบลศรีถ้อย อ.แม่ใจ และเทศบาลตาบลจุน อ.จุน ภายใต้โครงการถอดบทเรียน 500
ตาบล การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่นรูปธรรม โดยใช้เครื่องมือ ภายใต้ พรบ.สุขภาพ
แห่งชาติ ปีที่ 2 โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
กลุ่มเป้าหมาย เลือกอย่างเจาะจงโดยกาหนดคุณลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นแกนนาในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะของตาบล 2) เป็ น ผู้ที่ เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ในการกาหนดนโยบายของชุ ม ชนและต าบล 3) เป็ น
ตัวแทนขององค์กรหรือกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคราชการและ
ภาคประชาชน 4) ยินดีให้ข้อมูล ตาบลละ 30 คน ประกอบด้วย นายกเทศบาลตาบล/องค์การบริหารส่วนตาบล
(อบต.) ตัวแทนสมาชิกสภาตาบล ผู้อานวยการกองสาธารณสุข นักพัฒนาชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลในพื้นที่ นักวิชาการสาธารณสุข ตัวแทนกลุ่ม
ต่างๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการประชุมกลุ่มย่อย การจัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็น
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การแยกแยะและจาแนกข้อมูล รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูล
เป็นวิธีการที่ใช้ในการถอดบทเรียนและได้ตั้งประเด็นดังนี้
1. การตั้งประเด็นเพื่อให้กลุ่มนาเสนอจุดเด่นของชุมชน ตาบล มีกลุ่มเครือข่ายใดบ้างที่เป็นทุนของชุมชน
เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันทบทวนข้อมูลชุมชน
2. การตั้งประเด็นคาถามหลักแล้วนาคาตอบที่ได้มาประมวลผล ประเด็นได้แก่ มีกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างไร และมีขั้นตอนดาเนินการอย่างไรบ้าง
3. การตั้งประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่อชวนคุยแล้วนาคาตอบที่ได้มาประมวลผล ประเด็นคาถามคือ แต่
ละกลุ่ม ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการแค่ไหน อย่างไรบ้าง
4. การตั้งโจทย์ในเวทีกลุ่มย่อยเพื่อให้กลุ่มร่วมกันอภิปรายตามความคิดเห็นและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แล้ว
นามาสรุปประมวลผล ได้แก่ ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม ในการดาเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้
สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลนามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ตั้งแต่การจัดระเบียบข้อมู ล (Data organizing) จาแนก
ข้อมูลที่จัดระเบียบทั้งหมดออกเป็นหน่วยย่อยๆ ตามความหมายเฉพาะของแต่ละประเด็น และขั้นตอนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยเลือกความหมายให้ตรงกับประเด็นที่ศึกษาให้เป็นหมวดหมู่ หลังจากนั้นจัดรวม
เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นกลุ่มๆ (Clustering) ตามลักษณะความสัมพันธ์ของประเด็นย่อย หลังจากได้แบบแผน (Pattern)
นาไปสู่การหาข้อสรุป และการตรวจสอบความถูกต้องแม่นตรงของผลการวิจัย (Conclusion, interpretation &
verification) (ชาย โพธิสิตา. 2556 : 359 – 396)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ระบบบูรณาการทุนทางสังคม ที่ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ของแต่ละตาบลมีความสอดคล้องกัน สรุปได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2) ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3)ประเด็นการเกษตรเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย มีรายละเอียด ดังนี้
1) ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกตาบลมีการขับเคลื่อนประเด็นการบริหารจัดการน้า
และการอนุรักษ์ป่าต้นน้า มีเพียงตาบลจุนเริ่มพัฒนาการจัดทาธรรมนูญการใช้น้า โดยใช้ผลจากการวิจัย เป็นรูปแบบ
การบริหารจัดการน้าตามแนวทางของกรมชลประทาน นามาผสานกับภูมิปัญ ญาท้องถิ่นที่สืบทอดภูมิปัญญากันมา
จากบรรพบุรุษ และประเพณีการเลี้ยงผีต้นน้า ผีเหมืองผีฝาย ผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมจะมีการพูดคุย รื้อฟื้น กฎ กติกา
ข้อตกลงต่อหน้าพิธีกรรมที่ได้สืบสานต่อกันมา เกี่ยวกับการใช้ลาน้าร่วมกัน เป็นการประยุกต์หลักความเชื่อเชิงสัญญะ คือ
การสัญ ญาต่อหน้าผีร่วมกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับมิติสุขภาพแบบองค์รวม (holistic health) ที่เป็นความต่อเนื่องของ
สุขภาพ โดยนามาผสมผสานกับความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์คลอบคลุมทั้งความรู้สึก ความเชื่อ ค่านิยม การดาเนินชีวิต
และพฤติกรรมต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์ และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลทั้งทางกาย ทางจิต
ทางสังคม และทางจิตวิญญาณของบุคคลและชุมชนนั้นๆ
2) ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยการดาเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน มี 4ตาบลที่
สามารถดาเนินการไปได้ด้วยดี ยกเว้นตาบลสันป่าม่วงที่การบริหารจัดการกองทุ นสวัสดิการชุมชนยังไม่สามารถ
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ดาเนินการให้บรรลุได้ เนื่องจากจานวนสมาชิกในตาบลยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด การดาเนินกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เช่น การงดเลี้ยงและดื่มสุราในงานศพ งานบุญ มีการดาเนินการในตาบลสันป่าม่วงและตาบลบ้านตุ่น
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ติ ด บ้ า นติ ด เตี ย งด้ วยจิ ต อาสา ต าบลศรี ถ้ อ ย ที่ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น(อสม.)
ดาเนินการร่วมกับครอบครัว การจัดการไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตาบลห้วยแก้ว
3) ประเด็นการเกษตรเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย กลุ่มข้าวอินทรีย์ตาบลจุนและตาบลบ้านตุ่น เกิดจาก
การรวมกลุ่ ม ของชาวบ้ า นโดยมี จุ ด เริ่ม ต้ น จากการมี ปั ญ หาสุ ข ภาพ จากการได้ รั บ ผลกระทบจากสารเคมี ท าง
การเกษตร รวมทั้งความเจ็บป่วยที่เกิดจากการทางานในภาคเกษตรกรรม ระบบนิเวศน์ ได้เริ่มเสียไป แปลงนามี
สารเคมีตกค้าง มีต้นทุนในการทานาสูง และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขั้นตอนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ผลจากการสรุปประมวลความคิดเห็นสรุปตามขั้นตอนการขับเคลื่อน 5 ขั้นตอน แสดงดังภาพที่ 2 และ
สามารถอธิบายได้ดังนี้

ภาพที่ 2 วงจรกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับตาบล จังหวัดพะเยา
1. การก่อตัวของนโยบายสาธารณะ (ประเด็นเชิงนโยบาย)
พบว่าการก่อตัวประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยที่ผู้นา
ชุมชน แกนนาชุมชน ได้มองเห็นปัญหาเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดาเนินชีวิต เช่น ชุมชนประสบ
ปัญหาการใช้น้าทางการเกษตร การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุอ ยู่ในสภาพติดบ้านติดเตียงและ
ขาดคนดูแล เป็นต้น ผู้นาชุมชนได้ร่วมกับแกนนากลุ่มนาเสนอข้อมูลปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน
มีเพียงตาบลห้วยแก้วที่การก่อตัวของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เริ่มจากผู้นาชุมชนทั้ง 17 หมู่บ้านคิด
และด าเนิ น การ แต่ ในเบื้ อ งต้ น ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ จึ ง ได้ ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ ปั ญ หาใหม่ ให้ ผู้ น าชุ ม ชนน าเสนอ
แนวความคิดการจัดตั้งกองทุนให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน และดาเนินการได้ในที่สุด
2. การกาหนดทางเลือกเชิงนโยบาย
พบว่า แต่ละตาบลรวบรวมประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพที่ได้มาจากการทบทวนระบบบูรณา
การทุนทางสังคมร่วมกันจากเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลเพื่อกาหนดแผน งบประมาณ
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ในการพัฒนาตาบลแต่ละปี ที่ทุกแผนของแต่ละหมู่บ้านต้องผ่านการประชุมสภาตาบล ประชุมพิจารณาร่วมกันว่า
ส่งผลต่อประชาชนในหมู่บ้านโดยรวมหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน( จปฐ.) เป็นหลักในการกาหนด
ทางเลือกเชิงนโยบาย
3. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
พบว่า เป็นการตัดสินใจโดยผ่านกระบวนการประชุมของผู้นาชุมชนแล้วนามากาหนดเป็นกฎระเบียบ และ
ข้อบัญญัติให้คนในชุมชนถือปฏิบัติ เช่นนโยบายการงดเหล้าในงานศพ หรือการตัดสินใจโดยผ่านการประชุมสภา
ตาบลหรือการประชุมผู้นาชุมชนของแต่ละตาบล โดยใช้ข้อมูลที่ทางท้องถิ่นดาเนินการประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนา
ตาบล มีเพียงตาบลจุนที่ใช้ข้อมูลจากการวิจัยมาสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจเพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
เป็นการดาเนินการผ่านสภาตาบล
4. การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
พบว่า การกาหนดผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นลักษณะการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจากท้องถิ่น
เพื่อให้แต่ละนโยบายที่มีมติร่วมกันในการประชุมสภาตาบล เช่นการบริหารจัดการน้า กองทุนสวัสดิการชุมชน มีการ
กาหนดกฎระเบียบ เพื่อให้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบการประชุมและมติของสภาตาบล
5. การติดตามและประเมินผลนโยบาย
พบว่า ยังเป็นการติดตามและประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การติดตามผลนโยบายงดเหล้าใน
งานศพ ใช้กลไกของผู้นาชุมชน แกนนา ร่วมกันสังเกตการปฏิบัติตามนโยบาย แล้ วนามาสรุปผลร่วมกันด้วยการ
คาดการณ์ในความสาเร็จในการดาเนินนโยบาย ส่วนกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการติดตามผลด้วยคณะกรรมการ มี
การสรุ ป รายรั บ รายจ่ า ยประจ าเดื อ นต่ อ สภาต าบล และประเมิ น ผลงานการด าเนิ น การในรอบ 6 เดื อ น และ
ประเมินผลงานตลอดปี
อภิปรายผล
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับตาบล พื้นที่จังหวัดพะเยา มีการดาเนินงานในลักษณะ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแต่ละประเด็น โดยมีแกนหลักคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน
หน่วยราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล พระสงฆ์ องค์กรภาคประชาชนที่เริ่มด้วยด้วยการมองเห็นปัญหาร่วมกัน
ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นาชุมชน มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับประเด็นนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้น จากที่
ท้องถิ่นเป็นผู้ประกาศใช้ให้เป็นข้อตกลงและข้อปฏิบัติร่วมกันของประชาชนในตาบล ว่าเป็นทิศทางหรือแนวทาง
แก้ปัญหาในชุมชนที่จะทาให้ชุมชนของตนเองได้ประโยชน์จากการออกกฎระเบียบนั้นๆ แต่ละชุมชนปฏิบัติไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบกันได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการในตาบลและบริบทของตาบลนั้นๆ ดังเช่นกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลห้วยแก้ว มีจุดเริ่มต้นจากผู้นาชุมชนอยากทาให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน แต่เกิดความล้มเหลวในช่วงเริ่มต้น
ของการดาเนินการ เพราะกิจกรรมไม่ได้เกิดมาจากความต้องการของคนในชุมชน และบริบทของชุมชนมีความ
แตกต่างกัน มีเพียงตาบลจุนที่มีความพยายามในการจัดทาธรรมนูญการใช้น้า ที่ใช้ข้อมูลเชิงจากงานวิจัย มาเป็นพื้นฐาน
ในการดาเนินการ ในจุดเริ่มต้นยังพบว่ายังไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มภูมิปัญญาแก่เหมืองแก่ฝาย
ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษ เทศบาลจึงได้แต่งตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการน้าเข้ามา
เป็นคณะทางาน เป็นการผสานองค์ความรู้สมัยใหม่กับภูมิปัญญาชาวบ้าน ผ่านความเชื่อทางพิธีกรรม จัดได้ว่าเป็น
กระบวนการหาฉันทามติการใช้น้าร่วมกัน เป็นลักษณะของสัญญาใจต่อหน้าผี ที่ทุกคนเคารพสักการะ นับถือร่วมกัน
ถ้าผู้ใดไม่ทาตามมติที่ได้พูดคุยร่วมกัน จะถือว่าเป็นเรื่อง “ขึด” ที่จะทาให้คนละเมิดกติกามีอันเป็นไป เพราะถือว่า
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ไม่เคารพผี ซึ่งเกี่ยวข้ องกับมิติสุขภาพทางจิตใจและจิตวิญ ญาณที่แสดงออกในเชิงสัญ ญะร่วมกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนงเยาว์ อุดมวงศ์และคณะ (2558 : 98-107) พบว่าแกนนาเป็นตัวสาคัญหลักในการขับเคลื่อน และ
ต้องอาศัยหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่สาคัญคือให้ภาคประชาชนตระหนักรู้ถึ งปัญหาของชุมชน
และต้องการแก้ไขปัญหา จึงจะเกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชนและสามารถขยายผลและมีเครือข่ายมากขึ้น
ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงออกทางความคิดได้อย่างเต็มที่ ยังเป็นการสร้างการไกล่เกลี่ย (mediating) ให้กับกลุ่มที่ใช้
ความรู้สึกของตัวเองเป็นสาคัญ เป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งผลประโยชน์จะเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับบุคคล
และชุมชน ตั้งแต่การนาประเด็นปัญหาที่สรุปร่วมกัน จนนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายร่วมกัน (NACCHO, 2017)
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของทวีวัฒน์ เมฆอากาศ และภาณุ วัฒน์ ภักดีวงศ์ (2554) พบว่ าเวทีแรกในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะคือเวทีสร้างความเข้าใจให้กับภาคประชาชนและภาคประชาสังคม จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไปด้วยกัน เช่นเดียวกับเยาวเรศ หลุดพา. (2560) ได้สรุปกลไกการขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนา โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นมี ความใกล้ชิดชุมชนซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเป็นชุมชนหรือท้องถิ่นที่เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้และมีความยั่งยืน
บทเรียนที่ได้จากการศึกษาของพื้นที่
1. ชุมชนแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ มีประวัติศาสตร์ รากเหง้าความเป็นมาที่หลากหลายแตกต่างกัน
ความเป็นสังคมเครือญาติของคนพื้นถิ่นล้านนา ที่ยังเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงในสังคมชนบทที่อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร
2. การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ น ที่ เป็ น หลั ก การส าคั ญ ในการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ จากทุกข์ร่วมของคนทั้งตาบล ในลักษณะที่ว่า “ตุ๊กฮ่วม ตี้ต้องหาป่องเตียว” (ทุกข์ร่วมกัน
ของชาวบ้านที่ต้องร่วมกันหาทางออก) ทาให้เป็นมติที่เห็นพ้องต้องกันทั้งตาบล
3. การสร้างกลไกของพื้นที่ดาเนินงานที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ที่ทั้ง 3 กลไก ได้ทางานหลอมรวมเป็น
เนื้อเดียวกัน ที่เกิดจากทุกข์ของชุ มชน นาไปสู่การจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อท้องถิ่น การบริการวิชาการ
ทีมงานในแต่ละกลไกที่ มีจิ ตอาสาและความรู้ค วามสามารถเฉพาะตัวที่ ห ลากหลาย แต่เชื่ อมร้อยการท างานใน
เป้าหมายเดียวกัน จนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มวางแผน ร่วมออกแบบ ร่วมกันคิด ร่วมกันทา และ
ได้เห็นความปิติสุขจากการทางานพัฒนา
4. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทั้งการสร้าง การรับรู้ การเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนที่
ผ่านงานร่วมกันทั้งงานการเรียนการสอน งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ทาให้คนในชุมชนมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
พื้นที่อื่น เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน ที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วม จนเป็น
พลังชุมชนในการจัดการตนเอง ที่ดาเนินการโดย ประชา(ชน).รัฐ เข้ามาหนุนเสริม
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การบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
THE MANAGEMENT OF COOPERATIVE EDUCATION : A CASE STUDY OF OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY PROGRAM, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, NAKHONRATCHASIMA
RAJABHAT UNIVERSITY
พนิดา เทพชาลี1 และ นพเก้า บัวงาม2
Panida Tepchalee1 and Noppakao Buangam2
1,2อาจารย์ สาขาอาชีวอนามัยและความและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความพึงพอใจนักศึกษา คณาจารย์นิเทศก์ และ
ผู้นิเทศของสถานประกอบการที่มีต่อการบริการจัดการกระบวนการฝึกสหกิจศึกษาของสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษาจานวน 29
คน คณาจารย์นิเทศก์ จานวน 6 คน และผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ 17 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
ในด้านของนักศึกษาปัญหาส่วนใหญ่ คือ พนักงานที่ปรึกษาไม่มีเวลากากับดูแลและสอนงาน มีการเปลี่ยนแปลง
พนักงานที่ปรึกษาทาให้ส่งผลเสียต่องานที่ปฏิบัติ และไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในด้านคณาจารย์นิเทศก์
พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ การไม่มีฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อการจัดหางานให้นักศึกษา และการไม่มี
หน่วยงานกลางรับผิดชอบการดาเนินงานสหกิจศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และในด้านผู้นิเทศของสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ คือ ปัญหาการไม่ทราบถึงความแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับการฝึกงาน/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และปัญหาการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอจากสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกระบวนการฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดับดีถึงดีมากในทุกด้าน คณาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจส่วนใหญ่ในระดับดีมาก เช่นเดียวกันผู้นิเทศของสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับดีและมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาอยู่ในระดับดี
ทุกด้าน
คาสาคัญ : การบริหารจัดการ, กระบวนการสหกิจศึกษา
ABSTRACT
This research aimed to study the problem and satisfaction towards the cooperative
education process of the occupational health and safety program, faculty of public health,
NakhonRatchasima Rajabhat university. The sampling consisted of 29 students, 6 supervisors of
the faculty, and 17 supervisors of companies. The data were collected by using questionnaires
and analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and content analysis. This research
found that the cooperative education process problems were divided into three main
perspectives: first, students’ perspective indicated that the important problems in the workplaces
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were that student’s mentors did not have time to supervise and coach the job, changing their’
mentors had a negative impact on students’ performing and there was no clear plan. Second,
the problems that were mostly found from the faculty supervisors included no database about
companies for students, no center agency responsible for cooperative education. Last, the
problems were found in the perspectives of supervisors of companies, the supervisors might not
know the difference between cooperative education and internship and might rarely receive
enough information from the occupational health and safety program.
In the satisfaction towards the cooperative education process, the majority of students
were very satisfied in good to very good level. The faculty supervisors were very satisfied in very
good level. Also, the supervisors of companies were mostly satisfied in good level towards the
process of cooperative education and students’ performance in all aspects.
Keywords : Management, Cooperative education process
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนโดยจัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง สหกิจศึกษาช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ
และนักศึกษาจะได้ปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ ไปประยุกต์ให้เกิด
ประเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วโลกได้มีการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบสห
กิจศึกษาในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างแพร่หลาย สาหรับประเทศไทยนั้น ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นบุคคล
แรกที่นาระบบสหกิจศึกษาเข้ามาและเริ่มดาเนินการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อปี พ.ศ. 2536 และในปี
พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่สถาบันการศึกษาที่
จัดสหกิจศึกษาโดยให้ใช้หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบ กล่าวคือจะต้ องให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีออกไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ( 4 เดือน) หรือ 16 สัปดาห์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสีม า ได้ ท าการเปิ ด สอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการผลิต
บุ ค ลากรทางด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ในการดู แ ลสุ ข ภาพของผู้ ป ระกอบอาชี พ ใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ และให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของสหกิจศึ กษา จึ งได้นาเอาสหกิจศึ กษาเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของหลักสูตรฯ ซึ่งนักศึ กษาจะต้องมี
คุณ สมบัติต่างๆ ตามที่กาหนด และต้องลงทะเบียนก่อนไปปฏิบัติงาน จานวน 6 หน่วยกิต เข้ารับการอบรมและ
เตรียมความพร้อมอย่างครบถ้วนจานวน 30 ชั่วโมง ในส่วนของสถานประกอบการจะต้องจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในฐานะเป็นพนักงานชั่วคราวและอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงผู้ซึ่งจบสาขาวิชา
เดี ยวกัน หรือใกล้เคี ยง และในปี การศึ กษา 2/2560 นี้ เป็ น ปี ก ารศึ กษาแรกที่ ห ลั กสูต รฯ ได้ส่งนั กศึ กษาออกฝึ ก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในและนอกจังหวัดนครราชสีมาจานวนทั้งสิ้น 29 คน 21 สถาน
ประกอบการ ซึ่งจากการดาเนินงานและการเตรียมความพร้อมในภาคการศึกษา 1/2560 ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหา
และอุ ป สรรคค่ อ นข้ า งมาก เช่ น ปั ญ หาที่ เกิ ด จากตั วนั ก ศึ ก ษา ปั ญ หาที่ เกิ ด จากระบบและการปฏิ บั ติ งานของ
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ผู้เกี่ยวข้อง ปัญหาในเรื่องการติดต่อประสานงานและการส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์แหล่งฝึกล่าช้าทาให้สถาน
ประกอบการต้องปฏิเสธการรับเข้าปฏิบัติงานเนื่องจากได้ตอบรับมหาวิทยาลัยอื่นไปแล้ว และปัญหาจากสถาน
ประกอบการบางแห่งขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนสอนแบบสหกิจศึกษา เป็นต้น
จากปัญ หาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะวิเคราะห์ สภาพปัญ หาและความพึงพอใจของนักศึกษา
คณาจารย์ นิ เทศก์ ก์ ผู้ นิ เทศงานของสถานประกอบการต่ อ การบริ ห ารจั ด การกระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาอั น
ประกอบด้วย ก่อนฝึกสหกิจศึ กษา ระหว่างฝึกสหกิจศึกษา และหลังฝึกสหกิจศึ กษา เพื่อนาผลของการวิจั ยมา
ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารจัดการของกระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย์นิเทศก์ และผู้นิเทศของสถานประกอบการ
3. เพื่อหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
สหกิจศึ กษา หมายถึง ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยจั ดให้นักศึ กษามีประสบการณ์ ตรงจากการ
ปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจ
ศึ กษาของหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาอาชี วอนามัยและความปลอดภัย โดยแบ่ งได้ 3 กระบวนการคื อ
กระบวนการก่อนฝึกสหกิจ กระบวนการระหว่างฝึกสหกิจ และกระบวนการหลังฝึกสหกิจ
คณาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ หมายถึง พนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยงที่ดูแลงานที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมายตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์หรือ 4 เดือน
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้วิจัย คือ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ลงทะเบียนรายวิชาสห
กิจศึกษา ในปีการศึกษา 2/2560 จานวน 29 คน คณาจารย์ประจาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จานวน 6
คน และผู้นิเทศงานของสถานประกอบการจานวน 21 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัญหาและความพึงพอใจ ซึ่งมี 3 ชุดได้แก่ชุดที่ 1
สาหรับนักศึกษา ชุดที่ 2 สาหรับคณาจารย์นิเทศก์ และชุดที่ 3 ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพปัญหาและความพึงพอใจของ
นักศึกษา คณาจารย์นิเทศก์ ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการต่อการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา ซึ่งมี 3
ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 สาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา จานวน 29 ชุด ชุดที่ 2 สาหรับคณาจารย์นิเทศก์ จานวน 6 ชุด และ
ชุดที่ 3 สาหรับผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ จานวน 21 ชุด
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพปัญหาอุปสรรค ความพึงพอใจ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาโดย
กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงดังต่อไปนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ : 2549)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่าความพึงพอใจ/ดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่าความพึงพอใจ/ดี
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่าความพึงพอใจ/ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่าความพึงพอใจ/พอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่าความพึงพอใจ/ควรปรับปรุง
ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาสหกิจศึกษา โดยแบ่งผลการวิจัยออกเป็นดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร (นักศึกษา อาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา
ตอนที่ 4 แนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของประชากร (นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ นิ เทศก์ และผู้ นิ เทศงานของสถาน
ประกอบการ)
นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทน/สวัสดิการ เป็นเงิน 100-150 บาท/วัน ร้อยละ 61.54 รองลงมาได้
ข้าวฟรี ร้อยละ 34.62 ตามลาดับ ส่วนช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารสหกิจศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
พบว่า ร้อยละ 88.46 ได้รับข้อมูลโครงการสหกิจศึกษาจากอาจารย์ในสาขาวิชา รองลงมาได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาสห
กิจ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และ Website ของคณะ ร้อยละ 69.23 , 15.38 และ 11.54 ตามลาดับ
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเป็นเพศชาย ร้อยละ 16.67 เพศหญิง ร้อยละ 83.33 สังกัดสาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ร้อยละ 100 มีประสบการณ์สอนในระดับสถาบันอุดมศึกษา 6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.33 ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจ 0-1 ปี ร้อยละ 83.33 โดยมีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
งานสหกิจศึกษาจากอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจของสาขาวิชา ร้อยละ 100 เหตุผลส่วนใหญ่การเข้าร่วมนิเทศ
งานสหกิจศึกษา ร้อยละ 83.33 ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รองลงมา
เป็นนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัย ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ และต้องการมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์
จากการเยี่ยมชมภาคธุกิจ/อุตสาหกรรม ร้อยละ 66.67 , 66.67 และ 66.67 ตามลาดับ
ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.94 เพศหญิง ร้อยละ 47.06 ส่วนใหญ่อายุ 2535 ปี ร้อยละ 47.06 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 88.24 พนักงานที่ปรึกษาที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ
41.18 เป็นตาแหน่งหัวหน้างาน โดยมีประสบการณ์ทางาน 0-5 ปี ร้อยละ 41.18 และ 6-10 ปี ร้อยละ 41.18 ซึ่ง
สถานประกอบการส่วนใหญ่ที่นักศึกษาไปฝึกสหกิจ ร้อยละ 58.82 เป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วน รองลงมาเป็นหน่วยงาน
เอกชน ร้อยละ 41.18 นอกจากนี้ สถานประกอบการได้เข้าร่วมสหกิจศึกษา 0-5 ปี ร้อยละ 70.59 และที่ผ่านมามี
นักศึกษาเข้าร่วมฝึกสหกิจในสถานประกอบการ 0-5 คน ร้อยละ 58.52

1537

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ตอบคาถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
หัวข้อ
จานวน (คน)
1. ด้านสถานประกอบการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.1 ไม่เข้าใจหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา
1
1.2 ผู้บริหารสถานประกอบการไม่ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.3 พนักงานไม่ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.4 ไม่มีการปฐมนิเทศชี้แจงกฎระเบียบก่อนการปฏิบัติงาน
5
1.5 ไม่มีพนักงานที่ปรึกษาดูแล
1.6 ไม่มีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน
6
1.7 ไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
3
1.8 ไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
1
1.9 พนักงานทีป่ รึกษาไม่มปี ระสบการณ์ในวิชาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกับนักศึกษา
1.10 มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานที่ปรึกษาทาให้ส่งผลเสียต่องานที่ปฏิบัติ
8
1.11 พนักงานที่ปรึกษาไม่มีเวลากากับดูแลและสอนงาน
9
1.12 ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมากเกินกว่าจะทาให้สาเร็จภายในระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
2
1.13 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายเกินขีดความสามารถของนักศึกษา
1
1.14 ลักษณะงานไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับสาขาวิชาชีพ
1.15 ไม่มีเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน
2
1.16 ไม่มีสวัสดิการในระหว่างปฏิบัติงาน
6
1.17 ไม่มีวันหยุด
1.18 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................
2. ด้านนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.1 ไม่เข้าใจหลักการและแนวคิดสหกิจศึกษา
2.2 ความพร้อมทางด้านวิชาการไม่เพียงพอ
16
2.3 ไม่มีความมั่นใจว่าจะปฏิบัตงิ านได้เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กร
8
2.4 ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร (ระเบียบวินัย แนวปฏิบัติ ฯลฯ)
2.5 ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก
8
2.6 ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงา
2.7 มีปัญหาในการสื่อสาร (พูด ฟัง เขียน และนาเสนอ)
5
2.8 ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.9 ไม่พอใจงานที่ได้รับมอบหมาย
1
2.10 อื่นๆ โปรดระบุ................................................
-

ร้อยละ
3.85
19.23
23.08
11.54
3.85
30.77
34.62
7.69
3.85
7.69
23.08
61.54
30.77
30.77
19.23
3.85
-

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัญหาอุปสรรคด้านสถานประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.62 พนักงานที่ปรึกษา
ไม่มีเวลากากับดูแลและสอนงาน รองลงมามีการเปลี่ยนแปลงพนักงานที่ปรึกษาทาให้ส่งผลเสียต่องานที่ปฏิบัติ ร้อยละ
23.08 นอกจากนี้ยังมีปัญหาอุปสรรคด้านนักศึกษาสหกิจศึกษาเองส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.54 ความพร้อมทางด้าน
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วิชาการไม่เพียงพอ รองลงมาไม่มีความมั่นใจว่าจะปฏิบัติงานได้เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กร ไม่มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก และมีปัญหาในการสื่อสาร (พูด ฟัง เขียน และนาเสนอ) ร้อยละ 30.77 ,30.77
และ 19.23 ตามลาดับ
สาหรับผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ ส่วนใหญ่พบว่า ปัญหาหรืออุปสรรคในการทาหน้าที่พนักงานที่
ปรึกษาเกิดขึ้นน้อย โดยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคือ ปั ญหาการไม่ทราบถึงความแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับการ
ฝึกงาน/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัญหาการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอจากสาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และในมุมมองของคณาจารย์นิเทศก์ พบว่า ปัญหาอุปสรรคด้านสถานศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.33
ไม่มีฐานข้อมู ลสถานประกอบการเพื่ อการจั ดหางานให้ นักศึ ก ษา รองลงมาร้อยละ 66.67 ไม่มี หน่ วยงานกลาง
รับผิดชอบการดาเนินงานสหกิจศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนด้านสถานประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 66.67 ไม่
เข้าใจหลักการและแนวคิดสหกิจศึกษา และมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานที่ปรึกษาทาให้ส่งผลเสียต่ องานที่นักศึกษา
ปฏิบัติ รองลงมาไม่มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้นักศึกษาปฏิบัติ และพนักงานที่ปรึกษาไม่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับนักศึกษา ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลให้คาแนะนาของอาจารย์นิเทศ
พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลให้คาแนะนาของอาจารย์นิเทศ ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ในด้านการได้พบปะกับอาจารย์นิเทศ ณ สถานประกอบการ การนิเทศงานของ
อาจารย์นิเทศเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการนิเทศงานเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย 4.62 ,4.54 และ 4.54 ตามลาดับ ส่วนด้านอื่นๆอยู่ในระดับดี
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลให้คาแนะนาของผู้นิเทศของ
สถานประกอบการ
หัวข้อ

คะแนน คะแนน ค่า
ต่าสุด สูงสุด เฉลี่ย
1. ความเข้าใจที่ได้รับจากพนักงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรสหกิจ
2
5
4.23
2. งานที่ได้รับมอบหมายตรงตามสาขาวิชาที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่
3
5
4.5
3. มีการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน
3
5
4.20
4. มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
3
5
4.15
5. มีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
3
5
4.04
6. ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
3
5
4.23
7. มีเวลาให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
1
5
3.96
8. มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงาน
3
5
4.42
9. ให้ความสนใจสอนงาน ถ่ายทอด/แนะนาการทางาน
3
5
4.70
10. การดูแล เอาใจใส่ ให้ความสนิทสนมเป็นกันเอง
3
5
4.42
11. ภาพรวมในการดูแล ให้คาแนะนาของพนักงานที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน
3
5
4.38
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SD
0.82
0.58
0.75
0.73
0.72
0.76
0.92
0.64
0.83
0.76
0.80

แปล
ผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
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จากตารางที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจด้านการให้ความสนใจสอนงาน ถ่ายทอด/
แนะนาการทางาน เฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาด้านการมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะให้คาปรึกษา
ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับดี โดยภาพรวมในการดูแล ให้คาแนะนาของพนักงานที่ปรึกษาในการ
ปฏิ บัติงานอยู่ในระดับดี เฉลี่ย 4.38 และค่ าเฉลี่ยระดับความพึ งพอใจของนั กศึ กษาสหกิจ ศึ ก ษาเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากด้านที่หน่วยงาน/
ทีมงาน ที่นักศึกษาปฏิบัติงานให้ความเป็นกันเอง ความสนิทสนม ดูแลสนับสนุนนักศึกษา และบุคลากรอื่นๆ ที่
นักศึกษาปฏิบัติงานให้ความเป็นกันเอง ความสนิทสนม ดูแลสนับสนุนนักศึกษา เฉลี่ย 4.58 และ 4.61 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
คะแนน คะแนน
ต่าสุด สูงสุด

หัวข้อ
1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
1.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น
1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ
1.4 ใช้เวลาในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2.2 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่
2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
2.4 มีความชานาญในด้านปฏิบัติการ
2.5 มีความสามารถในการวางแผน จัดลาดับความสาคัญของงาน
2.6 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล
3.1 มีความขยัน อดทน สู้งาน
3.2 มีความมั่นใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอความคิดเห็น
3.3 มีลักษณะความเป็นผู้นา
3.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับองค์กร
3.6 มีบุคลิกภาพ และการวางตัวเหมาะสม
3.7 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด
3.8 เข้างานตรงเวลา
3.9 ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
3.10 มีบุคลิกภาพ และการวางตัวเหมาะสม
3.11 มีความสามารถในการทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
3.12 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า
ผลสาเร็จของการปฏิบัติงานของนักศึกษา
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ค่า
เฉลี่ย

SD

แปลผล

2
1
2
2
2

5
5
5
5
5

4
3.76
3.82
3.71
3.71

1.06
1.03
0.95
0.77
0.85

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5

3.47
3.76
3.53
3.47
3.35
3.71

0.80
1.09
0.94
0.87
0.99
1.16

ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.12
3.65
3.53
3.65
4.24
4.06
4.12
4.12
4.29
4.12
4.24
4.12

1.05
1.11
1.23
0.99
0.90
0.83
1.05
1.11
0.92
0.86
0.83
0.78

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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หัวข้อ
1. ด้านปริมาณงาน
2. ด้านคุณภาพ
สหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน
1. ได้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
2. พนักงานประจามีเวลาสร้างสรรค์งานเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีนักศึกษา
ช่วยปฏิบัติงาน
3. มีโอกาสได้คัดเลือกพนักงานเข้าทางาน
4. มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา
ความพึงพอใจต่อการร่วมโครงการสหกิจศึกษา

คะแนน คะแนน
ต่าสุด สูงสุด
2
5
2
5

ค่า
เฉลี่ย
3.76
3.71

SD

แปลผล

0.90
0.84

ดี
ดี

3
3

5
5

4
4.06

0.87
0.83

ดี
ดี

2
3
3

5
5
5

3.82
3.94
3.94

0.95
0.74
0.75

ดี
ดี
ดี

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาพบว่า
ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักศึกษา พนักงานที่ปรึกษาส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่ง มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีคะแนนเฉลี่ย 4 มากที่สุดของด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รองลงมาคือ
มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ คะแนนเฉลี่ย 3.82 ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และ ใฝ่รู้ สนใจ
ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม มีคะแนนเฉลี่ย 3.76, 3.53, 3.71 ตามลาดับ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดี
ให้ ค วามเคารพเชื่ อ ฟั ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ค ะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด 3.29 อยู่ ในระดั บ ดี ส่ ว นด้ า น ผลส าเร็ จ ของการ
ปฏิบั ติงานของนักศึ กษาด้านปริมาณงานและคุ ณ ภาพ อยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 3.76 และ 3.71 ตามลาดับ
นอกจากนี้ด้านสหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อองค์กร อยู่ในระดับดี ซึ่งทาให้พนักงานประจามีเวลาสร้างสรรค์งานเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับดี
ตอนที่ 4 แนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา
ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษามีความคิดเห็นว่าควรมีการอบรมเพิ่มความรู้
ภาษาอังกฤษและการใช้โปรแกรม Microsoft Office อบรมเพิ่มเติมในเรื่องกฎหมายฯ, การประเมินความเสี่ยง,
มาตรฐานระบบสากล การใช้ภาษาในการเขียน และการใช้เครื่องมือตรวจวัด/สื่อในการเรียน ด้านการจัดหางาน
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าควรจัดหาสถานประกอบการให้กับนักศึกษา ควรมีรายชื่อสถานประกอบการที่ยินดีรับ
นักศึกษาฝึกงานสหกิจให้นักศึกษาลงสมัคร แทนการไปหาแหล่งฝึกเอง ด้านการนิเทศงาน นักศึกษามีความคิดเห็นว่า
ควรเพิ่มเวลาในการพบปะนักศึกษา เพื่อพูดคุยรับฟัง/ให้คาปรึกษา และสาหรับกิจกรรมภายหลังกลับจากปฏิบัติงาน
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า กิจกรรมค่อนข้างเยอะ กระชั้นชิดจัดติดต่อกันซึ่งทาให้นักศึกษาไม่มีเวลา
เตรียมตัวสาหรับการนาเสนอ เป็นต้น
สาหรับสถานประกอบการได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ มหาวิทยาลัยฯควรจัดอบรม
แนะนานักศึกษาให้เห็นถึงความสาคัญและโอกาสในการฝึกงานเพื่อใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ซึ่งจะต้องใช้ประสบการณ์ นี้ไปประกอบวิชาชีพ โดยในครั้งนี้ผู้ประเมินมองว่านักศึกษาไม่ได้ใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า
และสหกิจศึกษาเป็นกิจกรรม/หลักสูตร ที่ทาให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และยังเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ
ประเมินเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรได้จึงอยากให้มีโครงการนี้ต่อไป
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อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา ของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปิดหลักสูตรตั้งแต่ปี 2556 รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 และในปีการศึกษา 2/2560 จึงเป็นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษารุ่นแรกที่อยู่ในระบบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ผลการวิจัยพบว่ามีบางประเด็นปัญหาที่ทางหลักสูตรฯ สามารถดาเนินการได้และดาเนินการไปบ้างแล้ว
เช่น ปัญหาความพร้อมทางด้านวิชาการไม่เพียงพอของนักศึกษา ทางหลักสูตรฯได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ในหัวข้อต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน เช่น ภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง และนักศึกษา
ต้องมีเวลาในการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของเสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล
(2557:146) ได้ศึกษาว่าสถานประกอบการมีความเห็นในเรื่องของภาษาอังกฤษและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การทางานยังเป็นปั ญ หาในนักศึ กษา แต่ทั้งนี้มีบางประเด็นปัญ หาที่ ทางหลักสูตรฯ ไม่สามารถควบคุ มได้ เช่ น
พนักงานที่ปรึกษาไม่มีเวลากากับดูแลและสอนงาน ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานที่ปรึกษาบ่อยครั้ง จาก
ปัญ หาดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ การศึ กษาวิจั ยของสิริฉัน ท์ สถิรกุลเตชพาหพงษ์ (2558:149) ที่ พ บว่าด้านสถาน
ประกอบการนั้ น นั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์ นิ เทศก์ ก์ ก์ มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า ผู้ นิ เทศงานของสถาน
ประกอบการไม่มีเวลาดูแลและสอนงาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางหลักสูตรฯ ก็ได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือเป็นรายๆ ไป
สาหรับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในด้านต่างๆ นั้น นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ดาเนินงานของสหกิจศึกษาในระดับดีถึงดีมากในทุกด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านการดูแลให้คาแนะนาของอาจารย์นิเทศ ด้านการดูแลให้
คาแนะนาของพนักงานที่ปรึกษา และด้านสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ทานองเดียวกัน ผู้นิเทศ
งานของสถานประกอบการหรือพี่เลี้ยง มีความพึงพอใจต่อกระบวนการดาเนินงานของสหกิจศึกษาในระดับดี และมี
ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติงานของนั กศึ กษาสหกิจ ศึ กษาในระดับ ดีในทุ กด้าน อัน ประกอบไปด้ วย ด้านความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านผลสาเร็จของ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา และด้ านผลประโยชน์ของสหกิจศึกษาที่มีต่อองค์กร เช่นเดียวกันกับคณาจารย์ผู้นิเทศ
การฝึกสหกิจศึกษาซึ่งมีความพึงพอใจอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานสหกิจศึกษาในทุกด้านเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
1. หลักสูตรฯ ควรจัดทาฐานข้อมูลของสถานประกอบการที่เปิดรับนักศึกษาสหกิจ พร้อมทั้งดาเนินการส่ง
เอกสารขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานประกอบการทันทีหลังจากที่ได้ติดต่อไปเพื่อลดปัญหาการถูกปฏิเสธตาแหน่ง
งาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดแย้งหรือซ้าซ้อนกับการดาเนินการของงานสหกิจมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรฯ ควรเสริมสร้างความรู้ หลักการ ทักษะ แนวคิด และด้านวิชาการ/วิชาชีพ โดยเฉพาะด้าน
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่1
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การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอนโก ของวัยรุ่นในอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
MEDIA EXPOSURE, USES AND GRATIFICATION TOWARD POKÉMON GO AMONG TEENAGERS IN
MUANG, CHANTHABURI PROVINCE
สริยาภา คันธวัลย์1
Sariyapa Kantawan1
เหมือนฝัน คงสมแสวง2
Muanfun Kongsomsawang2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก
ของวัยรุ่นในอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก
ของวัยรุ่นในอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีจาแนกตามการเปิดรับสื่อ โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอ้างอิง ได้แก่ ค่า t-test และ one-way
ANOVA ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 19-21 ปี เล่นเกมเฉลี่ยน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อวัน และเล่นเกมเฉลี่ยทุกวัน ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจด้านการได้รับความบันเทิงมากที่สุด
เมื่อนามาทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะทั่วไปของวัยรุ่นแตกต่างกัน พึงพอใจและใช้ประโยชน์เกมโปเกมอน โก
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 2) การเปิดรับสื่อเกมโปเกมอน โก ของวัยรุ่นในอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
แตกต่างกัน ใช้ประโยชน์และพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
คาสาคัญ : วัยรุ่น, เกมโปเกมอน โก, การเปิดรับสื่อ, การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ABSTRACT
This research aims to study the media exposure and uses and gratification of Pokémon Go
among Teenagers in Muang, Chanthaburi Province also compares the uses and gratification of
Pokémon Go among Teenagers in Muang, Chanthaburi Province classifies by media exposure. This is a
quantitative research by using a questionnaire as a tool with 400 samples. Descriptive statistics were
used by showing validity, mean and S.D., then used t-test and one-way ANOVA to test the hypothesis.
The research found that most of the sampling is female, age between 19-21 years old, play this game
around an hour or less than an hour each day and playing every day. The uses and gratification of
entertainment were found most. After testing the hypothesis, the research shown that 1) the
differentiate of general characteristics of teenagers, the uses and gratification toward Pokémon Go
were differences statistically significant at .05 levels 2) the differentiate of media exposure toward
Pokémon Go among Teenagers in Muang, Chanthaburi Province, the uses and gratification toward
Pokémon Go were differences statistically significant at .05 levels.
Keywords : Teenagers, Pokémon Go, Media Exposure, Uses and Gratification
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตอนตื่น ไปจนถึง
เข้านอน ล้วนแล้วแต่มีการใช้เทคโนโลยีทั้งสิ้น นอกจากการใช้เทคโนโลยีในระดับปัจเจกบุคคลแล้ว ยังมีส่งผลต่อการ
ใช้ในระดับมหภาค ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารในระดับองค์กร หรือระดับประเทศ หรือการพัฒ นาด้านความ
เป็นอยู่เพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบาย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์จึง
ได้จัดทาหนังสือเรื่อง “สมาร์ทซิตี้” โดยกล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์มีความเกี่ยวเนื่องกัน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับบุคคลทั่วไปอีกด้วย
เทคโนโลยีที่จะกล่าวถึงในงานวิจัยนี้ คือ เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) ประเภทหนึ่ง โดยผู้ใช้สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมจริงและ
วัตถุเสมือนซ้อนทับกัน เป็นการประกอบสร้างโลกจริงและโลกเสมือน กล่าวคือ เทคโนโลยีความจริงเสริมจะเพิ่มเติม
สภาพจริงมากกว่าที่จ ะไปแทนที่ โลกจริงทั้งหมด เป็ นการสร้างประสบการณ์ ในโลกแห่งความเป็ นจริง โดยการ
เพิ่มเติมเนื้อหาที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสถานที่ และกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้เนื้อหา
ดิจิทัลที่เพิ่มเติมผสมผสานกับการรับรู้ของคนในโลกแห่งความจริง
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เริ่มมีการทดลองนาเทคโนโลยีความจริงเสริมมาทดลองใช้กับศาสตร์อื่น ๆ แต่
ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก อาจเป็นเพราะวิธีการศึกษาและการฝึกอบรมยังมีน้อย ประกอบกับการที่เทคโนโลยีมี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้เทคโนโลยีต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และอุปกรณ์ที่ใช้
กั บ เทคโนโลยี ช นิ ด นี้ มี ค วามกระทั ด รั ด กว่ า เดิ ม เช่ น คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และนวั ต กรรม
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียนที่สนับสนุนจากบุ คลากร
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยออกแบบระบบการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลได้อีกด้วย
หากกล่าวถึง “โปเกมอน” แล้ว หลายคนคงนึกถึงการ์ตูนที่อยู่ในความทรงจาวัยเด็กที่มี “ปิกาจู” ตัวสี
เหลืองซึ่งเป็นตัวเองของเรื่อง เมื่อบริษัท Niantic ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท Nintendo, The Pokémon
Company และ Google เพื่อพัฒนาเกมออนไลน์ “โปเกมอน โก” บนโทรศัพท์มือถือ ประเภทสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็น
เกมที่มีการนาเทคโนโลยีความจริงเสริมผนวกกับการใช้การระบุตาแหน่งของตัวเครื่องผ่านการใช้ฐานข้อมูลด้าน
ภูมิศาสตร์จากโปรแกรม Google Map นอกจากนี้โทรศัพท์ที่ใช้จะต้องมีกล้องหลัง เป็นระบบจอสัมผัส และมีระบบ
ตรวจจับการหมุนของตัวเครื่องอีกด้วย เป็นเกมที่สามารสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้เล่น เพื่อให้ผู้เล่นได้รับ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการผสานโลกเสมือนและโลกจริงได้อย่างแนบเนียน โดยลักษณะของเกมจะเริ่มจากการที่
ให้ผู้เล่นสมัครสมาชิกเพื่อสร้างตัวละคร avatar ของตนเองขึ้นมา จากนั้นตัวละครดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนแผนที่ที่มี
การระบุตาแหน่งเดียวกับโลกจริงที่คนคนนั้นอยู่ มีการให้ผู้เล่นไปตามสถานที่จริงต่าง ๆ บนโลก เพื่อเก็บตัวโปเกมอน
ต่าง ๆ ไว้ โดยในตัวเกมเองจะมีการแจ้งเตือนผู้เล่นด้วยระบบสั่น เมื่อเจอตัวแปลก ๆ ผู้เล่นก็จะเริ่มมี การบอกกล่าว
เพื่อให้คนอื่น ๆ ไปตามหาด้วยเช่นกัน ส่งผลให้เกมดังกล่าวกลายสร้างปรากฏการณ์ที่ทาให้หลายคนติดโดยไม่ยาก
นัก ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัท Niantic ได้ผลิตเกมชื่อ Ingress มาก่อนแล้ว หากแต่ไม่เป็นที่แพร่หลาย อาจเนื่องจากภาพ
ที่ใช้ และคาศัพท์ต่าง ๆ ในเกม ยังเป็นที่เข้าใจยากของบุคคลทั่วไป
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ปรากฏการณ์ “โปเกมอน โก” เริ่มแพร่หลายตั้งแต่ปลายปี 2559 และเป็นที่นิยมมากขึ้นในปี 2560 ทาให้
ผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญที่จะศึกษาการเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของวัยรุ่นที่มีต่อเกมโปเกมอน
โกนี้ เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถนาไปเป็นแนวทางในการรับมือกับพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก ของวัยรุ่นในอาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึ งพอใจเกมโปเกมอน โก ของวัยรุ่นในอาเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรีจาแนกตามการเปิดรับสื่อ
สมมติฐานการวิจัย
1) ลักษณะทั่วไปของวัยรุ่นแตกต่างกัน พึงพอใจและใช้ประโยชน์เกมโปเกมอน โก แตกต่างกัน
2) การเปิดรับสื่อเกมโปเกมอน โก ของวัยรุ่นในอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน ใช้ประโยชน์และ
พึงพอใจแตกต่างกัน
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
วัยรุ่น (Teenagers) หมายถึง กลุ่มประชากรจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตั้งแต่ 13 -21 ปี
เกมโปเกมอน โก (Pokémon Go) หมายถึง เกมพกพาที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เล่นบนโทรศัพท์มือถือ
ประเภทสมาร์ทโฟนที่มีกล้องหลัง, ระบบตรวจจับพิกัด, ตัวจับระดับการหมุน และจอสัมผัส โดยศึกษาในกลุ่มผู้เล่น
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
การเปิดรับ หมายถึง ระยะเวลาในการเล่นเกมแต่ละวัน และความถี่ในการเล่นเกมต่อสัปดาห์ของวัยรุ่นใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
การใช้ ป ระโยชน์และความพึ งพอใจ หมายถึง สิ่งที่ ผู้เล่นเกมโปเกมอน โก ได้รับ ภายหลังจากการเล่น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและเกิดความพึงพอใจในการเล่นเกมโปเกมอน โก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะประชากรศาสตร์ของวัยรุ่นในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ

การเปิดรับสื่อ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทาการสารวจกลุ่มวัยรุ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดย
มีขั้นตอนการดาเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ เป็ น วั ย รุ่น ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั งหวัด จั น ทบุ รีทั้ งหมด 4,199 คน (ระบบสถิ ติ ท างการ
ทะเบียน, 2558) ผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่างเหลือเพียง 400 คน โดยใช้เกณฑ์ของ Taro Yamane ซึ่งกาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
2) กาหนดตัวแปรการวิจัย
ตัวแปรการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะประชากรของวัยรุ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และการเปิดรับเกม
โปเกมอน โก
ตัวแปรตาม คือ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก ของวัยรุ่นในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
3) สร้างเครื่องมือการวิจัย โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อคาถามด้านลักษณะประชากรของวัยรุ่น จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อคาถามด้านการเปิดรับสื่อเกมโปเกมอนโก จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอนโก 10 ข้อ
4) ดาเนินการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยนาข้อคาถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้อง
ของข้อคาถามในแบบสอบถาม 3 ท่าน จากนั้นนาแบบสอบถามทาการทดสอบเก็บข้อมูล ทดสอบ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยผู้วิจัยเลือกทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นในเขตอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
จานวน 30 คน ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น =0.784 แล้วดาเนินการเก็บกับกลุ่มตัวอย่างจริง
5) ดาเนินการเก็บข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากาหนดกรอบ
การศึกษา สร้างเครื่องมือการวิจัยเพื่อนามากาหนดเป็นประเด็นคาถามในแบบสอบถาม และนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง
6) ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยสถิติการวิจัย ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิง ได้แก่ ค่า t-test และone-way ANOVA หากพบความแตกต่างที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จะดาเนินการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี Scheffe และนาเสนอผลการวิจัยต่อไป
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1) ผลการศึกษาทั่วไป ด้านลักษณะประชากร ด้านการเปิดรับ และด้านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ของวัยรุ่นในเขตอาเมือง จังหวัดจันทบุรี
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ตารางที่ 1 ลักษณะประชากรของวัยรุ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ลักษณะประชากร
จานวน
เพศ
ชาย
179
หญิง
221
อายุ
13-15 ปี
42
16-18 ปี
117
19-21 ปี
241

ร้อยละ
44.8
55.3
10.5
29.3
60.3

จากตารางที่ 1 พบว่า วัยรุ่นผู้เล่นเกมโปเกมอน โก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.3 ที่เหลือ
เป็นเพศชาย ร้อยละ 44.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 19-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 16-18
ปี คิดเป็นร้อยละ 29.3 และอายุระหว่าง 13-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 การเปิดรับเกมโปเกมอน โก ของวัยรุ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
การเปิดรับ
จานวน
ระยะเวลาในการเล่นเกมต่อวัน
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
188
1-3 ชั่วโมง
137
มากกว่า 3 ชั่วโมง
75
ความถี่ในการเล่นเกมต่อสัปดาห์
1 วัน
111
2-3 วัน
74
4-6 วัน
96
ทุกวัน
119

ร้อยละ
47
34.3
18.8
27.8
18.5
24
29.8

จากตารางที่ 2 พบว่า วัยรุ่นผู้เล่นเกมโปเกมอน โก ส่วนใหญ่ใช้เวลาเล่นเกมน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน คิด
เป็นร้อยละ 47 1-3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 34.3 ที่ใช้เวลาเล่นเกมมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 18.8 ส่วนใหญ่
เล่นเกมโปเกมอน โกทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา เล่นเกมโปเกมอน โก 1 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ
27.8 ต่อมาใช้เวลาเล่นเกมโปเกมอน โก 4-6 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 24 และเล่นเกมโปเกมอน โก 2-3 วันต่อ
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของวัยรุ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
S.D.
ความบันเทิง
4.07
.974
รวมตัวกับคนที่มีความชอบใกล้เคียงกัน
3.68
1.087
ความทันสมัย เกาะติดกระแสเกมในปัจจุบัน
3.99
.989
นาไปเป็นหัวข้อสนทนาในกลุ่มเพื่อน
3.76
1.114
ความยาก ง่าย ของเกมทาให้เกิดความสนใจ
3.56
.917
เกมทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
3.90
.956
ผ่อนคลายความเครียดทางร่างกาย และจิตใจ
3.36
.718
ทาให้มีสัมพันธภาพที่ดีในสังคม
3.43
.504
แข่งขัน ท้าประลองกับผู้อื่น
3.93
.415
ท้าทายความสามารถในการเล่น
4.01
.833
รวม
3.87
.900

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 จานวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจของวัยรุ่นที่ในเขตอาเภอเมือง จันทบุรี พบว่า ภาพรวมมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจใน
ระดับมาก ในระดับค่าเฉลี่ย 3.87 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .900 หากพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการได้รับ
ความบั น เทิ ง มากที่ สุ ด ในระดั บ ค่ า เฉลี่ ย 4.07 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน .974 รองลงมาเป็ น ด้ า นท้ า ทาย
ความสามารถในการเล่น ในระดับค่าเฉลี่ย 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .833 ต่อมาเป็นด้านความทันสมัย
เกาะติดกระแสเกมในปัจจุบัน ในระดับค่าเฉลี่ย 3.99 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .989 และด้านแข่งขัน ท้าประลอง
กับผู้อื่น ในระดับค่าเฉลี่ย 3.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .415 ตามลาดับ
2) ผลการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และพึงพอใจเกมโปเกมอน โก
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
t
P. value
ชาย
179
3.73
.635
-2.654
.029
หญิง
221
4.10
.523
จากตารางที่ 4 วัยรุ่นเพศชายมีค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก 3.736 ขณะที่
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ย 4.106 เมื่อทาการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเก
มอน โกด้วยการทดสอบ t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 พบว่า เพศแตกต่างกันพึงพอใจและใช้ประโยชน์
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
F
P. value คู่ที่แตกต่าง
1) 13-15 ปี
42
3.80
.39
5.65*
.001*
1) > 3)
2) 16-18 ปี
117
3.75
.44
2) > 3)
3) 19-21 ปี
241
3.52
.41
*P. value <.001
จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก
จาแนกตามอายุ โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) พบว่า ช่วงอายุของวัยรุ่นแตกต่าง
กันมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โกแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ Scheffe พบว่า คู่ ที่ แตกต่างกัน ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลที่ มีอายุ 13-15 ปี มีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจสูงกว่าผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุ 19-21 ปี ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุ 16-18 ปี มีการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจสูงกว่าผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุ 19-21 ปี เช่นกัน
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก จาแนกตาม
ระยะเวลาในการเล่นเกมต่อวัน
ระยะเวลาในการเล่นเกมต่อวัน จานวน ค่าเฉลี่ย
S.D.
F
P. value คู่ที่แตกต่าง
1)
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
188
3.80
.39
7.58*
.00*
1) > 3)
2)
1-3 ชั่วโมง
137
3.75
.44
2) > 3)
3)
มากกว่า 3 ชั่วโมง
75
3.52
.41
*P. value <.001
จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก
จาแนกตามระยะเวลาการเล่นเกมต่อวัน โดยวิเคราะห์ค่ าความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) พบว่า
ระยะเวลาในการเล่นเกมต่อวันแตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โกแตกต่างกันที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe พบว่า คู่ที่แตกต่างกันได้แก่ ผู้ที่
ใช้เวลาในการเล่นเกมโปเกมอน โกน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจสูงกว่าผู้ที่ใช้เวลา
เล่นเกมโปเกมอน โกมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ที่ใช้เวลาในการเล่นเกมโปเกมอน โก 1-3 ชั่วโมงต่อวัน มีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจสูงกว่าผู้ที่ใช้เวลาเล่นเกมโปเกมอน โกมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน เช่นกัน
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก จาแนกตาม
ความถี่ในการเล่นเกมต่อสัปดาห์
ความถี่ในการเล่นเกมต่อสัปดาห์ จานวน ค่าเฉลี่ย
S.D.
F
P. value คู่ที่แตกต่าง
1) 1 วัน
111
3.75
.44
2.29*
.00*
2) > 1)
2) 2-3 วัน
74
3.78
.47
2) > 3)
3) 4-6 วัน
96
3.73
.31
4) > 2)
4) ทุกวัน
119
3.82
.38
*P. value <.001
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จากตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก
จาแนกตามความถี่ในการเล่นเกมต่อสัปดาห์ โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) พบว่า
ความถี่ในการเล่นเกมต่อสัปดาห์แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โกแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe พบว่า คู่ที่แตกต่างกันได้แก่ ผู้ที่
ใช้เวลาในการเล่นเกมโปเกมอน โก 2-3 วันต่อสัปดาห์ มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจสูงกว่าผู้ที่ใช้เวลาเล่นเกม
โปเกมอน โก 1 วันต่อสัปดาห์ ผู้ที่ใช้เวลาในการเล่นเกมโปเกมอน โก 2-3 วันต่อสัปดาห์ มีการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจสูงกว่าผู้ที่ใช้เวลาเล่นเกมโปเกมอน โก 4-6 วันต่อสัปดาห์ ผู้ที่ใช้เวลาในการเล่นเกมโปเกมอน โก ทุกวันต่อ
สัปดาห์ มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจสูงกว่าผู้ที่ใช้เวลาเล่นเกมโปเกมอน โก 2-3 วันต่อสัปดาห์ เช่นกัน
อภิปรายผล
ผลการศึกษาการเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก ของวัยรุ่นในอาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี จากการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง ซึ่ งแตกต่ างจากการเล่ น เกมออนไลน์ ทั่ วไปดั งที่ ก ล่ าวไว้ในงานวิจั ยเรื่อ ง การเปิ ด รับ สื่ อ
พฤติกรรม และผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG (Massively Multiplayer Online RolePlaying Game) ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ของธนกฤต ดีพลภักดิ์ (2556) ที่ให้
เหตุผลไว้ว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะเพศชายนิยมเล่นเกมที่มีความรุนแรง ท้าทาย และแข่งขันสูงมากกว่า ซึ่งในเกมนี้ได้
แตกต่างออกไป
สาหรับการเปิดรับสื่อเกมโปเกมอน โก พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ ใช้เวลาเล่นเกมน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน แต่
จะเล่นเกมนี้ทุกวัน ทาให้เห็นถึงกระวนการทางสังคมที่ความสลับซับซ้อน ดังที่กล่าวไว้ในงานวิจัยของ ดวงฤทัย พงศ์
ไพฑูรย์ (2544) ที่พูดถึงการสื่อสารซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิต หากแต่มนุษย์จะมีเครื่องมือในการสื่อสาร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ของตนให้ได้อย่างชัดเจน โดยการสื่อสารดังกล่าวอาจจะไม่ได้
อยู่ในรูปแบบการสนทนา หากแต่เป็นการเปิดรับข่าวสารจากความต้องการของตนเองจากสื่อสารมวลชนจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างได้
ส่วนการใช้ประโยชน์และพึงพอใจจากการเล่นเกมโปเกมอน โก พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
และพึงพอใจจากการได้รับความบันเทิงในการเล่นเกมมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ McQuail (1987 อ้างใน Dainton
& Zelley, 2011) ที่มีการกล่าวถึงการตอบสนองของสื่อกับความต้องการของปัจเจกบุคคลไว้ในด้านการสร้างความ
บันเทิง (Entertainment) โดยที่ผู้บริโภคสื่อจะเน้นเพื่อความเพลินเพลิน บันเทิงใจ และคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยใน
การผ่อนคลายความเครียด ไปจนถึงการฆ่าเวลา ระบายอารมณ์ หรือแม้กระทั่งการหลีกหนีจากปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน โดยอาศัยการปลีกตัวออกจากโลกแห่งความจริง เพื่อเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนที่ตนเองคิดว่ าจะสามารถ
สร้างความสุขได้มากกว่าโลกที่ตนเองเป็นอยู่นั่นเอง
ในส่วนของการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โกที่
จาแนกตามเพศ พบว่า เพศแตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับธนกฤต ดี
พลภักดิ์ (2556) เนื่องจากประชากรที่ต่างเพศมักจะมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป โดยเพศหญิงมักจะมี
แนวโน้มที่จะต้องการรับและส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ทาให้เพศหญิงสนใจที่จะเปิดรับสื่อที่ตรงตามความต้องการ
ของตนเองมากกว่า ในขณะที่เพศชายจะให้ความสาคัญกับเนื้อหาสาระของข่ าวสาร หรือจะทาการเปิดรับสื่อมากขึ้น
ก็ต่อเมื่อสื่อบุคคล เช่น เพื่อน ได้ให้ความเห็นไว้
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การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก จาแนกตาม
อายุ พบว่า ช่วงอายุของวัยรุ่นแตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โกแตกต่ างกัน อาจ
กล่าวได้ว่าเมื่อมีอายุมากขึ้น ทาให้บุคคลนั้นมีประสบการณ์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ที่ลดน้อยลงโดยการเล่นเกมดังกล่าวอาจจะทาไปเพื่อผ่อนคลายความเครียด หรือหลีกหนีจากสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบันเท่านั้น
ค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก จาแนก
ตามระยะเวลาการเล่นเกมต่อวัน พบว่า ระยะเวลาในการเล่นเกมต่อวันแตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจเกมโปเกมอน โกแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้เวลากับการเล่นเกมเพียงไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อ
วัน ผู้ให้ข้อมูลกลับมีผลการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่สูงสุด ดังจะกล่าวได้ว่า การใช้เวลากับเกมมาก ไม่ได้จะ
ทาให้เกิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจได้อย่างสูงสุดเสมอไป
การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก จาแนกตาม
ความถี่ในการเล่นเกมต่อสัปดาห์ พบว่า ความถี่ในการเล่นเกมต่อสัปดาห์แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจเกมโปเกมอน โกแตกต่างกัน โดยผู้ที่เล่นเกมทุกวันมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจสูงที่สุดซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเปิดรับ สื่อเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ของจิรดา มหาเจริญ (2547) ที่พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้านเพศมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์ รวมไปถึงมีอิทธิพลซึ่งกันและกันอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
1) จากผลการศึกษาที่พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้เวลาเล่นเกมโปเกมอน โกน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน แต่จะ
เล่นเกมนี้ทุกวัน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทาให้เห็นถึงการให้ความสนใจในเกมที่มีความนิยม ดังนั้น
หากสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาจะใช้โอกาสนี้ในการสอดแทรกสาระ ความรู้ ที่เชื่อ มโยงกับเกมดังกล่าว
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพื่อดึงดูดความสนใจจากวัยรุ่นที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และเป็นการปรับ
เนื้อหาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
2) ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังพบอีกว่า วัยรุ่นใช้ประโยชน์และพึงพอใจในด้านความบันเทิงมาเป็นอันดับหนึ่ง
รวมถึงชอบความท้าทาย และเกาะติดกระแสเกมในปัจจุบัน ทั้งนั้น ผู้ปกครองและสถานศึกษาควรให้คาแนะนาใน
การเล่นโปเกมอน โกอย่างถูกวิธี และเหมาะสม เพื่อไม่ให้วัยรุ่นเกิดการหมกมุ่นในการเล่นเกมมากเกินไป
3) สาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ผู้วิจัยยังไม่ได้ศึกษาถึงผลกระทบจากการเล่ นเกมโปเกมอน โก ในด้าน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านสถานภาพทางการเงิน หรือแม้กระทั่งด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
และครอบครัว ซึ่งผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเกมในอนาคตสามารถนาผลการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษา
เกมประเภทอื่น ๆ รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจากการเล่นเกมได้
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง
โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES ON REAL NUMBER USING TEAM
ASSISTED INDIVIDUALIZATION COOPERATIVE LEARNING SUPPLEMENTED WITH POLYA
PROBLEM SOLVING PROCESS ON MATHEMATICAL ACHIEVEMENT AND PROBLEM SOLVING
ABILITIES OF MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS
ศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย1
Sasiwat Suriyakaensai
ศรีสุรางค์ ทีนะกุล1 และ สมชาย วรกิจเกษมสกุล2
Srisurang Teenakul1 and Somchai Vallakitkasemsakul2
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1รองศาสตราจารย์ ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2รองศาสตราจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง 2) ศึกษา
และเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ร ะหว่ า งก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น และ 3) ศึ ก ษา
ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ของนั ก เรียน โดยใช้ การเรีย นแบบร่วมมือ เทคนิ ค ที ม ช่ วยเหลื อ
รายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 38 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่ าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒ นา
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคล
เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้น
นาเสนอเนื้อหาใหม่ ขั้นฝึกทักษะ ขั้นทดสอบย่อย และขั้นสรุปผลงานกลุ่ม 2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนเฉลี่ย 11.58 คิดเป็นร้อยละ 38.60 และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 24.21 คิดเป็นร้อย
ละ 80.70 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) นักเรียนมีค วามสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนเฉลี่ย 31.45 คิดเป็นร้อยละ 78.62 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
คาสาคัญ : การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคล, กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
ABSTRACT
The purposes of this research were : 1) to develop mathematics learning activities on
real number using team assisted individualization cooperative learning (TAI) supplemented with
polya’s problem solving process. 2) to study and compare students’ achievement of
mathematics and 3) to study the ability of mathematical problem solving. The result of the study
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were solving after being taught with TAI supplemented with polya’s problem solving process. The
target group were 38 of Matthayomsuksa 4 students who were studying in semester 1, academic
2017. The data collected were analyzed by mean, percentage and standard deviations. The
results of this study were 1) The develop mathematics learning activities on real number using
TAI supplemented with polya’s problem solving process consisted of 5 steps : (1) revising
knowledge (2) team learning (3) team exercise (4) personal test and (5) recognition,
2) The students have mathematics achievement in average of 11.58 or 38.60 percent in the
pretest and 24.21 or 80.70 percent in the posttest. So, the average in the posttest was not less
than 75 percent and higher than the pretest. 3) The students have mathematical problem solving
ability in average of 31.45 or 78.62 percent was not less than 75 percent
Keywords : Team assisted individualization(TAI), Polya’s problem solving
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุล
ทั้ ง ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญาและอารมณ์ สามารถแก้ ปั ญ หาและอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 56) ดังที่ อัมพร ม้าคนอง (2554) ได้กล่าวไว้ว่า การจะพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางด้านคณิตศาสตร์นั้นต้องคานึงถึงองค์ประกอบหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะ
พื้นฐานของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ได้กาหนดให้ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เป็นจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:
122-125)
การสอนให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบแบบแผน
และรู้จักตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (สิริพร ทิพย์คง, 2544: 4) แต่สภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันยัง
ไม่บรรลุผลสาเร็จ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ เนื่องจากนักเรียนจ านวนไม่น้ อยยังขาดความสามารถในการ
แก้ปัญหา การสื่อสาร และการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555: 2) ซึ่งจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553–2556 จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน พบว่าในระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.99 ,
22.73, 22.73 และ 20.48 ตามลาดับ) ในระดับจังหวัดขอนแก่นมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.68, 21.27, 21.19 และ 19.06 ตามลาดับ) และในระดับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ผลเป็นไปในทานองเดียวกันคือมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.43,
20.92, 20.57 และ 18.22 ตามลาดับ ) (โรงเรียนศรีกระนวนวิท ยาคม, 2557) แสดงว่า ผลการทดสอบในวิช า
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนยังต่ากว่ามาตรฐาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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การเรีย นแบบร่วมมื อ เทคนิ ค ที ม ช่ วยเหลื อ รายบุ ค คล (Team Assisted Individualization: TAI) เป็ น
วิธีการเรียนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือและการสอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนได้ลงมือทากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือกันภายในกลุ่ม มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
โดยให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีสมาชิก 4 คน ประกอบด้วยนักเรียน
ที่เรียนเก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนอ่อน 1 คน โดยผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ คะแนนค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่มและคะแนนสอบรายบุคคล ซึ่งเทคนิคนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ ใช้ในการเรียนการ
สอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดยในกิ จ กรรมการเรีย นรู้ จ ะมี แ บบฝึ ก ทั ก ษะเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก แต่ ล ะคนได้ ฝึ ก ทั ก ษะซ้ า ๆ
จนกระทั่งเกิดเป็นองค์ความรู้และมีแบบทดสอบที่จะช่วยประเมินผลการเรียนรู้ของสมาชิกได้ทันที
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันทุกขั้นตอน
ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นทาความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ขั้นดาเนินการตามแผน
และขั้นตรวจสอบหรือขั้นมองย้อนกลับ เป็นกระบวนการที่ทาให้นักเรียนได้ฝึกคิดและหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Polya, 1957: 5-6)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงนากิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มาใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง เพื่ อศึกษาว่า
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาจะทาให้
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ห ลั งเรีย นไม่ ต่ ากว่ า ร้อ ยละ 75 หรือ ไม่ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิ ช า
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75 หรือไม่ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เกิดความเข้าใจ เกิดการรับรู้อย่างมีความหมาย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
สอนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75
นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา หมายถึง การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยา มีการแบ่งนักเรียนแบบคละความสามารถออกเป็นกลุ่มละ 4 คน ในแต่ละกลุ่มมีจานวนนักเรียน
ความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 ตามลาดับ สรุปเป็นขั้นตอนกิจกรรมได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1)
ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นนาเสนอเนื้อหาใหม่ ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างโจทย์ปัญหาและร่วมกันแก้โจทย์ปัญหา
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 3) ขั้นฝึกทักษะ ให้นักเรียนทาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 4) ขั้นทดสอบย่อย และ 5) ขั้นสรุปผลงานกลุ่ม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถทางด้านสติปัญญาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ซึ่งพิจารณาจากผลคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
จานวนจริง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก ตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson, 1971: 643 – 696) ซึ่ง
ใช้จาแนกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางด้านสติปัญญาเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) ความรู้ความจาและด้านการคิดคานวณ
2) ความเข้าใจ 3) การนาไปใช้ และ 4) การวิเคราะห์ หลังผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกวงจรแล้ว
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ ความ
ช านาญในการใช้กระบวนการต่ าง ๆ ทางสมองและประสบการณ์ ที่ มีอยู่ไปใช้ ในการค้ นหาค าตอบของปั ญหาทาง
คณิ ตศาสตร์โดยใช้ กระบวนการแก้ ปั ญหาของโพลยา ซึ่งพิ จารณาจากผลคะแนนที่ ได้ จากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบเขียนตอบตามแนวคิดของโพลยา
หลังผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกวงจรแล้ว โดยผู้วิจัยใช้วิธีวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ อัมพร ม้าคนอง (2546: 92-93) ซึ่งเป็นการประเมินผลแบบเกณฑ์ย่อยโดยในแบบทดสอบ
แต่ละข้อจะมีการให้คะแนนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา ขั้นตอนละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
ทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริม
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
1. ขั้นวางแผน (Plan)
2. ขั้นปฏิบัติ (Act)
3. ขั้นสังเกต (Observe)
4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect)
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ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 38 คน
2. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้วิจัยได้นาหลักการและขั้นตอนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเคมมิสและแมคแทกการ์ท (Kemmis & McTaggart, 1988: 9-15) มาเป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือ
รายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยดาเนินการตามวงจร
ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นปฏิบัติการ 3) ขั้นการสังเกตการณ์ และ 4) ขั้นสะท้อน
การปฏิบัติ ซึ่งดาเนินทั้งสิ้น 3 วงจรปฏิบัติการ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
3.1 เครื่องมือที่ ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค ทีมช่วยเหลือรายบุค คลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญ หาของโพลยา เรื่อง จานวนจริง จานวน 10 แผน
แผนละ 2 ชั่วโมง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้และแบบทดสอบท้ายวงจร
ปฏิบัติการ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบอัตนัยแสดงวิธีทา จานวน 5 ข้อ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
4.1 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นไปทาการทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายแล้วบันทึกคะแนนที่ได้จาก
การทดลองเป็นคะแนนก่อนเรียน (Pretest)
4.2 ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยให้ผู้ช่วยวิ จัยสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระยะตลอดการทดลอง
โดยใช้แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
4.3 หลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวงจรปฏิบัติการแล้วให้นักเรียนทาการทดสอบ
ท้ายวงจรปฏิบัติการ จากนั้นผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยร่วมกันสัมภาษณ์นักเรียน
4.4 ทาการตรวจสอบข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้เพียงพอหรือยัง ข้อมูลที่ได้รับตอบปัญหาของ
การวิจัยหรือไม่ และตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงหรือไม่
4.5 นาข้อมูลที่ได้มาสะท้อนการปฏิบัติ อภิปรายและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ช่วยวิจัย เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป
4.6 หลังจากสิ้นสุดการเรียนครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นชุดเดียวกับชุดแรก และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
บันทึกคะแนนที่ได้จากการทดลองครั้งนี้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) แล้วนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ข้ อ มู ล เชิ ง ปริม าณ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากแบบทดสอบท้ า ยวงจรปฏิ บั ติ ก าร แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยนา
ข้ อ มู ล มาวิ เคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน แล้ ว น าค่ า เฉลี่ ย ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 75 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน ในประเด็นของการจัดการเรียนรู้ โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียบเรียงเป็นเชิงคุณภาพโดยการสรุปอธิบายเมื่อจบวงจรแต่ละวงจรเพื่อประเมิน
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผลการปฏิบัติอย่างไร เหมาะสมเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
ผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แล้วสร้างเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุค คลเสริมด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ก่อนจะนาไปทดลองใช้ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ แบ่งเป็นวงจรปฏิบัติการ
จานวน 3 วงจร ทาให้ได้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและสามารถนาไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นขั้นตอนที่ครูแจ้งจุดประสงค์ การเรียนรู้แก่นักเรียนทราบแล้วทบทวน
ความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใหม่ ด้วยการตั้งคาถามเพื่อให้นักเรียนช่วยกันตอบ
1.2 ขั้นนาเสนอเนื้อหาใหม่ เป็นขั้นตอนที่ครูนาเสนอตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาง่ายๆ เกี่ยวกับเนื้อหา
ที่จะเรียนเพื่อให้นักเรียนร่วมกันหาคาตอบ จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันสรุปกฎหรือหลักการที่ได้โดยครูช่วย
อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ จากนั้นให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างโจทย์ปัญหาและร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาในใบ
กิจกรรมประกอบการอธิบายจากครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
1.3 ขั้นฝึกทักษะ เป็นขั้ นที่นักเรียนแต่ละคนเริ่มทาแบบฝึกทักษะตอนที่ 1 จากนั้นสลับกับเพื่อนใน
กลุ่มคาตอบจากเฉลยของแบบฝึกทักษะ คนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 75% ให้ข้ามไปฝึกทักษะตอนที่ 3 ส่วนคนที่ได้
คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ 75% ให้กลับไปวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและศึกษาเนื้อหาเดิมอีกครั้ง แล้วจึงไปทาแบบ
ฝึกทักษะตอนที่ 2 (คู่ขนานกับตอนที่ 1) และตอนที่ 3 ตามลาดับ จนกว่าจะได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 75%
1.4 ขั้นทดสอบย่อย เป็นขั้นที่นักเรียนทาแบบทดสอบย่อยด้วยตนเองไม่มีการปรึกษาหารือกันโดยเริ่ม
จากท าแบบทดสอบย่ อ ยฉบั บ A จ านวน 5 ข้ อ แล้ ว สลั บ กั บ เพื่ อ นในกลุ่ ม เพื่ อ ตรวจให้ ค ะแนนจากชุ ด เฉลย
คนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 80% เพื่อนในกลุ่มจะเซ็นชื่อลงในกระดาษคาตอบเพื่อแสดงว่าได้การรับรองจากกลุ่ม ส่วน
คนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ 80% เพื่อนในกลุ่มหรือครูจะช่วยให้คาปรึกษา จากนั้นไปทาแบบทดสอบย่อยฉบับ B
(คู่ขนานกับฉบับ A) จนกว่าจะได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 80% จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้
1.5 ขั้นสรุปผลงานกลุ่ม เป็นขั้นที่ครูประกาศคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม ให้รางวัล กล่าวชมเชย
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
นั ก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค ที ม ช่ ว ยเหลื อ รายบุ ค คลเสริ ม ด้ ว ย
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย 11.58 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
38.60 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 24.21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.70 ดังนั้น นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
สอดคล้องตามสมมติฐาน
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
นั ก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค ที ม ช่ ว ยเหลื อ รายบุ ค คลเสริ ม ด้ ว ย
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาได้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ย 31.45 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 78.62 ดังนั้น นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
สอดคล้องตามสมมติฐาน
อภิปรายผล
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
ทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง โดยใช้การเรียน
แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้เนื่องจากเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการทางานเป็นกลุ่มและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิป ราย
ร่วมกันด้วยภาษาของนักเรียนเอง ทาให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจและจดจาได้ดียิ่งขึ้น
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป ส่งผลให้กิจกรรมการเรียนรู้ประสบความสาเร็จ สอดคล้องกับ สลา
วิน (Slavin. 1990: 64) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลช่วยให้เกิดแรงจูงใจและ
การกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง โดยเด็กที่เรียนช้ามีจะเวลาศึกษาในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจมาก
ขึ้น ส่วนเด็กที่เรียนเร็วจะใช้เวลาศึกษาน้อยและมีเวลาไปทาอย่างอื่น เช่น ช่วยเหลือเพื่อ นที่เรียนอ่อน เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดีทาให้เกิดการยอมรับในกลุ่มโดยเด็กเก่งยอมรับ
เด็กอ่อนและเด็กอ่อนเห็นคุณค่าของเด็กเก่ง อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของครูในการสอน ทาให้ครูมีเวลาที่จะช่วย
ส่งเสริมหรืออภิปรายปัญหากับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของตนเองมากขึ้นและทราบความก้าวหน้าของตนเองตลอดเวลา
ทั้งนี้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการวิจัยที่ให้ผู้วิจัย ครู
ผู้ช่วยวิจัยและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วางแผนการจัดกิจกรรม วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาวงจรปฏิบัติการต่อไป ทาให้
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (2555: 24) ที่ได้
กล่าวถึงความสาคัญและความจาเป็นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้ว่า เป็นการให้โอกาสครูในการสร้างองค์
ความรู้ ทักษะการทาวิจัย การประยุกต์ใช้ การตระหนักถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น อีก
ทั้งเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรงเนื่องจากช่วยพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
ช่วยทาให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการวิจัย
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนจริง ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อย
ละ 38.60 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 80.70 ดังนั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคล มีขั้นตอนการดาเนินการอย่างเป็นระบบมีความสอดคล้องและ
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้และฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเฉพาะใน
ขั้นนาเสนอเนื้อหาใหม่ นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุ่มด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ส่วนใน
ขั้นฝึกทักษะ นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองผ่านแบบฝึกทักษะ ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพล
ยา ทาให้นักเรียนมีความมั่นใจและเกิดการเรียนรู้ที่คงทน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวัลย์ ทองกุล (2554) ลือชัย นรสาร (2554) สมชัย อินมียืน (2553) สุรพงษ์ ทองเวียง
(2551) และ ปาณิศา คมนัย (2550) ที่ได้นาการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลมาใช้ในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ และพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผลที่ได้จากการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนที่เรียนโดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบว่านักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ 78.62 ดังนั้น นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้เนื่องมาจาก การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลาดับขั้นตอน
ชัดเจนเรียงจากง่ายไปยากและเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยขั้นทบทวนความรู้เดิม
ด้วยการใช้คาถามง่ายๆ ทาให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่จะเรียน ขั้นนาเสนอเนื้อหาใหม่
ด้วยการยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่นักเรียนคุ้นเคย ทาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคาถามและและมีความ
มั่นใจในการแสดงความคิดเห็น ขั้นฝึกทักษะ ด้วยการให้นั กเรียนทาแบบฝึกทักษะที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา ทาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องแสดงความคิดและหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนมีอิสระใน
การคิ ดแก้ปั ญ หา ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและสามารถเลือกใช้ยุทธวิธีได้เหมาะสม มีความ
สนุกสนานและความสามารถยืดหยุ่นในการแก้ปัญ หาของตนเองได้ ทาให้เกิดความภูมิใจในตนเองดังที่บรูเนอร์
(Bruner, 1963: 1-54 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2555: 66) ได้เสนอความคิดว่าการที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่
ได้ผลดีที่สุดนั้น คือ การให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และค้นพบด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ที่สร้างขึ้นเองนี้จะเป็นฐานให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สาหรับขั้นทดสอบย่อย ทาให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนเองในการแก้ปัญหา และขั้นสรุปผลงานกลุ่ม ทาให้นักเรียนได้รับทราบถึงพัฒนาการของกลุ่มเพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือกัน ในการเรียนรู้ต่อไป แสดงให้ เห็น ว่าการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค ทีมช่ วยเหลือรายบุค คลเสริมด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ครูผู้สอนที่มีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ควรศึกษาให้เข้าใจในการจัดกิจกรรม ควร
วางแผนให้รอบคอบ เลือกกิจกรรมและสื่อให้เหมาะสม จึงจะทาให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุก น่าสนใจ ตื่ นเต้น
เกิดผลดีทั้งครู และนักเรียน
1.2 ก่ อ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ครู ผู้ ส อนควรศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรม
ตรวจสอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนให้พร้อมและจัดห้องเรียนให้เหมาะสม
1.3 ในระหว่างการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนควรใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น การให้รางวัล มอบเกียรติ
บัตร หรือคาชมเชย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจ กระตือรือร้น และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
1.4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรควบคุมเวลาให้ทันตามกาหนด โดยเฉพาะในขั้นฝึก
ทักษะ เพราะนักเรียนจะใช้เวลาในขั้นนี้นาน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือ
รายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ในเนื้อหาอื่น ๆ ด้วย เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการใช้
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาที่แตกต่างกัน
2.2 ควรนาแนวคิดของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือรายบุคคลไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
นักเรียนหรือโรงเรียนของตนเอง
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง
TRAINING CURRICULUM DEVELOPMENT FOR INCREASING THE QUALITY OF LIFE IN THE AGING,
KOHKHA SUB-DISTRICT MUNICIPALITIES, LAMPANG PROVINCE.
อัจฉรา เมฆสุวรรณ1 บุญฑวรรณ วิงวอน2 และ ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช3
Atchara Meksuwan1 Boonthawan Wingwon2 and Kajohnsak Wongwirach3
1อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
2รองศาสตราจารย์ ดร. ประธานหลักสูตร ปร.ด.การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
3อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตาบล
เกาะคา จังหวัดลาปาง มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อพัฒ นาหลักสูตรฝึกอบรมต่อการเพิ่มคุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลเกาะคา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษากับผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้ สู งอายุ เขตพื้ น ที่ เทศบาลต าบลเกาะคา อ าเภอเพาะคา จั งหวั ดล าปาง โดยใช้ เครื่ องมื อในการรวบรวมข้ อมู ล
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การเสวนากลุ่มย่อย การประชุมกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การกาหนดและพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้สาหรับโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเกาะคา
เกิดจากการวิเคราะห์กิจกรรมและหลักสูตรที่มีอยู่ รวมทั้งการนาเสนอหลักสูตรที่สามารถต่อยอดหรือขยายผลทั้งในระดับ
กลุ่มและระดับบุคคลของผู้สูงอายุได้ โดยหลักสูตรนาร่องในการดาเนินการคือหลักสูตรการทาพิมเสนน้า และการทา
น้ามันนวดไพล ที่เน้นกระบวนการที่สะดวก ทาได้จริงและมีทรัพยากรอยู่ในชุมชน โดยการกาหนดหลักสูตรเกิดจาก
ความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลัก และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนและให้การสนับสนุน
คาสาคัญ : ผู้สูงอายุ, หลักสูตร, การมีส่วนร่วม
ABSTRACT
A study in the topic of participatory training curriculum development to increase life
quality for the elderly in Kokha sub-district municipality, Lampang province had the objectives to
develop training curriculums to increase the quality of life for the elderly, Kokha sub-district
municipality, Kokha district, Lampang province, using a qualitative research method by studying
the elderly in schools for the elderly in Kokha sub-district, Kokha district, Lampang province. The
tools for data collection consisted of unstructured interview form, small group discussions, group
meetings using contents analysis. The research findings discovered that the curriculum
specifications and development for the schools for the elderly of Kokha sub-district municipality
came from the analysis of the existing activities and curriculums including the presentation of
curriculums that could continue or extend the results at the group and the individual levels of
the elderly. The prototype curriculums in operations were the curriculum to make water
camphor and the curriculum to make massaging oil from Plai or cassumunar ginger stressing the
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process that was convenient, practical and having resources in the community by specifying that
the curriculums mainly came from the needs and wants of the elderly and had concerned
agencies join in the drive and support.
Keywords : The Elderly, Curriculum, Participation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมไทยกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสาคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่
มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 หรือมีประชาชนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7 ซึ่งเท่ากับว่า
ประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากว่า 10 ปี เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงมีผลต่อ
สภาพทางสังคม สภาวะทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศ
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยแผนผู้สูงอายุแห่งชาติมียุทธศาสตร์ของแผนด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุเน้นการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น ในด้านของผู้สูงอายุ
เอง มีความกังวลที่จะต้องเผชิญกับช่วงวัยการเปลี่ยนผ่านของชีวิตที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมายจึงเป็น
สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต หรือต้องมีการปรับระบบวิถีการดาเนินชีวิตใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ
อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ทั้งความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือร่างกาย (Physiological) ด้านอารมณ์ (Emotional)
ด้านการเรียนรู้ สติ ปั ญ ญา (Cognitive) ด้ านเศรษฐกิ จ (Economic) และสถานภาพทางสังคม (Social Status)
(จรัญญา วงษ์พรหม และคณะ, 2558)
ในขณะที่การพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ส่งผลทาให้ประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้น จานวนผู้สูงอายุก็
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทาให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีก 6 ปีข้างหน้า การออกกาลังกาย
จึงเป็นสิ่งสาคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะทาให้ผู้สูงอายุสามารถมีสุขภาพที่ดี ลดการพึ่งพิงผู้อื่น ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันไม่
เจ็บป่วยง่าย การออกกาลังกายจึงมีความสาคัญสาหรับผู้สูงอายุ มิใช่เพียงเพื่อให้ร่างกายของผู้สูงอายุแข็งแรงเพียง
เท่านั้น แต่เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทาให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน เมื่อออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอช่วยให้ดูแก่
ช้าลดลงว่าคนอายุเท่ากันในวัย 60 ปี ทั้งนี้ภายใต้การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางและ สสส. เพื่อนาไปสู่การดาเนินโครงการวิจัยและจากการ
ดาเนินการลงพื้นที่เขตเทศบาลตาบลเกาะคา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน ในวันที่
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ที่จะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายร่วมกัน คือ “การพัฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิตผู้ สูงอายุ ” โดยใช้ ข้อ มูล RECAP/TCNAP และข้อ มู ลที่ ได้จ ากนั กวิจั ยร่วม (อปท.) เป็ นกลไกในการ
ขับเคลื่อนงานร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายหลักของงานวิจัย 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1) กลุ่มผู้สูงอายุ (2) เทศบาลตาบล
เกาะคา และ (3) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง การมีส่วนร่วมของชุมชนทาให้ชุมชนนั้น เป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้นา
ทุกอย่าง ซึ่งไม่ใช่การกาหนดภายนอกแล้วให้ชุมชนเข้าร่วม เป็นเรื่องที่ชุมชนคิดเองปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่
ผู้สูงอายุ ประกอบกับแผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มีจุดมุ่งหมายของการพัฒนาให้ประชาชนมี
สุขภาพดีอย่างถ้วนหน้า และได้รับความเอาใจใส่อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ ม และได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เทศบาลตาบลเกาะคาได้มีการดาเนินโครงการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่ น โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน และโครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ มีหน่วยงานที่
สนับสนุน ได้แก่ รพ.สต.ท่าผา อบจ.ลาปาง/สน.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาปาง (เทศบาลตาบลเกาะคา, 2560)
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ประกอบกับการศึกษาบริบทเชิงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพบว่า พื้นที่มีประเด็นปั ญหา
ในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นพื้นฐานที่เป็นความต้องการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและขาดการรวบรวมข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ทางด้านการบริหารจัดการแก่เทศบาลตาบลเกาะคาที่มีความชัดเจน เพื่อเอื้อต่อการให้บริการตามความ
ต้องการส่งเสริมในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัด
ลาปาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านสุขภาพที่ดีต่อผู้สูงอายุโดยชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒ นาหลักสูตรฝึกอบรมต่อการเพิ่มคุ ณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลเกาะคา อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่เรียนอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเกาะคา ทั้งชายและหญิง และอาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเกาะคา ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเกาะคาเกิดการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ และเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้กับผู้สูงอายุ และร่วมดาเนินการให้ได้มาซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลเกาะคา
หลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง หลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากความต้องการของผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเกาะคา โดยนาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเกาะคา
คุณภาพชีวิต หมายถึง ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
มีสุขภาพจิตใจที่สดใส มีรายได้หลักและรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการปรับตัวให้เหมาะสมและทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
กรอบแนวคิดและกรอบกระบวนการในการวิจัย
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ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย
ขั้นทาความเข้าใจปัญหา

ขั้นกาหนดรูปแบบแนวทาง
ดาเนินงาน

ขั้นดาเนินการ

นวัตกรรมที่ได้รับ

ดาเนินโครงการระยะเริม่ ต้นโดย
ศึกษาปัญหาร่วมกันกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้บริหาร นักวิชาการ
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง เทศบาลตาบล
เกาะคา

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่
เพิ่มคุณภาพชีวิตสาหรับผูส้ ูงอายุ
แบบมีส่วนร่วม
1. ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงร่าง
การวิจัย
2. ยกร่างรูปแบบกิจกรรมโดย
สังเคราะห์จากข้อค้นพบจาก
การดาเนินโครงการระยะ
เริ่มต้นเชิงนโยบาย
3. ร่วมดาเนินโครงการ

การนาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
สาหรับผูส้ ูงอายุ
มาทดลองใช้กับกลุ่มผู้สงู อายุ
เป้าหมาย

1. ได้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
สาหรับผูส้ ูงอายุ
2. ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหลักสูตรและ
ประเมินความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรม

สร้างความร่วมมือกับผูบ้ ริหาร นักวิชาการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบเกาะคา เพือ่ ขับเคลื่อนนวัตกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยโดยผู้ วิจัยมุ่งเน้นการดาเนินการและประยุกต์ใช้ตามแนวคิดการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยเริ่มกระบวนการในการวิเคราะห์ลักษณะและสภาพความต้องการ/ปัญหา การ
ดาเนินการในการกาหนดรูปแบบและแนวทางการดาเนินกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินการภายหลังข้อเสนอแนวทาง
ในการดาเนอนงานและการวิเคราะห์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นขากการดาเนินการวิจัย แล้วนาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ผลการวิจัยในขั้นตอนต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง” คณะผู้วิจัยได้ทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ใช้พื้นที่เทศบาล
ตาบลเกาะคา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เครื่องมือการวิจัย คือ การประชุมและการจัดเวทีลงพื้นที่เสวนา กับ
ผู้สูงอายุในโรงเรียนเทศบาลตาบลเกาะคา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
ประชากร : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีประชากร คือ กลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60
ปีขึ้นไป มีทั้งหมด 1,276 คน ได้แก่ ประชากรผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่เทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง แบ่ง
ออกเป็น เพศชาย จานวน 488 คน และเพศหญิง จานวน 788 คน ในเทศบาลตาบลเกาะคา ซึ่งจะรวบรวมข้อมูล
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ผ่านแบบสอบถาม ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่มย่อยจะใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุ นักวิชาการ และผู้บริหาร
เทศบาลตาบลเกาะคา (เทศบาลตาบลเกาะคา, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง : เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก คณะผู้วิจัย
ได้ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างทั้งการสุ่มที่อาศัยและไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยเจาะจงไปที่กลุ่มผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้นาและผู้บริหารในเทศบาลตาบลเกาะคา และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในพื้นที่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : ในการดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือใน
การวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การเสวนา
การวิเคราะห์ข้อมูล : ในการดาเนิ น การการวิเคราะห์ ข้อมู ลผู้วิจั ยมุ่งใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเนื้ อหา
(content analysis) ในการวิเคราะห์โดยเชื่อมโยงกับคาถามการวิจัย โจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย
ผลการวิจัย
จากการดาเนินโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งได้ผลการดาเนินการวิจัยและนาเสนอในบทความวิจัยนี้สามารถ
นาเสนอผลการศึกษาตามกรอบกระบวนการวิจัยดังนี้
การวิเคราะห์บริบทของปัญหาผู้สูงอายุในพื้นที่ความรับผิดชอบเทศบาลตาบลเกาะคา
จากการด าเนิ น กิ จ กรรมการวิ เคราะห์ บ ริบ ทของปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ สู ง อายุ ในพื้ น ที่ ค วาม
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลเกาะคา ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินกิจกรรมการเสวนากลุ่มย่อย ประกอบด้วยผู้บริหารชมรม
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลเกาะคา นักวิชาการศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข และผู้บริหารในพื้นที่เทศบาลตาบลเกาะคา
โดยสามารถถอดองค์ความรู้ความต้องการของผู้สูงอายุโรงเรีย นเทศบาลตาบลเกาะคา ในการจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อย
พบว่า ก่อนเริ่มการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเกาะคามาจากการรวมกลุ่มของสภาผู้สูงอายุ จังหวัดลาปาง
เมื่อประมาณ 1 ปี ที่ผ่านมา แล้วขยายออกมาเป็นการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในแต่ลหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านในเทศบาล
ตาบลเกาะคา มีจานวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านผึ้ง, หมู่ที่ 4 บ้านท่าผา, หมู่ที่ 5 บ้านไร้อ้อย, หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ
คา, หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าแม่ปูน, หมู่ที่ 10 บ้านหนองจอก และหมู่ที่ 11 บ้านแสนตอ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในแต่ละ
หมู่บ้านได้รับการดูแลและประสานงานผ่านเทศบาลตาบลเกาะคา โดยกิจกรรมหลักที่ของชมรมผู้สูงอายุในช่วงนั้น
ได้แก่ (1) กองทุนวันละบาท (2) การจัดสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อเข้าโรงพยาบาล
นอกจากนี้ ยังมีกิจ กรรมที่ ส่งเสริมคุ ณ ภาพชี วิตที่ ทางเทศบาลและหน่ วยงานภาครัฐที่ เข้ามาสนับ สนุ น
งบประมาณเป็นจานวนมากสาหรับ ผู้สูงอายุในโรงเรียน อาทิ การอบรมด้านอาชีพ ประกอบด้วย (1) การจักสาน
(บ้านศาลา) (2) การทาตุง (บ้านแสนตอ) (3) ประดิษฐ์ดอกไม้ (บ้านผึ้ง) (4) เลี้ยงไส้เดือน (บ้านผึ้ง) (5) ขยะแลกของ
(6) ผ้ามัดย้อม (7) ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น การอบรมให้ความรู้ ได้แก่ (1) การปรับตั วในสังคม (2) การสร้างเสริม
สุขภาพและการสร้างเสริมความสุข (3) ชราอย่างมีคุณภาพ และ (4) ไม่สร้างภาระให้บุตรหลาน เป็นต้น การส่งเสริม
ศักยภาพให้เกิดกับผู้สูงอายุ เช่น การออมเงิน/ออมบุญวันละบาท และการออกกาลังกาย เป็นต้น การฟังเทศนา
ธรรม โดยกิจกรรมต่างๆ จะดาเนินการภายใต้ความสนใจของผู้สูงอายุซึ่งกาหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00 –
12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตาบลเกาะคา
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์บริบทและความต้องการของผู้สูงอายุตาบลเกาะคา

ในส่วนของคุ ณ ภาพชี วิตของผู้สูงอายุดีขึ้ นเนื่องจากกิจ กรรมที่ เทศบาลตาบลเกาะคาและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้เสริม
โครงการไม่ทอดทิ้งกันที่ทาให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งจากสังคม กิจกรรมการให้ค วามรู้แก่ผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว และการสร้างเครือข่ายระหว่างหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้าน
แต่ละกิจกรรมที่เทศบาลตาบลเกาะคาได้จัดเตรียมมาให้แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียน ทาให้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
เกาะคามีความเข้มแข็ง สาหรับประเด็นปัญหาของผู้สูงอายุในโรงเรียนเทศบาลตาบลเกาะคา พบว่า ผู้สูงอายุยังมี
ความต้องการสืบสานคาพื้นเมืองหรือคาพื้นบ้าน เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้และเข้าใจ สามารถสื่อสารเป็นภาษา
พื้นเมืองได้ ซึ่งตอนนี้การสื่อสารด้วยคาพื้นเมืองเริ่มจะสูญหาย เพราะใช้การสื่อสารด้วยภาษากลางเป็นส่วนใหญ่ใน
การสื่อสาร สาหรับการรวมกลุ่มผู้สูงอายุยังมุ่งเน้นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนที่จะได้รับจากการทากิจกรรมที่
ก่อให้เกิดรายได้เป็นส่วนใหญ่จึงขาดการรวมกลุ่มที่ดีเพื่อสร้างความสามัคคีและมองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
รวมทั้งจากการวิเคราะห์ประเด็ นถึงปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ยังพบว่า ผู้สูงอายุมีความถนัดด้านงาน
ฝีมือ มีความสนใจในการเรียนรู้ทางอาชีพเพื่อนาไปต่อยอด เช่น การถักกระเป๋า การสอนทาการบูร การทาบายศรี
เป็นต้น อีกทั้งในการเรียนรู้ทางอาชีพแต่ละครั้งจะมีวิทยากรสับเปลี่ยนมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ได้รับการ
ถ่ายทอดในแต่ละครั้งเป็นเพียงแค่การเรียนรู้จากที่ได้รับการสอนเท่านั้น แต่ยังไม่เกิดการต่อยอด
ภาพที่ 3 การวิเคราะห์แนวทางการต่อยอดความต้องการเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุตาบลเกาะคา
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การจัดทาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพเสริมแก่ผู้สูงอายุ
จากประเด็ น ความต้อ งการในการขยายผลขององค์ ค วามรู้แ ละการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้เพื่ อน าไปสู่การ
เสริมสร้างรายได้ของผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลเกาะคา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ซึ่งมีความต้องการในการสร้างและ
พัฒ นาหลักสูตรการอบรมเพื่อพั ฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการประกอบอาชีพเสริมและรายได้เสริมของ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งจากการระดมความความเห็นความต้องการจากตัวแทนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเกาะคา
จึงนาไปสู่การกาหนดหลักสูตรสาหรับการทากิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเกาะคา โดยมุ่งเน้นให้ เป็น
การอบรมที่ทาให้เกิดอาชีพที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีแนวคิดของการนาสมุนไพรในชุมชนเกาะคานามา
สร้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ และนาไปสร้างอาชีพในนามของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเกาะคา โดยมี
การทดลองจั ดการอบรมในหลัก สูต รการท าพิ มเสนน้ า และการท าน้ ามัน นวดไพล โดยมี วิท ยากรจากวิท ยาลั ย
อาชีวศึกษาลาปาง อาจารย์กนกกร อินต๊ะรัตน์ ครูประจาแผนกวิชาคหกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดและดาเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้สูงอายุดังภาพที่ 4 ต่อไปนี้
ภาพที่ 4 การอบรมหลักสูตรการทาพิมเสนน้า และการทาน้ามันนวดไพลสาหรับผู้สูงอายุตาบลเกาะคา
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ประสิทธิผลของการดาเนินการจัดทาหลักสูตร
ภายหลังการดาเนินการทดลองจัดทาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมของผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ความสะดวกในการทา รวมทั้งความสามารถในการต่อยอดภายหลังเสร็ จสิ้นการอบรมซึ่ง
สามารถบรรจุหลักสูตรดังกล่าวในกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุได้นั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการในการประเมินประสิทธิผล
ของการจัดทาหลักสูตรโดยใช้การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการอบรม ผู้บริหารในชมรม โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้ง
ผู้บริหารเทศบาลตาบลเกาะคา พบว่า ผู้สูงอายุมีความพอใจในการดาเนินการหลักสูตรอบรมทั้ง 2 หลักสูตร เนื่องจาก
มีความสะดวก ทาง่าย และสามารถนาพืชในท้องถิ่นมาแปรรูปได้ รวมทั้งอุปกรณ์สามารถหาซื้อได้ง่าย นอกจากนี้
ภายหลังการดาเนินการผลิตแล้วสามารถนาผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายในนามของโรงเรียนผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุบาง
กลุ่มที่อยู่ในชุมชนเดียวกันและทางาน ทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนด้วยกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบกลุ่ม
อาชีพ สามารถนาความรู้ทีได้จากการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรไปขยายผลเพื่อนาไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์และจาหน่ายทั้ง
ในชุมชนและนอกชุมชนได้
และจากการดาเนิ น การจัดท าหลักสูตรเพื่ อการส่งเสริมสุขภาพและความรู้ของผู้สูงอายุในชุ ม ชนด้วย
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเกาะคา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปางนั้นสามารถ
นาเสนอการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีส่วนร่วมดังภาพที่ 5 ต่อไปนี้
ภาพที่ 5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมสาหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมของผูส้ ูงอายุ
หลักสูตรที่ใช้
การรวมตัวของผูส้ ูงอายุ

ลักษณะการรวมกลุ่ม
ความต่อเนื่องการดาเนินกิจกรรม

การใช้หลักสูตรใน
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ

หลักสูตรที่เพิ่มขึ้น

ความต้องการร่วมของผูส้ ูงอายุ

จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุของ
เทศบาลตาบลเกาะคา โดยเกิดจากการรวมตัวของผู้สูงอายุเพื่อทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการกาหนดรูปแบบ
กิจกรรม ลักษณะกิจกรรมและความต่อเนื่องของกิจกรรม รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาของการดาเนินกิจกรรม
ซึ่งจะมีหลักสูตรที่กาหนดขึ้นมาตามรูปแบบของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และการกาหนดหลักสูตรใหม่เพื่อใช้ใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งมีปัจจัยหลักคือ การมีส่วนร่วมในการคิด นาเสนอ คัดเลือกและตัดสินใจกาหนดหลักสูตรเพื่อใช้
ในกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเกาะคา โดยภายหลังจากที่
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ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร จะสาไปสู่ความมุ่งมั่นและความสนใจในการเข้าร่วม
กิจ กรรมตามหลัก สูตร รวมทั้ งการขยายผลของการอบรมตามหลัก สูตรต่างๆ ที่ สามารถขยายผลไปสู่ก ารใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ อันก่อให้เกิดประสิทธิผลของการใช้หลักสูตรที่ได้ร่วมกันนาเสนอและบรรจุในกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาล
ตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยซึ่งนาเสนอในบทความนี้คือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลเกาะคา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ซึ่งการดาเนินโครงการวิจัยยัง
ไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยยังอยู่ในระยะที่ 2 ของการดาเนินโครงการวิจัย ซึ่งผลการศึกษาที่นาเสนอในบทความนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยทั้งหมด ทั้งนี้ในการอภิปรายผลการวิจัยผู้วิจัยจึงขอนาเสนอการอภิปรายผลการวิจัย
ภายใต้วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่ อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลเกาะคา
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ซึ่งจากผลการวิจัยในระยะที่ 1 สามารถกาหนดหลักสูตรการอบรมสาหรับ ใช้ ใน
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลเกาะคา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง จานวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรการ
ทาพิมเสนน้า และการทาน้ามันนวดไพล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้ง
ผู้บริหารเทศบาลมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งสะท้อนความ
ต้องการในการรับการอบรมหลักสูตรที่สามารถนาไปต่อยอด และขยายผลทั้งในด้านของเศราฐกิจในครอบครัวหรือ
การสร้างเสริมสึขภาพของผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่นาไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สามารถพิจารณาได้ 2 มิติ
คือ มิติทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ คือ การที่หลักสูตรได้กาหนดให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายตามศักยภาพแต่ละคนในการทากิจกรรม สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุได้ออกแรงหรือช่วยในการออกกาลังกาย
โดยทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามศักยภาพร่างกายของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทางด้านคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ทางกายภาพ (Physical Well-being) ด้านความเป็นอยู่ทางกายภาพ
หมายถึง ลักษณะทางสุขภาพซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัย การมีสุขภาพดี การมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาหารและโภชนาการ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกาย
และการดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Batista Vitorino and Martins da Silva (2010) ที่ค้นพบว่า
กิจกรรมทางกายภาพและการเคลื่อนไหวอาจเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ และทา
ให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจอีกด้วย รวมทั้งการที่ผู้ สูงอายุได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมในการ
ดาเนินกิจกรรมตามหลักสูตร จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิต
ด้านความสั มพั น ธ์ระหว่างบุ ค คล (Interpersonal Relations) ด้านความสัมพั น ธ์ระหว่างบุ ค คลจะเกี่ยวข้องกั บ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการมีมิตรภาพ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายใต้บริบทสถานที่ทางานหรือบริบท
ครอบครัว นอกจากนี้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังเกี่ยวข้องกับภาวะความโดดเดี่ยวเดียวดาย การสนับสนุน
ช่วยเหลือจากเครือข่ายทางสังคม ความใกล้ชิดสนิทสนมและความรัก
นอกจากนี้ในมิติทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การที่ผู้สูงอายุได้รับการอบรมผ่านหลักสูตรที่สามารถนาไป
ต่อยอดหรือขยายผลไปสู่การสร้างรายได้เสริมของผู้สูงอายุ จะทาให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองในฐานะที่
สามารถหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว หรือไม่ตกเป็นภาระของครอบครัวที่ส่งผลให้สุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุดีขึ้น ซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพชีวิตด้านลักษณะทางอารมณ์ (Emotional Well-Being) ด้านลักษณะทางอารมณ์จะ
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการงานอาชีพ ที่อยู่อาศัย การช่วยเหลือสนับสนุน ความพึงพอใจในกลุ่มทางสังคมของ
ตนเอง นอกจากนี้ด้านลักษณะทางอารมณ์ ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต มโนภาพแห่งตน การไร้ความเครียดและ
ความสุ ขในการดาเนิ น ชี วิต รวมทั้ งเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น กับ Schalock and Verdugo (2002) ได้ส รุป และ
สังเคราะห์ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตจากงานวิจัยและบทความทางการศึกษา พบว่าปัจจัยหลัก ของคุณภาพชีวิตพิจารณา
จาก 8 ปัจจัยหลัก คือ สภาพอารมณ์ ที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒ นาตนเอง
สภาพทางร่างกายที่ดี การตัดสินใจด้วยตนเอง การรวมกลุ่มทางสังคม และสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้ง Antonucci,
Fuhrer and Jackson (1990) ที่ชว้ี า่ มโนมติของผู้สูงอายุที่ประสบความสาเร็จการดารงชีวิต จะเกี่ยวข้องกับมิติด้าน
สุขภาพ มิติด้านสุขภาพจิต และมิติทางด้านสังคม โดยมิติด้านสุขภาพจะกล่าวถึงเรื่องการเลือกและการบริโภค
พฤติกรรมการรับประทาน ยารักษาโรค และการออกกาลังกาย/การเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งสอดคล้อง Drewnowski
and Evans (2001) ที่กล่าวว่าการออกกาลังกาย และการเลือกบริโภคอาหารเป็นสิ่งสาคัญในการยกระดับสุขภาพที่
ดีของผู้สูงอายุ
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การรับรู้คุณค่าโดยรวม ความดึงดูดใจของตัวเลือก และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
PERCEIVED OVERALL VALUE, ALTERNATIVE ATTRACTION, AND FURNITURE DESIGN AFFECTING
HOME FURNITURE PURCHASE DECISION OF CONSUMERS IN BANGKOK
อิสรียาพร พรหมหาญ1 และ นิตนา ฐานิตธนกร2
Issariyaporn Prhomhan1 and Nittana Tarnittankorn2
1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2 ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาการรับรู้คุณค่าโดยรวม ความดึงดูดใจของตัวเลือก และการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่มาร่วมงานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านในงาน Thailand
Furniture and Houseware Fair 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา จานวน 200 คน และใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า ความดึงดูดใจของตัวเลือกส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การ
รับรู้คุณ ค่าโดยรวม ด้านคุณค่าทางสังคม คุณ ค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางการใช้งาน ตามลาดับ โดยร่วมกัน
พยากรณ์การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครได้ คิดเป็นร้อยละ 71.4 ส่วนการ
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รับ รู้ คุ ณ ค่ า โดยรวม ด้ า นคุ ณ ค่ า ทางจิ ต ใจไม่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เฟอร์นิ เจอร์ ต กแต่ ง บ้ า นของผู้ บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ : การรับรู้คุณค่าโดยรวม, ความดึงดูดใจของตัวเลือก, การตัดสินใจซื้อ
ABSTRACT
This research was aimed primarily to study the perceived overall value, alternative
attraction, and furniture design affecting home furniture purchase decision of consumers in
Bangkok. Close-ended questionnaires were passed the verification of reliability and content
validity for data collection. The samples consisted of 200 consumers who attended Thailand
Furniture and Houseware Fair 2017 at Bangkok International Trade and Exhibition Centre: BITEC,
Bang Na. Inferential statistics for the hypothesis testing was multiple regression analysis. the
results revealed that alternative attraction had the strongest weight of relative contribution home
furniture purchase decision of consumers in Bangkok, followed by the furniture design, perceived
overall value in terms of social value, economic value, and Unitarian value. These factors
explained the impact toward home furniture purchase decision of consumers in Bangkok
accounting for 71.4 percent. However, perceived overall value in terms of emotional value did
not affect home furniture purchase decision of consumers in Bangkok.
Keywords : Perceived Overall Value, Alternative Attraction, Purchase Decision
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ถือได้ว่ามีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่อาศัยการใช้
วัตถุดิบภายในประเทศเป็นสาคัญ เน้นการจ้างช่างฝีมือในประเทศ และประมาณร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการไทย
ส่วนใหญ่ทาการผลิตเพื่อส่งออก (มาร์เก็ตเทียร์, 2560) จากนโยบายของภาครัฐที่ออกนโยบายเพื่อการอยู่รอดของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและสินค้ามากขึ้น โดยเน้นการลดการใช้ทรัพยากร และ
ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบการผลิตเชิงปริมาณ ไปสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจาเพาะของ
ผู้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะกลุ่ ม ในตลาดโลก โดยการต่ อ ยอดฐานความรู้ ที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพ ทั้ ง ภู มิ ปั ญ ญาด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ควบคู่กับความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย โดยมีการศึกษา
วิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยในเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถตอบโจทย์กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคของประชากรโลก ซึ่งผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ทิศ ทางของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไทยในอนาคตจะแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์เพื่ อสิ่งแวดล้อม (Eco-furniture) เฟอร์นิเจอร์
อเนกประสงค์ (Multifunction Furniture) เฟอร์ นิ เจอร์ ผ สมผสานวั ฒ นธรรม (Cultural-mixed Furniture)
เฟอร์ นิ เจอร์ เน้ น ประโยชน์ ใช้ ส อย (Functionalism Furniture) และเฟอร์ นิ เจอร์ เพื่ อ สุ ข ภาพ (Furniture for
Health) โดยรัฐบาลไทยได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับศักยภาพและ
บริบทของประเทศและกาหนดวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทย เป็นสัญลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์เอเชีย” ผ่านการขับเคลื่อน
5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ สนับสนุนการพัฒ นาบุคลากร ส่งเสริมการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์สู่ ภาคอุตสาหกรรม
พัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบ สร้างช่องทางการตลาด และวางโครงสร้างสนับสนุนเพื่อยกระดับการพัฒนาต่อไป
(สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560)
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นอกจากนี้ จากการที่นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้ประชาชนซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยสามารถลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ การสร้างที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้ายังขยายตัวต่อเนื่องจนถึงปี 2570 (ศูนย์บริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม, 2560) ซึ่งในปี 2560 สาหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พบว่า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้น อัน
มาจากปัจจัยบวกที่จะส่งผลดีให้กับตลาด อาทิ การลงทุนของภาครัฐที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสูงขึ้น การ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ทาให้ชาวต่างชาติยังคงเข้ามาลงทุนและซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ด้วย
ปัจจัยบวกดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดกาลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลดีสาหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการลงทุน
สร้างขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแบบบ้านหรือคอนโดมิเนียม (บางกอกซิตี้สมาร์ท , 2559) อย่างไรก็ตามธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ ยังเป็นธุรกิจที่ส่งออกที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไม่น้อยอีกทั้งภายในประเทศก็มีความต้องการต่อเนื่อง
อีกด้วยส่งผลให้การออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ต้องมีการตื่นตัวและปรับตัวให้ทันต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคเช่นกัน การออกแบบและพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์นับเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างมากในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
เพราะนอกจากเฟอร์นิเจอร์จะเป็นเครื่องใช้สอยภายในบ้านแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งภายในบ้าน
เพื่อความสวยงาม สามารถบ่งบอกถึงรสนิยม ความชอบ ตัวตน และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานได้ (ศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรม, 2560)
ในปี 2559 การส่งออกเฟอร์นิ เจอร์ของประเทศไทย มีมูลค่ ารวม 1,094.26 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ขยายตัวร้อยละ 4.12 โดยเฟอร์นิเจอร์ที่มีการขยายตัว ได้แก่ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และที่นอนหมอนฟูก ซึ่งเป็นผลมา
จากความต้องการนาเข้าเฟอร์นิเจอร์ไทยในตลาดอาเซียนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเวียดนามที่มีการนาเข้าจากไทยมาก
ที่สุดในกลุ่มอาเซียนถึงร้อยละ 53.34 ทั้งเฟอร์นิเจอร์สาเร็จรูปและวัตถุดิบที่จะนามาผลิตเป็นเฟอร์นิ เจอร์ในประเทศ
เพื่อรองรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มโรงแรม และรีสอร์ท ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากการเข้ามา
ลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ สาหรับตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์หลักของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และ
ออสเตรเลีย ซึ่งมีมูลค่าส่งออกรวม 535.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนรวมกันร้อยละ 48.93 ของมูลค่าการ
ส่ง ออกเฟอร์นิ เจอร์รวม โดยแบรนด์ ห ลั ก ที่ ส่ งออก ได้ แก่ Deesawat, Elega, Practika, Performax, Mobella,
Highfly, Muller, Index, SB, Koncept, Yothaka, Kiosk (ศู น ย์ วิ จั ย เศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ ฐานราก
ธนาคารออมสิน, 2560) ส่วนภาพรวมตลาดเฟอร์นิเจอร์ในประเทศซึ่งมีมูลค่าประมาณ 80,000 ล้านบาท มีอัตรา
ขยายตัวต่อเนื่องตามตลาดอสังหาริมทรัพย์ (ปรียา เทศนอก, 2560) โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศที่ครองส่วนแบ่ง
ตลาดมากที่สุด ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด มียอดขายต่อปีประมาณ 6,800 ล้านบาท บริษัท โมเดิร์น
ฟอร์ม กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มียอดขายประมาณ 3,200 ล้านบาทต่อปี และบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จากัด มี
ยอดขายประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี (ผู้จัดการออนไลน์, 2560)
อย่างไรก็ดี แนวโน้มของการแข่งขันในตลาดเฟอร์นิเจอร์ต่อไปในอนาคตจาเป็นต้องมุ่งสู่การออกแบบ
(Furniture Design) เพื่ อรองรับ รูป แบบการดาเนิ น ชี วิต ของคนยุค ใหม่ และการเข้าสู่ สังคมผู้ สูงวัย (Mohamad,
Ahmad, Masri and Hamid, 2015) และเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเป็นหลัก เพื่อสร้างความได้เปรียบการ
แข่งขันในเรื่องของต้นทุนการผลิตของประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศจีนและประเทศเวียดนาม (สานักงาน
เศรษฐกิ จ อุต สาหกรรม, 2560) ทั้ งนี้ จากเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการสร้างมูล ค่ าเพิ่ มให้ กั บ สิน ค้ าเฟอร์นิ เจอร์ได้นั้ น
จาเป็นต้องศึกษา และวิเคราะห์ถึงโครงสร้างหลักของอุตสาหกรรม ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ล้วนมีความสาคัญ และสามารถพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสินค้าได้ โดยอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรที่มี และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่เหมาะสมทาให้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เฟอร์นิเจอร์และสร้างความดึงดูดใจของตัวเลือก (Alternative Attraction) ซึ่งสามารถกระทาได้ในหลากหลาย
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รู ป แบบเพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ แ ตกต่ า งกั น (Abdullah, Emme and Lamat, 2013) รวมทั้ ง ผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคยุคใหม่มีการรับรู้คุณค่าโดยรวม (Perceived Overall Value) ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งบ้าน ซึ่งประกอบด้วยคุณค่าทางสังคม (Social Value) คุณค่าทางจิตใจ (Emotional Value) คุณค่าการใช้
งาน (Unitarian Value) และคุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ (Economic Value) และเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Chen and Hu, 2010)
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา การรับรู้คุณค่าโดยรวม ด้านคุณค่าทางสังคม ด้านคุณค่าทางจิตใจ ด้าน
คุณค่าทางการใช้งาน ด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความดึงดูดใจของตัวเลือก และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ในการนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ต่อยอดด้านการออกแบบและผลิต รวมถึงการบริการด้านผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าโดยรวม ประกอบด้วยคุณค่าทางสังคม คุณค่าทาง
จิตใจ คุณค่าทางการใช้งาน และคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความดึงดูดใจของตัวเลือก และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การรับรู้คุณค่าโดยรวม (Overall Perceived Value) หมายถึง การที่ลูกค้ามีการรับรู้ด้านความคุ้มค่าที่
เหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่จัดจาหน่า ยรายอื่นๆ ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ การรับรู้คุณค่า
โดยรวม ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ประกอบด้วยคุณค่าทางสังคม คุณค่าทางจิตใจ คุณค่าการใช้งาน
และคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังนี้
- คุณค่าทางสังคม (Social Value) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิ เจอร์ตกแต่งบ้านที่ผู้บริโภคหรือ
ผู้ซื้อสามารถใช้ ส่งเสริม ฐานะทางสังคมหรือความมี ชื่ อเสียงของผู้บ ริโภค รวมทั้ งเป็ น คุ ณ ค่ าที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม เช่น ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน การใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ทรงคุณค่า อาทิ ไม้สัก หินอ่อน หนังสัตว์ ฯลฯ ช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความภูมิ
ฐาน ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่มีการออกแบบและใช้วัสดุที่ดี รวมถึงมีการผลิตที่ฝีมือประณีตจะทาให้ผู้ใช้ดูดีมี
ฐานะ นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์ที่หรูหราช่วยทาให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ หรือผู้ที่มาเยือนมากขึ้น
- คุณค่าทางจิตใจ (Emotional Value) หมายถึง ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านมีคุณค่าทางจิตใจต่อ
ผู้บริโภค โดยการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจหรือสนองความต้องการสามารถช่วยทาให้ผู้บริโภครู้สึกคลายเครียดและมี
ความสุข รวมถึงการที่ผู้บริโภคมีความรู้สึกมั่นใจและภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าที่ผู้บริโภคได้เลือกหรือคัดสรรมาอย่างดี
- คุณค่าการใช้งาน (Unitarian Value) หมายถึง เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและทาความสะอาด มีคุณภาพดี และสามารถตอบสนองต่อ
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
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- คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ (Economic Value) หมายถึ ง สิ น ค้ า เฟอร์ นิ เจอร์ ต กแต่ ง บ้ า นที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
เศรษฐกิ จ ต่ อ ผู้ บ ริ โภค โดยการที่ ผู้ บ ริ โภคซื้ อ สิ น ค้ า ในช่ ว งที่ มี ก ารลดราคาและมี ก ารเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ในราคาที่
สมเหตุสมผล หรือซื้อสินค้าคุณภาพสูงเหมาะสมและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ความดึ งดู ด ใจของตั ว เลื อ ก (Alternative Attraction) หมายถึ ง การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เฟอร์นิ เจอร์
ตกแต่งบ้านจากห้างร้านหรือแหล่งที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย สินค้าเฟอร์นิเจอร์มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น และ
ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ สามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น
การออกแบบเฟอร์ นิ เจอร์ (Furniture Design) หมายถึ ง การออกแบบเฟอร์ นิ เจอร์ ต กแต่ ง บ้ า นที่ ดี
สามารถตอบสนองวิถีการดาเนินชีวิตของผู้บริโภค โดยมีการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ให้มีลักษณะลักษณะเฉพาะและ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และทันสมัย
การตัดสินใจซื้ อ (Purchase Decision) หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภคกระทาเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการในการเลือกซื้อผลิตภั ณ ฑ์ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน โดยเริ่มจากการรับรู้ค วามต้องการ การค้ นหาข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน การประเมินค่าทางเลือก การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
บ้าน และ การประเมินผลภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านแล้ว
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณค่าโดยรวม ความดึงดูดใจของตัวเลือก และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1

การรับรู้คุณค่าโดยรวม (Overall Perceived Value)
-คุณค่าทางสังคม (Social Value)
-คุณค่าทางจิตใจ (Emotional Value)
-คุณค่าทางการใช้งาน (Unitarian Value)
-คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value)

การตัดสินใจซื้อ
เฟอร์นิเจอร์
(Furniture Purchase
Decision)

ความดึงดูดใจของตัวเลือก (Alternative Attraction)
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Design)

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของงานวิจัย
กรอบแนวความคิดในการวิจัย ข้างต้น แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้คุณค่า
โดยรวม ประกอบด้วย คุณค่าทางสังคม ทางจิตใจ ทางการใช้งาน และทางเศรษฐกิจ ความดึงดูดใจของตัวเลือก และ
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประเภทของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Method) ด้วยแบบสอบถามปลายปิ ดที่ สร้างจากการทบทวนงานวิจั ยในอดีต และผ่ านการตรวจสอบ
เครื่องมือ เพื่อมุ่งค้นหาข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับการรับรู้คุณค่าโดยรวม ความดึงดูดใจของตัวเลือก และ
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งบ้าน ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกับทางกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 40 ชุด และคานวณหาค่าของ Partial R2 เพื่อนาไปประมาณค่าของขนาดตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1977) ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
จากนักวิจัยเป็นจานวนมากสาหรับการกาหนดขนาดตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย (Howell, 2010 และนงลักษณ์
วิรัช ชั ย , 2555) จากการประมาณค่ าตั วอย่ างโดยมี ค่ า Partial R2 เท่ า กั บ 0.0976164 ค่ าขนาดอิ ท ธิพ ล (Effect
Size) เท่ากับ 0.1081762 ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทหนึ่ง (α) เท่ากับ 0.05
จานวนตัวแปรทานาย เท่ากับ 6 อานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 200 ตัวอย่าง
3. การสุ่มตัวอย่าง
สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการสุ่ม ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจก
แบบสอบถาม และทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มาร่วมงานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านในงาน
Thailand Furniture and Houseware Fair 2017 ระหว่างวันที่ 9-17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค
บางนา โดยมี การสอบถามตัวอย่างเบื้องต้นด้วยคาถามคัดกรองตัวอย่างว่า “ท่านเคยซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน
หรือไม่” หากตอบว่า “เคย” ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากตัวอย่างในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามจนครบจานวน
200 ตัวอย่าง
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปิดที่สร้างจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผ่านการทดสอบ ดังนี้
- ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของคาถาม
- ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามทดลองแจกให้กับตัวอย่าง (Pilot Test) จานวน 40
ชุด และนามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS ผลการวิเคราะห์ (Scale Reliability
Analysis) พบว่า ค าถามในแต่ ล ะด้ า นมี ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ า กั บ 0.7150.889 และกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 ชุด พบว่า แต่ละตัวแปรมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.762 – 0.901 ซึ่งผล
ของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ (Nunnally, 1978)
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
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- สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะของ
ข้อมูลที่ปรากฏในแบบสอบถาม ซึ่งค่าสถิติเชิงพรรณนาที่นามาใช้ ได้แก่ การแจกแจงจานวน การหาค่าร้อยละ การ
หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นการศึกษาถึงปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์
และคุณ ภาพเว็บไซต์ ซึ่งใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค กับตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อ ที่ใช้มาตรวั ดอันตรภาค
เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 200)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ผู้เกษียณอายุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,000 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
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จานวน (คน)
79
121
5
70
85
30
10
21
123
56

ร้อยละ(%)
39.5
60.5
2.5
35.0
42.5
15.0
5.0
10.5
61.5
28.0

จานวน (คน)
3
62
83
28
19
5
9
53
74
28

ร้อยละ(%)
1.5
31.5
41.5
14.0
9.5
2.5
4.5
26.5
37.0
14.0
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45,001 - 55,000 บาท
55,001 บาท ขึ้นไป
ความถี่โดยเฉลี่ยในการ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือน
ซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง 2 ครั้งต่อเดือน
บ้าน
3 ครั้งต่อเดือน
มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ต่ากว่า 5,000 บาท
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน 5,000 – 10,000 บาท
โดยเฉลี่ยต่อครั้ง
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 บาท ขึ้นไป

19
17
147
28
17
8
107
56
24
11
2

9.5
8.5
73.5
14.0
8.5
4.0
53.5
28.0
12.0
5.5
1.0

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 85 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 ส่วนเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 และมีรายได้ 25,000 – 35,000 บาทต่อเดือน จานวน
74 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่มีความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน จานวน 147 iคน คิดเป็นร้อยละ 73.5 และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า การรับรู้คุณค่าโดยรวม ด้านคุณค่าทาง
สังคม คุณค่าทางการใช้งาน และคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความดึงดูดใจของตัวเลือก และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยที่
ความดึ ง ดู ด ใจของตั ว เลื อ ก (ß= 0.548) ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เฟอร์ นิ เจอร์ ต กแต่ ง บ้ า นของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (ß= 0.398) การรับรู้คุณค่าโดยรวม ด้าน
คุณค่าทางสังคม (ß= 0.263) คุณค่าทางเศรษฐกิจ (ß= 0.165) และคุณค่าทางการใช้งาน (ß= 0.144) ตามลาดับ
โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครได้ คิดเป็นร้อยละ 71.4
ส่วนการรับรู้คุณค่าโดยรวมด้านคุณค่าทางจิตใจไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัย
ค่าคงที่
การรับรู้คุณค่าโดยรวม

S.D.

b
0.816

การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน
S.E.
ß
t
Sig.
Tolerance
0.268
3.158
0.002
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- คุณค่าทางสังคม

3.956

0.573

0.290

0.066

0.263

2.899

0.004*

0.548

- คุณค่าทางจิตใจ

3.898

0.595

0.098

0.054

0.098

1.632

0.105

0.457

- คุณค่าทางการใช้งาน

3.799

0.623

0.126

0.045

0.144

2.202

0.045*

0.403

- คุณค่าทางเศรษฐกิจ

3.856

0.499

0.156

0.069

0.165

2.248

0.025*

0.539

ความดึงดูดใจของตัวเลือก

3.945

0.598

0.489

0.039

0.548

5.576

0.000*

0.674

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

3.988

0.675

0.388

0.054

0.398

3.632

0.003*

0.417

R2 = .651, F= 111.312, *p<0.05
ในการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ มีค่าเท่ากับ 0.417-0.674 ซึ่ง
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าคือ > 0.40 (Allison, 1999) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันจากการตรวจสอบ
Multicollinearityโดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมี
ค่าตั้งแต่ 1.245–2.541 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสาคัญ (Zikmund,
Babin, Carr and Griffin, 2013, p.590)
อภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
โดยสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
การรับ รู้คุ ณ ค่ าโดยรวม ด้ านคุ ณ ค่ าทางสั งคมส่งผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อเฟอร์นิ เจอร์ต กแต่ งบ้ านของผู้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสามารถใช้
ส่งเสริมฐานะทางสังคมหรือความมีชื่อเสียงของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ผู้บริโภค
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน การใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ ท รงคุ ณ ค่ า อาทิ ไม้ สัก หิ น อ่อน หนังสัตว์ ฯลฯ ช่ วยส่งเสริมให้ ผู้ใช้ มีค วามภู มิฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Chen and Hu (2010) ที่กล่าวว่า ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและใช้วัสดุที่ดี
รวมถึงมีการผลิตที่ฝีมือประณีตจะทาให้ผู้ใช้ดูดีมีฐานะ นอกจากนั้น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่หรูหราช่วยทาให้เป็นที่ยอมรับ
ของเพื่อนๆ หรือผู้ที่มาเยือนมากขึ้น และผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมา ศรีเจริญ และนิตนา ฐา
นิตธนกร (2559) ที่พบว่า การตระหนักรู้ในแฟชั่น การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณค่าทางสังคม และด้านคุณค่า
ทางประโยชน์การใช้งานมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับ รู้คุ ณ ค่ าโดยรวม ด้านคุ ณ ค่ าทางจิ ตใจไม่ส่งผลต่อการตัดสิ น ใจซื้อเฟอร์นิ เจอร์ตกแต่งบ้ านของ
ผู้บ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งขั ดแย้งกั บ สมมติ ฐานที่ ตั้ งไว้ เนื่ อ งจากผู้ บ ริโภคอาจจะมี การตั ด สิน ใจเลือ กซื้ อ
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านโดยพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ เป็นหลัก อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของ
ผู้บริโภค ราคา โปรโมชั่น เป็นต้น ทั้งนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ ขัดแย้งกับแนวความคิดของ Abdullah, Emme and
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Lamat (2013) ที่กล่าวว่า สินค้าหรือผลิตภัณ ฑ์ ที่มีคุณ ค่าจะสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เฟอร์มีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้บริโภค สามารถช่วยทาให้ผู้บริโภค
รู้สึกคลายเครียดและมีความสุขทางใจ รวมถึงการที่ผู้บริโภคมีความรู้สึกพึงพอใจ มั่นใจและภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าที่
ผู้บริโภคได้เลือกหรือคัดสรรมาอย่างดี แต่ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมา ศรีเจริญ และนิตนา ฐา
นิตธนกร (2559) ที่พบว่า ความต้องการความเป็นเอกลักษณ์ ด้านการเลือกที่สร้างสรรค์ และด้านการหลีกเลี่ยง
ความเหมือน การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณค่าทางจิตใจ และด้า นคุณค่าทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมของผู้บริโภค
การรับรู้คุณค่าโดยรวม ด้านคุณค่าทางการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคมีความคิด เห็นว่า การเลือกซื้อ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและทาความ
สะอาด มีคุณภาพดี และสามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้บริโภค (Beckmann and Funke,
2008) และผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับข้ อค้นพบในอดีตของภัควัฒน์ ทรงจิตสมบูรณ์ และนิตนา ฐานิตธนกร
(2560) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพ ได้แก่ การ
รับรู้คุณ ค่าตราสินค้า ด้านคุณ ค่าทางประโยชน์การใช้งาน คุณ ภาพการปฏิสัมพันธ์ และการตลาดผ่านสื่อสั งคม
ออนไลน์ ในขณะความต้องการความเป็นเอกลักษณ์ การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจ และการ
ตระหนักถึงราคาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพ
การรับรู้คุณ ค่าโดยรวม ด้านคุณ ค่าทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์ นิเจอร์ตกแต่งบ้านของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการสินค้าเฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งบ้านที่มีราคาสมเหตุสมผล หรือมีการซื้อในช่วงที่มีการลดราคาหรือมีการโปรโมชั่น ซึ่งสอดคล้องกับ Schön
(2010) ที่พบว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีคุณ ภาพ มีราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป และผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับกัลยลักษณ์ ปานขา และนิตนา ฐานิตธนกร (2561) ที่พบว่า คุณค่าทางเศรษฐกิจ ความง่าย
ในการใช้ ง าน และคุ ณ ภาพของการบริ ก ารมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารบั ต ร Easy Pass ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
ความดึ ง ดู ด ใจของตั ว เลื อ กส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เฟอร์ นิ เ จอร์ ข องผู้ บ ริ โ ภคตกแต่ ง บ้ า นใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคจะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้านจาก
ห้างร้านหรือแหล่งที่มีสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกหลากหลาย รวมถึงมีการพิจารณาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่
สามารถใช้งานได้ทนทาน มีความประณีต และทาให้บ้านดูดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภค
ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ได้ ง่ า ยขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวความคิ ด ของ Witell, Löfgren and Gustafsson (2011) ที่
กล่า วว่า เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่ดีต้องสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัว มีเอกลักษณ์ มี
ความโดดเด่น และทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เป็นคุณ สมบัติหลักๆ ที่สามารถดึ งดูดความสนใจให้
ผู้บริโภค รวมถึงสอดคล้องกับ Zeithaml et al. (1990) ที่กล่าวว่า แรงดึงดูดใจที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค เช่น
ความสวยงาม ความหรูหรา ความน่าตื่นเต้น สะดุดตา ฯลฯ อันปรากฏให้เห็นทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งลักษณะ
ดั ง กล่ า วเหล่ า นี้ มี อิ ท ธิพ ลจู ง ใจให้ ผู้ บ ริ โภคเกิ ด ความนิ ย มชมชอบและการตั ด สิ น ใจซื้ อ และผลการศึ ก ษาครั้ง นี้
สอดคล้องกับข้อค้นพบของพงศกร ดีแสน และนิตนา ฐานิตธนกร (2561) ที่พบว่า ปัจจัยคุณค่า คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
และการบอกต่อแบบปากต่อปากมีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค
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การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคมักจะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่มีการออกแบบให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีการออกแบบที่ทันสมั ยสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุค
ใหม่ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวความคิดของ Mohamad, Ahmad, Masri and Hamid (2015) ที่กล่าว
ว่า การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ดี ต้องสามารถตอบสนองวิถีการดาเนินชีวิตของผู้บริโภค โดยเฟอร์นิเจอร์ที่มีการ
ออกแบบให้มีลักษณะลักษณะเฉพาะและออกแบบอย่างสร้างสรรค์ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค และสอดคล้องกับข้อค้นพบของวีณา ศรีเจริญ และนิตนา ฐานิตธนกร
(2559) ที่พบว่า ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้ง ภาพลักษณ์ตราสินค้า การออกแบบ และสิ่งอานวยความสะดวกส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดนนทบุรี แต่ผลการศึกษาครั้งนี้ขัดแย้ง
กับอริยตรี ประเสริฐ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบว่า ปัจจัยคุณค่าของตราสินค้า และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ด้านการออกแบบและการใช้งานไม่มีอิทธิพลต่อกับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
จากการศึกษา พบว่า ความดึงดูดใจของตัวเลือกส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เ กี่ยวข้องกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านควรจัดการ
นาเสนอขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ การออกแบบ สีสัน และวัสดุ เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคได้
เลือกซื้อ รวมถึงควรมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่สามารถใช้งานได้ทนทาน มีความประณีต และมีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านควรมีการ
ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากขึ้น โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าและผลิตตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งควรพัฒนาทักษะความสามารถของแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบให้ผลิตภัณ ฑ์เฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งบ้านมีลักษณะลักษณะเฉพาะและออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
อาทิ เน้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดเล็กลง ติดตั้งง่าย เพื่อรองรับกับความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปของคนที่
มีที่อยู่อาศัย ขนาดเล็กลง เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค
การรับรู้คุณค่าโดยรวม ด้านคุณค่าทางสังคม ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งบ้าน ควรเน้นผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ทามาจากวัสดุรีไซเคิล
เน้นสีโทนอ่อนและสีพาสเทล เฟอร์นิเจอร์ที่ ผลิตจากวัสดุธรรมชาติช่วยลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น รวมถึงควรมี
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่มีการผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ทรงคุณค่า อาทิ ไม้สัก หินอ่อน หนังสัตว์
ฯลฯ ช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความภูมิฐานและดูมีฐานะทางสังคม
การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า โดยรวม ด้ า นคุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ผู้ ป ระกอบการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านควรจัดจาหน่ายการสินค้าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่มีราคาสมเหตุสมผล รวมถึงควรมีการจัด
รายการส่งเสริมการขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ อาทิ การลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆ ฯลฯ เพื่อกระตุ้นและจูงใจผู้บริโภค
รวมทั้งควรมีการกาหนดราคาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความคุ้มค่ากับ
เงินที่จ่ายไป
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การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า โดยรวม ด้ า นคุ ณ ค่ า ทางการใช้ ง าน ผู้ ป ระกอบการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านควรเน้นผลิตและจัดจาหน่ายผลิต ภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน ง่าย
ต่อการดูแลรักษาและทาความสะอาดและมีคุณภาพดี รวมถึงควรมุ่งเน้นการผลิตเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์และเน้น
ประโยชน์ใช้สอย เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ตามต้องการ
สามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างขึ้น
ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป โดยผู้ที่สนใจควรศึกษาถึงปัจจัยของตัวแปรอิสระอื่นๆ หลายตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้น อาทิ การยึดติดทางด้านอารมณ์ (Emotional
Attachment) ความสอดคล้ อ งกั บ ตนเอง (Self-Congruence) หรื อ ความสอดคล้ อ งกั บ ภาพลั ก ษณ์ (Image
Congruence) และการตลาดเชิ งความสัมพั นธ์ (Relationship Marketing) เป็ นต้น เพื่ อให้ ได้ข้อมู ลเพิ่ มเติม ที่ มี
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคยุคใหม่ และใช้ในการวางแผนทางด้านการตลาดต่อไป นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยกาลั งก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้ สู ง อายุ ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมเฟอร์นิ เจอร์ค วรมี ก ารศึ ก ษา ออกแบบ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
เฟอร์นิเจอร์สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และเฟอร์นิเจอร์ในโรงพยาบาล รวมถึงควรมีการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ทามาจากวัสดุรีไซเคิล ฯลฯ เพื่อตอบสนองกระแสรักษ์โลกในปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
2) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัด 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผ้าไหม
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมากับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ซื้อผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา
จานวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวค่าเอฟ (One-Way ANOVA)
ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกต่างจะทาการทดสอบรายคู่ โดยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffe’s)
ผลการศึกษาพบว่า
1. พฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของผู้บรอโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่านใหญ่มี
พฤติกรรมการซื้อผ้าไหม 3-4 ในระยะเวลา 1 ปี จานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 56.88 ค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าไหม
ต่อครั้งต่ากว่า 2,000 บาท จานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 65.19 ประเภทของผ้าไหมที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ ผ้าผืน
จานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 สถานที่ในการซื้อผ้าไหม คือ งานนิทรรศการหรืองานสดงสินค้า จานวน 167
คนคิดเป็นร้อยละ 43.38 เหตุผลในการซื้อ ผ้าไหมเพื่อเป็นของฝาก จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 50.91 สิ่งที่
พิจารณาในการซื้อผ้าไหม คือ คุณภาพของสินค้า จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.89 ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อผ้าไหม คือ ตัวเอง จานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 53.51 ช่วงเวลาในการซื้อผ้าไหม คือ งานเทศการต่ างๆ เช่น
วันพ่อ วันแม่ วันปีใหม่ จานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 49.09 และทราบข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไหมจากใบปลิว/แผ่นพับ
จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.74
2. การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ด้านการรู้จักตราสินค้า
ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความผูกพันต่อตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์อื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมาสูงสุด คือ ด้านการรู้จักตราสินค้า อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา
คือ ด้านด้านสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความผูกพันต่อตราสินค้ามีระดับการรับรู้คณค่า
ตราสินค้าต่าที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง
3. การเปรียบเทียบการพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา กับรับรู้คุณค่าตรา
สินค้า จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีพ ฤติกรรมการซื้อผ้าไหมจาแนกตาม
ความถี่ในการซื้อผ้าไหม ค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าไหม สถานที่ในการซื้อผ้าไหม สิ่งที่พิจารณาในการซื้อผ้าไหม ผู้มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผ้าไหม ช่วงเวลาในการซื้อผ้าไหม และแหล่งข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับผ้าไหมโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมการซื้อจาแนกตามประเภทของผ้าไหม
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การรับรู้คุณค่าตราสินค้า, พฤติกรรมการซื้อผ้าไหม
ABSTRACT
Purposes of this research. 1 ) To investigate purchasing behavior of silk consumers in
Nakhon Ratchasima. 2 ) To investigate the recognition of brand equity silk consumers in Nakhon
Ratchasima. 3 ) To compare the purchasing behavior and brand equity of silk consumers in
Nakhon Ratchasima. The sample group was 3 8 5 silk consumers in Nakhon Ratchasima. A
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questionnaire method was utilized as data collection instrument. The data was analyzed by
statistic, frequency, percentage, mean, standard deviation and F-test One-Way ANOVA. The
statistical significance is at .05 level. When the differentiations were found, they would be tested
in pair by Scheffe’s.
The study indicates that ;
1. According to purchasing behavior of silk consumers in Nakhon Ratchasima, 2 1 9 silk
consumers buy silk 3-4 times each year (56.88 percent of total). Group of spending under 2,000
bath is 251 people (65.19 percent of total). “Uncut silk” is the most popular type for 203 people
of 52.73 percent. 167 people or 43.38 percent prefer to purchase at their silk at exhibition or
expo. 196 people or 50.91 percent buy silk as a present. The quality of silk is the most important
factor for 169 silk buyers or 43.89 percent. 206 people or 53.51 make a purchase by their selfconfident (not persuaded by surrounding people opinion). Lastly, 189 people or 49.09 percent
buy silk on special occasions or events such as father or mother days and New Year time.
Moreover, 153 people or 39.74 can receive silk detail and information from brochures.
2. Recognition of brand equity for silk consumers in Nakhon Ratchasima are compiled of
the following factors. Brand image, Brand value, Brand relationship, Brand royalty and related
copyright. In generally, Recognition of brand equity is in the middle level awareness and
considering this in portions. The result can be found. Firstly, the most significant factor for
recognition of brand equity for silk consumers in Nakhon Ratchasima is Brand image (in the
middle level). Secondly, silk related copyright is also found in middle level. Lastly, brand
relationship has the lowest consequence on the recognition of brand equity factor, however,
brand relationship is still located in the middle level.
3. The comparison between the purchasing behavior of silk consumers in Nakhon
Ratchasima and recognition of brand equity. In conclusion, silk consumers in Nakhon Ratchasima
are classified from following groups, buying frequency, cost, place, quality, surrounding people
opinion, special occasions, overall silk detail and information and the average income. These
have moderate differentiation of statistical significance at the .05 level. The overall of purchasing
behavior of silk consumers depending on types of silk has also moderate differentiation of
statistical significance at the .05 level.
Keywords : Brand equity, Purchasing behavior of Silk
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ ของประเทศต้องประสบปัญ หาความยากจน และขาดแคลนรายได้ หนึ่งใน
นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนระดับรากหญ้าได้ถูกถ่ายทอดเพื่อให้นาไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน คือ โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูเศรษฐกิ จ
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ของประเทศให้มีความเข็มแข็ง ด้วยการนาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองผนวกเข้ากับ ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ที่เกิดจากการเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์ผ่านมาหลายชั่วอายุคนมาพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ ซึ่งโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนทุกตาบลนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
เอกลั กษณ์ อัน โดดเด่ น มาปรับ ใช้ ในการผลิต และพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ ข องแต่ ละชุ ม ชน สามารถสร้างรายได้ให้ กั บ
ครอบครัวและชุมชน อันเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และประชาชนให้มีรายได้
มั่นคง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (กรมการพัฒนาชุมชน. 2556)
ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของไทยเป็นเอกลักษณ์ของประเทศมาเป็นเวลานาน ในด้านความงดงามของ
สีสันและลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าของคนไทยที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผ้าไหมและผลิตภัณฑ์
จากผ้าไหมของไทยนั้ น ต่างก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไหมไทยเป็นสินค้า
หัตถกรรมที่มีขั้นตอนการผลิต ที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งเหมาะสมกับโครงสร้างของประเทศไทยที่มีแรงงานเป็น
จานวนมากกล่าวคืออุตสาหกรรมการผลิตไหม สามารถสร้างงานให้กับชาวบ้าน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน
ในชนบทด้วย โดยในช่วงที่ผ่านมาไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่าเฉลี่ย 1,000
ล้านบาทต่อปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2558 : ออนไลน์) ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตไหมนี้ สามารถทาควบคู่กับอาชีพ
การเกษตรอื่น ๆ เช่น การทาไร่ ทาสวน ทานา เพราะสามารถใช้เวลาว่างจากงานในภาคเกษตรมาทอได้ และช่วยให้
ชาวบ้าน มีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีรวมทั้งลดการอพยพและเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งการทอผ้าพื้นบ้าน เป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานของคนไทย ในอดีตการทอผ้ามีอยู่แทบทุกครัว เรือนใน
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพราะนามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจาวัน ในปัจจุบันคนไทยให้ความสาคัญกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้นและหันมานิยมแต่งกายด้วยผ้าไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าไหม โดยเฉพาะผ้าไหมจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีเวลา
ว่างจากการทานาก็จะจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ไว้ใช้ในครอบครัว หรือใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อ
เพิ่มรายได้ในการดารงชีวิตของครอบครัว การทอผ้าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาในเวลาว่างจากการทานา ซึ่งในอดีตจะทอ
ผ้าไว้ใช้ในครอบครัว ใช้ในงานบุญงานกุศล เหลือจากการใช้จึงจะขายให้กับผู้ที่สนใจต้องการจะซื้อ โดยมิได้คิดที่
จะทอเพื่อการค้าแต่อย่างใด ในการทอผ้าเป็นหน้าที่ของแม่บ้านที่จะต้องถ่ายทอดให้กับลูกหลานสืบต่อกันมา ซึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าอย่างมาก (บัวรัตน์ ศรีนิลและคณะ. 2555)
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นสินค้าที่สาคัญสินค้าหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็น
จังหวัดที่มีชื่อเสียงในด้านผ้าไหม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาสู่จังหวัดนครราชสีมาก็มาจากผ้า
ไหม นอกจากนั้นยังมีการทอผ้าไหมที่สวยงามหลากหลายลวดลาย ทาให้จังหวัดนครราชสีมาได้ชื่อว่าเป็นเมืองผ้าไหม
งาม และผู้คนยอมรับ ดังคาขวัญ ที่ว่า “เมืองหญิ งกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับอีก
ด้วย ผ้าไหมของจังหวัดนครราชสีมา มีเทคนิคการทอลวดลายที่มีความสวยงาม เป็นผ้าทอพื้นเมืองที่ทอขึ้นมาจาก
เส้นไหมอันเป็นเส้นใยจากธรรมชาติ มีเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่เป็นชาวไทยที่มาจากจังหวัดอื่นซึ่งนิยมใช้ผ้าไหม ผลิตภัณ ฑ์จากผ้าไหมมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผ้าผืน เสื้อ
กางเกง กระโปรง ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋าสตางค์และอื่นๆ ดังนั้นในการที่จะผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อ ย่างถูกต้อง ผู้ผลิตต้องคานึงถึงพฤติกรรมการซื้อผ้าไหม
ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า เพื่อเป็นแนวทางต่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้าน และผู้จาหน่ายผ้าไหมนาไปปรับปรุง
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และพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ธุรกิจผ้าไหมให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น (สานักงานจังหวัดนครราชสีมา. 2558)
ผ้าทอไทยสืบสานมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น สะท้อนเสน่ห์ ภูมิปัญญาและเทคนิคการทอในแต่ละท้องถิ่น
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมซึ่ง สะท้อนออกมาในรูปแบบลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งในปัจจุบันผ้าทอไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ ตามยุคสมัย โดยคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าของผ้าทอไทย
แปลงโฉมผ้ า ทอให้ ร่ ว มสมั ย และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ตั ว สิ น ค้ า และพยายามผลั ก ดั น ให้ ผ้ า ทอไทยกลายเป็ น
เครื่องนุ่งห่มที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคจะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถจาชื่อตรา
ยี่ห้ อของสินค้ าได้ เกิดความรู้ในสินค้ า และเกิ ดความต้องการซื้อสิน ค้ า สินค้ าที่ ผู้บ ริโภคซื้อจะต้องเป็ น สินค้ าที่
ผู้บริโภครู้จักเท่านั้น (ศรีกัญญา มงคลศิริ. 2556) ซึ่งในผลิตภั ณฑ์ผ้าไหมนั้นถือเป็นสินค้าที่มีขั้นตอนการผลิตที่
พิถีพิถัน ต้องใช้งานฝีมือ และความชานาญของผู้ผลิต โดยผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ
ประเทศไทย
ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการ
ซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตและจาหน่ายผ้า
ไหมไทยภายในประเทศได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทางการตลาดต่อไปในอนาคต และพัฒนาผ้าไหมไทย
ให้มีคุณภาพและมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมให้คนไทยกลับมาเห็นความสาคัญ
ของผ้าไหมไทยและมีการใช้ผ้าไหมไทยแพร่หลายมากขึ้น อันนามาซึ่งการธารงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมิให้สูญ
หายไปและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ให้คานิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1. ผ้าไหม หมายถึง ผ้าที่ทอด้วยกี่ทอมือหรือกี่กระตุกโดยใช้เส้นไหมแท้ ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จาก
ใยโปรตีนของรังไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสวยงามและลวดลายแตกต่างกันไปแต่ละภูมิภาค
2. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง การกระทาของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าและบริการ
รวมถึงกระบวนการกระทาที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อและเป็นตัวกาหนดให้เกิดการตัดสินใจของผู้ซื้อ ในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย ความถี่ในการซื้อผ้าไหม ค่าใช้จ่ายในการซื้ อผ้าไหม ประเภทของผ้าไหม สถานที่ในการซื้อผ้าไหม
เหตุผลในการซื้อผ้าไหม สิ่งที่พิจารณาในการซื้อผ้าไหม ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผ้าไหม ช่วงเวลาในการซื้อผ้า
ไหม และแหล่งข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับผ้าไหม
3. ตราสินค้า หมายถึง สัญลักษณ์ชื่อร้าน โล้โก้ร้าน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรากฏอยู่บน
หีบห่อ หรือป้ายฉลากสินค้าที่ระบุยี่ห้อของตรายี่ห้อนั้น ๆ
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4. คุณ ค่าตราสินค้า หมายถึง เอกลักษณ์ เฉพาะ และคุณ สมบัติที่โดดเด่นที่เพิ่มมูลค่าตราสินค้าให้กับ
ผู้บริโภค
5. การรับรู้คุณค่าตราสินค้า หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์ เลือกที่จะรับรู้ สรุปการรับรู้ตีความหมายการ
รับรู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพื่อที่จะสร้างภาพในสมอง ซึ่งแต่ละคนจะมีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกันซึ่ง จะนาไปสู่
การตัดสิน ใจหรือสามารถประมวลเข้ากับ ประสบการณ์ เดิมและแสดงออกทางพฤติกรรม เช่ น ทางด้านเจตคติ
อารมณ์ การยอมรับ ไม่ยอมรับ สนใจ ไม่สนใจรวมถึงการสื่อสารเพื่อการรับรู้ เป็นมูลเหตุสาคัญของการรับรู้ เช่น
การปลุกเร้าอารมณ์ การสร้างศรัทธา การให้รางวัล เป็นต้น อีกมุมหนึ่งการรับรู้ก็คือ กระบวนการทางจิตของมนุษย์ที่
ได้สัมผัส ได้แก่ การสัมผัส การมองเห็น การได้ยิน การได้ รสผ่านเซลล์ประสาทส่วนกลาง แล้วแปลความหมายเกิด
การรับรู้ ทาให้บุคคลเกิดการรับรู้ที่แม่นยามากขึ้น หากมีประสบการณ์ และมีความรู้เดิมช่วยการตีความหมาย ใน
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย การรู้จักตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า ความผูกพันต่อตราสินค้า ความภักดีต่อ
ตราสินค้า และสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่องการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา โดย
ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในกรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผ้าไหม ประยุกต์ใช้แนวคิด 6Ws 1H ของ
Kotler ประกอบด้วย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550 : 193) ; ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 49) และการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าซึ่งใช้แนวคิดและทฤษฎี ประกอบด้วย Aaker (1996) ; Keller (1998) ; Auken (2002) มาเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
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พฤติกรรมการซื้อผ้าไหม
1. ความถี่ในการซื้อผ้าไหม
2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าไหม
3. ประเภทของผ้าไหม
4. สถานที่ในการซื้อผ้าไหม
5. เหตุผลในการซื้อผ้าไหม
6. สิ่งที่พิจารณาในการซื้อผ้าไหม
7. ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผ้าไหม
8. ช่วงเวลาในการซื้อผ้าไหม
9. แหล่งข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับผ้าไหม

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า
1. ด้านการรู้จักตราสินค้า
2. ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า
3. ด้านความผูกพันต่อตราสินค้า
4. ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
5. ด้านสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
เป็ น การศึ ก ษาเชิ งปริม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ แ บบสอบถาม ผู้ วิจั ย ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้า จากเอกสาร
งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาการรับรู้คุณ ค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา มี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน การหาขนาดของจานวนกลุ่มตัวอย่างจึงใช้สูตรในการคานวณ จากการคานวณขนาดของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ ต่ ากว่ า 385 ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งตามสะดวก (Convenience
Sampling) โดยเลือกเฉพาะผู้ที่ซื้อไหมในจังหวัดนครราชสีมา (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2555 : 74)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะของคาถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้อผ้าไหม ประกอบด้วย ความถี่ในการซื้อผ้าไหม
ค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าไหม ประเภทของผ้าไหม สถานที่ในการซื้อผ้าไหม เหตุผลในการซื้อผ้าไหม สิ่งที่พิจารณาใน
การซื้อผ้าไหม ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผ้าไหม ช่วงเวลาในการซื้อผ้าไหม และแหล่งข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับผ้าไหม
โดยลักษณะของคาถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้าน
การรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความผูกพันต่อตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องหมายการค้าโดยลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดยการบันทึกข้อเสนอแนะเพื่อ ดูว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีข้อเสนอแนะหรือต้องการในเรื่องใดมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม มาทาการประมวลผล
ข้อมูล ข้อมูลที่ลงรหัสจะทาการป้อนข้อมูลของคาตอบในแบบสอบถาม บันทึกเข้าไฟล์ลงในดิสก์ โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป (ธานินทร์ ศิลป์จาร. 2551 : 128) นามาวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
1.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ระดั บ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
1.2 พฤติกรรมการซื้อผ้าไหม ประกอบด้วย ความถี่ในการซื้อผ้าไหม ค่ าใช้ จ่ายในการซื้อผ้าไหม
ประเภทของผ้าไหม สถานที่ในการซื้อผ้าไหม เหตุผลในการซื้อผ้าไหม สิ่งที่พิจารณาในการซื้อผ้าไหม ผู้มีอิทธิพล
ในการตัดสินซื้อผ้าไหม ช่วงเวลาในการซื้อผ้าไหม และแหล่งข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับผ้าไหม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.3 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า
ด้านความผูกพันต่อตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรความหมายค่ าคะแนนเฉลี่ย
เทียบตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2553 : 103)
2. การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อหาค่าความ
แตกต่างของความแปรปรวนทางเดียวระหว่า งพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของข้อมูลตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป กับการรับรู้
คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบความ
แตกต่างจะทาการทดสอบรายคู่โดยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกั บพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมาและการรับรู้
คุณค่าตราสินค้า สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 271 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.39 อายุระหว่าง 30–40 ปี จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 48.05 สถานภาพสมรส จานวน 232
คน คิดเป็นร้อยละ 60.26 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จานวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 83.64 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จานวน 285 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.03
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2. พฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการซื้อผ้าไหม 3-4 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี จานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 56.88 ค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้า
ไหมต่อครั้งต่ากว่า 2,000 บาท จานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 65.19 ประเภทของผ้าไหมที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ
ผ้าผืน จานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 สถานที่ในการซื้อผ้าไหม คือ งานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า
จานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 43.38 เหตุผลในการซื้อผ้าไหมเพื่อเป็นของฝาก จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ
50.91 สิ่งที่พิจารณาในการซื้อผ้าไหม คือ คุณภาพของสินค้า จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.89 ผู้มีอิทธิพลใน
การตัด สิน ใจซื้ อผ้าไหม คื อ ตัวเอง จ านวน 206 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 53.51 ช่ วงเวลาในการซื้อ ผ้าไหม คื อ งาน
เทศกาลต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปีใหม่ จานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 49.09 และทราบข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไหม
จากใบปลิว/แผ่นพับ จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.74
3. การรับรู้คุณ ค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ด้านการรู้จักตราสินค้า
ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความผูกพันต่อตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์อื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการรับรู้คุณค่า
ตราสิน ค้ าของผู้บ ริโภคผ้ าไหมในจั งหวัด นครราชสีม าสู งสุด คื อ ด้ านการรู้จั ก ตราสิ น ค้ า อยู่ในระดับ ปานกลาง
รองลงมา คือ ด้านสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความผูกพันต่อตราสินค้ามีระดับการรับรู้
คุณค่าตราสินค้าต่าที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา
ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
การรับรู้คุณค่า
ตราสินค้า
ภาพรวม
สูงสุด
ปานกลาง
ด้านการรู้จัก
ปานกลาง มีการจดจาตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า
ตราสินค้า
ประเภทผ้าไหมได้เป็น ไหมของตราสินค้าที่ซื้อ
อย่างดี
มีความโดดเด่นกว่า
สินค้าทั่วไป
ด้านการรับรู้
ปานกลาง ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า
คุณภาพตราสินค้า
ไหมของตราสินค้าที่ ไหมของตาสินค้าที่ซื้อ
ซื้อมีความโดดเด่น
เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยัน
ด้านรูปลักษณ์
คุณภาพของสินค้า
ด้านความผูกพัน ปานกลาง ไม่เคยผิดหวังจากการ ความภูมิใจในผลิตภัณฑ์
ต่อตราสินค้า
ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท ประเภทผ้าไหมของตรา
ผ้าไหมของตราสินค้า สินค้าที่ซื้อ เพราะถือ
ที่ซื้อ
เป็นภูมิปัญญาไทย
ด้านความภักดีต่อ ปานกลาง ไม่เคยคิดอยากลองใช้ ในนาคตจะซื้อสินค้า
ตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า ประเภท
ไหมของตราสินค้า
อื่น ๆ อกเหนือจาก
ประเภท
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ต่าสุด
การได้ยิน/เข้าร่วมงาน
เปิดตัวผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าไหมของตรา
สินค้าที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า
ไหมของตราสินค้า
ที่ซื้อคุณภาพดี แม้ใช้มา
เป็นระยะเวลานาน
ทาให้รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อ
ได้ใช้ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมจากตราสินค้าที่
ซื้อ
หากต้องการผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าไหมใหม่จะ
ยังคงซื้อผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าไหม
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ผ้าไหม จะซื้อตราสินค้า ในตราสินค้าเดิม
เดิม
ตารางที่ 1 (ต่อ)
การรับรู้คุณค่า
ตราสินค้า
ด้านสินทรัพย์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม
ปานกลาง

ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
สูงสุด
ปานกลาง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
การไม่สับสน
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า เครื่องหมายการค้าที่
ไหมของตราสินค้าที่ คล้ายกันของตรา
ซื้อเป็นที่จดจา
สินค้าที่ซื้อ

ต่าสุด
การใช้ผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าไหมจากตรา
สินค้าที่ซื้อ เพราะ
เชื่อถือในแหล่งผลิต

4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา กับการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้า ได้แก่ ความถี่ในการซื้อผ้าไหม ค่าใช้จ่ ายในการซื้อผ้าไหม ประเภทของผ้าไหม สถานที่ในการซื้อผ้าไหม
เหตุผลในการซื้อผ้าไหม สิ่งที่พิจารณาในการซื้อผ้าไห ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผ้าไห ช่วงเวลาในการซื้อผ้าไหม
และแหล่งข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับผ้าไหม สามารถสรุปดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมากับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
ผลการเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
พฤติกรรมการซื้อ
ภาพรวม
รายด้าน
ความถี่ในการซื้อผ้าไหม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าไหม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประเภทของผ้าไหม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญฯ
ทางสถิติที่ระดับ .05
1. ด้านการรู้จักตราสินค้า
2. ด้านความผูกพันต่อตราสินค้า
3. ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
4. ด้านสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญฯ
1. ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า
สถานที่ในการซื้อผ้าไหม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เหตุผลในการซื้อผ้าไหม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญฯ
ทางสถิติที่ระดับ .05
1. ด้านการรู้จักตราสินค้า
2. ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
3. ด้านสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญฯ
1. ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า
2. ด้านความผูกพันต่อตราสินค้า
สิ่งที่พิจารณาในการซื้อผ้าไหม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1596

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผ้าไหม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ช่วงเวลาในการซื้อผ้าไหม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แหล่งข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับผ้าไหม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา และการรับรู้คุณค่าตราสินค้า มีข้อ
ค้นพบประเด็นที่น่าสนใจควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ระดับการรับรู้คุณ ค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิ จารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้คุณ ค่าตราสินค้าอยู่ใน
ระดับปานกลางในทุกด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
ในด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้า นความผูกพันต่อตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตรา
สินค้า และด้านสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เพียงพอทาให้ผู้บริโภครู้สึกถึงสิ่งที่ช่วยยืนยันคุณภาพของสินค้า สามารถ
ทราบแหล่งที่มาของสินค้า หลักฐานต่าง ๆ ของผู้ทาหรือผู้ให้บริการ ช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้ น เกิด
ความง่ายในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ โดยการสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น หรือตราสินค้าในสินค้า
ประเภทเดียวกัน สร้างความพอใจให้กับร้านค้า ทาให้เต็มใจที่จะขายสินค้าโดยตราสินค้าจะยืนยันคุณภาพของสินค้า
บนพื้ น ฐานของความซื่อสัตย์ ความมีชื่อเสียง ซึ่ง จะท าให้ร้านค้าเกิดการยอมรับที่ จะขายสินค้ าได้อย่างไม่ลังเล
ก่อให้เกิดความจงรักภักดีและการซื้อซ้าของลูกค้า สร้างความภูมิใจให้กับผู้บริโภคที่ใช้สินค้านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ ศรีกัญญา มงคลศิริ (2556) ; จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ (2556) ; เสรี วงษ์
มณฑา (2550) ได้กล่าวถึง คุณค่าของตราสินค้าไว้ว่า เป็นคุณค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตรา
สิ น ค้ า และเป็ น ส่ ว นที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ของแนวคิ ด เรื่อ งตราสิ น ค้ า เพราะคุ ณ ค่ า ที่ แ ท้ จ ริงของสิ น ค้ า เกิ ด จาก
ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่ อตราสินค้า ซึ่งการสร้างคุณค่าตราสินค้าให้เกิดขึ้นในจิตใจผู้บริโภคนั้น จะต้องทาให้
ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้ามีความแตกต่างจากสินค้าอื่นก่อน จากนั้นเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับความทรงจาของผู้บริโภค
และเมื่อผู้บริโภคได้ใช้สินค้าและเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดความภักดีต่ อตราสินค้า ทั้งนี้เนื่องมาจากตราสินค้าที่
ผู้บริโภคผ้าไหมเลือกซื้อสามารถเข้ามาอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีมั่นใจในสินค้าว่าสินค้านั้น
มีคุณภาพดี และเชื่อถือได้
2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมจาแนกตาม ความถี่ใน
การซื้อผ้าไหม ค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าไหม สถานที่ในการซื้อผ้าไหม สิ่งที่พิจารณาในการซื้อผ้าไหม ผู้มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อผ้าไหม ช่วงเวลาในการซื้อผ้าไหม และแหล่งข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับผ้าไหม โดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมการซื้อจาแนกตามประเภทของผ้าไหม โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550)
ได้กล่าวถึง เหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น ทาให้เกิดความต้องการ
จากนั้นสิ่งกระตุ้นจะผ่านเข้ามาในความรู้สึกของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ ซึ่งจะนาไปสู่การตอบสนองของผู้ซื้อ หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ
ส่วนพฤติกรรมการซื้อจาแนกตามเหตุผลในการซื้อผ้าไหม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ เป็นคาถามเพื่อ
ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อ ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของเขาทั้งทางร่างกาย จิตวิทยา ซึ่ง
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมและวั ฒนธรรม และ
ปัจจัยเฉพาะบุคคล
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการรู้จักตราสินค้า
ส่งผลต่อระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้ามากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
1. ผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา มีการจดจาตราสินค้าประเภทผ้าไหมได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อ
ระดับการรับรู้คุณ ค่าตราสินค้าสูงสุด เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ผลิต และผู้จาหน่ายผ้าไหม ควรที่จะขยายมุมมองทาง
การตลาดให้กว้างขึ้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด ในการที่จะสร้างหรือทาการปรับปรุงตราสินค้าให้ผู้บริโภค
สามารถระลึกและจดจาได้ในตราสินค้าให้มากขึ้น เช่น การสร้างความแข็งแกร่ง และความโดดเด่นกับตราสินค้าใน
หลาย ๆ รูปแบบ ผ่านทางกิจกรรรมทางการสื่อสารการตลาด ซึ่งการตระหนักรู้ในตราสินค้าด้วยการสร้างการจดจา
และการระลึกได้ เป็นสิ่งที่มีความสาคัญทางธุรกิจเพื่อครองใจผู้ บริโภค เนื่องจากการตระหนักรู้ในตราสินค้าเป็นการ
สร้างการรู้จักตราสินค้าหรือการรับรู้ว่ามีตราสินค้านั้นอยู่ในตลาด และเป็นเป้าหมายหลักโดยทั่วไปของการโฆษณา
เพราะตราสินค้าจะเข้าไปอยู่ในความทรงจาและถูกกระตุ้นออกมาจากความทรงจาทุกครั้งที่ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการสินค้าประเภทนั้น ๆ
2. ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา รองลงมา คือ มีการรับรู้ว่า
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมของตราสินค้าที่ซื้อมีความโดดเด่นกว่าสินค้าทั่วไป เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ผลิต และผู้จาหน่าย
ผ้าไหม ควรที่จะนาเสนอถึงจุดขายที่มี เอกลักษณ์อันโดดเด่นและแตกต่างจากตราสินค้าของคู่แข่งขัน เพื่อชักจูงให้
ผู้บริโภคเลือกซื้อตราสินค้าของเรามากกว่าตราสินค้าอื่น ๆ โดยอาจสื่อสารด้วยการเปรียบเทียบคุณ สมบัติทั้งที่
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า คุณประโยชน์ในการใช้งาน ประสบการณ์หรือภาพลักษณ์ กับคู่แข่งด้วยวิธีการ
ที่เปิดเผยหรือบอกเป็นนัย เมื่อตราสินค้าได้สร้างความแข็งแกร่งและมีความโดดเด่นขึ้นภายในใจของผู้บริโภคจนเกิด
เป็นภาพลักษณ์ตราสินค้าในทางบวกได้แล้ว ก็จาเป็นต้องทาการตรวจสอบวัดระดับของภาพลักษณ์ตราสินค้าภายใน
ใจผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอด้วย เพื่อที่จะสามารถนามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงให้ภาพลักษณ์ตราสินค้าในใจของ
ผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ต้องการสื่อสารออกไปอย่างแท้จริง
3. ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา ต่าสุด คือ การรับรู้การได้
ยิน/เข้าร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมของตราสินค้าที่ซื้อ ส่งผลต่อ อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล หรือสามารถมีส่วนร่วมในการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม อย่างเพียงพอที่จะกระตุ้น
หรือจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้าได้เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ผลิต และผู้จาหน่ายผ้าไหม จาเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
กิจกรรรมทางสื่อสารการตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเพิ่มการรับรู้การได้ยินข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากการส่งเสริมการตลาดจากการโฆษณาสม่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก
แถม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรม
จากงานแสดงสินค้าในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กรมการพัฒนาชุมชน. (2556). การเพิ่มทุนทางปัญญาพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : บางกอกบล็อค.
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การวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
STEERING THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY BY OPERATING SUFFICIENCY ECONOMY
VILLAGES THE RANG KA YAI SUB-DISTRICT AREA, PHIMAI DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA
สุรัตน์ หงส์ไทย1 ดวงพร กิจอาทร2 และ เอกรัตน์ เอกศาสตร์3
Surat Hongthai1 Dungporn Kitarethon2 and Ekkarat Ekkasart3
1,2อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
3รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบริบทชุมชนและการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยการวิจัย
เชิ งปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม และหนุนเสริมข้อมูลและการเรียนรู้ตอบสนองการดาเนิ นงานขับเคลื่อนปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวมภายใต้แผนงานการวิจัยบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์
รวม พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ดาเนินการโดยใช้ข้อมูลจากการดาเนินโครงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับผลการวิจัยการขับเคลื่อนการวิจัย โดยการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เป็นภาคี
วิจัยทุกภาคส่วน การดาเนินการวิจัย และ การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานวิจัย ประชากรเป้าหมายและกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล ผู้นาชุมชน กรรมการหมู่บ้าน และครัวเรือนเป้าหมาย มีเครื่องมือ ที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบศึกษาบริบทชุมชน แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
และการประชุมระดมสมอง และแบบการประชุมสรุปบทเรียน ผลการวิจัยพบว่า มีการจัดกลุ่มหมู่บ้านเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบททางประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ สังคมและเศรษฐกิจ
ที่เป็นอยู่ จัดแบ่งหมู่บ้านเพิ่มเติมตามพัฒนาการของการจัดการปกครองท้องที่และท้องถิ่น จากการเป็น ชุมชนเก่าแก่
ที่มีพัฒนาการแสดงเป็นลักษณะของชุมชนท้องถิ่นของไทยในหลายมิติไปพร้อม ๆ กัน ทั้งชุมชนเชิงสังคมเครือญาติและ
ชุมชนที่รัฐจัดระบบสวัสดิการที่ทากิน มีการบริหารจัดการชุมชนที่ประสานกันอย่างดีทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและ
ท้องที่ ทาให้เกิดการจัดทาผังชุมชนแบบมี ส่วนร่วม มีการวิเคราะห์ศักยภาพและกาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
จัดทาและดาเนินการแผนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกิจกรรมแกนร่วมคือ การทาบัญชีครัวเรือน การพัฒนากลุ่ม
อาชีพเสริมนาร่อง การจัดทานิทรรศการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒ นาศักยภาพผู้นาชุมชนตาม
ประเด็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คื อ จิ ต ใจและสั ง คม เศรษฐกิ จ การเรี ย นรู้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดประโยชน์ในระดับมากทั้งสิ้น มีระดับการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับ อยู่ดี กินดี รองลงมา คือพออยู่ พอกิน และมั่งมีศรีสุขตามลาดับ
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คาสาคัญ : การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, แผนชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง

ABSTRACT
The objectives of this research project were to investigate the characteristics of the
community contexts and the operation of sufficiency economy village, to steer the sufficiency
economy philosophy through the operation of sufficiency economy village using the participatory
action research, and to support the information and learning for the holistic steering of sufficiency
economy philosophy of the integrated research plan under the an integrated research plan on
‘The holistic steering of the sufficiency economic theory in the Rang Ka Yai Sub-district Area,
Phimai District, Nakhon Ratchasima’. This study involved preparing personnel from all related
sectors, conducted the research, and followed up for the evaluation of the research. The target
population and sample group included municipality administrators, community leaders, village
committee, and target households. The data collecting tool consisted of a questionnaire, a
community context investigation form, in-depth interviews, group-discussion recording and brainstorming meeting form, and lesson-learn forms. The results showed that there was a grouping
management in the villages to increase the effectiveness of the steering of the sufficiency
economy philosophy according to the existing historical, geographical, social and economic
contexts, and there were additional groupings due to the revolution of inlocal administration and
local government. The area was an old community with some revolution expressed in the form
of Thai local community characteristics in various dimensions, such as relative-based community
and government-supported welfare community with good coordination of the community
management within the organization between inlocal administration and local government. The
steering of sufficiency economy village and empowering data and learning with research plan
resulted in the participation on creating community plan. The plan consisted of analyzing the
potential and developing strategies for steering the sufficiency economy villages, developing and
implementing the sufficiency economy community plan using the main activities of household
accounting, developing pilot part-time careers, arranging exhibitions in the sufficiency economy
philosophy learning center, and improving community leader’s potential in various issues of the
development goals of the sufficiency economy philosophy, which were the mind and society,
economy, learning, and natural resources and environment – all benefited at the ‘high’ level.
The villages were classified as the sufficiency economy village at the ‘good living, good
consumption’, followed by the ‘sufficient living’, ‘sufficient consumption’, and ‘prosperity’,
accordingly.
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ความสาคัญของปัญหาในการวิจัย
โครงการวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
โครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานการวิจัยบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม พื้นที่
ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในมิติของการแสดงผลของการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากบุคคล ครัวเรือน สู่ชุมชน เพื่อให้เกิดผลทั้งความมั่นคงระดับบุคคล และการเพิ่มพลังความเข้มแข็งระดับ
ครัวเรือนและชุมชนร่วมกัน จะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ต้องมีการดาเนินงานหาข้อมูล พัฒนา
ความรู้จากการวิจัยภายในเอง และบูรณาการการปฏิบัติและผลจากการวิจัยในโครงการย่อยที่สนับ สนุนได้เป็นอย่าง
ดี ทั้ง การพัฒนาศักยภาพผู้นา การจัดทาบัญชีครัวเรือน และการจัดการกลุ่มอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งหมด โดยที่การหนุนเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าสามารถตั้งต้นและ
ดาเนินงานชุมชนของตนให้เป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้จากความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ความ
ต้องการและการลงมือปฏิบัติร่วมกันทั้งชุมชนได้เอง อันเป็นการนาหลักการทรงงานในประเด็น การระเบิดจากข้างใน
ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการพึ่งตนเอง เป็นต้น ที่ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ชุมชนเป้าหมายในการวิจัยร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบที่จะดาเนินการโดยใช้ข้อมูลจากการดาเนินโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับผลการวิจัยการขับเคลื่อนการวิจัย โครงการวิจัยย่อย เป็นกลไกการปฏิบัติการ
วิจัยที่ประสานสอดคล้องกันให้เห็นเป็นแบบอย่าง เป็นภาพของชุมชนหรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์รวมได้
นาไปสู่การตอบสนองการบูรณาการแบบองค์รวม ของแผนงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของความรู้และการขับเคลื่อน
แผนงานวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบริบทชุมชนและการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3. เพื่อหนุนเสริมข้อมูลและการเรียนรู้ตอบสนองการดาเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
องค์รวมของแผนงานการวิจัยแบบบูรณาการ
นิยามศัพท์
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเชื่อมโยง
เครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาวิชาการและศึกษาวิจัย การสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีลักษณะเครือข่ายและระดมพลังจากทุกภาคส่วน จากเครือข่ายสนับสนุนที่เน้นการ
สร้างเครือข่ายของการพัฒนาไปตามกลุ่มหรือองค์การ โดยมีเครือข่ายการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ กระบวนการ
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เรียนรู้และการเป็นที่ปรึกษา และเครือข่ายสนับสนุนตามภารกิจ ให้สามารถใช้ประโยชน์ทั้งการดาเนินการเองและ
ส่งผ่านไปสู่เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้จนถึงเครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภายในด้วยแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีแกนนาหมู่บ้านที่มีจิตอาสา เสียสละ สามารถกระตุ้นนาคนในหมู่บ้านชุมชนร่ วมกัน
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ มีการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชนเพื่อผนึกสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกัน และความสามารถ
สร้างเครือข่ายภายนอกได้อย่างเป็นระบบ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้และบทเรียนจากการทางานเพื่อต่อยอด
การพัฒ นาในหมู่บ้านชุมชน ระดมทุนของหมู่บ้านและการประสานทุนจากภายนอกหมู่บ้าน บริหารจัดการช่อง
ทางการสื่อสารภายในและภายนอกหมู่บ้านเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างทีมงานที่หลากหลาย เพื่อร่วมใน
กระบวนการพัฒนา
การดาเนิ นงานหมู่บ้ านเศรษฐกิจ พอเพี ยง หมายถึง การขับ เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพี ยงให้ เกิดแก่ชุ มชน
หมู่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้าน พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในลักษณะของหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยการศึกษา จัดทาแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและดาเนินการ ให้มีฐานะเป็น ระดับ “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี
กินดี” และ “มั่งมีศรีสุข” ตามแต่บริบท ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละหมู่บ้านที่มุ่งหวังให้เกิด
กรอบแนวคิด
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญา
ในการดารงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุมีผลและความไม่ประมาท เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขให้รอดพ้น
และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ให้คนไทยดาเนินชีวิตบนทางสายกลาง มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ รู้จักใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้ จักประมาณตน และดารงชีวิตอย่างรู้จักคิด อยู่ ใช้ กิน อย่างพอเพียง เกิดเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ เป็นความพอเพียงสาหรับทุกคน จิตใจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง ปัญญา วัฒนธรรม และ
ความมั่นคง ด้วยการจัดการระบบการผลิต การค้า และการบริโภคอย่างเหมาะสม ประเมินขนาดของความต้องการ
ให้พอดี เกิดสัดส่วนที่สมดุลกันระหว่างรายรับกับรายจ่าย สร้างความสุขให้กับการดารงชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสม
กั บ อั ต ภาพ เป็ น เศรษฐกิ จ ทางสายกลาง เชื่ อ มโยงทุ ก เรื่ อ งเข้ า ด้ ว ยกั น ทั้ ง เศรษฐกิ จ จิ ต ใจ สั ง คม วั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกัน แต่ไม่มีการนาเอาคาว่าเศรษฐกิจไปใช้ในลักษณะแบบแยกส่วนที่หมายถึงการแสวงหาเงิน
เท่านั้น เมื่อแยกส่วนก็ทาลายสิ่งอื่นๆ จนเสียสมดุลและวิกฤต (ปนัดดา พงษ์นภาพิไล 2543 : 68 ; ประเวศ วะสี
2544 : 111-113 ; ดาณุภา ไชยพรธรรม 2550 : 76)
หลักการสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่น้อย
เกินไป ไม่มากเกินไป หรือไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ความมีเหตุผล หมายถึง
ทุกการตัดสินใจ การกระทา การลงทุน ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุ มีผล คานึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก ประกอบกับเงื่อนไขพื้นฐาน 2 ประการ คือ ความรู้
คือ มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการนาความรู้ วิทยาการเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ปฏิบัติ และคุณ ธรรม คือ มีความตระหนัก มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการ
ดาเนินชีวิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2551 : 89) เป็นหลักที่ “มุ่งเน้นสร้างความสมดุลระหว่าง มนุษย์กับ
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มนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติที่อาศัยเครื่องมือทางด้าน “คุณธรรมและจริยธรรม” เป็นตัวเชื่อมทางกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมเศรษฐกิจทุนนิยมในปัจจุบัน (อภิชา ที่รักษ์. 2551 : 172) เป็นแนวทาง
การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทาให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองและดาเนินชีวิตไปได้
อย่างมีอิสระ สามารถควบคุม จัดการและตอบสนองความต้องการต่าง ๆ รวมทั้งสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้
เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงและปฏิบัติได้พอสมควรแล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้น
ที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป ที่สาคัญจะต้องมี สติ ปัญญา และความเพียร ซึ่งจะนาไปสู่ความสุข ในการดาเนินชีวิตอย่าง
แท้จริง (จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์. 2553) สามารถปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ปัญหาระดับ
บุคคลจนถึงปัญหาระดับโลก เพราะด้วยความเป็นแนวคิดที่เป็นสากล ผู้นาบางประเทศได้นาแนวคิดดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในประเทศแล้ว
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน ที่
ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนในชนบทมี วิ ถี ชี วิ ต บนความ
พอประมาณ ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ภายในและภายนอก โดยการใช้ ค วามรู้อย่างมี เหตุผ ลคู่ กั บ คุ ณ ธรรมเป็ น เงื่อ นไขในการด าเนิ น ชี วิต เพื่ อน าไปสู่
เป้าหมายสาคัญของการพัฒนา ที่คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการประเมินผลเพื่อยกระดับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ในหมู่บ้านที่มีการดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านประเด็นการพัฒนา ด้านจิตใจและ
สังคม เศรษฐกิจ การเรียนรู้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ “พออยู่ พอ
กิน” เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการใช้ชีวิตพึ่งตนเอง เน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมในระดับครัวเรือน
ระดับ “อยู่ดี กินดี” เป็นหมู่บ้านต้นแบบการบริหารการพัฒนาในรูปของกลุ่ม องค์กร เพื่อเพิ่มรายได้และขยาย
โอกาสให้ กับคนในชุมชนในระบบกลุ่ม และระดับ “มั่งมี ศรีสุข ” เป็น หมู่บ้านต้นแบบการบริหารการพั ฒ นาใน
รูป แบบองค์ ก รเครือข่าย เพื่ อใช้ ศั กยภาพในการดาเนิ น การยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิตของคนในชุ มชน และการจั ด
สวัสดิการชุมชน (ศูนย์ ศึกษาและพัฒ นาชุมชนนครราชสีมา สถาบันการพัฒนาชุมชน. 2554) มีแกนนาหมู่บ้าน
ได้แก่ ผู้นาท้องถิ่น กรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการหมู่บ้านให้
การส่งเสริมและสนับสนุน การรวมกลุ่มที่หลากหลาย พัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน สร้างเครื อข่ายระหว่างกลุ่มองค์กร
ชุมชนภายในหมู่บ้านชุมชนเองและสร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรภายนอกหมู่บ้านชุมชนเพื่อผนึกกาลังช่วยเหลือ
ระหว่างกัน ด้วยการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ เกิดการสร้างงาน และสร้างความมั่งคั่งให้กับหมู่บ้านชุมชน
(ปรียา โสภณา. 2554 : 3-4)
หลักการทรงงาน
หลักการทรงงานเป็นหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเลือกเป็นแนวทางในการปฏิบัติพระ
ราชภารกิจของพระองค์จนประสบความสาเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ทรงต้องการหรือเป็นแบบอย่างของวิธีการที่มีความ
มั่นคง เหมาะสมกับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความสุขแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มีคุณ ค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
นามาปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป ประกอบด้วย ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ระเบิดจากข้างใน แก้ปัญ หาที่จุดเล็ก ทาตามลาดับขั้น ภูมิสังคม องค์รวม ไม่ติดตารา ประหยัด เรียบง่าย ได้
ประโยชน์สูงสุด ทาให้ง่าย การมีส่วนร่วม ประโยชน์ส่วนรวม บริการรวมที่จุดเดียว ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ใช้
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อธรรมปราบอธรรม ปลูกป่าในใจคน ขาดทุนคือกาไร การพึ่งตนเอง พออยู่พอกิน เศรษฐกิจพอเพียง ความซื่อสัตย์
สุจริต และกตัญญู ทางานอย่างมีความสุข ความเพียร และ รู้ รัก สามัคคี (สานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.). 2552) การน้อมนามาใช้กับการดาเนินการวิจัยถือจะเป็น
คู่มือหลัก เลือกเทคนิคการปฏิบัติการและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นบทเรียนที่นาไปใช้ในการดาเนินการ
วิจัย ได้แก่ ตัวอย่างการศึกษาผลการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นการประเมินความพอเพียงใน
ประเด็นการลดรายจ่าย รักษาสาธารณสมบัติ การเพิ่มรายได้ มีการออม การดารงชีวิต การจัดทาบัญชีครัวเรือน การ
อนุรักษ์ทรัพยากร และความเอื้ออาทร (ดาราวรรณ พรหมกัลป์. 2551) ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
มีความมั่นคงด้านอาหาร เกิดการรวมกลุ่มพึ่งพาอาศัยกัน นาภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ กระบวนการขับเคลื่อนจะได้ผลดีขึ้น ถ้ามีการศึกษาในรายละเอียดของกิจกรรม ความต้องการ
และสภาพพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับ การสร้างเงื่อนไขด้านความรู้และคุ ณ ธรรม (ศิ ริวรรณ วรรณศรี.
2551) และจะพบว่าเกิดปรากฏการณ์ ที่ชุมชนมีค วามรู้ความเข้าใจด้านวิชาการตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง น้อมนาไปปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชนได้ มี
จิตสานึก รู้รักสามัคคี มีความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ ทาให้ชุมชนเกิดพลังร่วมในการสร้างสรรค์
เกิดความรัก ความสามัคคี และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ ผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน การวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา. 2554) และต้องพัฒนาในด้านการมีกองทุนรูปแบบสวัสดิการแก่
สมาชิก ด้านคุณธรรม/จริยธรรม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนและแผนชุมชน การปฏิบัติตามหลักการพึ่งตนเอง
(วิลาสินี ศรีสุวรรณ และคณะ. 2555)
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ด การวิจั ยการขั บ เคลื่ อนปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงด้ วยการด าเนิ น งานหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง ภายใต้แผนงานการวิจั ยบู รณาการ ด้วยการใช้ และบู รณาการองค์ ค วามรู้สู่การปฏิ บั ติในเรื่องปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ชุมชนแห่งปัญญา การบริหารจัดการชุมชน ผู้ นา และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อ
ศึกษา จัดทาแผนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและดาเนินการตามแผยพร้อมไปกับการบรรลุเป้าหมายรอง คือ การบูรณา
การปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ระหว่างโครงการวิจัยย่อยที่เป็นการเสริมพลังศักยภาพผู้นาชุมชน
เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนารูปแบบการ
จัดท าบั ญ ชี ค รัวเรือน และการเสริมพลังกลุ่มอาชี พ เป็ นกลไกเชิ งบู รณาการให้ สามารถบรรลุเป้าหมายการการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม
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กรอบแนวคิดการวิจัยระดับโครงการย่อยและความสัมพันธ์กับระบบแผนงานวิจัย
การดาเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยสรุป ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เป็นภาคีวิจัยทุกภาคส่วน ใช้กิจกรรมการประชุมร่วมเพื่อชี้แจง ขอ
ความเห็น แลกเปลี่ยนและหาข้อสรุปความต้องการของภาคี โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา และ
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดาเนินการวิจัย
2. การดาเนินการวิจัย ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ด้านการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน บริบทการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒ นา และการดาเนินงานการเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในทุกชุมชน โดยการร่วมกันกับผู้นาและชุมชนศึกษาศักยภาพชุมชนทั้งภาพรวมและตาม
ประเด็นการวิจัยด้วยการอบรม ดูงาน จัดเวทีเรียนรู้ และการกาหนดแผน จนทดลองปฏิบัติในหมู่บ้าน
3. การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานวิจัย ปฏิบัติการประเมินผลและเรียนรู้ในระดับโครงการวิจัยเป็น
หลัก และมีผลการประเมินผลการดาเนินการวิจัยของโครงการย่อยอื่นเป็นข้อมูลร่วมสาหรับการสนับสนุนการบรรลุ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติการเป็นชุดความรู้การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงไปด้วย และสนับสนุนข้อมูลคืนให้กับโครงการวิจัยย่อยและแผนงานวิจัยด้วยเช่นเดียวกัน
ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาทั้งที่เป็นเชิงปริมาณที่อธิบายได้ด้วยการกาหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มศึกษาที่เป็นเชิงคุณภาพที่อธิบายได้ด้วยการกาหนดกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลที่เป็นเจ้าของข้อมูล
อย่างแท้จริงที่ไม่มีการกาหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างเชิงจานวน เสนอการในลักษณะของการกาหนดประชากรเป้าหมาย
และกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล จานวน 10 คน ผู้นาชุมชน (กานัน -ผู้ใหญ่บ้าน) จานวน 20 คน
กรรมการหมู่บ้าน และครัวเรือนเป้ าหมาย หมู่บ้านละ 15-20 คน ทั้ง 20 หมู่บ้าน รวม 630 คน กาหนดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน สาหรับ การศึ กษาข้อ มูล เชิ งปริม าณ และจากแกนน ากลุ่ม หมู่บ้ า นละ 1 คน สาหรับ
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ
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เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ที่มีกระบวนการสร้าง ประเมิน ปรับปรุง และทดสอบคุณภาพทั้งความตรงและความเที่ยงจากการประเมินค่า IOC.
และ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นตามมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา การประเมินและตรวจสอบคาถามและ
คาตอบ ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบศึกษาบริ บทชุมชน แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
และการประชุมระดมสมอง และแบบการประชุมสรุปบทเรียนก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติกิจกรรมการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สาหรับการวิเคราะห์และอธิบายค่าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของข้อมูลที่เป็นเอกสาร และใช้การวิเคราะห์อุปนัย
และการจาแนกประเภทในส่วนของข้อมูลที่เป็นการเก็บจากการบันทึกภาคสนาม
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะของบริบทชุมชนและการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า บริบทชุมชนและการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย
ลักษณะสาคัญ คือ มีการจัดกลุ่มหมู่บ้านเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโซน
หมู่บ้านตามบริบททางประวัติศ าสตร์ ภูมิประเทศ สังคมและเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ เพิ่มกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับผู้นาชุมชนที่ระดับโซนหมู่บ้านที่มีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงและมีความเป็นเอกภาพมาก แล้วจึงนาไปสู่การ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งตาบลต่อไป สรุปได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีพัฒนาการแสดงเป็นลักษณะของชุมชนท้องถิ่นของไทยใน
หลายมิติไปพร้อม ๆ กัน ทั้งชุมชนเชิงสังคมเครือญาติและชุมชนที่รัฐจัดระบบสวัสดิการที่ทากิน ที่มีการพัฒนาเป็น
ชุมชนเศรษฐกิจการค้า ชุมชนการผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรม ชุมชนเกษตรแบบนาข้าว ไร่นาสวนผสม ไร่อ้อย มัน
สาปะหลัง ยางพารา ตลอดจนชุ มชนยากจนด้อยโอกาส และในมิติของชุมชนที่มีผลกระทบจากภาวการณ์เป็นสังคม
ผู้สูงอายุ ความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด การเผชิญกับภัยธรรมชาติทั้งน้าท่วมและภัยแล้ง โดยมีการบริหารจัดการ
ชุมชนที่ประสานกันอย่างดีทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น คือ เทศบาล กับฝ่ายปกครองท้องที่ คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้านและ
กรรมการหมู่บ้าน ความหลากหลายเหล่านี้จะเป็นภาพที่ชัดเจนในเชิงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
ตั้งแต่ครัวเรือน หมู่บ้าน กลุ่มพื้นที่และทั้งตาบล
อภิปรายผลได้ว่า การศึกษาคุณลักษณะของบริบทชุมชนและการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ดาเนินการวิจัยด้วยการวางรากฐานการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการ
น้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว (สานั กงานคณะกรรมการพิ เศษ เพื่ อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.). 2552) มาเป็นหลักในการดาเนินกิจกรรมและสร้างการเรียนรู้ในการ
วิจัยระยะเบื้องต้น ซึ่งมีหลักการที่สาคัญ ได้แก่ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เน้นการระเบิดจากข้างใน เข้าใจ ภูมิ
สังคม ก่อให้เกิดการคิดอย่างองค์รวม ไม่ติดตารา เน้น การมีส่วนร่วม นาไปสู่การ รู้ รัก สามัคคี จึงได้ผลการศึกษาที่
มีการเรียนรู้ ความเข้าใจและการยอมรับในความเป็นจริงที่จะใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของแต่ละชุมชนได้ และเมื่อพิจารณาตามสภาพบริบทของสังคมชนบทไทยแล้ว จะมีจุดเด่น คือ ความสอดคล้องและ
เอื้ออาทรต่อกันของผู้นาท้องถิ่นและผู้นาในการปกครองท้องที่
2. การดาเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ หนุนเสริมข้อมูลและการเรียนรู้และแผน
งานวิจัย
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ผลการวิจัย ประกอบด้วย การมีกิจกรรมจัดทาผังชุมชนแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันทบทวนสภาพทาง
กายภาพในภาพรวมให้เกิดเป็นมุมมองร่วมกัน กระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักรู้แลกเปลี่ ยน แบ่งปัน
ข้อมูล เสริมเติมเต็มผังชุมชน ตลอดจนได้ฉุกคิดถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพในมิติการ
วิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาส และอุป สรรคของชุ ม ชน ของแต่ ละหมู่ บ้ าน สามารถก าหนดยุ ท ธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทาแผนชุม ชนเศรษฐกิจพอเพียง และดาเนินการตามแผน เป็นภาพรวม
การจัดทาและดาเนินการตามแผน การดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของทั้ง 20
หมู่บ้านในลักษณะของการทากิจกรรมเป็นแกนร่วมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันจากระดับครัวเรือน ถึงระดับหมู่บ้าน กลุ่ม
พื้นที่ (โซน) และในระดับตาบล ประกอบด้วย การทาบัญชีครัวเรือน การพัฒนากลุ่มอาชีพเสริมนาร่อง การจัดทา
นิทรรศการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน ตามประเด็นเป้าหมายการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ จิตใจและสังคม เศรษฐกิจ การเรียนรู้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม
ลักษณะเฉพาะของบริบทแต่ละหมู่บ้าน โดยที่ผลการประเมินผลการดาเนินการวิจัย โดยสรุป คือ ประโยชน์จากการ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าเกิดประโยชน์ในระดับมากทั้งสิ้น โดยมี 3 ลาดับแรก คือ ชุมชนได้เรียนรู้
และเกิดความรู้ในการพัฒนาหมู่ บ้านอย่างพอเพียง ส่งผลให้เกิดความพอเพียงด้านจิตใจและสังคม และชุมชนได้ใช้
คุณธรรมในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างพอเพียง และสรุปบทเรียนการเรียนรู้ระดับการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ด้านคุณลักษณะที่สาคัญและบทเรียนที่เรียนรู้จากการขับเคลื่อนการดาเนินการวิจัยร่วมกัน คือ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ระดับ อยู่ดี กินดี รองลงมา คือพออยู่ พอกิน และมั่งมีศรีสุขตามลาดับ โดยที่มีลักษณะร่วมกันของชุมชน คือ การ
เป็นชุมชนที่มีความรักสามัคคี เสียสละ มีส่วนร่วม และใช้ชีวิตแบบพอเพียงในระดับครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ และการ
เรียนรู้การท าแผนชุมชนจะบรรลุ ผลสาเร็จไม่ได้ห ากคนในชุ มชนไม่ร่วมมือกันและยังท าให้เป็นหมู่บ้านเกิดเป็ น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีการพัฒนาและศักยภาพ เกิดความรู้และพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงทาให้คนใน
ชุมชนมีความรักความสามัคคีกันและทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
อภิปรายผลได้ว่า การศึกษาเป็นภาพรวมของขบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากระดับ
บุคคล ครัวเรือน กลุ่มในชุมชน หมู่บ้าน โซนพื้นที่ จนถึงตาบล เกิดความรู้และทักษะที่ฝังติดอยู่กับบุคคล ผู้นาและ
ชุมชน พร้อมต่อการนาไปใช้ขยายผลด้วยการพึ่งพาตนเอง แต่ยังคงความสัมพันธ์ในเชิงการร่วมมือกันกับภาคีพัฒนา
จากภายนอก เมื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้นเทียบเคียงกับงานวิจัยที่ผ่านมาจะพบว่า สอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ลักษณะของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเข้มแข็งต้นแบบ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่
มั่นคง ของปรียา โสภณา (2554) และจุไรรัตน์ แสนใจรักษ์ (2553) ที่ยืนยันการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน เกิดขึ้น
ได้ภายใต้กระบวนทัศน์ของการร่วมพัฒนาของภาคีพัฒนา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากทาให้ชุ มชนเกิดพลัง
ร่วมในการสร้างสรรค์ เกิดความรัก ความสามัคคี และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครราชสีมา. 2554) มีการใช้ประโยชน์จากแผนชุมชน มีการค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้อ งถิ่น มีการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา และเน้นหลักการพึ่งตนเอง (ปรียา
โสภณา. 2554) ซึ่งเป็นไปในประเด็นที่สอดคล้องกับการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของ ดาราวรรณ พรหม
กัลป์ (2551) และศิริวรรณ วรรณศรี (2551) ทั้งยังสรุปได้ในทิศทางการพัฒนาเช่นเดียวกับข้อเสนอของ วิลาสินี ศรี
สุ ว รรณ และคณะ (2555) ที่ ว่ า ชุ ม ชน ควรได้ รับ การพั ฒ นา สนั บ สนุ น ความรู้ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
รายละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการออม การลดต้นทุน การเพิ่มรายได้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การ
พึ่งตนเอง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและแผนของชุมชน และการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการใช้ประโยชน์จากการวิจัย สามารถใช้ประโยชน์ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนจาก
ข้ อ มู ล เพื่ อ ยกระดั บ ความเข้ ม แข็ ง ของผู้ น าและชุ ม ชนที่ จ ะต้ อ งพึ่ ง พาตนเองจากการผ่ า นการบ่ ม เพาะจาก
กระบวนการวิจัย และการสร้างความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการนาแผนชุมชนไปสู่การวางแผนใน
ระยะต่อ ๆ ไป รวมถึงการขยายผลการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการความพร้อมเชิงข้อมูล
วิชาการ ประสบการณ์และทักษะที่ชุมชนมีพร้อมอยู่แล้ว นาไปเป็นตัวแบบการศึกษาเบื้ องต้นของบริบทชุมชนและ
การดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หรือชุมชนอื่น ๆ
2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาสู่การวิจัยในโอกาสต่อไป ควรที่จะมีการศึกษาเป็นกรณีศึกษาจากหมู่บ้านที่โด
เด่น สร้างความหลากหลายของการวิจัย โดยการวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นการวิจัยพื้นฐาน เพื่ อหาปัจจัยเชิงโครงสร้างที่
มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จของการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในมิติและพื้นที่ใหม่ หรือเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบปัจจัยความเป็นชุมชนเมือง ชุมชนชนบทที่
เหมือนหรือต่าง และวิเคราะห์ไปตามภูมิสังคมจากการมีส่วนร่วมในชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนได้
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
THE PARTICIPATORY ACTION RESEARCH PROJECT IN MOBILIZING OF THE SUFFICIENCY
ECONOMIC PHILOSOPHY IN COMMUNITY ENTERPRISES IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
สุภาพร ลักษมีธนสาร1 ทวี วัชระเกียรติศักดิ์2 สุวรรณา เตชะธีระปรีดา3 ชิตวรา บรรจงปรุ4 และ วิภาวี พูลทวี5
Supaporn Luxsamethanasan1 Tawee Watcharakeattisak2 Suwanna Tachateerapreda3
Chitwara Banjongpru4 and Wipawee Poonthawee5
1,4,5อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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3อาจารย์ ดร. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้ดาเนินงานภายใต้แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ระบบการ
บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน จากการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภารกิจการวิจัย
และบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา : กรณีศึกษาการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาและขั บเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน และจัดการความรู้การบูรณาการการวิจัยร่วมกับโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
กิจกรรมการปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน และใช้แบบสอบถามในกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การจาแนกชนิดข้อมูลและการเปรียบเทียบเหตุการณ์และการวิเคราะห์สรุป
อุปนัย และใช้ค่าจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า บริบทวิสาหกิจ
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกลุ่มตามผลิตภัณ ฑ์ได้เป็น กิจกรรมการเกษตรและที่เกี่ยวเนื่อง ภูมิ
ปัญญาด้านเสื้อผ้า อุปกรณ์ และด้านอาหาร มีความพยายามในการพึ่งตนเองในระดับหนึ่ง จากการใช้ทรัพยากร ทุน
แรงงานและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นปัจจัยหลักในการประกอบการ ขาดความรู้และทักษะที่สมดุลระหว่างปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบการเชิงธุรกิจ มีแนวทางการพึ่งตนเองที่สาคัญ คือ การแสวงหาความรู้ทางด้านการ
ประกอบการจากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในระดับเครือข่าย เห็นว่าการปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงของวิสาหกิ จ ชุ ม ชนอยู่ ในระดั บ มากทุ ก ประเด็ น ที่ โดดเด่น คื อ การใช้ ส ติ ปั ญ ญาในการด าเนิ น งานด้ ว ย
คุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน หมั่นเพียร เอื้ออาทร/ร่วมสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในจิตใจ และร่วมมือ/ประชุม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจา ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการให้ความรู้ เกิดความตระหนัก
พยายามแสวงหาความรู้ที่มีพื้นฐานคุณธรรมและความรับผิดชอบเป็นเงื่อนไขที่ดี ซึ่งถึงแม้จะสร้างความอยู่รอดให้กับ
วิส าหกิ จ ชุ ม ชนได้ มี โครงการวิจั ยย่ อ ยเพื่ อ การพั ฒ นาวิส าหกิ จ ชุ ม ชนเป็ น ประเด็ น หลั ก ในการจั ด การความรู้ มี
ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย คือ ต้องมีภาคีพัฒนาจากภายนอกบูรณาการภารกิจและการดาเนินงาน
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ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม คือ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และบรรลุเป้าหมายของแต่ละภาคส่วนตามภารกิจที่มีอยู่ได้ด้วย
คาสาคัญ : การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ABSTRACT
This research project was operated under the participatory action research plan for the
knowledge management on research management system for the sustainable area-based
research and development by mobilizing the mission integration between research and
community academic services of Nakhon Ratchasima Rajabhat University: the case study on
research and community enterprise development in Nakhon Ratchasima province. The objectives
of the study were: to investigate and mobilize sufficiency economic philosophy in the
management of community enterprises; and to discuss the results and the knowledge
management on how to integrate research with research projects and research plans. Qualitative
data were collected from joint-operated research activities, while questionnaires were used to
collect the participants’ satisfaction. Data were analyzed using content analysis, data
classification, event comparison, analytic induction, frequency, percentage, arithmetic mean, and
standard deviation. The results showed that the contexts of community enterprise based on the
sufficiency economic philosophy were grouped according to products. The entrepreneurs showed
certain level of self-reliance in terms of utilizing resources, capitals, labors, and wisdoms in the
local areas in their major production. However, they lacked the balanced knowledge and skills
between the sufficiency economic philosophy and the economic-based operation. Their main
guideline for self-reliance was acquiring knowledge of entrepreneurship from learning and
exchanging at the network level. They viewed the operations based on the sufficiency economic
philosophy for their community enterprise at the ‘high’ level on every aspect, especially on: the
use of consciousness and intelligence in the operation, with moral, honesty, patience, diligence,
generosity; the development of the sufficiency-minded and co-operative-minded among
members; the regular meeting with related sectors to mobilize the sufficiency economic
philosophy in terms of giving education and rising awareness. The resulting groups of mobilizing
behaviors included: being aware of modesty, searching for the factors that truly improve the
enterprise sustainability by seeing the attempt to acquire knowledge, having moral, and being
responsible as good conditions. This was a part of participating in all activities of every step in
knowledge management on research management to develop the areas in the research plan,
with sub-research projects on the community enterprise development as the main focus of
knowledge management. The recommendation for the use of the research findings was to have
parties developed from outsides in order to integrate missions and co-operate with community
enterprise to achieve the important goal of improving the community enterprise and mobilizing
the sufficiency economic philosophy, and to achieve each party’s existing goals.
Keywords : Mobilization of sufficiency economic philosophy, Community enterprises management
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วิสาหกิจชุมชนเป็นประเด็นสาคัญของนโยบายภาครัฐในการแก้ปัญหาภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชน และเพื่อการพึ่งตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน นอกจากนี้ วิส าหกิจชุมชนยังเป็นองค์ประกอบของการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี และเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
สร้างรากฐานที่มั่นคงให้ประเทศ อันจะทาให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒ นาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งพร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต (กรมส่งเสริมการเกษตร. 2550 : 1) ซึ่งจะเป็นรากฐานการ
พัฒนาแบบยั่งยืน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และความอยู่รอดที่ยั่งยืนของชุมชน แต่ก็พบว่ามีปัญหาในการขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาวิส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ยัง ไม่ มี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ลยุ ท ธ์ในการพั ฒ นาวิส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ส อดคล้ อ ง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืน (สุกัญญา อธิปอนันต์ และคณะ. 2550 : 3)
จาเป็นจะต้องศึกษาบริบทและสภาวการณ์ของวิสาหกิจชุมชน ในเรื่องของจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ที่เกิดขึ้น
ของวิสาหกิจชุมชนตลอดจนการศึกษาแนวทางพัฒนากลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชน และมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
การสนับสนุนให้ตรงกับความต้องการและความจาเป็นที่แท้จริงของแต่ละวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มี
การรวมวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเป็ น กลุ่ ม หรื อ เป็ น เครื อ ข่ า ยอย่ า งชั ด เจนเพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม โดยเน้ น
กระบวนการพัฒนาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้มีการจัดการที่ดี ตลอดจนการพัฒนาสภาวะผู้นาและ
การมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สุกัญญา ดวงอุปมา. 2557) การขับเคลื่อนภารกิจ
การวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่ น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเชื่อมโยงกับโครงการวิจัยย่อยการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการที่บูรณาการกับการสรุปเป็นความรู้ใน
การขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเชิงพื้นที่ บนฐานความสอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจและศักยภาพของภาคส่วนการ
พัฒนาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จานวน 32 กลุ่ม
จาก 16 อาเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา แบบมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อบูรณาการการวิจัยการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนร่วมกับโครงการวิจัย และแผนงานวิจัย
ในการด าเนิ น งานวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และการพั ฒ นาการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ แบบบู ร ณาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การประกอบการวิสาหกิจชุมชน หมายถึง การดาเนินการไปตามแนวทางการบริหารจัดการตามลักษณะ
ของการเป็นธุรกิจ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนา การควบคุม การทางาน เพื่อความมั่นคงของกิจการความ
เจริญเติบโตของธุรกิจ ผลประโยชน์หรือกาไร และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยปัจจัยพื้นฐาน คน เงิน วัสดุหรือ
วัตถุดบิ และวิธปี ฏิบตั งิ านตามหน้าทีก่ ารผลิต การจัดหาเงินทุน การจัดหาทรัพยากรด้านกาลังคน และการตลาด
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
การบริหารจัดการและการประกอบการเชิงธุรกิจสาหรับวิสาหกิจชุมชนทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการ
แข่งขัน และมีความอยู่รอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมไปกับการแสดงให้เห็นการเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการขยาย
ผลการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากระดับกลุ่ม เครือข่าย ชุมชนและสังคม
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กรอบแนวคิด
งานวิจัยนี้ได้การประมวลความรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการ ดังต่อไปนี้
1. วิสาหกิจชุมชน มีความหมายครอบคลุมกิจกรรมการแปรรูปหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของ
ชุมชน จากทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชน เพื่ อตอบสนองการพึ่งตนเองขององค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กร
ชุมชน และพัฒนาระบบการตลาด การบริการและสวัสดิการชุมชนเพื่อบริการสมาชิกและคนในชุมชน (กรมส่งเสริม
การเกษตร. 2550) เป็นการประกอบการโดยภูมิปัญญาขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัวชุมชน และระหว่างชุมชนโดยนาวัตถุดิบทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชน เป็นเครื่องมือเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อจะให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมส่วน
อื่นๆ ได้ต่อยอดบนฐานที่เข้มแข็ง มีเป้าหมาย สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของชุมชน (ณรงค์ เพ็ชร
ประเสริฐ และพิทยา ว่องกุล. 2545) สร้างกระบวนการเรียนรู้และระบบการพัฒนา พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนที่มีอิสระ พึ่งตนเองได้ มีระบบการจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน มีต้นทุน
การจัดการต่าและเป็นสถาบั นทางสังคมที่ชาวบ้านพึ่งพาอาศัยได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนที่กระจายการ
พัฒนาไปสู่ทุกส่วนของชุมชน ไม่ใช่ระบบที่ให้โอกาสกับผู้ที่เหนือกว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมือง (กรมการพัฒนา
ชุมชน. 2546) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย จะดาเนินการในลักษณะของการบูรณาการทั้งภายใน
หน่วยงาน และร่วมกันกับภาคีทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข็มแข็งและพึ่งตนเอง
ได้ (ปิยะดา พิศาลบุตร. 2556 : 5) โดยควรคานึงถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบการเป็นผู้ประกอบการด้าน
มาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.) ในด้ านการบริหารจัดการองค์กรและพนักงาน การบริหารจัดการด้าน
การตลาดและลูกค้า การบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต การบริหารจัดการด้านบัญชีและ
การเงิน และการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (สานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน. 2553)
2. การบริหารจัดการและการประกอบการ เป็นความรู้ที่จะต้องมีใช้สาหรับองค์การธุรกิจที่หมายรวมถึง
วิสาหกิจชุมชนด้วย โดยที่การบริหารจัดการจะเป็นเรื่องหลักของการดาเนินองค์การไปสู่เป้าหมายที่กาหนด และการ
ประกอบการจะเป็นเรื่องของการดาเนินการไปตามแนวทางการบริหารจัดการสาหรับองค์การที่มี ลักษณะของการ
เป็นธุรกิจ ดาเนินไปตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนา
(Leading) การควบคุมการทางาน (Controlling) (กนกนก ทิพรส. 2543 : 32 ; สมคิด บางโม. 2546 : 61 ; ตุลา
มหาพสุธานนท์. 2545 : 45) นาไปขับเคลื่อนการประกอบการเพื่อความมั่นคงของกิจการความเจริญเติบโตของธุรกิจ
ผลประโยชน์หรือกาไร และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยปัจจัยพื้นฐานในการประกอบการ ได้แก่ คน (Man) เงิน
(Money) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) และวิธีปฏิบัติงาน (Method) ตามหน้าที่ การผลิต (Production) การจัดหา
เงิ น ทุ น (Capital) การจั ด หาทรั พ ยากรด้ า นก าลั ง คน (Man power) และการตลาด (Marketing) (อั จ ฉรา สั ง ข์
สุวรรณ. 2540 : 22 ; ธงชัย สันติวงษ์. 2543 : 36 ; กนกนก ทิพรส. 2545 : 96. ตุลา มหาสุธานนท์. 2545 : 95-96
; สมคิด บางโม. 2546 : 80 ; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2550 : 220) ซึ่งต้องมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ มี
ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ซื่ อ สั ตย์ ต่ อ ลูก ค้ า กตัญ ญู มี ค วามยุติ ธรรมในการบริห ารงาน มี ป ระสบการณ์ ด้ านธุรกิ จ
สามารถตัดสินใจได้ทันสถานการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รอบรู้เกี่ยวกับสภาพของตลาด และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ พร้อมกับมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อองค์การและสังคม (ทับทิม วงศ์ประยูร. 2545 ;
สมคิด บางโม. 2547. ; 2555)
3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดที่ชี้แนวทางการดารงชีวิตและการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง
อย่างมีเหตุผล เพื่อวิถีชีวิตของบุคคล ครอบครัว และสังคมที่มีวินัยและมีความสุขอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยคุณสมบัติ
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และเงื่อนไข เรียกว่า 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไข 2
ประการ ได้แก่ ความรู้และคุณธรรม ส่วนการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรม อยู่ในระดับพอเพียงนั้นจาเป็นต้อง
อาศัยทั้งความรู้ และคุณ ธรรมเป็นพื้นฐาน มุ่งการพัฒนาที่สมดุลใน 4 ด้าน ได้แก่ มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุข มีการขับเคลื่อนอยู่ที่การสร้างกระแสสังคมให้มีการนา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิ ดหรือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนด้วยการมีความรู้
ความเข้าใจจากการเรียนรู้ที่ถูกต้อง แท้จริง และชัดเจน ในขอบเขตการดาเนินงาน ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาวิชาการและศึกษาวิจัย การสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 2548 ; ชฎากาญจน์ เจริญรบ และคณะ. 2551)
4. การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร (Action) ที่ โครงการวิ จั ย จะต้ อ ง
ดาเนินการ และการมีส่วนร่วม (Participation) ที่เป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ร่วมใน
กระบวนการคิด วางแผน ตัดสินใจและการดาเนินการจนสิ้นสุดการวิจัย เป็น การส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้
ได้พัฒ นาตนเอง ในการทางานพั ฒ นา เป็นการทางานร่วมกั นระหว่างนักวิจัย และนักพัฒ นาหรือนักปฏิบัติการ
เป้าหมายหลัก ประกอบด้วย การมุ่งค้นหาความรู้พื้นบ้านที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีระหว่างวัฒ นธรรม สร้างดุลยภาพระหว่างวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิชาการและความรู้พื้นฐาน และ
ยอมรับในความไม่เท่าเทียมกันของภาวะสังคมเศรษฐกิจ (ทวี วัชระเกียรติศักดิ์. 2554) ระเบียบวิธีการวิจัยจึงต้อง
เป็นไปโดยความร่วมมือกันดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นกระบวนการ มีขั้นตอน
การดาเนินการวิจัยโดยสรุป คือ การศึกษา ทาความเข้าใจและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย การดาเนินการวิจัย และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ (ชัชวาลย์ ทัตศิวัช. 2549)
5. การวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขัน (SWOT) เป็นการนาแนวคิดการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมของ
องค์การที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ที่ต้องมีการดาเนิน การตามกระบวนการกาหนดทิศทาง
องค์การ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้วประเมินและกาหนด
ทางเลือกที่เรียกว่า กลยุทธ์ให้องค์การสามารถดาเนินงานตามพันธกิจและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ แสดงให้เห็นว่าองค์การมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่ต่า
ที่สุด เตรียมพร้อมอยู่เสมอในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง (Whellen & Hunger. 2015) ประกอบด้วย
กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ให้เห็นโอกาสและอุปสรรคที่สาคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุ ทธ์ การ
วิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในขององค์ ก าร เพื่ อ ประเมิ น ว่ า องค์ ก ารมี จุ ด แข็ ง หรื อ จุ ด อ่ อ น ในการรั บ มื อ กั บ
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยการวิเคราะห์การดาเนินการในองค์การทั้งในอดีต ปัจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต
ผลงานและรูปแบบการปฏิบัติที่ทาได้ในอนาคต แล้วสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ด้วยการ
เชื่อมโยงข้อมูลชี้ชัดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่จะนาไปพัฒนาต่อเป็นแนวทางของการเลือกกลยุทธ์
ได้ แนวทางหนึ่งของการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ คือ SWOT Analysis จะเป็นแนวทางสร้างประสิทธิภาพของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมให้ได้
ข้อสรุปที่เน้นเฉพาะปัจจัยที่สาคัญให้เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจ มีกระบวนการที่ตอบสนองให้เกิดการพัฒนา
องค์การได้ตั้งแต่ระหว่างที่ดาเนินการวิเคราะห์จนได้ผลสรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแต่ละ
ประเด็นย่อย เพื่อจะได้มีโอกาสพัฒนา หรือกาหนดแนวทางที่เหมาะสมเป็นกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็นไปได้ (ทวี วัชระ
เกียรติศักดิ์ : 2554) นาไปพัฒนาเป็นวางแผนธุรกิจเพื่อการแข่งขัน ที่ให้ความสาคัญกับการตัดสินใจในด้านการ
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แข่งขันในรูปแบบการพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพสูงขึ้น เป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ทางการแข่งขัน (SWOT) เพื่อการประเมินศักยภาพและเป็นกรอบในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนกาหนดแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจในอนาคต (ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 2558 : ออนไลน์)
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีประเด็นสาคัญโดยสรุป คือ การศึกษาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและแนว
ทางการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การพัฒนาผู้นาและสมาชิก การพัฒนาการ
ตลาด การพัฒนาการทาบัญชี และการพัฒนาเครือข่าย การศึกษาและจัดทาฐานข้อมูลเครือข่าย จัดทาแผนบูร ณา
การ การจัดกระบวนการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การออกกฎระเบียบที่เหมาะสมสาหรับคณะกรรมการและ
สมาชิก มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ช่วยกันจัดหาตลาดรองรับสินค้า มีการวางแผน
การตลาด การจัดทาแผนธุรกิจ และสารวจความต้องการของลูกค้า และรัฐบาลช่วยส่งเสริมให้ตรงกับสภาพปัญหา
ของแต่ละวิสาหกิจชุมชน (สุกัญญา อธิปอนันต์ และคณะ. 2550) โดยที่ปัญหาในการประกอบการและการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย ด้านองค์การและการจัดการองค์การ ด้านการตลาด และด้านการเงินและการ
บัญชี ได้แก่ ขาดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้กับกลุ่มอื่นๆภายนอก การออกกฎระเบียบและโครงสร้าง
องค์กรยังไม่เหมาะสม การยอมรับและศรัทธาต่อผู้นาและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาองค์กร เป็นต้น
(ปิ ยะดา พิ ศ าลบุ ต ร. 2556 ; พรรณ์ ธิดา เหล่ าพวงศั กดิ์ . 2557) ปั จ จั ยส าคั ญ ของการสร้า งความเข้มแข็งให้ แ ก่
วิสาหกิจชุมชน คือ ความรู้ความชานาญในการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม ความเสียสละ สามัคคี ความร่วมมือ
ของสมาชิกและครอบครัว การดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง การควบคุมคุณภาพของสินค้า การพัฒนาความรู้/ภูมิปัญญา
การพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์ /กิจ กรรมและการตลาด ศักยภาพของผู้นาและสมาชิ ก ของวิสาหกิจ ชุ มชน บนฐานปั จจั ย
ความสัมพันธ์ในชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี และ ปัจจัยภายนอกชุมชน ได้แก่ นโยบายรัฐ ระบบเสริมหนุน เครือข่าย
กลไกทางการตลาด และการควบคุม (กฤษติญ า มูลศรี. 2552 ; จิราพร มหาอินทร์ และคณะ. 2554) ส่วนการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องนาความรู้ที่เป็นคุณลักษณะและเงื่อนไขของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข) มาประกอบการวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชน ที่มีตัวชี้วัดผลงาน คือ การ
บรรลุ เ ป้ า หมาย เชิ ง พั ฒ นาอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาด้ ว ยการที่ มี ภ าครั ฐ เอกชน
สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ร่วมกันบูรณาการ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผล มีแผนงาน โครงการ
มาตรการต่าง ๆ รองรับเพื่อสนับสนุนให้การดาเนินการพั ฒ นามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ของการพัฒนา (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1. 2554) ผลประโยชน์ที่ได้รับจะช่วยให้ชุมชนมี
ความแข็งแกร่ง พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตรงตามหลักการแนวคิด “วิสาหกิจชุมชน” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ด้วยการการคัดเลื อกวิสาหกิจชุมชนแบบเฉพาะเจาะจง ประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนด้วยการวิเคราะห์
SWOT ศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยการสังเกต การประชุม การจัดเวทีเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ทาแปลงเรียนรู้ ทดสอบและ
พัฒนา (สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาลย์ และจรีวรรณ จันทร์คง. 2556)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ได้นาความรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นฐานคิดที่นักวิจัยมาพัฒนาเป็น
กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงไปสู่โครงการวิจัยย่อยอีก 2 โครงการ และแผนงานวิจัยด้วย ดังแสดงใน
แผนภาพ
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แผนภาพ กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น การวิ จั ย มี ป ระชากรเป้ า หมาย คื อ กลุ่ ม บุ ค ลากรที่ มี ส่ ว นร่ว มกั บ การด าเนิ น การวิจั ย และ
ปฏิบัติการในวาระกิจกรรมต่างๆ จากหลายภาคส่วน ได้แก่ บุคลากรของวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เป็นอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการวิจัย ดาเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนหลักพร้อมๆ ไปกับการดาเนินงานของโครงการวิจัยย่อยอื่น โดยมีกิจกรรมการวิจัย คือ การดาเนินงานทา
ความเข้าใจและสื่อสารเบื้องต้น ด้วยการร่วมประชุมปฏิบัติ การวางแผนร่วมกันของกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน โดย
การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการประกอบการวิสาหกิจชุมชน กาหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์และแผนพัฒนาธุรกิจที่มี
กิจกรรมการปฏิบัติการนาร่อง ร่วมกันปฏิบัติการทดลองจัดกิจกรรมการพัฒนาตามแผน และติดตามและประเมินผล
โครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ โดยการวิเคราะห์ผลการดาเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง การทดลอง
ปฏิบัติการตามแผนเสร็จสิ้น และการสรุปผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาหลังการดาเนินงานในระยะ
การดาเนินการวิจัย การรายงานผลการวิจัยผ่านเวทีคืนข้อมูลและรับฟังความเห็นเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาร่วมกัน
และจั ด ท ารายงานผลการวิจั ย ส่ ง รายงานต่ อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง จะเน้ น การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากกิ จ กรรมการ
ปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน ด้วยการสัมภาษณ์ การบันทึกการวิเคราะห์บริบทวิสาหกิจชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม การบันทึกผลการสนทนากลุ่ม การบันทึกการประชุมสรุปบทเรียน และมีเครื่องมือ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามในกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และความเหมาะสม
1616

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ของระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ออกแบบ สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีการสร้างและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือเพื่อสร้างความถูกต้อง เชื่อถือได้ให้กับการวิจัย ด้วยการใช้การมีส่วนร่วมของนักวิจัยกับกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน และภาคีพัฒนา ในการกาหนดประเด็นหลักของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน แนวทางการจัด
กิจกรรมและเก็บข้อมูลในแต่ละกิจกรรม ตลอดจนวิธีการและความร่วมมือในการเก็บข้อมูล การตรวจสอบความ
ถูก ต้ อ งของข้อ มู ล ที่ มี ก ารสอบทานกั บ ภาคส่ วนหรือ ปั จ จั ย อื่น ตามแนวทางการตรวจสอบสามเส้า และส าหรับ
เครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณมีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพตามวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา การจาแนกชนิดข้อมูลและการเปรียบเทียบเหตุการณ์และการ
วิเคราะห์สรุปอุปนัย ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ค่าจานวน ร้อยละ สาหรับข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้ตอบ และ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับแปลความหมายระดับความเห็นที่เกิดขึ้น
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน พบว่าบริบท
วิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีข้อสรุปจัดเป็นกลุ่มตามผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนได้เป็นกลุ่ม
หลัก คือ กิจกรรมการเกษตรและที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่ มที่เป็นภูมิปัญญาด้านเสื้อผ้า อุปกรณ์ และกลุ่มที่เน้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านอาหาร ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะมีปัจจัยเอื้อต่อการดาเนินการในมิติศักยภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจที่ต่างกัน ได้แก่
ความเข้มแข็งในด้านวัตถุดิบ ภูมิปัญญา และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ แต่อาจจะมีปัญหาด้ านกระบวนการผลิตที่
เป็นมาตรฐาน การสร้างความหลากหลายของสินค้า มีลักษณะเด่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการสรุปเป็นกลุ่มตาม
คุณลักษณะและเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็นภาพรวม คือ มีความพยายามในการพึ่งตนเองในระดับ
หนึ่ง จากการใช้ทรัพยากร ทุน แรงงานและภูมิปัญ ญาในท้องถิ่นเป็นปัจจัยหลักในการประกอบการ มีการใช้ความ
พอประมาณในการจัดการผลิตและการตลาด แต่เมื่อพิจารณาถึงความเข้มแข็งและโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ จะเห็น
ได้ว่า วิสาหกิจชุมชนยังขาด การมีความรู้และทักษะที่สมดุลระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบการ
เชิงธุรกิจ ที่ทาให้มีพื้นฐานการเป็นองค์กรเศรษฐกิจชุมชนที่ดี แต่ขาดศั กยภาพทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่จะ
สามารถใช้การยกระดับจากคุณลักษณะทางการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่ให้เกิดขึ้นได้
โดยที่สรุปคุณลักษณะและเงื่อนไขปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านพอประมาณ ได้แก่ การประมาณตนเองในด้าน
การผลิตตามศักยภาพ และใช้ทุนจากภายในเป็นหลัก ด้านความมีเหตุผล ได้แก่ การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการประกอบการของกลุ่ม ในระดับสาเหตุได้ แต่อยู่ในขอบเขตจากัดตามภูมิรู้และประสบการณ์ไม่
หลากหลาย ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี จะเน้นเรื่องการสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบและการผลิต และมีบ้างที่พยายาม
สร้างตลาดรองรับกับการจัดการทุนเพื่อการประกอบการด้วยตนเอง และกลุ่มที่มีความโดดเด่นในด้านความรู้และ
คุณธรรม จะเน้นการดาเนินการที่ต้องมีความรู้ แสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบต่อผลิต ภัณฑ์และกลุ่ม นับเป็น
พื้ น ฐานที่ เป็ น ต้ น ทุ น ในการขั บ เคลื่ อ นปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้ ในระดั บ ต้ น ถ้ า มี ก ารพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ การเรียนรู้เชิงเครือข่าย และสร้างความหลากหลายในกิจกรรม การประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับภาพรวมที่มีวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่งมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วม ก็จะเชื่อได้ว่าจะสามารถยกระดับการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี สาหรับในการวิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางการพึ่งตนเองในมิติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งยังคงมีอยู่และเป็นปัญหาสาคัญ มีพื้นฐานการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพี ยงของวิสาหกิจชุมชนในระดับต้นที่เป็นจุดเริ่มต้นของความอยู่รอด ที่ต้องแสวงหาแนวทางการ
ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน อันจะเป็นผลต่อการสร้างความมั่นคงในการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนได้อย่าง
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ยั่งยืน มีความสมดุลระหว่างการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการ กับการประกอบการตามแนวคิดใน
การแข่งขันเชิงธุรกิจ เมื่อดาเนินกระบวนการการระดมสมองร่วมกันในแนวคิดการพึ่งตนเองในการแก้ปัญหาดังกล่าว
พบว่ามีแนวทางการพึ่งตนเองที่สาคัญ คือ การแสวงหาความรู้ทางด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ จาก
การเรียนรู้และแลกเปลี่ ยนในระดับเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างหลากหลาย โดยมีความคาดหวังที่จะใช้ความรู้มา
ยกระดับการแก้ปัญ หาในกลุ่มทั้งการสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขาย และการสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของการสืบทอดภูมิปัญญาของการผลิตของวิสาหกิจ
ชุมชน
ผลการวิจัยจะมีความสอดคล้องกันกับแนวคิดและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยยืนยันทั้งกระบวนการ
ศึกษาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และผลที่เกิดจะเป็นไปในลักษณะตามบริบทวิสาหกิจชุมชน คือ วิสาหกิจชุมชน ไม่ได้
มุ่งเน้นกาไรจากกิจกรรมที่ชุมชนกระทาเป็ นหลัก แต่จะมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ รวมทั้งหวังผล
ทางด้านสังคม คือ การยึดโยงร้อยรัดความเป็นครอบครัว และชุมชนให้เกิดวัฒนธรรมร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ
แบ่งทุกข์ แบ่งสุขซึ่งกันและกัน (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา ว่องกุล. 2545 : 38) เป็นหลักการนาไปสู่การเป็น
รากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศอย่างแท้จริง และภาครัฐยังเห็นว่าเศรษฐกิจ
ชุมชนซึ่งรวมถึงวิสาหกิจชุมชน เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง อันจะทาให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต (กรมส่งเสริม
การเกษตร. 2550 : 1) สามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างบูรณาการเข้าสู่ระบบการบริหาร
จัดการกลุ่ม ต้องมีการศึกษาหาวิธีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน (สัจจา บรรจงศิริ ,
บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง และปาลีรัตน์ การดี. 2554) และเมื่อนาผลการศึกษาปัญหาของวิสาหกิจชุมชนมาพิจารณา
ก็จะพบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อค้นพบที่ผ่านมา คือ วิสาหกิจชุมชนประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือความ
อ่อนแอทางการตลาดที่ไม่สามารถขยายตลาดได้ ไม่มีตลาดที่แน่นอน รวมถึงไม่สามารถส่งเสริมด้านการตลาดได้เอง
และไม่สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้ (รัชนี รูปหล่อ , ดุษฎี พรหมทัต และวัลภา ว่องวิธกุล. 2552 : 169) โดยมี
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในประเด็นสาคัญ การ
ดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความสาเร็จได้ มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่วิสาหกิจชุมชน
นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามากที่สุด (สิริวรรณ ฉลูศรี. 2554) โดยที่หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศต้องให้ การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสร้างองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มแก่วิสาหกิจชุมชน (รัชนี รูปหล่อ , ดุษฎี พรหมทัต และวัลภา ว่องวิธกุล. 2552 : 169) เงื่อนไขที่
สาคัญที่สุดของการเกิดขึ้นของการดารงอยู่และการปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การที่ชุมชนยังคงมีอานาจใน
การควบคุมดูแลจั ดการทรัพยากรต่างๆ ของตัวเอง (อรสุดา เจริญ รัถ. 2546) ยังคงหลงเหลือลักษณะของความ
พยายามที่จะพึ่งตนเองให้ได้ มีความสามารถพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก (สุธิดา แจ่มใส และคณะ.
2550) จะช่วยให้วิสากิจชุมชนมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการลดต้นทุนการผลิต การประกันความเสี่ยง ตลอดจน
ได้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง (ชฎากาญจน์ เจริญรบ และคณะ. 2551) สามารถรับ
ความรู้มาจากภายนอก ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินงาน และส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ มีกระบวนการเรียนรู้จากกลุ่ม/เครื อข่าย จากการลงมือปฏิบัติจริงจากการแก้ปัญหาในชีวิตจริง (นรินทร์
สังข์รักษา และธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์ เลิศ. 2553) ประเด็นสาคัญที่ต้องปรับปรุงได้โดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ควรมีการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อนาวัตถุดิบมาใช้ให้ เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่า เน้นการจัดการโดยใช้แรงงานในชุมชน เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค
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ส่งเสริมการผลิตบนพื้นฐานภูมิปัญญาชุมชน และเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารการแปรรูป
การจัดการด้านการตลาด และการบริหารงาน (อารี วิบูลย์พงศ์ , ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และคณะ 2552) นาไปสู่การ
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกันตามแนวคิดว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะประสบความสาเร็จได้
นั้นต้องเริ่มดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากการประกอบอาชีพเพียงเพื่อให้เกิ ดผลผลิตที่สนองความ
ต้องการพื้นฐานของครอบครัว ลดรายจ่ายในครอบครัวและระดับชุมชน โดยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับบุคคลเป็น
ความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรควรต้องรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสม ในฐานะสมาชิก
ในครัวเรือนที่ต้องปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง และในฐานะของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
และบทบาทหน้าที่เพื่อเป็นพื้นฐานนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน (ชฎากาญจน์ เจริญ
รบ และคณะ. 2551) ต้องบูรณาการหลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุก ต์ใช้กับ
วิสาหกิจชุมชนทุกประเภท และทุกขนาดกิจการได้อย่างเหมาะสม (ธนาวุฒิ พิมพ์กิ และ จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ .
2553) โดยที่ปัจจัยที่มีผลกับการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ อายุ การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และประโยชน์ที่ได้รับจากการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม. 2555) มีการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เน้นการจ้างงาน ความประหยัด ซื่อสัตย์ และความ
สามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (ธนาวุฒิ พิมพ์กิ และ จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์. 2553) รู้จักแยกแยะความถูกต้อง
และหลักภูมิคุ้มกัน โดยการสร้างสรรค์สิ่งไร้ค่าให้เกิดประโยชน์ ใช้อย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่าสร้างความรักความผูกพัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เอื้ออาทรต่อกัน การใช้ข้อมูลเป็นรากฐานในการวางแผนโดยอาศัยหลักคิดที่ดี การไม่เอาเปรียบ
คนอื่น การไม่ไหลไปตามกระแสบริโภคนิยม ทางานต่างๆด้วยใจรัก และ การนึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ดาเนิน
ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามหลักเหตุผล โดยการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น ไม่หวังกาไร
ที่มากเกินไป ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า (สุภาพรรณ พาบุ, ธงชัย พาบุ และรุ่งทิพย์ เกษตรสิงห์. 2556)
2. ผลการจัดการความรู้การบูรณาการการวิจัยร่วมกับโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย ได้ดาเนินงานวิจัย
ไปตามกลไกการจัดการความรู้จากการปฏิบัติการวิจัยด้วยการมีส่วนร่วมกาหนดเป้าหมายความรู้ เกิดกิจกรรมการ
วิจัยและ ผลเป็นความรู้ในการออกแบบกิ จกรรมการกาหนดเป้าหมายร่วมเชิงบูรณาการ ที่หนุนเสริมการตอบสนอง
เป้าหมายย่อยได้การสร้างค่านิยมร่วมและวิสัยทัศน์ การปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ เกิดกิจกรรมการวิจัยและผลเป็น
ความรู้ในการวางแผน และดาเนินงานร่วมกัน การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนและเสริมข้อมูลระหว่างกัน การเสริมพลัง เกิด
กิจกรรมการวิจัยและผลเป็นความรู้ในการเสริมพลังด้วยการจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจูงใจ การเสริม
ศักยภาพนักวิจัย การทางานเป็นทีม การกากับดูแลระหว่างกันเองเพื่อบรรลุเป้าหมายย่อยร่วมกัน การสรุปและถอด
บทเรียน เกิดกิจกรรมการวิจัยและผลเป็นความรู้ในเทคนิคการออกแบบเครื่องมือการสรุปและถอดบทเรียน เทคนิค
การสร้างผลงานระดับภาพรวมที่จะแสดงคุณภาพระดับปัจเจก การทดลองยกระดับความรู้ เกิดกิจกรรมการวิจัยและ
ผลเป็นความรู้ในการให้ความสาคัญกับคุณค่าของนักวิจัยในโครงการและการให้เกียรติ เอื้ออาทรระหว่างนักวิจัยที่จะ
มีโอกาสชดเชยความรู้และทักษะระหว่างกันตลอดเวลา การสร้างความรู้ เกิดกิจกรรมการวิจัยและผลเป็นความรู้ใน
การสร้างความรู้แบบง่ายๆ ทั้งที่เป็นความรู้ที่ผลิตเป็นเอกสารและความรู้ฝังลึก และการใช้ประโยชน์ เกิดกิจกรรม
การวิจัยและผลเป็นความรู้ในการนาไปใช้ประโยชน์ ทาให้ดาเนิน การครบวงจรการจัดการความรู้ที่จะเกิดเป็นวงจร
ใหม่อีกระดับหนึ่งต่อไป
โครงการวิจัยนี้มีภาระหน้าที่ร่วมในการจัดการความรู้การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัย ดาเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ที่กาหนดไว้ในกรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ของทั้งระบบ ผลที่ได้จะใช้ประโยชน์ทันทีในการดาเนินการวิจัย และใช้เป็น
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เครื่องมือการสรุปบทเรียนที่ต้องใช้ในการสรุปผลการวิจัย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าได้มีการบูรณาการระหว่างกัน
ของโครงการวิจัยย่อยด้วยกัน และแผนงานวิจัยที่ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของทุกโครงการวิจัยย่อย จึงได้ความรู้ใน
ระดับโครงการวิจัยในประเด็นการมีส่วนร่วมในการบูรณาการ ที่นาการวิจัยมาเป็นกลไกหลักสาหรับการพัฒนาพื้นที่
ที่มีการพัฒ นาวิสาหกิจ ชุ มชนเป็น ประเด็นหลัก เป็ นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบั ติเสริมเพิ่ มจากการทางานวิจัยที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์ภายใน เกิดเป็นทักษะและความรู้ที่ได้เรียนรู้ในการประสานงาน การสร้างความสมดุลของ
การให้และรับ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทาข้อมูลการวิจัยและการบรรลุผลร่วมกันเติมเต็มกัน จากการมี
วิสัยทัศน์ร่วมของแผนงานวิจัย ให้เกิดเป็นบทเรียนความรู้ในการบริหารจัดการงานวิจัยได้ด้วย
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
THE STUDY OF PARTICIPATION IN KAIZEN PROCESS FOR INCREASING PRODUCTIVITY IN
ELECTRONIC INDUSTRIAL
พงษ์พนั ธ์ มวยหมั่น1
Pongpan Muayman 1
สุธาสินี โพธิ์ชาธาร1
Suthasinee Phochathan1
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซน,
ศึกษาปัจจัยชักนาต่อการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซน และเพื่อเปรียบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงาน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง
คือพนักงานระดับปฏิบัติการรายวันจานวน 385 คน ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ในโรงงาน โดยภาพรวมพบว่า มี ส่ ว นร่วมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง, ปั จ จั ย ชั ก น าต่ อ การมี ส่ วนร่วมใน
กระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงาน โดยภาพรวมพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง, การ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานพบว่า ภาพรวมพนักงานที่มีอายุ
ระดับ การศึ กษา ประสบการณ์ ทางาน และส่วนงานรับผิดชอบแตกต่างกันมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็น
แตกต่างกัน, ปัจจัยชักนาต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในโรงงาน ร่วมกันพยากรณ์ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็น ได้ร้อ ยละ 63.50 โดยปัจจัยภายใน
ด้ า นความต้ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มและสนุ ก สนานผ่ อ นคลาย เป็ น ปั จ จั ย ชั ก น าที่ ส่ ง ผลต่ อ ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการทาไคเซ็นมากที่สุด
คาสาคัญ : ไคเซน, การมีส่วนร่วม, การเพิ่มผลผลิต
ABSTRACT
This research is the study of the participation in Kaizen process for increasing productivity
in electronic industries in Nakhon Ratchasima province. The purpose of this study were study the
level of participation, study the induction factors that affect the level of participation and
compare the levels of participation which were categorized by the personal factors from the
samples 385 operation officers who work in electronics industry manufactory. The results of the
study reveal that; the participation in Kaizen process in overall is at “Medium” level, the
induction factor according to the participation in overall it reveals that the level of opinion is at
“Medium” level, the comparison of the levels of participation in Kaizen process for increasing
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productivity in overall, the operators who have differed age, education background, working
experience and responsibility take part in Kaizen process differently and the induction factor
towards behavior of participation that affects the level of participation, the variable of induction
factor towards the participation has predicted the level of participation Kaizen process at 63.50
percent. The internal factor of the requirement of participation and relaxation is the induction
factor that affects the level of participation in Kaizen process at “Most” level.
Keywords : KAIZEN, Participation, Productivity Improvement
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้รับรู้ดีถึงวิกฤติการณ์
ที่มีการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่อสร้างความรุ่งเรืองให้กับองค์การของตนเอง และการแข่งขันมีแนวโน้มทวี
ความรุน แรงมากขึ้ น เรื่อ ย ๆ อั น เนื่ อ งมาจากความผั น ผวนของภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เกิ ด ขึ้น บ่ อยครั้ง อุต สาหกรรม
อิเลคทรอนิคส์เป็นอีกประเภทอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนนี้ โดยประเทศไทย
เป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์รายใหญ่ของภูมิภาคและของโลกย่อมได้รับผลกระทบจากความผันผวน
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจตามไปด้วย และนั่นหมายถึงรายได้ของประเทศ รายได้ของบริษัท รวมไปถึงรายได้
ของลูกจ้างที่ทางานในบริษัทมีอัตราลดลง เกิดเป็นปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศตามมา
จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอิเลคทรอนิคส์
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีพนักงานในองค์การเป็นจานวนมาก ทุกองค์การจาเป็นต้องปรับตัวให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งทุก
องค์การต่างมองหาแนวคิด กลยุทธ์ และวิธีการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยทาให้องค์การมีผลกาไรจากการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อการเพิ่มผลผลิต ด้วยการกาจัดความสูญเปล่า และลดความผันผวนของกระบวนการโดยมุ่งเน้นไปที่
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือของบุคลากรในองค์การหรือที่เรียกว่า
ไคเซน (Kaizen)
ไคเซน (Kaizen) เป็นแนวคิดหนึ่งที่นามาใช้เพื่อเป็นเครื่ องมือในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารสร้ า งวั ฒ นธรรมให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง องค์ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมุ่ ง รั ก ษา
ความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนด้วยการขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการทางาน โดยจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากพนักงานทุกคนในทุกลาดับขั้น โดยเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการคิดค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมในการติดตาม และ
ประเมินผลงาน องค์การที่สามารถดึงการมีส่วนร่วมของพนักงานได้มากย่อม หมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับองค์การในการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ
ดังนั้นพนักงานโรงงาน หรือบุคลากรในองค์การอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์จึงถือเป็นหัวใจสาคัญที่จะ
ส่ งผลท าให้ อ งค์ ก ารสามารถจะประสบความส าเร็จ และอยู่ รอดได้ ในภาวการณ์ แข่ ง ขั น จากแนวคิ ด การสร้า ง
วัฒนธรรมองค์การให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะส่งผลทาให้เกิดการเพิ่มผลผลิตไปทั่วทั้งองค์การ โดยเฉพาะ
พนักงานปฏิบัติการ ซึ่งถือได้ว่ามีความสาคัญมาก การศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิต
และปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้บริหารในองค์การ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
นาผลการศึ กษาไปใช้ เป็น ข้อมูลพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ให้ เป็นประโยชน์ น าไปสู่การวางแผนแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นยา นาไปสู่การเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการท าไคเซนเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรม
อิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยชักนาต่อการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อ
เพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ให้คานิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1. ไคเซน หมายถึง การดาเนินกิจกรรมการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง
2. พนั ก งานโรงงาน หมายถึ ง บุ ค คลผู้ ป ระกอบอาชี พ เป็ น พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารในโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา
3. โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง โรงงานที่เปิดดาเนินธุรกิจการผลิตประเภทอิเลคทรอนิคส์เพื่อแสวงหา
ผลกาไร ภายในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีการจ้างงานบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. รายได้
5. ประสบการณ์ในการทางาน
6. ส่วนงานรับผิดชอบ
ปัจจัยชักนาต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพือ่ เพิม่
ผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา
1. ปัจจัยภายนอก
1.1 ด้านทัศนะต่อสิ่งที่ได้รับจริง
1.2 ด้านทัศนะต่อเชิงนโยบาย
2. ปัจจัยภายใน
2.1 ด้านความรับผิดชอบและได้รับการยอมรับ
2.2 ด้านความท้าทาย
2.3 ด้านความต้องการมีสว่ นร่วมและสนุกสนานผ่อนคลาย
2.4 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
5. ด้านสินทรัพย์อื่นที่เกีย่ วข้อง

ระดับการมีส่ ่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
1. ด้านการฝึกอบรม
2. ด้านการสนับสนุน
3. ด้านความค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
4. ด้านการวางแผนดาเนินกิจกรรม
5. ด้านการลงมือปฏิบัติ
6. ด้านการติดตามและประเมินผลงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ พนั ก งานรายวั น หรื อ พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ภายในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีจานวนพนักงาน 24,722 คนตามรายงานสะสมจานวน
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. โรงงาน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งในโรงงาน แหล่ง
ชุมชนที่เป็นที่พักอาศัยและสถานที่รวมตัวของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ที่สาคัญในเขตจังหวัด
นครราชสีมา
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์แกน
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จากการคานวณขนาดตัวอย่างจากสูตร สามารถคานวณได้เท่ากับ 379 คน ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งนี้จึงได้กาหนดขนาดตัวอย่างทั้งหมดจานวน 385 คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการสุ่มตัว อย่างด้วย
วิธีการเลือกตัวอย่างตามแบบสะดวก ด้วยการนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลตามสถานที่ที่พนักงานเป้าหมายรวมตัว
หรือพักอาศัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที1่ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ตอนที่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยชักนาต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ตอนที่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ตอนที่4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะมาทาการประมวล
และวิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้
- ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ การทางาน และส่วนงาน
รับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage)
- ปัจจัยชักนาต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงาน ประกอบด้วย ปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยภายใน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
- ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงาน วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบสมมติฐานมีดังนี้
- การทดสอบสมมติ ฐ านวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บ เพศที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงาน ผู้วิจัยจะทดสอบด้วยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent
โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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- การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์เปรียบเทียบ อายุ การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ และส่วนการทางานที่
แตกต่างกันมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงาน ผู้วิจั ยได้ทดสอบโดยใช้ค่า
F-test (One-way Analysis of Variance) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กรณีพบความแตกต่าง
จะเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้ วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Analysis)
- การทดสอบสมมติฐานปัจจัยชักนาต่อการมีส่วนร่วมส่งผลต่อระดับการมีส่ วนร่วมในกระบวนการทาไค
เซนเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ตในโรงงาน ผู้ วิจั ยจะทดสอบโดยใช้ ส ถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ ถ ดถอยเชิ งพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร พนั ก งานรายวั น ที่ ท างานในโรงงานอุ ต สาหกรรม
อิเลคทรอนิคส์ภายในเขตจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89.6 มีอายุระหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ
26.5 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 70.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท
ร้อยละ 76.9 มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 3-5 ปี ร้อยละ 35.8 และมี ส่วนงานรับผิดชอบฝ่ายผลิต ร้อยละ
83.1
2. ปั จ จั ย ชั ก น าต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการท าไคเซนเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรม
อิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ปัจจัยภายในด้านความรั บผิดชอบและได้รับการยอมรับ และด้านความท้าทายและความต้องการ
พัฒนาทักษะ ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลรายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
2.1 ปัจจัยภายนอกด้านทัศนะต่อสิ่งที่ได้รับจริ ง โดยภาพรวมพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การได้รับเงินรางวัลพิเศษจากการทาไคเซ็นมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไคเซ็น
ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2.2 ปัจจัยภายนอกด้านทัศนะต่อเชิงนโยบาย โดยภาพรวมพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เงินรางวัลพิเศษที่ทางบริษัทหรือหน่วยงานกาหนดไว้ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไค
เซ็น ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2.3 ปัจจัยภายในด้านความรับผิดชอบและได้รับการยอมรับ โดยภาพรวมพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความรับผิดชอบด้านความตั้งใจให้บรรลุเป้าหมายเป็นเหตุผลในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการทาไคเซ็น ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2.4 ปัจจัยภายในด้านความท้าทายและความต้องการพัฒนาทักษะ โดยภาพรวมพบว่าให้ความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความท้าทายด้านความต้องการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงใหม่
ๆ เป็นเหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมการทาไคเซ็น ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง
2.5 ปัจจัยภายในด้านความต้องการมีส่วนร่วมและสนุกสนานผ่อนคลาย โดยภาพรวมพบว่าให้ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การได้รับความสนุกสนานจากการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เป็นเหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมการทาไคเซ็น ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง
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3. ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดั บปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การลงมือ ปฏิ บั ติ มี ส่ วนร่วมสูงสุด เป็ น อั น ดับ แรกเมื่อ วิเคราะห์ ข้อมู ลรายละเอี ยดเป็ น รายด้าน สามารถสรุป ได้
ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านการฝึกอบรม โดยภาพรวมพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ที่จะค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา มีส่วนร่วมสูงสุดเป็นอันดับแรก โดย
พบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
3.2 ด้านการสนับสนุน โดยภาพรวมพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนปรับปรุงทาไคเซ็นจากผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกกลุ่ม มี
ส่วนร่วมสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
3.3 ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา โดยภาพรวมพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การพบปัญหา สาเหตุ ของปัญหาที่เป็นโอกาสในการทาไคเซ็นจากงานที่ทาประจาใน
พื้นที่ มีส่วนร่วมสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
3.4 ด้านการวางแผนดาเนินกิจกรรม โดยภาพรวมพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนทาไคเซ็น มีส่วนร่วมสูงสุดเป็นอันดับแรก
โดยพบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
3.5 ด้านการลงมือปฏิบัติโดยภาพรวมพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การมีส่วนร่วมในการทาไคเซ็นโดยการร่วมทากิจกรรม 5ส ในการทางาน มีส่วนร่วมสูงสุดเป็นอันดับแรก โดย
พบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
3.6 ด้านการติดตามและประเมินผลงาน โดยภาพรวมพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการทาไคเซ็นที่วางแผนงานไว้อย่างสม่าเสมอ มี
ส่วนร่วมสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
4. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ภาพรวมพนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน
และส่วนงานรับผิดชอบแตกต่างกันมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นแตกต่างกัน และพนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน
มีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นแตกต่างกันในด้านการวางแผนดาเนินกิจกรรม ด้านการลงมือปฏิบัติ และด้าน
การติดตามและประเมินผลงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ปัจจัยชักนาต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยตัวแปรปัจจัยชักนาต่อการมีส่วนร่วม
ร่วมกันพยากรณ์ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็น ได้ร้อยละ 63.50 โดยปั จจัยภายในด้านความต้องการ
มีส่วนร่วมและสนุกสนานผ่อนคลาย เป็นปัจจัยชักนาที่ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นมาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยภายในด้านความรับผิดชอบและได้รับการยอมรับ ปัจจัยภายในด้านความท้าทายและ
ความต้องการพัฒนาทักษะ ปัจจัยภายนอกด้านทัศนะต่อเชิงนโยบาย และปัจจัยภายนอกด้านทัศนะต่อสิ่งที่ได้รับจริง
ตามลาดับ
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ปั จ จั ย ชั ก น าต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการท าไคเซนเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรม
อิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยภายใน
ด้านความรับผิดชอบและได้รับการยอมรับ และด้านความท้าทายและความต้องการพัฒนาทักษะ ให้ความคิดเห็น
สูงสุดเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2557) ได้กล่าวให้ความสาคัญของการมีส่วน
ร่วมว่า ผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วนาพากิจกรรมนั้น ๆ สู่ความสาเร็จจะต้องมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม และจะต้องมีการท้าทายความสามารถให้สามารถพัฒนาทักษะความรู้ของ
ตนเองเพิ่มขึ้นด้วย และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิการ แสงศร (2550) การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหวังในงานและพฤติกรรมการทางานของพนักงาน (กรณีศึกษาเฉพาะโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์) ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานให้ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการ
ยอมรับ และด้านความต้องการพัฒนาทักษะ ได้เป็นปัจจัยที่ทาให้พฤติกรรมการทางานของพนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน และส่งผลทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าปัจจัยชักนาเป็นปัจจัยที่
มี ส่ ว นส าคั ญ ในกระบวนการท าไคเซนเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรมอิ เลคทรอนิ คส์ ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา
2. ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการลงมือปฏิบัติ เป็นด้านที่
ได้รับการมีส่วนร่วมในการกระบวนการทาไคเซ็ นเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา มากที่สุด แต่ในส่วนของด้านการวางแผนดาเนินกิจกรรม โดยภาพรวมพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อย ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนดาเนินงานเป็นการดาเนินงานเฉพาะผู้บริหารและหัวหน้างานระดับสูง จึงทาให้
พนักงานระดับปฏิบัติงานไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการวางแผนดาเนินกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2556) กล่าวไว้ว่า รูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้น ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม จะต้อง
เป็นผู้ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ และร่วมลงมือในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการทางานตั้งแต่ริเริ่มตัดสินใจ
ดาเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ และนามาสู่การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ ที่จะต้องมีการการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานความร่วมมืออย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ซารีน่า ไวยสุภี (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) ของพนักงาน
กรณีศึกษาบริษัทโซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด ผลการศึกษาพบว่า มีทัศนคติต่อกิจกรรมไคเซ็นทุกด้านใน
ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ จุ ดเด่นด้านบุคคล ด้านประโยชน์ ด้านคุณลักษณะและด้านทัศนคติที่
สนับสนุนความสาเร็จของไคเซ็น มีส่วนร่วมกิจกรรมไคเซ็นอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน
ด้านการปฏิบัติ ด้านการจัดสรรผลประโยชน์และด้านการติดตามและประเมินผล ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
พนักงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องลงมือปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้เกิดกระบวนการทางานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ภาพรวม พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน
และส่วนงานรับผิดชอบแตกต่างกันมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นแตกต่างกัน และพนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน
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มีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นแตกต่างกันในด้านการวางแผนดาเนินกิจกรรม ด้านการลงมือปฏิบัติ และด้าน
การติดตามและประเมินผลงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่พนักงานที่มีรายได้แตกต่างกันมีส่วนร่วม
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการทางานอย่างมีส่วนร่วมนั้น เป็นกระบวนการทางานในทุกระดับชั้น ทั้งผู้ที่มี
รายได้มาก และผู้ที่มีรายได้น้อย ดังนั้นถึงแม้จะมีรายได้ที่แตกต่างกัน ก็ไม่ได้ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทาไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกันตามไปด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พิสันติ์ ประทานชวโน (2553) กล่าวไว้ว่า บทบาทหน้าที่ ลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ถึงปัญหา รับรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาแตกต่างกันตามไปด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของซารีน่า ไวยสุภี (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทโซนี่เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ ากั ด ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ แ ก่ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง งาน
ประสบการณ์ ท างานที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลให้ ก ารมี ส่ วนร่วมในด้ านการวางแผน ด้ านการปฏิ บั ติ ด้ านการจั ด สรร
ผลประโยชน์และด้านการติดตามและประเมินผลแตกต่างกัน ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อ
เพิ่มผลผลิตนั้น ในการวางแผนการทากิจกรรมจะต้องพิจารณาลักษณะของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
เนื่องจากอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และส่วนงานรับผิดชอบที่แตกต่างกันมีระดับการส่วนร่วมใน
กระบวนการทาไคเซ็นแตกต่างกันไปด้วย
4. ปัจจัยชักนาต่อการมีส่วนร่วมมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โกวิทย์ พวงงาม (2545)
ซึ่งได้กาหนดกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จะต้องมีการสร้างการรับรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
ชักนา กระตุ้นเตือนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม ดังนั้นจะเห็นได้การชักนาเพื่อให้
เกิดการรับรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการทากิจกรรม รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ จะส่งผลทาให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการทางานอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิ การ์ พัวศรีพันธุ์
(2553) ได้ศึกษาเรื่องการทดลองกิจกรรมไคเซ็นกับรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ความผูกพันต่อทีมและผลิตภาพของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า การทดลองกิจกรรมไคเซ็นกับรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ ความผูกพัน
ต่อทีม และผลิตภาพ ของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ทาให้
ทราบถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการทาไคเซ็น ซึ่งจะพบได้จากมีการผลิตภาพสูงขึ้น โดยมีปริมาณของ
เสียลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ผลของกลุ่มควบคุมก็พบว่ามีผลิตภาพสูงขึ้นด้วย โดยมีปริมาณของ
เสียลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
พบว่า ปริมาณผลผลิตดีของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมไคเซ็นสามารถนาไปใช้เพื่อกระตุ้นให้พนักงานสร้างผลิตภาพที่สูงขึ้นได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะผลการวิจัย ดังนี้
ด้านวิชาการ
1. การส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิต องค์กรควรมีนโยบาย จัด
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์ของกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึง
ควรให้การส่งเสริมให้ดีขึ้นในด้านการรับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับไคเซ็น จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของบริษัท การสนทนา
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กับพนักงาน และการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานฝ่ายผลิตทราบถึงกระบวนการไคเซ็น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความ
เข้าใจและยกระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการไคเซ็นเพิ่มขึ้น
2. ควรนาผลที่ได้จากการศึกษานาไปเผยแพร่ในทุกโรงงานที่มีกระบวนการทาไคเซ็น เพื่อให้เกิดแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาการทาระบบไคเซ็นให้มีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่ายอย่างจริงจัง
ซึ่งจะทาให้กระบวนการทาไคเซ็นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้านการประยุกต์ใช้
1. ปัจจัยด้านความรับผิดชอบและได้รับการยอมรับ และด้านความท้าทายและความต้องการพัฒนาทักษะ
มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซน ดังนั้น ผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทาไคเซนเพื่อ
เพิ่ มผลผลิต ควรมีน โยบายในการกาหนดขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบให้ กับพนักงานอย่างชัดเจน และใน
กระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิต ควรมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานไปพร้อม ๆ กับ
การทาไคเซน เพื่อให้พนักงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การทางานให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ควรนาผลที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนาเสนอฝ่ายบริหาร หรือหัวหน้างาน
เพื่อได้รับทราบการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิ เลคทรอนิคส์ในเขต
จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ จึงจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทาไคเซ็นได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาในรูปแบบของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อพนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ และสามารถสรุปผลการศึกษาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาในปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น ประสิทธิภาพการทางาน แรงจูงใจในการทางาน และภาวะ
ผู้นาของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่มผลผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่หลากหลายมิติเพื่อนาไปสู่
กระบวนการทาไคเซนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในการศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการท าไคเซ็ น เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรม
อิเลคทรอนิคส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะผู้พนักงานปฏิบั ติการ พนักงานรายวัน ที่ทางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ภายในเขตจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาใน
กลุ่มโรงงานอื่นๆ พื้นที่ศึกษาอื่น ๆ ในลักษณะที่หลากหลายกว่านี้ เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่กว้างขึ้น และเป็นประโยชน์
ในการกระบวนการทาไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิต
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1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. ประจาหลักสูตรวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ ตามการ
รับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบรรยากาศองค์การ 2) ศึกษาประสิทธิผลของ
องค์การ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ และ 4) ศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริม บรรยากาศองค์ การ ตามการรับ รู้ของนั กบิน ทหารบก สังกัดกรมบิ น วิธีดาเนิ นการวิจั ยแบ่งออกเป็ น 2
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาบรรยากาศองค์ การ ประสิทธิผลขององค์ การ และความสัมพั นธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักบินทหารบก สังกัดกรมบิน จานวน 155 คน
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ขั้นตอนที่ 2 การศึ กษาแนวทางการ
ส่งเสริมบรรยากาศองค์การ มีผู้ให้ข้อมูลจานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา 1) บรรยากาศองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลขององค์การโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง 4) แนวทางการส่งเสริมบรรยากาศองค์การ ควรให้ผู้บังคับบัญชามีรางวัลตอบแทนที่เหมาะสม มีการชื่น
ชมอย่างกว้างขวางในทันที พิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้ใต้บังคับบัญชา นาปัญหาจากการปฏิบัติงานมาหาแนวทางแก้ไข สนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมการทางานเป็นทีม และปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องความเสียสละเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม
คาสาคัญ : บรรยากาศองค์การ, ประสิทธิผล, นักบินทหารบก

1632

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ABSTRACT
This study focuses on the relationship between organizational climate and organizational
effectiveness which is perceived by army pilots of Aviation Regiment. The objectives of this
research are as follows: 1) to examine organizational climate, 2) to examine organizational
effectiveness, 3) to examine the relationship between organizational climate and organizational
effectiveness, 4) to develop guidelines in order to boost organizational climate as perceived by
army pilots of Aviation Regiment. The research methodology part is divided into two stages.
Firstly, the study of organizational climate, organizational effectiveness and the relationship
between organizational climate and organizational effectiveness will be conducted. The sample
group is 155 army pilots of Aviation Regiment by using stratified random sampling. In order to
prosecute the investigation, questionnaires will be used as the research tool. The obtained data
will be analyzed in percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product–moment
correlation coefficient. Secondly, the methods in order to boost organizational climate will be
developed. There will be six informants to answer another research tool which is structured
questionnaires. The data will be analyzed based on the contents.
The results are as follows: 1) the overall organizational climate is in high level, 2) the
overall organizational effectiveness is in high level, 3) the organizational climate and the
organizational effectiveness are somewhat highly related, 4) The guidelines to boost
organizational climate are appropriate rewards and compensation from the commanders, giving
prompt praises in public, using the staff’s working accomplishments as the promotion criterion,
promoting technology application, attending different perspectives from the subordinates,
finding solutions for the problems occurred in working process, encouraging the staff to pursue
higher education, supporting working as a team, and educating the staff to be conscious of
sacrificing for the greater good.
Keywords : Organizational Climate, Effectiveness , Army Pilots
ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
องค์ ก าร (Organization) เป็ น การรวมตั วกั น ของคนตั้งแต่ สองคนขึ้น ไป ที่ มี การรวมตัวกัน เพื่ อดาเนิ ฯ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมที่ร่วมกันดาเนินการนั้น บุคคลเพียงคน
เดียวไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จได้ (วันชัย มีชาติ. 2555 : 3) โดยแต่ละองค์การจะมีปัจจัยของการ
บริหารงานที่คล้ายคลึงกัน คือ คน เงิน วัสดุ และการจัดการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า คน เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุด
เพราะเป็นผู้ที่นาพาไปสู่เป้าหมายขององค์การ โดยในการบริหารองค์การจะประกอบด้วยงานและบุคลากรที่ดาเนิน
ควบคู่กันไปและมีความสัมพันธ์กันเสมอ โดยงานจะกาหนดบทบาท ภาระหน้าที่ให้บุคลากร ส่วนบุคลากรจะเป็นผู้
นาพางานไปสู่เป้าหมายที่องค์การตั้งไว้
บรรยากาศองค์การมีความสาคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่วนช่วยทาให้บุคลากรในองค์การมี
พฤติกรรมการทางานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้ ซึ่งบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
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องค์ การ เมื่อบุค ลากรในองค์ การมีการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ดี จะทาให้ประสิท ธิผลขององค์ การดีตามด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับ Stringer (2002) ที่กล่าวว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับบุคลากรที่ทางานอยู่ในองค์การ
ซึ่งในบรรยากาศองค์การที่ดีจะมีส่วนในการจูงใจให้บุคลากรเกิดพลังในการที่จะปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
และ Schneider (1990) ที่กล่าวว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน และมีผลกระทบต่อ
ทัศนคติ แรงจูงใจในการทางาน ส่งผลไปยังพฤติกรรมการทางาน ผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพขององค์การ
ดังนั้นถ้าผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญของบรรยากาศองค์การ ย่อมจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ ทาให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตรงตามเป้า หมายขององค์การอย่างเต็ม
กาลังและความสามารถ จึงกล่าวได้ว่าบรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยสาคัญในการประสานความสาเร็จก่อให้เกิด
ทัศนคติและพฤติกรรมการทางานเพื่อองค์การนอกจากจะเป็นการเสนอหรือสนองบรรยากาศองค์การที่สร้างเสริม
ความพึงพอใจของบุคลากรแล้ว ยังช่วยให้องค์การมีป ระสิทธิผลมากขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้
รวดเร็ว
นักบินทหารบก เมื่อจบการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบกจากโรงเรียนการบินทหารบกแล้วจะได้รับ
การบรรจุเป็นนักบินตามหน่วยบินต่างๆ มีหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจบินตามที่ได้รับมอบหมาย โดยนักบินทหารบก
ถือเป็นทรัพยากรการบินที่สาคัญของกรมบิน เพราะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนด แต่ในปัจจุบันกรมบินประสบปัญหาการขาดแคลนนักบินทหารบก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากบรรยากาศองค์การ
ของกรมบิน โดยเฉพาะนักบินทหารบกที่ทางานมาระยะหนึ่ง มีปัญหารายได้ไม่พอใช้ หรือเกิดจากความเบื่อหน่ายใน
การทางานที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ในระบบราชการ เช่น ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทางาน ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานในระบบราชการ และปัจจัยด้านสวัสดิการ (ฉัตรพงศ์ พรหมพันธกรณ์ . 2550 : 53) ทาให้นักบินทหารบก
เกิดการปรับย้ายหรือลาออกไปปฏิบัติงานที่อื่นที่มีบรรยากาศองค์การที่ดีกว่า ซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิผลของกรมบิน
ทาให้ไม่สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพบกได้อย่างเต็มศักยภาพ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ของนักบิน
ทหารบก สังกัดกรมบิน จึงมีความสาคัญ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผลของการวิจัยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ส่งเสริมบรรยากาศขององค์การให้เอื้อต่อการทางานให้มากขึ้น ส่งผลให้นักบินทหารบกมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ทา
ให้การทางานมีความทุ่มเท เอาใจใส่ในงาน สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล ทาให้
องค์การประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และเจริญเติบโตได้ในระยะยาว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ของนักบิน
ทหารบก สังกัดกรมบิน
4. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน
นิยามศัพท์
1. ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการนาทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์การวางไว้ ประกอบด้วย
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1.1 ความสามารถในการผลิต หมายถึง ผลลัพ ธ์การปฏิ บัติงานของนักบิ น ทหารบก เพื่ อให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ การปฏิบัติงานของนักบินทหารบกสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเพียงพอเช่น จานวนนักบินทหารบกเพียงพอกับภารกิจ อาวุธ ยุทโธปกรณ์เพียงพอ มีมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุ เป็นต้น
1.2 ประสิทธิภาพ หมายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานของนักบินทหารบก ที่มีการใช้ทรัพยากร
การบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดเวลาและมีความปลอดภัยมากที่สุด
1.3 ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกของนักบินทหารบก ที่มีต่อความสาเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายของการปฏิบัติงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ ตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน ไม่แสดงพฤติกรรม การโยกย้าย การเฉื่อยชาใน
การทางาน
2. บรรยากาศขององค์การ หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมขององค์การที่รับรู้โดยบุคลากรขององค์การ
ทาให้องค์การหนึ่งแตกต่างไปจากองค์การหนึ่ง ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของบุ คลากรในองค์การ ประกอบด้วย
9 มิติ ดังนี้
2.1 มิติโครงสร้าง หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดล้อมขององค์การที่บุคลากรในองค์การรับรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบข้อบังคับ ระบบการปกครองขั้นตอนในการดาเนินงาน ปริมาณรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร และ
การติดต่อสื่อสารตามสายการบังคับบัญชา
2.2 มิติความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดล้อมขององค์การที่บุคลากรในองค์การรับรู้
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่ต้องทา และการตัดสินใจในงานที่
ปฏิบัติ
2.3 มิติรางวัล หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดล้อมขององค์ การที่บุคลากรในองค์การรับรู้เกี่ยวกับ
รางวัลสาหรับงานที่ปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายขององค์การตลอดจนความยุติธรรมของนโยบายการพิจารณาความดี
ความชอบการสนับสนุนให้ก้าวหน้าในงาน
2.4 มิติความเสี่ยงภัย หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดล้อมขององค์การที่บุคลากรในองค์การรับรู้
เกีย่ วกับการเสี่ยงภัยในการทางานการบริหารความเสี่ยงความท้าทายในงานและกิจกรรมต่างๆภายในองค์การ
2.5 มิติความอบอุ่น หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดล้อมองค์การที่บุคลากรในองค์การรับรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธภาพภายในองค์การความเป็นมิตรของบุคลากร ความไว้วางใจซึ่งกันและกันและบรรยากาศของการ
ทางานเป็นทีม
2.6 มิติสนับสนุน หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดล้อมขององค์การที่บุคลากรในองค์การรับรู้เกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนับสนุน กระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรทั้งระดับบนและระดับล่าง
2.7 มิติมาตรฐานการปฏิ บัติงาน หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดล้อมขององค์ การที่บุค ลากรใน
องค์การรับรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานของการปฏิบัติที่ชัดเจน
2.8 มิติความขัดแย้ง หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดล้อมขององค์การที่บุคลากรในองค์การรับรู้
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการปล่อยปละเลยหรือการไม่สนใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ
2.9 มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดล้อมขององค์การที่บุคลากรใน
องค์การรับรู้เกี่ยวกับความจงรักภักดี การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การตลอดจนการเป็นสมาชิกที่ดีและมีคุณค่าของ
องค์การ
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3. แนวทางการส่ ง เสริ ม บรรยากาศองค์ ก าร หมายถึ ง การก าหนดวิ ธี ก าร หรื อ เทคนิ ค ในการสร้ า ง
บรรยากาศองค์การให้เหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรในการส่งเสริมให้คุ้มค่าเหมาะสม ถูกระเบียบข้อบังคับ และเป็นที่
พึงพอใจของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน
4. นักบินทหารบก สังกัดกรมบิน หมายถึง ข้าราชการทหารบกที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศิษย์ การบิน
ทหารบกหรือจากสถาบันการบินอื่นๆที่กองทัพบกให้การรับรอง และมีคาสั่งกองทัพบกให้รับราชการในหน่วยกรมบิน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การและประสิทธิผลขององค์การมาสร้าง
เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวิจั ย โดยตัวแปรที่ ศึ กษาคื อ บรรยากาศองค์ การตามแนวคิ ดของ Litwin and Stringer
(1968) ประกอบด้วย มิติโครงสร้างมิติความรับผิดชอบ มิติรางวัล มิติความเสี่ยงภัย มิติความอบอุ่น มิติสนับสนุน
มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน มิติความขัดแย้ง มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและประสิทธิผลขององค์การตาม
แนวคิดของ Gibson, Ivancevich and Donnelly (1973) โดยพิจารณาตามเครื่องบ่งชี้ในระยะสั้น ประกอบด้วย
ความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บรรยากาศองค์การ
มิติโครงสร้าง
มิติความรับผิดชอบ
มิติรางวัล
มิตคิ วามเสี่ยงภัย
มิติความอบอุ่น
มิติสนับสนุน
มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มิติความขัดแย้ง
มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ประสิทธิผลขององค์การ
1. ความสามารถในการผลิต
2. ประสิทธิภาพ
3. ความพึงพอใจในงาน

แนวทางการส่งเสริม
บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบิน
ทหารบก สังกัดกรมบิน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาบรรยากาศองค์ ก าร ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน
1. ประชากรคือ นักบินทหารบก สังกัดกรมบิน รวมทั้งสิ้น 253 คน (ข้อมูลจากกองกาลังพลศูนย์การบิน
ทหารบก ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559)
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ นั ก บิ น ทหารบก สั ง กั ด กรมบิ น โดยได้ ค านวณจากสู ต ร Taro
Yamane (วิชิ ต อู่ อ้ น . 2550 : 121) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 155 คน แล้ ว ท าการสุ่ ม ตั วอย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ
(Stratified random sampling)
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 บรรยากาศขององค์ ก ารตามการรั บ รู้ ข องนั ก บิ น ทหารบก สั ง กั ด กรมบิ น ประกอบด้ ว ย
มิติโครงสร้าง มิติความรับผิดชอบ มิติรางวัล มิติความเสี่ยงภัย มิติความอบอุ่น มิติสนับสนุน มิติมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มิติความขัดแย้ง และมิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3.2 ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารตามการรั บ รู้ ข องนั ก บิ น ทหารบก สั ง กั ด กรมบิ น ประกอบด้ ว ย
ความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในงาน
4. เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม ใช้การคานวณหาค่าแจกแจงข้อมูล (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s product–moment correlation coefficient)
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัด
กรมบิน
นาผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 มาศึกษาแนวทางการส่งเสริมบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบิน
ทหารบก สังกัดกรมบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จานวน 6 คน
ประกอบด้วย
1.1 ผู้บังคับกองพันบินจานวน 2 คน
1.2 นักบินที่มีระยะเวลาการทางานมากกว่า 15 ปีจานวน 2 คน
1.3 นักบินที่มีระยะเวลาการทางานน้อยกว่า 2 ปีจานวน 2 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวทางการส่งเสริมบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก
สังกัดกรมบิน
3. เครื่องมือ และสถิติที่ ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้ว
นาเสนอข้อมูลเป็นแบบความเรียง
ผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ ตามการรับรู้ของนักบิน
ทหารบก สังกัดกรมบินผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
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1. บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X
= 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บรรยากาศองค์การ มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =
4.46) รองลงมา ได้ แ ก่ มิ ติ ค วามอบอุ่ น ( X = 4.39) และมิ ติ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ( X = 4.38) ตามล าดั บ ส่ ว น
บรรยากาศองค์การ มิติรางวัล มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X = 3.97) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติโครงสร้าง โดยภาพรวมอยู่
ระดับมาก ( X = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าหน่วยงานของท่านกาหนดโครงสร้างการทางานที่ชัดเจน ไม่
ซ้ าซ้ อ นมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( X = 4.39) รองลงมา ได้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของท่ า นมี ก ฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติการบินที่ชัดเจน( X = 4.36) และหน่วยงานของท่านมีการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง( X = 4.32) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติ การ
บินจากหน่วยงานของท่านอย่างถูกต้องและทันเวลา ( X = 4.26)
1.2 บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติค วามรับผิดชอบ โดย
ภาพรวมอยู่ระดับมาก ( X = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเมื่อหน่วยงานของท่านให้ท่านปฏิบัติงานที่ท่าน
ไม่เคยปฏิบัติและไม่ชานาญ ท่านจะปฏิบัติให้ดีที่สุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.56) รองลงมา ได้แก่ท่านทราบและ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดี ( X = 4.55) และท่านสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องมี
ผู้อื่นมาตรวจสอบซ้า( X = 4.41) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ หน่วยงานของท่านให้ท่านสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ ( X = 4.11)
1.3 บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบินมิติรางวัล โดยภาพรวมอยู่
ระดับมาก( X = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านพอใจกับเงินเดือนหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ ที่ท่านได้รับใน
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.06) รองลงมา ได้แก่หน่วยงานของท่านมีหลักเกณฑ์การพิจารณาความดี
ความชอบที่ ชั ด เจนและเหมาะสม ( X = 4.01) และหน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารเลื่ อ นต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ให้ กั บ ผู้ ที่
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม( X = 3.95) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ หน่วยงานของท่าน
ให้คาชมเชยกับผู้ปฏิบัติงานดีอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกหน่วยงานของท่าน ( X = 3.89)
1.4 บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติความเสี่ยงภัย โดยภาพรวม
อยู่ระดับมาก ( X = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านได้รับโอกาสแก้ไขใหม่ เมื่อปฏิบัติงานผิดพลาดมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.30) รองลงมา ได้แก่หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ( X = 4.16) และหน่วยงานของท่านใช้การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจใน
ความสาเร็จของงาน ( X = 4.10) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ท่านมีความรู้สึกมั่นคงในการทางาน
แม้ว่าท่านจะขัดแย้งทางความคิดกับผู้บังคับบัญชาก็ตาม ( X = 3.46)
1.5 บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติความอบอุ่น โดยภาพรวม
อยู่ระดับมาก ( X = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านและเพื่อนร่วมงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด ( X = 4.50) รองลงมา ได้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของท่ า นมี ค วามไว้ ว างใจซึ่ ง กั น และกั น ( X = 4.45) และ
ผู้บังคับบัญชามีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน ( X = 4.35) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
ได้แก่ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ท่านและเพื่อนร่วมงานจะร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ( X =
4.32)
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1.6 บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติสนับสนุน โดยภาพรวมอยู่
ระดับมาก ( X = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านและเพื่อนร่วมงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็น
อย่างดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.41) รองลงมา ได้แก่ผู้บังคับบัญชาดูแลช่วยเหลือบุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างดี
( X = 4.22) และ ผู้บั งคับบัญ ชาสนับสนุนให้บุคลากรไปฝึกอบรมด้านการบินเพิ่มเติม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ( X = 4.21) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาให้
คาแนะนาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ( X = 4.09)
1.7 บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ( X = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าหน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบและจัด
มาตรฐานการบินให้กับนักบินอย่างสม่าเสมอมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.66) รองลงมา ได้แก่ท่านรักษามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของท่านให้ดีอยู่เสมอ ( X = 4.62) และหน่วยงานของท่านมีการวางแผนฝึกอบรมนักบิน เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางด้านการบินให้ได้มาตรฐานอยู่ เสมอ ( X = 4.44) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่ าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่
หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ ( X = 4.21)
1.8 บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มิติความขัดแย้ง โดยภาพรวม
อยู่ระดับมาก ( X = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
ช่วยกันหาทางออก เพื่อให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.26) รองลงมา ได้แก่หน่วยงานของท่าน
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานแต่อย่างใด ( X = 4.21)
และท่านสามารถโต้แย้งกับเพื่อนร่วมงานในเรื่องงานได้ ( X = 4.08) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโต้แย้งนโยบายที่กาหนดไว้ ( X = 3.57)
1.9 บรรยากาศองค์ การตามการรับ รู้ของนักบิ น ทหารบก สังกัดกรมบิน มิติค วามเป็ น อันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยภาพรวมอยู่ระดับ มาก ( X = 4.23) เมื่อพิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่าเมื่ อผู้ร่วมงานมีปั ญ หาในการ
ปฏิบัติงาน ท่านจะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.39) รองลงมา ได้แก่ท่านมีความจงรักภักดี
ต่อหน่วยงานของท่าน ( X = 4.38) และการพบปะสังสรรค์ในหน่วยงานของท่านเป็นไปอย่างกว้างขวางฉันท์มิตร
และมีความไว้วางใจกัน ( X = 4.15) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของท่าน
มักทางานโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก ( X = 4.08)
2. ประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลขององค์การ ด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =
4.45) รองลงมา ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในงาน ( X = 4.36) และ ด้านความสามารถในการผลิต ( X = 4.29)
ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ด้านความสามารถในการ
ผลิต โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ( X = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าหน่วยงานของท่านมีการบรรจุนักบิน
ตามความชานาญทางการบินตามอัตรา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.38) รองลงมา ได้แก่หน่วยงานของท่านมีนักบิน
เพียงพอต่อภารกิจของหน่วย ( X = 4.35) และท่านมีเวลาเพียงพอในการวางแผนปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
( X = 4.31) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างเป็น
รูปธรรม ( X = 4.15)
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2.2 ประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ด้านประสิทธิภาพ โดย
ภาพรวมอยู่ระดับมาก ( X = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าหน่วยงานของท่านเน้นความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติภารกิจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.59) รองลงมา ได้แก่หน่วยของท่านมีการตรวจสอบและซ่อมบารุง
อาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา ( X = 4.50) และหน่วยงานของท่านมีการบริหารจัดการทัพยากรการบินให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ( X = 4.44) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ หน่วยงานของท่านสามารถตอบสนอง
ภารกิจของกองทัพบก ในหลากหลายรูปแบบได้เป็นอย่างดี ( X = 4.27)
2.3 ประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ด้านความพึงพอใจในงาน
โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ( X = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านมีความภาคภูมิใจในความสาเร็จของ
หน่วยงานของท่านที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.52) รองลงมา ได้แก่ท่านมีความสุขในการทางาน ไม่คิดย้าย
จากหน่วยงานของท่านไปหน่วยงานอื่น ( X = 4.44) และหน่วยงานของท่านได้รับการยอมรับ และเชื่อมั่นจาก
ผู้บังคับบัญชา ( X = 4.38) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความตั้งใจและเอา
ใจใส่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ ( X = 4.28)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก
สังกัดกรมบิน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = .701) ในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การเป็นรายด้านกับประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้
ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบว่า อยู่ในระดับค่อนข้างต่าถึงระดับค่อนข้างสูง (r = .374-.619) ในทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมิติรางวัล มีความสัมพันธ์สูงที่สุด (r = .619)
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลขององค์การเป็นรายด้านกับบรรยากาศองค์การ ตามการรับรู้
ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับค่อนข้างสูง (r = .536-.658) ในทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์สูงที่สุด (r = .658)
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การเป็นรายด้านกับประสิทธิผลขององค์การเป็นรายด้าน
ตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบว่า อยู่ในระดับค่อนข้างต่าถึงระดับค่อนข้างสูง (r = .275-.577)
ในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมิติรางวัลกับด้านความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์สูงที่สุด
(r = .577)
4. แนวทางการส่งเสริมบรรยากาศองค์ การตามการรับรู้ของนั กบิ นทหารบก สังกัดกรมบิ น ผู้วิจั ยได้
คัดเลือกมิติบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดจานวน 5 มิติ มิติ
ละ 2 ข้อ ได้มิติบรรยากาศองค์การที่ต้องหาแนวทางการส่งเสริมทั้งหมด 10 ข้อ มีแนวทางการส่งเสริมดังนี้
4.1 มิติรางวัล
4.1.1 แนวทางในการให้คาชื่นชมสาหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น/มีผลงานดี พบว่า ควรให้คาชื่นชม
อย่างกว้างขวาง โดยชื่นชมหน้าแถวที่รวมพล หรือที่ประชุม ประกาศบนบอร์ด หรือป้ายประกาศของหน่วย ชื่นชม
ผ่านทางระบบเสียงตามสาย โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล เว็บไซต์ของหน่วย และมอบประกาศนียบัตร หรือรางวัล
สาหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น/มีผลงานดี
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4.1.2 แนวทางในการพิจารณาความดีความชอบพบว่า ควรปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และ
คาสั่งของกระทรวงกลาโหม และกองทัพบก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในห้วงนั้นๆ ลดความไม่เป็นธรรม
ความไม่โปร่งใส ระบบอุปถัมภ์ และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการพิจารณาของบุคลากรภายในหน่วยงาน
4.2 มิติความเสี่ยงภัย
4.2.1 แนวทางในการลดความเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า ควรให้ มี ก ารวางแผนก่ อ น
ปฏิบัติงาน โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนปฏิบัติให้มีการตรวจความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ให้กาลังพล
ทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คู่มือ ส่งเสริมให้กาลังพล และมีมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน4.2.2 แน ว
ทางการส่งเสริมรูปแบบการทางาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า มีการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีมา
ช่ วยในการปฏิ บั ติ งาน ส่ งเสริม ให้ ใช้ โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ แ บบสมาร์ต โฟน เพื่ อ รองรับ แอปพลิ เคชั น ที่ ช่ วยในการ
ปฏิบัติงาน เช่น LINE, Air Nav Pro, MotionX-GPS HD เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
4.3 มิติความขัดแย้ง
4.3.1 แนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง พบว่า ควร
ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลาดับชั้นรับฟังความคิดเห็นอย่างเสรีของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีการประชุมร่วมกันทั้งหน่วยงาน
เพื่ อหาแนวทางในการปฏิ บั ติ ให้ เป็ น แนวทางเดี ยวกัน ให้ มีการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่ อเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาร่วมกันและ
ให้ มี ก ารทบทวนหลั ง ปฏิ บั ติ ง าน (After Action review) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ แ สดงความคิ ด เห็ น หลั ง จาก
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4.3.2 แนวทางนาผลปฏิบัติงานที่เป็นปัญ หามาใช้เพื่ อแก้ไขข้อผิดพลาดพบว่า ควรให้มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากจบภารกิจ และบันทึกปัญหาจากการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ
และแก้ไขในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมอีก และไม่นาผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดมา
ใช้ในการลงโทษเพียงอย่างเดียว ควรนามาเป็นแผนบทเรียน หรือข้อเตือนใจไม่ให้เกิดขึ้นอีก
4.4 มิติสนับสนุน
4.4.1 แนวทางการแนะนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม พบว่า
ควรให้ผู้บังคับบัญชาทุกลาดับชั้นมีความใส่ใจ และกากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทาง มาแนะนาการปฏิบัติงาน จัด Unit School ในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง จัดทาตาราคู่มือในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
4.4.2 แนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นพบว่า ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่กองทัพบกให้ทุนในการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยอนุญาตให้ผู้ที่มีความประสงค์
สามารถเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ มีการสนับสนุนงบประมาณ และพิจารณาปรับตาแหน่งที่เหมาะสมให้กับ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
4.5 มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4.5.1 แนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทางานโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
พบว่าควรให้ผู้บังคับบัญชาทุกลาดับชั้นส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นส่วนรวม โดยความสมัครใจของบุคลากร ไม่มีการ
บังคับ จัดให้มีกิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหารให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เรื่อง ความเสียสละเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวมอยู่เป็นประจา และจัดให้มีการมอบรางวัล หรือให้คาชื่นชมสาหรับผู้ที่ทาประโยชน์ให้ส่วนรวม
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4.5.2 แนวทางการส่งเสริมการทางานเป็นทีม พบว่าควรส่งเสริมให้บุคลากรรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน ยอมรับซึ่งกันและกันให้มีโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทางานเป็นทีมจัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วย และจัดแข่งขันการปฏิบั ติงานเป็นประจา โดยให้มีการสับเปลี่ยนสมาชิกใน
ทีมอยู่เสมอ เพื่อให้ได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การตามการ
รับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจควรนามาอภิปรายดังนี้
1. บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นเรศรี แสนมนตรี (2553) เรื่องบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23 อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การตามความ
คิดเห็นของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23 อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อดิศร ไสยรินทร์ (2555) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการทางาน
ของข้ า ราชการกรมการสื่ อ สารทหาร กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย ที่ พ บว่ า ข้ า ราชการกรมการสื่ อ สารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ มิติความอบอุ่น มิติความ
รับผิดชอบ มิติโครงสร้าง มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิติสนับสนุน มิติความเสี่ยงภัย มิติความขัดแย้ง ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ มิติรางวัล เนื่องจากกรมบินเป็นหน่วยงานราชการจึงมีการกาหนดโครงสร้างการทางาน สาย
การบังคับบัญชา กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งในการปฏิบัติการบินแต่ละภารกิจจะมีความ
เสี่ยงสูง นักบินและช่างอากาศยานจะต้องมีความพร้อม รู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อความสาเร็จของภารกิจอย่างปลอดภัย แต่หน่วยงานเป็นหน่วยงานราชการจึงมีผลตอบแทนที่น้อยกว่าหน่วยงาน
เอกชน ที่ได้รับผลตอบแทนรวมถึงสวัสดิการที่ดีกว่า
2. ประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วันทนี ระดาบุตร (2556) เรื่องภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสานักงานคุ มประพฤติในเขตตรวจราชการที่ 11 ที่พบว่า ประสิทธิผลของสานักงาน ตามความคิ ดเห็นของ
เจ้าหน้าที่สานักงานคุมประพฤติในเขตตรวจราชการที่ 11 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความสามารถ
ในการผลิต ตามลาดับ เนื่องจากกรมบิน สามารถตอบสนองต่อภารกิจบินที่ได้รับในห้วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี เช่น
การจัดอากาศยานสนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) การฝึกซักซ้อมแผนป้องกันประเทศ รวมถึงการสนับสนุนในการช่วยเหลือบรรเทา
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยมีการบริหารทรัพยากรการบินที่มีอย่างจากัดให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทาให้ได้รับการ
ยอมรับ และเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชาทุกลาดับชั้น ส่งผลให้นักบินทหารบกมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แต่ด้วย
ข้อจากัดของงบประมาณที่ได้รับ ทาให้ไม่สามารถผลิตนักบินทหารบก รวมถึงการจัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ อากาศ
ยานที่ทันสมัยให้เต็มตามอัตราที่อนุมัติได้
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ ของนักบินทหารบก
สังกัดกรมบิน พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างสูงซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐิติมา
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จานงค์เลิศ (2550) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย บรรยากาศองค์การ กับ
ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ข องพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่พบว่า บรรยากาศ
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประภา
รั ต น์ แบขุ น ทด (2544) เรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการปฏิ บั ติ บ ทบาทด้ า นการบริ ห ารของหั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ย
บรรยากาศองค์การ กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจาการ โรงพยาบาลชุมชน ที่พบว่า
บรรยากาศองค์ การมีค วามสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาล
ประจาการเนื่องจากนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่งผล
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกาลังและความสามารถทาให้ประสิทธิผลขององค์การอยู่ในระดับมากตามไปด้วย
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การเป็นรายด้านกับประสิทธิผลขององค์การ ตาม
การรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบว่ามิติร างวัล มีความสัมพันธ์สูงที่สุด (r = .619) อาจเนื่องมาจากมิติ
รางวัลคือ ผลตอบแทนที่ได้จากการปฏิบัติงานของนักบินทหารบก ถ้านักบินทหารบกมีความพึงพอใจมิติรางวัลใน
ระดับมาก ย่อมทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลระดับมากตามไปด้วย
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิ ผลขององค์การเป็นรายด้านกับบรรยากาศองค์การ ตาม
การรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบินพบว่า ด้านความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์สูงที่สุด (r = .658) เมื่อ
นักบินทหารบกมีความพึงพอใจในงานย่อมทาให้มีการรับรู้บรรยากาศองค์การมากตามไปด้วยเพราะงานก็ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของบรรยากาศองค์การ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การเป็นรายด้านกับประสิทธิผลขององค์การเป็นราย
ด้าน ตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน พบว่า มิติรางวัลกับด้านความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์สูง
ที่สุด (r = .577) เนื่องจากนักบินทหารบกได้รับ การตอบแทนด้วยมิติรางวัลในระดับมาก ความพึงพอใจในงานก็จะ
อยู่ในระดับมากด้วย รองลงมา ได้แก่ มิติมาตรฐานการปฏิบัติงานกับด้านประสิทธิภาพ (r = .576) เนื่องจากนักบิน
ทหารบกมีการปฏิบัติงานตามระเบียบ คู่มือที่กาหนดไว้ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานทาให้มีการใช้ทรัพยากรการบิ น
ให้เกิดประโยชน์ ประหยัด และปลอดภัย ส่งผลให้ประสิทธิภาพขององค์การดีด้วย
4. แนวทางการส่งเสริม บรรยากาศองค์ การตามการรับ รู้ของนั กบิน ทหารบก สังกัดกรมบิ น โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจานวน 5 มิติ ผู้วิจัยอภิปรายผลโดยสรุปเป็นประเด็น ดังนี้ คือ
4.1 มิติรางวัลควรมีการชื่นชมอย่างกว้างขวาง เช่น ต่อหน้ากาลังพล ระบบเสียงตามสาย โทรทัศน์
ผ่านสายเคเบิล เว็บไซต์ของหน่วย ในทันทีสาหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ และ
ควรพิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงาน ลดความไม่เป็นธรรม โดยให้บุคลากรทุกคนได้ มีส่วนร่วม
สอดคล้องกับแนวคิดของ Fink, Stephen and Willits (1983) ที่ว่า บุคคลในองค์การที่ได้รับรางวัล ได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งสูงขึ้น จะมีอานาจ มีความรับผิดชอบมากขึ้น ส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
4.2 มิติความเสี่ยงภัยควรมีการวางแผน ตรวจความพร้อมก่อนปฏิบัติ งานโดยปฏิบัติตามคู่มืออย่าง
เคร่งครัด ให้กาลังพลมีจิตสานึกในความปลอดภัย และควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Woodware, Lawrence and LorchSteers (Gibson et
al. 1973 : 315-316) ที่ว่า บรรยากาศองค์การ เป็นการบริหารงานที่ยึดความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ในองค์การ เทคโนโลยี โครงสร้างขององค์การ และการปฏิบัติงาน
4.3 มิติความขัดแย้งควรให้ผู้บังคับบัญชาทุกลาดับชั้นรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคลากร เพื่อ
ลดความขัดแย้งโดยการหาแนวทางปฏิบัติงานให้ เป็นแนวทางเดียวกัน และควรนาปัญหาจากการปฏิบัติ มาหาแนว
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ทางแก้ไข หรือเป็นบทเรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก สอดคล้องกับแนวคิดของ Owen (1991 :
184-186) ที่ ว่ า บรรยากาศแบบเปิ ด คื อ องค์ ก ารที่ ผู้ บ ริ ห ารเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ร่ ว มงานแสดงความคิ ด เห็ น และ
ความสามารถ ส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
4.4 มิติสนับสนุนควรส่งเสริมให้มีการแนะนาการปฏิบัติงานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้มาแนะนา การจัด Unit School รวมถึงจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และควรสนับสนุนให้บุคลากร
ในหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Likert (1961) ที่ว่า บรรยากาศองค์การแบบมีส่วนร่วม ที่ผู้บริหารให้การสนับสนุน ไว้วางใจและจริงใจ
ต่อบุคคลในองค์การ เพื่อนาไปสู่ประสิทธิภาพขององค์การ
4.5 มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ควรส่งเสริมให้มีการทางานเป็นทีม โดยให้บุคลากรในหน่วยงาน
รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ยอมรับซึ่งกันและกัน และควรปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องความเสียสละ
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สอดคล้องกับแนวคิดของ Fox (1973) ที่ว่า แต่ละบุคคลต้องรู้และเข้าใจในเพื่อนร่วมงาน
ในการปฏิบัติงานในองค์การใดๆ นั้น ผู้ร่วมงานในองค์การจะต้องมีความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ทาอยู่ ร่วมมือ
ร่วมใจในการทางานด้วยความตั้งใจและเต็มใจ มีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยกันคิด
หารแนวทางปฏิบัติและแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบินโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ มิติรางวัล ดังนั้นผู้บังคับบัญชาทุกลาดับ
ชั้นจึงควรให้ความสาคัญกับมิติรางวัลที่เป็นผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คาชื่นชม
การพิจารณาบาเหน็จประจาปี ความมั่นคงและก้าวหน้าในชีวิตราชการ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆเพื่อให้นักบินทหารบก
มีความพึงพอใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ
2. จากการศึกษาประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านความสามารถในการผลิตดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงจึงควรมีการวางแผนในการผลิตและรักษานักบินทหารบกให้สามารถปฏิบัติงานในหน่วยบิน
รวมถึงจัดหาอากาศยานให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับ
3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การตามการรับรู้ของ
นักบินทหารบก สังกัดกรมบิน มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูงและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามิติรางวัล มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุด ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมบรรยากาศองค์การด้านมิติรางวัล เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลขององค์การเมื่อนักบินทหารบกมีการรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านมิติรางวัล ที่ดี จะส่งผลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถส่งผลให้ประสิทธิผลขององค์การอยู่ในระดับมากด้วย
เอกสารอ้างอิง
ฉั ต รพงศ์ พรหมพั น ธกรณ์ . (2550). ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานของนั ก บิ น ทหารบกในศู น ย์ ก ารบิ น
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ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการสื่อสาร ความผูกพันและความพึงพอใจในงาน
และบรรยากาศในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
EMOTIONAL INTELLIGENCE, COMMUNICATION COMPETENCY, JOB ENGAGEMENT AND
SATISFACTION, AND ORGANIZATIONAL CLIMATE INFLUENCING JOB PERFORMANCE OF
PRIVATE COMPANIES’ EMPLOYEES IN BANGKOK
พัณณ์ชิตา รุ่งหิรัญธนากิตติ์1 และ นิตนา ฐานิตธนกร2
Phanchita Runghiranthanakit1 and Nittana Tarnittankorn2
1บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการสื่อสาร ความ
ผูกพันและความพึงพอใจในงาน และบรรยากาศในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน
ในกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ แ บบสอบถามปลายปิ ด ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากพนั ก งานบริ ษั ท เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 200 คน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีระยะเวลาการทางานในองค์กรปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถใน
การสื่อสาร ความพึงพอใจในงาน และบรรยากาศในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 65.7 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนความผูกพันในงานไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์, ความสามารถในการสื่อสาร, ผลการปฏิบัติงาน
ABSTRACT
This research was aimed primarily to study emotional intelligence, communication
competency, job engagement and satisfaction, and organizational climate influencing job
performance of private companies’ employees in Bangkok. Close-ended questionnaires were
used for data collection from 200 private companies’ employees in Bangkok. Inferential statistics
1646

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

used for the hypothesis testing was multiple regression analysis. The results showed that most
of the respondents were females between 20-29 years of age with educational backgrounds of
bachelor’s degree, earned an average monthly income of 25,001-35,000 baht. They have worked
for their current workplaces less than 5 years. In addition, the factors influencing job
performance of private companies’ employees in Bangkok were the emotional intelligence,
communication competency, job satisfaction, and organizational climate, accounting for 6 6. 1
percent with the significant level of .05. The job engagement did not affect job performance of
private companies’ employees in Bangkok.
Keywords : Emotional Intelligence, Communication Competency, Job Performance
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาวะปัจจุบันของประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม และเศรษฐกิจ ของโลกไป
อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบและเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และส่งผลต่อองค์กรต่างๆ จาเป็นจะต้องปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยสาคัญที่จะทาให้องค์กรสามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลหรือเหนือคู่แข่งได้ จาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทย
ก้าวไปสู่ความ เป็นผู้นาในระดับภูมิภาคภายในแนวคิด Thailand 4.0 ที่ส่งผลให้ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลขององค์กร
ต่างๆ จะต้องปรับการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับยุคที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนผ่านของกลุ่มคนทางานในช่วงอายุที่หลากหลายทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลต้องทาความเข้าใจแรงงานไทยรุ่ นใหม่ที่มีทัศนคติและมุมมองความคิดที่แปลกใหม่และแตกต่างจากคนรุ่น
ก่อนๆ โดยสิ้นเชิง (นพวรรณ จุลกนิษฐ, 2560) ซึ่งจากผลการสารวจ พบว่า บริษัทหรือองค์กรในประเทศไทยที่กลุ่ม
คนรุ่นใหม่มีความต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุด เป็นบริษัทชั้นนารายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (จ๊อบส์ ดีบี, 2560)
ได้แก่ บริษัทในเครือเอสซีจี บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) บริษัท กูเกิ้ล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
และบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (มาร์เก็ตติ้ง อุปส์, 2560)
ปั จ จุ บั น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Job Performance) เพื่ อ ให้
สามารถแข่งขันได้นั้น องค์ กรต่างๆ มักจะเน้นที่ คนหรือบุค ลากรเป็นสาคัญ หากผู้ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึง การบรรลุผลสาเร็จขององค์กร การที่องค์กร
จะประสบความสาเร็จและอยู่รอดได้ นั้นขึ้นอยู่กับการบริหารงานบุคคลขององค์กรนั้นๆ หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ องค์กรนั้นย่อมประสบผลสาเร็จในการดาเนินงาน โดยการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสาเร็จ
จะเกิด ขึ้น มิ ได้ ห ากองค์ กรปราศจากบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ มี พ ฤติกรรมการท างานที่ ดี มี ป ระสิท ธิ ภ าพ มี ค วามรู้
ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างอุทิศกายและใจ เพื่อประโยชน์
สูงสุดขององค์กร (สุดารัตน์ ธีรธรรมธาดา และนิตนา ฐานิตธนกร. 2558) ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงจาเป็นที่จะต้อง
สร้างแรงจูงใจเพื่อไปกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้องค์ กรและพนักงาน
ประสบผลส าเร็ จ ร่ว มกั น รวมถึ ง การที่ อ งค์ ก รมี บุ ค ลกรหรื อ พนั ก งานที่ มี ค วามฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
Intelligence) จะสามารถนาพาองค์กรสู่ความสาเร็จ เพราะบุคลากรเหล่านั้นจะตระหนักและทราบถึงศักยภาพของ
ตนเอง มีความมุ่งมั่นในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและสามารถแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์สามารถควบคุมอารมณ์และ
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ความต้องการของตนเอง เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีค วามรับผิดชอบต่อส่วนรวม (Dhani and
Sharma, 2017)
นอกจากนี้ ความสามารถในการสื่ อ สาร (Communication Competency) ของพนั ก งานที่ ส ามารถ
สื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่น ในการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีผลเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพบว่า การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการกับ
เพื่ อนร่วมงาน สามารถช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้ (Yu and Ko, 2017)
พนักงานที่ทางานมีประสิทธิภาพนั้น พบว่า ความผูกพันในงาน (Job Engagement) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและสามารถทางานด้วยความสุขและสนุกกับการทางาน (Cartwright, 2006) และส่งผลต่อ
ความพึ งพอใจในงาน (Job Satisfaction) นอกจากนี้ บรรยากาศในองค์ กร (Organizational Climate) ยังเป็ น
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการท างานของพนั ก งาน (Groen, Wouters, and
Wilderom, 2017) หากองค์กรมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานที่ดี ยิ่งช่วยทาให้พนักงานเกิดความพึง
พอใจในการทางาน สามารถทาผลงานให้ออกมาดียิ่งขึ้น (จ๊อบส์ ดีบี , 2560) ที่สาคัญนอกจากจะช่วยรักษาพนักงาน
ให้อยู่กับองค์กรแล้ว ยังเป็นปัจจัยดึงดูดความสนใจของบุคคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมทางานกับองค์กรอีก
ด้วย (Chaudhary, Rangnekar, and Barua, 2014)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาปัจจัย ความฉลาด
ทางอารมณ์ ความสามารถในการสื่อสาร ความผูกพันและความพึงพอใจในงาน และบรรยากาศในองค์กรที่มีอิทธิพล
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารองค์กรและผู้ที่
สนใจได้ น าไปปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนาผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการ
วางแผนพัฒนาองค์กรในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการสื่อสาร ความผูกพัน
และความพึงพอใจในงาน และบรรยากาศในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หมายถึ ง การรั บ รู้ ถึ ง ศั ก ยภาพของตนเอง
ความสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา และแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและสามารถ
แสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง
รวมถึงความเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ความเข้าใจถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น รู้จุดเด่นและจุด
ด้อยของตนเอง และรู้จักบริหารควบคุมการจัดการด้วยการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกที่ปรากฏภายนอกได้
อย่างเหมาะสม มีความมุ่งมั่นในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ความสามารถในการสื่ อ สาร (Communication Competency) หมายถึ ง ความสามารถในการใช้
รูปแบบการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในการทางาน การประสานงานกับเพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงานอื่นๆ ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ความสามารถสื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ใน
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การทางานได้เป็นอย่างดี และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อนามาปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมถึงการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการกับเพื่อนร่วมงาน สามารถช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน
ความผูกพันในงาน (Job Engagement) หมายถึง ทัศนคติ ความรู้สึกนึก คิดและพฤติกรรมที่บุคคลแต่
ละคนแสดงออกต่อองค์การที่ตนเองอยู่ โดยยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม ขององค์การ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ เต็มใจและมุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็จขององค์การ รวมทั้งจงรักภักดีต่อ
องค์การที่ตนเองอยู่ และต้องการที่จะอยู่กับ องค์การต่อไป
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ทาและเต็มใจในการที่จะ
ปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การ เจตคติในทางบวกของ บุคคลที่มีต่องานหรือกิจกรรมที่เขาทาซึ่ง
เป็นผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจในการทางาน สิ่งเหล่านี้จะมี
ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทางาน ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ
บรรยากาศภายในองค์กร (Organizational Climate) หมายถึง สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กรนั้น ซึ่งบรรยากาศองค์กรสร้างขึ้นได้ด้วยหัวหน้าหน่วยงาน บรรยากาศองค์กรที่ดีจะส่งผลให้บุคคลมีการ
ทางานที่ดียิ่งขึ้น สิ่งที่จะสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การทางาน ได้แก่การมีการบังคับบัญชาที่ดี การที่สมาชิก
องค์กรมีขวัญและกาลังใจในการทางานที่ดี รวมทั้งการที่องค์กรในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม ทางจิตใจที่
ดีเพียงพอที่จะเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดีได้ ในบรรยากาศในองค์กรที่ดี ผู้บริหารและบุคลากรมีความพยายาม
ในการลดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ผู้บริหารให้โอกาสพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
ผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) หมายถึง ความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตาม
เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานกาหนดไว้ ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและความยินดีต่อ
ผลการปฏิบัติงานที่สามารถ บรรลุทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของงานก่อนระยะเวลาที่กาหนดหรือดาเนินการ
สาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการสื่อสาร ความผูกพันและความพึงพอใจในงาน
และบรรยากาศในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1
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ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
ความสามารถด้านการสื่อสาร (Communication Competency)
ผลการปฏิบัติงาน

ความผูกพันในงาน (Job Engagement)

(Job Performance)

ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
บรรยากาศในองค์กร (Organizational Climate)

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของงานวิจัย
กรอบแนวความคิดดังกล่าวแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ความฉลาดทางอารมณ์
ภายใต้แนวความคิ ดของ Dhani and Sharma (2017) จากการศึ กษาเรื่อง Effect of emotional intelligence
on job performance of IT employees: A gender study 2) ความสามารถในการสื่อสาร ภายใต้แนวความคิด
ของ Yu and Ko (2017) จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง Communication competency as a mediator in the selfleadership to job performance relationship 3) ความผูกพันในงาน ภายใต้แนวความคิดของ Cartwright and
Holmes (2017) จ าก ก ารศึ ก ษ าเรื่ อ ง The meaning of work: The challenge of regaining employee
engagement and reducing cynicism 4) ความพึ ง พอใจในงาน ภายใต้ แ นวความคิ ด ของ Kalkavan and
Katrinli (2014) จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เรื่ อ ง The effects of managerial coaching behaviors on the
employees’perception of job satisfaction, organizational commitment, and job performance: Case
study on insurance industry in Turkey และ 5) บรรยากาศภายในองค์ ก ร ภายใต้ แ นวความคิ ด ของ
Chaudhary, Rangnekar and Barua (2014) จากการศึ ก ษาเรื่อง Organizational climate, climate strength
and work engagement ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวแปรอิสระ คือ ผลการปฏิบัติงาน ภายใต้แนวความคิ ดของ Groen,
Wouters and Wilderom (2017) จากการศึกษาเรื่อง Employee participation, performance metrics, and
job performance: A survey study based on self-determination theory
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ ทางานในบริษัทเอกชนและพักอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยการทดสอบแบบสอบถามกับตัวอย่าง จานวน 40 ชุด และ
คานวณหาค่า Partial R2 เพื่อนาไปประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรม
ที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1977) ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณ ภาพจากนักวิจัยจานวนมากสาหรับการ
กาหนดขนาดตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2555) จากการประมาณค่าตัวอย่าง โดยมีค่ า
Partial R2 เท่ากับ 0.0925142 และขนาดอิทธิพล (Effect size) เท่ากับ 0.1019456 ความน่าจะเป็นของความ
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คลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทหนึ่ง (α) เท่ากับ 0.05 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 5 อานาจการทดสอบ (1-ß)
เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Total Sample Size) จานวน 200 ตัวอย่าง
2. การสุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage
Sampling) โดยเริ่มต้นด้วย 1) การวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยทาการจับสลากสุ่ม
ตัวแทนเขต 5 เขต จากทั้งหมด 50 เขต โดยเขตที่ได้จากการสุ่ม คือ เขตดินแดง เขตคลองเตย เขตลาดพร้าว เขต
บางกะปิ และเขตบางรัก หลังจากนั้นใช้ 2) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Sampling) โดยการ
ค านวณเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ตั วอย่ า งในแต่ ล ะเขตตามสั ด ส่ วนประชากรในแต่ ล ะเขต ได้ แ ก่ เขตดิ น แดง 27 คน เขต
คลองเตย 40 คน เขตลาดพร้าว 47 คน เขตบางกะปิ 57 คน และเขตบางรัก 29 คน และใช้ 3) วิ ธีสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้ กลุ่มตัวอย่าง ณ บริเวณหน้าอาคารสานักงานใน
เขตต่างๆ ที่ได้ทาการสุ่มไว้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีการกระจายและได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปิดที่สร้างจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผ่านการทดสอบ ดังนี้
- ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของคาถาม
- ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามทดลองแจกให้กับตัวอย่างจานวน 40 ชุด และนามา
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS ผลการวิเคราะห์ (Scale Reliability Analysis) พบว่า
คาถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) อยู่ระหว่าง 0.727 - 0.885 และเมื่อ
นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจานวน 200 ชุด พบว่า คาถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง
0.806 - 0.925 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ของ Nunnally (1978) สามารถนามาใช้ในงานวิจัยได้
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีอายุ 20-29 ปี
คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.5 และมีระยะเวลาการทางานใน
องค์กรปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.5 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 200)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
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จานวน (คน)
87
113
7
91

ร้อยละ (%)
43.5
56.5
3.5
45.5
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30 – 39 ปี
51
25.5
40 – 49 ปี
39
19.5
50 ปี ขึ้นไป
12
6.0
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
17
8.5
ปริญญาตรี
135
67.5
สูงกว่าปริญญาตรี
48
24.0
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
11
5.5
15,001-25,000 บาท
64
32.0
25,001-35,000 บาท
72
36.0
35,001-45,000 บาท
35
17.58
45,001 บาท ขึ้นไป
18
9.0
ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 3 ปี
67
33.5
3-6 ปี
95
47.5
7-9 ปี
31
15.5
มากกว่า 9 ปี
7
3.5
ระยะเวลาการทางานในองค์กร น้อยกว่า 5 ปี
141
70.5
ปัจจุบัน
5-10 ปี
51
25.5
มากกว่า 10 ปี
9
4.5
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากดั ง ตารางที่ 2 ก่ อ นน าตั ว แปรอิ ส ระใดๆ เข้ า สู่ ส มการถดถอยผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารตรวจสอบ
Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มีค่าเกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันเอง (Zikmund, Babin, Carr, and Griffin, 2013, p.590) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า VIF ของตัว
แปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 1.247–3.977 จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity รวมถึงค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ มี
ค่ า เท่ า กั บ .421-.568 ซึ่ ง มี ค่ า ต่ ากว่ า เกณฑ์ ขั้ น ต่ าคื อ > 0.40 (Allison, 1999) แสดงว่ า ตั ว แปรอิ ส ระไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ (Sig. = .000) ความสามารถในการสื่อสาร (Sig. = .027) ความพึง
พอใจในงาน (Sig. = .015) และบรรยากาศในองค์ ก ร (Sig. = .002) โดยความฉลาดทางอารมณ์ (ß = .479) มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความสามารถใน
การสื่อสาร (ß = .331) ความพึงพอใจในงาน (ß = .286) และบรรยากาศในองค์กร (ß = .216) ตามลาดับ ส่วน
ความผูกพันในงาน (Sig. = 0.816) ไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การกาหนด R2 =.651 แสดงให้เห็นว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถใน
การสื่อสาร ความพึงพอใจในงาน และบรรยากาศในองค์กรสามารถพยากรณ์อิทธิพลที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของ
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พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 65.1 ที่เหลืออีกร้อยละ 44.9 เป็นผลสืบเนื่องจากตัวแปร
อื่นที่ไม่ได้นามาศึกษา
ตารางที่ 2: การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ผลการปฏิบัติงาน
ปัจจัย
S.D.
b
S.E.
ß
t
Sig. Toleranc
e
ค่าคงที่
.219 .185
.833 .405
ความฉลาดทางอารมณ์
3.273 .556 .495 .065 .479 4.592 .000*
.568
ความสามารถในการสื่อสาร 3.321 .582 .315 .063 .311 5.603 .002*
.541
ความผูกพันในงาน
3.303 .645 .094 .078 .089 1.231 .219
.421
ความพึงพอใจในงาน
3.326 .638 .297 .056 .286 3.136 .015*
.475
บรรยากาศในองค์กร
3.321 .582 .275 .062 .219 2.592 .027*
.430
R2 = .651, F= 111.312, *p<0.05

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการสื่อสาร ความผูกพันและความพึงพอใจในงาน
และบรรยากาศในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้นา
ผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ความฉลาดทางอารมณ์ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานบริษั ท เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานที่มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ ทราบถึงศักยภาพของตนเอง และมีความมุ่งมั่นในการทางานให้บรรลุเป้าหมายสามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหา และแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและสามารถแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งได้
อย่างสร้างสรรค์ สามารถควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้ อื่นและมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นปัจจัยสาคัญ ที่ทาให้พนักงานมีประสิทธิผลในการทางานและส่งผลโดยตรงต่อ
ความสาเร็จขององค์กร (Dhani and Sharma, 2017) โดยผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับสุดารัตน์ ธีรธรรมธาดา
และนิตนา ฐานิตธนกร (2558) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการมีทักษะทางสังคมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ด้านการมีแรงจูงใจ ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง และปัจจัยพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์
ด้านการประยุกต์ใช้
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VIF
1.247
3.977
3.916
3.131
2.231
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สมมติฐานที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสามารถในการสื่อสารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ งนี้ เนื่องจากวามสามารถในการ
สื่อสารของพนักงานที่สามารถสื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่น ในการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ รวมถึง
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีผลเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังพบ
เพิ่ ม เติ ม ว่ า การสื่ อ สารอย่ า งไม่ เป็ น ทางการกั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน สามารถช่ ว ยรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานได้ (Yu and Ko, 2017)
สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
จากการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ความผูก พั น ไม่มี อิท ธิพ ลต่ อผลการปฏิ บั ติงานของพนั ก งานบริษั ท เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่ทางานในองค์กรไม่นาน
จึงไม่เกิดความผูกพันในงาน โดยผลการวิจัยครั้งนี้ ขัดยังกับผลการศึกษาในอดีตโดยดวงกมล เนตรสวัสดิ์ และนิตนา
ฐานิ ต ธนกร (2558) พบว่า ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริษั ท เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้บรรยากาศองค์กร ด้านค่าตอบแทน ปัจจัย การรับรู้บรรยากาศองค์กร ด้าน
โครงสร้างองค์กร และด้านการบริหารของผู้บังคับบัญชา ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร ด้านบรรทัดฐาน ด้านความ
ปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กรและด้านจิตใจ และปัจจัยสมรรถนะหลัก ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
สมมติ ฐ านที่ 4 ความพึ ง พอใจในงานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ซึ่ ง เป็ น พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนมี ค วามรู้ สึ ก พอใจในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงานที่ ท าอยู่ ในปั จ จุ บั น และองค์ ก รให้
ความสาคัญกับงานในตาแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่ บริษัทมีกฎระเบียบที่ชัดเจนส่งผลให้พนักงานรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย
และสบายใจที่ได้ทางานกับองค์กรแห่งนี้ โดยผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของชัยนรินท์ ไชยวัฒน์รวี และ
นิ ต นา ฐานิ ต ธนกร (2561) พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของพนั ก งานเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การทางานเป็นทีม ความไว้วางใจในองค์กร การให้อานาจในการตัดสินใจ และการฝึกอบรม
พนักงาน ในขณะที่อิสระในการทางานไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
สมมติ ฐ านที่ 5 บรรยากาศในองค์ ก รมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บรรยากาศในองค์กรมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทที่พนักงานเอกชนทางาน
นั้นมีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมสถานที่ทางานให้เอื้ อต่อประสิทธิภาพในการทางานอยู่ตลอดเวลา มี
บรรยากาศในองค์กรที่ดี ผู้บริหารและบุคลากรมีความพยายามในการลดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า
และลูกน้อง ให้โอกาสพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีการจัดกิจกรรมภายในด้านมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานในบริษัทมีการสร้างบรรยากาศในการทางาน เพื่อให้พนักงานทุกคนทางาน
ร่วมกันอย่างมีความสุของค์กรของท่านมีการกาหนดนโยบายในการทางานที่ชัดเจน (Chaudhary, Rangnekar and
Barua, 2014)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
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จากการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ความฉลาดทางอารมณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด ผู้บริหารองค์กรเอกชนควรให้ความสาคัญกับปัจจัยปัจจัยความฉลาดทาง
อารมณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้พนักงานเกิดความความพอใจและประทับใจในการปฏิบัติงาน ทาให้เกิดการเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติงาน พนักงานทุกๆ คนจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและยังมีผลงานที่สร้างสรรค์พัฒนาให้องค์กรได้
อีกในด้านต่างๆ ส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรมากขึ้นด้วย
ปัจจัยรองอันดับสอง คือ ปัจจัยความสามารถในการสื่อสารมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับความสามารถในการสื่อสารของพนักงาน
โดยให้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารการประสานงานของพนักงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการทางานของ
พนักงาน
ปั จ จั ย รองอั น ดั บ สาม คื อ ปั จ จั ย ความพึ ง พอใจในงานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การป ฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการจัดการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ทั้งเรื่องความปลอดภัย เครื่องมือที่ใช้ในสถานที่ทางานต้องพร้อมและอยู่ในสภาพที่ดีเสมอ
มีกฎระเบียบที่ชัดเจน พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมการทางาน องค์กรก็จะน่าอยู่ส่งผล
ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและทางานให้องค์กรอย่างเต็มที่
ปั จ จั ย รองอั น ดั บ สี่ คื อ ปั จ จั ย บรรยากาศในองค์ ก รมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน ของพนั ก งาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้บริหารควรลดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง มุ่งทา
ให้เกิดวัฒนธรรมที่ทาให้เกิดความเจริญต่อส่วนรวมในวงกว้างและระยะยาว ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการช่วยกัน
ตัดสินใจกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บรรยากาศในการทางานมีความสุขรวมถึงทาให้พนักงานเกิดความผูกพันกั บ
องค์กร
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่
กว้างขึ้น ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป โดยผู้วิจัยหรือผู้ที่สนใจควรศึกษาการวิเคราะห์โมเดลมิ
มิค (Multiple Indicators and Multiple Causes: MIMIC Model) มาใช้ในการศึกษาตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรที่
มีผลต่อตัวแปรแฝงได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแก้จุดอ่อนของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณ ภาพ
รวมถึงเป็นการขยายงานวิจัยให้มีขอบข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณเพียงอย่างเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทาการวิจัยแบบระยะยาว (Longitudinal Study) ที่มีการวัดตัว
แปรตามซ้ าหลายๆ ครั้ ง ในช่ ว งระยะเวลาที่ ย าวออกไป เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก และมี ค วามชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมด้านตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพัน
ต่อองค์กร เช่น ความรู้สึกที่ได้รับการสนับสนุน (Feeling of Being Supported) การตอบสนองความต้องการทาง
สังคมและอารมณ์ (Fulfillment of Socio-Emotional Needs) เป็นต้น
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นวัตกรรมการผลิตและกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่สาหรับชุมชนด่านเกวียน
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
MANUFACTURING INNOVATION AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGY OF POTTERY
IN ORDER TO A COMMUNITY BAN DAN KWIAN TO INCREASE MARKET OPPORTUNITIES AND
ABILITY TO COMPETE ASEAN AND GLOBAL MARKETS
ชัยศิริ หลวงแนม1 ชน ยี่นาง2 เกรียงไกร ดวงขจร3 ดุริวัฒน์ ตาไธสง4 และ อ่อนลมี กมลอินทร์5
Chaisiri Luangnaem1 Chon yeenang2 Kriangkrai Duangkhachon3
Duriwat Tathaisong4 and Onlamee Kamon-in5
1,2,3,4อาจารย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5อาจารย์ ดร. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจากภูมิปัญญาตายาย
สาหรับการออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ และปรับปรุงและพัฒนาเนื้อดินปั้นและน้าเคลือบสโตนแวร์ด่าน
เกวียนสาหรับเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์ ให้สามารถนาไปสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในการแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก รวมถึงออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและเพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยแบ่งการวิจัยเป็น 4 ระยะ
พบว่าระยะที่ 1 การพัฒนาเนื้อดินปั้นด่านเกวียนสโตนแวร์ โดยการทดลองหาอัตราส่วนผสมระหว่างดิน
ด่ านเกวีย น และดิ น ทราย จ านวน 11 สู ต ร พบว่าเนื้ อ ดิ น ปั้ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น สโตนแวร์ ได้ แก่ สู ต รที่ 1-4 ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยดินด่านเกวียน ร้อยละ 70-100 และดินทราย ร้อยละ 0-30 ให้ค่าร้อยละการดูดซึมน้าไม่เกิน ร้อยละ
3 ทั้งนี้ยังได้พัฒนาน้าเคลือบจากขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเนื้อดินด่านเกวียนสโตนแวร์ที่มี
การเคลือบเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชันและรีดักชัน พบว่าสูตรเคลือบ
ที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้กับเนื้อดินปั้นดังกล่าว คือสูตรที่ 27 ซึ่งประกอบไปด้วย ดินด่านเกวียน ร้อยละ 20 ดิน
ทราย ร้อยละ 20 ขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ ร้อยละ 60 และเติมโซดาเฟลด์สปาร ร้อยละ 20 ระยะที่ 2 ได้รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นบ่งชี้ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของด่านเกวียนเป็นเป็นที่ต้องการของตลาดดังนี้ รูปแบบปลา รูปแบบโอ่ง
รูปแบบเต่า เป็นต้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นาเสนอรูปแบบที่แปลกใหม่เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาและ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ คือ รูปแบบท่ามวยไทย และรูปแบบหัวโขน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ระยะ
ที่ 3 การสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน สโตนแวร์ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จานวน 5 ต้นแบบ ดังนี้ 1) ต้นแบบปลาแบบที่ 1 จานวน 3 ชิ้น
ขนาด 4 5 และ 6 นิ้ว 2) ต้นแบบปลาแบบที่ 2 จานวน 3 ชิ้น ขนาด 3 4 และ 5 นิ้ว 3) ต้นแบบโอ่ง จานวน 3 ชิ้น
ขนาด 4 5 และ 6 นิ้ว 4) ต้นแบบเต่า จานวน 3 ชิ้น ขนาด 4 5 และ 6 นิ้ว 5) ต้นแบบหัวโขนยักษ์, พระราม, นางสี
ดา, หนุมานและเรือ ขนาด 2 นิ้ว ระยะที่ 4 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและ
เพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ ตามต้นแบบแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลา เต่า มวย โอ่ง และหัวโขน นอกจากนี้ยังได้แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก
ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่เป็นอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของด่านเกวียน ทาให้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มี
ความโดดเด่นและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด สามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คาสาคัญ : เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน, นวัตกรรม, การออกแบบและพัฒนา, บรรจุภัณฑ์
ABSTRACT
This research aims to study and analyze Dan Kwian pottery model from wisdom,
grandmother and market demand, for the design and development of new products. And
improve and develop the clay body and glaze of Dan Kwian stoneware for increased productivity
and added value to the commercial. Bring to innovate, design and develop Dan Kwian Pottery
products in the competitive market in ASEAN and world markets. Include design and
development of packaging for Dan Kwian pottery and increase market opportunities. This
research was divided into 4 phases.
It was found that the first phase of the development of Dan Kwian Stone ware body. By
experiment on the mixing ratio between Dan Kwain clay and sand clay 11 formula, it was found
that the stoneware body had the formula 1 to 4, which consisted of 70-100 Dan Kwian clay and
0 -3 0 percent of sand clay. The water absorption percentage is not more than 3 percent. Also,
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developed a glaze of wood ash. To improve and develop into a Dan Kwian stoneware with a
firing at 1,250 deg C in oxidation and reduction atmosphere. It was found that the suitable glazing
formulation applied to the clay was 27. The consist of 20% Dan Kwian caly, 20% sand clay, 60%
wood ash and 2 0 % soda feldspar. Two phase, the product was the identity of Dan Kwian's
identity as the market demand, as follows: fish pattern, jar shape, tortoise shape and so on. An
alternative to develop and create products is the style of Thai boxing and mask style, this is the
conservation of Thai arts and culture Three phase, Dan Kwian stoneware pottery product are
creation through an innovation, design and development product. In this research, 5 prototypes
were constructed as obtain 1) fish prototypes #1 are 3 size, 4, 5 and 6 inches; 2) fish prototypes
#2 are 3 size, 3 , 4 and 5 inches; 3) pot prototypes are 3 size, 4 , 5 and 6 inches; 4) turtles
prototypes are 3 size, 4, 5 and 6 inch; 5) giant masks, Rama, Sida, Hanuman and ship are 2 inch.
Finally, Design and develop packaging for Dan Kwian pottery and increase marketing
opportunities. In this research, we designed 3 sizes of small, medium and large packages
according to the prototype of each product: turtle, boxing, boxing, jug and mask. In addition, we
have a package design approach from the history of each product that is the identity of the
wisdom of Dan Kwian. As a result, this makes the packaging more distinctive and suitable for each
product. It can increase market opportunities for small and medium enterprises (SMEs).
Keywords : Dan Kwian pottery, Innovation, Design and Development, Package.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมเซรามิกเปนอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐานที่ใช วัตถุดิบสวนใหญจากภายในประเทศ ในการสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น เกิดการจ้างงานสร้างรายได้
ให้กับเศรษฐกิจไทย และนาเงินตราเข้าประเทศจากการส่งออก ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมา
นานนับร้อยปี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบด้วยของประดับตกแต่งทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร เช่น กระเบื้องฝา
ผนังนูนต่า กระเบื้องดินเผาปูพื้น กระถาง โคมไฟสนาม โต๊ะดินเผา อ่างบัว ป้ายดินเผา ตุ๊กตาดินเผา อ่างน้าผุด ปลา
กระโดด โคมไฟนกฮูก ของที่ระลึกต่างๆ และสร้อยดินเผา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนของชุมชน เช่น
ครก โอ่ง อ่าง หวดนึ่งข้าวดินเผา กรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ใช้เทคนิคขึ้นรูปด้วยพะมอนหรือแป้น
หมุน ตกแต่งก่อนการเผาด้วยวิธีการปั้นแปะ ขูด ขีด ฉลุลาย ผลิตภัณฑ์เผาด้วยเตาฟืนพื้นบ้านที่ก่อด้วยอิฐดิบและดิน
ดิบ เราเรียกว่า “เตาก่อ” อุณหภูมิประมาณ 900-1,280 องศาเซลเซียส โดยไม่มีการเคลือบถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด
สโตนแวร์เนื้อดินสีน้าตาล สีแดง น้าตาลแดงคล้ายเลือดปลาไหล สีแดงคล้าไปจนถึงสีดา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดด
เด่นในอดีตที่ผ่านมา [1-3]
ปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนแตกต่างไปจากอดีต เปลี่ยนแปลงเป็นการผลิตงานปั้นรูปแบบใหม่ๆ
ที่สนองตอบต่อความต้องการตามสมัยนิยมและความต้องการของตลาด และตามจินตนาการของช่างปั้น หรือนัก
ออกแบบจากชุมชน ทาให้งานเครื่องปั้นดินเผาของด่านเกวียนมีความหลากหลายทั้งรูปแบบลวดลายด้วยกรรมวิธี
เลียนแบบของเก่าโดยใช้สีน้ามัน สีทาภายใน เคลือบเงาให้เกิดความมัน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “เผาแดงปัดเก่า” ทา
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ให้เอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนแตกต่างไปจากอดีต และเป็นที่นิยมในการตกแต่งแบบนี้ จนไปถึง
การพัฒ นาเครื่อ งปั ้น ดิน เผาให้มีก ารเคลือ บเพื ่อ เพิ ่ม จุเด่น และความสวยงาม [4-5] ตั ้ง แต่ช าวบ้า นจนถึง กลุ ่ม
ผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ผูประกอบการวิสาหกิจ ชุมชน รวมทั้งผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอม (SME) จะทาเลียนแบบเช่นเดียวกันทุกครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนี้ ทาให้เกิดปัญหาต่อการประกอบ
อาชีพนี้ในชุมชนด่านเกวียน และเป็นจุดวิกฤติของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในขนณะนี้
ประเด็ น ปั ญ หาหลั ก ของผู ป ระกอบการโอทอป (OTOP) ผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน รวมทั้ ง ผู
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SME) ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน มีดังนี้
1. วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการขึน้ รูปขาดการนามาพัฒนาและปรับปรุงให้มคี ณ
ุ ภาพทีด่ ขี น้ึ
2. ปัญ หาในการจัด จ าหน่า ยและการผลิต ตามใบสั่ง ซื้อ ราคาถูก เพราะขายตัด ราคากัน เองของกลุ่ม
ผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
3. ไม่เกิดการพัฒนารูปแบบและเทคนิคในการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา กรรมวิธีการผลิต และเทคนิค
การผลิตให้ดีและมีมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จึงไม่สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้
4. ไม่มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองทาซ้าๆ กับรูปแบบเดิมทุกภาคครัวเรือน จึงไม่สามารถที่
จะสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้
5. ขาดนวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาด
เครื่องปั้นดินเผาทั้งในและต่างประเทศ
6. ปัญ หาในกระบวนการผลิต การขึ้นรูป และการเผาผลิตภัณ ฑ์ เนื่องจากวัตถุดิบ ไม่มีคุณ ภาพและ
มาตรฐาน แหล่งดินเหนียวที่ใช้ในการผลิตหมดไป
7. ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นตามภาวะการณ์ทางเศรฐกิจ อีกทั้งขาดแคลนแรงงานในภาคผลิต
8. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาใช้แล้วไม่คงทนเมื่ออยู่ภายนอกตัวอาคาร และมีอายุการใช้งานต่าเพราะ
เผาไม่ถึงจุดสุกตัว สีหลุดลอกเนื่องจากใช้สีน้ามัน สีทาภายใน เคลือบเงาให้เกิดความมัน
9. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครื่องจักรที่เหมาะสมในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
10. ปัญหาทางด้านการตลาด การบริหาร และการจัดการต่อผลิตภัณฑ์
11. ไม่มีแบรนด์ของตัวเองและขาดบรรจุภัณฑ์ในการจัดจาหน่าย จึงไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
สินค้า และช่วยส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการได้
12. ขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านเซรามิก ด้านศิลปะ และนักออกแบบเข้ามาช่วยเหลื อแนะนาส่งเสริมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
13. ขาดช่างปั้นที่ชานาญงานเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด และคนรุ่นใหม่ในชุมชนด่านเกวียน ไม่สนใจในการ
ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา จึงขาดการสานต่อภูมิปัญญา
14. ขาดเทคโนโลยีที่มาช่วยในการผลิต กรรมวิธีการผลิต การตกแต่งผลิตภัณฑ์ที่มี ประสิทธิภาพ
15. ขาดความรู้เรื่องการเคลือบ เทคโนโลยีการเคลือบเซรามิกสาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ห ารูป แบบของเครื่อ งปั้น ดิน เผาด่านเกวียนจากภูมิปัญ ญาตายาย นามา
ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้มี ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
รวมถึง การปรับ ปรุง คุณ ภาพของดิน สาหรับ ปั้น และการพัฒ นาสูต รน้าเคลือ บที่มีค วามเหมาะสมกับ ผลิต ภัณ ฑ์
เครื่อ งปั ้น ดิน เผาด่า นเกวีย น ซึ่ง จะช่ว ยให้ส ามารถแข่ง ขัน ได้ในตลาดอาเซีย นและตลาดโลก นอกจากนี้ยัง ได้
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ออกแบบและสร้า งบรรจุภ ัณ ฑ์ที ่แ สดงถึง ความเป็น เอกลัก ษณ์ข องเครื่อ งปั ้น ดิน เผาด่า นเกวีย นเป็น การสร้า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ให้สามารถจาหน่ายได้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจากภูมิปัญญาตายายและความต้องการของ
ตลาด สาหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเนื้อดินปั้นและน้าเคลือบสโตนแวร์ด่านเกวียนสาหรับเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
มูลค่าสู่เชิงพาณิชย์
3. เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในการแข่งขัน
ได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
4. เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและเพิ่มโอกาสทางการตลาด
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
รูปแบบการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ได้แก่ 1) การตกแต่งลายเส้นบนผิวผลิตภัณฑ์โดยการใช้
ลูก กลิ้ง 2) การตกแต่งผลิต ภัณ ฑ์ด้วยวิธีก ารฉลุลาย 3) การขูดขีด ให้เ ป็น ร่อ งลึก 4) การตกแต่งผลิต ภัณ ฑ์ด้วย
วิธีการปั้นลายนูนหรือการติดแปะ และ 5) การใช้พิมพ์กด แม่พิมพ์ที่ใช้ในการตกแต่งจะทาจากการแกะไม้
ดินด่านเกวียน เป็นดินที่เกิดในชั้นทุติยภูมิ (secondary) ซึ่งเกิดจากการพัดพาโดยกระแสลม หรือน้าจาก
แหล่งที่อยู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงสภาพไปยังแหล่งอื่น ดินที่เกิดขึ้นในชั้นนี้จะเป็นดินที่มีความเหนียวมากเมื่อผสมกับน้า
สามารถขึ้นรูปได้โดยไม่ต้องอาศัยดินอื่นช่วย ดินท้องนาด่านเกวียนเป็นดินที่มีความเหนียวและมีทรายเจือปนน้อย มี
ปริมาณแร่เหล็กในเนื้อดินที่สูง มีความเหนียวมากสามารถขึ้นรูปทรงต่างๆ ได้ดี ดินด่านเกวียนเมื่อเผาในช่วงอุณหภูมิ
900-1,200 องศาเซลเซียส จะให้สีของเนื้อดินหลังเผาเป็นสีแดงส้ม จนไปถึงสีแดงเลือดปลาไหล หรือสีดามันเงา
เคลื อบเซรามิ ก เป็ น ชั้น แก้วบางๆ ที่ ใช้ ฉาบหน้ าผิวของเนื้อดิน ปั้ น (body) ซึ่งเกิดจากการหลอมของ
ส่วนผสมซิลิเกต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเคลือบคือ เพื่อให้สวยงาม เพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการขูดขีดเป็นรอยที่ผิว
ทาความสะอาดได้ง่าย ป้องกันการซึมผ่านของน้าและแก๊ส
การออกแบบผลิตภัณ ฑ์ หมายถึง การออกแบบที่ต้องคานึงถึงเป็นหลักการทางสากล ในการกาหนด
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดีเอาไว้ว่าควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง แล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการต่างๆ มาเสนอ
แนวคิดให้ผลิตภัณ ฑ์มีความเหมาะสมตามหลักการออกแบบ โดยหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นักออกแบบควร
คานึงนั้นมีอยู่ 9 ประการ คือ 1) หน้าที่ใช้สอย 2) ความปลอดภัย 3) ความแข็งแรง 4) ความสะดวกสบายในการใช้
งาน 5) ความสวยงาม 6) ราคาเหมาะสม 7) การซ่อมแซมง่าย 8) วัสดุและวิธีการผลิต และ 9) การขนส่ง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นการสร้างวัสดุห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทาให้สะดวกในการขนย้าย ดึงดูด
สะดุดตา และสร้างความแตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง ทาให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ และให้ ความตื่นเต้น ให้ความยวนใจแก่
ลูกค้า ซึ่งจะสนองต่อการแข่งขันของตลาด ความอยู่รอด และการเจริญเติบโตของธุรกิจ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสทางการตลาด
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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โครงการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการผลิตและกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่
สาหรับชุมชนด่านเกวียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน และ
ตลาดโลก” ใช้ หลักการบูรณาการความรู้ร่วมกันกับชุ มชน ในการพัฒ นาส่ง เสริม ให้ช ุม ชนมีค วามเข้ม แข็ง และ
พึ่งตนเองได้ โดยพัฒนา ฟื้นฟู และพัฒนาเทคโนโลยีที่สาคัญใน ดานตางๆ ในการยกระดับขีดความสามารถของกลุ่ม
ผูประกอบการโอทอป (OTOP) ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่าน
เกวียน การปรับปรุงและพั ฒ นาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ การพัฒ นาน้าเคลือบสโตนแวร์และเทคโนโลยีการเคลือบ
นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องปั้นดินเผา
ด่านเกวียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยการทาวิจัยเชิงพัฒนาแบบชุมชนมีส่วนร่ วม โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านเซรามิก ด้านการออกแบบ ด้านการตลาด และผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ ที่จะให้ความรู้ในเรื่องการผลิต
เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหา และถ่ายโอนความรู้สู่ชุมชน อันจะเป็น
การสรางมูลคาและคุณ คาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ โดยใชตนทุนหรือทรัพ ยากรที่มีอยู ในพื้นถิ่น รวมถึงการ
นาเอาอัตลักษณ วัฒนธรรม ภูมิป ญญาตายายของทองถิ่น และวิถีชีวิตมารวมใชไดอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดประ
โยชนสูงสุด รวมทั้งการใชทรัพยากรที่มีอยู่ให้เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กั บผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิด
การอนุรักษ์ รักษามรดกทางศิล ปะและวัฒ นธรรม สร้างรายได้และอาชีพ ให้กับ ชุม ชน ทาให้วิถีชีวิต และความ
เป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาได้อย่าง
ยั่งยืน กรอบแนวความคิดของการวิจัยและขั้นตอนการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนภาพการดาเนินงานวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การปรับปรุงและพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ด่านเกวียน
การดาเนินการวิจัยจะศึกษาข้อมูลและเก็บรวบตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการ
เก็บตัวอย่างดินเหนียว ใน 6 หมู่บ้าน ในตาบลด่านเกวียน สารวจแหล่งวัตถุดิบในชุมชนและหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ในชุมชน
เพื่อเตรียมมาทดสอบ คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของเนื้อดินปั้น และจากแหล่งวัตถุดิบใกล้เคียงหรืออื่นๆ ที่ใช้
นิยมใช้การผลิตในปัจจุบัน เพื่อนาไปทดสอบคุณสมบัติของเนื้ อดินในห้องปฎิบัติการ โดยทดลองหาอัตราส่วนผสม
ระหว่างดินเหนียวและดินทรายด่านเกวียน จานวน 11 อัตราส่วน แล้วนาไปเผาทดสอบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส
ในบรรยากาศแบบออกซิเดชันและรีดักชัน นอกจากนี้ยังทดลองนาเถ้าไม้มาทาเคลือบเพื่อทดลองเคลือบลงบนผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ
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ระยะที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจากภูมิปัญญาตายาย
การดาเนินการวิจัยจะศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการสารวจ 6 หมู่บ้าน
ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเดินสารวจดูด้วยตาและจดบันทึ กทางกายภาพ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสิ่งต่างๆ ที่พบเห็น สร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านในชุมชน โดยใช้แผนที่ประกอบการลง
ต าแหน่ ง สถานที่ ป ระกอบการผลิ ต และจ าหน่ า ยเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาด่ า นเกวี ย น และที่ อ ยู่ ข องผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เครื่องปั้นดินเผา หรือปราชญ์ด้านเครื่องปั้นดินเผา ศึกษาหาข้อมูลถึงประวัติความเป็นมาของชุมชน สภาพทั่วไปของ
ชุมชน เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม เป็นต้น การสัมภาษณ์บุคคลสาคัญในชุมชน ปราชญ์เครื่องปั้นดินเผา ผู้รู้
เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และวิเคราะห์ข้อมูลของรูป แบบผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งปั้น ดิน เผาด่า นเกวีย นจาก
ภูมิปัญ ญาตายาย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กระบวนการผลิต และศึกษาบริบทของรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาด่าน
เกวียนจากภูมิปัญญาตายายและความต้องการของตลาด โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการทาเวทีประชาคมเพื่อ
วิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย ทั้งในเรื่องรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวี ยนจากภูมิปัญญาตายายและความต้องการของ
ตลาด โดยการเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวที เช่น ช่างปั้นดินเผา ผู้ประกอบการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ผู้จาหน่าย
เครื่องปั้นดินเผา ประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ตัวแทนเทศบาลตาบลด่านเกวียน พัฒนาชุมชนประจาตาบลด่าน
เกวีย น ผู้ ใหญ่ บ้ า นและช่ า งปั้ น รุ่น ใหม่ ในชุ ม ชน เป็ น ต้ น เพื่ อ ท าเวที ป ระชาคมและน าเสนอข้ อ มู ล ของรูป แบบ
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจากภูมิปัญญาตายายและความต้องการของตลาด จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสียเพื่อเป็นข้อมูลนามาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวี ยน ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด
อาเซียนและตลาดโลก โดยมีประเด็นคาถาม เวทีประชาคม ประเด็นที่ต้องหาในเวทีประชาคม จากนั้นนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเพื่อเป็นข้อมูลนามาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดสากล
ระยะที่ 3 การสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
การออกแบบเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาด่ า นเกวี ย น โดยน าผลการศึ ก ษาจากเวที ป ระชาคมมาร่ า งแบบ
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน วิเคราะห์ชนิดของผลิตภัณฑ์ และพิจารณาการออกแบบ จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และจากเอกสารตาราทางวิชาการ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อกาหนดการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับการผลิตและบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบจากผู้ที่เคยศึกษา
รวบรวมและเผยแพร่ไว้แล้วจากเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ การสอบถาม และการสังเกตการณ์ เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ
ออกแบบร่าง 2 มิติ กาหนดแนวความคิดหลัก โดยใช้แนวคิดและแรงบันดาลใจจากเวทีประชาคม เป็นแนวทางใน
การพั ฒ นารู ป แบบผสมผสานกั บ ความคิ ด ของผู้ วิ จั ย โดยริ เริ่ ม จากจิ น ตนาที่ ค งเน้ น ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ให้ มีความโดดเด่นทางด้านรูปทรง เนื้อวัสดุในชุมชนที่ทาเครื่องปั้นดินเผา สีผิวที่เป็น
เอกลักษณ์ การตกแต่งผิวด้วยเคลือบ เน้นให้มีความงาม และความเป็นงานทักษะฝีมือ ประโยชน์ใช้สอย โดยการ
ขยายแบบผลงานโดยการนาแบบจาลอง 3 มิติ ที่เลือกและทดลองสร้างเป็นผลงานจริง โดยการนาแบบจาลอง 3 มิติ
มาท าการขึ้ น รู ป ผลงานด้ ว ยเนื้ อ ดิ น ปั้ น ที่ น วดเตรี ย มไว้ ท าการผลิ ต ผลงานตามขั้ น ตอนกระบวนการผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้วิธีการอัดดินในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ หลังจากขยายผลงานแล้วทาการประเมินผลจาก
รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ จากการสร้า งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจเรื่องรูปแบบ
และความมีเอกลักษณ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ในด้านต่างๆดังนี้ 1) ความสวยงามที่คงอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาตายาย 2)
ความเหมาะสมของรูปแบบกับสภาวะปัจจุบัน 3) ความเหมาะสมในกระบวนการผลิต 4) ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
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ระยะที่ 4 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
การสร้ า งแนวความคิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ น การแปลงความคิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าเป็ น ภาพลั ก ษณ์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไรและจะขายอย่างไร การอธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ที่ลูกค้าจะ
ได้รับจากผลิตภัณ ฑ์ เช่ น ผลิตภัณ ฑ์ นี้จะช่วยแก้ปัญ หาอะไรให้กับผู้ใช้ผลิตภัณ ฑ์ เป็นต้น และการวางตาแหน่ ง
ทางการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ความสามารถในการอธิบ ายแนวคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ ล ะเอี ย ด จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งการอธิบายนี้สามารถใช้ในการสื่อสารถึ งลูกค้า และการส่งเสริมการ
ขาย สามารถนาไปใช้อธิบายผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้ตรงตามแนวคิดที่กาหนดไว้ นาไปสู่การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อาจทาได้หลายวิธี เช่น ศึกษา
ผลิตภัณ ฑ์ ว่ามีคุ ณ สมบัติ สี รูป ร่าง และลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ ชุมชนเป็นอย่างไร แล้วจึงสามารถนาไปกาหนด
รายละเอียดคุณสมบัติที่ต้องการในการสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
ผลการวิจัย
1. การปรับปรุงและพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ด่านเกวียน
ลักษณะทางกายภาพเบื้องต้นของดินด่านเกวียนจากการสารวจแหล่งดิน โดยคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่
สารวจแหล่งดินที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าผู้ประกอบการ
จานวน 4 ผู้ประกอบการซื้อดินมาจากแหล่งดิน 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งดินของนายเจือ และนายจุก ซึ่งมีผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของดินด่านเกวียน ดังนี้ พบว่าดินที่ผู้ประกอบการที่ 1 2 และ 3 ที่ซื้อมาจากนายเจือ
เช่น ตัวอย่างดิน S001 B001 และ Y001 มีปริมาณของซิลิกา (SiO2) เป็นองค์ประกอบหลัก ประมาณร้อยละ 80-87
และมีปริมาณของเหล็กออกไซด์ (Fe2O3) ไม่เกินร้อยละ 5 ดังนั้นจึงเป็นดินทรายด่านเกวียน ส่วนตัวอย่างดิน S002
B002 Y002 และ Y003 มีปริมาณของซิลิกา (SiO2) ต่ากว่าร้อยละ 80 และมีปริมาณของเหล็กออกไซด์ (Fe2O3)
มากกว่าร้อยละ 5 ดังนั้นจึงเป็นดินเหนียวด่านเกวียน เพราะมีปริมาณของทรายน้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงทาให้ดิน มี
ความเหนียวมากขึ้น ส่วนดินที่ผู้ประกอบการที่ 4 ที่ซื้อมาจากนายจุก เช่น ตัวอย่างดิน N001 มีปริมาณของซิลิกา
(SiO2) เป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้นดินดังกล่าวจึงน่าจะเป็นดินทรายด่านเกวียน ส่วนตัวอย่างดิน N002 มีปริมาณ
ของซิลิกา (SiO2) ต่ากว่าตัวอย่างดิน N001 และมีปริมาณของเหล็ กออกไซด์ (Fe2O3) มากกว่าร้อยละ 5 ดังนั้นจึง
เป็นดินเหนียวด่านเกวียน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของดินทรายและดินเหนียวด่านเกวียนจากแหล่งดินของนายเจือ
ผู้ประกอบการที่ 1 2 และ 3
ผู้ประกอบการที่ 1 2 และ 3
ผู้ประกอบการที่ 4 ซื้อดิน
องค์ประกอบ
ซื้อดินทรายมาจากนายเจือ
ซื้อดินเหนียวมาจากนายเจือ
มาจากนายจุก
ทางเคมี
S001 B001 Y001 S002 B002 Y002 Y003
N001
N002
SiO2
81.19 84.26 86.50 67.20 60.64 67.25 71.94 77.30
65.87
Al2O3
13.69 11.63 10.07 23.71 25.54 22.24 18.59 15.18
22.72
Fe2O3
3.24 2.64
2.13
6.77 10.95 7.78 6.87
5.11
8.51
K2O
0.70 0.59
0.48
1.12 1.20 1.18 1.15
0.79
1.27
TiO2
0.58 0.51
0.60
0.96 1.18 1.10 0.98
0.82
1.16
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
องค์ประกอบ
ทางเคมี
CaO
SO3
MnO2
Cr2O3
อื่นๆ

ผู้ประกอบการที่ 1 2 และ 3
ซื้อดินทรายมาจากนายเจือ
S001 B001 Y001
0.30 0.26
0.17
0.25 0.05
0.04
0.04 0.03
0.01
0.01 0.01
0.02
-

ผู้ประกอบการที่ 1 2 และ 3
ซือ้ ดินเหนียวมาจากนายเจือ
S002 B002 Y002 Y003
0.27 0.23 0.33
0.02
0.13 0.11 0.16 0.12
0.02 0.02 0.02 0.01
0.09 0.07 0.04 0.01

ผู้ประกอบการที่ 4 ซื้อดิน
มาจากนายจุก
N001
N002
0.37
0.21
0.34
0.07
0.18
0.01
0.02
0.01
0.06

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของดินด่านเกวียนทั้ง 2 ชนิด นาไปสู่การออกแบบการทดลองพัฒนา
เนื้อดินด่านเกวียนตามอัตราส่วนผสมในตารางที่ 2 พบว่าสีของดินก่อนเผามีลักษณะเป็นสีน้าตาล ส่วนสีของดินหลัง
เผาจะขึ้นกับอุณหภูมิที่ใช้เผา โดยเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 1100°C ดินจะมีลักษณะเป็นสีส้มที่สภาวะออกซิเดชัน ส่วนที่
สภาวะรีดักชันดินจะมีลักษณะเป็นสีดาและหากในส่วนผสมมีปริมาณของดินทรายด่านเกวียนเพิ่มขึ้นก็จะทาให้สีของ
ดินหลังเผาที่สภาวะรีดักชันซี ดจางลง แสดงดังภาพที่ 2 นอกจากนั้นหากเพิ่มอุณหภูมิในการเผาให้สูงขึ้นยิ่งทาให้สี
ของดินเปลี่ยนเป็นสีแดงอิฐมากยิ่งขึ้น เช่น ที่อุณหภูมิการเผา 1250°C ในสภาวะออกซิเดชัน สีของดินหลังเผายิ่งมีสี
แดงอิฐที่เข้มขึ้น เนื่องจากปริมาณของเหล็กออกไซด์จานวนมากที่มีอยู่ในส่ว นผสมช่วยทาให้สีของดินมีความเด่นชัด
เป็นสีแดงอิฐ เพราะหากเราเผาเหล็กออกไซด์ในในสภาวะออกซิเดชันก็จะทาให้ได้สีแดงเข้มเช่นกัน ส่วนที่สภาวะ
รีดักชันยังคงคล้ายกับการเผาที่อุณหภูมิ 1100°C คือยังคงมีสีซีดจางลงเมื่อปริมาณส่วนผสมของดินทรายด่านเกวียน
เพิ่มขึ้น การทดสอบสีของดินหลังเผาเป็นการทดสอบวิธีหนึ่งที่จะทาให้เข้าใจสีและความเป็นเอกลักษณ์ของดินด่าน
เกวียนเมื่อนาไปเผาที่อุณหภูมิและสภาวะต่างๆ
ตารางที่ 2 แสดงการทดลองอัตราส่วนผสมของสูตรเนื้อดินปั้นด่านเกวียน (ร้อยละ)
สูตรที่
ดินเหนียว
ดินทราย
สูตรที่
ดินเหนียว
1
100
7
40
2
90
10
8
30
3
80
20
9
20
4
70
30
10
10
5
60
40
11
6
50
50
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ดินทราย
60
70
80
90
100
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภาพที่ 2 แสดงสีที่ปรากฎของเนื้อดินปั้นสูตรต่างๆ หลังการเผาที่สภาวะออกซิเดชัน
เปรียบเทียบกับการเผาที่สภาวะรีดักชัน (ก) หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1100°C (ข) หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1150°C
(ค) หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1180°C (ง) หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1200°C
(จ) หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1230°C (ฉ) หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1250°C
นอกจากนี้ในงานวิจัยยังได้นาเถ้าไม้มาพัฒนาเป็นน้าเคลือบสาหรับ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยใช้
วัตถุดิบที่หาได้งานในชุมชน เช่น ดินเหนียวด่านเกวียน ดินทรายด่านเกวียน และเถ้าไม้ด่านเกวียน โดยการทดลอง
ผสมสูตรน้าเคลือบเถ้าไม้ทั้ง 36 สูตรแล้วนาไปเผาที่อุณหภูมิต่างๆ และบรรยากาศต่างๆ ในบรรยากาศการเผาแบบ
สภาวะออกซิเดชันที่อุณ หภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส จะทาให้ผิวของเคลือบสุกตัวมากขึ้น เช่น สูตรที่ 20, 27 และ
28 ส่วนผลการทดลองเผาเคลือบในบรรยากาศการเผาแบบสภาวะรีดักชันที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส จะทาให้
ผิวของเคลือบสุกตัวมากขึ้นเช่นกัน ดังสูตรเคลือบที่ 26, 27, 28, 34, 35 และ 36 ผู้วิจัยจึงเลือกชุบเคลือบขี้เถ้าไม้
เบญจพรรณในสูตรที่ 27 ซึ่งมีความเหมาะสมกับเนื้อดินด่านเกวียนมากที่สุด คือสูตรที่ 27 ประกอบด้วย ดินด่าน
เกวียน ร้อยละ 20 ดินทราย ร้อยละ 20 ขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ ร้อยละ 60 และเติมโซดาเฟลด์สปาร์ ร้อยละ 20 เผา
เคลือบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ยืนไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศการเผาแบบรีดักชัน ผลที่ได้แสดงดัง
ภาพที่ 3
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ดินทราย

ดินด่านเกวียน

เถ้าไม้

ภาพที่ 3 อัตราส่วนผสมเคลือบเถ้าไม้ด่านเกวียน เผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส
2. ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจากภูมิปัญญาตายาย
จากการศึกษารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจากภูมิปัญญาตายายที่มีการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ใน
ปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการที่ยังคงผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีอัตลัษณ์ของภูมิปัญญาตายาย จานวน 4 รูปแบบ ได้แก่
1) รูปแบบผลิตภัณฑ์โอ่ง 2) รูปแบบผลิตภัณฑ์ปลา 3) รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเต่า 4) รูปแบบผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาและ
ของที่ระลึก จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่างๆ นาไปสู่การออกแบบร่าง 2 มิติ และพัฒนา
รูปทรงของผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในภาพที่ 4-7

ภาพที่ 4 ภาพร่างผลิตภัณฑ์รูปทรงโอ่ง
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ภาพที่ 5 ภาพร่างผลิตภัณฑ์รูปทรงปลา

ภาพที่ 6 ภาพร่างผลิตภัณฑ์รูปทรงเต่า

ภาพที่ 7 ภาพร่างผลิตภัณฑ์รูปทรงตุ๊กตาของที่ระลึกชุดหมากรุกโขน
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3. การสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
จากการสารวจภูมิปัญญาตายายในเรื่ องของการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจน
สามารถนาแนวความคิดที่ได้ไปศึกษาและออกแบบร่าง 2 มิติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของด่าน
เกวียน จานวน 6 ต้นแบบ จากนั้นนาไปขึ้นรูปเป็นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยวิธีการอัดดินด่านเกวียนสูตรที่ 1 ซึ่งมีความ
เป็นสโตนแวร์ในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ และนาไปเผาดิบและชุบเคลือบขี้เถ้าไม้เบญจพรรณสูตรที่ 27 ซึงมีความ
เหมาะสมกับเนื้อดินด่านเกวียนมากที่สุด เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ยืนไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ได้
ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเนื้อสโตนแวร์ที่มีการเคลือบผิวด้วยเคลือบขี้เถ้าไม้ และมีรูปร่าง
ผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงภูมิปัญญาตายายของด่านเกวียน อันจะนาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
และตลาดอาเซียน ดังภาพที่ 8-12

ภาพที่ 8 ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบโอ่ง

ภาพที่ 9 ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบปลาแบบที่ 1

ภาพที่ 10 ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบปลาแบบที่ 2
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ภาพที่ 11 ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบเต่า

ภาพที่ 12 ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบหัวโขนยักษ์, พระราม, นางสีดา, หนุมานและเรือ
4. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและเพิ่มโอกาสทางการตลาด
ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องดินเผาด่านเกวียน โดยออกแบบขนาด
บรรจุภัณฑ์ตามต้นแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลา เต่า โอ่ง และหัวโขน นอกจากนี้ยังได้แนวทางการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จากประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่เป็นอัตลัก ษณ์จากภูมิปัญญาของด่านเกวียน ทาให้
บรรจุภัณฑ์ที่ได้มีความโดดเด่นและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ได้ออกแบบไว้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและเพิ่มโอกาสทางการตลาด บรรจุ
ภัณฑ์สาหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในงานวิจัยนี้แสดงดังภาพที่ 13-16

ภาพที่ 13 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (ผลิตภัณฑ์โอ่ง)
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ภาพที่ 14 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (ผลิตภัณฑ์ปลา)

ภาพที่ 15 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (ผลิตภัณฑ์เต่า)

ภาพที่ 16 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (ผลิตภัณฑ์หัวโขนหมากรุก)
ในงานวิจัยนี้ได้สารวจความต้องการของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสู่การจาหน่ายของชุมชนด่านเกวียน
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก จากผลสารวจ
แบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 141 คน ผลการสารวจพบว่ามีความพึง
พอใจในรูปแบบโอ่ง ด้านความสวยงามที่คงอัตลักษณ์ จากภูมิปัญ ญาตายาย อยู่ในระดับ 4 ความเหมาะสมของ
รูปแบบกับสภาวะปัจจุบัน อยู่ในระดับ 4 ความเหมาะสมในกระบวนการผลิต อยู่ในระดับ 4 และความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด อยู่ในระดับ 4 ดังภาพที่ 17
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ภาพที่ 17 ความพึงพอใจรูปแบบผลิตภัณฑ์และความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์รูปแบบโอ่ง
ผลการสารวจพบว่ามีความพึงพอใจในรูปแบบปลา แบบที่ 1 ด้านความสวยงามที่คงอัตลักษณ์จากภูมิ
ปัญ ญาตายาย อยู่ในระดับ 5 ความเหมาะสมของรูป แบบกับ สภาวะปั จ จุบั น อยู่ในระดับ 5 ความเหมาะสมใน
กระบวนการผลิต อยู่ในระดับ 5 และความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด อยู่ในระดับ 5 ดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18 ความพึงพอใจรูปแบบผลิตภัณฑ์และความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์รูปแบบปลา แบบที่ 1
ผลการสารวจพบว่ามีความพึงพอใจในรูปแบบปลา แบบที่ 2 ด้านความสวยงามที่คงอัตลักษณ์จากภูมิ
ปัญ ญาตายาย อยู่ในระดับ 5 ความเหมาะสมของรูป แบบกับ สภาวะปั จ จุบั น อยู่ในระดับ 5 ความเหมาะสมใน
กระบวนการผลิต อยู่ในระดับ 5 และความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด อยู่ในระดับ 5 ดังภาพที่ 19
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ภาพที่ 19 ความพึงพอใจรูปแบบผลิตภัณฑ์และความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์รูปแบบปลา แบบที่ 2
ผลการสารวจพบว่ามีความพึงพอใจในรูปแบบเต่า ด้านความสวยงามที่คงอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาตา
ยาย อยู่ในระดับ 5 ความเหมาะสมของรูปแบบกับสภาวะปัจจุบัน อยู่ในระดับ 5 ความเหมาะสมในกระบวนการผลิต
อยู่ในระดับ 5 และความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด อยู่ในระดับ 5 ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 ความพึงพอใจรูปแบบผลิตภัณฑ์และความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์รูปแบบเต่า
ผลการสารวจพบว่ามีความพึงพอใจในรูปแบบหัวโขน ด้านความสวยงามที่คงอัตลักษณ์จากภูมิปัญญา
ตายาย อยู่ในระดับ 5 ความเหมาะสมของรูปแบบกับสภาวะปัจจุบัน อยู่ในระดับ 5 ความเหมาะสมในกระบวนการ
ผลิต อยู่ในระดับ 5 และความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด อยู่ในระดับ 5 ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 ความพึงพอใจรูปแบบผลิตภัณฑ์และความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์รูปแบบมวย
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อภิปรายผล
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยพัฒนาและสร้างผลิตภัณ ฑ์ โดยหารูปแบบผลิตภัณ ฑ์จากภูมิปัญญาตายาย แล้ว
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของด่านเกวียน จานวน 6 ต้นแบบขึ้นรูปเป็นต้นแบบ 3 มิติ
ด้วยวิธีการอัดดินด่านเกวียนสูตรที่ 2 มีลักษณะเหนียวขึ้นรูปได้ มีรอยแตกร้าวเล็กน้อย ซึ่งมีความเป็นสโตนแวร์ใน
แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วัตถุดิบ 2 ชนิด คือ ดินด่านเกวียน และดินทราย ในอัตราส่วนผสมมี
ด่านเกวียน ร้อย 90 และดินทราย ร้อยละ 10 ผลที่ได้ สามารถเผาขึ้นรูปได้ง่าย ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแกร่งเพิ่มมาก
ขึ้น และมีการดูดซึมน้าต่า สอดคล้องกับผลการทดลองของเด่น รักซ้อน และคณะ [4] ได้ทดลองอัตราส่วนผสมของ
เนื้อดินปั้นจากดินด่านเกวียน ในการวิจัยค้นพบสูตรดิน 3 สูตร โดยมีวัตถุดิบในส่วนผสมที่แตกต่างกัน เช่น ดิน ด่าน
เกวียน ดินขาว บอแรกซ์ เฟลด์สปาร์ ทราย และดินเชื้อโดยใช้ทฤษฏีสามเหลี่ยมด้านเท่า (triaxial blend) เผาที่
อุณหภูมิ ตั้งแต่ 1,200 องศาเซลเซียส และเนื้อดินปั้นที่ได้มีคุณสมบัติขึ้นรูปได้ดี หดตัวน้อย ไม่แตกร้าว แข็งแกร่ง มี
สีสันตามความต้องการ และเหมาะสมต่อการนาไปใช้ของชุมชนด่านเกวียน เมื่อนาผลิตภัณฑ์ไปเผาดิบและชุบเคลือบ
ขี้เถ้าไม้เบญจพรรณสูตรที่ 27 ซึ่งมีความเหมาะสมกับเนื้อดินด่านเกวียนมากที่สุด คือสูตรที่ 27 ซึ่งประกอบไปด้วย
ดินด่านเกวียน ร้อยละ 20 ดินทราย ร้อยละ 20 ขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ ร้อยละ 60 และเติมโซดาเฟลด์สปาร ร้อยละ
20 เผาเคลือบที่อุณ หภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ยืนไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศการเผาแบบรีดักชัน ได้
ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเนื้อสโตนแวร์ที่มีสีเขียวไข่กา คล้ายกับเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
ที่มีผิวเคลือบด้วยเคลือบขี้เถ้าไม้ สอดคล้องกับสุธรรม ศรีหล่มสัก และคณะ [6] ได้ศึกษาและทดลองการเคลือบ
ศิลาดลบนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผลการศึกษาพบว่าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนที่เคลือบด้วยเคลือบศิลาดล
ที่มีสูตรเป็น ขี้เถ้าไม้รกฟ้าและไม้ก่อ : หินฟันม้า : ดินขาวระนอง ในสัดส่วน 30 : 60 : 10 ส่วน มีสีดามันและมี
ลวดลายเป็นสีน้าตาลที่มีความสวยงาม ส่วนรูปทรงของผลิตภัณฑ์ได้สื่อถึงภูมิปัญญาตายายของด่านเกวียน และได้
สารวจความต้องการของตลาดพบว่าโดยส่วนใหญ่ รูปทรงของผลิตภัณ ฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด อยู่ในระดับ 5
นอกจากนี้ยังได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่ องปั้นดินเผาที่เป็นอัตลักษณ์ทั้ง 6 ต้นแบบ อันจะนาไปสู่การสร้าง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นตลาดโลกและตลาดอาเซี ย น การส ารวจความต้ อ งการของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาสู่การจาหน่ายของชุมชนด่านเกวียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และความสามารถในการแข่งขันได้
ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก จากผลสารวจแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 141 คน มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ด้านความสวยงามที่คงอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาตายาย อยู่ใน
ระดับ 5 ความเหมาะสมของรูปแบบกับสภาวะปัจจุบัน อยู่ในระดับ 5 ความเหมาะสมในกระบวนการผลิ ต อยู่ใน
ระดับ 5 และความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด อยู่ในระดับ 5 อันจะนาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลกและตลาดอาเซียน
ข้อเสนอแนะ
ผลการสรุปและอภิปรายจากงานวิจัยนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
ที่มีการเคลือบสาหรับเนื้อดินด่านเกวียน หากผู้ประกอบโอทอปได้นาองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ไปใช้งานจะสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการผลิตจานวน
มากได้ และเป็นไปได้ควรจะมีการศึกษาความต้องการของชุมชนหรือผู้ประกอบการ ในการพัฒนาเคลือบชนิดใหม่ๆ
สาหรับเนื้อดินด่านเกวียนที่สามารถสุกตัวได้ที่อุณหภูมิต่า โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายในชุมชนหรือใน
ประเทศ
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนั บสนุนทุน วิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) และสานักงาน
กองทุ น สนับ สนุ น การวิจัย (สกว.) ประจ าปี งบประมาณ 2559 เรื่อง นวัต กรรมการผลิตและกลยุท ธ์การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่สาหรับชุมชนด่านเกวียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและความสามารถใน
การแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
เอกสารอ้างอิง
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ปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ONLINE SHOPPING FACTOR AND WEBSITE QUALITY AFFECTING DECISION TO PURCHASE
PRODUCTS VIA LAZADA OF CONSUMERS IN BANGKOK
กิตติวัฒน์ จิตรวัตร1 และ นิตนา ฐานิตธนกร2
Kittiwat Jittwat 1 and Nittana Tarnittankorn2
1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2 ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการ
ทดสอบความเชื่อมั่นและความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวม ข้อมูลจากผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ลาซาด้า และอาศัยในกรุงเทพมหานคร จานวน 250 คน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-25 ปี การศึกษา
อยู่ ในระดั บ ปริญ ญาตรี มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นระหว่ า ง 15,000 – 25,000 บาท นอกจากนี้ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ คุณภาพบริการในการซื้อสินค้าออนไลน์ และ คุณภาพ
เว็บไซต์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 65.1
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ปัจจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ประสบการณ์ในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ การแสดงตนในการซื้อสินค้าออนไลน์ และการประมูลสินค้าออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
เว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ : ปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์, คุณภาพเว็บไซต์, การตัดสินใจซื้อ
ABSTRACT
This research was aimed to study online shopping factor and website quality affecting
decision to purchase products via Lazada of consumers in Bangkok. Close-ended questionnaires were
passed the verification of reliability and content validity to use for data collection. The samples
consisted of 250 consumers who used to purchase products via Lazada and lived in Bangkok.
Inferential statistics for hypothesis testing was multiple regression analysis. The results showed that
the majority of respondents were males between 20-25 years of age with educational background of
bachelor’s degree. Most of them earned an average monthly income of 15,000 – 25,000 baht. The
hypothesis testing revealed that online shopping motivation, online shopping service quality, and
website quality affected decision to purchase products via Lazada of consumers in Bangkok
accounting for 65.1 percent with the statistical significant level of .05. While online shopping behavior,
online shopping experience, online shopping self-expressiveness, and online shopping auction did not
affect decision to purchase products via Lazada of consumers in Bangkok.
Keywords : Online Shopping Factor, Website Quality, Purchased Decision
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สัญญาณอินเทอร์เน็ตขยายตัวครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่
รวมทั้งมีความเสถียรและรวดเร็วมากกว่าในอดีต ทาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ ยนแปลงไปจากที่นิยมซื้อสินค้าและ
บริ ก ารจากร้ า นค้ า ทั่ ว ไป มาเป็ น การซื้ อ ขายผ่ า นระบบออนไลน์ ห รื อ อิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ ที่ เรี ย กกั น ว่ า พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) กันมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในทุกปี โดยในปี 2559 มูลค่าของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีมูลค่าจานวน 2.5 ล้านล้าน
บาท โดยเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 สูงถึง 12.42% (สานักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2560) ทั้งนี้
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด ปัจจัยที่สาคัญมาจากการที่ธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประจาปี 2559 พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานคร มี
การใช้งานจานวนชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสูง กว่าคนในต่างจังหวัด ซึ่งประชากรในกรุงเทพมหานคร ใช้งานจานวนชั่วโมง
อินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 48.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และคนต่างจังหวัด จานวน 44.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อแบ่งเป็นช่วงอายุ
(Generation: Gen) ต่างๆ จะพบว่า Gen Y คือ กลุ่มที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เฉลี่ย 53.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตามมาด้วย Gen X เฉลี่ย 44.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ Gen Z เฉลี่ย 40.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ Baby Boomer
เฉลี่ย 31.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560)
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มีช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการบน
อิน เทอร์เน็ ต มากขึ้ น จึ งท าให้ ผู้ป ระกอบการจ านวนมากเริ่ม เปลี่ย นการซื้อ ขายมาสู่ ระบบการค้ า ออนไลน์ โดย
ผู้ประกอบการจานวนมากได้เล็งเห็นถึงข้อดีของการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุน
หน้าร้าน ค่ าเช่าพื้ นที่ ค่าจ้างพนักงาน รวมทั้งสามารถเปิดขายได้ตลอด 24 ชั่ วโมง จึงทาให้ธุรกิจขายปลีกทาง
อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวของผู้ประกอบการจากต่างประเทศ
ซึ่งเข้ามาทาตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในประเทศไทย (กองข้อมูลธุรกิจ, 2559) การเติบโตของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาจาก 3 ปัจจัยคือ 1) เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการไปมากเกิดรูปแบบการสื่อสารและนวัตกรรม
ใหม่ 2) นโยบายภาครัฐที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ช่วยสร้างพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่ขึ้นมา และ 3) การทา
ธุรกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนไปรวดเร็ว เช่น พร้อมเพย์ (Prompt Pay) รวมถึงโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ที่
มีรูปแบบบริการง่าย และปลอดภัย จนความเชื่อใจทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายมีมากขึ้น ทาให้ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เพราะประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่
ทาการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government) รวมกันกว่า 5.2 แสน
ราย และภาพรวมของการใช้ สื่ อ สั ง คมพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Social Commerce) มี มู ล ค่ า 2 แสนล้ า นบาท
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559)
จากการเก็บข้อมูลปี 2560 ของบริษัทด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Iprice) พบว่า ลาซาด้า (Lazada) กาลัง
ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ โดยวัดจากจานวนผู้เข้าชมสูงสุด โดยมียอดการเข้าชมอยู่ที่ 41,680,000 ครั้งต่อ
เดื อ น และมี จ านวนผู้ ใช้ งานแอปพลิ เคชั น ไลน์ และเฟซบุ๊ ค สู ง สุ ด รองลงมาคื อ 11 สตรีท ชอปปี และชิ ลิ น โด
ตามลาดับ แต่ร้านค้าออนไลน์มีการแข่งขันสูงจากทั้งร้านค้าออนไลน์เก่าและร้านค้าออนไลน์ที่กาลังเกิดขึ้นใหม่
จานวนมาก รวมไปถึงร้านขายของบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ (Social Network) อย่างเช่น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม
ทวิตเตอร์ และอื่นๆ มากมาย ทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ลาซาด้ามีการ
พัฒนาคุณภาพการบริการ โดยพิจารณาข้อมูลจากจานวนการเข้าชมเว็บไซต์ต่อครั้ง การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
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ของลาซาด้าและผู้ค้าปลีกออนไลน์รายอื่น เพื่อเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาบริการสาหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ดี
ต่อไป (ผู้จัดการออนไลน์, 2560)
การซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) เป็นความสะดวกสบายของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าสามารถ
ชาระเงินได้จากทุกสถานที่ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับ
ข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะของคอมพิวเตอร์หรือเว็บเบราเซอร์ (Web-Browser)
ผู้บริโภคสามารถค้นหาและซื้อสินค้าที่สนใจ โดยไปที่เว็บไซต์ของร้านค้าปลีกโดยตรงหรือค้นหาจากผู้ขายรายอื่นโดย
ใช้เครื่องมือค้นหาสินค้าซึ่งจะแสดงผลิตภัณ ฑ์และราคาเดียวกันของผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ
สินค้าออนไลน์และชาระเงินได้จากทุกที่ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็นต้น (สิริพล
ตันติสันติสม, 2558) โดยการซื้อสินค้าออนไลน์มีองค์ประกอบได้แก่ พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ ประสบการณ์
การซื้อสินค้าออนไลน์ แรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ การแสดงตนในการซื้อสินค้าออนไลน์ การประมูลสินค้า
และคุณภาพบริการในการซื้อสินค้าออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า การซื้อสินค้าออนไลน์นั้น ผู้บริโภคต้องมีแรงจูงใจ
ในการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping Motivation) เป็นแรงขับเคลื่อนที่กระตุ้นให้ผู้ซื้อเกิดความต้องการที่
อยากจะได้ อาทิ สินค้าที่กาลังเป็นที่นิยมอยู่ ณ เวลานั้น และมีความคุ้มค่าในด้านราคา (Pappas et al., 2016) จาก
การส ารวจ พบว่า เหตุ ผลที่ ค นตัด สิ น ใจเข้ าเยี่ย มชมเว็บ ไซต์ ขายสิ น ค้ าออนไลน์ เพราะต้ องการเข้า ไปอ่ านรีวิว
(Review) ความเห็นของผู้ที่เคยซื้อเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยการเห็นโฆษณาเชิญชวนแล้วสนใจ และจากคาแนะนา
ของเพื่อนหรือการบอกต่อ นอกจากนี้ ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า Gen Y และ Gen Z ได้รับแรงจูงใจในการเช้าชมเว็บไซต์
จากคาแนะนาของบล็อกเกอร์ (Blocker) เน็ตไอดอล (Net Idol) และดารา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้ม
ที่ จ ะเชื่ อ ความเห็ น ของผู้ บ ริ โภคด้ ว ยกั น เอง มากกว่ า ข้ อ ความในการโฆษณา (ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2558)
ทั้งนี้ พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping Behavior) ซึ่งเป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค (Pappas, Kourouthanassis, Giannakos and Lekakos, 2016) ในปัจจุบัน
พฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าทางออนไลน์เริ่มมีการปรับตัวในการสร้างเกราะป้องกันตัวเองมากขึ้น โดยก่อนการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าหรือบริการจะมีการมองหาเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือที่ติดอยู่บนหน้าเว็บไซต์เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ตนเอง และเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจะเกิดขึ้น เช่น สินค้าไม่ตรงตามความต้องการ คุณภาพสินค้าไม่ได้
มาตรฐาน หรือไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ นอกจากนี้พฤติ กรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคขั้นสุดท้ ายที่ ซื้ อสินค้ าและบริการไปเพื่ อกิ นเองใช้ เอง ผู้บริโภคทั่ วโลกนั้ น มี ความแตกต่างกันในลั กษณะ
ประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุ รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และ
รสนิยม เป็นต้น ทาให้พฤติกรรมการกิน การใช้ การซื้อ และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
ออกไป ทาให้มีการซื้อการบริโภคสินค้าและบริการหลายๆ ชนิดที่แตกต่างกันออกไป นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าว
แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่ทาให้มีการบริโภคแตกต่างกัน (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, 2560)
นอกจากนี้ ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping Experience) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ด้านความบันเทิงในการซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้ซื้อจะได้รับความพึงพอใจในขณะซื้อสินค้าและพบว่า ร้านค้าออนไลน์มี
โปรโมชั่นที่น่าสนใจและมีความน่าเชื่อถือ (Pappas et al., 2016) ในปัจจุบันราคาไม่ใช่สิ่งที่ธุรกิจค้าปลีกแข่งกันอีก
ต่อไป โปรโมชั่ นและการลดราคาสามารถเพิ่ มยอดขายได้ในระยะสั้น งานบริการเพื่ อสร้างประสบการณ์ อันน่ า
ประทับใจจึงเป็นเครื่องมือสาคัญเพื่อดึงดูดลูกค้า ด้วยประสบการณ์การเลือกซื้อสิ นค้าที่ดีทาให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็น
คนที่สาคัญที่สุด ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ลูกค้าจะจดจา และต่อให้สินค้ามีราคาแพงก็ไม่สาคัญอีกต่อไป ลูกค้าจะเลือก
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กลับมาที่ร้านเดิมอีกเพื่อประสบการณ์สุดพิเศษแบบนั้น อาทิเช่น การส่งที่รวดเร็วทันใจ เนื่องจากสิ่งที่ทาให้ผู้บริโภค
กว่า 58.7% ไม่พอใจมากที่สุด ได้แก่ การได้รับสินค้าช้ากว่ากาหนด ตามด้วยการได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่แสดงบน
เว็บไซต์ 29.9% และสินค้าชารุดเสียหาย 24% นอกจากนี้การที่ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์จากการซื้อสินค้าที่ดีดังที่
กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริ การอีกครั้ง หรือมีการบอกต่อกันไปผ่านสังคมออนไลน์ ทาให้
ร้านค้าออนไลน์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น (นันทวัฒน์ อินทรโยธิน, 2557)
ปัจจุบันการซื้อสินค้าออนไลน์สามารถทาให้ผู้บริโภคได้แสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริงของตนเอง การ
แสดงตนในการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping Self-expressiveness) เป็นการแสดงตนมีส่วนทาให้ลูกค้า
รู้สึกถึงความต้องการที่แท้จริงของตนเองและสามารถเติมเต็มความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้ามากกว่ากิจกรรมอื่นๆ และ
การแสดงตัวตนของลูกค้าผ่านการซื้อสินค้านั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของลูกค้า (Sirgy, Lee, Yu,
Gurel-Atay, Tidwell and Ekici, 2016) นอกจากนี้ การประมูลสินค้าออนไลน์ (Online Shopping Auction) ซึ่ง
เป็นกระบวนการประมูลซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อจัดการระบบการ
ประมูลซื้อขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาและจัดจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
เป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรอง เสนอราคาได้หลายครั้ง (Dynamic Pricing)
จนกว่าจะถึงราคาในระดับที่ทั้ง 2 ฝ่ายพึงพอใจ นอกจากนี้ ปัจจุบันหลายเว็บไซต์ได้นาการประมูลมาเป็นกลยุทธ์ ใน
การขายสินค้า โดยผู้บริโภคสามารถเข้าร่วมเว็บไซต์ที่เป็นตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป อาทิเช่น อีเบย์ (Ebay)
ประมูล (Pramool) ชิลินโด้ (Chilindo) และลาซาด้า (Lazada) เป็นต้น (ดลไพสิทธิ์ อุปพงษ์, 2557)
ในการซื้อสินค้าออนไลน์นั้น ผู้บริโภคมักจะคานึงถึงคุณ ภาพบริการในการซื้อสินค้ าออนไลน์ (Online
Shopping Service Quality) ซึ่งคุณภาพการบริการเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการ
ต่ อ ลู ก ค้ า หรือ ผู้ รับ บริก ารว่า สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการได้ ดี เพี ย งใด การส่ ง มอบบริก ารที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น การ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ (Wu, Hwang, Sharkbuv and Ochir, 2016)
นอกจากนี้ คุณภาพเว็บไซต์ (Website Quality) เป็นการออกแบบหน้าเว็บไซต์โดยคานึงถึงอรรถประโยชน์ เพื่อให้
ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงสินค้าหรือบริการ มีการใช้งานที่สะดวก เนื้อหาข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ต่างๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ ใช้เวลาในการแสดงผลอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การออกแบบเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ จึง
เป็นกระบวนการสาคัญในการสร้างเว็บไซต์ทาให้ผู้ใช้เกิดความประทับใจ ทาให้ลูกค้ากลับเข้ามาชมเว็บไซต์เดิมอีกใน
อนาคต จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยคุณภาพของเว็บไซต์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภค
(ปพน เลิศชาคร และนิตนา ฐานิตธนกร, 2559)
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวในข้างต้น ผู้วิ จัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยการซื้อสินค้า
ออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ให้บริการร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะสามารถนาไป
พัฒนาร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการซื้อสินค้าออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
สั่งซื้อสินค้าหรือชอปปิงออนไลน์ โดยผู้บริโภคมักจะสั่งซื้อหรือชอปปิงออนไลน์จากร้านค้าที่สามารถให้บริการตามที่
ผู้บริโภคต้องการได้ และมักมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์บ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมถึงผู้บริโภคมีการ
รับรู้ถึงประโยชน์และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการชอปปิงหรือซื้อสินค้าออนไลน์
ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping Experience) หมายถึง ความจัดเจนที่เกิด
จากการกระทาหรือได้พบเห็นมาจากการซื้อสินค้าออนไลน์ และประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการเรียนรู้เพื่อ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต่อไป ทั้งนี้ผู้บริโภคอาจจะมีความรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการชอปปิงออนไลน์หรือรู้สึกผ่อน
คลายเมื่อได้ซื้อสินค้าออนไลน์ รวมถึงมีความรู้สึกว่า การให้บริการของร้านค้าปลีกออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ
แรงจู ง ใจในการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ (Online Shopping Motivation) หมายถึ ง ความคาดหวั ง ใน
ประโยชน์จากการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นสิ่งขับเคลื่อนให้แก่ผู้ซื้อ อาทิ ความหลากหลายของสินค้าออนไลน์ที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ หรือเทรนด์ใหม่ หรือแบรนด์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย ทาให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้าและ
ราคาเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่คุ้มค่ากว่า
การแสดงตนในการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ (Online Shopping Self-expressiveness) หมายถึ ง
กระบวนการหรือกิจกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่สามารถกระตุ้น ทาให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ตนเอง มีความรู้สึกว่าการซื้อสินค้าออนไลน์สามารถเติมเต็มความรู้สึกที่แท้จริงได้มากกว่ากิจกรรมอื่นๆ รวมถึงเกิด
ความสมัครใจและสนใจที่ซื้อสินค้าที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้บริโภค
การประมูลสินค้าออนไลน์ (Online Shopping Auction) หมายถึง กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดของร้านค้า
ออนไลน์ โดยมีกระบวนการเสนอซื้อเสนอขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย (คน 1
อาจมีมากกว่า) ที่เข้ามาแข่งขันกันเสนอราคาในช่วงเวลาที่กาหนดในตลาดการประมูลสินค้าออนไลน์ เพื่อ ดึงดูดผู้ซื้อ
ให้เต็มใจที่จะพร้อมจ่ายมาก
คุณ ภาพบริการในการซื้อสิน ค้าออนไลน์ (Online Shopping Service Quality) หมายถึง การเสนอ
คุณภาพการให้บริการของร้านค้าออนไลน์ตามที่ลูกค้าคาดหวัง โดยให้บริการอย่างมืออาชีพ ซึ่งทาให้ผู้บริโภคเกิด
ความพึงพอใจหลังจากได้ซื้อหรือชอปปิงสินค้าที่ต้องการผ่านทางร้านค้าออนไลน์
คุณภาพเว็บไซต์ (Website Quality) หมายถึง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีคุณภาพ มีคุณค่า
และเหมาะสมส าหรั บ การน ามาใช้ ป ระโยชน์ นอกจากนี้ คุ ณ ภาพเว็ บ ไซต์ ยั ง เป็ น การรั บ รู้ ข องผู้ บ ริ โ ภคถึ ง
ประสิทธิภาพและคุณลักษณะที่ดีของเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยในการทาธุรกรรม
การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคออนไลน์ โดย
เกิดจากการตระหนักถึงความต้องการ มีการค้นหาข้อมูล อ่านรีวิวสินค้าและบริการ มีการประเมินทางเลือกโดย
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ โดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์มักจะ
ได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการซื้อและชาระเงินจากฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาในการสั่งซื้อสินค้า
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์
ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในภาพที่ 1
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การซื้อสินค้าออนไลน์ (Online shopping)
- พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online shopping behavior)

- ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping experience)
- แรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online shopping motivation)
- การแสดงตนในการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online shopping self-expression)
- การประมูลสินค้าออนไลน์ (Online shopping auction)
- คุณภาพบริการในการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online shopping service quality)

การตัดสินใจซื้อ

(Purchase
decision)

คุณภาพเว็บไซต์ (Website quality)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัยในข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แ ก่ (1) พฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ (2) ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ และ (3) แรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ ภายใต้
แนวความคิ ด ของ Pappas, Kourouthanassis, Giannakos and Lekakos (2016) (4) การแสดงตนในการซื้ อ
สินค้าออนไลน์ ภายใต้แนวความคิดของ Sirgy, Lee, Yu, Gurel-Atay, Tidwell and Ekici (2016) (5) การประมูล
สินค้าออนไลน์ ภายใต้แนวความคิดของ Lee, Kim and Lee (2013) (6) คุณภาพบริการในการซื้อสินค้าออนไลน์
ภายใต้แนวความคิดของ Wu, Hwang, Sharkbuv and Ochir (2016) (7) คุณ ภาพเว็บไซต์ ภายใต้แนวความคิด
ของ Yang, Li, Kim and Kim (2016) และตั ว แปรตาม คื อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ภายใต้ แ นวความคิ ด ของ Miguel,
Peregrina and Palaez (2015)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ลาซาด้า และอาศัยในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยการทดสอบแบบสอบถามกับตัวอย่าง
จ านวน 40 ชุ ด และค านวณหาค่ า Partial R2 เพื่ อ น าไปประมาณค่ า ขนาดตั ว อย่ า งโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จ รู ป
G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1977) ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัย
จานวนมากสาหรับการกาหนดขนาดตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2555) จากการประมาณค่า
ตัวอย่าง โดยมีขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.09170306 และจานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 7 ตัวแปรอิสระ
อานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 246 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลจากตัวอย่างสารองเพิ่มรวมทั้งสิ้นจานวน 250 ตัวอย่าง
2. การสุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage
Sampling) โดยเริ่ม ต้ น ด้ วยการวิธีสุ่ ม ตั วอย่ า งแบบง่า ย (Simple Random Sampling) โดยท าการจั บ สลากสุ่ ม
ตัวแทนเขต 5 เขต จากทั้งหมด 50 เขต โดยเขตที่ได้จากการสุ่ม คือ เขตดินแดง เขตปทุมวัน เขตจตุจักร เขตบาง
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กะปิ และเขตบางแค หลังจากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Sampling) โดยการคานวณ
เพื่อเก็บข้อมูลตัวอย่างในแต่ละเขตตามสัดส่วน ได้แก่ เขตดินแดง 50 คน เขตปทุมวัน 20 คน เขตหลักสี่ 43 คน เขต
บางกะปิ 60 คน และเขตบางแค 77 คน และใช้ วิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience
Sampling) โดยแจกแบบสอบถามและท าการเก็บ ข้ อมูล จากกลุ่มผู้ บ ริโภคที่ เคยซื้อสิ น ค้ าออนไลน์ ผ่านเว็บ ไซต์
ลาซาด้า ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะทาการเข้าไปสอบถามเบื้องต้น (Screening Question) โดยสอบถามว่า “ท่านเคยซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ลาซาด้าหรือไม่ ” และ เลือกตัวอย่างที่ตอบว่า “เคย” ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือและเก็บข้อมูล
จากตัวอย่างในเขตต่างๆ ที่สุ่มได้จนครบจานวนที่กาหนดไว้เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีการกระจายและน่าเชื่อถือ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปิดที่สร้างจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผ่านการทดสอบ ดังนี้
- ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาโดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามและวั ต ถุ ป ระสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) จากผลการประเมิ น ข้ อ ค าถามใน
แบบสอบถามจานวน 38 ข้อ พบว่า IOC ของ 38 ข้อคาถาม มีค่าคะแนนเท่ากับ 0.67 - 1.00 คะแนน แสดงว่า
คาถามเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่กาหนดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยได้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
- ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) แบบสอบถามที่ ผ่ า นการวั ด ความสอดคล้ อ งระหว่ า งค าถามและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ได้ น าไปทดลองแจกให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 40 ชุ ด และน ามาวิ เคราะห์ ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม พบว่า ค าถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.772-0.875 ซึ่งเมื่อนาไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างภาคสนาม จานวน 250 ชุด พบว่า คาถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.804–0.906 มี
ระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่สามารถนาไปใช้ได้ (Nunnally, 1978)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การ
แจกแจงจานวน การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจจานวน
250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 มีอายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.0 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.4 และมีรายได้
15,000 – 25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.6 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 250)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
เกษียณอายุ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,000 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
45,001 - 55,000 บาท
55,001 บาท ขึ้นไป

จานวน (คน)
134
116
37
95
55
20
18
6
7
12
118
125
7
76
41
65
41
16
3
8
79
114
35
11
5
6

ร้อยละ (%)
53.6
46.4
14.8
38.0
22.0
8.0
7.2
2.4
2.8
4.8
47.2
50.0
2.8
30.4
16.4
26.0
16.4
6.4
1.2
3.2
31.6
45.6
14.0
4.4
2.0
2.4

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน โดยการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ พบว่า คุ ณ ภาพ
เว็บไซต์ (ß = 0.483) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ คุณภาพบริการในการซื้อสินค้าออนไลน์ (ß = 0.324) และแรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ (ß =
0.216) ตามลาดับ โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ได้ร้อยละ 65.1 ที่เหลืออีกร้อยละ 34.9 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้นามาศึกษา ในขณะที่พฤติกรรมการ
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ซื้อสินค้าออนไลน์ (Sig. = 0.945) ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ (Sig. = 0.784) การแสดงตนในการซื้อ
สินค้าออนไลน์ (Sig. = 0.149) และการประมูลสินค้าออนไลน์ (Sig. = 0.183) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
เว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้า
ตัวแปร
Toleran
S.E.
B
ß
t
Sig.
VIF
ce
ค่าคงที่
.147 .501
–
3.414 .001
ปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์
- พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
.054 .004 .005 .069 .945
.326
3.063
- ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ .053 .014 .018 .274 .784
.338
2.959
- แรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์
.054 .196 .216 3.630 .000*
.407
2.455
- การแสดงตนในการซื้อสินค้าออนไลน์ .051 -.074 -.098 -1.449 .149
.318
3.146
- การประมูลสินค้าออนไลน์
.053 -.070 -.086 -1.334 .183
.348
2.874
- คุณภาพบริการในการซื้อสินค้าออนไลน์ .054 .296 .324 5.467 .000*
.410
2.441
คุณภาพเว็บไซต์
.057 .470 .483 8.194 .000*
.414
2.413
2
R = 0.651, F= 64.1,*p<0.05
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่ า Variance Inflation Factor (VIF) ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 2.413-3.146 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กัน (Zikmund, Babin, Carr and Griffin, 2013, p.590)
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
จากสมมติฐานที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในเว็บไซต์
ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคอาจมีความคิดว่า ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่
อาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด หรือผู้บริโภคอาจเล็งเห็นว่า การซื้อสินค้าออนไลน์มีทั้ง
ผลดีและความเสี่ยงหลายประการ โดยผลการวิจัยครั้งนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล และนิตนา
ฐานิ ตธนกร (2560) ที่ พ บว่า ด้า นการรับ รู้ท รัพ ยากรทางการเงิน การตลาดผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ ด้ านโฆษณา
ออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านประสิทธิ ภาพของสารสนเทศส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
จากสมมติฐานที่ 2 พบว่า ประสบการณ์ ในการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ าใน
เว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคอาจทราบถึงความเสี่ยงในการซื้อสินค้า
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ออนไลน์ จึ งมีค วามคิ ดเห็ นว่า การซื้อสิ น ค้ าออนไลน์ ไม่ได้ให้ ค วามรู้สึกผ่อนคลาย เพราะผู้ บ ริโภคต้ องใช้ ค วาม
ระมัดระวังเป็นอย่างมาก ในการพิจารณาอ่านข้อมูลของสินค้าและบริการโดยละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ รวมถึงอาจจะมีความเสี่ยงจากการได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่ต้องการ ดังนั้น ผู้บริโภคต้องมีการตรวจสอบหรือ
เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและบริการกับหลายเว็บไซต์โดยละเอียดถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจซื้อ จึงทาให้ประสบการณ์ใน
การซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยผลการวิจั ยครั้งนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Pappas
et al. (2016) ที่พบว่า ประสบการณ์และแรงจูงใจในการชอปปิงออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ นอกจากนี้ยังพบว่า
คุณภาพบริการส่วนบุคคลของร้านค้า ความบันเทิงจะได้รับการยอมรับจากลูกค้า และมีส่วนช่วยในตัดสินใจการ
ชอปปิงออนไลน์ของผู้บริโภค
จากสมมติฐานที่ 3 พบว่า แรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในเว็บไซต์
ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่า สินค้าในร้านค้าออนไลน์มีความหลากหลาย
ทั้งในด้านของราคาและฟังค์ชั่นของตัวสินค้า สินค้าที่นาเสนอขายในร้านค้าออนไลน์ เป็นแบรนด์ใหม่และทันสมัย ทั้ง
ยังเป็นเทรนด์ใหม่ๆ อยู่ในกระแส และร้านค้าออนไลน์มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ดึงดูดความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญชนกภรณ์ โตชมบุญ (2558) ที่พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ด้านพื้ นฐาน และสิ่งจูงใจเลือกซื้อส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อทุกด้าน ได้แ ก่ การแสวงหาข้อมูล การ
ประเมินข้อมูลแต่ละทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลสินค้าและบริการหลังการซื้อ โดยสิ่งจูงใจพื้นฐาน
จากความจาเป็นที่ต้องใช้สินค้า สิ่งจูงใจเลือกซื้อ คือ สินค้ามีราคาถูก สิ่งจูงใจด้านอารมณ์ คือ มีความภาคภูมิใจในตัว
สินค้าที่ได้จากการประมูลและมีสิ่งจูงใจอุปถัมภ์ คือ มีความหลากหลายของสินค้า
จากสมมติฐานที่ 4 พบว่า การแสดงตนในการซื้อสินค้ าออนไลน์ ไม่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ าใน
เว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากการซื้อสินค้าออนไลน์อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อความรู้สึก
และความเป็นตัวตนของผู้บริโภค และไม่สามารถเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้มากเท่ากิจกรรมอื่นๆ อีกทั้ง
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า การซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ได้มีส่วนสาคัญในชีวิตประจาวัน ทาให้ไม่ส่งผลต่อการแสดงตัวตน
ของผู้บริโภคจากการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ โดยผลการวิจัยครั้งนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Sirgy et al. (2016) ที่
พบว่า ประสบการณ์ที่ไหลลื่นหรือประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ และความตระหนักรับรู้ในตนเองส่งผล
ต่ อ การแสดงตนในการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ นอกจากนี้ การแสดงตนในการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ส่ งผลต่ อ การรับ รู้
ผลกระทบในการซื้อสินค้าออนไลน์และมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต
จากสมมติฐานที่ 5 พบว่า การประมูลสินค้าออนไลน์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในเว็บไซต์ลาซาด้า
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคอาจะไม่มีเวลาในการแข่งขันกันในการประมูลสินค้าออนไลน์
หรือในบางครั้งที่ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อที่รวดเร็วเกินไปโดยไม่ทันได้ยั้งคิด อาจทาให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่
ไม่ดี โดยผลการวิจัยครั้งนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Lee, Kim and Lee (2013) ที่พบว่า การประมูลสินค้าออนไลน์มี
อิทธิพลต่อผู้บริโภคในการมีส่วนในกระบวนการตั้งราคาสินค้าผ่านช่องทางการประมูลสินค้าออนไลน์ การศึกษายัง
พบว่า กลุ่ ม นั ก ซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ส ามารถแบ่ ง ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ได้ 4 ประเภท ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม คน
กระตือรือร้น (Enthusiastic) 2) กลุ่มคนชื่นชอบความเสี่ยง (Adventure Oriented) 3) กลุ่มคนมุ่งเน้นความพึง
พอใจ (Gratification Oriented) และ 4) กลุ่มคนประเภทเฉื่อยชา (Apathetic Shoppers) โดย ปัจจัยด้านการถูก
กระตุ้น (Impulsiveness) ความรู้สึกอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitive) มีอิทธิพลต่อกลุ่มคนประเภทกระตือรือร้น
และกลุ่มคนประเภทเฉื่อยชามากที่สุด
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จากสมมติฐานที่ 6 พบว่า คุ ณ ภาพบริการในการซื้อสิน ค้ าออนไลน์ ส่งผลต่ อการตัดสิน ใจซื้อสิน ค้ าใน
เว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า ร้านค้ าออนไลน์มีการ
ให้บ ริการอย่างมืออาชี พ อีกทั้ งผู้บ ริโภคอาจมองว่า ในปัจ จุ บัน ร้านค้ าทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ มีภาพลักษณ์ ที่
คล้ายคลึงกันทั้งในด้านของราคาและฟังก์ชั่นของตัวสินค้า และผู้บริโภคยังเชื่อว่า ร้านค้าออนไลน์มีความพยายามที่
จะบริการลูกค้าอย่างดีที่สุด อาทิเช่น การส่งสินค้าที่ถูกต้อง และรวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wu et al. (2016) ที่พบว่า คุณภาพบริการ ประกอบด้วยคุณภาพการปฏิสัมพันธ์
และคุณภาพผลลัพธ์ส่งผลต่อความไว้วางใจในร้านค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงาน
ของจิดาภา ทัดหอม และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ด้านความบันเทิง ปัจจัยความไว้ วางใจ และปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบ
และการบริการ
จากสมมติฐานที่ 7 พบว่า คุณภาพเว็บไซต์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างลาซาด้ามีการออกแบบที่สามารถดึ งดูดความ
สนใจผู้บริโภค มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน แม้ผู้บริโภคที่ใช้เป็นครั้งแรกก็ตาม อีกทั้งในเรื่องของความ
ปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ก็มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เพียงพอส่งผลให้ผู้บริโภค
ได้ รับ ความประทั บ ใจและความสุ ข ทุ ก ครั้งในการใช้ บ ริ ก ารซื้ อสิ น ค้ าบนเว็บ ไซต์ ล าซาด้ า โดยผลการวิจั ยครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของปพน เลิศชาคร และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า ปัจจัยคุณภาพของเว็บไซต์ ด้าน
คุณภาพของขอมูล ด้านคุณภาพของการบริการ และปัจจัยการรับรู้ถึงคุณค่าที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay
ของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์
ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณ ภาพเว็บไซต์ (Website Quality) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อ
สินค้าในเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ผู้ที่ประกอบธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควรให้ความสาคัญกับการเลือกใช้งานเว็บไซต์ในการซื้อ -ขายสินค้าออนไลน์
ที่มีคุณภาพ เนื่องจากในปัจจุบันมีเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย แต่ละเว็บไซต์มีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียที่แตกต่างกัน การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพและมีองค์ประกอบในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ที่ครบวงจรและ
สะดวกรวดเร็ว ทาให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการสืบค้นและสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรให้ความสาคัญกับความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค การใช้งานที่
สะดวก มีระบบนาทางไปเมนูต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีระบบการชาระเงินที่หลากหลาย
ปั จ จั ย รองอั น ดั บ สอง คื อ คุ ณ ภาพบริ ก ารในการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ (Online Shopping Service
Quality) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ประกอบการใน
ร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ประกอบการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ควรให้ความสาคัญกับคุณภาพการบริการแก่
ผู้บริโภคทั้งในด้านของภาพลักษณ์ การบริการเสริมที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการขายสินค้าที่มี
คุณภาพและเหมาะสมกับราคา บริการจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการแก้ปัญหากรณีสินค้าตกหล่นหรือชารุด
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เพราะผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y) และแซด (Gen Z) ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าปลีกมาเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์ การบริการที่มีคุณภาพจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และมีความ
ต้องการในการกลับมาใช้บริการซื้อสินค้าซ้าอีกครั้ง
ปัจจัยรองอันดับสาม คือ แรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping Motivation) ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ที่ประกอบธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควรให้ความสาคัญกับการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media Marketing) ในช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม และเว็บไซต์ โดยการโฆษณาและ
อธิ บ ายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของสิ น ค้ า ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ก าลั ง เป็ น ที่ นิ ย ม ซึ่ ง เป็ น การเข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โภคได้ ต รง
กลุ่มเป้าหมายและรวดเร็วที่สุด รวมถึงการให้ดาราหรือกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ มาเป็นพรีเซนเตอร์ในการ
ขายสินค้าและรีวิวผลการใช้สินค้านั้นๆ เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภคด้วยกันเอง ให้เกิดความ
เชื่อมั่นในตัวสินค้าและมีแรงจูงใจให้เกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้านั้นๆ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
การวิจั ยครั้งนี้ เป็น การศึ กษาเกี่ยวกับ ปั จจั ยที่ ส่งผลต่อการตัดสิน ใจซื้อสินค้ าออนไลน์ จ ากเว็บ ไซต์
ลาซาด้ า ของผู้ บ ริโภคในกรุงเทพมหานครเท่ า นั้ น ดั งนั้ น ผู้ ที่ ส นใจควรศึ ก ษาและเปรีย บเที ย บเว็ บ ไซต์ พ าณิ ช ย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ก าลั ง เป็ น ที่ นิ ย มในปั จ จุ บั น อาทิ เช่ น 11 สตรี ท (11 Street) ชอปปี (Shopee) และชิ ลิ น โด้
(Chilindo) เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ที่กาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และผู้ประกอบการร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถนาผลไปปรับปรุงกล
ยุทธ์ของร้านค้าตนเองได้ในอนาคต นอกจากนี้ นั กวิจัย นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจควรศึกษาแรงจูงใจในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ โดยเปรียบเทียบกลุ่มผู้บริโภคในแต่ช่วงอายุ เพื่อนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มยอดขายรายกลุ่ม
ในแต่ละช่วงอายุได้ดียิ่งขึ้น และควรศึกษาถึงปัจจัยความเสี่ยงภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ มีหลากหลายรูปแบบและ
มีความเสี่ยงมากขึ้นในโลกออนไลน์ รวมถึงศึกษาถึงกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ อาทิเช่น การทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ การซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงแนวทางป้องกันหรือข้อควรปฏิบัติ
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1นักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1รองศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการทางานในโรงงานมั กกะสัน การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จานวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็น เพศชาย คิ ดเป็ นร้อยละ 96.85 อายุระหว่าง 31–40 ปี คิ ดเป็น ร้อยละ
31.23 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 89.91 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในศูนย์การผลิต คิดเป็นร้อยละ
21.77 ประสบการณ์ทางานระหว่าง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.13
2. ปั จ จั ย จู งใจในการท างานในโรงงานมั ก กะสั น การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ด้ า น
ลั ก ษณะงาน ด้ า นความส าเร็ จ ในการท างาน ด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละการยอมรับ นั บ ถื อ กั บ เพื่ อ นร่วมงาน ด้ า น
ความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยจูงในใจการทางานที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ด้านความสาเร็จในการทางาน รองลงมาคือ ด้านลักษณะงาน และด้าน
ความสัมพันธ์และการยอมรับนับถือกับเพื่อนร่วมงาน ตามลาดับ และปัจจัยจูงในใจการทางานที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชา
3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ด้านการบริหาร รองลงมา คือ ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม
4. ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านลักษณะงาน ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านความสัมพันธ์และการ
ยอมรับนับถือกับเพื่อนร่วมงาน และด้านความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
คาสาคัญ : ปัจจัยจูงใจ, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, การรถไฟแห่งประเทศไทย
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ABSTRACT
This research aims to 1) study work motivation at Makkasan factory for State Railway of
Thailand, Bangkok 2 ) study work satisfaction at Makkasan factory for State Railway of Thailand,
Bangkok 3) study the relationship between work motivation and satisfaction at Makkasan factory
for State Railway of Thailand, Bangkok. The sample group consists of 3 1 7 staff working at
Makkasan factory for State Railway of Thailand, Bangkok. The tool used to collect data is
questionnaire. The data collected is analyzed using statistics, frequency, percentage, mean,
standard deviation and correlation coefficient.
The research has found that;
1. The group sample consists mostly of male staff, accounting for 96.85 percent; aged
between 31 to 4 0 years old account for 31 .2 3 percent; staff with education level lower than
bachelor’s degree account for 8 9 . 9 1 percent; Most sample group works in production
department, accounting for 21.77 percent; staff with 16 to 22 years of experience account for
27.13 percent.
2. Motivation to work at Makkasan Factory for State Railway of Thailand, Bangkok in the
aspects of job type, relationship and acceptance among colleagues, relationship and trust in
supervisors are overall at a high level. The factor that affect work satisfaction the most is work
success. The second and third factors are job type and relationship and acceptance among
colleagues respectively. The motivation that affects work satisfaction the least is relationship and
trust in supervisors.
3. Satisfaction in working at Makkasan factory for State Railway of Thailand, Bangkok are
overall at a high level. The factor that scores the most is management and administration. The
second and third highest factor are payment and benefits respectively. Satisfaction that scores
the least is environment.
4. Work motivation in the aspect of job type, work success, relationship and acceptance
among colleague and relationship and trust in supervisors have positive relationship with
satisfaction in working at Makkasan factor for State Railway of Thailand, Bangkok with a significant
statistic at the level of 0.05 which is in line with the hypothesis.
Keywords : Work motivation, Job Satisfaction, State railway of Thailand
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แรงจูงใจเป็นพฤติกรรมที่เป็นแรงผลักดันภายในตัวบุคคลที่เป็นแรงกระตุ้นให้มี ความต้องการ แสวงหา
ความพึ งพอใจที่ มี เป้ า หมายในความส าเร็จ ในการท างาน โดยได้ รั บ การยอมรับ นั บ ถื อ จากเพื่ อ นร่วมงาน จาก
ผู้บังคับบัญชา รวมถึงหัวหน้างานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของตนอันจะนามาซึ่งความก้าวหน้าในอนาคต จาก
แรงจูงใจในการทางานดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้สึกพึงพอใจในหน่วยงาน
ของตนในด้านค่าตอบแทน การปรับฐานเงินเดือนที่เหมาะสมกับงานที่ทา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความ
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มีน้าใจต่อกันแสดงความเป็นมิตรภาพสร้างบรรยากาศในองค์การ ด้านสภาพนโยบายขององค์การ โดยหน่วยงานมี
การส่งเสริมหรือสนับสนุนความเจริญเติบโตให้กับบุคลากร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือในหน้าที่ที่บุคลากรได้รับผิดชอบ
และด้านสภาพการปฏิบัติงาน เป็นสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรความสะดวกสบายต่างๆ (วรรณพร
พุทธภูมพิ ิทกั ษ์ และกัญญามน อินหว่าง. 2554)
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกนั้น การทางานให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานบุคลากรถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญ ประการหนึ่ง การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานย่อมส่งผลให้หน่วยงานนั้นเจริญเติบโตและประสบผลสาเร็จ อย่างไรก็
ตามความรู้ความสามารถอย่างเดียวไม่อาจทาให้หน่วยงานประสบความสาเร็จได้ หากบุคลากรของหน่วยงานนั้น
ปราศจากความพึงพอใจในการทางาน เกิดความกระตือรือร้น บุคลากรมีความมุ่ งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจ
สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทางาน รวมทั้งการส่งผลต่อความสาเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน (การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2550)
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม ทาหน้าที่ดู แลกิจการด้านรถไฟ
ของประเทศไทย มีทางรถไฟอยู่ภายใต้ขอบเขตดาเนินการทั้งหมด 4,070 กิโลเมตร ถือเป็นองค์การที่มีภารกิจในการ
วางแผน การเดินทาง และจัดระเบียบการเดินรถให้พอเพียงกับความต้องการของผู้ใช้รถไฟอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มี
คุณ ภาพ และประสิทธิภาพ ในการดาเนินการจัด ขบวนรถไฟเป็นการดาเนินงานที่ต่อเนื่องตลอดเวลา ระบบการ
จัดการดาเนินงานทั้งทางด้านทรัพยากรที่ใช้ในการเดินรถการบารุงรักษารถไฟด้วยเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย
(การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2550 : 23)
การรถไฟแห่ งประเทศไทย มี อัตราพนั กงาน ที่ ได้ รับ อนุ มั ติจ ากคณะกรรมการรถไฟแห่ งประเทศไทย
จานวน 18,015 อัตรา แต่ในทางปฏิบัติบรรจุได้เพียง 14,325 อัตรา จึงมีอัตรากาลังว่างถึง 3,960 อัตรา และอัตรา
อนุมัติของลูกจ้างเฉพาะงานเท่ากับ 4,038 อัตรา ในทางปฏิบัติจ้างได้ 3,770 อัตรา จะเห็นว่าอัตราการจ้างลูกจ้าง
เฉพาะงานมีจานวนใกล้ เคียงกับอัตราการว่างของพนักงาน อาจกล่าวได้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ใช้วิธีจัดจ้าง
ลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อชดเชยการรับพนักงาน และมีแนวโน้มการปรับลดอัตรากาลังลงอย่างต่อเนื่อง (การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย. 2554)
สถานภาพทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา รายได้จ ากการดาเนินงานจริงของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยในอดีต หากเปรียบเทียบรายได้ที่เกิดจากการ
ดาเนินงานจริงไม่สามารถทารายได้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ อีกทั้งรายจ่ายดาเนินการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2554) ซึ่งทาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจของไทยที่มีผล
การดาเนินงานขาดทุนมากที่สุดถึง 1.29 หมื่นล้านบาท (สภาปฏิรูปแห่งชาติ. 2558)
โรงงานมักกะสัน กรุงเทพมหานคร ถือเป็ น องค์ การที่ มีห น้ าที่ในการซ่อมบ ารุงรักษารถไฟ ซึ่งโรงงาน
มักกะสันแต่ละศูนย์มีวิศวกรอานวยการศูนย์ แต่ละกองมีวิศวกรกากับการกอง และแต่ละแผนกหรือแต่ละงานมี
หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน หรือสารวัตร ตามลาดับเป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีการวางแผนด้านการ
พัฒนาและบริหารบุคลากร โดยการเพิ่มศักยภาพและทักษะให้บุคลากรจัดการองค์ความรู้ทั้งระบบ สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากร พร้อมทั้งสวัสดิการด้านการแพทย์ (การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2553) ซึ่งมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงาน
มักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จานวน 1,516 คน โดยแบ่งเป็นฝ่ายงานคือ หน่วยงานขึ้นตรง
ต่อรองวิศวกรใหญ่ด้านโรงงาน ศู นย์ซ่อมรถจักร ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร ศูนย์ซ่อมรถสินค้า และรถดีเซลราง และศูนย์
การผลิต (การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2559)
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จากปั ญ หาผลการด าเนิ น งานที่ ข าดทุ น และการลดอั ต ราก าลั ง ของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง มี
ผลกระทบถึงโรงงานมักกะสัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทาให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจที่จะสามารถทาให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาไปสู่ประสิทธิภาพ
ในการทางาน รวมทัง้ ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการทางานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านในโรงงานมั ก กะสั น การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงาน
มักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ปัจจัยจูงในการทางาน หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นแรงผลักดันภายในตัวบุคคลที่เป็นแรงกระตุ้นให้มี
ความต้องการแสวงหาความพอใจที่ มีเป้าหมาย คือ ความสาเร็จในการทางานที่สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ไปได้ โดยได้รับการยอมรับยกย่องในผลงาน ซึ่งมีผลในการกระตุ้นการทางานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย
ด้านลักษณะงาน ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านความสัมพันธ์และการยอมรับนับถือกับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชา
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานในทางบวก เป็น
ความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยตัวชี้วัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการบริหาร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีของ Frederick Herzberg มาสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการ
ทางานของนักวิช าการและงานวิจั ยที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาวิณี เพชรสว่าง (2552) ; สุพ านี สฤษฎ์ วานิ ช
(2552) ; วิเชียร วิทยอุดม (2551) ; เสนาะ ติเยาว์ (2544) และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553)ได้แก่ ลักษณะ
งาน ความสาเร็จในการทางาน ความสัมพันธ์และการยอมรับนับถือกับเพื่อนร่วมงาน และความสัมพันธ์และความ
ไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชา ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กัญญามน อินหว่าง (2554) ; วรรณ
พร พุทธภูมิพิทักษ์ และยงยุทธ เกษสาคร (2554) ; สมยศ นาวีการ (2546) ; Gilmer (1966) ได้แก่ ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และการบริหาร มาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent)

ตัวแปรตาม (Dependent)

ปัจจัยจูงใจในการทางาน
1. ด้านลักษณะงาน
2. ด้านความสาเร็จในการทางาน
3. ด้านความสัมพันธ์และการยอมรับนับถือกับเพื่อน
ร่วมงาน
4. ด้านความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับ
ผู้บังคับบัญชา

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน
การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2. ด้านสภาพแวดล้อม
3. ด้านการบริหาร

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการ
ทางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามลาดับดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพมหานคร จานวน 1,516 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพมหานคร. 2559)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยได้ ก าหนดขนาดตั วอย่ า งจากสู ต รการค านวณของกลุ่ ม ตั วอย่ า งของ Taro
Yamane (ยุท ธ ไกวรรณ์ . 2553 : 189) จานวน 1,516 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 317 คน หลังจากนั้ น
ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) การกาหนดจานวนตัวอย่างของแต่ละ
ฝ่ายงานกาหนดเป็นสัดส่วนเทียบร้อยละตามที่แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ฝ่ายงาน
จานวนประชากร
หน่วยงานขึ้นตรงต่อรองวิศวกรใหญ่ด้านโรงงาน
316
ศูนย์ซ่อมรถจักร
301
ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร
279
ศูนย์ซ่อมรถสินค้าและรถดีเซลราง
292
ศูนย์การผลิต
328
รวมทั้งสิ้น
1,516
ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทย. 2559.
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ร้อยละ
20.82
19.87
18.30
19.24
21.77
100.00

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
66
63
58
61
69
317
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึ กษาครั้งนี้ จะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับ
คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยคาถาม 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะเป็นข้อคาถามแบบ
ตัวเลือก ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฝ่ายงาน ประสบการณ์ทางาน
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทางานในโรงงานมักกะสันการรถไฟแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย 1. ด้านลักษณะงาน 2. ด้านความสาเร็ จในการทางาน 3. ด้านความสัมพันธ์และ
การยอมรับนับถือกับเพื่อนร่วมงาน 4. ด้านความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชา
สาหรับคาถามตอนที่ 2 มีลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2556 : 120-121) โดยแบ่ งปั จ จั ยจู งใจในการท างานของโรงงานมัก กะสัน การรถไฟแห่ งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร เป็น 5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึงจูงใจให้ปฏิบัติงานมากที่สุด
4 หมายถึงจูงใจให้ปฏิบัติงานมาก
3 หมายถึงจูงใจให้ปฏิบัติงานปานกลาง
2 หมายถึงจูงใจให้ปฏิบัติงานน้อย
1 หมายถึงจูงใจให้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรุ ง เทพมหานคร ประกอบไปด้ ว ย 3 ด้ า น ได้ แ ก่ 1. ด้ า นค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร 2. ด้ า น
สภาพแวดล้อม 3. ด้านการบริหาร
สาหรับแบบสอบถามตอนที่ 3 มีลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2556 : 120-121) โดยแบ่งความพึงพอใจในการทางาน จัดเป็น 5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด
4 หมายถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก
3 หมายถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลาง
2 หมายถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อย
1 หมายถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open ended question) เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์ทางาน ทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ และร้อยละ
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทางานของโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน ทาการวิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean : X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.)
ดังนั้น ปัจจัยจูงใจในการทางานของโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จะ
มีชั้นคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ ได้แก่
คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง จูงใจให้ปฏิบัติงานมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง จูงใจให้ปฏิบัติงานมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง จูงใจให้ปฏิบัติงานปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง จูงใจให้ปฏิบัติงานน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง จูงใจให้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้อมู ลแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ ค่าเฉลี่ย
(Mean : X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
ดั ง นั้ น ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านในโรงงานมั ก กะสั น การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร จะมีชั้นคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ ได้แก่
คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจจากการปฏิบัติงานมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจจากการปฏิบัติงานมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจจากการปฏิบัติงานปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจจากการปฏิบัติงานน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจจากการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งกาหนดนัยสาคัญที่
ระดับ .05
เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย จู ง ใจในการท างานกั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยนาค่าสัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์ไปวัด
กับเกณฑ์ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2553 : 314)
ค่าสหสัมพันธ์ 0.01–0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก
ค่าสหสัมพันธ์ 0.21–0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
ค่าสหสัมพันธ์ 0.41–0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่าสหสัมพันธ์ 0.61–0.75 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง
ค่าสหสัมพันธ์ 0.76–0.90 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ค่าสหสัมพันธ์ 0.91–1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
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1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าตามวิธีของ Cronbach
2. สถิติเชิงพรรณนา เป็นสถิติพื้นฐานในการอธิบายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย จานวนและค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
3. สถิติเชิงอ้างอิง เป็นสถิติสาหรับทดสอบสถิติสมมติฐาน เพื่อทาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
จูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of correlation) (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2553 : 314)
ผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงาน
มักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็น เพศชาย คิ ดเป็ นร้อยละ 96.85 อายุระหว่าง 31–40 ปี คิ ดเป็น ร้อยละ
31.23 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 89.91 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในศูนย์การผลิต คิด เป็นร้อย
ละ 21.77 ประสบการณ์ทางานระหว่าง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.13
2. ปั จ จั ย จู งใจในการท างานในโรงงานมั ก กะสั น การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ด้ า น
ลั ก ษณะงาน ด้ า นความส าเร็ จ ในการท างาน ด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละการยอมรับ นั บ ถื อ กั บ เพื่ อ นร่วมงาน ด้ า น
ความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยจูงในใจการทางานที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ด้านความสาเร็จในการทางาน รองลงมาคือ ด้านลักษณะงาน และ ด้าน
ความสัมพันธ์และการยอมรับนับถือกับเพื่อนร่วมงาน ตามลาดับ และปัจจัยจูงในใจการทางานที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชา
3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ด้านการบริหาร รองลงมา คือ ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม
4. ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านความสาเร็จในการทางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านความสัมพันธ์และการยอมรับนับถือกับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดั บ ปานกลางกั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านในโรงงานมั ก กะสั น การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ในระดับปานกลางกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
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อภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงาน
มักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่ค้นพบและควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยจูงใจในการทางานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพมหานคร
1.1 ด้านลักษณะงาน บุคลากรของโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มี
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการทางานด้านลักษณะงาน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
โรงงานมักกะสันมีแผนด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์กร และมีแผนด้านการพัฒนาและบริหารบุคลากร
เพิ่มศักยภาพและทักษะให้บุคลากร จัดการองค์ความรู้ทั้งระบบในการรถไฟแห่งประเทศไทย สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) เกี่ยวกับลักษณะงานประกอบด้วย การที่
ผู้ปฏิบัติงานรับทราบว่างานที่ทามีความท้าทาย มีลักษณะสร้างสรรค์งานมีความน่าสนใจ มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ การ
ได้รับผิดชอบงานที่ทา สามารถควบคุมการทางาน และงานนั้นมีโอกาสที่จะทางานนั้นให้เสร็จ จะทาให้พนักงานเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการทางาน โดยลักษณะงานที่เป็น
สิ่งจูงใจจะมีผลให้พนักงานมีอารมณ์และความรู้สึกไปในทางบวก ทาให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างดี ในทางกลับกัน
ถ้าหากว่าลักษณะงานไม่เป็นสิ่งจูงใจพนักงานก็จะรู้สึกไม่ชอบงาน ไม่พอใจในงาน ถ้าต้องทนทางานในลักษณะนี้เ ป็น
เวลานานพนักงานจะรู้สึกเบื่อหน่าย
1.2 ด้านความสาเร็จในการทางาน บุคลากรของโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการทางานด้านความสาเร็จในการทางาน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากโรงงานมักกะสั น มีการวางระบบตัวชี้วัด (KPIs) ได้แก่ โครงการศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)
โครงการศึ ก ษาและวางระบบตั วชี้ วัด ผลงาน และโครงการจั ด ท าระบบผลตอบแทนตามผลส าเร็จ ของงาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิเชียร วิทยอุดม (2551) เกี่ยวกับความสาเร็จในการทางาน คือ ความสัมฤทธิ์ผลการ
ทางาน สามารถแก้อุปสรรคปัญหาให้ลุล่วงไปได้เสมอ ๆ ย่อมจะมีความรู้สึกพึงพอใจและปลื้มใจในผลสาเร็จของงาน
นั้นอย่างยิ่ง ทาให้มีกาลังใจจะทางานอื่น ๆ ต่อไป ความก้าวหน้าในการทางาน ถ้าได้รับพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อน
ตาแหน่งหน้าที่ในการทางาน ขั้นเงินเดือนค่าจ้างให้ สูงขึ้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้พนักงานตั้งใจทางานให้
มากยิ่งขึ้น และความเติบโต ถ้ามีโอกาสที่จะเจริญเติบโตโอกาสที่จะเพิ่มพูนความชานาญในการทางาน จะเป็นการจูง
ใจให้พนักงานทางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
1.3 ด้านความสัมพันธ์และการยอมรับนับถือกับเพื่อ นร่วมงาน บุคลากรของโรงงานมักกะสัน การ
รถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการทางานด้านความสัมพันธ์และการ
ยอมรับนับถือกับเพื่อนร่วมงาน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากโรงงานมักกะสัน มีการแบ่งส่วน
งานออกเป็นศูนย์ กอง และแผนก ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีวิศวกรอานวยการศูนย์ แต่ละกองมีวิศวกรกากับการกอง และ
แต่ละแผนกหรือแต่ละงานมีหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน หรือสารวัตร ตามลาดับเป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ
ทาให้การทางานมีความใกล้ชิดสะดวกในการประสานงานในแต่ละส่วนงาน อีกทั้งยังมีแผนด้ านการพัฒ นาและ
บริหารบุคลากร เพิ่มศักยภาพและทักษะให้บุคลากร จัดการองค์ความรู้ทั้งระบบในการรถไฟแห่งประเทศไทย สร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ช่อทิพย์ ฤาเดช (2557) ได้ทาการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข
ในการทางานของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของ
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มี 3 ตัวแปร ประกอบด้วย ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
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1.4 ด้านความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชา บุคลากรของโรงงานมักกะสัน การรถไฟ
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการทางานด้านความสัมพันธ์และความ
ไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชา โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากโรงงานมักกะสัน มีการวางแผนด้าน
การพัฒนาและการบริหาร แผนด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์กร อีกทั้งยังมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น
ศูนย์ กอง และแผนก ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีวิศวกรอานวยการศูนย์ แต่ละกองมีวิศวกรกากับการกอง และแต่ละแผนก
หรือแต่ละงานมีหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน หรือสารวัตร ตามลาดับเป็ นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ ทาให้การ
ทางานมีความใกล้ชิดสะดวกในการประสานงานในแต่ละส่วนงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ภาวิณี เพชรสว่าง
(2552) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน 4 ส่วน คือ ความน่าสนใจของงาน การได้รับ
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในการทางาน และหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานที่เกื้อกูล หัวหน้า
งานที่มีความสามารถในการบริหารคนให้ความสนใจสนับสนุนความก้าวหน้าของลูกน้อง หากองค์การสามารถสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทางานโดยสร้างปัจจัยเหล่านี้ จะสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการทางานตามมา
2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
2.1 ด้ า นค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร บุ ค ลากรของโรงงานมั ก กะสั น การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสันฯ ด้านค่าตอบแทนและสวัส ดิการ
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงงานมักกะสันมีการวางระบบตัวชี้วัด ได้แก่ โครงการศึกษาห่วง
โซ่มูลค่า โครงการศึกษาและวางระบบตัวชี้วัดผลงาน และโครงการจัดทาระบบผลตอบแทนตามผลสาเร็จของงาน
อีกทั้งยังมีสวัสดิการด้านการแพทย์ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความตระหนักถึงสุขภาพและพลานามัยที่
สมบูรณ์ของพนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้การสนับสนุนภาครัฐในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและ
ป้องกันโรค จึงมอบหมายให้สานักงานแพทย์ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่ว ไปโดยมีหน่วยงานหลักคือ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากรและสถานพยาบาลใน
ส่วนภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยงยุทธ เกษสาคร (2554) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจใน
การปฏิ บั ติ งานด้ า นค่ าตอบแทนและค่ า จ้ างไว้ว่า ค่ า ตอบแทนและค่ าจ้ างมี บ ทบาทสาคั ญ ต่ อ ความพึ งพอใจใน
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญ เพราะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะให้ได้มาซึ่งความต้องการต่าง ๆ ตามปัจจัย 4 เช่น
อาหาร เครื่องแต่งกาย ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากนี้รายได้ยังเป็นสัญลักษณ์ของสัมฤทธิผล และเป็นที่มา
ของบุคคลที่มีคุณค่าและได้รับการยอมรับ
2.2 ด้านสภาพแวดล้อม บุคลากรของโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร มี
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสันฯ ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากโรงงานมักกะสัน มีพื้นที่และอาคารที่เหมาะสมสาหรับดาเนินงานของโรงงาน โดยโรงงานมักกะสันมี
พื้นที่ทั้งหมด 356.25 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ พื้นที่อาคารพัสดุ พื้นที่อาคารโรงงาน และบริเวณ
ต่อเนื่องของคลังพัสดุอะไหล่ เก็บรถจักร รถพ่วงที่รอการซ่อม พื้นที่สับเปลี่ยนย่านโรงงาน พื้นที่ย่านโรงงานที่จัดทา
ประโยชน์เพิ่มเติม และพื้น ที่สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง จากการสารวจเบื้องต้นพบว่าภายในพื้นที่
โรงงานมักกะสันมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอยู่หลายหลัง เช่น อาคาร
โรงซ่อมรถโดยสาร อาคารโรงงานซ่อมรถจักร อาคารโรงซ่อมรถโดยสาร และอาคารโรงหล่อ เป็น ต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ และกัญญามน อินหว่าง (2554) ได้กล่าวถึง ปัจจัยด้านภาพแวดล้อมที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทางาน
รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะค้าจุนให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา เกิดความพึงพอใจในการทางานของบุคคลเพิ่มขึ้น
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2.3 ด้านการบริหาร บุคลากรของโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร มี
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสันฯ ด้านการบริหาร โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากโรงงานมักกะสัน มีการแบ่งส่วนงานออกเป็นศูนย์ กอง และแผนก ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีวิศวกรอานวยการ
ศูนย์ แต่ละกองมีวิศวกรกากับการกอง และแต่ละแผนกหรือแต่ละงานมีหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน หรือสารวัตร
ตามลาดับเป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ อีกทั้งยังมีการวางแผนด้านการพัฒนาและการบริหารแผนด้านการ
พัฒ นาและการบริหารจั ดการองค์ กร ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิ ดของ Gilmer (1966) ได้กล่าวถึง เกี่ยวกับ สถานที่
ทางานและการจัดการ ได้แก่ ความพอใจต่อสถานที่ทางาน ชื่อเสียงของสถาบัน และการดาเนินงานของสถาบัน โดย
ถือเป็นองค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน
การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ด้านลักษณะงาน ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านความสั มพันธ์และ
การยอมรับนับถือกับเพื่อนร่วมงาน และด้านความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลางเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ และ
กัญ ญามน อินหว่าง (2554) สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ทาให้ บุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจในการทางานแบ่งออกเป็น 2
ปั จ จั ย คื อ 1. ปั จ จั ย จู ง ใจ เป็ น ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานโดยตรง เพื่ อ จู งใจให้ ค นชอบและรัก งานที่ ป ฏิ บั ติ เป็ น
ตัวกระตุ้นทาให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ได้แก่ ความสาเร็จในงานที่ทาของบุคลากร ได้รับการ
ยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า 2. ปัจจัยค้าจุน เป็นปัจจัยที่จะค้าจุนให้
แรงจูงใจในการทางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ เงินเดือน โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน สถานะทางอาชีพ นโยบาย และการบริการ สภาพการทางาน
ความเป็ นอยู่ส่วนตัว ความมั่น คงในการท างาน วิธีการปกครองบังคั บบั ญ ชา ซึ่งปั จ จัยทั้ งสองนี้ค วรจะต้องมีใน
ทางบวก จึงจะทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางานของบุคคลเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ญี มี
ภักดิ์ (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการทางานของนักวิชาการศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา พบว่า การหาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความ
พึงพอใจในการทางานของนักวิชาการศึกษาฯ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ปัจจัยจูงใจในการทางานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ในระดับ
น้อยที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชา จึงเสนอแนะให้โรงงานมักกะสันฯ ควรมีการจัด
อบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีความสามารถในการบริหารคน มีความเป็นผู้นา มี
ประสบการณ์ การฝึ ก อบรม ความเชี่ ย วชาญหรื อ ทั ก ษะ ให้ ค วามสนใจสนั บ สนุ น ความก้ า วหน้ า ของลู ก น้ อ ง
ผู้บังคับบัญชาที่ให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีอากาศ
ถ่ายเท มีแสงสว่างเพียงพอ พื้นที่การทางานเป็นสัดส่วน มีความสะอาดและสิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน สิ่ง
เหล่านี้จะทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกพอใจในการทางาน
2. จากผลการศึ กษาความพึ งพอใจในการปฏิบั ติ งานในโรงงานมั กกะสั น การรถไฟแห่ งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร น้อยที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม จึงเสนอแนะให้โรงงานมักกะสันฯ ควรมีการปรับปรุงสถานที่
ทางานให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก และมีการแบ่งพื้นที่ทางานอย่างเป็นสัดส่วน เหมาะสมกับ
โครงสร้างการทางานในแต่ละส่วนงาน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะช่วยสนับสนุนการทางาน อานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพ
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3. ปั จ จั ยจู งใจในการท างานด้า นความสาเร็จ ในการท างาน มี ค วามสั ม พั น ธ์กับ ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการสูงสุด จึงเสนอแนะให้ทางโรงงานมักกะสันฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนตามระบบตัวชี้วัดที่ได้กาหนดขึ้น ได้แก่ โครงการศึกษาห่วงโซ่มูลค่า โครงการศึกษาและวางระบบตัวชี้วัด
ผลงาน และโครงการจั ด ท าระบบผลตอบแทนตามผลสาเร็จ ของงาน เพื่ อ ให้ การจ่ ายค่ าตอบแทนเป็ น ไปอย่า ง
เหมาะสมและมีความยุติธรรม และจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ พนักงานพนักงานและครอบครัว รวมทั้งการ
พิจารณาเงินบาเหน็จบานาญตอบแทนเมื่ออกจากงานของพนักงานอย่างความเหมาะสม ซึ่งจะทาให้เกิดความพึง
พอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
PSYCHOSOCIAL FACTORS AFFECTING THE ENGAGEMENT OF ACADEMIC EMPLOYEES OF
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY
วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ1
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาระดับจิตลักษณะเดิมบุคคล คุณภาพชีวิตการทางาน จิต
ลักษณะตามสถานการณ์ และความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็ จ เจ้ า พระยา (2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการแห่ ง
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา กลุ่มตัวอย่างในงานวิจั ยนี้ เป็ น พนั กงานมหาวิท ยาลัยสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 210 คน โดยสุ่มแบบชั้นภูมิตามหน่วยงานที่เป็นไปตามสัดส่วน
ของประชากร (Proportionated Stratified Random Sampling) ใช้ แ บบสอบถาม (questionnaire) เป็ น
เครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้เลือกสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า (rating
scale) ตามแบบของ Likert (1961, pp. 166-169) โดยกาหนดให้มีน้าหนักเปรียบเทียบกันเป็นการแบ่งมาตรา
ประมาณค่าของการตีความหมายออกเป็น 6 ระดับ วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความมีอิทธิพล
ต่อกันระหว่าง กลุ่มตัวแปรอิสระกับตัวแปรความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ผลการวิจัยพบว่า ระดับจิตลักษณะเดิมบุคคล ( X =4.18) จิตลักษณะตามสถานการณ์ ( X =4.26) และ
ความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ( X =4.30) โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่ระดับคุณภาพชีวิต
การทางาน ( X =4.38) โดยรวมอยู่ในระดับสูง สาหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการด้านพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ปัจจัยด้านโอกาสได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (b=0.172) โอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ (b=0.114) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (b=0.179) และทัศนคติที่ดีในการทางาน (b=0.218) ส่วนปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ได้แก่ ปัจจัยด้าน
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ (b=0.352) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (b=0.194) และทัศนคติที่ดีในการทางาน
(b=0.454) มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัยจิตสังคม, ความผูกพันของพนักงานสายวิชาการ
ABSTRACT
The objectives of this research were to (1) study the level of individuals’ psychological
traits, quality of work life, psychological states and engagement of academic employees of
Bansomdejchaopraya Rajabhat University (2) study factors affecting the engagement of academic
employees of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 210 samples of the academic university
employees of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. were randomly selected by
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proportionated stratified random sampling. The sample of this research, used a questionnaire as a
research instrument to collect the said date. The researcher designed a rating scale questionnaire
in accordance with Likert (1961, pp. 166-169) in which the comparative weights were assigned by
dividing the rating scale into 6 levels, using the descriptive statistics to analyse the data, the
researcher used multiple regression analysis in analysing data to find influences between
independent factors and the engagement of academic university employee factor.
The research found that the level of individuals’ psychological traits ( X = 4 . 1 8 ) ,
psychological states ( X =4.26) and quality of work life ( X =4.30) were positively shown at high
level. As for the factors affecting the engagement of academic university employees in relation to
innovative behaviour at the statistically significant level of 0.05 are opportunity to participate in
management (b=0.172), opportunity for career advancement (b=0.114), achievement motivation
(b=0 . 1 7 9 ) and positive attitude toward work (b=0.218) factors. As for the factors affecting
engagement of academic university employee in relation to the good citizenship behaviour at the
statistically significant level of 0.05 are opportunity for career advancement (b=0.352), adequate
and fair compensation (b=0.194) and positive attitude toward work (b=0.454) factors.
Keywords : psychological factors, engagement of academic employees
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบันถึงแม้ว่ายังไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพการบริหาร
เป็ นมหาวิท ยาลัยในกากับ ของรัฐได้ แต่ “อาจารย์มหาวิท ยาลัย ” และ “เจ้ าหน้ าที่ มหาวิทยาลัย ” ที่เข้ามาใหม่
ทั้งหมดได้ถูกเปลี่ยนสถานภาพจาก “ข้าราชการ” เป็น“พนักงานมหาวิทยาลัย” ซึ่งจานวนพนักงานมหาวิทยาลัยมี
มากกว่าจานวนข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา และอีก 5-10 ปีข้างหน้า พนักงานก็จะกลายเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่
ของสถาบัน ความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งที่สาคัญที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งสร้างให้เกิดขึ้นกับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสายพันธุ์ใหม่ (Meyer and Allen 1996) หากบุคคลกลุ่มนี้ไร้ซึ่งความผูกพันต่อองค์การ ผลกระทบก็จะ
เกิดขึ้นกับภารกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่หลีกเลี่ยงได้ยาก หากมองภาพในอนาคตที่มหาวิทยาลัยมีแต่พนักงาน
มหาวิทยาลัย
จากความส าคั ญ ข้ างต้ น จึ งเป็ น ที่ ม าของการศึ ก ษาวิจั ย ครั้งนี้ ตามแนวคิ ด ความผู ก พั น ของพนั กงาน
Employee Engagement เป็นการศึกษาเชิงจิตพฤติกรรมศาสตร์ ที่เน้นการศึกษาหาสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน
ของตัวบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับจิตลักษณะที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุ มตน ความ
เชื่ออานาจในตน และสาเหตุภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบข้างและสถานการณ์ต่างๆ ที่เอื้ออานวยหรือขัดขวาง
ความผูกพันต่อองค์การด้านพฤติกรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ได้ตระหนักถึงปัญ หาและร่วมมือกัน
ส่งเสริมให้เกิดเป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพการ
แข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดับ ปั จ จั ยทางจิตสังคม และความผูก พั นของพนั กงานมหาวิท ยาลัยสายวิช าการแห่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง การทุ่มเทพลังกาย พลังใจอย่างเต็มที่ให้กับงานที่ตนได้รับมอบหมาย ซึ่ง
พลังกาย พลังใจ จะแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรม ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้แบ่งพฤติกรรรมความผูกพันของอาจารย์ต่อ
มหาวิทยาลัย เป็น 2 ตัวแปร คือ พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ
พฤติก รรมเชิ งสร้างสรรค์ หมายถึงการแสดงออกของพนั ก งานมหาวิท ยาลั ยสายวิช าการในการริเริ่ม
สร้างสรรค์หรือปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในงานที่ปฏิบัติอยู่ ประกอบด้วยการค้นหาโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีการชี้นาสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็ นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานมีการคิดวิธีการใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาใน
งาน มีการนาแนวคิดมาทดลองใช้ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์กับแนวความคิดใหม่ได้อย่างเหมาะสม และมี
การส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานอื่นเห็นความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ หมายถึงพฤติกรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่
เกิดขึ้นจากตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้กาหนดไว้ให้ปฏิบัติอย่างเป็นทางการ
แต่เป็นพฤติกรรมที่เกินกว่าบทบาทหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการเต็มใจปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานและมหาวิทยาลัย โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพฤติกรรมที่สนับสนุน และ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย
จิตลักษณะเดิมบุคคล หมายถึง สาเหตุทางจิตใจที่ติดตัวพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการโดยตลอด ซึ่ง
เป็นผลมาจาก สติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาด สุขภาพจิต และการมี ประสบการณ์ทางสังคม และส่งผลไปยัง จิต
ลักษณะ 3 ประการ คือ 1)แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 2) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 3)ความเชื่ออานาจในตน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาหรือความมุ่งมั่นที่พนั กงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจะ
กระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบความสาเร็จด้วยดีโดยทางานอย่างมานะบากบั่น ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ โดยไม่ย่อท้อ
เพื่อที่จะให้การทางาน หรือการแก้ปัญหาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รู้จักกาหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของตน มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ปริมาณความสามารถในการคาดการณ์ไกลเล็งเห็นความสาคัญของ
สิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในอนาคต และบังคับตนเองให้อดได้รอได้ หรือเลือกที่จะ
ไม่รับประโยชน์เล็กน้อยในทันที แต่จะรอรับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือสาคัญกว่าที่จะตามมาในภายหลัง โดยมีการ
กระทาที่เป็นขั้นตอนเพื่อนาไปสู่ผลที่ปรารถนาดังกล่าวในอนาคต
ความเชื่ออานาจในตน หมายถึง ความเชื่อของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการว่าการที่ตนจะได้รับผลดี
ผลเสียที่เกิดขึ้นในงาน เป็นผลมาจากการกระทาของตนเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของตนเอง หรือเกิดจากบุคคลอื่น
คุณภาพชีวิตการทางาน หมายถึง ความรับรู้หรือความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีต่อ
สภาพการท างานหรือความพึ งพอใจในงาน ที่ ได้รับการตอบสนองจากการดาเนิน งานของมหาวิท ยาลัย ตามที่
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเนื่องมาจากลักษณะงาน ค่าตอบแทนที่
เป็นธรรม ความมั่นคงในงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ การมีส่วนร่วมในการทางาน ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ความปลอดภัยในการทางาน และอื่นๆ เป็นต้น จิตลักษณะตามสถานการณ์ หมายถึง ลักษณะทางจิตของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันของบุคคล กับจิตลักษณะเดิมของเขา
ทาให้เกิดจิตลักษณะตามสถานการณ์ขึ้น คือ ทัศนคติที่ดีในการทางาน และความเครียดจากการปฏิบัติงาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยทางจิตสังคม
- จิตลักษณะเดิมบุคคล
- คุณภาพชีวติ การทางาน
- จิตลักษณะตามสถานการณ์

ความผูกพันต่อองค์การ
- ด้านพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์
- ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ี

วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูล
1. ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ า พระยา รวม 444 คน และในการหาขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสม ตามสู ต รทาโรยามาเน่
(Yamane,1973:887) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จานวนตัวอย่าง 210 คน และคานวณหาจานวนตัวอย่างในแต่
ละคณะ โดยการเทียบร้อยละจากจานวนรวมประชากรของทุกคณะ จนได้จานวนตัวอย่างตามสัดส่วน
2. ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้เลือกสร้างแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรประเมินค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert (1961, pp. 166-169) กาหนดให้มีน้าหนักเปรียบเทียบกัน
เป็นการแบ่งมาตราประมาณค่ าของการตีความหมายออกเป็น 6 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามได้พัฒ นาจากการทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการที่มีแนวคิดสาคัญ และกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้น โดยผ่านการ
ตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
3. ผู้วิจั ยนาแบบสอบถามไปทดสอบเบื้องต้น (pretest) กับ กลุ่มประชากรซึ่งมี ลักษณะเดี ยวกับ กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ จ ะศึ ก ษา จ านวน 30 คน และน ามาวิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ วิ ธี ก ารของ Cronbach’s
Coefficient Alpha ได้ค่าดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของตัวแปร
กลุ่มจิตลักษณะเดิมบุคคล
ตัวแปร
Cronbach’s alpha coefficient
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
.875
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
.836
ความเชื่ออานาจในตน
.821
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ตารางที่ 2 แสดงค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของตัวแปร
กลุ่มคุณภาพชีวิตการทางาน
ตัวแปร
Cronbach’s alpha coefficient
ลักษณะงานท้าทายความรู้ความสามารถ
.864
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม
.857
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
.833
โอกาสได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
.867
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
.879
ตารางที่ 3 แสดงค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของตัวแปร
กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์
ตัวแปร
Cronbach’s alpha coefficient
ทัศนคติที่ดีต่อความผูกพันต่อองค์การ
.822
ความเครียดจากการปฏิบัติงาน
.815
ตารางที่ 4 แสดงค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของตัวแปร
กลุ่มความผูกพันต่อองค์การ
ตัวแปร
Cronbach’s alpha coefficient
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์
.885
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
.816
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยคานวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
2. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความมีอิทธิพลต่อกันระหว่ าง เพื่อหาความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.9 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 60.5 รองลงมา ได้แก่ อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.5 อายุต่ากว่า 30 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 15.2 และ 4.8 ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพการจ้างงาน คือ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.4 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่เคยมีประสบการณ์ การเคยเป็น
นักวิชาการ อาจารย์ หรือวิทยากรในหน่วยงานอื่นคิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาเคยเป็น 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.6
โดยอายุงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.3 ระดับการศึกษาสูงสุดนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีระดับ การศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 77.6 รองลงมา ได้แก่ ระดับการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 21.0
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สถาบันที่จบการศึกษากลุ่มตัวอย่างจะจบการศึกษาจากสถาบันภาครัฐในประเทศมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.5 และกลุ่ม
ตัวอย่างจะมีตาแหน่งทางวิชาการคือ อาจารย์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.5 รองลงมา ได้แก่ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คิดเป็นร้อยละ 10.5 และส่วนใหญ่อยู่ในตาแหน่งปัจจุบันมากสุด คือ ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.7
ส่วนที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับปัจจัยจิตลักษณะเดิมของบุคคลอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ( X = 4.97)
รองลงมาตัวแปรคือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 4.93) และลาดับสุดท้าย คือ ตัวแปรด้านความเชื่อ
อานาจในตน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 2.63) และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับปัจจัยคุณภาพชีวิตการทางาน
อยู่ในระดับสูง ( X = 4.38) เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านลักษณะงาน ท้าทายความรู้ความสามารถ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ( X = 5.11) รองลงมา ตัวแปรด้านโอกาสได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 4.45) และตัว
แปรด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 4.38) ตามลาดับ และค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับปัจจัยจิต
ลักษณะตามสถานการณ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ( X = 4.26) เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านทัศนคติที่ดีในการทางาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ( X = 4.37) และความเครียดจากการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 4.16) ตามลาดับ และ
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับปัจจัยความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ( X = 4.30)
เมื่อพิจารณาตัวแปรพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ( X = 4.33) รองลงมาตัวแปรพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 4.27) ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ปัจจัยทานาย
b
Beta
ค่า t
ค่า p
จิตลักษณะเดิมบุคคล
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
0.179
0.149
2.191
0.030*
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
-0.007
-0.008
-0.112
0.911
ความเชื่ออานาจในตน
0.058
0.091
1.339
0.182
คุณภาพชีวิตการทางาน
ลักษณะงานท้าทายความรู้
-0.019
-0.018
-0.255
0.799
ความสามารถ
ค่ า ตอบแทนที่ เพี ย งพอและ -0.027
-0.039
-0.588
0.557
เป็นธรรม
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
0.114
0.173
2.457
0.015*
โอกาสได้มีส่วนร่วมในการ
0.172
0.229
3.164
0.002*
บริหารงาน
ความสมดุลของชีวิตการ
0.031
0.046
0.724
0.470
ทางานและชีวิตส่วนตัว
จิตลักษณะตามสถานการณ์ ทัศนคติที่ดีในการทางาน
0.218
0.359
5.625
0.000*
ความเครียดจากการปฏิบัติงาน
-0.059
-0.086
-1.476
0.141
ค่าคงที่ 1.231
R = 0.668, R2 = 0.447, Adj. R2 = 0.416, F = 14.540
* มีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 5 พบว่า การทดสอบนัยสาคัญของค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ด้วยวิธี Enter โดยค่า Adjusted
R2 เท่ากับ 0.416 หมายความว่า โอกาสได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
และทัศนคติที่ดีในการทางาน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ด้านพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้ร้อยละ 41.60 โดยปัจจัยโอกาสได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีสัมประสิทธิ์พหุคูณ
เท่ากับ 0.172 หมายความว่า การเพิ่มระดับโอกาสได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 1 หน่วย ทาให้ความผูกพันของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น 0.172 หน่วย สาหรับโอกาสก้าวหน้าใน
อาชีพ มีสัมประสิทธิ์พหุคูณ เท่ากับ 0.114 หมายความว่า การเพิ่มระดับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 1 หน่วย ทาให้
ความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์สูงเพิ่มขึ้น 0.114 หน่วย สาหรับ
ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีสัมประสิทธิ์พหุคูณ เท่ากับ 0.179 หมายความว่า การเพิ่มระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 1
หน่วย ทาให้ความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์สูงเพิ่มขึ้น 0.179 หน่วย
และปัจจัยทัศนคติที่ดีในการทางาน มีสัมประสิทธิ์พหุคูณ เท่ากับ 0.218 หมายความว่า การเพิ่มระดับทัศนคติที่ดีใน
การทางาน 1 หน่วย ทาให้ความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์สูงเพิ่มขึ้น
0.218 หน่วย
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ปัจจัยทานาย
b
Beta
ค่า t
ค่า p
จิตลักษณะเดิมบุคคล
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
-0.010
-0.005
-0.060
0.952
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
0.121
0.067
0.869
0.386
ความเชื่ออานาจในตน
0.107
0.091
1.165
0.245
คุณภาพชีวิตการทางาน
ลั ก ษณะงานท้ า ทายความรู้ -0.070
-0.036
-0.448
0.655
ความสามารถ
ค่ า ตอบแทนที่ เพี ย งพอและ
0.194
0.151
1.959
0.051*
เป็นธรรม
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
0.352
0.288
3.560
0.000*
โอกาสได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
0.027
0.020
0.235
0.815
บริหารงาน
ค วาม ส ม ดุ ล ข อ งชี วิ ต ก าร -0.087
-0.070
-0.952
0.342
ทางานและชีวิตส่วนตัว
จิตลักษณะตามสถานการณ์ ทัศนคติที่ดีในการทางาน
0.454
0.403
5.482
0.000*
ความเครียดจากการปฏิบัติงาน
0.124
0.098
1.458
0.147
ค่าคงที่ 0.174
R = 0.516, R2 = 0.266, Adj. R2 = 0.225, F = 6.524
* มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 6 พบว่า ทดสอบนัยสาคัญของค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ด้วยวิธี Enter โดยค่า Adjusted R2
เท่ากับ 0.225 หมายความว่า โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม และทัศนคติที่ดีในการ
ทางาน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดี ได้ร้อยละ 22.50 โดยปัจจัยโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ มีสัมประสิทธิ์พหุคูณ เท่ากับ 0.352 หมายความ
ว่า การเพิ่มระดับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 1 หน่วย ทาให้ความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้าน
ความต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 0.352 หน่วย ปัจจัยค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม มีสัมประสิทธิ์พหุคูณ เท่ากับ 0.194
หมายความว่ า การเพิ่ ม ระดั บ ค่ า ตอบแทนที่ เพี ย งพอและเป็ น ธรรม 1 หน่ ว ย ท าให้ ค วามผู ก พั น ของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีเพิ่มขึ้น 0.194 หน่วย และปัจจัยทัศนคติที่ดีต่ออาชีพมี
สัมประสิทธิ์พหุคูณ เท่ากับ 0.454 หมายความว่า การเพิ่มระดับทัศนคติที่ดีในการทางาน 1 หน่วย ทาให้ความผูกพัน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีเพิ่มขึ้น 0.454 หน่วย
อภิปรายผล
ผลการวิจั ยพบว่าระดั บ จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม บุ ค คลอยู่ในระดั บ ค่ อ นข้า งสู ง โดยจิ ต ลั ก ษณะเดิ ม บุ ค คลด้ า น
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนอยู่ในระดับที่สูง และความเชื่ ออานาจในตนอยู่ในระดับต่า แสดงให้
เห็นว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีสาเหตุในการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดีติดตัวมาโดยตลอด เนื่องจาก
ผลวิจัยแสดงให้เห็นระดับจิตลักษณะเดิมบุคคลว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งสาเหตุที่ว่านี้เป็นสาเหตุทางจิตใจที่ติดตัว
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมาโดยตลอด ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ซึ่งมีอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ David C.
Mcclelland ที่ มี ค วามเชื่ อ ว่าการจู งใจของคนมี พื้ น ฐานได้ ม าจากวัฒ นธรรมของสั งคม โดยเชื่ อว่ามาจากความ
ต้องการการเรียนรู้ (Learned Need) อยู่ 3 สิ่งคือ (1) ความต้องการความสัมฤทธิ์ผล (Need for achievement)
(2) ความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Need for Affiliation) และ(3) ความต้องการอานาจ (Need for Power) กล่าวคือ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความปรารถนาที่จะกระทาสิ่งใดให้สาเร็จไปด้วยดี ทั้งในด้านการแข่งขันกับ
มาตรฐานอันดีเลิศ หรือแข่งขันกับผู้อื่น มีการกาหนดเป้าประสงค์ที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง ตลอดจนมี
ความมานะ พยายาม ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางกั้น และมีการวางแผนระยะยาว ที่จะต่อสู้เพื่อความสาเร็จ มีความ
สบายใจเมื่อประสบผลสาเร็จ และมีความวิตกกังวล เมื่อประสบความล้มเหลว และลัก ษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ก็
อยู่ในระดับสูงเช่นกัน กล่าวคือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความสามารถที่จะบังคับตนเองโดยใช้ความ
อดทนเสียสละและสามารถกระทาพฤติกรรมนั้นได้อย่างเหมาะสมเป็นเวลานานพอที่จะนาไปสู่ผลที่ต้องการใน
อนาคต ซึ่งเป็นการกระทาพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนจากพฤติกรรมเดิม เพิ่มหรือลดพฤติกรรมบางชนิดของตนเอง โดย
พัฒนาความสามารถในการควบคุมตนและสภาพสิ่งแวดล้อมของบุคคล และไม่ต้องการให้ผู้อื่นหรือสิ่งอื่นมาควบคุม
ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงความมีศักดิ์ศรีของตนเองนั่นเอง และสาหรับความเชื่ออานาจในตนนั้นอยู่ที่ระดับต่า แสดงให้
เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไม่ค่อยเชื่อว่าผลดีหรือผลเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้น มีสาเหตุที่สาคัญมา
จากการกระทาของตนเอง แต่กลับความเชื่อว่า ผลดีหรือผลเสียที่เกิดขึ้นกับตนนั้น มีสาเหตุที่สาคัญมาจากโชค
เคราะห์ ความบังเอิญ อานาจของคนอื่น หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น
ผู้ที่มีความเชื่ออานาจในตนต่า เพราะเมื่อมีผลเสียเกิดขึ้นกับตน ก็มักจะกล่าวโทษผู้อื่น หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การ
กระทาของตนว่าเป็นต้นเหตุของผลเสียนั้น
ผลการวิจัยพบว่าระดับคุณภาพชีวิตการทางานอยู่ในระดับสูง โดยคุณภาพชีวิตการทางานด้านลักษณะงาน
ท้าทายความรู้ความสามารถ โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และโอกาสได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานอยู่ในระดับสูง แต่
คุณภาพชีวิตการทางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม กับความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิต
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ส่วนตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเห็นว่าหน้าที่ของตน
เป็นหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างหลากหลาย ในการสอนรวมไปถึงการทางานด้านอื่นๆ
ภายใต้บทบาทความเป็นอาจารย์ และเห็นว่าตนได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ว่า
จะเป็นการสนับสนุนในเรื่องเวลาหรือค่าใช่จ่ายเพื่อศึกษาต่อ หรือทาตาแหน่งวิชาการ รวมไปถึงการได้รับโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานและแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของสาขา คณะ หรือมหาวิทยาลัย แต่ข้อค้นพบที่มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะต้อง
ตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และเป็นธรรม กับความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งผลการวิจัยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เป็น
เพราะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับค่าครองชีพใน
ขณะที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองหลวง ไม่ว่าจะเป็นค่าที่อยู่อาศัย รวมไปถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ จึงเป็นเหตุให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความเห็นว่าตนไม่ค่อยมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางาน
และชีวิตส่วนตัว
ผลการวิจัยพบว่าระดับจิตลักษณะตามสถานการณ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยจิตลักษณะตามสถานการณ์
ด้านทัศนคติที่ดีในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ในขณะเดียวกันความเครียดจากการปฏิบัติ งานโดยรวมก็อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง อาจเป็นเพราะบทบาทหน้าที่ในการพัฒนางานด้านการสอน การทาวิจัย และการให้ความรู้แก่
นักศึกษาและประชาชน นั้นเป็นสิ่งที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการส่วนใหญ่รับรู้ได้ถึงคุณค่า และประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง ซึ่ง ส่งผลต่อสังคม แต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็มาควบคู่กับความคาดหวัง
จากสังคมจึงส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความเครียดตามมา จึงนามาซึ่งผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความเครียดจากการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ผลการวิจัยพบว่าระดับความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดย
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีนั้น อยู่ในระดับค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการแสดงออกของพฤติกรรมในการคิด
ริเริ่มแนวใหม่ โดยมีการผสมผสานบูรณาการและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ค้นหาโอกาสที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่มาใช้ในองค์กร การคิดวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในงาน มีการคิดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มา
ประยุกต์กับแนวคิ ดใหม่ได้อย่ างเหมาะสม มีการส่งเสริมจูงใจให้คนอื่นเห็นความสาคัญ ของความคิ ดสร้างสรรค์
รวมทั้งมีการแสดงออกของบุคคลในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนาความคิดสร้างสรรค์นั้นมาใช้ประโยชน์ในองค์กรได้
อยู่ใน อีกทั้งยังมีการแสดงออกพฤติกรรมที่ไม่เป็นทางการ โดยเป็นการให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และความ
เป็นมิตร เป็นพฤติกรรมทางสังคมในเชิงบวก ซึ่งจะทาให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกในทางที่ดี และคงไว้ซึ่งความรู้สึกที่ดีนั้น
ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Katz (1964) cited in Smith et al (1983: 653) และ
ยังสอดคล้องกับความหมายของออร์แกนที่ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพฤติกรรมที่องค์การ
ไม่ได้กาหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ พนักงานจึงไม่ได้รับการปกป้อง หรือได้รับสิ่งตอบแทนที่กาหนดไว้ตาม
ระบบ แต่เป็นพฤติกรรมที่พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพื่อองค์การและพฤติกรรรมที่เกิดขึ้ นนั้นเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
สรุปได้ว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้นมีพฤติกรรมของ
พนักงานที่เกิดขึ้นจากตัวของพนักงานเอง ซึ่งองค์การไม่ได้กาหนดไว้ให้ปฏิบัติอย่างเป็นทางการ แต่เป็นพฤติกรรมที่
เกินกว่าบทบาทหน้าที่ของพนักงานและพนักงานเต็มใจปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
นั้นเป็นพฤติกรรมที่สนับสนุน และก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การ ซึ่ง
การแสดงออกทางพฤติกรรมทั้งสองนั้นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
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ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยโอกาสได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
และทัศนคติที่ดีในการทางาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ และปัจจัยโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม และทัศนคติที่ ดีในการทางาน มี
อิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ซึ่งผลการวิจัยนี้
ค่อนข้างจะเป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎี เช่นปัจจัยโอกาสได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
ค่อนข้างจะเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีที่ว่าพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงความคิดใหม่เป็นการกระทาของบุคคลที่มาจาก
ความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง และความคิดสร้างสรรค์มาจากประสบการณ์ ทั้งหมด ที่ผ่านมา รวมทั้งที่เกิดจากการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งมีการนาความคิดใหม่ๆ นั้นมาสร้างผลผลิตใหม่เพื่อนาไปใช้ในองค์กร Kleysen
and Street (2001) เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ (2549) ได้ ให้ ค วามหมายของความคิ ด สร้า งสรรค์ ว่ า เป็ น การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
นั้นได้แก่ เป็นสิ่งใหม่ ใช้การได้ และมีความเหมาะสม สาหรับแนวคิดพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Action)
กล่าวว่า พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการกระทาของบุคลากรในการคิดริเริ่มที่แปลกใหม่ แตกต่างกับสิ่งอื่นมี
คุณ ค่าหรือมีประโยชน์ต่อองค์กร ประกอบด้วยการสร้างความรู้สึก การสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งต้องมีความรู้และ
ความสามารถด้ ว ย และKleysen and Street (2001) ยั ง ได้ ป ระมวลแนวคิ ด ต่ า งๆ โดยสรุ ป ว่ า พฤติ ก รรมเชิ ง
สร้างสรรค์เป็นการแสดงออกหรือการกระทาของบุคคลในการคิด แนะนาและทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
นาไปใช้ในองค์กร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ (2550) ที่ได้ มีข้อเสนอแนะในงานวิจัยว่า
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไทยนั้นควรมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม และควร
เปิดโอกาสให้อาจารย์มีเสรีภาพทางวิชาการมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีข้อเสนอแนะ 2 ส่วน คือ
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาควรใช้เครื่องมือในการทดสอบจิตพฤติกรรมศาสตร์ควบคู่ไป
กับการทดสอบด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการคัดเลือก (Selection) หรืออาจจะตรวจสอบแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ เนื่องจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นจิตลักษณะที่มีความต้องการให้เกิด
ความสาเร็จในการทางาน
2. เพื่อเป็ นการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ให้อยู่ในระดับ สูงเพื่อความผูกพั นของพนั กงาน
มหาวิท ยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาควรให้ค วามสาคัญ ในเรื่องความก้าวหน้า
เส้นทางสายอาชีพ (Career Path) เช่น ภายใต้บริบทของความเป็นมหาวิทยาลัยสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ในการทางานก็คือ ตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจาเป็นจะต้องมีมาตรการในการทาตาแหน่งทางวิชาการที่
ชัดเจนและแข็งขัน อาจจะเป็นการกาหนดเงื่อนไขในการปรับขึ้นค่าตอบแทน หรือเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้าง โดย
พิจารณาการทาตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น
3. เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าโอกาสได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานก็เป็นเกณฑ์ ชี้วัด คุณ ภาพชีวิตการ
ทางานอีกตัวหนึ่งและส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างโอกาสหรือเปิดช่องทางให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้เข้าไปมี
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บทบาทในการมีส่วนร่วม อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสามารถติดตามผลการมีส่วนร่วมได้ด้วยว่าสามารถนาเอาไป
ใช้ได้หรือไม่ ถ้าไม่เพราะสาเหตุใด กล่าวรวมไปถึงบทบาทของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่จะต้องยึดถือแนวทางการ
บริหารงานที่อยู่บนพื้นฐานธรรมาภิบาล
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ควรกาหนดภาระงานให้ อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาให้ลง
ตัวกับเวลาส่วนตัว เพราะการดาเนินชีวิตให้เกิดความสมดุล ระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัวได้นั้นย่อมส่งผล
ต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนั้นอยู่ใจกลางเมืองหลวง
ปัญ หาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น การจราจรที่มีผลต่อการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ค่าครองชีพที่มีผลต่อความสมดุล
ระหว่างรายได้กับรายจ่าย สวัสดิการที่อยู่อาศัยที่มีผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณา
แล้วจะเห็นว่าสิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุล ระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะประชากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จึงมีข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งต่อไปว่าควรทาการศึกษาประชากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประชากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องจากข้อจากัด
ด้านงบประมาณ และระยะเวลาของผู้วิจัย จึงมีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปว่า ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆทั่วประเทศ
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตร
ของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
MARKETING MIX FACTOR THAT AFFECTS THE PKRU DEMONSTRATION SCHOOL PARENT'S
DECISION TO PURCHASE PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS
อัมพร ช่วยสุข1 ธีรพันธ์ สงวนวงศ์2 และ ธรรมนูญ คงสวัสดิ์3
Aumporn Chouysook1 Theeraphan Sa-nguanwong2 and Tammanoon Kongsawat3
1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับความสาคัญและศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย
แบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมั ธยมศึกษา
จานวน 493 คน ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ),
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) ผล
การศึกษา พบว่า ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้ความสาคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตร ด้านราคา มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ และมีระดับความสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถร่วมกันทานายการตัดสินใจซื้ออาหาร
แปรรูปทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
คาสาคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, อาหารแปรรูปทางการเกษตร
ABSTRACT
This study aims to determine the importance and marketing mix factor that affects the
PKRU demonstration school parent's decision to purchase processed agricultural products. The
quantitative research method was used in the study. The population is the parents of the
demonstration school of Phuket Rajabhat university. The class is divided into 3 levels as follows
pre-kindergarten, primary school and secondary school. The populations were 493 parents. And
used statistic of mean, standard deviation and multiple linear regression analysis. The
result
showed that important factor affecting the price of processed agricultural products. The second
most important was the product and place. As for promotion, respectively, the overall level of
importance was high.
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In addition, the results of the study on marketing mix factors that can predict the
marketing mix factor that affects the PKRU demonstration school parent's decision to purchase
processed agricultural products were as follows: product place and promotion.
Keywords : Marketing Mix, Decision to Purchase, Processed Agricultural Products
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้หรือผลิตภัณ ฑ์ทางการเกษตรของไทยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มากขึ้น มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า จนได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ
และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ส่งผลให้มีปริมาณการผลิตผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป
ของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีแนวโน้มที่จะห่วงใยสุขภาพ
มากขึ้น (ภรณี แย้มพันธ์. 2559 :1) อีกประการสาคัญ การนาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะช่วยป้องกันการล้น
ตลาดของผักหรือผลไม้สด ซึ่งช่วยยกระดับราคาผลิตผล ไม่ให้ตกต่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ซึ่ง
การนามาแปรรูปเป็นอาหารระดับอุตสาหกรรมนั้น สามารถรับวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นอาหารได้เป็นจานวนมาก โดย
การผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ บริโภคการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารให้เป็นที่ยอมรับ
และสามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่ต่างประเทศจะช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประเทศได้เป็นอย่างดี
(เทศบาลนครภูเก็ต. ออนไลน์. 2560) ในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต ได้พัฒนาอุตสาหกรรมการเตรียมและ แปร
รูปอาหารทะเลที่มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรงงานปลาทูน่า (ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีมูลค่า
กว่า ๗๔ ล้านบาท) โรงงานตากแห้ง โรงงานผลิตน้าปลา แกงไตปลา กะปิ กุ้งแห้ง ได้ส่งวัตถุดิบพื้นฐานให้ แก่ตลาด
สด ร้านอาหาร ทั้งนี้ โรงงานแปรรูปด้านอาหารที่กาลังเติบโตขึ้น เช่น โรงงานทาน้าชุบบรรจุกล่อง ปลาฉิ้งฉ้างแปรรูป
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป เป็นต้น ซึ่งพัฒนาตามกระแสการท่องเที่ยวเป็นร้านขายของฝากพื้นเมืองที่มีขนาดใหญ่
หลายร้าน ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมและออกใบอนุญาตโดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ที่ส่งเสริมการตลาด
และจัดกิจกรรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย ชมรม สมาคม
เอกชนในท้องถิ่น จากข้อมูลข้างต้น พบว่า อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทางการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตสามารถสร้าง
มูลค่าและรายได้ให้กับจังหวัดเพิ่มขึ้นในระดับสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาหนึ่งเดียวในแถบอันดามัน ที่มีโรงเรียนสาธิต อยู่
ภายใต้ สั งกั ด โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน คื อ ฝ่ า ยปฐมวั ย ฝ่ า ยประถมศึ ก ษา และฝ่ า ยมั ธ ยมศึ ก ษา โดยมี ร ะบบ
การศึกษาแบบแนวทาง Waldorf (วอล-ดอร์ฟ) เป็นการศึกษาทางเลือกอีกรูปแบบในสังคมไทย นอกจากนี้ ความ
ได้เปรียบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คือ การอยู่ภายใต้สังกัดของคณะครุศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการผลิตครู ทาให้ผู้ปกครองมีความเชื่อถือและไว้วางใจมากขึ้น ซึ่งในแต่ละปีการศึกษามีผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลาน
เขามาศึกษาเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้ทราบถึง
ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตร ของผู้ปกครอง
ตลอดจนผู้ประกอบการสามารถนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดให้ได้ผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูป
ทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตรของ
ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการใช้ดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในตลาดเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
2. การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและจิตใจของผู้ซื้อ
3. ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่เลี้ยงดูให้การอุปการและ
อบรมสั่งสอนเด็ก รับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียน โดยมีความสัม พันธ์เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดหรือให้อุปการะ
เสมือนบุพการี ของนักเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา
และระดับชั้นมัธยมศึกษา
4. อาหารแปรรู ป ทางการเกษตร หมายถึ ง สิ น ค้ า ทางการเกษตรที่ ส ามารถบริ โ ภคได้ และผ่ า น
กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารไปแล้ว หรืออาหารที่ผสมกับส่วนผสมอื่นๆ หรือ
หมายถึงอาหารสดที่แปรรูปทาให้แห้งหรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากร
1.เพศ
2.อายุ
3.อาชีพ
4.ศาสนา
5.ระดับการศึกษา
6.สถานภาพของครอบครัว
7.รายได้ต่อเดือน

การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารแปรรูป
ทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2.ปัจจัยด้านราคา (Price)
3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
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การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตรของ
ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวน 493 คน คือ ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับการศึกษา ดังนี้ 1. ผู้ปกครองระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย จานวน 219 คน 2. ผู้ปกครอง
ระดับชั้นประถมศึกษาจานวน 209 คน และ3.ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา จานวน 65 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร
แปรรูปทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม เรื่องปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน จานวน 30 ข้อ ประกอบด้วยคาถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ของบุ ตร
หลาน อายุ ศาสนา ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และรายได้
ตอนที่ 2 ข้อมู ลเกี่ ยวกับ ปั จ จั ยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อ การตั ดสิ น ใจซื้ ออาหารแปรรูป
ทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้าน
ราคา (Price) ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Place) และด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert Scale มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ
ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา,2549)
คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มาก
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง น้อย
คะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ทั้งนี้ แบบสอบถาม ได้พัฒนาจากการศึกษาทฤษฎี “ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)”
ของ Philip Kotler โดยผ่านการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย แล้วนามาตีความและอธิบายคาจากัดความ ตลอดจนนิยาม
ศัพท์แต่ละด้าน อีกทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามก่อนนาไปใช้จริง ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง และค่า
ความเชื่อมั่น โดย ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านเคียน อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 ตาม
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
3.1 ติดต่อและประสานงานกับผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อดาเนินการ
แจกและเก็บแบบสอบถาม แก่ ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิ ทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยแบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา
ดังนี้ ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา
3.2 เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ และใช้ ก ารเก็ บ ประชากรทุ ก คน (Population
Census) จานวน 493 คน
3.3 รวบรวมแบบสอบถามเพื่อนาไปประมวลผล วิเคราะห์และสรุป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับประมวลผลข้อมูล
ทางสถิติ SPSS
4.2 สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ย วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ปริม าณโดยการแจกแจงความถี่ , ค่ าร้อ ยละ, ค่ าเฉลี่ ย ( X ), ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.), และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Linear Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิจัยประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ระดั บความสาคัญของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต และตอนที่ 2 ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตรของ
ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตอนที่ 1 ศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูป
ทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตารางที่ 1 ระดับความสาคัญ ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทาง
การเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภูเก็ตโดยรวม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

(X )

S.D.

ระดับความสาคัญ

ลาดับ

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
รวม

4.03
4.05
3.83
3.84
3.94

0.64
0.70
0.66
0.74
0.60

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

2
1
4
3
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภูเก็ตให้ความสาคัญปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตร ด้านราคา มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ และมีระดับความสาคัญโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร
แปรรูปทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(ด้านผลิตภัณฑ์)
ลาดับ
( X ) S.D. ระดับความสาคัญ
1. สินค้ามีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
4.41 0.92
ระดับมาก
2
2. สินค้ามีรสชาติหลากหลายในการเลือกซื้อ
4.02 0.82
ระดับมาก
4
3. สินค้ามีการแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
3.71 0.83
ระดับมาก
8
4. บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและคงทน
3.75 0.92
ระดับมาก
7
5. สินค้ามีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้
4.35 0.83
ระดับมาก
3
6. สินค้าแสดงข้อมูลวันการผลิตวันหมดอายุที่แสดงชัดเจน
4.47 0.88
ระดับมาก
1
7. สินค้าบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
3.68 0.87
ระดับมาก
9
8. บรรจุภัณฑ์สินค้าทาจากวัสดุจากธรรมชาติ
3.91 0.91
ระดับมาก
6
9. สินค้ามีขนาดที่หลากหลายสาหรับการเลือกซื้อ
3.95 0.86
ระดับมาก
5
รวม
4.03 0.64
ระดับมาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการ
เกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับได้ ดังนี้ สินค้าแสดงข้อมูลวันการผลิตวันหมดอายุที่แสดงชัดเจน ( X =
4.47) รองลงมา คือ สินค้ามีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย ( X = 4.41) สินค้ามีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพที่
เชื่อถือได้ ( X = 4.35) และ สินค้ามีรสชาติหลากหลายในการเลือกซื้อ ( X = 4.02) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร
แปรรูปทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านราคา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านราคา)
S.D. ระดับความสาคัญ
ลาดับ
X
1. ราคามีความคุ้มค่ากับคุณภาพสินค้า
4.38 0.85
ระดับมาก
1
2. มีระดับราคาสินค้าที่หลากหลาย
4.08 0.86
ระดับมาก
3
3. มีวิธีการชาระเงินสินค้าที่หลากหลาย เช่น Mobile
3.87 0.93
ระดับมาก
4
Banging / บัตรเครดิต / Prom pay / Application
4. มีป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน
4.24 0.88
ระดับมาก
2
5. สามารถต่อรองราคาได้
3.70 1.01
ระดับมาก
5
รวม
4.05 0.70
ระดับมาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการ
เกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับได้ ดังนี้ ราคามีความคุ้มค่ากับคุณภาพสินค้า ( X = 4.38) รองลงมา คือ มีป้าย
แสดงราคาสิน ค้ าชั ดเจน ( X = 4.24) มีระดั บ ราคาสิ น ค้ าที่ ห ลากหลาย ( X = 4.08) มี วิธีก ารช าระเงิน สิน ค้ า ที่
หลากหลาย เช่น Mobile Banging / บัตรเครดิต / Prom pay / Application ( X = 3.87) และ สามารถต่อรอง
ราคาได้ ( X = 3.70) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร
แปรรูปทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ระดับการรับรู้
ลาดับ
S.D.
X
(ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย)
ของคุณภาพ
1. ทาเล/ที่ตั้ง สามารถเดินทางได้สะดวก
4.11 0.85
ระดับมาก
1
2. มีรถโดยสารประจาทางสัญจรผ่าน
3.64 0.97
ระดับมาก
7
3. สถานที่จอดรถกว้างขวางและปลอดภัย
4.00 0.94
ระดับมาก
2
4. ร้านค้ามีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย และมี 3.68 0.92
ระดับมาก
6
อุณหภูมิที่พอเหมาะ
5. สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต /Website
3.78 0.93
ระดับมาก
5
6. สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) 3.58 0.97
ระดับมาก
8
7. มีป้ายและสัญลักษณ์ของร้านค้าที่แสดงให้เห็นชัดเจน 3.99 0.86
ระดับมาก
3
8. มีจุดจาหน่ายสินค้าที่พบเห็นโดยทั่วไป
3.89 0.86
ระดับมาก
4
รวม
3.83 0.66
ระดับมาก
จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตร
ของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับได้ ดังนี้ ทาเล/ที่ตั้ง สามารถเดินทางได้สะดวก ( X = 4.11) รองลงมา คือ
มีสถานที่จอดรถกว้างขวางและปลอดภัย ( X = 4.00) มีป้ายและสัญลักษณ์ของร้านค้าที่แสดงให้เห็นชัดเจน ( X = 3.99)
มีจุดจาหน่ายสินค้าที่พบเห็นโดยทั่วไป ( X = 3.89) และ สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต /Website ( X = 3.78)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร
แปรรูปทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านการส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ระดับการรับรู้
S.D.
ลาดับ
X
(ด้านการส่งเสริมการตลาด)
ของคุณภาพ
1. มีการส่งเสริมกิจกรรมการขาย เช่น ลด/ แลก/ แจก/ แถม 3.82 0.91
ระดับมาก
4
2. มีการสะสมคะแนนสาหรับการแลกของรางวัล
3.63 0.95
ระดับมาก
8
3. มีการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ
3.68 0.95
ระดับมาก
7
4. พนักงานบริการมีจิตบริการและบุคลิกภาพที่เหมาะสม เช่น 4.18 0.95
ระดับมาก
1
รอยยิ้ม น้าเสียงไพเราะ ความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า
5. มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองบริโภค
3.89 0.87
ระดับมาก
3
6. มีพันธมิตรทางการค้าเพื่อร่วมรายการในการรับส่วนลด 3.78 0.92
ระดับมาก
5
7. มีการแจกของรางวัลเนื่องในเทศกาลสาคัญ
3.74 0.89
ระดับมาก
6
8. มีป้ายและสื่อสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจน เมื่อสินค้ามี 3.99 0.91
ระดับมาก
2
การจัดรายการพิเศษ
รวม
3.84 0.74
ระดับมาก
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการ
เกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับได้ ดังนี้ พนักงานบริการมีจิตบริการและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
เช่ น รอยยิ้ ม น้ าเสี ย งไพเราะ ความสะอาดของร่า งกายและเสื้ อ ผ้ า ( X = 4.18) รองลงมา คื อ มี ป้ า ยและสื่ อ
สัญลักษณ์ แสดงให้เห็นชัดเจน เมื่อสินค้ามีการจัดรายการพิเศษ ( X = 3.99) มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองบริโภค
( X = 3.89) มีการส่งเสริมกิจกรรมการขาย เช่น ลด/ แลก/ แจก/ แถม ( X = 3.82) และ มีพันธมิตรทางการค้าเพื่อ
ร่วมรายการในการรับส่วนลด( X = 3.78) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตรของ
ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้วิจัยนาเสนอในรูปแบบของสมการพยากรณ์ โดยใช้คะแนนดิบ
ได้ดังต่อไปนี้
Y การตัดสินใจซื้อ = 1.306 + 0.322 ด้านผลิตภัณฑ์ + 0.246 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย + 0.131 ด้านการส่งเสริมการตลาด
และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐานได้ดังต่อไปนี้
Z การตัดสินใจซื้อ = 0.324 (Zด้านผลิตภัณฑ์) + 0.256 (Zด้านช่องทางการจัดจาหน่าย) + 0.152 (Zด้านการส่งเสริมการตลาด)
จากสมการข้างต้น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถร่วมกันทานายการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูป
ทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งร่วมกันทานายได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรทั้ง 3 สามารถ
อธิบายการผันแปรของการตัดสินใจตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตรได้ร้อยละ 41.70 %
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อภิปรายผล
1. ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้ระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตรของผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับมาก หากจาแนก
ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ตามลาดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัสมีย์ เจะมามะ (2560) ศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อโคแปรรูป ในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริโภคให้
ความสาคัญด้านราคามากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยสิทธิ์ เอกพงศ์ไพศาล (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โภคในการเลื อ กซื้ อ อาหารส าเร็ จ รู ป แช่ แ ข็ ง จากร้ า นค้ า ป ลี ก แบบสะดวกซื้ อ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญด้านราคา เพราะราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณ ฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของการันต์ พุกชัยวานิชย์ (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและ
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อพรานทะเลใน
เขตบางแค ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ ต้องมีความสด สะอาด และรสชาติอร่อย
2. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตร
ของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มไหศวรรย์ มหัทธนาภิวัฒน์ (2553)
เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวกล้องงอกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านผลิตภัณ ฑ์ ราคา และการจัดจาหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมาก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ
จาเป็นต้องคานึงถึงการผลิตสินค้าที่มีข้อมูลในการแสดงวันผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจนสินค้ามีคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัย มีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้ สินค้ามีรสชาติหลากหลายในการเลือกซื้อ ปัจจัยด้านราคา
ควรตั้งราคาที่มีความคุ้มค่ากับคุณภาพสินค้า มีป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน และมีระดับของการเลือกสินค้าที่หลากหลาย
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการควรเลือกที่ตั้ง/ทาเล ที่ลูกค้าสามารถเดินทางเข้าถึงสะดวก มีสถานที่
จอดรถกว้างขวางและปลอดภัย อีกทั้งควรมีป้ายและสัญลักษณ์ของร้านค้าที่แสดงให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจน และมีจุด
จาหน่ายสินค้าที่พบเห็นโดยทั่วไป สาหรับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พนักงานบริการมีจิตบริการและบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม เช่น รอยยิ้ม น้าเสียงไพเราะ ความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า เมื่อสินค้ามีการจัดรายการพิเศษ
จะต้องมีป้ายและสื่อสัญลักษณ์แสดงให้ลูกค้าเห็นชัดเจน และมีสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าได้ทดลองก่อนตัดสินใจซื้อ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาครอบคลุมถึงผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการตลาดที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสั มภาษณ์เชิงลึก (dept-interview) และทา
Focus Group ระหว่างผู้ประกอบการผลิตอาหารแปรรูปทางการเกษตร ร้านขายสินค้า และผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อสามารถ นาข้อมูลมากาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมได้
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รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
FORMS OF HEALTH PROMOTION FOR THE ELDERLY IN RONGKHOH SUB-DISTRICT
ADMINISTRATION ORGANIZATION, WANG NUA DISTRICT, LAMPANG PROVINCE.
อัจฉรา เมฆสุวรรณ1 และ ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช2
Atchara Meksuwan1 and Kajohnsak Wongwirach2
1อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
2อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้สูงอายุ และเพื่อเสนอรูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่องมือในการวิจัย และใช้เทคนิคการประชุมกลุ่ม และการเสวนาในการ
รวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างจากผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในการนาเสนอผลการวิจัย โดยผลการศึกษาพบว่า การ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเป็นพันธกิจหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยใช้กลไกของโรงเรียนผู้สูงอายุในการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งได้สอดแทรกหลักสูตรอบรมสร้างความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ กิจกรรม
เพื่อการออกกาลังกายที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้สูงอายุ และหลักสูตรอบรมเพื่อผลิตสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากทรัพยากรในพื้นที่ นอกจากนี้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ
จ.ลาปาง ที่สามารถดาเนินการเพิ่มเติมได้คือการสร้างการเรียนรู้การประดิษฐ์อุ ปกรณ์ เพื่อการออกกาลังกายซึ่ง
สามารถนาวัสดุเหลือใช้ อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์เพื่อการออกกาลังกาย รวมทั้งนาไปจาหน่าย
เป็นผลิตภัณ ฑ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุ และนาเงินที่ได้จากการจาหน่ายมาเป็นเงินสาหรับจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ และนาไปทาบุญในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสร้างความสุขทางจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุภายในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลร่อง
เคาะ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
คาสาคัญ : ส่งเสริมสุขภาพ, ผู้สูงอายุ, กิจกรรม
ABSTRACT
This research had the objectives to study and analyze the elderly behaviors and to
present a participatory forms in health promotion for the elderly in RSAO, Wang nua district,
Lampang province by applying the qualitative research method and using a In-dept INterview as
the research tool with group meetings and discussions in data collection from a sample of the
elderly who were the members of the schools for the elderly RSAO, Wang nua district, Lampang
province and using content analysis for descriptive research result. The research findings revealed
that health promotion was one of the missions of the municipality using the mechanic of schools
for the elderly in promoting health for the elderly which had inserted training curriculums to
create knowledge to care for their own health of the elderly, suitable exercise activities according
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to their potentials and training curriculums for producing merchandise or community products
from local resources. Moreover in the health promotion for the elderly for members of the
schools for the elderly in Rongkhoh sub-district, Wang nua district, Lampang province that could
do more was to create learning to invent exercising equipment that could use leftover materials
and equipment that could be found at home to make exercising equipment including sales as
products of the schools for the elderly and used the money from the sales to conduct other
activities for the schools for the elderly and make merit in various forms which created mental
happiness for the elderly in Rongkhoh schools for the elderly, Wang nua district, Lampang
province.
Keywords : Health promotion, The Elderly, Activities
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันสังคมไทยกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสาคัญ คือ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการเตรียมการรับมือกับภาวะที่กาลังเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีการจัดทาแผนผู้สูงอายุแ ห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เป็นแผนระยะยาวของคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี โดยแผนผู้สูงอายุแห่งชาติมียุทธศาสตร์ของแผนด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุเน้นการส่งเสริมความรู้ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น ในด้านของผู้สูงอายุต่างมีความกังวลต่อการเผชิญช่วงวัยแห่งการ
เปลี่ยนผ่านของชีวิตที่อาจเป็นสาเหตุกระทบต่อการดาเนินชีวิต หรือกระทบต่อ การปรับระบบวิถีการดาเนินชีวิตใหม่
ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ทั้งความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือร่างกาย (Physiological)
ด้านอารมณ์ (Emotional) ด้านการเรียนรู้ สติปัญญา (Cognitive) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) และสถานภาพทาง
สังคม (Social Status) (จรัญญา วงษ์พรหม และคณะ. 2558) แม้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุผลที่ตามมา คือ ผู้อยู่
ในวัยแรงงานต้องรับภาระมากขึ้นในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ข้อมูลในปี พ.ศ. 2523 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราส่วนเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุเท่ากับ 10 คน และลดลงเหลือเพียง 6 คน ในปี พ.ศ. 2553 แสดงว่าคนที่อยู่ในวัยแรงงานเพียง 6 คน ต้อง
เลี้ยงดูผู้สูงอายุจานวน 1 คน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ และในปี พ.ศ. 2563 จะลดเหลือจานวน 4 คน โดยพิจารณา
จากอัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุ (potential support ratio) ซึ่งหมายถึง จานวนคนในวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี)
เทียบกับจานวนผู้สูงอายุ 60 ปี อัตราการเกื้อหนุนผู้สูงอายุที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอายุ
ในอนาคตอันใกล้ เพราะถ้าคนในวัยแรงงานซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประเทศไม่เพียงพอ
ย่อมจะมีผลกระทบต่อการจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุในอนาคตด้วยเช่นกัน (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2556)
ทั้งนี้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ หน่วยงานภาครัฐที่ต้องตระหนัก
และมีการเตรียมการด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งระดมทรัพยากรและสหวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี การคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุการจัดสวัสดิการให้
สามารถเข้าถึงบริการที่จาเป็นขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิต ตลอดจนการสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อสร้างความ
มั่นคงให้กับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง (สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ. 2556) ด้านสาธารณสุขต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียม
รับมือกับกับปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ในด้านสวัสดิการควรจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง เพื่อให้ก้าวสู่วัยผู้สูงอายุที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความรักและเอาใจใส่
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ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี (เจษฎา นกน้อย และวรรณภรณ์ บริพันธ์. 2560) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน ทั้งนี้จากการดาเนินการลงพื้นที่
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ ตาบลวังเหนือ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เป้าหมาย
ในการทางานร่วมกันระหว่าง สสส. และมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน ในวันที่ 17
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้าน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ
ตาบลวังเหนือ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนผู้สูงอายุ ที่จะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน คือ “สุขภาพผู้สูงอายุ” โดยประเด็นปัญหาที่ร่วมกันวิเคราะห์และนาเสนอนั้นปัญหาและความต้องการเบื้องต้น
ทาให้ทราบว่ากลุ่มผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการออกกาลังกาย เพื่อเป็นการผ่อนคลายช่วงเย็นหลังจากว่างจากกิจกรรม
ประจาวันภายในชุมชนของตนเอง โดยอาศัยศาลาประจาหมู่บ้านเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพราะมีความกว้างขวางและ
เอื้อต่อการออกกาลังกาย จึงมีความต้องการเครื่องออกกาลังกายที่ยึดติดกับพื้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมสาหรับ
ออกกาลังกายที่เหมาะสม และเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ต่อไป ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์
ด้านสุขภาพที่ดีต่อผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัด
ลาปาง
2. เพื่อเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่เรียนอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุร่องเคาะ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 3 ทั้งชายและหญิง และ
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ
การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุร่องเคาะ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 3 มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ และเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุร่องเคาะ และร่วม
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งรูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กรอบแนวคิดและกรอบกระบวนการในการวิจัย
การดาเนินโครงการวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบกระบวนการวิจัยภายใต้การทบทวนวรรณกรรมและ
การกรอบวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อให้การดาเนินการวิจัยสาเร็จตามวัตถุประสงค์การวิจัยภาพที่ 1 ซึ่งกรอบแนวคิด
การวิจัยประยุกต์ตามแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย
ขั้นทาความเข้าใจปัญหา
ดาเนินโครงการระยะเริม่ ต้นโดย
ศึกษาปัญหาร่วมกันกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้บริหาร นักวิชาการ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง อบต.ร่องเคาะ

ขั้นกาหนดรูปแบบ
แนวทางดาเนินงาน

ขั้นดาเนินการ

สร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุแบบมี
ส่วนร่วม
1. ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัย
2. ยกร่างรูปแบบกิจกรรมโดย
สังเคราะห์จากข้อค้นพบจากการ
ดาเนินโครงการระยะเริ่มต้นเชิง
นโยบาย
3. ร่วมดาเนินโครงการ

การนารูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ
แบบมีส่วนร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย

นวัตกรรมที่ได้รับ
1. ได้รูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้สูงอายุ
2. ได้นวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สร้างความร่วมมือกับผูบ้ ริหาร นักวิชาการ
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับอบต. ร่องเคาะ
เพื่อขับเคลือ่ นนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ ูงอายุ

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง” คณะผู้วิจัยได้ทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ใช้พื้ นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง เครื่องมือการวิจัย คือ การประชุมและการจัดเวทีลงพื้นที่เสวนา
กับผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
ประชากร : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีประชากร คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มี
ทั้งหมด 1,530 คน ได้แก่ ประชากรผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ
จังหวัดลาปาง 17 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น เพศชาย จานวน 750 คน และเพศหญิง จานวน 780 คน (สานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง ที่ว่าการอาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
กลุ่มตัวอย่าง : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณ ภาพที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก คณะผู้วิจัยได้ใช้
เทคนิ ค การสุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง การสุ่ ม ที่ อ าศั ย และไม่ อ าศั ย ความน่ า จะเป็ น โดยการสุ่ ม แบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยเจาะจงไปที่กลุ่มผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้นาและผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในพื้นที่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : การดาเนินการวิจัยใช้เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งกาหนดประเด็นและข้อคาถามที่ต้องการและตอบโจทย์ วัตถุประสงค์และคาถามในการวิจัย
รวมทั้งการเปิดข้อคาถามที่เกิดขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อขยายผลของเนื้อหาและผลการศึกษาให้ได้ข้อมูลเพิ่ม
มากขึ้น โดยการสัมภาษณ์ใช้ทั้งการสัมภาษณ์ด้วยการนัดหมายก่อนล่วงหน้ากับการสัมภาษณ์เฉพาะหน้าเมื่อเกิด
ประเด็นที่น่าสนใจ รวมทั้งใช้เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อย ด้วยการนาข้อมูลในข้างต้นมาวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อเติม
เต็มข้อมูลต่าง ๆ ทั้งสภาพปัญหา และตามวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปางด้วยเครื่องออกกาลังกายที่เหมาะสม
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การวิเคราะห์ข้อมูล : เนื่องด้วยการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นกระบวนการแบบมี ส่วนร่วมดังนั้น
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยมุ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) ในการวิเคราะห์โดยเชื่อมโยง
กับคาถามการวิจัย โจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย
ผลการวิจัย
จากการดาเนินโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง” ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อทาการสารวจข้อมูล ด้วยกลไกการเสวนา
กลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนามาบูรณาการกับข้อมูลเชิงประจักษ์และการหนุนเสริมการดาเนินงานวิจัย
ให้มีความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดหัวข้อต่อไปนี้
การวิเคราะห์กิจกรรมและความต้องการของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ ตาบลวังเหนือ
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
จากการจัดเวทีเสวนา พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะมีความรับผิดชอบประชาชนในพื้นที่ทั้งสิ้น
17 หมู่บ้าน โดยประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวัย ได้แก่ (1) แรกเกิด (2)
วัยเรียน (3) วัยรุ่น (4) วัยทางาน และ (5) ผู้สูงอายุ โดยกลุ่มผู้สูงอายุเริ่มตั้งแต่อายุ 50 ปี ขึ้นไป จัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและเมื่อเว้นจากช่วงเกษตรกรรมจะรับจ้างทั่วไปภายในชุมชน
รายได้ส่วนใหญ่มาจากบุตรหลานที่เดินทางเข้าไปทางานในเมืองใหญ่ส่งกลับมาให้ใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน และให้
ผู้สูงอายุไว้ใช้จ่ายเมื่อยามต้องเลี้ยงดูหลานให้กับตนเอง กลุ่มผู้สูงอายุบางกลุ่มได้ทากิจกรรมยามว่างร่วมกันแบ่งกิจกรรม
ตามความสนใจและความถนัด เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม และเป็นกิจกรรมยามว่างที่ได้มาพบปะพูดคุยกันในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เช่น การทาข้าวถัก นาไปประดับในงานประเพณี ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ในประเด็นปัญหา พบว่า ปัญหาที่พบ
จากการเสวนากลุ่มย่อยในครั้งนี้ พบว่า ผู้สูงอายุประสบกับปัญหา 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า (2)
ผู้สูงอายุที่ติดสังคม (3) ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน และ (4) ผู้สูงอายุที่ติดเตียง ทั้ง 4 ปัญหาของผู้สูงอายุถือเป็นปัญหาที่มีจานวน
เพิ่มมากขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ ซึ่งทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะผลักดัน
เชิงนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยส่งเสริมให้มีการก่อตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น
เน้นการเข้าร่วมสังคมและการทากิจกรรมร่วมของกันผู้สูงอายุภายใต้การเข้ามาเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ และเชื่อมโยง
เครือข่ายการทางาน ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล กานันและผู้ใหญ่บ้าน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ โดยกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลและศักยภาพผู้สูงอายุมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 ณ ศาลาประจาหมู่บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 6 ต.ร่องเคาะ ดังภาพที่ 2 ต่อไปนี้
ภาพที่ 2 การดาเนินกิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและศักยภาพผู้สูงอายุ ต.ร่องเคาะ
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ในขณะที่ประเด็นความต้องการของผู้สูงอายุเพื่อนาไปสู่การสร้ างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อนาไปสู่การ
ขยายผลเชิงกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น ในเวทีเสวนาได้สะท้อนข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุสามารถ
แบ่งออกเป็นความต้องการ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความต้องการด้านสุขภาพ เช่น เครื่องออกกาลังกาย เป็นต้น (2) ความต้องการ
ด้านรายได้และอาชีพ และ (3) ความต้องการด้านกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น การออกกาลังกาย การสวดมนต์
เป็นต้น
การดาเนินกิจกรรมผู้สูงอายุภายใต้รูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลร่องเคาะ
การดาเนินการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตาบลร่องเคาะ ผ่านรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นมีการบริหารจัดการ
โรงเรียนผู้สูงอายุมีความมั่นคงจึงได้มีการจัดตั้งกองทุนไว้สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุได้มีเงินออม ได้แก่ (1) เงินออมฌาปนกิจ
มีการเก็บเงินแรกเข้ากองทุน คนละ 20 บาท และแบ่งเงินสาหรับช่วยงานศพละ 200 บาท ปัจจุบันมีเงินในกองทุน
ประมาณ 80,000 – 90,000 บาท (2) เงินออมเพื่อนช่วยเพื่อน เก็บเงิน คนละ 10 บาท เพื่อเก็บเป็นกองทุนสาหรับ
ช่วยเหลือเงินออมฌาปนกิจ และ (3) เบี้ยผู้สูงอายุ เป็นเงินสนับสนุน ผู้สูงอายุจากนโยบายของรัฐบาล โดยจัดสรร
ให้เป็นเงินเบี้ยสาหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมของการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุร่องเคาะ แบ่งออกเป็นกิจกรรมช่วงเช้า และกิจกรรมช่วงบ่าย มีการสลับหมุนเวียนตามความเหมาะสม เช่น
การออกกาลังด้วยอุปกรณ์ การเรียนจักรสาน การเรียนนวดแผนไทย การเรียนฟ้อนเจิง และการเรียนรู้ในกลุ่มสุขศึกษา
หรือการดูแลสุขภาพ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในส่วนต่าง ๆ มาให้ความรู้ โดยผลของกิจกรรมต่าง ๆ มักมีจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการออกกาลังกาย พบปะพูดคุย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้ง
การสร้างรายได้เสริมจากการผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาและจาหน่ายในนามโรงเรียนผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 3 ต่อไปนี้
ภาพที่ 3 กิจกรรมการสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ และผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ ตาบลวังเหนือ
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
จากการวิเคราะห์การดาเนินงาน กิจกรรมและความต้องการของผู้สูงอายุในตาบลร่องเคาะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งสะท้อนความคิดเห็นด้านความต้องการ
ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) ความต้องการด้านสุขภาพ เช่น เครื่องออกกาลังกาย เป็นต้น (2) ความต้องการด้านรายได้
และอาชีพ และ (3) ความต้องการด้านกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจากความสามารถและศักยภาพของผู้สูงอายุ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลร่องเคาะ ที่มีความเข้มแข็งในกิจกรรมของการนันทนาการ และการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ด้วยการอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน ผนวกกับการได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ได้สอนและพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์
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ที่โดดเด่นเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุร่องเคาะ และสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
และจากประเด็นความต้องการข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงดาเนินการเพื่อบูรณาการความต้องการทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่
ความต้องการเครื่องออกกาลังกาย ความต้องการรายได้และอาชีพ และความต้องการกิจกรรมการออกกาลังกาย
เพื่อกาหนดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุภายใต้การมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ภายหลังดาเนินการวิเคราะห์ความต้องการและการนาเสนอกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมพิจารณาของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดกิจกรรมกิจกรรม “การประดิษฐ์เครื่องออกกาลัง
กายจากวัสดุและภูมิปัญญาท้องถิ่น ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการมี ส่วนร่วมของผู้สูงอายุ การใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชน
และสามรถนาเอาสิ่งประดิษฐ์ไปสร้างสรรค์หรือต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งการดาเนินกิจกรรมได้จัดขึ้น
ภายในกิจกรรมของโครงเรียนผู้สูงอายุ และจัดทาฐานการเรียนรู้เพื่อทาเครื่องออกกาลังกายจากวัสดุและภู มิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อนามาใช้ในการออกกาลังกายพื้นฐานสาหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (1) ไม้หนีบบริหารมือ (2) ยางรัด
ตรึงใจ และ (3) กะลาพาเพลิน โดยวัสดุที่ใช้ในการทาเครื่องออกกาลังกายสามารถหาได้จากในชุมชนและสามารถ
ประยุกต์ใช้กับวัสดุที่เหลือใช้ได้ เป็นกิจกรรมเพื่อ สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในโรงเรียนผู้สูงอายุ ผ่านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากนักเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการทาให้กับเพื่อนๆ ผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ และภายหลังการผลิตสามารถนากลับไปใช้ที่บ้าน พัฒนาให้เกิดความสวยงามเพื่อนาไปจาหน่าย รวมทั้ง
สามารถผลิตขึ้นมาจานวนมากเท่าที่ต้องการภายใต้จานวนวัสดุที่มีอยู่ภายในชุมชน
ภาพที่ 4 การสาธิตและสอนทาอุปกรณ์ออกกาลังกายจากวัสดุในท้องถิ่น โดยครูภูมิปัญญาโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลร่องเคาะ

ภาพที่ 5 ผู้สูงอายุทดลองสาธิตการใช้อุปกรณ์ออกกาลังกายที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง
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ภาพที่ 4 และภาพที่ 5 เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการประดิษฐ์อุปกรณ์การออกกาลังกายโดยใช้
วัสดุท้องถิ่น ซึ่งสามารถหาได้ง่ายและมีวิธีการทาที่ผู้สูงอายุสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาได้ อาทิเช่น อุปกรณ์ออกกาลังกาย
ไม้หนีบบริหารมือ ซึ่งใช้ไม้ไผ่ปล้องเล็กซึ่งสามารถหาได้ในชุมชนทั่วไปโดยสามารถใช้ในการบริหารมือเพื่อลดอาการ
ปวดเมื่อยหรือการเกิดพังผืดในฝ่ามือได้ อุปกรณ์ยางรัดตรึงใจที่ใช้หนังยางรัดในการทาโดยนามาต่อ ๆ กันแล้วสามารถใช้
เพื่อช่วยในการออกกาลังกายในการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อได้ และกะลาพาเพลินเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กะลามะพร้าวในการประดิษฐ์
พร้อมกับเชือก ซึ่งสามารถนามาช่วยในการออกกาลังกายในการบริหารแขนและการขยับร่างกาย รวมทั้งการออกกาลังกาย
ร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วย และจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทาให้ผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้ที่สามารถนาไปประดิษฐ์เครื่องออกกาลังกายไว้ใช้เองได้ที่บ้าน ซึ่งได้รับความสนใจในการทากิจกรรม
เป็นอย่างดี ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทากิจกรรมคณะผู้วิจัยได้ประสานงานร่วมกับนักวิชาการและครูผู้สอนให้คิดค้น
ท่าออกกาลังกายเพื่อเป็นเอกลักษณ์ให้กับโรงเรียนผู้สูง อายุร่องเคาะ และสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
ประกอบท่าและประกอบเครื่องออกกาลังกายทั้ง 3 ชนิดต่อไป
ภาพที่ 6 อุปกรณ์การออกกาลังกายที่ผู้สูงอายุประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุที่หาได้ในชุมชน

อภิปรายผล
ภายใต้การดาเนินโครงการวิจัยซึ่งผู้วิจัยใช้เครื่องมื อและเทคนิคการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อนาเสนอผลการศึกษาและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยประกอบด้วยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้สูงอายุ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง และเพื่อเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ ตาบลวังเหนือ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง และการดาเนินการ
วิจัยซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินงานในระยะที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 คือ การนาเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้น จากการดาเนิ นการในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นระยะแรกโดยได้ผลการดาเนินการวิจัยดัง
นาเสนอในผลการวิจัยนั้นสามารถอภิปรายผลการวิจัยโดยจาแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ อาเภอวัง
เหนือ จังหวัดลาปาง จากการศึกษาซึ่งสะท้อนข้อมูลและวิเคราะห์ได้ว่า ผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบล ร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ
จังหวัดลาปาง มีลักษณะของการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ มีบทบาทในการขับเคลื่อน
การรวมกลุ่มและพัฒนาการรวมกลุ่มให้เกิดเป็นโรงเรียนผู้ สูงอายุ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหน่วยเชื่อมโยงกิจกรรม
ผู้สูงอายุ องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดาเนินการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมและเป็นสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นมักจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้า นการดูแลรักษาสุขภาพ
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การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเอง ซึ่งการใช้กลไกโรงเรียนผู้สูงอายุช่วยในการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ
ได้ทากิจกรรมและทาให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมในการให้ความสนใจการดูแลสุขภาพ การหันมาให้ความสนใจกับสังคม
รอบข้างหรือเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสังคมเพิ่มมากขึ้นอันนาไปสู่การสร้างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจผู้อายุ ซึ่งการดาเนินการ
ภายใต้บทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะที่ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมในการออกกาลังกาย
และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านกลไกของโรงเรียนผู้สูงอายุประจาตาบลนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับ เชียง เภาชิต
และพรรณราย เทียมทัน (2559) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งได้นาเสนอรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย กิจกรรม 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่1 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถตนเอง
และการปฏิบัติตัวในการออกกาลังกาย ขั้นตอนที่ 2 การเสนอตัวแบบ ขั้นตอนที่ 3 การสาธิตการออกกาลังกายและ
การฝึกปฏิบัติในการออกกาลังกายของผู้สูงอายุ ขั้นตอนที่ 4 การอภิ ปรายกลุ่มและสรุปผลการออกกาลังกาย และ
ขั้นตอนที่ 5 การให้สิ่งชักนาการกระทา โดยการกระตุ้นเตือนด้วยคาพูด การให้กาลังใจ หรือให้รางวัลกับผู้ที่มีการ
ออกกาลังกายสม่าเสมอ
หรือแม้กระทั่งผลการศึกษาของอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน , วาริน แนวกลาง, วีรยา ย่อยกระโทก, สมพิศ คามณี ,
อรอุมา เดชทุ่งคา และอารญา สิมมา (2558) การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดจิก อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุประกอบด้วย พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด และ
พฤติกรรมด้านการออกกาลังกาย ทั้งนี้ทางด้านความต้องการของผู้สูงอายุในประเด็นของกิจกรรมเพื่อนไปสู่การส่งเสริม
สุขภาพรวมทั้งสามารถสร้างโอกาสทางด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุของตาบลร่องเคาะนั้น สอดคล้องกันกับการศึก ษา
ของนรินทร์ หมื่นแสน และสุชาดา ไกรพิบูลย์ (2557) ทาการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุหมู่บ้านทุ่งหลุก อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ระบุถึงปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ
ในประเด็นเดียวกันคือ สภาพปัญหาของผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพ มีโรคประจาตัว สุขภาพไม่แข็งแรง,
ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านจิตใจ เหงาและเครียด, ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านการประกอบอาชีพส่วนความต้องการของผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย ความต้องการด้านสุขภาพที่ดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีสถานที่ออกกาลังกาย และทากิจกรรม
ร่วมกัน, ความต้องการในการเอาใจใส่จากครอบครัวและคนใกล้ชิด รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของสุขภาพ และ
ความต้องการของผู้สูงอายุในด้านของการมีรายได้เสริมหรือมีอาชีพเสริม
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วน
ตาบลร่องเคาะ ตาบลวังเหนือ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง โดยในประเด็นของการนาเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุนั้นจากการวิเคราะห์ความต้องการและแนวทางในการดาเนินกิจกรรมเพื่อนาไปสู่
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุนั้นจากผลการวิจัยได้นาเสนอรูปแบบของกิจกรรมที่บูรณาการตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุผ่านการนาเสนอจากเวทีเสวนาโดยกาหนดเป็นกิจกรรมการอบรมเพื่อากรประดิษฐ์อุปกรณ์ออกกาลังกายที่
สามารถใช้ได้จริง โดยนาวัสดุอุปกรณ์จากชุมชนมาใช้ในการประดิษฐ์และสามารถพัฒนา ตกแต่งเพื่อนาไปจาหน่า ย
ทั้งในชุมชนและนอกชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และผู้สูงอายุ
ในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสามารถนาไปประดิษฐ์ต่อที่บ้านเพื่อใช้งานต่อไปได้ โดยเป็นกิจกรรมแรก
ก่อนที่จะมีการนาเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในองค์รวมของการดาเนินงานในระยะที่ 2 ต่อไป ซึ่งผลการศึกษาในระยะที่
1 ซึ่งได้เชื่อมโยงความต้องการของผู้สูงอายุ การนาเสนอกิจกรรมและการตัดสินใจเลือกกิจกรรม รวมทั้งการเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงให้เห็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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กับฤทธิชัย แกมนาค และสุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ (2559) ที่ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัด เชียงราย ซึ่งได้นาเสนอรูปแบบของกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ ทั้งหมด 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมธรรมบาบัด กิจกรรมข่วงผญา กิจกรรม
ออกกาลังกาย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมอาชีพเสริมสาหรับผู้สูงอายุ เสริมรายได้ผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย
และได้จัดทาโครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพการศึกษาของผู้สูงวัยด้วยภูมิปัญ ญาไทยพื้นบ้าน แห่งล้านนา
ของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการออกกาลังกายและกีฬาผู้สูงอายุ กิจกรรมการประกอบ
อาชีพเสริมรายได้ ซึ่งการดาเนินงานในกิจกรรมตามโครงการพบว่าได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายสามารถ
ดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ศึกษาเฉพาะกรณีโดยมุ่งศึกษากับผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ
จั งหวัดล าปางภายใต้ การก าหนดพื้ นที่ เป้ าหมายการวิจั ยร่วมระหว่ างแหล่ งทุ น พื้ นที่ เป้ าหมายกั บมหาวิ ทยาลั ย
ประกอบการการดาเนินการวิจัยยังอยู่ใ นระยะที่ 2 ซึ่งผลการศึกษาที่นาเสนอเป็นผลการศึกษส่วนหนึ่งที่ได้จากการ
วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ดังนั้นการศึกษายังคงดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทั้งนี้การศึกษา
วิจัยเชิงต่อยอด ผู้วิจัยสามารถขยายผลการศึกษาโดยมุ่งศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุอันเกิดจากผลการศึกษาวิจัยนี้กับกลุ่มหรือชุมชนอื่นๆที่มีการดาเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้ง
ดาเนินการและนาเสนอผลการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเป็นการยืนยันเชิงทฤษฎีจากข้อค้นพบในการวิจัยนี้
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วงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ บ้านสมุน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
SEO LONG NAN OF CHAO KAEW CHAROEN SILP BAND, BAAN SAMON, DU TAI SUB-DISTRICT,
MUEANG DISTRICT, NAN PROVINCE
ปิยาภา คชาศักดิ1์ พัชราภรณ์ ทุเรียน2 พิมพ์ชนก สุวรรณคีรี3 และ นริศรา พันธุ์ธาดาพร4
Piyapa Kachasak1 Patcharaporn Turien2 Pimchanok Suwankeeree3 and Narisara
Phuntadaporn4
1,2,3นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง วงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ บ้านสมุน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาประวัติความเป็นมาของวงซอล่องน่าน ศึกษาบทเพลงและ ทานองเพลง
ที่ใช้ในการบรรเลงงานอวมงคล พิธีกรรม งานมงคล และบทบาทของวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์
ผลการวิจัยพบว่า วงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ บ้านสมุน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 โดย นายทศพล บุรวัฒน์ และมีสมาชิกทั้งหมด 8 คน มีโอกาสได้บรรเลงในงานต่างๆ จน
ได้รับความนิยมในจังหวัดน่าน วงซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์ใช้เพลงในการบรรเลงแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
งานมงคล จะเริ่มต้นบรรเลงด้วยเพลงฟ้อน เช่น เพลงปั่นฝ้าย เพลงซอพม่า และจบลงด้วย เพลงลา เช่น เพลงอื่
อหรือตารายา เป็นต้น งานอวมงคล จะบรรเลงเพลงปราสาทไหว ในพิธีแห่ศพ ซึ่งจะไม่มีการฟ้อนและการขับซอ
และประเภทงานพิ ธีก รรมจะบรรเลงเพลงเช่ น เดี ย วกั บ งานมงคล การแต่ งกาย ของวงซอล่ อ งน่ า นยั งคงรัก ษา
เอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน คือ เสื้อลายน้าไหล ส่ วนเครื่องดนตรีจะมีลักษณะเฉพาะของจังหวัดน่าน คือ สะล้อก๊อบ
และปิน ที่ใช้บรรเลงประกอบกับการฟ้อนแง้นที่มีลีลาท่าทางอ่อนช้อยคล้ายกับกีฬายิมนาสติก เพื่อดึงดูดความสนใจ
และให้ความเพลิดเพลินความสนุกสนานแก่ผู้ชม
จากการวิจัยเรื่อง วงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ บ้านสมุน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป็นการสืบทอดการบรรเลงตามแบบแผนตั้งแต่ดั้งเดิม และควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้คุณค่า
ของวงซอล่องน่านสืบไป
คาสาคัญ : วงซอล่องน่าน, คณะช่อแก้วเจริญศิลป์, บ้านสมุน, จังหวัดน่าน
ABSTRACT
The research of Chao Kaew Charoen Silp band, Baan Samon, Du Tai Sub-district, Mueang
District, Nan Province, is a qualitative research. This research was aim to study the background of
Seo Long Nan band, songs and the melody that used to perform the misfortune, worship,
auspicious ceremony, and the role of Seo Long Nan of Chao Kaew Charoen Silp band.
The result of this research was found that Seo Long Nan of Chao Kaew Charoen Silp
band, Baan Samon, Du Tai Sub-district, Mueang District, Nan Province, was established in 2006 by
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Mr. Thotsapol Bunrawat and there are has 8 members. They had the opportunity to perform in
various events and until It has been popular in Nan province. Which in Seo Long Nan of Chao
Kaew Charoen Silp band, there are three types of the playing a musical instrument that is, first,
the auspicious ceremony its begins with a song of Lanna Thai dance such as Phleng Pun Fai
( spinning cotton song) , Phleng Seo Phamar ( Burmese fiddle song) , and then ended with the
farewell song such as Eu song or Tam La Ya song etc. Next, the misfortune its will be playing the
Phleng Phra Sat Wai in the funeral rites. Which there will be no Lanna Thai dancing and fiddle
playing. Finally, it is a ritual that played a musical instrument like the auspicious ceremony and
the costume of Seo Long Nan band is still maintain the identity of Nan province. There are Nam
Lai shirts (water flow shirts pattern). In addition, the instrument has a unique characteristic of Nan
Province, there are Sa-Low-Gob (also known informally as a fiddle) and Pin that playing a musical
instrument with Fon-Ngaen (Thai folk dance), which is a Thai folk dance was be gentle like a
gymnastic style. To attract and entertain the audience.
According to the research of Seo Long Nan of Chao Kaew Charoen Silp band, Baan
Samon, Du Tai Sub-district, Mueang District, Nan Province. It is the successor to playing the
instrument based on the traditional convention and it should be conservative for the later
generation to learn the value of the Seo Long Nan band.
Keywords : Seo Long Nan of Chao Kaew Charoen Silp band, Baan Samon, Du Tai Sub-district,
Mueang District, Nan Province
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและประเพณีความเชื่อทางไสยศาสตร์และ
โหราศาสตร์ สามารถเห็นได้ในรูปแบบของศิลปะและพิธีกรรม เครื่องดนตรีที่เป็นของชนพื้นบ้านพื้นเมืองดั้งเดิม ใน
ภูมิภาคนี้มีอยู่อย่างเดิมบ้างแล้ว เช่น ขลุ่ย ปี่ สะล้อ ตะล้อหรือทะล้อ ซึง กลอง ฆ้อง ติ่ง แคน ดังปรากฏในหลักฐาน
อยู่ในหนังสือ นิราศหริภุญไชย ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีนี้ มีไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมของชนพื้นบ้าน ตามความเชื่อ
และความศรัท ธาของแต่ ละชนเผ่ า แต่ ละท้ องถิ่น ครั้น มีก ารแบ่ งอาณาบริเวณออกเป็ น แคว้น ขนมธรรมเนี ย ม
ประเพณีของแต่ละแคว้นจึงถูกกาหนดขึ้นและถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นเหตุให้เกิดความแตกต่างกันในแต่ละแคว้น
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่ใหญ่ๆ ดังนี้ เขตพื้นที่ที่ 1 ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง มี
ศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่ที่ 2 ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ บางส่วนของจังหวัดเชียงราย พระเยา และ
อาเภอลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีศูนย์กลางอยู่ที่ จังหวัดน่าน เขตพื้นที่ที่ 3 ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัด
เดียว ซึ่งความแตกต่างของแต่ละพื้นที่นี้เป็นตัวบ่งบอกให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น
ทางด้านดนตรีและสาเนียงของการขับซอก็จะแตกต่างกัน (ธีรยุทธ ยวงศรี, 2540, น. 47)
เมืองน่านหรือจังหวัดน่านตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีหุบ
เขาซับซ้อนอุดมไปด้วยป่าไม้และมีแม่น้าสายสาคัญที่ไหลผ่านคือ “แม่น้าน่าน” ที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมและประเพณี
อั น งดงามของจั งหวั ด น่ า น โดยรับ อิ ท ธิ พ ลมาจากอาณาจั ก รล้ า นนาในอดี ต คนทั่ ว ไปมั ก เข้ า ใจว่ า “ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมของเมือ งน่ านเหมื อนกับ จั งหวัด อื่น ๆในเขตล้ านนา” แต่แท้ จ ริงไม่ได้เป็ น เช่ น นั้ น ทั้ งหมด เพราะยังมี
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วัฒนธรรมด้านดนตรีอยู่หลายแขนงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมืองน่าน ได้แก่ วงกลองคุม วงกลองอืด วงกลองล่องน่าน
ฟ้อนล่องน่าน และซอล่องน่าน เป็นต้น (ยุทธพร นาคสุข, 2550, น. 2) ซึ่งในจังหวัดน่านผู้คนจะนิยมนาคณะซอล่อง
น่านมาแสดงหรือใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ คณะซอล่องน่านในจังหวัดน่านมีอยู่ด้วยกันหลายคณะ แต่จะมี
คณะซอล่องน่านที่เด่นๆ เพียงไม่กี่คณะของจังหวัดน่าน เช่น ซอล่องน่านคณะอินทร์สน ซอล่องน่า นคณะอรุณศิลป์
และ ซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์ เป็นต้น (ทศพล บุรวัฒน์, 2560, สัมภาษณ์)
วงซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์ เป็นคณะหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการขับซอล่องน่าน ตั้งอยู่ที่บ้านสมุน
ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ก่อตั้งโดยนายทศพล บุรวัฒน์ ซึ่ งนายทศพล บุรวัฒน์ ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
พ่อครูคาผาย นุปิง (ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงพื้นบ้าน)
พ่อครูทองคา มาละ พ่อครูอินทร์สน ปันคา และพ่อครูสมาน กิตติปัญญา ในปี พ.ศ. 2549 นายทศพล
บุรวัฒน์ ได้ตั้งคณะซอล่องน่านเป็นของตน ชื่อว่า “คณะช่อแก้วเจริญศิลป์” โดยมีนายทศพล บุรวัฒน์ เป็นช่างปิน
และช่างซอชาย นายณัฐพล สุขใจ เป็นช่างปิน นายโกมล สุทธิ เป็นช่างสะล้อ นางจาเนียง ชาญธัญกรรม และนาง
โฉมยงค์ ขัติยะ เป็นช่างซอหญิง นางสาววนิดา เสนจอม และนางสาวมรกต สีแดง เป็นช่างฟ้อน การบรรเลงวงซอ
ล่องน่านจะนิยมใช้สะล้อก๊อบ โดยมี ช่างซอชายเป็นคนถามและช่างซอหญิ งเป็นคนโต้ตอบเรียกว่า “คู่ถ้อง” ใช้
บรรเลงในงานมงคล งานอวมงคล (ในงานศพไม่นิยมการขับซอแต่จะเพิ่ม กลองเต่งถิ้ง กลองป่งโป้ง ฉิ่ง และ ฉาบ)
และงานพิธีกรรมไหว้ครู ลักษณะที่สาคัญของวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ คือจะรักษารูปแบบการขับซอ
ดั้งเดิมของเก่า จะไม่นาเพลงตามยุคสมัยใหม่มาร่วมกับการขับซอ และมีลักษณะของการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์
คือ ผู้ชายจะสวมกางเกงขายาวสีดาและสวมเสื้อลายน้าไหล ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น นอกจากนี้วงซอล่องน่าน คณะช่อ
แก้วเจริญศิลป์เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้มีความชานาญและเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการตีกลองสะบัดชัย
ตามแบบอย่างเมืองน่านแท้ และได้รับเกียรติเป็นพ่อครูกลองสะบัดชัยของจังหวัดน่าน ในปี พ.ศ. 2550 และรางวัล
ชนะเลิศการประกวดจ้างซองานอนุสรณ์ รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดิน ในปีพ.ศ. 2554 (ทศพล บุรวัฒน์, 2560,
สัมภาษณ์)
คณะผู้วิจัยเห็นว่าซอล่องน่านเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีผู้สนใจที่
จะสืบทอด เมื่อสังคมยุคใหม่เกิดขึ้นก็มีการนาเพลงลูกทุ่งหรือเพลงสตริงเข้ามาบรรเลงร่วมกับการขับซอ ทาให้การ
บรรเลงซอล่องน่านตามแบบเดิมได้เปลี่ยนไป ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวงซอล่อง
น่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด วงซอล่องน่านซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวจังหวัดน่านให้คง
อยู่สืบไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ บ้านสมุน ตาบลดู่ใต้ อาเภอ
เมือง จังหวัดน่าน
2. เพื่อศึกษาบทเพลงและทานองเพลงที่ใช้ในการบรรเลงงานอวมงคล พิธีกรรม และงานมงคลของวงซอ
ล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์
3. เพื่อศึกษาบทบาทวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ขับซอ หมายถึง การขับร้องหรือขับลานาเพลงพื้นบ้านล้านนาของภาคเหนือ
คู่ถ้อง หมายถึง การขับซอโต้ตอบกันระหว่างช่างซอชายและช่างซอหญิง
ช่างซอ หรือ จ้างซอ (ภาษาถิ่นของภาคเหนือ) หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่ขับร้องหรือขับลานาประกอบการ
บรรเลงวงซอล่องน่าน เป็น พ่อเพลงซอ แม่เพลงซอ มีทั้งช่างซอชายและช่างซอหญิง
ช่างปิน หรือ จ้างปิน (ภาษาถิ่นของภาคเหนือ) หมายถึง เป็นคาที่ใช้เรียกนักดนตรี ผู้ที่ทาหน้าที่ดีดปิน ใน
วงซอล่องน่าน
ช่างสะล้อ หรือ จ้างสะล้อ (ภาษาถิ่นของภาคเหนือ) หมายถึง เป็นคาที่ใช้เรียกนักดนตรี ผู้ที่ทาหน้าที่สะล้อ
ในวงซอล่องน่าน
ช่างฟ้อน หรือจ้างฟ้อน (ภาษาถิ่นของภาคเหนือ) หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่ฟ้อนรา ประกอบการขับซอล่องน่าน
ปิน หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทดีดชนิดเดียวกับซึง มี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ใน
วงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ จะนิยมใช้ ปินหรือซึง ขนาดเล็ก
สะล้อก๊อบ หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทสีชนิดเดียวกับสะล้อ จะมีลักษณะเด่นอยู่ที่นมหรือหย่อง ใช้ใน
การวางตาแหน่งของการใช้นิ้วกดสาย เพื่อให้ตรงกับตาแหน่งของเสียงตัวโน๊ต สะล้อก๊อบ 1 คัน จะมีนมหรือหย่องอยู่
9 นมบ้าง 11 นมบ้าง (ในวงซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์จะนิยมใช้สะล้อก๊อบ 11 นม
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัย เรื่อง วงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญ ศิลป์ บ้านสมุน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง
จังหวัด น่ าน คณะผู้ วิจั ยได้ศึ กษาค้ น คว้าข้ อมูล จากเอกสาร หนั งสื อ งานวิจั ย และการสัมภาษณ์ โดยมี ขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จากการวิจัยเรื่อง วงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ บ้านสมุน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
คณะผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นายทศพล บุราวัฒน์ ตาแหน่ง หัวหน้าวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้ว
เจริญศิลป์ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 7 เทศบาลตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง
2.2 กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว
2.3 เครื่องบันทึกเสียง
2.4 สมุดจดบันทึก
2.5 คอมพิวเตอร์
2.6 เครื่องดนตรี
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย และการสัมภาษณ์ ดังนี้
3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) หนังสือเรื่อง การดนตรี การขับ การฟ้อน ล้านนา ของ ธีรยุทธ ยวงศรี
2) หนังสือเรื่อง ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ของ ผศวิมล จิโรจพันธุ์, ผศ.ประชิด สกุณะพัฒน์, อุดม เชยกีวงศ์
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3) หนังสือเรื่อง ล้านนาคดี นาฏดุริยางการล้านนา ของ สนั่น ธรรมธิ
4) หนังสือเรื่อง ล้านนา สิ่งแวดล้อม สังคม และ วัฒนธรรม ของ สุรพล ดาริห์กุล
5) ตาราเรื่อง ดนตรีเบื้องต้น ของ รศ.ดร โกวิทย์ ขันธศิริ
6) ตาราเรื่อง วัฒนธรรมไทย ของ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7) งานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการถ่ายทอดดนตรีไทยของปราชญ์ของชาวบ้าน ของ กรกฎ
วงศ์สุวรรณ
8) วิทยานิพนธ์เรื่อง ซอล่องน่าน กรณีศึกษาคณะพ่อครูคาผาย นุปิง ของ บูรณพันธุ์ ใจหล้า
3.2 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์
1) http://www.openbase.in.th/node/6557
2) http://lannawisdoms.exteen.com/20090917/entry
3) http://homeworkkid.blogspot.com/2014/01/1.html
4) http://nanwaingsa.myreadyweb.com/article/category-74887.html
3.3 รวบรวมข้อมูลจากการลงภาคสนาม
1) สัมภาษณ์ นายทศพล บุราวัฒน์ ตาแหน่ง ช่างซอวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ ใน
หัวข้อ
- ประวัติความเป็นมาและการรวมวงของวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์
- เพลงที่ใช้บรรเลงในงานมงคล งานอวมงคล และพิธีกรรม
2) สัมภาษณ์ นายโกมล สุทธิ ตาแหน่ง ช่างสะล้อวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ ในหัวข้อ
- เทคนิคการบรรเลงสะล้อ
- การประดิษฐ์เครื่องดนตรี(สะล้อและปิน)
3) สัมภาษณ์ นายณัฐพล สุขใจ ตาแหน่ง ช่างปินวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ ในหัวข้อ
- เทคนิคการบรรเลงปิน
คณะผู้วิจัยมีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลในการลงภาคสนาม ดังนี้
1) วางแผนการดาเนินงาน
2) ศึกษาเส้นทาง การเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 98 หมู่ 7 เทศบาลตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
3) เตรียมแบบฟอร์มและอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์
4) ลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งค้นคว้าวิชาการ
1) หอสมุดแห่งชาติ
2) สานักงานวิทยะบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3) ห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4) หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
5) สานักงานหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6) หอสมุดเยาวชน จังหวัดน่าน
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
จาการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดประเภทของข้อมูลและดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
4.1 ประวัติความเป็นมาของวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ บ้านสมุน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง
จังหวัดน่าน
4.2 บทบาทวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์
4.3 บทเพลงและทานองเพลงที่ใช้ในการบรรเลงงานอวมงคล พิธีกรรม และงานมงคลของวงซอล่องน่าน
คณะช่อแก้วเจริญศิลป์
ผลการวิจัย
1. ประวัติของวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์
1.1 ประวัติส่วนตัว
นายทศพล บุรวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2531 ปัจจุบันอายุ 29 ปี บ้านเลขที่ 98
หมู่ 7 เทศบาลตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน บิดาชื่อ นายคาเบ่ง บุรวัฒน์ มารดาชื่อ นางคาป่วน บุรวัฒน์ เป็น
บุตรคนที่ 1 ในพี่น้องจานวน 3 คน ดังนี้
1. นายทศพล บุรวัฒน์
2. นายทศพร บุรวัฒน์
3. นางสาวศิโรธร บุรวัฒน์
1.2 ประวัติการศึกษา
นายทศพล บุรวัฒน์ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาล
บ้านสวนตาล) ตาบลในเวียง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนนันทบุรี
วิทยา ตาบลไชยสถาน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาน่าน ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
1.3 การศึกษาด้านดนตรี
นายทศพล บุรวัฒน์ เริ่มมีความสนใจทางด้านการซอเมื่อตอนอายุ 13 ปี จากการตามปู่และย่า ไปงานวัด
ตามประเพณีต่างๆ จึงได้เห็นการบรรเลงซอล่องน่าน และเริ่มเรียนกับพ่อครูคนแรก คือ พ่อครูคาผาย นุปิง (ศิลปิน
แห่งชาติสาขาการแสดงพื้นบ้าน) โดยเรียนแบบ “มุขปาฐะ และต่อมาจึงได้ไปเรียนกับพ่อครูทองคา มาละ (เป็นลูกศิษย์
ของพ่อครูคาผายอีกที), พ่อครูอินทร์สน ปันคา (เป็นลูกศิษย์ของพ่อครูไชยลงกา), พ่อครูสมาน กิตติปัญญา, และพ่อครู
บุญล่วง (ไม่ทราบนามสกุล) จน พ.ศ. 2549 นายทศพล บุรวัฒน์ ได้ก่อตั้งวงซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์ขึ้น
โดยมีสมาชิกคือ นายเกนภพ วิฐาน เป็นช่างสะล้อ นายธนวุฒิ เกิดชัย และนายโกวิทย์ เดชสิทธิ์ เป็นช่างปิน นายทศพล
บุรวัฒน์ และนางโฉมยงค์ ขัติยะ เป็นช่างซอซอ เมื่อปี 2551 ได้หยุดวงซอล่องน่าน เพราะได้ลาไปอุปสมบทเป็นพระ
ตามประเพณีทางเหนือ หลังจากบวชได้ 1 ปี 4 เดือน ก็ได้กลับมาทาวงซอล่องน่านอีกครั้ง จนถึงปัจจุบัน
วงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ ได้รับจ้างไปแสดงในงานเทศกาลต่างๆ ทางภาคเหนือจะมี
ประเพณี 12 เดือน เหมือนทางภาคกลางใน 12 เดือน จะมีงานทุกเดือน เช่น งานเลี้ยงผี งานประเพณีผ้าป่า งานกฐิน
งานเปิดกิจการ งานบวช งานแต่งงาน งานวันเกิด งานทาบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น การซอขึ้นบ้านใหม่จะซอตั้งแต่การ
หาช่างมาสร้างบ้านจนบ้านสร้างเสร็จ แล้วก็จะอวยพรให้ผู้อยู่อาศัยนั้นอยู่เย็นเป็นสุข ถ้างานบวชจะซอถึงเรื่ อง
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พระคุณพ่อแม่ การทดแทนพระคุณพ่อแม่ ซอถึงตานานการบวช และการซอถึงเครื่องอัฐบริขารต่างๆ เป็นต้น การแสดง
ในงานต่างๆนั้น จะนั่งกับพื้น ไม่นิยมยืนหรือนั่งบนเก้าอี้ ที่ไม่นิยมนั้นก็เนื่องจากส่วนประกอบของเครื่องดนตรีและ
เวลาในการแสดงไม่เอื้ออานวยต่อการยืนหรือนั่งบนเก้าอี้ ถ้านั่งบนเวที เวทีก็จะสูงประมาณ 30 นิ้ว วงซอล่องล่องน่าน
คณะช่อแก้วเจริญศิลป์จะมี ช่างฟ้อนแง้น 2 คน ช่างปิน 2 คน ช่างสะล้อ 1 คน ช่างซอผู้ชาย 1 คน ช่างซอผู้หญิง 1 คน
จะเรียกว่า “คู่ถ้อง” ช่างซอชายจะเป็นคนถาม ช่างซอหญิงจะเป็นคนตอบ วงซอล่องน่านคณะช่อ แก้วเจริญศิลป์มี
ผลงานต่างๆ ดังนี้

ภาพที่ 1 รางวัลชนะเลิศ การประกวดจ้างซอ “อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน”

ภาพที่ 2 ต้อนรับท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ในงานเปิดศูนย์ 3 วัย สานใยรักแห่งครอบครัว
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วงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน โดยนายทศพล บุรวัฒน์ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น
และได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อครูคาผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ (สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน) ซึ่งมีความสารถ
ทางด้านการซอและการตีกลองสะบัดชัยน่าน จนเป็นที่ยอมรับทั้งในจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ให้ไปบรรเลงใน
งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานซอต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง งานมงคล งานอวมงคล และงานพิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น
2. บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงในโอกาสต่างๆ
การบรรเลงในงานต่างๆ ของวงซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์ แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ งานมงคล
งานอวมงคล และพิธีกรรม ซึ่งแต่ละประเภทนี้จะมีการใช้เพลงที่แตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของการใช้
เพลงไว้ดังนี้
2.1 งานมงคล จะมีทานองเพลงที่เพลินเพลิน น่าฟัง จึงใช้ในงานรื่นเริงต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งาน
ทาบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง งานขันโตก เป็นต้น
ผู้วิจัยได้ศึกษาเพลงที่ใช้ในการซอสาหรับงานมงคลจะใช้ลาดับเพลง ได้แก่ เพลงปั่นฝ้าย เพลงไทลื้อ ฤาษีหลงถ้า
เพลงกล่อมนางนอน พม่านางบัวคา เพลงเขมรปากท่อ เพลงแม่หม้ายก้อม เพลงแม่หม้ายเครือ เพลงลาวเสด็จ เพลง
ปุ๋มเป้ง เพลงซอพระลอ เพลงซอเงี้ยว (เสเลเมา) เพลงซออื่อ พลงซอพม่าตะโต๋งเต๋ง เพลงซอล่องน่าน เพลงซอลับ
แลง เพลงลาวครวญ
ในการบรรเลงงานมงคลวงซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์ โดยประเภทงานมงคลเริ่มบรรเลง
เพลงเหมือนกัน เริ่มจากเพลงฟ้อน เช่น เพลงปั่นฝ้าย เพลงไทลื้อ เพลงซอพม่านางบัวคา เป็นต้น และเพลงซอล่อง
น่าน โดยในการซอจะมีเอื้อนขึ้นหลอนเป็นการเทียบเสียงร้องกับเครื่องดนตรีให้เข้ากัน หลังจากบรรเลงเพลงซอจะ
บรรเลงเพลงลาเป็นเพลงสุดท้ายชื่อ เพลงอื่อ หรือเพลงซอตารายา
2.2 งานอวมงคล ได้แก่ งานศพ งานอวมงคลจะไม่นิยมซอและไม่นิยมฟ้อน แต่จะเพิ่มเครื่องดนตรี
ขึ้นมา คือ กลองเต่งถิ้ง และกลองป่งโป้ง บรรเลงในอัตราจังหวะ 2 ชั้น
2.3 งานพิธีกรรม ได้แก่ งานทาบุญร้อยวัน งานไหว้ครู งานซอเลี้ยงผี ผู้วิจัยได้ศึกษาเพลงที่ใช้ในการ
ซอสาหรับงานพิธีกรรมจะใช้ลาดับเพลง ได้แก่ เพลงซอล่องน่าน เป็นเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น ลักษณะในการบรรเลง
จะไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป ใช้ในงานมงคลและพิธีกรรมต่างๆ เพลงซอลับแลง เป็นเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น มีจังหวะ
ที่ไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป ใช้ในงานมงคลและพิธีกรรมต่างๆ
บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงซอนั้นแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ บทเพลงที่ใช้ในงานมงคล บท
เพลงที่ใช้ในงานอวมงคล และบทเพลงที่ใช้ในงานพิธีกรรม แต่ละประเภท จะมีการเริ่มต้นด้วยเพลงฟ้อนแล้วจบด้วย
เพลงลา ส่วนงานอวมงคล จะบรรเลงเพลงฟ้อนแต่จะไม่มีการฟ้อนนอกจากนี้ยังมีการร้องหรือที่เรียกว่าการซอเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย ยกเว้นงานอวมงคล จะไม่นิยมขับซอ เว้นแต่เป็นความต้องการของทางเจ้าภาพ
3. บทบาทของวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์
คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ ได้รับงานการแสดงในโอกาสงานต่างๆ ในจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงมา
เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยรูปแบบของวงซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์ วงบรรเลงในงานมงคล ประกอบไปด้วย
ช่างซอชาย 1 คน ช่างซอหญิง 2 คน ช่างปินเล็ก 1 คน ช่างปินใหญ่ 1 คน ช่างสะล้อ 1 คน ช่างฟ้อน 2 คน ส่วน
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ จะมีหรือไม่มีก็ได้ ส่วนวงบรรเลงในงานอวมงคล ประกอบไปด้วย ช่างปินเล็ก 1 คน
ช่างปินใหญ่ 1 คน ช่างสะล้อ 1 คน และจะเพิ่มกลองป่งโป้งกับกลองเต่งถิ้งเข้ามา โดยจะใช้ผู้บรรเลงเพียงคนเดียว
รูป แบบการแต่งกายของวงซอล่องน่ านคณะช่ อ แก้ วเจริญ ศิ ลป์ ผู้ช ายจะใส่เสื้อผ้าไหมลายน้าไหล
กางเกงขายาวสีดา ผู้หญิงจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไหมและนุ่งผ้าซิ่นลายน้าไหลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน ช่าง
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ฟ้อนจะแต่งกายคล้ายๆกับช่างซอหญิง ส่วนนักดนตรีจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้า ฝ้ายแขนสั้นและนุ่งกางเกงขายาว หาก
เป็นงานอวมงคลจะสวมเสื้อผ้าสีดา
ลักษณะของเครื่องดนตรีในจังหวัดน่านที่ใช้บรรเลงในวงซอล่องน่านมีดังนี้ สะล้อก๊อบจะมีลูกนับหรือ
นม จานวน 11 ขั้น โดยแต่ละขั้นจะวางอยู่บนทวน มีระยะห่างแตกต่างกันตามตาแหน่งเสียงแต่ละเสียง ปิน เป็น
เครื่องดนตรีประเภทดีดของล้านนาจะมีขนาด 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งให้เสียงทุ้ม
เหมาะกับการบรรเลงประกอบการขับซอ โดยคณะช่อแก้วเจริญศิลป์จะนิยมใช้ขนาดเล็กและขนาดกลาง กลองเต่งถิ้ง
มีลักษณะคล้ายกับตะโพนมอญ ส่วนป่งโป้งมีลักษณะคล้ายตะโพนไทย แต่จะมีลักษณะที่เล็กกว่า จะใช้บรรเลงใน
งานอวมงคล
ในการบรรเลงจะมีการฟ้อนแง้นประกอบ คือ การราประกอบการแสดงซอล่องน่าน โดยมีลักษณะ
คล้ายการแสดงยิมนาสติก ผู้ฟ้อนจะต้องหงายหลังและแอ่นตัวไปจนศรีษะติดพื้น ผู้ชมนิยมนาบุหรี่ ธนบัตร และ
ผ้าเช็ดหน้า ไปวางไว้ที่พื้น ให้ช่างฟ้อนคาบไปเป็นรางวัล จะฟ้อนในช่วงพักการขับซอเป็นระยะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
การแสดงไม่ให้น่าเบื่อ และเพิ่มความสนุกสนานแก่ผู้ชม
จากข้ อ ความข้ างต้ น สรุป ได้ ว่า วงซอล่ อ งน่ า นคณะช่ อ แก้ วเจริญ ศิ ล ป์ มี ผู้ ก่ อ ตั้ งวงโดยนายทศพล
บุรวัฒน์ และได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครูคาผาย นุปิ ง (ศิลปินแห่งชาติ) ก่อตั้งวงซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์
ในปี พ.ศ. 2549 มีสมาชิกในวงทั้งหมด 7 คน มีโอกาสได้บรรเลงในงานต่างๆ จนได้รับความนิยมในจังหวัดน่าน วง
ซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์ใช้เพลงในการบรรเลงในโอกาสต่างๆ ตามแบบแผน เช่น งานมงคล งานอวมงคล
และพิธีกรรม โดยรูแปบบวงจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และการแต่งกายก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านไว้ คือ
เสื้อลายน้าไหล ส่วนเครื่องดนตรีจะมีลักษณะเฉพาะของจังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังมีการฟ้อนประกอบการบรรเลง
ดนตรี เพื่อดึงดูดความสนใจและให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่ผู้ชม
อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาบทเพลงและทานองเพลงที่ใช้ในงานประเภทต่างๆ ไว้จานวน 3
ประเภท ได้แก่ งานมงคล คือ งานบวช โดยขึ้นต้นด้วยเพลงฟ้อน จะใช้ เพลงปั่นฝ้าย ซอล่องน่าน เพลงลับแลง
ลักษณะเพลงดังกล่าวจะไม่นิยมใช้ในงานอวมงคล งานอวมงคลได้แก่ งานศพ จะใช้เพลงปราสาทไหว ส่วนพิธีกรรม
จะใช้เพลงเดียวกันกับงานมงคลแต่จะเปลี่ยนการขับซอไปในแต่ละพิธี
จากการศึกษาวงซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์ บ้านสมุน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นการ
บรรเลงโดยใช้การขับร้องเป็นภาษาพื้ นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒ นธรรม สังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์มีความเคลื่อนไหวและมีวิวัฒนาการทั้งที่เกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สังคม
ภายในกับการติดต่อเกี่ยวกับสังคมอื่นๆที่อยู่ภายนอก ศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นเรื่องราวของการรับจากภายนอกเข้ามา
ผสมและปรับแต่งจากของภายในที่ มีแต่อยู่เดิม และมักจะเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับประเพณีพิธีกรรมและระบบ
ความเชื่อ โดยนายทศพล บุรวัฒน์ ได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในวงซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการถ่ายทอด
ทักษะ บางส่วนมีความสนใจฝึกฝนด้วยตนเอง และบางส่วนสืบทอดโดยที่ลูกศิษย์เข้าไปอาศัยอยู่ บ้านครู ซึ่งสิ่งที่ได้
เรียนรู้คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเดินทางติดตามไปแสดงในงานต่างๆ
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ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้นอกจากจะทราบถึงประวัติความเป็นมาของวงซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์บ้านสมุน
ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ยังทราบถึงบทบาทของวงซอล่องน่าน และวิธีการบรรเลงสะล้อ ซอ ปิน และการ
ขับซอ และยังเป็นแนวทางในการอนุรักษ์รูปแบบวงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์
เนื่องจากวงซอล่องน่านคณะช่อแก้ว เจริญศิลป์เป็นวงดนตรีพื้นบ้านทางภาคเหนือ ที่ใช้ภาษาท้องถิ่น จึง
ทาให้การเก็บข้อมูลเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร การเดินทางไปเก็บข้อมูลมีระยะทางที่ไกล จึงควรเตรียมความพร้อม
สาหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้มากที่สุดและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
นอกจากวงซอล่องน่านคณะช่อแก้วเจริญศิลป์ บ้านสมุน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ยังมีวงซอ
ล่องน่านคณะอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงและสามารถศึกษา เก็บข้อมูลในการวิจัยได้ได้เช่น คณะอรุณศิลป์ คณะอินทร์สน เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
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ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs
ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
MANAGERIAL POTENTIALS OF SMEs ENTREPRENEURS WITH CAPABILITY TO DEVELOP INTO
GREEN ECONOMY IN NORTHEAST REGION 1
วิลัยพร ยาขามป้อม
Vilaiporn Yakampom
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถ
พัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ SMEs เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จานวน 394 ราย เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบประเมิน
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสี
เขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลการดาเนินงานด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร และด้านการ
จัดกาลังคน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
คาสาคัญ : ศักยภาพ, การบริหารจัดการ, เศรษฐกิจสีเขียว, ผู้ประกอบการ SMEs
ABSTRACT
This study aimed at exploring managerial potentials of SMEs entrepreneurs with
capability to develop into green economy in Northeast Region 1. This study employed evaluation
form of managerial potentials of 394 SMEs entrepreneurs in Northeast Region 1 and the collected
data were analyzed by descriptive statistics, frequency and percentage.
The results were as follows. The managerial potentials of SMEs entrepreneurs with
capability to develop into green economy in Northeast Region 1 in planning, organizing, and
staffing were a good level.
Keywords : POTENTIALS, MANAGEMENT, GREEN ECONOMY, SMEs ENTREPRENEURS
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น
ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากระบบการค้าและการลงทุนอย่างเสรี โดยเฉพาะจากประเทศที่พัฒนาแล้ ว
ส่งผลให้ประเทศกาลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในอาเซียน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความ
ท้าทายและอุปสรรคต่าง ๆ ประกอบกับประเด็นด้านมาตรฐานและความปลอดภัยระดับสากล เช่น การตระหนักถึง
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบการป้องกันและควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เป็น
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ปัจจัยเร่งให้ประเทศกาลังพัฒนาต้องให้ความสนใจในการปรับปรุงศักยภาพและคุณภาพของผลผลิตและสินค้าของ
ประเทศ นอกจากนี้การแข่งขันการค้าในตลาดโลกที่มีความหลากหลาย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีพลวัต
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงและรวดเร็ ว ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในทุกระดับ
ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพหรือขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ (สานักเทคโนโลยีน้าและ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน, 2560 : 10)
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งอยู่บนแนวคิดความสมัครใจของสถาน
ประกอบการที่ต้องการดาเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่นยืนโดยดาเนินการ
อย่างเป็นระบบ ในอดีต UNIDO ได้ริเริ่มนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
Industry) ในปี พ.ศ.2552 และได้ เริ่ ม สร้ า งกรอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน (Public Private
Partnership) ในปี พ.ศ.2554 แต่แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวของ UNIDO ยังเป็นนามธรรมและขาด
ขั้นตอนการพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ทาให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมไม่ทราบว่าต้องเริ่มดาเนิ นการ
ได้อย่างไร เพื่อให้แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวให้เป็นรูปธรรมสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
กระทรวงอุ ต สาหกรรมจึ งได้ น าหลั ก การบริห ารจั ด การคุ ณ ภาพทั่ วทั้ งองค์ ก ร (Total Quality Management TQM) ผนวกกับหลักการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Triple Bottom Line) พัฒนา
และปรับปรุงเป็นหลักการของ “อุตสาหกรรมสีเขียว” บนพื้นฐานของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (สานักเทคโนโลยีน้าและสิ่งแวดล้อมโรงงาน, 2560 : 11)
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ในกลุ่มจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่
จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภูและจังหวัดบึงกาฬ พบว่า เป็นกลุ่มจังหวัดที่มี
การดาเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล โดยมีจานวนของธุรกิจ 9,494 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2559) การติดต่อ
การค้าชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การค้าชายแดนเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ
ซึ่งจะพิจารณาได้จากสถิติโครงสร้างสินค้าส่งออกระหว่างประเทศ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวช่วง
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 พบว่า มีอัตราการซื้อขายสินค้าชายแดนที่ 336.6ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐ ในขณะที่การค้าชายแดนช่วงเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 มีอัตราการซื้อขายที่ 352.9 ล้านเหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4.83 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2559) ถึงแม้ตัวเลขดังกล่าวจะเป็นภาพรวมของ
สินค้าทั้งสินค้าเกษตร สินค้า อุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิงก็ตาม แต่ก็เป็น
ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการเติบโตทางการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับ
จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงในด้านความ
พร้อมขององค์กรภาคเอชนทีจ่ ะก้าวไปสูเ่ ศรษฐกิจสีเขียว มุมมองความต้องการของผูบ้ ริโภคภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ สี
เขียว และการส่งเสริมของภาครัฐในการพัฒนามาตรฐานทางด้านการดาเนินธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้เป็นอย่างดี
และผลสุดท้ายปลายทางคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การเติบโตของเศรษฐกิจและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs หมายถึง กิจกรรมในการดาเนินงานของ
องค์กรทางด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร และด้านการจัดกาลังคน
1.1 ด้านการวางแผน หมายถึง ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในด้านการวางแผน ในที่นี้คือ มีการปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกัน มีการจัดทาแผนการทางานให้มีประสิทธิภาพ มีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้ และมีการนาปัญหา
ในการดาเนินงานมาปรับปรุง
1.2 ด้านการจัดองค์กร หมายถึง ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสี
เขียว เขตภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อตอนบน 1 ในด้านการจั ดองค์ กร ในที่ นี้ คื อ มีการแบ่ งงานและหน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบอย่างชัดเจน พนักงานสามารถตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบและมีการกาหนดกฎระเบียบ (หรือข้อบังคับ)
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
1.3 ด้านการจัดกาลังคน หมายถึง ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสี
เขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในด้านการจัดกาลังคน ในที่นี้คือ มีการกาหนดคุณ สมบัติในการ
คัดเลือกพนักงานเข้าทางาน มีการชี้แจงเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนในการทางานให้ แก่พนักงานทราบ และมีการส่ง
พนักงานเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก
2. เศรษฐกิจสีเขียว หมายถึง การดาเนินกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการ โดยให้ความสาคัญกับการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์สังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ดี
3. มาตรฐานในการดาเนินกิจกรรมเศรษฐกิจสีเขียว หมายถึง เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จเกี่ยวกับการดาเนิน
ธุรกิจที่มุ่งสู่ความเป็นเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์กร และการจัดกาลังคน
4. ผู้ประกอบการ SMEs หมายถึง ผู้ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้าการบริการและการค้าชายแดนใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีจานวนการจ้างงานสาหรับกิจการค้าส่งขนาดกลางไม่เกิน 50 คน ขนาด
ย่อมไม่เกิน 25 คน และกิจการค้าปลีกขนาดกลางไม่เกิน 30 คน ขนาดย่อมไม่เกิน 15 คน
5. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หมายถึง ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลในกลุ่ม 5
จังหวัด คือ จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดบึงกาฬ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะศึกษาถึงศักยภาพด้านการบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ผู้วิจัยได้นาข้อมูล
แนวคิ ด ของเศรษฐภู มิ เถาชารี มาก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาศั ก ยภาพด้ า นการบริ ห ารจั ด การของ
ผู้ประกอบการ SMEs ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร และด้านการจัดการกาลังคน สามารถสรุป
กรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพประกอบที่ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ SMEs จาแนกได้

ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สีเขียวเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในด้าน
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการจัดองค์กร
3. ด้านการจัดกาลังคน

ดังนี้
1. จังหวัด
2. ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
3. จานวนพนักงานประจา
4. ประเภทสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้งนี้ คื อผู้ ป ระกอบการ SMEs เขตภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อตอนบน 1
ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ จานวน 9,494 ราย
และกลุ่มตัวอย่างจานวน 394 ราย
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นปัจจัยที่ทาการศึกษาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านการวางแผน
ด้านการจัดองค์กร และด้านการจัดกาลังคน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามแนวคิดและงานวิจัยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ SMEs ประกอบด้วย จังหวัด ระยะเวลา
การประกอบธุรกิจ จานวนพนักงานประจา ประเภทสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถ
พัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านการวางแผน ด้านการ
จัดองค์กร และด้านการจัดกาลังคน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จาก
รายชื่อของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในกลุ่ม จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 394 ชุด
5. การวิเคราะห์ข้อมูล

1749

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เป็ นการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามตรวจสอบความ
ถูกต้องและนามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปประมวลผล โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ SMEs สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 แบบประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่
เศรษฐกิจสีเขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีปัจจัยที่นามาประเมินศักยภาพ ได้แก่ ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดองค์กร และด้านการจัดกาลังคน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ โดยมี
เกณฑ์การวัดศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งอ้างอิงตามเกณฑ์การประเมินการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ตราสัญลักษณ์ G สีทอง ระดับดีมาก ตราสัญลักษณ์ G สีเงิน
และระดับดี ตราสัญลักษณ์ G สีทองแดง (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม,2560) โดยผู้ทาการวิจัยได้ทาการ
เสนอการประเมินศักยภาพการดาเนินธุรกิจระดับที่หนึ่ง หมายถึง ศักยภาพการดาเนินธุรกิจในระดับพอใช้ ซึ่ง
หมายความว่าผลการดาเนินงานที่ระบุถึงความไม่มีหรือไม่มีการดาเนินการตามข้อคาถาม ระดับที่สอง หมายถึง
ศักยภาพการดาเนินธุรกิจในระดับดี หมายความว่าผลการดาเนินงานที่ระบุถึงการดาเนินการบ้าง แต่ไม่เป็นทางการ
หรือไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่มีการพูดคุยหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ระดับที่สาม หมายถึง ศักยภาพ
การดาเนินในระดับดีมาก หมายความว่าผลการดาเนินงานที่ระบุว่ามีการดาเนินการและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือมีอย่างเพียงพอ
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจ
สีเขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กรและด้านการจัดกาลังคน
รายละเอียดดังตาราที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความถี่และค่าร้อยละของศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนา
สู่เศรษฐกิจสีเขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ร้อยละ(ความถี่)
ปัจจัยประเมิน
เกณฑ์ชี้วัด
จังหวัด จังหวัด จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
เลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ
n=60 n=218
n=68
n=35
n=13
ด้านการวางแผน
1. มีการปรึกษา
1. ไม่มีการดาเนินการ
26.70 13.70
22.00
25.70
38.50
หารือเพื่อวางแผน (ระดับพอใช้)
(16)
(30)
(15)
(9)
(5)
การดาเนินกิจกรรม 2. มีการประชุม/พูดคุย 68.30 50.50
72.10
62.90
46.20
ร่วมกัน
กัน (ระดับดี)
(41)
(110)
(49)
(22)
(6)
3. มีรูปแบบการประชุม 5.00
35.80
5.90
11.40
15.40
อย่างชัดเจน (ระดับดี
(3)
(78)
(4)
(4)
(2)
มาก)

1750

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ร้อยละ(ความถี่)
ปัจจัยประเมิน
เกณฑ์ชี้วัด
จังหวัด จังหวัด จังหวัด
จังหวัด
เลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู
n=60 n=218
n=68
n=35
2. มีการจัดทา
1. ไม่มีการจัดทาแผน
26.70
8.70
22.10
14.30
แผนการทางาน (ระดับพอใช้)
(16)
(19)
(15)
(5)
ให้มีประสิทธิภาพ 2. มีการจัดทาแผนแต่
51.70 57.30
70.60
62.90
ไม่มีการบันทึก (ระดับดี) (31)
(125)
(48)
(22)
3. มีการจัดทาแผน
21.70 34.00
7.40
22.80
และบันทึกไว้ (ระดับดีมาก) (13)
(74)
(5)
(8)
3. มีการ
1. ไม่มีการดาเนินการ
20.00 11.50
11.80
14.30
ดาเนินการตาม
ตามแผน (ระดับพอใช้)
(12)
(25)
(8)
(5)
แผนที่วางไว้
2. มีการดาเนินการ
63.30 39.00
83.80
68.60
ตามแผนงานบางส่วน
(38)
(85)
(57)
(24)
ตามสถานการณ์ (ระดับดี)
3. มีการดาเนินการตาม 16.70 49.50
4.40
17.10
แผนงาน (ระดับดีมาก)
(10)
(108)
(3)
(6)
4. มีการนา
1. ไม่มีการนาปัญหามา 15.00 11.00
10.30
8.60
ปัญหาในการ
ปรับปรุงแผน (ระดับ
(9)
(24)
(7)
(3)
ดาเนินงานมา
พอใช้)
ปรับปรุง
2. มีการนาปัญหามา
61.70 42.20
67.60
37.10
ปรับปรุงบ้าง (ระดับดี)
(37)
(92)
(46)
(13)
3. มีการนาปัญหามา
23.30 46.80
22.10
54.30
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(14)
(102)
(15)
(19)
(ระดับดีมาก)
ด้านการจัดองค์กร
1. มีการแบ่งงาน 1. ไม่มีการแบ่งงาน
15.00 15.10
16.20
14.30
และหน้าที่ความ (ระดับพอใช้)
(9)
(33)
(11)
(5)
รับผิดชอบอย่าง 2. มีการแบ่งงานพร้อม 68.30 60.60
73.50
62.90
ชัดเจน
หน้าที่แต่ไม่มีการบันทึก (41)
(132)
(50)
(22)
(ระดับดี)
3. มีการแบ่งงานพร้อม 16.70 24.30
10.30
22.80
หน้าที่และมีการบันทึก
(10)
(53)
(7)
(8)
อย่างชัดเจน (ระดับดีมาก)
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จังหวัด
บึงกาฬ
n=13
7.70
(1)
69.20
(9)
23.10
(3)
61.54
(8)
23.08
(3)
15.38
(2)
7.70
(1)
61.50
(8)
30.80
(4)

23.10
(3)
69.20
(9)
7.70
(1)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยประเมิน

เกณฑ์ชี้วัด

2. พนักงาน
สามารถตัดสินใจ
ในงานที่
รับผิดชอบ

1. ไม่ได้ (ระดับพอใช้)

3. มีการกาหนด
กฎระเบียบ(หรือ
ข้อบังคับ)ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน

2. ได้ในบางกรณี
(ระดับดี)
3. ได้โดยไม่ต้องถาม
เจ้าของกิจการ (ระดับดี
มาก)
1. ไม่มีการกาหนด
กฎระเบียบ (ระดับ
พอใช้)
2. มีการกาหนด
กฎระเบียบแต่ไม่มีการ
บันทึก (ระดับดี)
3. มีการกาหนด
กฎระเบียบและมีการ
บันทึกอย่างชัดเจน
(ระดับดีมาก)

ด้านการจัดกาลังคน
1. มีการกาหนด 1. ไม่มีการกาหนด
คุณสมบัติในการ คุณสมบัติ (ระดับพอใช้)
คัดเลือกพนักงาน 2. มีการกาหนด
เข้าทางาน
คุณสมบัติแต่ไม่มีการ
บันทึก (ระดับดี)
3. มีการกาหนด
คุณสมบัติและมีการ
บันทึกอย่างชัดเจน
(ระดับดีมาก)

ร้อยละ(ความถี่)
จังหวัด จังหวัด จังหวัด
จังหวัด
เลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู
n=60 n=218
n=68
n=35
20.00 12.40
1.50
20.00
(12)
(27)
(1)
(7)
65.00 62.80
91.20
80.00
(39)
(137)
(62)
(28)
15.00 24.80
7.30
0
(9)
(54)
(5)
(0)

จังหวัด
บึงกาฬ
n=13
30.80
(4)
61.50
(8)
7.70
(1)

16.70
(10)

17.00
(37)

20.60
(14)

8.60
(3)

38.50
(5)

61.70
(37)

56.40
(123)

69.10
(47)

74.30
(26)

30.80
(4)

21.70
(13)

26.60
(58)

10.30
(7)

17.10
(6)

30.80
(4)

35.00
(21)
56.70
(34)

10.10
(22)
32.10
(70)

14.70
(10)
76.50
(52)

17.10
(6)
65.80
(23)

15.40
(2)
69.20
(9)

8.30
(5)

57.80
(126)

8.80
(6)

17.10
(6)

15.40
(2)

1752

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยประเมิน

2. มีการชี้แจง
เกี่ยวกับการรับ
ค่าตอบแทนใน
การทางานให้แก่
พนักงานทราบ

3. มีการส่ง
พนักงานเข้าร่วม
อบรมกับหน่วย
งานภายนอก

ร้อยละ(ความถี่)
เกณฑ์ชี้วัด
จังหวัด จังหวัด จังหวัด
จังหวัด
เลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู
n=60 n=218
n=68
n=35
1. ไม่มีการชี้แจง (ระดับ 21.70
4.20
17.60
5.70
พอใช้)
(13)
(9)
(12)
(2)
2. มีการชี้แจงทาง
63.30 62.80
70.60
77.20
วาจาให้พนักงานทราบ
(38)
(137)
(48)
(27)
(ระดับดี)
3. มีการชี้แจงเป็น
15.00 33.00
11.80
17.10
เอกสารให้พนักงาน
(9)
(72)
(8)
(6)
ทราบ (ระดับดีมาก)
1. ไม่มี (ระดับพอใช้)
48.30 24.30
30.90
68.60
(29)
(53)
(21)
(24)
2. มีการให้พนักงาน
43.30 40.40
63.20
31.40
เข้าร่วมอบรมเป็น
(26)
(88)
(43)
(11)
บางครั้ง (ระดับดี)
3. มีการให้พนักงาน
8.40
35.30
5.90
0
เข้าร่วมอบรมเป็น
(5)
(77)
(4)
(0)
ประจา (ระดับดีมาก)

จังหวัด
บึงกาฬ
n=13
23.10
(3)
76.90
(10)
0
(0)
53.80
(7)
46.20
(6)
0
(0)

จากตารางที่ 1 พบว่า ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒ นาสู่
เศรษฐกิจสีเขียวด้านการวางแผน ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู่ในระดับดี ในข้อที่มีการปรึกษา
หารือ เพื่อวางแผนดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ผู้ประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดมีศักยภาพอยู่ในระดับดี ได้แก่ จังหวัด
เลย มีจานวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.30 จังหวัดอุดรธานี จานวน 110 ราย คิ ดเป็นร้อยละ 50.50 จังหวัด
หนองคาย จานวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.10 จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.90 และ
จังหวัดบึงกาฬ จานวน 6 ราย คิดเป็น 46.20
มีการจัดทาแผนการทางานให้มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดมีศักยภาพอยู่ในระดับดี
ได้แก่ จังหวัดเลย มีจานวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.70 จังหวัดอุดรธานี จานวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.30
จังหวัดหนองคาย จานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.60 จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ
62.90 และจังหวัดบึงกาฬ จานวน 9 ราย คิดเป็น 69.20
มี ก ารด าเนิ น ตามแผนที่ ว างไว้ ส่ ว นใหญ่ ผู้ ป ระกอบการ SMEs มี ศั ก ยภาพอยู่ ในระดั บ ดี จั ง หวั ด ที่
ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู่ในระดับดี ได้แก่ จังหวัดเลย จานวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.30 จังหวัด
หนองคาย จานวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.80 และจั งหวัดหนองบัวลาภู จานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.60
ส่วนจังหวัดที่ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ
61.54 และจังหวัดที่ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จานวน 108 ราย คิด
เป็นร้อยละ 49.50
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มีการนาปัญ หาในการดาเนินงานมาปรับปรุง ส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการ SMEs มีศั กยภาพอยู่ในระดับดี
จังหวัดที่ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู่ในระดับดี ได้แก่ จังหวัดเลย จานวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.70
จังหวัดหนองคาย มีจานวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.60 และจังหวัดบึงกาฬ จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.50
ส่วนจังหวัดที่ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จานวน 102 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 46.80 และจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.30
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านการจัดองค์กร
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู่ในระดับดี ในข้อที่มีการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ผู้ประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดมีศักยภาพอยู่ในระดับดี ได้แก่ จังหวัดเลย มีจานวน 41 ราย คิดเป็ นร้อยละ 68.30
จังหวัดอุดรธานี จานวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.60 จังหวัดหนองคาย จานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.50
จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.90 และจังหวัดบึงกาฬ จานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.20
พนักงานสามารถตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ ผู้ ประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดมีศักยภาพอยู่ในระดับดี
ได้แก่ จังหวัดเลย จานวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.00 จังหวัดอุดรธานี จานวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.80
จังหวัดหนองคาย จานวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.20 จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 80
และจังหวัดบึงกาฬ จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.50
มีการกาหนดกฎระเบียบ (หรือข้อบังคับ) ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SMEs
มีศักยภาพอยู่ในระดับดี จังหวัดที่มีผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู่ในระดับดี ได้แก่ จังหวัดเลย จานวน 37 ราย
คิดเป็นร้อยละ 61.70 จังหวัดอุดรธานี จานวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.40 จังหวัดหนองคาย จานวน 47ราย
คิดเป็นร้อยละ 69.10 จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 26ราย คิดเป็นร้อยละ 74.30 ส่วนผู้ประกอบการ SMEs จังหวัด
บึงกาฬ มีศักยภาพอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.50
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านการจัดกาลังคน
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพมีศักยภาพอยู่ในระดับดี ในข้อที่มีการกาหนดคุณสมบัติในการคัดเลือก
พนักงานเข้าทางาน ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู่ในระดับดี ได้แก่ จัง หวัดเลย จานวน 34 ราย
คิดเป็นร้อยละ 56.70 จังหวัดหนองคาย จานวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.50 จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 23 ราย
คิดเป็นร้อยละ 65.80 และจังหวัดบึงกาฬ จานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.20 ส่วนผู้ประกอบการ SMEs จังหวัด
อุดรธานีมีศักยภาพอยู่ในระดับดีมาก จานวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.80
มีการชี้แจงเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนในการทางานให้แก่พนักงานทราบ ผู้ประกอบการ SMEs ทุกจังหวัด
มีศักยภาพอยู่ในระดับดี ได้แก่ จังหวัดเลย จานวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.30 จังหวัดอุดรธานี จานวน 137 ราย
คิดเป็นร้อยละ 62.80 จังหวัดหนองคาย จานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.60 จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 27 ราย
คิดเป็นร้อยละ 77.20 และจังหวัดบึงกาฬ จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.90
มีการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู่ใน
ระดับพอใช้ จังหวัดที่ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพในระดับพอใช้ ได้แก่ จังหวัดเลย จานวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ
48.30 จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.60 และจังหวัดบึงกาฬ จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ
53.80 ส่วนจังหวัดที่ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จังหวัด อุดรธานี จานวน 88 ราย
คิดเป็นร้อยละ 40.40 และจังหวัดหนองคาย จานวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.20
สรุปผลการศึกษาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบน 1 ในด้านการวางแผน พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ทุกจั งหวัดส่วนใหญ่ ได้มีการ
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ดาเนินการในระดับที่ดี มีเพียงจังหวัดบึงกาฬเท่านั้นที่มีผลการศึกษาระดับพอใช้ในด้านการไม่ดาเนินการตามแผนงาน
ที่วางไว้ สาหรับด้านการจัดองค์กร พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs อยู่ระดับที่ดีและดีมาก ตามลาดับ ส่วนผลการศึกษา
ระดับพอใช้ พบว่าผู้ ประกอบการ SMEs ในจังหวัดบึ งกาฬไม่มีการกาหนดกฎระเบียบการท างานของพนักงาน
ในขณะด้านการจัดกาลงคน พบว่า ส่วนใหญ่มีศักยภาพในระดับดีและดีมาก ตามลาดับ โดยผลการดาเนินงานใน
ระดับพอใช้ของกลุ่มจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ การไม่มีการส่งพนักงานเข้าร่วมการ
อบรมกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจ
สีเขียว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
ด้านการวางแผน พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดส่วนใหญ่ได้มีการดาเนินการในระดับที่ดี มีเพียง
จังหวัดบึงกาฬเท่านั้นที่มีผลการศึกษาระดับพอใช้ในข้อการไม่ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากการดาเนินงาน
ในธุรกิจ SMEs จะต้องดาเนิน การตามแผนงานที่กาหนดไว้บ างส่วน แต่บ างครั้งอาจจะต้ องมีการปรับ แผนการ
ดาเนินงานตามสถานการณ์ในการดาเนินธุรกิจ เช่น การเกิดปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม สภาพดิน ฟ้า อากาศ
ตลอดจนสภาพทางด้านเศรษฐกิจ จึงทาให้การวางแผนการดาเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของฒาลิศา ทาศรีภู และคณะ (2554) ศึกษาเรื่องแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า การดาเนินธุรกิจแบบองค์รวมที่มีการ
พัฒนาอนุรักษ์ ความถูกต้อง จริยธรรม มีการวางแผน กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร ดาเนินงานและติดตาม
กากับ ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของเศรษฐภูมิ เถาชารี กล่าวว่า การวางแผนเมื่อ
กาหนดขึ้นแล้ว การนาไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิควิธีการเพื่อผลักดันให้ทรัพยากรที่ต้องใช้ในแผนได้
ทางานตามหน้าที่และจะต้องพยายามปรับแผนและสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกันตลอดเวลา
ด้านการจัดองค์กร พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดส่วนใหญ่ได้มีการดาเนินการในระดับที่ดี มี
เพียงจังหวัดบึงกาฬเท่านั้นที่มีผลการดาเนินงานระดับพอใช้ในด้านการกาหนดกฎระเบียบ เนื่องจากการดาเนินธุรกิจ
ด้านการจัดการถือเป็นปัจจัยที่สาคัญ ในการการมอบหมายงานหรือภาระหน้าที่ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงาน
ปฏิ บัติงานตามหน้ าที่ ที่ได้รับ มอบหมายและจะต้องมีการปฏิบั ติงานตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบั งคั บ ของหน่ วยงาน
ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของฒาลิศา ทาศรีภูและคณะ (2554) ศึกษา
เรื่องแนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ปัจจัยที่
สนับสนุนให้ธุรกิจประสบความสาเร็จการดาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียว นอกจากมีโครงสร้างหลักในองค์กร
แล้วยังต้องมีกฎหมาย มาตรฐานและข้อบังคับที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ และต้องพึงพาการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ทั้งในด้านข้อมูล ด้านความรู้ เงินทุนในการดาเนินธุรกิจ กฎหมาย มาตรฐานและข้อบังคับที่ถูกต้อง ชัดเจน
และการสนับสนุนการผู้บริโภคเพราะหากไม่มีผู้บริโภคต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์สีเขียวธุรกิจสีเขียวและไม่อาจอยู่
รอดได้และยังสอดคล้ องกับแนวคิดของเศรษฐภูมิ เถาชารี กล่าวว่า การจัดโครงสร้างองค์กรวิสาหกิจ SMEs ที่มี
ประสิทธิภาพควรเป็นโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ทาให้เกิดความคล้องตัว และลดความล่าช้าในการดาเนินงาน สั่งงานได้
อย่างทันท่วงที
ด้านการจัดกาลังคน พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดส่วนใหญ่ได้มีการดาเนินการในระดับที่ดี
มีจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลาภูและจังหวัดบึงกาฬ มีผลการดาเนินงานระดับพอใช้ในด้านไม่มีการส่งพนักงานเข้าร่วม
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อบรมกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องผู้ประกอบการ SMEs นั้นเป็นการดาเนินธุรกิจที่มีขนาดเล็ก
มีลูกจ้างจานวนไม่มากและการดาเนินงานส่วนใหญ่เป็นในรูปแบบของครอบครัว จึงทาให้การส่งคนงานเข้าร่วมอบรม
กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะมีน้อยหรืออาจจะไม่มี แต่ในด้านการแบ่งงานและหน้าที่
รับผิดชอบให้แก่พนักงานนั้นทางหน่วยงานได้มีการกาหนดไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการรับสมัครพนักงานและมีการแจ้งให้
พนักงานทราบล่วงหน้าว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรในหน่วยงานสอดคล้องกับงานวิจัยของฒาลิศา ทาศรีภูและคณะ
(2554) ศึกษาเรื่องแนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พบว่า การดาเนินธุ รกิจ ภายใต้แนวคิ ดธุรกิจ สีเขียงขององค์ กรมีการตระหนักถึง สิ่ง แวดล้อม สัง คม และชุ มชน
มีจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตน ผู้ประกอบการจะต้องมีความมุ่งมั่น
และตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวอย่างแท้จริง ยึดมั่นในหลักการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงาน
หมั่นหาโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองอย่างสม่าเสมอ
เมื่อพิจารณาถึงก้าวแรกสู่ความเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Growing the Green) เป็นขั้นตอนที่องค์กรต่าง ๆ
ให้ความสาคัญกับการลงทุน ส่งเสริมความต้องการทางด้านสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมซึ่ง
ประกอบด้วยการปรับปรุงกระบวนการทางการค้าและมุ่งเน้นสินค้าและบริการทางด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การจัด
จาหน่ายที่ลดการใช้พลังงาน และการสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการในการจ้างแรงงาน พบว่า ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุดรธานี มีศักยภาพที่จะพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวเป็นอันดับหนึ่งของเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รองลงมาเป็นจังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถนาเสนอข้อเสนอแนะในการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ผู้วิจัยขอให้ข้อเสนอแนะศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถ
พัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ดังนี้
1.1 ด้านการวางแผน ผู้ประกอบการ SMEs ควรมีการดาเนินการวางแผนและบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้อาจทาการบันทึกอย่างสรุปเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากและควรทาการติดตามผลการดาเนินธุรกิจ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อทาการประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
ได้ ในการวางแผนการดาเนินธุรกิจนั้นควรแนะนาให้ผู้ประกอบการคานึงถึงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจส่งผลต่อ
การประเมินธุรกิจ เช่น ศักยภาพของพนักงาน นโยบายของภาครัฐ การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี เป็นต้น
1.2 ด้านการจัดองค์กร ผู้ประกอบการ SMEs ควรมีการออกกฎระเบียบที่จาเป็นในการทางานโดย
รูปแบบของกฎระเบียบอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงในการทางานร่วมกันและทาการชี้แจงอย่างไม่เป็นทางการหรือ
การพูดคุยเพื่อชี้แจงเหตุผลให้พนักงานเข้าใจ เช่น เงื่อนไขการทางานต่างๆ และกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การประหยัดพลังเป็น เป็นต้น
1.3 ด้ านการจั ด ก าลั งคน ผู้ป ระกอบการ SMEs ควรมี ห น่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งท าการศึ ก ษาความ
ต้องการในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อออกแบบหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในการ
ดาเนินธุรกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความ
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เข้าใจอันดีและสร้างช่องทางในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นความสาคัญของการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในกรณี
ที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สะดวกในการส่งพนักงานเข้า ร่วม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทาการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์ต่อการทางานของพนังกาน เช่น การลงบทความทางเว็บไซต์ การส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งต่อไปควรให้ความสาคัญและตระหนักในรายละเอียดของการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้อง
กับกับการวางแผน การดาเนินการ การควบคุมการทางานขององค์การรวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
และทาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
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ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
TOURISM POTENTIAL IN MUEN-WAI SUBDISTRICT MUEANG DISTRICT
NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
ลักษมี โขมโนทัย1 เอกชัย ปานมาก2 จิระพงษ์ พนาวงศ์3 และ กนกมน รุจิรกุล4
Laksamee Khomnotai1, Akekachai Panmak2, Jirapong Panawong3
and Kanokmon Rujirakul4
1,2,3,4อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งที่
เหมาะต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว หากแต่ยังขาดช่องทางและสื่อการประชาสัมพันธ์ที่ดีจึงไม่เป็นที่ รู้ของประชาชน
ทั่วไป จากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่สาคัญและมีความน่าสนใจ
ภายในต าบลหมื่ น ไวย โดยน าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษามาใช้ จั ด ประเภทแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและน าไปพั ฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในอนาคต ผลจากการศึกษาพบว่า สถานที่ที่น่าสนใจภายในตาบลหมื่นไวยมีการกระจาย
ตัวอยู่ในเกือบทุกหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และขนบประเพณีที่สืบทอดกันมา ทั้งนี้ผลที่ได้จาก
การศึกษาสามารถนาไปใช้พัฒนาสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับตาบลหมื่นไวยโดยอาจมุ่งเน้นด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
คาสาคัญ : ท่องเที่ยวหมื่นไวย, แหล่งท่องเที่ยวหมื่นไวย, ตาบลหมื่นไวย
ABSTRACT
Muen-Wai sub-district is one of communities in Nakhon Ratchasima that has several
interesting places for tourism. Many people do not know Muen-Wai, since they lack the
appropriate publicizing and suitable publicizing channel. This research aims to study the detail of
interesting places in Muen-Wai. After that we categorizes the tourist attractions based on the
information of each place. The results from this study can be used as information to create the
proper media for promoting Muen-Wai tourism. Moreover, such a media should contain the
information to encourage the tourists to pay more.
Keywords : Muen-Wai Tourism, Muen-Wai Tourist Attractions, Muen-Wai Subdistrict
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับนานาประเทศ (Khosravi and Lim. 2013,
636) เช่นเดียวกันกับประเทศไทย ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่ ง ขั น โดยหนึ่ ง ในเป้ า หมายของการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ คื อ การสร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
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(กระทรวงศึกษาธิการ. 2014, ค) ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ความสาคัญ
และส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชน
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นลาดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลาดับที่
1 ของประเทศ จังหวัดนครราชสีมายังนับว่าเป็นจังหวัดที่มีสาคัญเนื่องจากเป็นจังหวัดที่เปรียบเสมือนประตูสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังถูกจัดเป็นหนึ่งในเมืองหลักทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็น
แหล่งที่มีประวัติศาสตร์ที่สาคัญ เมื่อครั้งอดีตจังหวัดนครราชสีมา หรือ โคราช ถือได้ว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สาคัญใน
สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยาได้โปรดให้ย้ายเมืองโคราชมาสร้างเป็นเมืองที่มี ป้อม
ปราการ คือ เมืองโคราฆะปุระ และ เมืองเสมา จากนั้นได้ตั้งนามเมืองขึ้นใหม่จากการนาชื่อป้อมปราการทั้งสองมา
รวมกันเป็น นครราชสีมา แต่ “โคราช” ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของเมืองยังคงเป็นชื่อที่ถูกเรียกขานกันอยู่ตลอดมาจนถึง
ปัจจุบัน เมืองนครราชสีมาในอดึตมีการสร้างกาแพงก่อด้วยอิฐมีใบเสมาล้อมรอบ มีป้อมตามกาแพงเมือง ๑๕ ป้อม มี
ประตูเมืองสร้างจากศิลาแลงทั้งหมด 4 ประตู ตั้งอยู่ทั้ง 4 ทิศ ซึ่งมีชื่อดังต่อไปนี้ (จังหวัดนครราชสีมา. 2013)
ประตูทางด้านทิศเหนือชื่อว่าประตูพลแสน หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประตูน้า
ประตูทางด้านทิศใต้ชื่อว่าประตูไชยณรงค์ หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประตูผี
ประตูทางด้านทางทิศตะวันออกชื่อว่าประตูพลล้าน หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประตูตะวันออก
ประตูทางด้านทางทิศตะวันตกชื่อว่าประตูชุมพล
ประตูเมืองเดิมที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ คือ ประตูชุ มพล แต่ภายหลังได้มีการก่อสร้างประตูเมืองทั้งสี่ขึ้น
ใหม่ในบริเวณที่ตั้งเดิมของแต่ละประตู นอกเหนือจากประตูเมืองทั้งสี่ทิศแล้วนครราชสีมายังมีโบราณสถาน และ
เรื่องราวต่าง ๆ ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย เช่น วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เทศกาลขนมจีนประโดก วัดศาลา
ลอย ปราสาทหินพิมาย และโบสถ์กลางน้า 300 ปี เป็นต้น
ในด้ า นการท่ อ งเที่ ย วระดั บ ชุ ม ชน ต าบลหมื่ น ไวยถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ต าบลของจั ง หวั ด นครราชสี ม าที่ มี
ความสาคัญเนื่องจากเป็นตาบลเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งชาวชุมชนหมื่นไวยยังคงสืบสานวัฒนธรรมที่มีมา
ตั้งแต่ครั้งอดี ตมาจนถึงปัจจุบัน เช่น การใช้ภาษาโคราชในการสื่อสาร ตาบลหมื่นไวยในปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตการ
ปกครองของอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในจังอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา มีจานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านประโดก หมู่ 2 บ้านหมื่นไวย หมู่ 3
บ้านโนนตาสุก หมู่ 4 บ้านโพนสูง หมู่ 5 บ้านคลองบริบูรณ์ หมู่ 6 บ้านโคกไผ่ หมู่ 7 บ้านหนองนาลุ่ม หมู่ 8 บ้าน
โคกผงาด และหมู่ 9 บ้านโคกไผ่สอง (อบต.หมื่นไวย. 2013c) นอกจากการมีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นภาษาโคราช
ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานแล้วตาบลหมื่นไวยยังเป็นแหล่ งผลิตอาหารที่ชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในจังอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา นั่นคือ ขนมจีน หากแต่เป็นที่รู้จักในนามของ “ขนมจีนประโดก” ที่ถูกตั้งชื่อตามหมู่บ้าน
ประโดก (หมู่ 1) ที่เป็นแหล่งผลิดเส้นขนมจีนดังกล่าว นอกเหนือจากเส้นขนมจีนเลื่องชื่อแล้วภายในตาบลหมื่ นไวย
ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวตาบลหมื่นไวยหากแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ทั้งนี้สถานที่ดังกล่าวเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถานศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์การเรี ยนรู้ด้านการทาขนมจีนแบบดั้งเดิมของชาวประโดก โบสถ์กลางน้าอายุ 300
ปี สะพานเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เป็นต้น รวมไปถึงการมีมรดกทางภูมิปัญญาที่ชาวตาบลหมื่นไวยภาคภูมิใจหากแต่มี
น้อยคนนักที่จะรู้จักนั่นก็คือ หมอพื้นบ้านในด้านการรักษากระดูกที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยาวนาน
(อบต.หมื่นไวย. 2013b)
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ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าภายในตาบลหมื่นไวย มีหลายสิ่งที่น่าสนใจไม่แ พ้เส้นขนมจีนประ
โดกหากแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเนื่องจากขาดสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นการยกระดับกิจกรรม
การท่องเที่ยวของตาบลหมื่นไวย และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของ
ตาบลหมื่นไวย (อบต.หมื่นไวย. 2013a) ทางคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ถึงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่น่าสนใจภายในตาบลหมื่นไวย เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ด้านศาสนา โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาสถานที่น่าสนใจภายในตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจาแนกแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ เพื่อนาผลที่ได้จากการไปใช้ในการพัฒนาสื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมต่อแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภท
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่
อยู่ของผู้รับสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญา ภายในตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
อบต.หมื่นไวย หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิ ลปวัฒ นธรรม แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่อยู่ของผู้รับสืบทอดมรดกทางภูมิปัญ ญา ศู นย์การเรียนรู้ หรือ สถานที่ที่ ถูกพั ฒ นาขึ้นเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ที่อยู่ภายในตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวแทนจาก อบต.หมื่นไวย หมายถึง นายก อบต.หมื่นไวย
ตัวแทนจากชุมชน หมายถึง ผู้ที่ถูกคัดเลือกจากตัวแทน อบต.หมื่นไวยให้เป็นตัวแทนจากชุมชนตาบลหมื่น
ไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ กานันตาบลหมื่นไวยและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านภายในตาบลหมื่นไวย
รวมจานวน 10 คน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบเนื่องจากสามารถผ่อนคลายความเครียด
จากงานที่ ท าอยู่ เป็ น ประจ า ทั้ ง นี้ ก ารที่ ม นุ ษ ย์ จ ะเดิ น ทางเพื่ อ ไปท่ อ งเที่ ย วที่ ใดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
จุดมุ่งหมายที่เป็นแรงจูงใจให้ไปท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กาหนดรูปแบบการท่องเที่ยวไว้ถึง 12
ประเภท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2553. 18-20; สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2014) ได้แก่ แห่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพน้ําพุร้อนธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทชายหาด แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ําตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้า แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติประเภทเกาะ และ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง
จากความหลากหลายในด้านรูปแบบการท่องเที่ยวนามาสู่กรอบแนวคิดในด้านการจาแนกประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในตาบลหมื่นไวย เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในตาบลหมื่นไวยให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้กรอบแนวคิดงานวิจัยแสดงได้ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยมีวิธีดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรที่ศึ กษาวิจัยในครั้งนี้ คื อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ประกอบด้วย ตัวแทนจาก อบต.หมื่นไวย และตัวแทนจากชุมชนตาบลหมื่นไวย รวมจานวน 11 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวภายในตาบลหมื่นไวยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่คนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมาได้รู้จัก โดยใช้วิธีการ
จัดการประชุมเพื่อให้ประชากรในงานวิจัยได้ร่วมกันหารือ วิเคราะห์ความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว และความ
ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์สถานที่ที่อยู่ภายในตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จัก
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินงานและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เป็นขั้นตอน โดยดาเนินการจัดการประชุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับตาบลหมื่นไวยเพื่อร่วมกันหารือ วิเคราะห์ความสาคัญ ของสถานที่ท่องเที่ยว และความต้องการที่จะ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ที่อยู่ภายในตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งในการจัดประชุม
จะเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่สาคัญภายในตาบลหมื่ นไวยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตาบลหมืนไวยมี
ความต้ องการประชาสัมพั นธ์เพื่ อส่งเสริม การท่ องเที่ ยวในต าบลหมื่น ไวย ทั้ งนี้ ผู้เข้ าร่วมประชุ มทุ กท่ านจะร่วม
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของสถานที่ที่ได้ถูกนาเสนอขึ้นเพื่อคัดเลือกในการประชาสัมพันธ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในขั้น ตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล คณะผู้วิจั ยได้ ร่วมกัน วิเคราะห์ รายละเอี ยดของสถานที่ สาคั ญ ตาม
รายละเอียดที่ได้รับจากที่ประชุม เพื่อกาหนดประเภทสถานที่ท่องเที่ยวภายในตาบลหมื่นไวย โดยพิจารณาอ้างอิง
จากนิ ย ามตามที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยได้ ก าหนดไว้ (การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย. 2553. 18-20;
สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2014)
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้ได้จากการวิเคราะห์ข้อสรุปที่เป็นผลจากการจัดประชุมกาหนดสถานที่
สาคัญสาหรับการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้
ที่เข้าร่วมประชุม คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตาบลหมื่นไวยจานวน 11 คน ในการจัดประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับตาบลหมื่นไวยจะร่วมกันนาเสนอสถานที่สาคัญของตาบลหมื่นไวยจากทุกหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 9 หมู่บ้าน
จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ถึงความสาคัญและความเหมาะสมของสถานที่ในการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะผู้วิจัยได้ร่วมกันสรุปผลจากการประชุม จากนั้นรวบรวมรายชื่อ
สถานที่สาคัญที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมให้ทาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวตาบลหมื่นไวย โดยจัดเรียง
ตามหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อสถานที่สาคัญของตาบลหมื่นไวยแยกตามหมู่บ้าน
หมู่บ้านในตาบลหมื่นไวย
รายชื่อสถานที่สาคัญ
หมู่ 1 บ้านประโดก
1) สวนสุขภาพ
2) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3) หมู่บ้านกินดีมีสุข
4) วัดประโดก
5) ศูนย์การเรียนรู้ดา้ นการทาขนมจีนแบบดั้งเดิม
6) สวนดาวเรือง
7) สะพานย้อนยุค
8) สานักปฏิบัติธรรม
หมู่ 2 บ้านหมื่นไวย
1) ร้านแหนมมยุริน
2) วัดหมื่นไวย
3) โบสถ์กลางน้าอายุ 300 ปี (หมู่ 2)
4) พระธาตุจุฬามณี (หมู่ 2)
5) บ้านผลิตข้าวเหนียวปิ้ง
6) บ้านทาไส้กรอกอีสาน
7) โรงเรียนหมื่นไวย
8) โรงประปาหมื่นไวย
หมู่ 3 บ้านโนนตาสุก
1) โรงเรียนชุมชนบ้าประโดกโคกไผ่
2) โรงเรียนเกียรติคุณ
3) โรงงานขนมจีนอบแห้ง
4) ร้านหม่อดิ๋น (ศูนย์ผลิตและจาหน่ายขนมจีนอบแห้ง)
5) ร้านครูแขก
6) วิทยาลัยสารพัดช่าง
7) ศาลตา-ปู่ หมู่ 3
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หมู่บ้านในตาบลหมื่นไวย
หมู่ 4 บ้านโพนสูง

หมู่ 5 บ้านคลองบริบูรณ์

หมู่ 6 บ้านโคกไผ่

หมู่ 7 บ้านหนองนาลุ่ม

หมู่ 8 บ้านโคกผงาด

รายชื่อสถานที่สาคัญ
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจมั่งคั่ง
2) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง
3) ฝายชะลอน้า
4) อบต.หมื่นไวย
5) ชุมชนผู้สูงอายุตาบลหมื่นไวย
6) ชมรมจิตอาสาตาบลหมื่นไวย
7) ราชประชาสมาศัยตาบลหมื่นไวย
8) ศูนย์การศีกษานอกโรงเรียนตาบลหมื่นไวย
9) สถานีตารวจ
10) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลหมื่นไวย
11) บ้านผลิตขนมใส่ไส้
12) ศาลตา-ปู่ หมู่ 4
1) สวนเกษตร ผู้ใหญ่ศรี
2) ฝายกักน้า
3) ประตูระบายน้าคลองชลประทาน
4) ร้านขนมจีนครูยอด
5) วัดโคกประดู่
6) บ้านผลิตขนมไทยขายส่ง
1) ร้านต้นมะละกอ
2) ร้านแม่พลอย
3) ร้านศรีเพชร
4) วัดเวฬุวนาราม (โคกไผ่)
5) ปราชญ์ชาวบ้านดนตรีไทย
6) บ้านผลิตผลไม้ดอง
7) บ้านรับจัดโต๊ะจีน
8) ศาลตา-ปู่ หมู่ 6
1) ปราชญ์ชาวบ้านด้านการรักษากระดูก
2) แหล่งปลูกผักปลอดสารพิษ
3) โรงงานผลิตเส้นขนมจีน
4) ฝายน้าล้น
5) บ้านผลิตพริกแกง
6) บ้านผลิตหม่า
7) ศาลตา-ปู่ หมู่ 7
1) ศูนย์วิทยุชุมชนคนหมื่นไวย
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หมู่บ้านในตาบลหมื่นไวย

หมู่ 9 บ้านโคกไผ่สอง

รายชื่อสถานที่สาคัญ
2) ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
3) Central Home
1) สวนแม่ศรี
2) ร้านแม่สมบุญ
3) ร้านเรือนประโดก
4) ศาลเจ้า
5) แหล่งผลิตขนมจีนโบราณ
6) ร้านเนื้อย่างขุนพล

ภายหลังจากเรียบเรียงรายชื่อสถานที่สาคัญที่ได้จากผลการประชุมแล้ว คณะผู้วิจัยร่วมกันคัดแยกเฉพาะ
สถานที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมในการประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วต าบลหมื่ น ไวย จากนั้ น ร่ ว มกั น วิ เคราะห์
รายละเอียดของสถานที่สาคัญตามรายละเอียดที่ได้รับจากที่ประชุม เพื่อกาหนดประเภทสถานที่ท่องเที่ยวภายใน
ตาบลหมื่นไวย เนื่ องจากแหล่งท่ องเที่ ยวในประเทศไทยสามารถจาแนกได้หลายประเภทตามความสาคั ญ และ
สภาพแวดล้อม (Sakulngam, et al. 2013, 336) ดังนั้นในการกาหนดประเภทสถานที่ท่องเที่ยวคณะผู้วิจัยใช้การ
อ้างอิงตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นิยามไว้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2553. 18-20; สานักงาน
สถิติแห่งชาติ. 2014) ทั้งนี้จากการร่วมวิเคราะห์ในรายละเอียดสามารถจาแนกออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น และมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดจิตใต้สานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
2) แหล่งท่ อ งเที่ ยวทางประวัติศ าสตร์ หมายถึง เป็ น แหล่ งท่ องเที่ ย วที่ มี ค วามส าคั ญ และมี คุ ณ ค่ าทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ หรือ อาจเคยเป็ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ มี อ ายุ เก่ า แก่ หรื อ บริ เวณที่ เคยมี เหตุ ก ารณ์ ที่ ส าคั ญ เกิ ด ขึ้ น ใน
ประวัติศาสตร์
3) แหล่งท่องเที่ยวเพื่ อนันทนาการ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
พักผ่อนและเสริมสุขภาพ หรือ ให้ความรื่นรม
4) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ หมายถึง แหล่งท่องเที่ย วที่มีกิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความ
สนใจพิเศษของนักท่องเที่ยว หรือ อาจมีกิจกรรมที่สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
5) แหล่งท่ องเที่ ยวทางวัฒ นธรรม หมายถึง แหล่งท่ อ งเที่ ยวที่ มี คุ ณ ค่ าทางศิ ล ปะและขนบธรรมเนี ยม
ประเพณีปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในอดีต และมีการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน
หลังจากกาหนดประเภทของแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบลหมื่นไวยแล้วคณะผู้วิจัยได้ร่วมกันจัดสถานที่
ท่องเที่ยวแยกตามประเภทต่าง ๆ โดยพิจารณาจากรายละเอียดที่ได้รับจากที่ประชุมเปรียบเทียบกับนิยามที่ได้
กาหนดไว้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลจากการจัดสถานที่ท่องเที่ยวแยกตามประเภทสามารถแสดงได้ดังนี้
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ภาพที่ 2 สถานที่ท่องเที่ยวภายในตาบลหมื่นไวยจาแนกตามประเภทแหล่งท่องเที่ยว

อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า ภายในตาบลหมื่นไวยมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่น่าสนใจอยู่หลายประเภท ซึ่ ง
โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และขนบประเพณีที่มีการสืบทอดเป็นมรดกสืบต่อกันมาทั้งในด้านของ
ธรรมเนียมที่ยังคงถือปฏิบัติอยู่จนปัจจุบัน เช่น ประเพณีบวงสรวงศาลตา-ปู่ ของแต่ละหมู่บ้าน หรือ มรดกทางภูมิ
ปัญญา เช่น ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีไทยและปราชญ์ชาวบ้านด้านการรักษากระดูก นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทาขนมจีนประโดกแบบโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อีกทั้งยังมีศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมสมัยที่ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและผู้ที่สนใจ
จากการศึกษาและจาแนกแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาออกเป็น
5 ประเภทนั้ น เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ความน่ าสนใจและเพื่ อ เป็ น การดึ งดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ม าท่ อ งเที่ ย วได้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2538) แต่ถึงแม้ว่าตาบลหมื่นไวยจะมีแหล่งท่องเทียวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งกระจายอยู่
ในเกือบทุกหมู่บ้าน หากแต่ขาดการประชาสัมพันธ์และสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมทาให้ประชาชนทั่วไปที่
ไม่ใช่คนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมาไม่รู้จักสถานที่ที่น่าสนใจเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวของตาบลหมื่นไวย
เป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงได้ง่ายทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตาบลหมื่นไวยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสรุป
ประเด็นไว้ดังนี้
1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบลหมื่นไวยให้เป็นที่รู้จัก โดย
เลือกใช้สื่อสังคมที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย
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2) สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตาบลหมื่นไวยควรแสดงให้เห็นถึงเส้นทาง
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบลหมื่นไวย เนื่องจากหากนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนในพื้นที่อาจไม่สามารถเดินทางไป
จนถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้
3) อบรมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตาบลหมื่นไวย และบุคลากรภายใน อบต.หมื่นไวย ให้สามารถสร้างสื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองในกรณีที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นใหม่
ในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูลและสถานที่ของแหล่งท่องเทียวภายในตาบลหมื่นไวย พบว่าแหล่งท่องเที่ยวของตาบล
หมืนไวยกระจายอยู่ในเกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้น หมู่ 8 บ้านโคกผงาด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจด้านหอพักและ
โรงแรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนทุกหมู่บ้าน คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้จัดทา
สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบลหมื่นไวยแยกตามแต่ละประเภท โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Google Map หรือ Google
Place เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายและยังเป็นที่นิยมใช้งานทั่วไปอีกทั้งยัง สามารถใช้เป็นเครื่องนาทางให้นักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ควรเพิ่มข้อมูลที่ทาการผู้นาชุมชนเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานหากนักท่องเที่ยวประสบปัญหาและเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และให้
คาแนะนาในการท่องเที่ยว รวมถึงการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักอีก
ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน
ประกาศคุณูปการ
คณะผู้วิจั ยขอแสดงความขอบคุ ณ นายสุภ กิจ โพธิ์ไทรย์ นั กศึ กษาสังกั ดหลักสูตรบริห ารธุรกิจ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับตาบลหมื่นไวยและบุคลากรภายใน อบต.หมื่นไวยทุกท่านที่ให้การอานวยความสะดวกในด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลจนงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
คณะผู้วิจัยไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ และ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
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สภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 3
THE BUDGETING ADMINISTRATION IS SCHOOLS UNDER NAKHONRATCHASIMA PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
นุชา มาตหนองแวง1
Nucha Matnongwaeng 1
ศิราณี จุโฑปะมา1 และ ประคอง กาญจนการุณ2
Siranee Chutopama1 and Prakong Kanchanakarun2
1นักศึกษาระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษา/คณะวิชาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
จาแนกตามสถานภาพตาแหน่งและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคือประชากรจานวน 372 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 186 คน และครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณจานวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและมีค่า ความเชื่อมั่น 0.972 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่า เอฟ และวิธีการของ เชฟเฟ กาหนดค่าสถิติ
ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิ ดเห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาและครู ที่ ป ฏิ บั ติ งานงบประมาณเกี่ ยวกั บ สภาพการบริ หาร
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ เกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษานครราชสีมาเขต 3 จาแนกตาม
สถานภาพตาแหน่ง โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ เกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จาแนกตามขนาด
ของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ เกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 มีจานวน
มากที่สุดคือ โรงเรียนควรมีเจ้าหน้าที่ที่จบด้านการเงินและบัญชี มารับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง รองลงมาคือ การขอ
งบประมาณแต่ละครั้งให้มาไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียนที่เสนอไป และควรมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุโดยตรง
คาสาคัญ : สภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียน

1768

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ABSTRACT
This research aimed to study the operation for The Budgeting Administration is schools
under Nakhonratchasima, primary educational Service Area Office 3 according to the opinions of
administrator and Budgetary teacher classified by positions and school sizes, and to collect the
problems and suggestions related. The samples were 372 personnel, including 186 school
administrators and 186 teachers, selected by determine sample sizes of the population. The
research tool was the questionnaire constructed by the researcher with the reliability of 0.972.
The statistics used to analyze the collected data were frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, F-test, and Scheffe’s method, Configure statistics of the level significant .05. The
research revealed that;
1. The operation of administrator and Budgetary teacher about The Budgeting Administration
is schools under Nakhonratchasima, primary educational Service Area Office 3. Totally at highest
level.
2. Comp air the opinions of administrator and Budgetary teacher about The Budgeting
Administration is schools under Nakhonratchasima, primary educational Service Area Office 3,
Classification by position was at not different but all side of the level significant .05, when
consider each side.
3. Comp air the opinions of administrator and Budgetary teacher about The Budgeting
Administration is schools under Nakhonratchasima, primary educational Service Area Office 3,
Classification by school sizes. All side different of the level significant .05
4. Comments and suggestions of administrator and Budgetary teacher about The Budgeting
Administration is schools under Nakhonratchasima, primary educational Service Area Office 3,
Have a comment Each budget request is not enough to meet the needs of the proposed school.
should have financially and accountable staff. Take responsibility for this field directly. Schools
must strictly follow the rules and have a current account.
Keywords : The Budgeting Administration is schools
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ได้กาหนดให้สถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นผลให้ภารกิจ อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของโรงเรียน
ปรับเปลี่ยนไป (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 12) อีกทั้งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กาหนดให้กระทรวงกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไป
ยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ความเป็นนิติบุคคล
ของสถานศึกษานั้น สถานศึกษาจะต้องดาเนินงานต่างๆภายใต้กรอบของอานาจหน้าที่ตามกฎหมายและการบริหารงาน
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปดังกล่าวด้วย (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. 2545 : 14)
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ตามนโยบายการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้มี
การจ่ า ยตรงงบเงิ น อุ ด หนุ น ของปี ง บประมาณ 2549 ให้ กั บ สถานศึ ก ษา เพื่ อ บริ ห ารจั ด การแบบเบ็ ด เสร็จ คื อ
สถานศึกษาจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณเอง ดาเนินการใช้จ่ายและอนุมัติการเบิกจ่ายเอง และเก็บเอกสารและ
หลักฐานทั้งหมดไว้ที่สถานศึกษา โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและกากับดูแล
การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและถูกต้องตามหลักการ จาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจาแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย
(สานักงบประมาณ. 2548 : 1-14) ซึ่งจากการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษา เพื่อดาเนินการ
บริหารจัดการโดยตรงนี้ ทาให้สถานศึกษามีภารกิจและความรับผิดชอบ ในการบริหารงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น
ภารกิจและความรับผิดชอบที่ต้องดาเนินงานให้ถูกต้อง หากดาเนินการไม่ถูกต้องตามตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง จะทาให้มีความผิดทางวินัย (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539. 2539 : 6)
การบริหารสถานศึกษา ในในช่วงที่ผ่านมา มีลักษณะอิสระคล่องตัวมากขึ้นตามหลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (รุ่ง แก้วแดง. 2546 : 18) ส่วนโครงสร้างอาจยืดหยุ่นได้ตามขนาดโรงเรียนและลักษณะเฉพาะ
ของโรงเรียนแต่ละแห่ง ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก ได้แก่การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป ผู้ที่ทาหน้าที่โดยตรงที่จะต้องรับผิดชอบในการบริหาร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่ ง
ต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา ให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ใน
ทุกๆ ด้าน
ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาส่งผลกระทบต่อการ
บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และการดารงชีวิตของประชาชน ดังนั้นจึงมี การเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ที่เน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นธรรม มีวิธีการทางานที่มี
ความรวดเร็วและคล่องตัว มีความโปร่งใสใน การตัดสินใจโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นเป้าหมายหลักในการปฏิรูป
และผลักดันระบบงบประมาณของประเทศไทยให้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการ
งบประมาณเป็นระบบแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) และในปี 2544 ได้ปรับระบบ
งบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) โดยมี
สาระสาคัญ คือ เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผล มีความโปร่งใสและมีความเป็นธรรม ระบบ
งบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานจึ งเป็ น ระบบงบประมาณ ที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การก าหนดพั น ธกิ จ ขององค์ ก ร
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานงาน/โครงการ อย่างเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินผลเพื่อวัดผล
สาเร็จของงาน โดยการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากร การเงินและพัสดุ ที่สะท้อนให้เห็นผลสาเร็จของงานต่างๆ
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
2553 : 5 - 6)
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่ต้องดาเนินงาน ตามระบบงบประมาณตามที่กล่าวมาแล้ว
ดังนั้นการปฏิบัติจึงแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างมาก นับตั้งแต่ระบบบัญชีจนถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการรับจ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันตลอดถึงการรายงานและการตรวจสอบเพื่อความมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตลอดจนการมีความ
รับผิดชอบต่อทรัพยากรการเงินของโรงเรียน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2546 : 165) การจัดสรร
งบประมาณทางการศึกษา จึงต้องเป็นไปอย่างคล่องตัว และกาหนดให้โรงเรียนของรัฐมีอานาจในการปกครอง ดูแล
บารุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมี
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ผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อ หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
เพื่อการศึกษา จาเป็นต้องปรับระบบบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีของโรงเรียนให้เหมาะสม (เจริญ ไวรวัจนกุล.
2546 : 294) การบริหารการเงินและงบประมาณมีความสาคัญในการดาเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่าย
หากมี ม ากเกิ น ไปย่ อ มส่ งผลกระทบต่ อ ภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศ จะเห็ น ได้ ว่างบประมาณมี ค วามส าคั ญ ต่ อ
เสถียรภาพและความมั่นคงเป็นอย่างมาก จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารงบประมาณ ตามแบบอย่าง
กฎระเบียบข้อบังคับ และปรับปรุงการบริหารงบประมาณ ให้สอดคล้องกับระบบและวีธีการจัดการงบประมาณอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก งานงบประมาณของ
โรงเรียน ถือเป็นหน่วยงานย่อยที่ต้องรับผิดชอบเหมือนหน่วยงานทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะต้องดาเนินงานตามหลักการจาแนก
รายจ่ายตามงบประมาณ โดยกาหนดรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่
งบบุคลากร งบดาเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นๆ (สานักงบประมาณ. 2546 : 1-14)
โรงเรียนในแต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มักประสบปัญหาลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่
ขาดความรู้ความเข้าใจ กอปรกับไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ตลอดจนไม่เห็นความสาคัญ จึงทาให้
ขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเนื่องจากเป็นครูผู้ปฏิบัติงานสอนส่วนใหญ่ต้องมีภาระงานสอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ มาก
หากเป็นไปได้ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในสาขาตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรง (ดวงเดือน กุลดี.
2547 : 47) และเมื่อมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารการเงิน พ.ศ. 2525 ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินส่วนใหญ่ ขาดทักษะ ความชานาญ ความเข้าใจในการดาเนินงาน เมื่อนามาปฏิบัติในโรงเรียนจึงไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบเท่าที่ควรซึ่งจากการติดตามการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ของฝ่ายนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพบว่าผู้รับผิดชอบงาน
จัดทาหลักฐานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้รับผิดชอบ ไม่ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
งานการเงิน บัญชี พัสดุ หัวหน้างานกากับติดตามไม่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3. 2557 : 10 -12)
จากการบริหารงบประมาณดังกล่าวจะเห็นว่า โรงเรียนจะประสบความสาเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร ครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ร่วมมือปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2540 – 2544
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าระบบงบประมาณปัจจุบัน ให้ความสาคัญเรื่องปัจจัยนาเข้ามากกว่าผลผลิต เน้นการควบคุมการ
จัดสรรงบประมาณอย่างเข้มงวด หน่วยงานทุกระดับเคร่งครัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารเงินสด
ดังนั้นจึงทาให้การจัดสรรงบประมาณ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เป็นภาระสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินงานในแต่ละระดับ
จึ งท าให้ มี จุ ด อ่ อ นหลายประการเช่ น ขาดการเชื่ อ มโยงระหว่างนโยบาย จุ ด หมาย และผลของการด าเนิ น งาน
งบประมาณจะถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ ทาให้มองเห็นภาพรวมได้ลาบาก ไม่ชัดเจน หน่วยงานบริหารงานได้ค่อนข้างลาบาก
เพราะได้รับงบประมาณไม่ค่อยแน่นอนในแต่ละปี ซึ่งอาจทาให้การดาเนินงานไม่ต่ อเนื่อง และงบประมาณที่จัดสรร
ไม่ค่อยสอดคล้องกับนโยบายและจุดหมาย ของการพัฒนาประเทศ (สานักงบประมาณ. 2546 : 18)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดทาและ
จัดใช้งบประมาณในโรงเรียนจึงสนใจที่จะศึกษา สภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ
เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบริหารงบประมาณรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงาน
งบประมาณ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิ บัติงานงบประมาณ เกี่ยวกับสภาพ
การบริหารงบประมาณในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จาแนกตาม
สถานภาพตาแหน่ง และขนาดของโรงเรียน
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. การบริหารงบประมาณหมายถึง การจัดทางบประมาณประจา ปีของหน่วยงาน โดยกาหนดแผนงาน
และโครงการตลอดจนกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจ หรือภารกิจตามกฎหมายที่หน่วยงาน
นั้นจะต้องปฏิบัติตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
2. สภาพการบริหารงบประมาณ หมายถึง ลักษณะที่เป็นอยู่จริง ของการดาเนินงานปัจจุบันอยู่จริง ใน
การดาเนินการบริหารงบประมาณแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่
2.1 ด้านการวางแผนงบประมาณ หมายถึง มีการจัดทาประมาณการรายได้ของสถานศึกษาล่วงหน้า 3
ปี มีการจัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 3 ปี การนาเสนอข้อมูลจากแผนกลยุทธ์มาใช้เป็นฐานในการวางแผน
งบประมาณระยะปานกลางการเรียงลาดับความสาคัญของกลยุท ธ์ที่จะทาให้นโยบายของหน่วยงานบรรลุผลสาเร็จ
ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับยุทธศาสตร์กระทรวงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกาหนดเป้าหมายระยะยาวที่
ส่งผลต่อความสาเร็จของผลลัพธ์ จัดทารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน โครงการมีความเชื่อมโยงกับผลผลิต
และผลลัพธ์ มีการวางระบบควบคุมการใช้งบประมาณโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ มีการสรุปรายงานผลทางการเงินต่อ
หน่วยงานบังคับบัญชา ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
2.2 ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการ
ดาเนิ น งาน มี แนวทางการปฏิ บั ติ จั ด ท าแผนการตรวจสอบ ติด ตามการใช้ เงิน ทั้ งเงิน งบประมาณและเงิน นอก
งบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผน การใช้งบประมาณรายไตร
มาสจัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสจัดทาแผนการกากับตรวจสอบ
ติดตามและป้องกันความเสี่ยงสาหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง จัดทาข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ
พร้อ มทั้ งเสนอข้ อปั ญ หาที่ อาจท าให้ การดาเนิ น งานไม่ ป ระสบผลสาเร็จ เพื่ อให้ ส ถานศึ กษาเร่ งแก้ปั ญ หาได้ทั น
สถานการณ์ รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ สรุปข้อมูลสารสนเทศ
ที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
2.3 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา หมายถึง การระดมทรัพยากรบุคคลใน
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ความชานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
บุคคลดังกล่าว มาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.4 ด้านการบริหารการเงินและบัญชี หมายถึง การเบิกจ่ายเงิน เป็นปั จจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และมี
เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีทุกครั้ง หลักฐานหรือเอกสารที่จาเป็นเพื่อใช้ในการลงบัญชีมีการอนุมัติก่อน
จ่ายทุกครั้ง มีการบันทึกรับรู้ครุภัณฑ์เป็นสินทรัพย์เป็นปัจจุบันการกาหนดความรับผิดชอบในการลงบัญชีมีการแยก
หน้ าที่ ด้ านบั ญ ชี การเงิน การตรวจสอบมี ก ารค านวณค่ าเสื่ อมราคาทรัพ ย์ สิน เป็ น ปั จ จุ บั น ครูก ารเงิน มี ค วามรู้
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ความสามารถในการปฏิบั ติงานในด้านการเงินมีการพั ฒ นาเพื่ อเพิ่ มศักยภาพบุค ลากรทางการเงินของโรงเรียน
ผู้บ ริห ารหรือผู้รับ ผิดชอบมีการควบคุ ม ติดตาม กากับ การใช้ งบประมาณ การจัดท าเอกสารรายงานผลก ารใช้
งบประมาณของโรงเรียน การนาเสนอผลรายงานการใช้งบประมาณของโรงเรียนต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
2.5 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ หมายถึง การจัดทาข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาโดยสารวจ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน การจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการ
บริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์รวมไปถึง การจัดทาระเบียบการใช้
ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สถานภาพตาแหน่ง หมายถึงสถานภาพของแต่ละบุคคลประกอบไปด้วย
3.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
3.2 ครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ หมายถึงครูที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่ด้านการบริหารงบประมาณ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
4. ขนาดของโรงเรียน หมายถึงการจัดขนาดของสถานศึกษาโดยใช้จานวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการ
กาหนดขนาดโรงเรียน จาแนกเป็น 3 ขนาด คือ ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
4.1 ขนาดใหญ่ จานวนนักเรียนตั้งแต่ 301 คนขึ้นไป
4.2 ขนาดกลาง จานวนนักเรียนตั้งแต่ 121 – 300 คน
4.3 ขนาดเล็ก จานวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน
5. สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 หมายถึงหน่วยงานทางการศึกษาที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาของโรงเรียนมี 4 อาเภอประกอบด้วย อาเภอครบุรีอาเภอเสิงสาง อาเภอปักธงชัย อาเภอวังน้าเขียว
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ผู้วิจัยดาเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ ปฏิบั ติงานงบประมาณ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2558 จานวน 186 โรงเรียน จานวน
ทั้งสิ้น 372 คน จาแนกตามขนาดของโรงเรียน เป็น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ จานวน 22 โรงเรียน จานวน 44 คน
ขนาดกลาง 66 โรงเรียน จานวน 132 คน ขนาดเล็ก 98 โรงเรียน จานวน 196 คน
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2. กลุ่มตัวอย่าง ใช้ประชากร
ตาราง จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณจาแนกตามขนาดโรงเรียน
จานวนประชากรจาแนกตามขนาดของโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
1. ขนาดใหญ่
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดเล็ก
รวม

ผู้บริหาร

ครูที่ปฏิบัติงาน
งบประมาณ

รวมประชากร

22
66
98
186

22
66
98
186

44
132
196
372

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลในการวิจั ย ในครั้งนี้ เป็ น แบบสอบถามที่ ผู้ วิจั ย พั ฒ นาขึ้น แบ่ ง
ออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ต อบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check -list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานงบประมาณเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) แบ่งระดับความคิดเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึงมีการปฏิบัติมากที่สุด
4
หมายถึงมีการปฏิบัติมาก
3
หมายถึงมีการปฏิบัติปานกลาง
2
หมายถึงมีการปฏิบัติน้อย
1
หมายถึงมีการปฏิบัติน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด (Open – ended Form) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ นอกเหนือจากที่ ได้กล่าวมาแล้ว เกี่ยวกับสภาพการบริห ารงบประมาณในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนใน
การสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
จากเอกสารที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ
2. กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามตามความมุ่งหมายของการวิจัย
3. กาหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องมือ
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4. นาข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเครื่องมือ
5. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ความ
ละเอียดด้านภาษาเพื่อให้ได้คาถามที่ชัดเจนและครอบคลุม
6. ปรับปรุงและแก้ไขข้อคาถามตามคาแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) จานวน 3 ท่านคือ
6.1 นางอรวรรณ สุป ระพั ฒ น์ โภคา วุฒิ การศึ กษา ศศบ. สาขา ภาษาไทย ตาแหน่ งครูวิท ยฐานะ
ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแวง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
6.2 นายศราวุ ธ โรจนาวรรณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ศษ.ม. สาขา หลั ก สู ต รและการสอนต าแหน่ ง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ
6.3 นายภิรมย์ เข็มพุดซา วุฒิการศึกษา ศศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการชานาญ
การพิเศษ โรงเรียนวัดม่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
7. น าแบบสอบถามที่ ได้ จ ากการตรวจสอบ มาปรับ ปรุงแก้ ไขอี ก ครั้งแล้ วน าเสนออาจารย์ ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์อีกครั้งเพื่อที่จะได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
8. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จานวน 30 คน
9. นาแบบสอบถามมาหาค่าอานาจจาแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยทดสอบด้วย t-test ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05 หรือค่า t มีค่า 1.75 ขึ้นไปถือผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (อ้างอิง) ผลปรากฏว่ามีค่าอานาจจาแนก
อยู่ระหว่าง 2.10 ถึง 6.01
10. น าแบบสอบถามมาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (α) โดยหาค่ า สัม ประสิท ธิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลปรากฏว่ามีค่าความเชื่อมั่น .972
11. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
ผลการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ สภาพการบริห ารงบประมาณในโรงเรีย นสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน การเสนอผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการนาเสนอ
ข้อมูลดังนี้
X

S.D.
t
F

แทนค่าเฉลี่ย
แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t -distribution
แทนค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F– distribution
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*
แทนมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**
แทนมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สภาพการบริ ห ารงบประมาณในโรงเรีย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อมูลโดยแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสภาพตาแหน่งและขนาดของโรงเรียน
ตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
งบประมาณในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จาแนกตาม
สภาพตาแหน่ง
ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จาแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทาการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสภาพตาแหน่งและขนาดของโรงเรียน
ดังตาราง จานวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
กลุ่มตัวอย่าง
372
100.00
1. สถานภาพตาแหน่ง
1.1 ผู้บริหาร
186
50.00
1.2 ครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ
186
50.00
2. ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
2.1 ขนาดใหญ่ (จานวนนักเรียนตั้งแต่ 301 คนขึ้นไป)
44
11.80
2.2 ขนาดกลาง (จานวนนักเรียนตั้งแต่ 121 – 300 คน)
132
35.50
2.3 ขนาดเล็ก (จานวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
196
52.70
จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 372 คน เมื่อจาแนกตามสภาพตาแหน่ง เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 186 คน และครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เมื่อจาแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 รองลงมาคือ
โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และขนาดใหญ่ จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80
ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณ
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ทั้งโดยรวมและรายด้าน
ตาราง ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ ปฏิ บั ติ งานงบประมาณ
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 3 โดยรวมและรายด้าน
ด้าน
ข้อความ
S.D. ความหมาย อันดับที่
X
1. ด้านการวางแผนงบประมาณ
4.22
0.41
มาก
1
2. ด้านการตรวจสอบติดตามประมวลผล
3.89
0.30
มาก
3
3. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 3.88
0.16
มาก
4
4. ด้านการบริหารการเงินและบัญชี
4.21
0.45
มาก
2
5. ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
3.61
0.45
มาก
5
รวมเฉลี่ย
3.99
0.21
มาก
จากตาราง พบว่า ผู้บริหารสถานศึก ษาและครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.99 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือด้านการวางแผนงบประมาณ ( X = 4.22) รองลงมาคือด้านการบริหารการเงินและบัญชี ( X = 4.21) ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ( X = 3.61)
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จาแนกตาม
สถานภาพตาแหน่ง
ตาราง เปรียบเทียบความคิ ดเห็นของผู้บริห ารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จาแนก
ตามสถานภาพตาแหน่ง โดยรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น
ครูที่ปฏิบัติงาน
ข้อ
สภาพการบริหารงบประมาณ
t
ผู้บริหาร
งบประมาณ
S.D.
S.D.
X
X
1.
ด้านการวางแผนงบประมาณ
4.14
0.33
4.31
0.46
3.94**
2.
ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผล
3.78
0.31
4.00
0.25
7.31**
3.
ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 3.80
0.17
3.9
0.11
9.50**
4.
ด้านการบริหารการเงินและบัญชี
4.39
0.51
4.03
0.29
8.50**
5.
ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
3.51
0.54
3.70
0.30
4.21**
รวมเฉลี่ย
3.95
0.21
4.03
0.22
3.55**
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตาราง 4.8 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิ บัติงานงบประมาณเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
งบประมาณในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากผลการวิจั ยความคิ ดเห็ นของผู้บ ริห ารและครูที่ปฏิ บัติงานงบประมาณ เกี่ยวกับ สภาพการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3สามารถอภิป ราย
ผลการวิจัยดังนี้
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ เกี่ยวกับสภาพการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3พบว่าโดยรวมและราย
ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงบประมาณของโรงเรียน มีกฎระเบียบข้อบังคับ
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดถูกต้อง ซึ่งโรงเรียนก็ได้คั ดเลือก
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของธงชัย เปรมชนม์ (2550 : 70 - 71) ได้ศึกษา เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาจันทบุรี เขต 1 พบว่าโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศินี บัวน้าอ้อม (2551 : 105) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการบริหาร งบประมาณโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร
งบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ รัตนา ศักดิ์ศรี (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหา
การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 พบว่าความ
คิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพการบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับ จิตมณพิสุทธิ์
ยารัม ย์ (2557: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาเรื่อ งสภาพการบริห ารงบประมาณของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่ ปฏิบัติงานงบประมาณเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีตาแหน่งและ
ขนาดของสถานศึกษาต่างกัน
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ เกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จาแนกตาม
สถานภาพตาแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันที่ระดับ .01 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านแตกต่างกันที่
ระดั บ .01 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู้ บ ริ ห ารและครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านงบประมาณเห็ น ค วามส าคั ญ ของการบริ ห าร
งบประมาณในโรงเรียน รวมทั้งได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งได้มอบอานาจ
และความรับผิดชอบลงไปให้โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ตรวจสอบได้
และบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า โดยยึดหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และการบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญทัย สุระมุล (2550 : บทคัดย่อ)
ศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูการเงิน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมและด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการรายงาน
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ทรัพย์สินทางการเงินและผลการดาเนินงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการจัดระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกศินี บัวน้าอ้อม (2551 : 105) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงบประมาณโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาอยู่
ในระดับน้อยทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบ ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณตามขนาดของโรงเรียน
พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ เกี่ยวกับสภาพการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จาแนกตามขนาดของ
โรงเรี ย น พบว่ า โดยรวมและรายด้ า นแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ
พระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ ประกอบกับ พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิการ
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. 2542 : 20 ) ได้กระจาย
อานาจการบริหารราชการไปสู่โรงเรียน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารทั่วไป ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งต้องจัดโครงสร้างการบริหารตามแนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นนิติบุคคล ตามแนวทางดังกล่าวมีกรอบระเบียบข้อบังคับที่เป็นแนวทาง อีกทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีระบบที่ทันสมัยขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ คณาพจน์ พิสุทธิ์ธนภัทร์
(2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและหัวหน้างานบริหาร
งบประมาณ มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา บริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล โดยรวม
และรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ยกเว้นการจัดทาและเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณและ
ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงานมีปัญหาในระดับปานกลางและ
ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ของผู้บริหารและหัวหน้างานบริหารงบประมาณโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน สาหรับการปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญทัย สุระมุล (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 โดยรวมและด้านการวางแผนงบประมาณ ด้าน
การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการรายงาน ทรัพย์สินทางการเงินและผลการดาเนินงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง และระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกัน ส่วนด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน
4. ความคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติ มของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครูที่ ป ฏิ บั ติ งานงบประมาณ
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
พบว่าประเด็นที่มีจานวนมากที่สุด คือโรงเรียนควรมีเจ้าหน้าที่ที่จบด้านการเงินและบัญชี มารับผิดชอบงานด้านนี้
โดยตรงทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง
อีกทั้งขอบข่ายการปฏิบัติงานจาเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่ในสภาพปัจจุบันจะพบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
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บริ ห ารงบประมาณได้ ม อบหมายให้ ค รู ผู้ ส อนซึ่ ง มี ภ าระงานสอนค่ อ นข้ า งมาก อาจท าให้ ก ารด าเนิ น งานไม่ มี
ประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติจาเป็นต้องมีความเสียสละอุทิศเวลาเพราะงานที่รับผิดชอบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เพราะหาก
ปฏิบัติไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อตาแหน่งในหน้าที่ในด้านวินัยของข้าราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของอานนท์ เรืองวุฒิ
(2548 : 73) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษานครนายก พบว่ามีปัญหาการบริหารงบประมาณด้านการบริหารการเงินและบัญชีเกิดจากบุคลากรไม่มี
ความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกร สุกิน
(2549 : 52) ได้ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า
ปั ญ หาการปฏิ บั ติ งาน เกิด จากผู้ที่ รับ ผิดชอบงานการเงิน และการบั ญ ชี จ ะต้อ งท างานด้วยความรอบคอบ และ
ระมัดระวัง หากมีการดาเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง จะส่งผลกระทบต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในปัจจุบันและอนาคตได้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจั ย เรื่อ ง สภาพการบริห ารงบประมาณของโรงเรีย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงบประมาณ ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 โรงเรียนควรวางแผนการกากับดูแลการดาเนินงานด้านการเงินการบัญชี การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยร่างข้อตกลงในคารับรองปฏิบัติราชการที่จะเสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา ในการ
จัดทาคาของบประมาณเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานล่วงหน้า เพื่อให้หน่วยงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรอย่างสูงสุด
1.2 โรงเรียนควรติดตามโดยสร้างเครื่องมือมาทาการตรวจสอบการบริหาร การเงิน การจัดทาบัญชี
ทะเบียนคุมประเภทต่างๆ ทั้งการเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
1.3 โรงเรี ย นควรก าหนดมาตรการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในการด าเนิ น งานนของโรงเรีย น โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละฝ่ายในโรงเรียนทราบรายการทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้า
มามี ส่ วนร่วมในการด าเนิ น งานด้ านงบประมาณโดยผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อ งต้อ งรายงานเกี่ย วกั บ การบริห ารเงิน นอก
งบประมาณให้เป็นปัจจุบัน
1.4 โรงเรียนควรดาเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการที่สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด
1.5 โรงเรียนควรประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน
ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ
1.6 การกาหนดเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนต้องมีการพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ
ควรคานึงถึงสภาพพื้นฐานของโรงเรียนและความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณ ดังนั้นบุคคลากรที่มี
หน้าที่กาหนดเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณต้องมีค วามรอบคอบและหาข้อยุติให้ได้ว่าจะใช้เกณฑ์ในการจัดสรร
งบประมาณอย่างไร จึงจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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1.7 เจ้าหน้าที่งบประมาณ ต้องมีวิจารณญาณทีดีมีความรู้รอบตัวด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดต้องเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อนา มาเป็นข้อมูลในการจัดการ
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและส่วนรวม
1.8 โรงเรียนควรมีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่งบประมาณที่ขาดประสบการณ์และคุณสมบัติไม่ตรงกับ
งานที่ทาเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นในกรณี ที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของบุคลากรจากสาเหตุต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ทางานด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 โรงเรียนต้องมีข้อมูลพื้นฐานในการทางบประมาณ การทางบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้อง
อาศัยข้อมูลที่สมบูรณ์ทุกด้าน เช่น ระเบียบการเงินต่าง ๆ เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทน
การไปราชการ ข้ อมู ลจ านวนนั กศึ กษา แผนการเรีย นตลอดจนติ ดต่ อประสานงานความร่วมมื อ โดยวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และจุดอ่อนที่ต้องปรับเปลี่ยน
แก้ไขให้งานสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ของผู้บริหาร
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินงบประมาณต่อการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
เอกสารอ้างอิง
กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2545). ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มาตรฐานก า ร จั ด ก า ร ท า ง ก า ร เงิ น .
กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
กรมบัญชีกลาง. (2544). คู่มือระบบบัญชีส่วนราชการของกรมบัญชีก ลาง (เกณฑ์คงค้าง). กรุงเทพฯ:สานักบัญชีและ
ตรวจสอบภายใน.
กรมวิชาการ. (2543). แนวทางการบริหารโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
________. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
กรมสามัญศึกษา. (2544). เปิดประตูสู่ PBB ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.
________. (ม.ป.ป.). กลยุทธ์การบริหารงบสู่การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ท. : กรมสามัญ
ศึกษา.
กระทรวงการคลัง. (2548). หลักการจาแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายปี 2548. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: โ ร ง พิ ม พ์ คุ รุ ส ภ า
ลาดพร้าว.

1781

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

________. (2546ก). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่ง
สินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.).
________. (2546ข). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
________. (2546ข). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2). พ .ศ . 2 5 4 5 .
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.).
เกศินี บัวน้าอ้อม. (2551). สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา) เลย : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
กอบกุล ศรีคามี. (2549). การบริหารพัสดุในสถานศึกษาปัญหาที่อาจมองข้าม. วารสารครุศาสตร์. 25 : 28-37.
คณาพจน์ พิสุทธิ์ธนภัทร์. (2551). สภาพปัญหาการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของเขตพื้นที่สังกัดสานักงาน
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา) บุ รี รั ม ย์ : บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
คารมย์ พลกุล. (2554). สภาพปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา) บุรีรัมย์ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏบุรีรัมย์.
จันทรานีสงวนนาม. (2545). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์.
จิตมณพิ สุท ธิ์ ยารัมย์. (2557). สภาพบริหารงบประมาณของของโรงเรียน สังกัดสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 32. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา) บุ รี รั ม ย์ : บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
เจริญ ไวรวัจนกุล. (2546). โลกาภิวัตต์กับการบริหาร การถอดบทเรียนจากงานวิจัยการบริหารแห่งสหัสวรรษใหม่.
สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ. (2544). มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdle กับการจัดทางบประมาณระบบใหม่.
กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.
ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ. (2547). ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ. กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์.
ดวงเดือน กุลดี. (2547). ปัญหาการปฏิบัติงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ค.ม.
(สาขาการบริหารการศึกษา) เชียงราย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ดุสิตทิวถนอม. (2548). การเงินและงบประมาณโรงเรียน. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เดช ดอนจันทร์โคตร. (2550). การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 2. วิ ท ยานิ พ นธ์ ศ ษ.ม.(สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา) ขอนแก่ น : บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธงชัย เปรมชนม์. (2550). รายงานการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เป็นนิติบุคคลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1. จั น ทบุ รี :ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
จันทบุรี เขต 1.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ :สุรีวิยาสาส์น.

1782

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บุญชู ราชสุวรรณ. (2548). ปัญหาการบริหารงบประมาณตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2. วิทยานิพนธ์ศศ.ม. (สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา)ปั ต ตานี :
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
บุ ญ ทั ย สุ รมุ ล . (2550). การบริห ารงบประมาณในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ค.ม.(สาขาการบริหารการศึกษา) อุ บ ล ร า ช ธ า นี : บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์. (2542). ระเบียบวิธีการทางพฤติกรรมศาสตร์. บุรีรัมย์ : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏ
บุรีรัมย์.
ปาริชาติ เทพารัตน์. (2550). ศึกษาสภาพปัญ หาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา) เพชรบูรณ์:
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
ภาวิ ด า ธาราศรี สุ ท ธิ และวิ บู ล ย์ โตวณะบุ ต ร.(2542). หลั ก และทฤษฎี ก ารบริ ก ารการศึ ก ษา. กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
พิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์. (2553). การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงบประมาณภายใต้การกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษาใน สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (สาขา
การบริหารการศึกษา) จันทบุรี : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี.
รัตนา ศักดิ์ศรี. (2555). การศึกษาและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยม เขต 29. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา) อุ บ ลราชธานี : บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
รุ่ง แก้วแดง. (2546). โรงเรียนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
เรวดี รัตนะมาลา. (2551). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1. วิทยานิพนธ์บธ.ม (สาขาวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ) นราธิ ว าส: ส านั ก
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วีรศักดิ์ ภู่ขันเงิน. (2546). ศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สั ง กั ด ก ร ม ส า มั ญ ศึ ก ษ า
จังหวัดระนอง. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา) สุ ราษฎร์ธานี : บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย สถาบั น
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. (2546). ชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสูตรการบริหารงานการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ชุดที่ 6 การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาทิตย์โพร
ดักส์กรุ๊ป.
________. (2549). ชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสูตรการบริหารงานการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ชุดที่ 5 การ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์อาทิตย์โพรดักส์กรุ๊ป.
สันติ บุญภิรมย์. (2547). เอกสารการสอนหลักการบริหารการศึกษา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย. (2543). การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และข้ อพึงระวังในการ
บริหารสัญญา. กรุงเทพฯ: สมาคมนักบริหารพัสดุ แห่งประเทศไทย.

1783

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สมาน อัศวภูมิ. (2551). การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ. อุบลราชธานี: คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3. (2558). แผนปฏิบัติการปี ง บประมาณพ.ศ. 2559.
นครราชสีมา: สานักงานเขตฯ.
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2543). แนวทางการควบคุม กากับ ติดตามการเงิน การบัญชี
ระดับโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
________. (2550). แผนการปฎิ บั ติ งานประจ าปี ง บประมาณ 2550.นครสวรรค์ : ส านั ก งานเขตฯ สานั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน. (2553). เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน. (2548). คู่ มื อ การตรวจสอบภายในสถานศึ ก ษาและแนวการ
ตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สานักพุทธศาสนาแห่งชาติ.
________. (2548). คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษาและแนวการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์สานักพุทธศาสนาแห่งชาติ.
________. (2549). หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน. กรุงเทพฯ : โรงพิ มพ์สานักพุทธศาสนา
แห่งชาติ.
สานักเทคโนโลยีการศึกษา. (2553). KM สานักเทคโนโลยีการศึกษา.“งบประมาณและความหมาย”. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา : http://km.ru.ac.th/techno. [2554,พฤษภาคม21].
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2547). ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ. กรุงเทพฯ: เอสแอนด์ จี กราฟฟิค.
สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2548). ผู้นาเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สถาบัน
พัฒนาผู้บริหารการศึกษา.
สิริกร สุกิน. (2549). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3. ปริญญานิพนธ์ กศม. (การบิ หารการศึ กษา).
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
อานนท์ เรืองวุฒิ. (2548). ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษานครนายก. ปริญญานิพนธ์ กศม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
อานวย ทองโปร่ง และศิริพงษ์เศาวภายน. (2547). หลักการบริหารงบประมาณและการเงินในโรงเรียน. กรุงเทพฯ:
ข้าวฟ่าง.
________. (2553). การบริหารทรัพยากรและการจัดการทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.
อรวรรณ เทียนคาศรี.(2545). สภาพปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา) สระบุรี : บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันราชภัฏ
พระนคร.
อุดม พุ่มจันทร์. (2549). การดาเนินการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา) อุ บ ลราชธานี : บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

1784

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Clover, M. W. (2002). “An Analysisof SelectedPrincipals’ Priorities Regarding Budget Decentralization in
Cumberland County Schools, Fayetteville, North Carolina” Dissertation Abstracts International.
62(10) : 3249-A.
Flowers, G. (1999). An Evaluation of the Effect of Agency Conditions on the Implementation of
Florida’s Performance – Based Program Budgeting. Ph.D.(Educational Administration). Florida
: The Florida State University.
Lou, G. T., Razzaque, M.A. & Ong, A. (2003). “Gate keeping in Organizational Purchasing : An Empirical
Investigation.” Journal of Business & Industrial Marketing. 18 (1) : 82-103
Miller, H.& Rabin, J. (2001). Performance-based Budgeting : PBB. New York : Prentice-Hall.
Stiefel, L. & Schwartz, A. E.&Portas, C. & Kim, D. Y. (2001). SchoolBudgeting and School Performance :
The Impact of New York City’s Performance Driven Budgeting. Journal of Education Finance.
28 : 403-424.

1785

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มการศึกษา
การใช้โปรแกรม MOODLE E-LEARNING
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่1
USING MOODLE E-LEARNING TO DEVELOP LEARNING ACHIEVEMENT IN FUNDAMENTAL
ENGLISH OF 1ST YEAR
นฤมล พึ่งแก้ว1
Narumol Puengkaew1
วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง1 และ สมโภชน์ พนาวาส2
Wilasinee Ploylearmsaeng1 and Sompoet Panawas2
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บทคัดย่อ
การวิจัยเล่มนี้ มีวัตถุป ระสงค์ คื อ 1) เพื่ อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนรายวิช า ภาษาอังกฤษพื้ นฐาน
นักศึกษาชั้นปีที่1 ก่อนและหลังเรียน โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เรียนโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จานวน 2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 103 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจานวน 50
คน และกลุ่มทดลอง จานวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการ
ทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น โดยการใช้ โปรแกรม Moodle E-learning รายวิช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนการทดลอง
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในการ
พัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
คาสาคัญ : Moodle E-learning, ผลสัมฤธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
This research aimed 1) to examine the achievement of the students before and after
studying Foundation English by using Moodle E-Learning, 2) to investigate the experimented
students’ satisfaction towards the use of Moodle E-Learning. The samples were the first-year
students enrolling Foundation English in the first semester 2017. There were 103 students
selected by Cluster Random Sampling and then were divided into 2 groups: a control group of 50
students and an experimental group of 53 students. The research instruments pre-test and posttest, media evaluation form, and a satisfaction form. Statistics used in this study were mean,
standard deviation and t-test.
The results revealed that:
1. the students’ achievement before and after studying Moodle E-learning was different
with statistical significance of .01 It was found that the achievement results of after studying were
higher than before studying.
2. in terms of the students’ satisfaction towards Moodle E-Learning, it showed that
overall satisfaction was at a high level with average score of 4.13.
Keywords : Moodle E-learning learning achievement satisfaction
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บั น นี้ เป็ น ที่ ท ราบกั น โดยทั่ วไปว่ าภาษาอั งกฤษเป็ น ภาษาต่ างประเทศที่ มี ค วามส าคั ญ ในฐานะ
ภาษาสากล ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 11 ที่ มุ่ งเน้ นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ด้ วยการพั ฒนาบุ คลากร และ
เสริมสร้าง สถาบั นการศึ กษาให้ มี มาตราฐานรวมทั้ งส่ งเสริมการพั ฒ นาศั กยภาพของเยาวชนและประชาชนด้ าน
ภาษาอังกฤษ เพื่ อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน รวมทั้ งจะต้องใช้ ภาษาอังกฤษในการค้ นคว้าหาความรู้จาก
อินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายขึ้น
อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ มีผู้สนใจศึกษาหา
สาเหตุว่าทาไมเด็กไทยจึงไม่ค่อยสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงวิธีการสอนด้วยวิธีต่างๆ
เพื่อให้ได้ผลตรงตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน ควรเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
)Cohen,1990) หรือรูปแบบการเรียน (Learning styles( ของผู้เรียนก่อน การศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ
(English language learning styles) เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะจะทาให้ผู้สอนได้รู้และเข้าใจลักษณะและรูปแบบการ
เรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนและสามารถนาผลการศึ กษามาปรับปรุงและพั ฒ นากิจกรรมในชั้ นเรียน เอกสาร
ประกอบการสอน การมอบหมายงาน บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและปรับ เปลี่ยนวิธีการสอนให้
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยคาถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้และเพิ่มขีดความสามารถของ
ตนเองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต
ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็คือผู้เรียนไม่ตระหนักถึงความจาเป็นหรือประโยชน์ของภาษาอังกฤษ
การที่จะสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องอาศัยความพร้อมทั้งทางด้าน ครู ตาราเรียน อุปกรณ์
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การเรียนการสอน และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณและคุณภาพของครูที่ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพียงพอกับการที่
จาเป็นต้องสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนทั่วประเทศ (สุมิตรา อังวัฒนกุล. 2539 : 14-15)
ในปัจจุบันนี้การสอนออนไลน์ (E-learning) นับว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการ
เรียนที่เป็นอยู่แบบเดิมเป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า เช่น อิ นเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ดาวเทียม ถ้าจะมอง
ภาพของการศึกษาก็จะก่อประโยชน์ในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อ
เทีย บกับ งบประมาณการลงทุน และระยะเวลาในการดาเนิน การแล้ว การให้บ ริก ารการศึก ษาผ่า นเครื่อ ข่า ย
อินเทอร์เน็ต ถือว่าคุ้มค่าที่สุ ด และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
จะเห็ นได้ว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บ จะเป็ นการเรียนรู้โดยใช้ อินเทอร์เน็ ตเป็ นเครื่องมื อ ร่ว มกับ การ
ออกแบบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ซึ่งอาจจะใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บ ทั้งระบบ หรืออาจจะใช้
บางส่วนก็ได้
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จึงได้นาระบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนหรือ LMS (Learning
Management System) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาช่วยจัดระบบการเรียนการสอนให้เป็นระบบมากขึ้นแบบครบวงจร
โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือสาคัญของการเรียนรู้อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาตามหลักการของ E-Learning นอกจากนี้ระบบการบริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอนยังเป็นซอฟท์แวร์สาหรับการบริหารจัดการรายวิชาที่รวบรวมเครื่องมือซึ่ งออกแบบไว้เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้งานในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ภูวญา กฤษฎาธนกิตติ์. 2556 : 3-4 )
มีง านวิจัย ต่า งๆ ที่ก ล่า วถึง ประโยชน์ข องการนาระบบการบริห ารจัด การด้า นการเรีย นการสอนห รือ
LMS (Learning Management System) มาใช้ทาให้นักศึกษามีคะแนนสูงขึ้น และตั้งใจเรียนขึ้น เช่น งานวิจัยของ (ศรา
ยุทธ เนียนกระโทก และอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ . 2557 : 401-406) ที่พบว่า ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ที่จะช่วยสนับสนุนการทางานและการเรียนของครูและนักเรียน โดยข้อดีของระบบดังกล่าวคือใช้งานได้ง่ายและ
ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด (สุเนตร สืบค้า. 2552 : 15-22) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เรียนการสอนผ่านเว็ปด้วยโปรแกรม Moodle E-learning ได้กล่าวไว้ในข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดเตรียมความพร้อม
ด้านอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากอุปกรณ์และระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีการจัดการที่ดี
อาจส่งผลล่าช้าในการเข้าสู่บทเรียน ส่งผลให้ความสนใจและตั้งใจเรียนลดลง เป็นต้น เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการ
สอน โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทาความเข้าใจค่อนข้างมาก ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจในทุกข้อคาถามในระดับมาก ยกเว้นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และการสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจการทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น การทาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น และการส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้ความสาคัญกับสื่อการสอนนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
การเรียนการสอนดาเนิ นไปอย่างมี ประสิทธิภาพแล้วสื่อการสอนยังสามารถท าให้ ผู้ เรียนเข้าใจและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริงในอนาคต การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ คือสามารถทางานได้ทันทีที่สาเร็จการศึกษานอกจากวิธีการสอนที่เน้นในเชิงปฏิบัติแล้ว สื่อการสอนที่
ใช้ในมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงาน
การศึกษา ที่เล็งเห็นคุณค่าของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้อาจารย์สร้าง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หากแต่สื่อการเรียนการสอนนั้นมีความจาเป็นมากทางเลือ กใหม่ข องมหาวิท ยาลัย เพื่อ ให้มีสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ใช้ ในการเรียนการสอนก็คื อการซื้อ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาเร็จรูป
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ดังนั้นผู้วิจัยได้นาวิธีการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning มาใช้ ในการเรียนการสอน ใน
รายวิช าภาษาอังกฤษพื้นฐาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการบทเรียน สามารถใส่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
หรือคลิปวิดีโอได้ ส่วนของการจัดทาแบบฝึกหัดทาได้หลาย เช่นแบบตัวเลือก เติมคา การเขียนบรรยายแบบสั้น หรือ
แบบยาว (ชุดาภัค เดชพันธ์. 2553 : 1) ซึ่งการทาแบบฝึกนี้สามารถจัดเก็บแบบฝึกหัดลงคลังข้อมูลข้อสอบได้ เมื่อมี
การสร้างบทเรียนใหม่ สามารถดึงแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องมาใช้งานได้ โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
(จันทร์สุดา งามชัด. 2551 : 11-16 )
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานก่อนและหลังเรียนโดยการใช้โปรแกรม
Moodle E-learning
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยตามลักษณะตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม ดังภาพ 1
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานก่อนและหลังเรียน
โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning
2. พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอนโดยการใช้โปรแกรม Moodle
E-learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

การใช้โปรแกรม Moodle E-learning
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยไว้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนหรือ แบบทดสอบหลัง
เรียนได้ถูกต้อง ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนนี้ ผู้วิจัยสร้างและ พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของเนื้อหาหน่วยการเรียนที่เลือกมาสร้างเป็น บทเรียนสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง
2. ระบบอีเลิร์นนิ่ง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมแบบอี เลิร์นนิ่ง ที่ได้ออกแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสอน กาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน โดยใช้สื่อ มัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์นาเสนอ
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เนื้อหาผ่านเทคโนโลยีเว็บ ไซต์และอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนใช้ค อมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการโต้ตอบขณะเรียน มี
ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ (Learning Management System: LMS) ประเภทซอฟต์แวร์เปิด (Open Source)
ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการสภาพการเรียนการสอนแทนผู้สอน
3. วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หมายถึง รายวิชาที่มีรหัสวิชา 01-320-001 ซึ่งมีจานวน หน่วยกิต 3 หน่วย
กิต เวลาเรียนทฤษฎี 3 คาบ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี โดย รายวิชานี้กาหนดให้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา 01-320-001 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวนรวมทัง้ สิ้น 421 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ม ตัว อย่า งที ่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั ้ง นี ้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา 01-320-001 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ม าโดยวิธีก ารเลือ กกลุ่ม
ตัว อย่า งแบบเจาะจง (cluster random sampling) จ านวน 2 ห้อ ง รวมทั ้ง สิ ้น 103 คน โดยแบ่ง เป็น กลุ ่ม
ควบคุมจานวน 50 คน และกลุ่มทดลอง จานวน 53 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning จานวน
12 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
1.1 ศึ ก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนในรายวิ ช าหม วดศึ ก ษาทั่ ว ไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning
1.3 เลื อ กบทเรี ย นที่ จ ะน ามาสร้ า งแผนการจั ด การเรีย นรู้ในรายวิช าหมวดศึ ก ษาทั่ ว ไป รายวิ ช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยประกอบด้วย 6 บทเรียน แต่ละบทเรียนใช้ระยะเวลาเรียน 2 สัปดาห์ ดังตารางต่อไปนี้
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งใช้ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบ
ปรนั ย 4 ตั วเลื อ ก รวมทั้ งสิ้ น 30 ข้ อ ใช้ เวลาในการท าข้ อ สอบ 1 ชั่ วโมง 30 นาที ซึ่ งผู้ วิจั ย ได้ ด าเนิ น การสร้า ง
แบบทดสอบหลั ง จากสร้า งแบบทดสอบเสร็ จ แล้ ว ได้ น าแบบทดสอบไปให้ ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
แบบทดสอบ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้าง
เครื่องมือพร้อมกับแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากทาเสร็จแล้วได้นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือและแบบสอบถามความพึงพอใจ
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ตารางที่ 1 รายชื่อบทเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สัปดาห์
ชื่อบทเรียน
1
สอบก่อนเรียน
2
Lifestyles
3
Lifestyles
4
Leisure
5
Leisure
6
Getting along
7
Getting along
8
Interests
9
Interests
10
Telling a story
11
Telling a story
12
Celebrations
13
Celebrations
14
สอบหลังเรียน และทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
15
ทบทวนบทเรียน
ตารางที่ 2 ขั้นตอนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning
ขั้นตอนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้โดยการโปรแกรม Moodle E-learning
ขั้นเตรียมเนื้อหา
1. นักศึกษานั่งประจาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องละ 1 คน ครู
15 นาที
แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการเรียนรู้ โดยการใช้ โปรแกรม
Moodle E-learning
2. นักศึกษาสมัครเข้าใช้บริการ RMUTT online classroom
3. หลังจากนักศึกษาสมัครเข้าใช้บริการเสร็จแล้วระบบจะส่ง Email เพื่อยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก
4. นักศึกษาได้รับการยืนยันเป็นสมาชิกแล้วหลังจากนั้นให้
นักศึกษาลงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
5. นักศึกษาเปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่ระบบ
ขั้นเรียนรู้นื้อหา
1. นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาโดยการใช้โปรแกรม Moodle E2 ชม.45 นาที
learning ซึงจะเริ่มเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ Vocabulary หลังจาก
นั้น นักศึกษาจะทาแบบฝึกหัด Vocabulary Practice1 มี 15
ข้อเลือกคาศัพท์เติมลงในช่องว่าง และทา Vocabulary
Practice2 มี 8 ข้อ ป็นแบบฝึกหัดตัวเลือก 4 ตัวเลือกเลือก
คาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
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ขั้นตอนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้โดยการโปรแกรม Moodle E-learning
ขั้นเรียนรู้นื้อหา
2. นักศึกษาเรียน Vocabulary เสร็จแล้วจะต้องทาการทดสอบ
2 ชม.45 นาที
ย่อยเรื่อง Vocabulary Quiz มี 5 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 4
ตัวเลือก
3. นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ Grammar เรื่อง Simple
Present, Adverb of frequency หลังจากนั้น นักศึกษาจะทา
แบบฝึกหัด Grammar Practice1 เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการ
เรียงประโยค มี 5 ข้อ Grammar Practice2 มี 15 ข้อ เป็น
แบบฝึกหัดตัวเลือก 4 ตัวเลือกเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อ
เดียว
4. นักศึกษาฟัง Listening พร้อมทั้งทาแบบฝึกหัด Listening
Practice1 มี 4 ข้อ เป็นแบบฝึกหัดตัวเลือก 4 ตัวเลือกเลือก
คาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว Listening Practice2 มี 4 ข้อ
เลือก คาตอบถูก-ผิด
5. นักศึกษาดู VDO พร้อมทั้งทาแบบฝึกหัด VDO Practice1 มี
5 ข้อ เลือก คาตอบถูก-ผิด
6. นักศึกษาเรียน Grammar เสร็จแล้วจะต้องทาการทดสอบ
ย่อยเรื่อง Grammar Quiz มี 10 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 4
ตัวเลือก
นาเครื่องมือที่สร้างโดยโปรแกรม Moodle E-learning รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน ประเมินคุณภาพของบทเรียน ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ และความครบถ้วนของเนื้อหาบทเรียนแล้ว
นามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญจนได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปนาแบบทดสอบ
วัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มาวิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อสร้างแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สร้างแบบทดสอบ โดยทาข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ รวมทั้งหมดจานวน 60 ข้อ มีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว และนาเนื้อหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นนามาปรับปรุง แก้ไขตามคาแนะนาของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และหาค่ า ดั ช นึ ว ามอสดคล้ อ งของแบบสอบถาม โดยใช้ ค่ า IOC) Index of Item Objective
Congruence นาตารางวิเคราะห์ค่า (IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.817 บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 61-67) โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้
1+ หมายความว่า มั่นใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง
0
หมายความว่า ไม่มั่นใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง
1
หมายความว่า มั่นใจว่าแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้อง
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นาแบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบและแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษา จานวน 50 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ตรวจให้คะแนน ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ส่วนข้อที่อบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน
นาผลคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นราย
ข้อ โดยใช้สัดส่วน และเลือกค่า ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 จานวน 30 ข้อ เมื่อนาผลไปวิเคราะห์พบว่าข้อสอบ
จานวน 30 ข้อที่คัดเลือกมา มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.38-0.78 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.27-0.78
นาแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์ ไปใช้เป็นเครื่องมือวัดความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
แบบประเมินคุณภาพของสื่อ โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ Likert ดังนี้
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
1 หมายถึง ไม่มีคุณภาพ
น าแบบประเมิน คุณ ภาพของโดยการใช้ โปรแกรม Moodle E-learning ให้ ผู้เชี่ ยวชาญ จ านวน 3 คน
ประเมินคุณภาพของบทเรียนและนาผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล
ของผลการประเมิน ดังนี้
4.51-5.00
หมายถึงมีคุณภาพระดับ ดีมาก
3.51-4.50
หมายถึงมีคุณภาพระดับ ดี
2.51-3.50
หมายถึงมีคุณภาพระดับ ปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง ต้องปรับปรุงแก้ไข
1.00-1.50
หมายถึง ไม่มีคุณภาพ
แบบประเมิน ความพึง พอใจของนัก ศึก ษาที่มีต่อการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรม Moodle Elearning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ศึกษาทฤษฎี และเทคนิคการสร้างแบบวัดพึงพอใจของนักศึกษาจากหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ทางด้านการ
วัดและประเมินผล
สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรม Moodle Elearning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามแบบ Likert ดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
นาแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้กับนักศึกษากลุ่มทดลอง จานวน 53 คน ทาการประเมินความพึงพอใจ
หลังจากใช้โปรแกรม Moodle E-learning รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
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นาผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลของผลการประเมิน
ดังนี้
4.51 – 5.00
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับ น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับ น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการดาเนินการทดลองด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ด าเนิ น การทดลองกั บ กลุ่ ม ทดลอง เป็ น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 1 ห้อง รวมทั้งสิ้น 53 คน
2. อธิบายวิธีการใช้สื่อ ให้ผู้เรียนเข้าใจพร้อมทั้งแจ้ง จุดประสงค์และเงื่อนไขในการเรียนให้ทราบ
3. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในนการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
4. หลังจากทาแบบทดสอบแล้ว ผู้สอนให้นักศึกษาเข้าไปศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยการใช้
โปรแกรม Moodle E-learning ด้วยตนเอง
5. หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning
จนครบทุกบทเรียนแล้ว ผู้สอนทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
6. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มาดาเนินการวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อนาผลวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถโดยการใช้ ป รแกรม Moodle E-learning รายวิช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระหว่างก่อนและหลังการทดลองสอน โดยการหาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning รายวิช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ก่อนและหลังการทดลองสอน และเปรียบเทียบกับวิธีสอนแบบปกติโดยการทดสอบค่าที
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning รายวิช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง ค่าอานาจจาแนก และค่าความยากง่าย 4. วิ เ คราะห์ ผ ลการ
ประเมินคุณภาพบทเรียนโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. วิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาโดยการใช้ โปรแกรม Moodle E-earning
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของสื่ อ โดยการใช้ โ ปรแกรม Moodle E-learning ในการเรี ย นรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพยู่ในระดับ X =4.1 เมื่อพิจารณารายข้อโดยจะ
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แสดงค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมของการออกแบบหน้าจอของบทเรียนโดยภาพรวม X =
4.67 ภาพในวีดิทัศน์ มีความคมชัดและเสียงในวีดิทัศน์ มีความคมชัด X =4.67 บทเรียนน่าสนใจและดึงดูดต่อการ
เรียนรู้ และความชัดเจนของคาอธิบายในการใช้บทเรียน X =4.66
ส่ วนที่ 1 ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพโดยการใช้ โปรแกรม Moodle E-learning ในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่1
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่1
รายการประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
X
1.ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
4.00 0.00
ดี
2. ความเหมาะสมขององค์ประกอบหน้าจอ
4.00 1.00
ดี
3. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ
4.33 1.15
ดี
4. ภาพในวีดิทัศน์ มีความคมชัด
4.67 0.58
ดีมาก
5. เสียงในวีดิทัศน์ มีความคมชัด
4.67 0.58
ดีมาก
6. ส่วนนา )Titleมีความสวยงาม (
4.33 1.15
ดี
7. บทเรียนน่าสนใจและดึงดูดต่อการเรียนรู้
4.33 0.57
ดี
8. ความชัดเจนของคาอธิบายในการใช้บทเรียน
4.33 0.57
ดี
9. ความต่อเนื่องของการนาเสนอเนื้อหาในบทเรียน
3.33 0.57
ปานกลาง
10. ความเหมาะสมของการออกแบบหน้าจอของบทเรียนโดยภาพรวม 4.67 0.57
ดีมาก
รวมเฉลี่ย
4.11 0.51
ดี
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนการทดลองและหลัง
การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง
ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ตาราง 2 ผลการเปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย น โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1
กลุ่มทดลอง
N
คะแนนเต็ม
S.D.
T
Sig.
X
ก่อนการทดลอง
53
30
23.70
2.22
11.39000.
หลังการทดลอง
53
30
27.08
1.02
ระดับนัยสาคัญ .01*
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3. ผลการวิเคราะห์ ค วามพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาโดยการใช้ โปรแกรม Moodle E-learning ในการหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ การ
เรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในภาพรวมอยู่ในระดับ มา X =4.13 เมื่อ พิจ ารณาราย
ข้อ โดยจะแสดงค่า เฉลี่ย สูง สุด 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ก ารจัด การเรีย นผ่า นเว็บ โดยการใช้โปรแกรม Moodle Elearning X =4.24 รองลงมา สามารถเรียนซ้าได้หากเกิดความไม่เข้าใจ X =4.21 และการเรียนการสอนโดยการ
ใช้โปรแกรม Moodle E-learning ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน X =4.16
ส่ ว นที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาโดยการใช้ LMS ด้ ว ยโปรแกรม Moodle Elearning ในการพัฒนาการเรียนรายวิ ชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
ตาราง 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโดยการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle E-learning ในการ
พัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายการประเมิน

X

S.D.

1.การเรียนการสอนโดยการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle E-learningช่วยให้นักศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน
2. การเรียนการสอนโดยการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle E-learningช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น
3. การเรียนการสอนโดยการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle E-learningช่วยให้
นักศึกษาจาเนื้อหาสาระในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
4. การเรียนการสอนโดยการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle E-learningช่วยให้
นักศึกษาประหยัดเวลาในการเรียน
5. การเรียนการสอนโดยการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle E-learningช่วยเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
6. การเรียนการสอนโดยการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle E-learningช่วยกระตุ้นให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
7. หลังจากการเรียนโดยการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle E-learningนักศึกษาไม่
จาเป็นต้องศึกษาเนื้อหาเพิม่ เติมจากอาจารย์ผสู้ อน
8. แบบฝึกหัดมีรูปแบบที่หลากหลาย
9. จานวนของแบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์มีความเหมาะสม
10. การจัดการเรียนโดยการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle E-learningทาให้นักศึกษา
ทราบผลความสาเร็จและความก้าวหน้าของผู้เรียน
.11สามารถเรียนซ้าได้หากเกิดความไม่เข้าใจ
.12การจัดการเรียนโดยการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodel E-learningสามารถสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้นา่ สนใจ
รวมเฉลี่ย

4.13

0.86

ความพึง
พอใจ
มาก

4.06

0.90

มาก

4.00

0.94

มาก

4.10

0.94

มาก

4.13

0.86

มาก

4.16

0.91

มาก

4.11

1.01

มาก

4.08
4.16
4.15

0.13
0.94
0.88

มาก
มาก
มาก

4.21
4.24

0.89
0.86

มาก
มาก

4.13

0.79

มาก
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อภิปรายผล
1. ผลโดยยการใช้ ป รแกรม Moodle E-learning ในการหาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
2. ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิควิธีการออกแบบหน้าจอ ได้แก่ การออกแบบตัวอักษร ภาพนิ่ง อะนิเมชั่น การใช้สี
กราฟิก เสียง เพื่อนามาผสมผสานกันในการนาเสนอข้อมูลและสร้างบทเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน พัฒนา
บทเรียนให้ มีความน่ าสนใจ มีแรงกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีพั ฒนาการทางการเรียนรู้ที่ ดีขึ้น
นอกจากนี้ แล้ วผู้ วิ จั ยต้ องวางแผนขั้ นตอนในการด าเนิ นการและพั ฒนาบทเรี ยนโดยการใช้ โปรแกรม Moodle Elearning อย่างเป็นระบบ โดยมีการตรวจสอบและประเมิน เพื่อปรับปรุงแก้ไขทุกขั้นตอนตามคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
จึงทาให้บทเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สรุป
ได้ดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในการ
พัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ ตั้งไว้ ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะโดยการใช้ปรแกรม
Moodle E-learning ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจของตัวเอง ตอบสนองใน
เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนรู้แตกต่างกันมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง สามารถเลือกเรื่องหรือเนื้อหาที่เหมาะสมกับตนได้จาก
ง่ายไปยาก จากที่ตนเองรู้ไปสู่สิ่งที่เราไม่รู้ โดยมีรายการ มีปุ่มควบคุมต่างๆ เป็นสื่อกลางสาหรับผู้เรียนกับบทเรียน
ทาให้ผู้เรียนมีอิสระที่จะเรียน โดยผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(กฤษณา สิ กขมาน, 2555: 34-36) ที่ พบว่ า ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ มตั วอย่ างหลั งการเรี ยนด้ วยบทเรียน
คอมพิ วเตอร์มั ลติมี เดี ย วิ ชาการสื่อสารภาษาอั งกฤษ ธุ รกิ จเรื่องค าศั พท์ ธุรกิจ ชั้ นปี ที่ 3 สู งกว่าก่ อนเรียนอย่ างมี
นั ย ส าคั ญ ที่ ระดั บ .01 งานวิ จั ย ของ (นิ ลุ บ ล ทองชั ย .2558: 109 ) ที่ พ บว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้การสอนรูปแบบปกติร่วมกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์อี
เลิร์นนิ่งของรายวิชา พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดั บ .01 และ
งานวิจัยของ (ภูวดล บัวบางพลู. 2554: 1-17) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่
เรียนจากบทเรียนออนไลน์วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและ
หลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษากับการสอนโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning ใน
การพัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอนโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุ
เนตร สืบค้า. 2553: 3) ที่พบว่า ระดับความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก งานวิจัยของ (ภูวดล บัวบางพลู . 2554: 133) ที่พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับ มากต่อ ระบบบริห ารจัด การการเรีย นการสอนผ่า นระบบ เครือ ข่า ยระดับ อุด มศึก ษาและงานวิจ ัย ของ
(กฤษณา สิกขมาน. 2555: 34-36) ที่พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนได้
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เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยลดข้อจากัดหลายอย่างของการเรียนการ สอน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ไหน
เมื่อไรก็ได้ ไม่จาเป็นต้องรอส่งงานผ่านอาจารย์โดยตรง ทาให้ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าว
ของ(นิลุบล ทองชัย. 2558: 109 ) ที่กล่าวว่า มัลติมีเดียสาหรับการเรียนแบบออนไลน์ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยลดข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการพัฒนาบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผู้วิจัยควร
ศึกษาหลักการในการออกแบบและมีการวางแผนขั้นตอนกระบวนการพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อลดข้อผิดพลาดและ
ระยะเวลาในการดาเนินการ เพื่อให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และได้สื่อที่มีคุณภาพและคุ้มค่า และควรมีการร่วมมือ
ของครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล เพื่อที่จะได้สร้างสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ในการพั ฒ นาการสอนโดยการใช้ โปรแกรม Moodle E-learning ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพนั้ น ควรมี ก าร
ออกแบบลักษณะของบทเรียนที่รวมเอาเนื้อหา ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงเข้าไว้ด้วยกัน มีการ
เชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งประสาทสัมผัสทางตาและหู จึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับรู้
เนื้อหาบทเรียนและสามารถนาไปศึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถเรียนไปตามขีดความสามารถของตนเองได้
3. การสอนโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเหมาะสาหรั บนาไป
ช่วยการเรียนด้วยตนเอง เพราะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จึงควรนาไปใช้ในสถานศึกษา เพื่อเป็น
ทางเลือกสาหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สื่อใน
รูปแบบอื่นๆ หรือการสอนแบบอื่นๆ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การสอนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป การสอนโดยใช้
แบบฝึก หรือการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน
2. ควรใช้โปรแกรม Moodle E-learning สอนในรายวิชาอื่นๆ
รูปภาพประกอบการเรียนโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ
THE COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT AND PROBLEM SOLVING ABILITY OF
MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS BY USING INTEGRATIVE LEARNING WITH ART COMBINATION
METHOD AND TRADITIONAL INSTRUCTION METHOD
ชรินทร์ทิพย์ บัติสูงเนิน1
Charainthip Butsoongnern1
ประสิทธิ์ ปุระชาติ1 และ วันวิสาข์ ลิจ้วน2
Prasit Purachat1 and Wanwisa Lijuan2
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชัฏเทพสตรี
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชัฏเทพสตรี
2อาจารย์ ดร. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชัฏเทพสตรี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จานวน 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จานวน 40 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง
จานวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ, แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ, แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะสูง
กว่านักเรียนทีใ่ ช้วิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับ
ศิลปะสูงกว่านักเรียนที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05
คาสาคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถในการแก้ปัญหา, วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ
ABSTRACT
The purposes of this study were to compare learning achievement and problem solving
ability of mathayomsuksa 1 students by using integrative learning with art combination and
traditional Instruction Samples were selected from the mathayomsuksa 1 student’s of Muak Lek
Wittaya school, Saraburi province of the second semester 2017 academic year by simple random
1801

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

sampling of 2 classroom . Then they were divided into 2 groups by using simple random
sampling. The first group of 40 students was a control group who were taught in Integrative
Learning with art combination and another group of 39 students was the experimental group who
were taught by the traditional instruction. The research tools were the lesson plans of Integrative
Learning with art combination, the lesson plans of the traditional instruction, a learning
achievement test with the reliability of 0.89. and a problem-solving ability test with the reliability
of 0.83. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test.
The results showed that;
1. The learning achievement of mathayomsuksa 1 students by using Integrative Learning
with art combination was significantly higher than that of the student using the traditional
approach (p<.05).
2. The problem-solving ability of mathayomsuksa 1 students by using Integrative
Learning with art combination was significantly higher than that of the student using the
traditional approach (p<.05).
Keywords : Learning achievement, Problem solving ability, Integrative learning with art
combination
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของ
ทุกคน ทั้งในการดารงชีวิตประจาวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและใน
การทางาน ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ ความรู้
วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย มีผลให้เด็กเกิดการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนสาคัญที่จะทาให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . 2546 : 1) วิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้
มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าหา
ความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์
พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based
society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม การจัดการศึกษา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับผู้เรียนในปัจจุบัน มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการ
เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วย
การลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 92) นอกจากนี้พระราชบัญญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 เสนอว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมาตรา 24 ระบุให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเนื้อหา
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สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวย
ความสะดวกเพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นเกิ ด การเรียนรู้ และมี ค วามรอบรู้ (กระทรวงศึ ก ษาธิก าร. 2545 : 7) ทั้ งในและนอก
ห้องเรียนต่อไปในอนาคต
จากผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ร้อยละ 50 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 37.63 (สถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ . 2559 : 8)
มากกว่าปีการศึกษา 2559 ที่มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 34.99 (สถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ . 2560 : 3)
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดสระบุรี ร้อยละ 33.55 ลดลงจากปีการศึกษา 2558 เป็นร้อยละ 1.40 และมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ 1.44 (งานวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ. 2560 : 63) และเมื่อเปรียบเทียบ
ผลคะแนน O-NET พบว่าคะแนน วิชา วิทยาศาสตร์มีแนวโน้มต่าลง เมื่อคานึงถึงหนึ่งในเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัว
บ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
คนไทยคิดเป็นทาเป็นแก้ปัญหาได้ มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีค วามสามารถในการสื่อสาร (กระทรวงศึ กษาธิการ. 2557 : 59) จากปั ญ หาดังกล่าวผู้วิจั ยจึ งต้อ ง
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเพื่อใช้ในการ
ค้ น คว้ า หาความรู้ แก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ สามารถตั ด สิ น ใจโดยใช้ ข้ อ มู ล หลากหลายและประจั ก ษ์ พ ยานที่
ตรวจสอบได้ (ประสาท เนืองเฉลิม. 2557 : 48)
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ ความคิด
ทักษะและประสบการณ์ที่มีความหมายหลากหลายและสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม ทาให้ผู้เรียนค้นพบความรู้และองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีขั้นตอนการวางแผนเลือกหัวข้อที่จะศึกษา เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา ผู้เรียนค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และร่วมมือกันทากิจกรรมที่หลากหลาย สนองตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการ
ของผู้เรียน มีการนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นาไปสู่การพัฒนาให้เกิดความ
ภาคภูมิใจของผู้เรียน (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. 2554 : 87-93) จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถ
บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องจากงานศิลปะช่วยให้ผ่อนคลาย อารมณ์ดี สนุกและเสริมสร้าง
สมาธิ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์ ที่เป็นศิลปะที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางสายตา ช่วย
กระตุ้นความสนใจและสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอน มุ่งเน้นการสังเกตและจินตนาการ
ความสามารถในการแก้ปัญหาจัดว่ามีบทบาทและเป็นพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของการคิดทั้งมวลเป็นทักษะที่
เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิตได้เป็นอย่างดีผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่
เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง ทักษะการแก้ปัญหานี้เป็นสิ่งสาคัญที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน (นุชลี อุปภัย. 2555 : 5-6) ได้จากการจดจาหรือการบันทึกที่จะสะสมประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน ทาให้ได้ฝึกคิดและสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว ช่วยให้เกิดทักษะการจามากระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ โดย
ปกติคนเรามักเลือกวิธีการที่จะเลี่ยงปัญหามากกว่าการเผชิญปัญ หา ซึ่งถ้ารู้จักเรียนรู้การแก้ปัญ หาจะทาให้เกิด
ความสุขในชีวิตยิ่งขึ้น
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ผู้วิจัยจึงสนใจค้นคว้าวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีสอน
แบบบูรณาการร่วมกับศิลปะอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสาหรับการดารงชีวิตในสังคมโลกและ
สังคมไทยในปัจจุบันซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถส่งเสริม
ผู้เรียนตามเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ
ร่วมกับศิลปะและ วิธีสอนแบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบ
บูรณาการร่วมกับศิลปะและ วิธีสอนแบบปกติ
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้
1. วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการผสมผสานของเนื้อหา
ของวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมศิลปะและ กระบวนการต่างๆ ที่มาจากจุดประสงค์และ ความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์
ตามแนวที่กาหนด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม น่าสนใจและ สามารถเชื่อมโยงนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์ และแบบการทดลองบูรณาการร่วมกับศิลปะ
ที่ผู้วิจัยกาหนด มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและสรุป ขั้นขยายความรู้ และ
ขั้นประเมิน
2. วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรรยายและการสาธิต ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของเรื่องที่เรียนตามวัตถุประสงค์ มีการเน้นทดลองวิทยาศาสตร์เป็นหลัก โดยมี 5 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและสรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมิน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความสามารถทางการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ซึ่งได้จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาตามเนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจาแนกพฤติกรรมในการ
วัดผลวิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน คือ ความรู้ ความจา ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และ ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ จานวน 40 ข้อ
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง พฤติกรรม ความรู้และความคิดที่บุคคลใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 20 ข้อ
5. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
มวกเหล็กวิทยา อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดของผู้วิจัยคือการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน 2 วิธี คือวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ
และวิธีสอนแบบปกติ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เป็นการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้พัฒนาผู้เรียนได้ฝึกความคิดด้านต่างๆ รวมถึงการคิดแก้ปัญหา โดยการนาเอาศิลปะมาช่วย
เพิ่มความน่าสนใจ และสนุกกับการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดเพื่ออธิบายตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังภาพ 1
1804

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา

ตัวแปรอิสระ
1. วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ
2. วิธีสอนแบบปกติ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ ใช้ ในงานวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
จานวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนจานวน 372 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ซึ่ง จานวน 9 ห้องเรียน จากนั้นทา
การสุ่มอย่างง่าย จานวน 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีการจับสลากได้ ห้องที่ 1 เป็นกลุ่มทดลอง จานวน 40 คน ใช้วิธีสอน
แบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ และห้องที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม จานวน 39 คน ใช้วิธีสอนแบบปกติ
3. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการวิจัย คือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามสถานศึกษาพุทธศักราช
2551 ผู้ วิ จั ย เลื อ กสาระการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง สารและสมบั ติ ข องสาร ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง สารรอบตั ว
ประกอบด้วย สมบัติของสาร การจาแนกสาร สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม การเปลี่ยนสถานะของสาร และอนุภาค
ของสาร
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1) แผนการจั ด การเรีย นรู้วิ ธี ส อนแบบบู ร ณาการร่ว มกั บ ศิ ล ปะ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ รวม 15 ชั่วโมง
2) แผนการจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบปกติ วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ รวม 15 ชั่วโมง
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเนื้อหา เรื่อง สารและสมบัติของสาร
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปั ญ หา ตามแนวทางของสถาบั นส่งเสริม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ PIZA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
2555) เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
5.2 ดาเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองใช้เวลาในการสอนกลุ่มทดลอง เวลา 15 ชั่วโมง และสอน
กลุ่มควบคุม เวลา 15 ชั่วโมง
5.3 ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและ สมบัติของสาร
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
5.4 น าผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิท ยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ต่อไป
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา วิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยากง่าย อานาจจาแนก ค่าสัมประสิทธิ์ และค่าความแปรปรวน โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญ หา
ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทนจานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
แทนค่าเฉลี่ยของคะแนน
SD
แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test
แทนค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงตัวที
*
แทนความมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดย
ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ ผู้วิจัยได้นาคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้เฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้
ผลการวิจัยดังตาราง 1
ตาราง 1 คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
n
SD
SD
นักเรียนทีไ่ ด้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ
40
16.32
1.81
32.63
2.13
นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบแบบปกติ
39
16.61
1.72
23.75
1.99
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จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่ วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ พบว่าคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งนักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและนักเรียน
ที่ได้รับวิธีสอนแบบปกติ
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดย
ใช้วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ ผู้วิจัยได้นาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนน
หลั ง เรี ย นทั้ ง สองกลุ่ ม มาเปรี ย บเที ย บกั น โดยใช้ ค่ า สถิ ติ ท ดสอบที แบบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ สั ม พั น ธ์ กั น (t-test
independent group) ได้ผลการวิจัยดังตาราง 2
ตาราง 2 คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิท ยาศาสตร์ ระหว่างนักเรียนที่ได้รับ วิธีสอนแบบบูรณาการ
ร่วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่าง
n
SD
t-test
นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ
40
32.63
2.13
19.04*
นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบแบบปกติ
39
23.75
1.99
*p < .05
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังการสอนนักเรียนที่
ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้วิธี
สอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ ผู้วิจัยได้นาคะแนนแบบทดอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้เฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้
ผลการวิจัยดังตาราง 3
ตาราง 3 คะแนนวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับวิธีสอน
แบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
n
SD
SD
นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ
40
11.33
1.23
16.03
1.31
นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบแบบปกติ
39
10.52
1.37
11.85
1.42
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ พบว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งนักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและนักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบปกติ
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4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้วิธี
สอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ ผู้วิจัยได้นาคะแนนวัดผลความสามารถในการแก้ปัญหาของ
คะแนนหลังเรียนทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้ค่าสถิติทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่างไม่สัมพันธ์กัน (t-test
independent group) ได้ผลการวิจัยดังตาราง 4
ตาราง 4 คะแนนวัดผลความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างนักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ
และวิธีสอนแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่าง
n
SD
t-test
นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ
40
16.03
1.31
13.56*
นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบแบบปกติ
39
11.85
1.42
*p < .05
จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่าคะแนนวัดผลความสามารถในการแก้ปัญหา หลังการสอนนักเรียนที่ได้รับ
วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สรุปได้ว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับ
ศิลปะสูงกว่านักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการ
ร่วมกับศิลปะสูงกว่านักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05
ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับวิธี
สอนแบบปกติ ผลการวิจัยที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ เป็นการสอนโดยเพิ่มกิจกรรมของศิลปะ ด้าน
ทัศนศิลป์ ทาให้กิจกรรมสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยวิธีการสอนจะ
เน้นการทดลองปฏิบัติ ทาให้นักเรียนรู้สึกกระตุ้นและผ่อนคลายจากสีสันของศิลปะ ซึ่งการนาสีสันของสีด้านศิลปะมา
ใช้ในการทดลองและสร้างชิ้นงาน ทาให้นักเรียนได้ใช้ค วามสามารถในการจินตนาการ ประกอบกับความรู้ของ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น และกล้าแสดงผลงานที่นักเรียนสร้างขึ้น ซึ่งวิธี
สอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะทาให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นเนื้อหาที่เรียน ผ่านผลงานทางด้านศิลปะได้ดี
พร้อมได้มีการสารวจและทบทวนความรู้ผ่านผลงานที่มีอยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ ทาให้ความรู้และความเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนถูกต้องได้ ซึ่งมีผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศรวณีย์ สุขขุม (ศรวณีย์ สุขขุม. 2550 : 76-77) ที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการ
สอนแบบบูรณาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติ หลังจากการสอนโดยวิธีสอนแบบบูรณา
การร่วมกับศิลปะ นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น และได้ผลทางสถิติที่มีแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับ วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ เป็นวิธีสอนที่
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ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น ดังนั้นจึงมีผลทาให้นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการ
ร่วมกับศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบปกติ
2. นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ มีความคิดในการแก้ปัญหาดีกว่านักเรียนที่ได้รับ
วิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ ได้เพิ่มกิจกรรมของศิลปะ พร้อมกับความรู้
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ทาให้กิจกรรมศิลปะที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร
และเกิดเหตุการณ์ ที่แตกต่างจากการเรียนในรูปแบบวิธีสอนวิทยาศาสตร์เท่านั้น ทาให้กลุ่มนักเรียนต้องร่วมมือ
ช่วยกัน ท ากิจกรรมให้สาเร็จ มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จ ากประสบการณ์ ซึ่งกัน และกัน ร่วมมือและช่ วยกั น
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ทาให้ช่วยกันหาความรู้และความเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนถูกต้องได้ ซึ่งมีผลทาให้ ความคิดในการแก้ปัญหาสูงขึ้น หลังจากการสอนโดยวิธีสอนแบบ
บูรณาการร่วมกับศิลปะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ลิขิต พวงประโคน (ลิขิต พวงประโคน. 2552 : 104) ที่พบว่า
หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ทาให้ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น หลังจากการสอนโดย
วิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ นักเรียนได้ถามคาถามมากขึ้น ผู้วิจัยจึงกระตุ้นให้นักเรียนคิด และรับฟังคาถามคาตอบของนักเรียน พร้อมกับได้แนะนาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนหาคาตอบที่ต้องการได้ และได้ผล
ทางสถิติที่มีแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่านักเรีย นที่ได้รับวิธีสอนแบบบูรณาการ
ร่วมกับศิลปะ เป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาความคิดในการแก้ปัญหาให้สูงขึ้น ดังนั้นจึงทาให้นักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบ
บูรณาการร่วมกับศิลปะ มีความคิดในการแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับวิธีสอนแบบปกติ
ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบวิ ธี ส อนที่ แ ตกต่ า งกั น ท าให้ นั ก เรีย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ดังนั้น ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนและสาระการ
เรียนรู้ โดยเลือกวิธีสอนที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
คน โดยเฉพาะการสอนแบบบูรณาการจะต้องสอดคล้องกับแผนการสอนและตรงตามเวลา ส่วนการเลือกใช้เครื่องมือ
ที่เป็นแบบวัดหรือแบบทดสอบนั้น ผู้สอนควรใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ส่วนแบบทดสอบในการแก้ปัญหาควรคิดโจทย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันให้สอดคล้องกับบทเรียน
2. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป อาจจะนาวิธีสอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะ ไปใช้พัฒนาในอื่นๆ ได้ เช่น
ความคิดสร้างสรรค์ และ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หรือใช้กับหน่วยการเรียนรู้อื่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เช่น หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พืช เป็นต้น หรือใช้กับนักเรียนระดับชั้นต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการ
ศึกษาวิจัยต่อไป
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กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
กระทรวงศึ กษาธิการ. (2557). นโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

1809

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โครงการ PIZA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555). ตัวอย่างข้อสอบการ
ประเมินผลนานาชาติ PIZA และ TIMSS: วิทยาศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
งานวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ. (2560). รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2559. สระบุรี : โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา.
นุชลี อุปภัย. (2555). จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์ (1991) จากัด.
ประสาท เนืองเฉลิม. (2557). การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21. มหาสารคาม : ห้างหุ้นส่วนจากัด อภิชาติ
การพิมพ์.
ลิขิ ต พวงประโคน. (2552). การวัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น เรื่อ งชี วิต และสิ่ งแวดล้ อม ความสามารถในการ
แก้ปัญหาในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบ
สอดแทรก. วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ศรวณีย์ สุขขุม. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดสังเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ที่เรียนด้วยการสอบแบบบูรณา
การและการสอนแบบปกติ . วิท ยานิ พ นธ์ค รุศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ด การเรียนรู้ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2559). “การนาผลสอบ ONET ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนและยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ”. NIETS News.
[ออนไลน์ ]. 8 ย่อหน้า. แหล่งที่มา : http://www.niets.or.th/ uploads/content_pdf/pdf_14635
65675.pdf. [22 เมษายน 2560].
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2560). สทศ. ประกาศผลสอบ
O-NET ปี การศึ กษา 2559 จ าแนกตามสังกั ด ขนาดโรงเรียน ที่ ตั้ง ภู มิ ภ าค รายสาระ. NIETS News.
[ออนไลน์ ]. 3 ย่อ หน้ า . แหล่ งที่ ม า : http://www.niets.or.th/uploads/content_pdf/pdf_149138
3962.pdf. [22 เมษายน 2560].
สถาบั นส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2546). การจั ดการเรียนรู้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุคนธ์ สินธพานนท์, ฟองจันทร์ สุขยิ่ง, จินตนา วีรเกียรติสุทร และ พิวัสสา นภารัตน์ . (2554). วิธีสอนตามแนว
ปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชน. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจากัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง.

1810

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง สมบัติของเลขยกกาลัง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
เสริมด้วยวิธสี อนแบบอุปนัยหรือนิรนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
THE DEVELOPMENT MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES ON TITLE PROPERTIES OF
EXPONENTS BY USING STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION COOPERATIVE LEARNING
SUPPLEMENTED WITH INDUCTIVE OR DEDUCTIVE TEACHING METHOD OF
MATTHAYOMSUKSA 2 STUDENTS
ทัศนีย์ หักขุนทศ1
Tadsanee Hakhoontod1
วัลลภ เหมวงษ์1 สมชาย วรกิจเกษมสกุล2
Wonlop Hemvong1 Somchai Vallakitkasemsakul2
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1รองศาสตราจารย์ ดร. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2รองศาสตราจารย์ ดร. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยก
กาลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เสริมด้วยวิธี
สอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย 2) ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกาลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน กลุ่มเป้าหมาย
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
จานวน 28 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกาลัง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบ
อุปนัยหรือนิรนั ย ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คื อ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น ขั้นที่ 3 ขั้น
กิ จกรรมกลุ่ มย่ อย ขั้ นที่ 4 ขั้ นทดสอบย่ อยเป็ นรายบุ คคล ขั้ นที่ 5 ขั้ นคิ ดคะแนนความก้ าวหน้ า และขั้ นที่ 6 ขั้ น
ความสาเร็จของกลุ่ม 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย 16.25 คิดเป็นร้อยละ 40.63 และมีคะแนน
หลังเรียนเฉลี่ย 31.18 คิ ดเป็ นร้อยละ 77.95 ซึ่งไม่น้ อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3)
นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนเฉลี่ย 11.96 คิดเป็นร้อยละ 29.91 และมีคะแนน
หลังเรียนเฉลี่ย 31.46 คิดเป็นร้อยละ 78.66 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
คาสาคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์, วิธีสอนแบบอุปนัย, วิธีสอนแบบนิรนัย
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1 ) to develop learning activities of mathematics on
properties of exponents by using student teams achievement division cooperative learning (STAD)
supplemented with inductive or deductive teaching method 2 ) to study and compare
achievement of mathematics and ability on mathematical reasoning. The sample involved 28
Matthayomsuksa 2 students who were studying in Kukaewwittaya School in semester 2, academic
year 2017. The results of the study were 1) The development of mathematics learning activities
on title properties of exponents by using student teams achievement division cooperative
learning supplemented with inductive or deductive teaching method to Matthayomsuksa 2
students revealed 6 steps: (1) preparation (2) class presentation (3) team learning (4) quizzes (5)
individual improvement scores (6) team recognition. 2 ) The students were treated by
mathematics on develop learning activities of mathematics on title properties of exponents by
using STAD supplemented with inductive or deductive teaching method. They had the pretest
average learning achievement at 16.25 or 40.63% and the posttest at 31.18 or 77.95%. Which
was not less than 75% up and the posttest was higher than the pretest one. 3)The students were
treated by mathematics on develop learning activities of mathematics on title properties of
exponents by using STAD supplemented with inductive or deductive teaching method. They had
the pretest mathematical reasoning ability at 11.95 or 29.91% and the posttest at 31.46 or
78.66%. Which was not less than 75% up and the posttest was higher than the pretest one.
Keywords : STAD, Inductive, Deductive
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 1) ซึ่งจากความสาคัญ ของ
คณิ ตศาสตร์ที่มีผลต่อการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตให้ดีขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ (2552) จึงให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ
ในด้านความคิด การคานวณ สามารถนาคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในการดารงชีวิต โดยมี
ความมุ่งหวังให้เกิดคุณภาพให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน พร้อมทั้งสามารถนาความรู้นั้น
ไปประยุกต์ใช้กับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็น ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์เป็ น วิช าที่ ต้ อ งใช้ ก ารคิ ดอย่ างเป็ น ระบบคิ ด อย่า งมี เหตุ ผ ล ต้ อ งใช้ เหตุ ผลมาช่ วยในการเรีย นรู้ แ ละ
แก้ ปั ญ หา การส่ งเสริม และพั ฒ นาให้ ผู้ เรีย นคิ ด อย่ า งมี เหตุ ผ ล จะช่ วยให้ ผู้ เรีย นสามารคิ ด วิเคราะห์ ปั ญ หาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบเป็นระบบ ทาให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้การคิดอย่างมี
เหตุผลยังเป็นเครื่องมือสาคัญที่ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ใ นการพัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการทางานและใน
การ มีงานวิจัยจานวนมากที่ยืนยันว่า การสอนนักเรียนด้วยความเข้าใจอย่างมีเหตุผล ดีกว่าการสอนให้จดจาทาให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์สามารถจดจาได้ดีและนานกว่าเดิม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี [สสวท.]. 2555 : 79) จากการศึกษาสภาพปัญหาและคุณ ภาพด้านการศึกษาของประเทศไทยมี
ปั ญ หาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าคณิ ต ศาสตร์ต่ า เห็ น ได้ จ ากโครงการประเมิ น ผลนั กเรีย นร่วมกั บ นานาชาติ
(Programme for International Student Assessment : PISA) ปี ค.ศ. 2000 - 2012 ใน 3 ด้ า นที่ ป ระเมิ น
พบว่าด้านวิทยาศาสตร์และด้านการอ่านมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ด้านคณิตศาสตร์ยังมีแนวโน้มลดลง ค่าเฉลี่ย OECD
ของคณิ ตศาสตร์ในปี 2012 มีค ะแนนมาตรฐานที่ 494 คะแนน ในขณะที่นักเรียนไทยมีค ะแนนเฉลี่ยเพียง 427
คะแนน แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนยังห่างไกลความเป็นเลิศอยู่มาก (สสวท.
2557 : 38-53) ซึ่งจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกู่
แก้ววิทยา ปีการศึกษา 2557- 2559 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.69, 28.42 และ 26.83 ตามลาดับ
ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โรงเรียนจึงต้องพัฒนาให้มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีและผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกคน (โรงเรียนกู่แก้ววิทยา. 2560 : 4)
การใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ที่จะให้ผู้เรียนสามารถสรุปหลักการหรือกฎเกณฑ์ได้
ด้วยตนเอง ควรให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล
ซึ่งกันและกัน ช่ วยให้ ผู้เรียนได้พั ฒ นาทั้ งด้านความรู้ทักษะและกระบวนการคิ ดและมีประสบการณ์ มากขึ้น จึ ง
จาเป็นต้องใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งจอยซ์และเวลล์ (Joyce & Weil. 2000 : 217) ได้เสนอแนวคิดว่า การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่
สังคมต้องการ คือ การทางาน การเรียนรู้ และการแก้ปัญหาร่วมกัน แนวความคิดพื้นฐานของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
คือ การยอมรับความแตกต่างในความสามารถของแต่ละคนในการทางานหรือแก้ปัญหาต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม และ
ใช้ศักยภาพของแต่ละคนที่มีอยู่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ร่วมกัน และยังต้องร่วมรับผิดชอบงานและทาให้ทุกคนในกลุ่มเรียนรู้เท่า กัน และศึกษาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
กลุ่มด้วย จนทาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงานทุกขั้นตอน เพราะผลงานของแต่ละคนส่งผลต่อความสาเร็จของกลุ่ม การ
เรียนรู้แบบร่วมมือแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เป็นการเรียนที่สามารถนามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน โดยจัดนักเรียนเก่ง ปาน
กลาง และอ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ในการสอนครูจะเป็นผู้เสนอบทเรียน แล้วให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
นักเรียนทุกคนต้องแน่ใจว่าสมาชิกในกลุ่มของตนเรียนรู้บทเรียนอย่างแจ่ม แจ้ง สุดท้ายประเมินผลเป็นรายบุคคลโดย
ไม่มีการช่วยเหลือกัน หลักสาคัญของการเรียนคือ ให้นักเรียนตั้งใจเรียนและช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มให้เรียนรู้สิ่งที่ครู
สอนอย่างแจ่มแจ้ง (Slavin. 1995 : 3) และ วิธีสอนแบบอุปนัยเป็นวิธีสอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการนาตัวอย่าง ข้อมูล ความคิด เหตุการณ์ สถานการณ์ ปรากฏการณ์ที่มีหลักการ
แนวคิดที่ต้องการสอนมาให้ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์จนสามารถดึงหลักการแนวคิดที่แฝงอยู่ออกมาเพื่อนาไปใช้ใน
สถานการณ์อื่นๆ ต่อไป (ทิศนา แขมมณี . 2552 : 340) และเป็นการสอนที่ช่วยให้นักเรียนค้นพบกฎเกณฑ์หรือ
ข้อเท็จจริงที่สาคัญด้วยตนเอง โดยการทาความเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของความคิดต่างๆ อย่างแจ่มแจ้ง
ตลอดจนกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง (ชาตรี เกิดธรรม. 2547 : 81) วิธีสอนแบบอุปนัยเป็น
วิธีการสอนที่ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทาให้เกิดความเข้าใจและจดจาได้ดี ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ เป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้ทั้งเนื้อหาความรู้และกระบวนการซึ่งผู้เรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนรู้เรื่องอื่นได้ (ทิศนา แขมมณี. 2552 : 342) ส่วนวิธีสอนแบบนิรนัยเป็นกระบวนการ ที่ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ในบทเรียน
จากนั้ น จึงได้ ให้ ตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่าง หรือ อาจจะให้ ผู้เรียนฝึกน าทฤษฎีห รือข้อสรุป ไปใช้ ในสถาน การณ์ ที่
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หลากหลายหรืออาจเป็นลักษณะให้ผู้เรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยันทฤษฎีหรือข้อสรุปเหล่านั้น การจัดการ
เรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ และมีความเข้าใจในทฤษฎี หรือข้อสรุปเหล่านั้น
อย่างลึกซึ้ง การสอนแบบนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสอนจากทฤษฎีหรือกฎไปสู่ตัวอย่างที่เป็นรายละเอียด (สุวิทย์ มูลคา
และอรทัย มูลคา. 2547 : 15)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง สมบั ติ ข องเลขยกก าลั ง ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัย หรือนิรนัย
2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกาลัง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอน แบบอุปนัยหรือนิรนัย
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
สมบั ติ ข องเลขยกก าลั ง ของนั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยใช้ ก ารจั ด การเรียนรู้แ บบร่วมมื อ แบบแบ่ งกลุ่ ม
ผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย หมายถึง
การดาเนินการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยแบ่งผู้เรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
โดยคละความสามารถ และจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ผลงานกลุ่มคือผลงานของทุกคน ซึ่งใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ที่ปรับจากขั้นตอนของสลาวิน (Slavin. 1995 : 73-84) และชาติชาย ม่วงปฐม (2539 : 44-45) โดยการจัดกิจกรรม
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย ขั้นที่ 4 ขั้น
การทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล ขั้นที่ 5 ขั้นคิดคะแนนความก้าวหน้า และขั้นที่ 6 ขั้นความสาเร็จของกลุ่ม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถด้านสติปัญญาของผู้เรียนที่
พิจารณาจากคะแนนผลการเรียนรู้ 4 ด้านของวิลสัน (Wilson. 1971 : 643-696) คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ การ
นาไปใช้ และการวิเคราะห์ในเนื้อหา เรื่อง สมบั ติของเลขยกกาลังของนั กเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 วัดได้จ าก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบจานวน 4 ตัวเลือกที่ผู้วิจัยสร้าง
3. ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกของนั ก เรีย นที่
พิจารณาจากคะแนนความสามารถในการอ้างหลักฐาน เพื่อยืนยันข้อสรุปว่าเป็นจริงทางคณิตศาสตร์ เป็นการแสดง
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิดและการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิดกฎเกณฑ์หรือ
ความจริงนั้นๆ พร้อมทั้งสามารถที่จะยืนยันหรือคัดค้านข้อความคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลของนักเรียน วัดได้
จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัยที่ผู้วิจัยสร้าง โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนของกรมวิชาการ (2546 : 121) และ สสวท. (2546 : 143)
วิธีการดาเนินการวิจัย
1) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา อาเภอกู่แก้ว
จังหวัดอุดรธานี จานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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2) วิจั ยนี้เป็นการวิจั ยเชิงปฏิ บัติการ (Action Research) ดาเนิน การตามวงจรการวิจัยของ Kemmis
และ Mctaggart (1988) ซึ่งผู้วิจัยปฏิบัติตามขั้นตอน ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นการสังเกต
(Observation) ขั้นการสะท้อนการปฏิบัติการ (Reflection)
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.1) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ แบบแบ่ ง กลุ่ ม
ผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สมบัติของเลขยกกาลัง จานวน
9 แผน 3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบทดสอบท้ายวงจร แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสัมภาษณ์นักเรียน และ 3.3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
4) ขั้ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย 4.1) น าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ทาการทดสอบกับนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย แล้วบันทึกเป็นคะแนนก่อนเรียน (Pretest) 4.2) ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้โดย ให้
ผู้ช่วยวิจัยร่วมสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนและพฤติกรรมการเรียนรู้ ของ
นัก เรียนทุ ก ระยะตลอดการทดลอง โดยใช้ แบบสังเกตการจั ดกิ จ กรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนและแบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 4.3) หลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวงจรปฏิบัติการให้นักเรียน
ทาแบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ จากนั้นผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยร่วมกันสัมภาษณ์นักเรียน 4.4) ทาการตรวจสอบ
ข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงและเพียงพอในการวิจัย 4.5) นาข้อมูลที่ได้มาสะท้อนการปฏิบัติ อภิปรายและวิเคราะห์
ร่วมกับผู้ช่วยวิจัยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป 4.6) หลังจาก
สิ้นสุดการเรียนครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ที่ เป็นชุดเดียวกับชุดแรกบันทึกคะแนนที่ได้จาก
การทดลองครั้งนี้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) แล้วนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์
5) การวิเคราะห์ข้อมูล 5.1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและแบบสัมภาษณ์นักเรียน ในประเด็นของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียบเรียงเป็นเชิงคุณภาพ โดยการสรุปอธิบายเมื่อจบวงจร
เพื่อประเมินสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสม ปัญหาหรืออุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาหาวิธีใน
การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 5.2) ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบท้ายวงจร
ปฏิบัติการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกาลัง โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การดาเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สังเคราะห์ขั้นตอนการ
เรียนรู้ จากนั้นดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีวงจรการปฏิบัติอยู่ 3 วงจร ในแต่ละวงจรประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และ
การสะท้อนผล เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาในวงจรถัดไป ทาให้ได้ขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยที่เหมาะสมกับนักเรียนสามารถพั ฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน
(1 : 2 : 1) ซึ่งจะแบ่งกลุ่มเฉพาะชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปจะใช้กลุ่มเดิม ครูแจ้งคะแนนฐานและจุดประสงค์การเรียนรู้
ให้นักเรียนทราบ
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น โดยใช้วิธีสอนแบบอุปนัยในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2, 3, 4, 5,
9 และวิธีสอนแบบนิรนัย ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1, 6, 7, 8
ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย นักเรียนแต่ละกลุ่ มร่วมกันศึกษาและแสดงเหตุผลในการหาคาตอบของ
กิจกรรมที่กาหนด วางแผน หาคาตอบ เน้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในกลุ่มถึงความสมเหตุสมผล เมื่อนักเรียนทา
กิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอผลการหาคาตอบหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลในหา
คาตอบบนกระดาน จากนั้นครูและนักเรียนให้คาแนะนาสาหรับกลุ่มที่ทาไม่ถูกแล้วให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 4 ขั้นการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล นักเรียนจะต้องได้รับการทดสอบย่อย ซึ่งในการทดสอบ
นักเรียนทุกคนทาข้อสอบตามความสามารถของตน โดยไม่ให้ช่วยเหลือกัน
ขั้นที่ 5 ขั้นคิดคะแนนความก้าวหน้า เมื่อนักเรียนทาแบบทดสอบเสร็จแล้ว ครูตรวจแบบทดสอบย่อย
ของนักเรียน พร้อมทั้งคิ ดคะแนนพัฒ นารายบุคคล แล้วนาคะแนนแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม ซึ่งเป็น
คะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบคะแนนที่สอบได้กับคะแนนฐาน โดยครูสอนวิธีการคิดคะแนนความก้าวหน้าให้
นักเรียนให้สามารถคิดคะแนนก้าวหน้าได้ด้วยตนเอง
ขั้นที่ 6 ขั้นความสาเร็จของกลุ่ม นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและกระบวนการเรียนรู้ ครูเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่นักเรียนยังไม่ได้สรุป หลังจากนั้นครูให้รางวัลเป็นเกียรติบัตรประจากลุ่ม ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนเฉลี่ย 16.25 คิดเป็นร้อยละ 40.63 และ
นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือ นิรนัย
มีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 31.18 คิดเป็นร้อยละ 77.95 ดังนั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนเฉลี่ย 11.96 คิดเป็นร้อยละ
29.91 และนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัย
หรือนิรนัยมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 31.46 คิดเป็นร้อยละ 78.66 ดังนั้นนักเรียนมีความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
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อภิปรายผล
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกาลัง โดยใช้การเรียนรู้ แบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่ครบวงจร ผู้เรียนเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มที่สมาชิกใน
กลุ่มมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน ร่วมกัน ทางานที่ได้รับมอบหมาย ขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถ
ช่วยเหลือในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยครูใช้วิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย วิธีสอนแบบนี้เป็นการฝึกหัด ให้นักเรียนมี
เหตุผลพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้ว ครูให้นักเรียนทากิจกรรมกลุ่มย่อย โดยการทา
แบบฝึกทักษะเนื้อหาที่เรียนจบในทันที ซึ่งการทาแบบฝึกทักษะจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนมากขึ้น สอดคล้อง
กับ กฎแห่งการฝึกหั ด (Law of Exercise) ของธอร์นไดค์ (Thorndike. 1814-1949 อ้างถึงใน ทิศ นา แขมมณี .
2554 : 51) กล่าวว่า การฝึกทาบ่อยๆ ด้วยความเข้า ใจจะทาให้การเรียนรู้คงทนถาวร และถ้าไม่ได้กระทาซ้าๆ การ
เรียนนั้นจะไม่คงทนและอาจลืมได้ ในขณะที่นักเรียนทากิจกรรมกลุ่มโดยการทาแบบฝึกนั้น นักเรียนสามารถปรึกษา
กันได้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อจบการทากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนจะทดสอบเป็นรายบุคคล แล้วนาคะแนน
มาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่มและได้รับการรางวัลถ้าถึงเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ ในการเรียนรู้ ดังที่
อัมพร ม้าคนอง (2546 : 40-44) กล่าวไว้ว่า การสร้างแรงจูงใจมีความจาเป็นและเป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้เรียน การ
แจ้งผลการเรียนให้ทราบถึงความสามารถของตนเอง การให้รางวัลการชมเชยเป็นการเสริมแรงที่ดี เห็นได้ว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้ช่วยเหลือกัน ซึ่งมี
ผลทาให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตัวเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดกันเป็นผู้นา นั กเรียนพยายามพัฒ นา
คะแนนของตนให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ความส าเร็ จ ของกลุ่ ม จึ ง ส่ ง ผลให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นด้วย
จากการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกาลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ ทาให้ผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัยและนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยทั้งผู้ช่วยวิจัยและนักเรียนจะเป็นผู้สะท้อนและเสนอปัญหา แนว
ทางการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการพัฒนาวงจรปฏิบัติการต่อไป ทาให้ผู้วิจัยเข้าใจความต้องการของนักเรียน และทราบ
ว่าต้องปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในด้านใด ซึ่งจะทาให้สามารถพัฒนาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ ดังที่ สุวิมล
ว่องวาณิช (2555 : 24) กล่าวถึงความสาคัญและความจาเป็นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนว่าเป็นการเปิดให้
โอกาสครู ในการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ทั ก ษะการท าวิ จั ย การประยุ ก ต์ ใช้ การตระหนั ก ถึ ง ทางเลื อ กที่ เป็ น ไปได้ ที่
เปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาให้ เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาก่อนเรียนเฉลี่ย 16.25 คิดเป็นร้อยละ
40.63 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 31.18 คิดเป็นร้อยละ 77.95 ดังนั้นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติ ของเลขยกกาลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธี
สอนแบบอุ ป นั ย หรื อ นิ รนั ย ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบร่ว มมื อ แบบแบ่ ง กลุ่ ม
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ผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย ที่จะช่วยให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ทาให้เกิดความรู้ที่
คงทน และรูปแบบการสอนที่สามารถดัดแปลงใช้ได้ทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทาง
สังคม (Slavin. 1995 : 73-84)
วิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยที่นามาใช้ในขั้นนาเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น เป็นวิธีการสอนที่ทาให้ผู้เรียน
สามารถค้นพบด้วยตนเอง ทาให้เกิดความเข้าใจและจดจาได้นาน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2552 : 342) ได้กล่าวถึง
ข้อดีของวิธีสอนแบบอุปนัย ว่าเป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนสามารถค้นพบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจึงทาให้เกิดความเข้าใจ
และจดจาได้ดี ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้ทั้งเนื้อหาความรู้และกระบวนการ
ซึ่งผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่น นอกจากนี้ สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2547 : 25) กล่าวถึงข้อดี
ของวิธีสอนแบบนิรนัยว่าเป็นวิธีการที่ช่วยในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้ง่าย รวดเร็วและไม่ยุ่ งยาก ใช้เวลาในการ
ตัดสินใจการเรียนรู้ไม่มากฝึกให้ผู้เรียนนาเอาทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุปหรือนิยามไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ใช้
ได้ผลดีในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผลไม่เชื่อโดยไม่มีการพิสูจน์ จาก
การทาวิธีสอนแบบอุปนัยและนิรนัยมาใช้ในการสอนบทเรียน ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริมประภา นาสมชัย (2558) ศุภวจี ศรีเสน (2556) สมพงษ์ พุกหน้า (2555)
กนกรดา มีชาญผล (2553) และ สุพัตรา ภูหงส์สูง (2550)
3. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนเฉลี่ย 11.96
คิดเป็นร้อยละ 29.91 และมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนเฉลี่ย 31.46 คิดเป็นร้อยละ
78.66 ดังนั้นนักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผ ลทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธี
สอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมกลุ่ม นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันค้นหาความรู้ จึงส่งเสริมให้พัฒนาความสามารถ ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ในขั้นที่ 2
และขั้นที่ 3 ดังนี้
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น ครูใช้วิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ให้นักเรียน
สังเกตค้นหา วิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบ ความคล้ายคลึงขององค์ประกอบ โดยสุดท้ายนักเรียนต้องสามารถ
สรุปเป็นหลักการหรือหลักเกณฑ์ได้ และแสดงเหตุผลถึงที่มาของหลักเกณฑ์ แล้วนาไปใช้กับตัวอย่างที่หลากหลาย
เพื่อฝึกนาความรู้หรือข้อสรุปไปใช้ดังที่ นภเนตร ธรรมบวร (2544 : 69) กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถในการให้
เหตุผลของนักเรียน ครูผู้สอนต้องเริ่มจากการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทาได้ อีกทั้งยังมี
ความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการคิดอย่างต่อเนื่อง ครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กสารวจ ให้เหตุผลและคิดแก้ปัญหามากกว่าการเรียนโดยจดจากฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์
เด็กต้องสร้าง (Construct) ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์โดยการคิดด้วยตนเอง และค้นหาคาตอบซึ่งมีความหมาย วิธี
สอนแบบอุปนัยและนิรนัยเป็นวิธีสอน ที่ฝึกให้นักเรียนใช้เหตุผลหาหลักการมาสนั บสนุนในแต่ละขั้นตอนของการหา
คาตอบและทาให้พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและแสดงเหตุผลในการหาคาตอบของ
กิจกรรมที่กาหนด วางแผนหาคาตอบให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในกลุ่มถึงความสมเหตุสมผล เมื่อนักเรียนทา
กิจกรรมตามใบกิจกรรมเสร็จแล้วตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลการหาคาตอบหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลจากนั้น
ครูและนักเรียนร่วมกันให้คาแนะนากลุ่มที่ทาไม่ถูกให้แก้ไขให้ถูกต้อง ทาให้ครูผู้สอนทราบว่านักเรียนมีความรู้เข้าใจ
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และแก้ไขให้พร้อมในการทดสอบรายบุคคล ดังที่ สสวท. (2547 : 15-18) กล่าวถึงบทบาทของครูในการพัฒนาด้าน
การให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ โดยครูควรจัดให้ให้มีการอภิปรายหน้าชั้นเรียน เพื่อท้าทายให้นักเรียนคิดและทา
กิจกรรม ให้ความสาคัญในการฟังความคิดเห็นของนักเรียน ให้นักเรียนฝึกรับฟังทาความเข้าใจเหตุผลของผู้อื่นและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของเหตุผล ครูสามารถปรับแนวการอภิปรายให้เข้ากับวิธีคิดของนักเรียน อดทน ให้เวลาและ
โอกาสแก่นักเรียน ให้นักเรียนเห็นว่าครูให้ความสาคัญต่อความเข้ าใจและการให้เหตุผล โดยประเมินอย่างสม่าเสมอ
เมื่อเด็กมีการให้เหตุผลที่ดีครูให้การเสริมแรงทันที
จากขั้น ตอนการจัดกิจกรรมทาให้นักเรียนพัฒ นาความสามารถในการให้เหตุผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริมประภา นาสมชัย (2558) และงานวิจัยของ ศุภวจี ศรีเสน (2556)
ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1) ควรศึกษาหลักการและขั้นตอนในการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ให้เข้าใจ รวมทั้งศึกษาปัญหาบริบทของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 1.2) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือ
นิรนัยจาเป็นต้องให้เวลากับนักเรียนในการทากิจกรรม ซึ่งทาให้ใช้เวลาค่อนข้างนาน ผู้ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ควร
ปรับเวลาให้เหมาะสม 1.3) ผู้วิจัยควรดาเนินการปฐมนิ เทศผู้ช่วยวิจัยและนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอน
ของการทากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อที่จะดาเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่น 1.4) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ครูผู้วิจัยได้ปรับ
ตารางสอนให้สอนต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง เพื่ อให้กิจกรรมดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนครบทุ กขั้นตอน ผู้ ที่สนใจนาไป
ประยุกต์ใช้สามารถปรับเวลาได้ตามความเหมาะสม
2) ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1) ควรมีการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยในสาระการเรียนรู้อื่น
หรือระดับชั้นอื่นที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ 2.2) ควรมีการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริม
ด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย โดยศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์อื่น เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการเชื่อมโยง เป็นต้น 2.3) ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถี
ชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เอกสารอ้างอิง
กนกรดา มีชาญผล. (2553). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
2 เรื่อง เลขยกกาลังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
กรมวิชาการ. (2546). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่ง
สินค้าและพัสดุภัณฑ์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
1819

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชาตรี เกิดธรรม. (2547). เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์.
ชาติชาย ม่วงปฐม. (2539). ผลของวิธีการเรียนแบบร่วมมือและระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่มีผลต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิศนา แขมมณี. (2552). 14 วิธีสอนสาหรับครูมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
_______. (2554). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 14.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภเนตร ธรรมบวร. (2544). การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริมประภา นาสมชัย. (2558). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม โดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยการสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี.
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา. (2560). ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 – 2559. อุดรธานี : โรงเรียนกู่แก้ววิทยา.
ศุภวจี ศรีเสน. (2556). ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัย ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2546). คู่มือวัดผลประเมินผลคณิ ตศาสตร์. กรุงเทพฯ :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
_______. (2547). การให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : รากขวัญ.
_______. (2555). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : 3-คิว มีเดีย.
_______. (2557). ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร.
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมพงษ์ พุ ก หน้ า . (2555). ผลการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ แบ่ ง กลุ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ เสริ ม ด้ ว ยรู ป แบบเอสเอสซี เอสต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สุพัตรา ภูหงษ์สูง . (2550). การพัฒ นาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่อง จานวน
เชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบอุปนัยและแบบนิรนัยประกอบการใช้เทคนิค STAD.
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี.

1820

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สุวิทย์ มูลคาและอรทัย มูลคา. (2547). 20 วิธีการจัดการเรียนรู้: เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.
สุวิมล ว่องวาณิช. (2555). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
อัมพร ม้าคนอง. (2546). คณิตศาสตร์ : การสอนและการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Joyce, B., & Weil, M. (2000). Models of Teaching. 6th ed. Boston : Allyn and Bacon.
Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The action research reader. Third edition. Geelong, Victoria :
Deakin University Press.
Slavin , R.E. (1995). Cooperative Learning. 2th ed. London : Allyn and Bacon.
Wilson, James W. (1971). Evaluation of learning in Secondary School Mathematics. U.S.A. :
McGrew-Hall.

1821

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการ
การให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
THE DEVELOPMENT OF LEARNING MATHEMATICS ACTIVITIES ON DERIVATIVE OF A FUNCTION
BY USING COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION
SUPPLEMENTED WITH EXERCISE FOR MATHEMATICAL REASONING PROCESS OF
MATHAYOMSUKSA 6 STUDENTS
ศศิวิมล จันทรังษี1
Sasiwimon Chantarangsee
ศรีสุรางค์ ทีนะกุล1 และ สมชาย วรกิจเกษมสกุล2
Srisurang Teenakul1 and Somchai Vallakitkasemsakul2
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2รองศาสตราจารย์ ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3รองศาสตราจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีม
ช่ ว ยเหลื อ เป็ น รายบุ ค คลเสริ ม ด้ ว ยแบบฝึ ก ที่ เน้ น กระบวนการการให้ เหตุ ผ ล และ 3) ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่ว ยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผล
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 44 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1)การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยการเรียนรู้ แบบ
ร่วมมือ เทคนิ ค ที ม ช่ วยเหลือ เป็ น รายบุ ค คลเสริม ด้วยแบบฝึกที่ เน้ น กระบวนการการให้ เหตุผ ล ประกอบด้ วย 5
ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่ ขั้นการเข้ากลุ่ม ขั้นนาเสนอบทเรียน ขั้นฝึกทักษะด้วยแบบฝึก ขั้นการทดสอบย่อยรายบุคคล
และ ขั้นการให้คะแนนและความสาเร็จ ของกลุ่ม 2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีม
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผล มีคะแนนความสามารถในการให้เ หตุผล
ทางคณิ ตศาสตร์เฉลี่ย 21.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.27 โดยที่นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์หลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ 3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีม
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผลมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรีย นเฉลี่ ย 12.59 คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.97 และคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นเฉลี่ ย 23.50
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คะแนน คิ ดเป็ น ร้อยละ 78.33 โดยที่ นั กเรียนมี ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนหลั งเรียนไม่ น้ อยกว่าร้อ ยละ 75 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
คาสาคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคล, กระบวนการการให้เหตุผล, แบบฝึก, อนุพันธ์
ของฟังก์ชัน
ABSTRACT
The purpose of this research were: 1 ) to develop mathematics learning activities on
derivative of function by using cooperative learning technique Team Assisted Individualization
Supplemented with exercise for mathematical reasoning process of Mathayomsuksa 6 Students,
2 ) to study and compare mathematics learning achievement of mathematics before and after
being treated by using cooperative learning technique Team Assisted Individualization
Supplemented with exercise for mathematical reasoning process of Mathayomsuksa 6 Students,
and 3 ) to study and compare mathematics reasoning process of mathematics before and after
being treated by using cooperative learning technique Team Assisted Individualization
Supplemented with exercise for mathematical reasoning process of Mathayomsuksa 6 Students.
The target groups were 44 Mathayomsuksa 6 students at Kanlayanawat School, Muang District,
Khon Kaen Province under the Office of the Secondary Educational Service Area 25 in the last
semester of academic year 2017. The results of this study were shown as follows: 1) the
development of mathematics learning activities on derivative of function by using cooperative
learning technique Team Assisted Individualization Supplemented with exercise for mathematical
reasoning process the derivatives of functions consisted of 5 practical steps: team preparation,
team study, team exercise, personal tests, and teams scores and team recognition, 2 ) the
students’ mathematics learning activities on derivative of function by using cooperative learning
technique Team Assisted Individualization Supplemented with exercise for mathematical
reasoning process were 21.57 or 86.27 percent respectively, so the students mathematics
reasoning process after learning were not less than 75 percent, and 3) the students whom were
treated by using cooperative learning technique Team Assisted Individualization Supplemented
with exercise for mathematical reasoning process got 12.59 of pre-test average score or 41.97
percent and 23.50 of posttest average score or 78.33 percent. So, the students had the learning
achievement score after learning not less than 75 percent and the student’s learning
achievement level of the posttest was higher than that of the pretest.
Keywords : Cooperative Learning Technique Team Assisted Individualization Supplemented (TAI),
Reasoning Process, Exercise, Derivative of Function
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การจัดการศึกษาในทุกระดับจึงเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ ได้แก่ การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และทักษะทางสังคม เพื่อเป็นการเตรียมเข้าสู่การศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวโน้มการจัดการศึกษาจาเป็นต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ในห้องเรียนและชีวิตจริง ทาให้
นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและเห็นคุณค่าของการเรียน (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554) ซึ่งคณิ ตศาสตร์เป็นอีกหนึ่งวิชาที่สามารถนามาบูรณาการ เนื่องจากคณิ ตศาสตร์ มี
บทบาทสาคัญยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน
ตัดสินใจ แก้ปัญหาและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
ช่ วยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ให้ ดี ขึ้ น และสามารถอยู่ ร่ วมกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข (ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551)
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary National Education Test: O–NET) ของนั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของ
โรงเรียนกัลยาณวัตรมีผลการสอบในปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเป็น
24.25, 29.56 และ 27.29 ตามลาดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2559) และจากการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกัลยาณวัตร จากการ
สั ง เกตนั ก เรี ย นในชั้ น เรี ย นพบว่ า นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 40 ของแต่ ล ะชั้ น เรี ย นไม่ ได้ ให้ ค วามสนใจในการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น นักเรียนคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และให้เหตุผลของคาตอบไม่ได้
ซึ่งพบว่าเมื่อครูได้อธิบายตัวอย่างให้นักเรียนแล้ว นักเรียนจะสามารถทาโจทย์ได้ เพียงโจทย์ที่มีความคล้ายคลึงกับ
ตัวอย่างที่ครูได้ให้ไว้ เมื่อครูให้โจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นมาจากเดิมเพียงไม่มากนักเรียนจะไม่สามารถ แก้โจทย์ ปัญหา
ข้อนั้นได้เลย และครูจะต้องคอยย้าเรื่องของหลักการที่ใช้เป็นประจาอยู่เสมอ และเมื่อมีปัญ หาใหม่ ๆ ครูต้อง
ยกตัวอย่างใหม่เรื่อย ๆ นั่นคือนักเรียนเรียนรู้แบบการเลียนแบบมากกว่าการเรียนรู้หรืออาจจะมีสาเหตุมาจากความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันก็เป็นได้
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยใช้ เทคนิ ค ที ม ช่ ว ยเหลื อ เป็ น รายบุ ค คล (Team Assisted
Individualization: TAI) เป็ น เทคนิ ค การจั ด การเรียนรู้ที่ ผ สมผสานระหว่างการเรีย นแบบร่วมมื อ และการสอน
รายบุ ค คล (Individualized Instruction) เข้ า ด้ ว ยกั น โดยให้ นั ก เรี ย นท าการศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ช่ ว ยกั น
ดาเนินการเรียนและมีการตรวจสอบร่วมกัน มีการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเรียน (Slavin,
1990: 83) โดยให้นักเรียนได้ลงมือทากิจกรรมในการเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถของตน และส่งเสริม
ความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีหลักการคือการ
เรีย นรู้ต้ อ งอาศั ย หลั ก พึ่ งพากั น (Positive Interdependence) โดยถื อ ว่าทุ ก คนมี ค วามส าคั ญ เท่ า เที ย มกั น และ
จะต้องพึ่งพากันเพื่อความสาเร็จร่วมกัน การเรียนรู้ที่ดีต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กัน (Face to Face Interaction)
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและการเรียนรู้ต่าง ๆ ต้องอาศัยทักษะทางสังคม (Social Skills) โดยเฉพาะ
ทักษะในการทางานร่วมกัน มีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) ที่ใช้ในการทางาน และจะต้องมี
ผลงานหรื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทั้ ง รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม ที่ ส ามารถตรวจสอบและวั ด ประเมิ น ได้ (Individual
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Accountability) หากนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้แบบร่วมมือกัน นอกจากจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้าน
เนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้กว้างและลึกขึ้นแล้วยังสามารถช่วยพัฒนานักเรียนทางด้านสังคมและอารมณ์มากขึ้นด้วย
รวมทั้งมีโอกาส ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตอีกมาก (สุวิทย์ มูลคา และ
อรทัย มูลคา, 2551: 134)
แบบฝึกเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคล
เนื่องจากแบบฝึกเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่จะทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ความคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่ได้จากตัวอย่างการฝึกการ
แก้ปัญหาในตัวอย่างในการฝึก มาก ๆ และสม่าเสมอ จะทาให้นักเรียนเข้าใจ วิธีการคิดคานวณและดาเนินการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุและผล แบบฝึก ช่วยเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะที่คงทน มีการฝึกซ้าหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นการฝึกแก้ไขจุดบกพร่อง มี ความแม่นยาในเรื่องที่ต้องการ แบบฝึกจึงเป็นสื่อที่ช่วย
เสริมบทเรียน เป็นชุดการฝึกที่จัดทาขึ้นเพื่อฝึกทักษะการเรียนนอกเหนือจากความรู้ในหนังสือเรียน หรือบทเรียน
เช่น แบบฝึกการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียน ให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดเป็นนาไปสู่การ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตต่อไป (อุมาพร รังสิยานนท์, 2546 และ สุคนธ์ สินธพานนท์, 2551)
จากสภาพปัญหาและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อ
ศึกษาว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์และความสามารถให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการ
การให้เหตุผลจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 หรือไม่ และหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็น
รายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผล
3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่
เน้นกระบวนการการให้เหตุผล
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนที่ได้รับการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ที มช่วยเหลือเป็น รายบุ ค คลมีค วาม
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (Team Assisted Individualization:
TAI) เสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผล
หมายถึง การดาเนินการการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานกันระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning) และวิธีการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียน
ได้ลงมือทากิจกรรมในการเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถของตนเอง และส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยครูจัดกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน
คละความสามารถ หมายถึง จัดกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 1 คน ระดับผลการเรียนปานกลาง 2 คน
และระดับผลการเรียนอ่อน 1 คน (สิริพร ทิพย์คง, 2545) มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเข้ากลุ่ม
1.2 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นนาเสนอบทเรียน
1.3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกทักษะด้วยแบบฝึก
1.4 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการทดสอบย่อยรายบุคคล
1.5 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการให้คะแนนและความสาเร็จของกลุ่ม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้
ด้ านความรู้ ความเข้ า ใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ ในเนื้ อ หา เรื่อ ง อนุ พั น ธ์ข องฟั งก์ ชั น ของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
จานวน 4 ตัวเลือกที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson, 1971: 643 – 696)
3. ความสามารถในการให้เหตุผล
ความสามารถในการให้เหตุผล หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในการอ้างหลักฐานเพื่อยืนยันข้อสรุป
ว่าเป็นจริง เป็นการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิดและการสรุปที่สมเหตุสมผล
ตามแนวคิ ดกฎเกณฑ์หรือความจริงนั้น ๆ พร้อมทั้งสามารถที่จ ะยืนยันหรือคั ดค้ านข้อความคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผล โดยการวัดความสามารถในการ ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์จากแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนา
โดยแบบทดสอบเป็ น ข้ อ สอบแบบอั ต นั ย เป็ น แบบวั ด ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น
แบบทดสอบอัตนัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนของ กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 121)
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 143)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 44 คน ประจาภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้วิจัยได้นาหลักการและขั้นตอนการ
วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของ Kemmis และ McTaggart (1988) มาเป็ น แนวทางในการด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็น
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รายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในการดาเนินการ
ตามวงจรปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นปฏิบัติการ 3) ขั้นการสังเกตการณ์ และ
4) ขั้นสะท้อนการปฏิบัติ ซึ่งดาเนินทั้งสิ้น 3 วงจรปฏิบัติการ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือ
เป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน จานวน 9 แผน แผนละ
2 คาบ คาบละ 55 นาที
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้ วิ จั ย แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ เรี ย น บั น ทึ ก ผลหลั ง การใช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ แบบฝึ ก ประจ าบทเรี ย น และ
แบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์แบบอัตนัย จานวน 5 ข้อ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ดาเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นหน่วยการเรียนรู้เรื่อง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน จานวน 9 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งหมด 18 คาบ แบ่งออกเป็น 3 วงจรปฏิบัติการ ได้แก่
วงจรการปฏิบัติการวิจัยที่ 1 ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 – 3 วงจรการปฏิบัติการวิจัยที่ 2
ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 – 6 และวงจรการปฏิบัติการวิจัยที่ 3 ประกอบด้วยแผนการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 – 9
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลแผนการจัดการเรียน โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และ
แบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติ การ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนาแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง สาหรับ
การใช้วงจรปฏิบัติการต่อไป
4.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการแล้ว ทาการวัดความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบวั ดความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วนาไป
วิเคราะห์ สรุปผลและแปลผลข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อ มูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ของ
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ดังนี้
5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิ ตศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนว่าได้คะแนนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
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5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน
ข้อมูลอื่น ๆ จากแบบบันทึก ซึ่งใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา นามาสะท้อนผลการปฏิบัติเพื่อประเมินสภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นว่ามีผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร ดีแล้วหรือเหมาะสมเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณา หาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
ผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจั ยได้ดาเนิน การศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมื อเทคนิ ค ที ม
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล และแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และสังเคราะห์ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แล้วสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
ทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านขั้นตอนการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ก่อนที่จะนาไปทดลองใช้ และใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีวงจรปฏิบัติการอยู่ 3 วงจร ในแต่ละวงจรปฏิบัติการ
มีการวางแผนการปฏิบัติการ การสังเกต และการสะท้อนผลที่ได้ เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาในวงจรถัดไป ทาให้
ได้ขั้นตอน และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคล และ แบบฝึกที่เน้น
กระบวนการการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ขั้นที่ 1 ขั้นการเข้ากลุ่ม เป็นขั้นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแจ้งคะแนนความสาเร็จของแต่ละกลุ่ม และทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยใช้การถามตอบ
1.2 ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอบทเรียน เป็นการศึกษาเนื้อหาใหม่ที่จะได้เรียน รวมถึงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
ด้วยกระบวนการการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดแบบฝึกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.3 ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะด้วยชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม นักเรียนทุกคนรับแบบฝึกชุด A เพื่อฝึกทักษะด้วย
ตนเอง และให้นักเรียนจับคู่ภายในกลุ่มของตนเองเพื่อแลกกันตรวจสอบความถูกต้อง ตามเฉลยที่ครูเตรียมไว้ โดย
ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะผ่าน ถ้านักเรียนคนใดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 ให้ทาฝึกชุด B ซึ่งเป็นแบบฝึก
คู่ขนาน โดยให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันอธิบายเพิ่มเติมจนกว่าจะถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป และกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการ
ทาแบบฝึกชุด B ครูจะสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน
1.4 ขั้นที่ 4 ขั้นการทดสอบย่อยรายบุคคล นักเรียนทาแบบทดสอบย่อยชุด A โดยทาเป็นรายบุคคล
ให้ถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะผ่าน ถ้านักเรียนคนใดได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 ให้สมาชิกในกลุ่มหรือคู่ของ
ตนเองชี้แนะเพิ่มเติม โดยอธิบายจากแบบทดสอบย่อย ชุด A จากนั้นนักเรียนจะได้ทาแบบทดสอบย่อยชุด B และใน
กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการทาแบบทดสอบย่อยชุด B ครูจะสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน เมื่อเรียนรู้ครบกิจกรรมใน
แต่ละวงจรแล้วนักเรียนทุกคนทาแบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติ
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1.5 ขั้นที่ 5 ขั้นการให้คะแนนและความสาเร็จของกลุ่ม นักเรียนบันทึกผลคะแนนรวมของกลุ่มจากขั้น
การทดสอบย่อยรายบุคคลและคะแนนจากการทาแบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติ ของสมาชิกในกลุ่มมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อ
สะสมเป็นคะแนนกลุ่ม
2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่ว ยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้น
กระบวนการการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค ทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผล โดยมีจานวน
นักเรียนจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 84.09 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนน ร้อยละ 75 ขึ้นไป ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 21.57 คิดเป็นร้อยละ 86.27 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้น
กระบวนการการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.59 คิดเป็น
ร้อยละ 41.97 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ ากับ 23.50 คิ ดเป็ น ร้อยละ 78.33 และซึ่งคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีนักเรียนจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 75 มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
อภิปรายผล
จากการที่ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยอภิปรายผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคล เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จัก
การทางานเป็นกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีภาวะความเป็นผู้นา และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวัลย์ ทองกุล (2554) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับผลการใช้ก ารเรียนแบบร่วมมือแบบ
กลุ่มช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกการ์ตูนตามขั้นตอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของโพลยาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมทางานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับดีและมีความคงทน
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ในการเรียนคณิ ตศาสตร์ โดยมีค ะแนนเฉลี่ย 2 สัป ดาห์ไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน และ ลือชั ย นรสาร
(2554) ได้วิจัย เรื่อง การพั ฒ นาชุดการเรียนการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ รูปแบบการส อนแบบ
ร่วมมือเทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล(TAI) ร่วมกับเทคนิค KWDL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนาชุดการ
เรียนการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล
(TAI) ร่วมกับเทคนิค KWDL ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมามี
ประสิทธิภาพ 80.38/76.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการเรียนการสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 รวมทั้ง ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชัย
อินมียืน (2553) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ แบบแบ่ งกลุ่ มผลสัม ฤทธิ์เสริมด้ วยแบบกลุ่ม ช่ วยรายบุ ค คลและแบบกลุ่ม เกมการแข่งขั น
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
รวมทั้งนักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับค่อนข้างดี และมีความคงทนในการเรียนรู้ นอกจากนี้
การแก้ไขข้อค้นพบมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนหลังการสิ้นสุดแต่ละวงจรปฏิบัติการทุ กครั้ง ทา
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สิริพร ทิพย์คง (2545, 170–171) ได้กล่าวถึง
ขั้น น าเสนอบทเรีย นว่า นั ก เรีย นทบทวนสิ่ งที่ เรีย นมาแล้ วหรือ ศึ ก ษาเนื้ อ หาสาระการเรียนรู้ใหม่ จากเอกสาร
ประกอบการเรียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยนักเรียนกลุ่มใดที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ให้ศึกษาความรู้ได้อย่าง
อิสระ โดยมีครูเป็นผู้คอยแนะนา แล้วสรุปสาระการเรียนรู้ ส่วนนักเรียนกลุ่มใดที่ไม่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองให้
นักเรียนที่เรียนดีในกลุ่มได้ปรึกษาครูเพื่อนาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่สมาชิกภายในกลุ่ม
ทั้งนี้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการวิจัยที่ให้ผู้วิจัย
ครูผู้ช่วยวิจัย และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วางแผนการจัดกิจกรรม วิเคราะห์
สภาพปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ เพื่ อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาวงจรปฏิบัติการต่อไป
ทาให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (2555: 24)
ที่ได้กล่าวถึงความสาคัญและความจาเป็นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้ว่า เป็นการให้โอกาสครูในการสร้าง
องค์ความรู้ ทักษะการทาวิจัย การประยุกต์ใช้ การตระหนักถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น
อีกทั้งเป็นการสร้างชุมชน แห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง สะท้อนผลการทางาน เป็นประโยชน์ต่อผู้
ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากช่วยพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ช่วยทาให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลง
ผ่านกระบวนการวิจัย ในที่ทางาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เนื่องจากนาไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ
และการแก้ปัญหา
2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็น
รายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน พบว่า คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ มีนักเรียนจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ
84.09 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.57 คิดเป็นร้อยละ 86.27 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดกิจกรรมโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบ
ฝึกที่เน้นกระวนการการให้เหตุผล ดังที่ หยาดนภา ยุ พาราษฎร์ (2552) ได้ศึกษาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 48 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.54/75.83 และมีดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้เทคนิค TAI มีค่า
เท่ากับ 0.5193 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3)
ผลการใช้แผนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI นักเรียนได้ทางานตามความสามารถของนักเรียนไปตามลาดับ
สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกัน ทาให้นักเรียนมีกาลังใจมีความกระตือรือร้นส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
สูงขึ้น และ รัศมี สิพิมพ์สอ (2553) ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล
และแบบฝึกทักษะต่อความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ
77.73 ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับดี และยังสอดคล้องกับ ซีเมนส์
(Siemens, 1986: 2954–A) ได้ศึกษาผลของการทาแบบฝึกหัดวิชาเรขาคณิตที่มีการทาแบบฝึกหัดในเวลาเรียนกับ
นอกเวลาเรียน โดยศึ กษาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 54 ห้องเรียน รัฐอิลลินอยส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี 1985 โดยแบ่งทดลอง 2 ห้องเรียน ทาแบบฝึกหัดเรขาคณิตในเวลาเรียน ทาการทดลอง 9 เดือน
ผลการทดลองพบว่า ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน แสดงว่าการทา
แบบฝึกหัดในวิชาคณิตศาสตร์มีความสาคัญและไม่ว่าจะทาในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนต่างก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นเท่ า ๆ กั น และ โรดริเกส (Rodriguez, 1999: 197–A) ได้ ท าการวิจั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลจากการท า
แบบฝึกหัดในห้องเรียนซึ่งมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนจานวน 6,963 และครูคณิตสา
สตร์จานวน 326 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้ฝึกทาแบบฝึกหัดในห้องเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้รับการทาแบบฝึกหัดในห้องเรียน โดยภาพรวมแล้วในการวิจัยครั้งนี้แบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้
เหตุผลที่สร้างขึ้นมานั้น มีส่วนช่วยให้นักเรียนแต่ละคนมีทักษะและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นได้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์
ของฟังก์ชัน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการ
การให้เหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.59 คิดเป็นร้อยละ 41.97 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ
23.50 คิดเป็นร้อยละ 78.33 และซึ่งคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีนักเรียน
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 75 มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทาริม และ แอ
คเดนนิ ซ (Tarim and Akdeniz, 2008) ได้ ศึ ก ษาเพื่ อ เปรียบเที ยบผลของการสอนแบบ TAI และ STAD ที่ มี ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์และทัศนคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเกรด 4 การทดลองครั้งนี้ทาการทดลองกับนักเรียน
7 ห้อง ที่ได้มาโดยการสุ่ม นักเรียน 2 ห้อง ได้รับการสอนแบบ TAI และอีก 2 ห้อง ได้รับการสอนแบบ SATD ส่วน
นักเรียนห้องที่เหลือถูกจัดให้เป็นกลุ่มควบคุม ทาการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่เป็นข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบ 3 ทาง เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งผลของการเปรียบเทียบพบว่าการสอน
ทั้งสองแบบ คือ TAI และ STAD ต่างก็ทาให้นักเรียนมีผลฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยเมื่อทาการเปรียบเทียบรายคู่
พบว่า การสอนแบบ TAI ให้ผลที่ดีกว่าการสอนแบบ STAD อย่างมีนัยสาคัญ วิเคราะห์คะแนนทัศนคติของนักเรียน
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก ผลปรากฏว่า ทัศนคติต่ อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ รวมถึ ง จอห์ น สั น และ จอห์ น สั น (Johnson & Johnson, 1994) ได้
ทาการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนเกรด 2 จานวน 75 คน ซึ่งแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
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ประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนดี เรียนปานกลาง และเรียนอ่อนทั้งสองเพศอย่างละเท่า ๆ กัน กลุ่มแรก ให้ทางานที่
ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล กลุ่มที่สองให้ทางานโดยมีการอภิปรายกับเพื่อนในกลุ่มย่อยของการเรียนแบบร่วมมือ
ซึ่งมีการกาหนดโครงสร้างของการอภิปรายเอาไว้อย่างชัดเจน พบว่า นักเรียนที่มีการอภิป รายกันทั้งสองกลุ่มมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนเป็นรายบุคคล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและการทดสอบความคงทน
ในการเรียนรู้ซึ่งจัดขั้นภายหลังที่เรียนหน่วยการเรียนที่ใช้ในการทดลองเสร็จสิ้นไปแล้ว 18 วัน โดยให้นักเรียนทา
แบบทดสอบเป็นรายบุคคล พบว่า นัก เรียนกลุ่มที่มีการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าที่มีการ
เรียนเป็นรายบุคคล
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในประเทศที่สอดคล้องกับกับงานงานวิจัยในครั้งนี้ ปาณิศา คมนัย (2550) ได้
ศึ กษาผลการเรียนรู้ค ณิ ตศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องทศนิ ยม ปฏิ สัม พั นธ์และความคิ ดเห็ นของนักเรียนชั้ น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่มี ต่อการเรียนแบบร่วมมือรูป แบบ TAI ผลการวิจั ยพบว่า ผลการเรียนรู้ค ณิ ตศาสตร์ของ
นักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือรูปแบบ TAI ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน คือหลังจากการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
เรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมถึง สุวิทย์ งามจิตร (2553) ได้จัดกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ด้วยรูปแบบการสอนของวรรณีร่วมกับเทคนิคกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคล มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่
น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนักเรียนมี
ความคงทนในการเรียนรู้และมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ มะลิ
วัลย์ ทองกุล (2554) ได้ทาการวิจับเกี่ยวกับผลการใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วย
แบบฝึกการ์ตูนตามขั้นตอนการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ของโพลยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมทางานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับดีและมีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 2 สัปดาห์ไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ศึกษาวิจัยต่อไป
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ทีม
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท่านที่มีความสนใจการการทาวิจัยในรูปแบบนี้
ควรศึกษารูปแบบการวิจัยและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ทีม
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการสอนนักเรียน เรื่อง ความชันของเส้นโค้งก่อนการทาวิจัย และ
ปฐมนิเทศผู้ช่วยวิจัยและนักเรียน รวมทั้งการจัดกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ทีม
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในครั้งนี้ ในระหว่างการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนควรควบคุมเสียงของนักเรียนในการร่วมตอบ
คาถาม ควรตั้งกติกาในการร่วมกิจกรรม เนื่องจากนักเรียนอยากตอบคาถามจึงเกิดการแย่งกันตอบทาให้เกิดเสียงดัง
แก่ห้องเรียนข้างเคียง รวมถึงการเดินดูนักเรียนในระหว่างการทาแบบฝึกและแบบทดสอบย่อยรายบุคคล ขั้นตอน
ที่ผิดพลาดจะอยู่ในขั้นการตรวจ ดังนั้นครูผู้สอนต้องชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ และคอยให้คาปรึกษาอย่างรวดเร็ว
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1.4 การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้วิช าคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ รูป แบบการเรียนรู้แบบร่วมมื อเทคนิค ที ม
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผล แบบฝึกเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนมีความ
อยากเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการได้ช่วยเหลือกันของนักเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในห้องเรียน
1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ทีม
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในครั้งนี้ ได้มีการปรับเวลาการเรียนเป็น 2 คาบติดต่อกัน เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมใน
แต่ละแผนได้เสร็จสิ้น ท่านที่มีความสนใจสามารถปรับเวลาในการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่ควรนามาศึกษา ดังนี้
2.1 ควรจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้วิช าคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ รูป แบบการเรียนรู้แบบร่วมมื อเทคนิ ค ที ม
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้เหตุผล ในเนื้อหาและระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.2 ควรนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
ทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสาร การนาเสนอ และการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ
โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES ON TRIGONOMETRIC RATIO BY
USING CIPPA MODEL SUPPLEMENTED WITH GEOGEBRA OF MATTHAYOMSUKSA 5 STUDENTS
วิทยา เสนาเสถียร1
Wittaya Senasathien1
สมชาย วรกิจเกษมสกุล1 และ ศรีสุรางค์ ทีนะกุล2
Somchai Vollakitkasemsakul1 and Srisurang Teenakul2
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1รองศาสตราจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2รองศาสตราจารย์ ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติโดย
ใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา 2) ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบราระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3)
ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วย
โปรแกรมจีโอจีบรา กลุ่มเป้าหมายคื อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี จานวน 36 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้รูปแบบซิปปา
เสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบราประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 2 การแสวงหา
ความรู้ใหม่ ขั้นที่ 3 การศึกษาและทาความเข้าใจกับข้อมูล /ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ขั้นที่
4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั้นที่ 6 การแสดงความรู้และ
ผลงาน และขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบราประกอบการจัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 1-3 2)
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนเฉลี่ย 7.81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.22 ของคะแนน
เต็มและหลังเรียนเฉลี่ย 19.94 คิดเป็นร้อยละ 79.78 ของคะแนนเต็ม ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หลังเรียนเฉลี่ย 15.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.22 ของคะแนนเต็ม ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
คาสาคัญ : อัตราส่วนตรีโกณมิติ, รูปแบบซิปปา, จีโอจีบรา
ABSTRACT
The purposes of this research were 1 ) to develop mathematics learning activities on
trigonometric ratio by using CIPPA model supplemented with GeoGebra 2) to study and compare
students’ mathematics achievement before and after learning 3 ) to study the students’
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mathematical problem-solving ability after learning. The sample were 36 of Matthayomsuksa 5
students who were studying in semester 1, academic year 2016 Phenpittayakhom School. Data
were analyzed by mean, percentage and standard deviation. The findings of the study were as
follows: 1) The mathematics learning activities on trigonometric ratio by using CIPPA model
supplemented with GeoGebra consisting of 7 steps: (1) revising knowledge (2) seeking new
knowledge (3) connecting new and prior knowledge (4) sharing knowledge in group (5)
summarizing and organizing knowledge 6) presenting knowledge (7) applying knowledge.
GeoGebra was supplemented in step 1-3. 2 ) The students had mathematics achievement in
average of 7.81 or 31.22% in the pretest and that of 19.44 or 79.78% in the posttest. The average
mathematics achievement in the posttest was not less than 75% and the posttest achievement
was higher than the pretest one. 3) The students had mathematical problem-solving ability in
average of 15.44 or 77.22% in the posttest which was not less than 75%.
Keywords : Trigonometric ratio, CIPPA model, GeoGebra
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์และความเจริญก้าวหน้าของโลก มนุษย์ใช้
คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบและ
มีระบบแบบแผน ลักษณะการคิ ดดังกล่าวท าให้ มนุษย์สามารถวิเคราะห์ปัญ หา วางแผน และแก้ปัญ หาอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.]. 2555 : 1) ซึ่งการนาคณิตศาสตร์ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้นั้น ต้องอาศัยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิ ตศาสตร์ ครูควรปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจถึงขั้นตอนหรือกระบวนการแก้ปัญหา (สิริพร ทิพย์คง. 2544 : 10)
นอกจากนี้ ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่างต่อเนื่อง การ
เรียนรู้จากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้นและมี
ความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถ
นาไปใช้แก้ปัญหาอื่น ๆ ในชีวิตประจาวันได้ (สสวท. 2555 : 78)
จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ พบว่า คณิ ตศาสตร์เป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ ซึ่ง
พิจารณาว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยตัวเลขและการคานวณ และคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก (อัมพร ม้า
คนอง. 2553 : 1) และเมื่อถามนักเรียนถึงวิช าที่นักเรียนไม่ชอบแล้วคาตอบที่มักจะพบอยู่เสมอคือวิชาคณิตศาสตร์
ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็นที่ตัวนักเรียนเองหรือครูผู้สอน (สุวัฒนา อุทัยรัตน์ . 2545 : 37) หรืออาจจะเป็นที่ลักษณะเฉพาะ
ของคณิตศาสตร์ที่เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นนามธรรม (สสวท. 2555 : 2) และจากรายงานผลการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2554-2557 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 20.45, 20.50,
17.46 และ 19.43 ตามลาดับ (โรงเรียนเพ็ ญ พิ ท ยาคม. 2558 : 19) ซึ่งเป็ น คะแนนที่ ค่ อนข้างต่า ยิ่งไปกว่านั้ น
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในแต่ละปี
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การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมี
รากฐานมาจากแนวคิดหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1) หลักการสร้างความรู้ 2) หลักกระบวนการกลุ่มและการเรียน แบบ
ร่วมมือ 3) หลักความพร้อมในการเรียนรู้ 4) หลักการเรียนรู้กระบวนการ และ 5) หลักการถ่ายโอนการเรียนรู้ จาก
แนวคิ ด ทั้ง 5 ประการ เมื่อนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างประสานกันแล้ว ช่วยให้การเรียนรู้นั้ น มี
ความหมายต่อผู้เรียนยิ่งขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย สติปัญญา
สังคม และอารมณ์ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนด้วยตนเองและพึ่งตนเองแล้ว ยังต้องพึ่งการปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อน บุคคลอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย รวมทั้งต้องอาศัยทักษะกระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความรู้ การเรียนรู้จ ะเป็ น ไปอย่างต่ อเนื่ องได้ดี หากผู้เรียนอยู่ในสภาพที่ มีค วามพร้อมในการรับ รู้และเรียนรู้ มี
ประสาทการรับรู้ที่ตื่นตัว ไม่เฉื่อยชา ซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าวได้ คือ การให้มีการเคลื่อนไหว
ทางกายอย่างเหมาะสม กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง
และความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจะมีความลึกซึ้งและอยู่คงทนมากขึ้นหากผู้เรียนมีโอกาสนาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย (ทิศนา แขมมณี. 2557 : 282)
โปรแกรมจีโอจีบรา (GeoGebra) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมนามาใช้เป็น
สื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์อย่างแพร่หลาย เพราะเป็น โปรแกรมแบบเปิด (Open Source
Software) หรือ โปรแกรมที่ ส ามารถใช้ ง านได้ โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่ าย ซึ่ งเป็ น การรวมเอาความสามารถของระบบ
พีชคณิตคอมพิวเตอร์เข้ากับความสามารถของโปรแกรมเรขาคณิตเชิงพลวัต (พงศักดิ์ วุฒิสันต์ . 2556 : 14) ทาให้
โปรแกรมมีความสามารถที่หลากหลาย ครูผู้สอนสามารถใช้โปรแกรมจีโอจีบราในการนาเสนอปัญหาเพื่อช่วยให้
ผู้ เรี ย นเห็ น ภาพของปั ญ หาได้ อ ย่ า งชั ด เจนขึ้ น นอกจากนี้ ผู้ ส อนสามารถสร้ า งแผ่ น งานแบบพลวั ต (Dynamic
Worksheet) ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ค้นคว้า ทดลองและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ (Zakaria & Lee. 2012 :
253)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบราว่าจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 หรือไม่ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริม
ด้วยโปรแกรมจีโอจีบราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่ ได้ รับ การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้วิช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่อ ง อั ต ราส่ ว นตรีโกณมิ ติ โดยใช้ รูป แบบซิ ป ปาเสริม ด้ ว ย
โปรแกรมจีโอจีบราระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรม GeoGebra หมายถึง การดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อเป็นการจัดให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และการตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรรมการเรียนรู้ ทั้งทางร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตามแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2542 : 1-17) และใช้โปรแกรม GeoGebra เป็นสื่อ
ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน แบบคละความสามารถ ประกอบด้วย นักเรียนที่
เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน ซึ่งมีอัตราส่วนเป็น 1 : 2 : 1 โดยพิจารณาจากผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และใช้กลุ่มเดิมตลอดการทดลอง โดยมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ 3) ขั้นการศึกษาทา
ความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ 4) ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 5) ขั้นการสรุปและจัดระเบียบ
ความรู้ 6) ขั้นการแสดงความรู้และผลงาน และ 7) ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียนแต่
ละคนในการเรียนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมด้าน
ความรู้และความคิด (Cognitive Domain) ตามแนวคิดของ Wilson (1971 : 645-694 อ้างถึงใน สมชาย วรกิจ
เกษมสกุล. 2559 : 51-66) ที่จาแนกไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 1) ความรู้ความจาด้านการคิดคานวณ 2) ความเข้าใจ 3)
การนาไปใช้ และ 4) การวิเคราะห์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ขั้นตอน
หรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กลวิธีและยุทธวิธีแก้ปัญหาและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหาวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งข้อสอบแบบแสดงวิธีทา และตรวจ
ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบองค์รวม ตามแนวคิดของ
อัมพร ม้าคนอง (2546 : 89-93)
4. โปรแกรมจี โ อจี บ รา (GeoGebra) หมายถึ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ บบเปิ ด (Open Source
Software) ซึ่งมีความสามารถทางพีชคณิตและเรขาคณิต พัฒนาขึ้นโดย Markus Hohenwarter โดยในการวิจัยครั้ง
นี้ ใช้โปรแกรมจีโอจีบรา รุ่น 5.0.392.0 สาหรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Window)
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 จานวน 36 คน ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
2. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้วิจัยได้นาหลักการและขั้นตอนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis & McTaggart (1988 : 9-15) มาเป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบราของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งในการดาเนินการตามวงจรการปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
วางแผน (Plan) 2) ขั้ น ปฏิ บั ติ ก าร (Act) 3) ขั้ น การสั ง เกตการณ์ (Observe) และ 4) ขั้ น สะท้ อ นการปฏิ บั ติ
(Reflect) ซึ่งดาเนินทั้งสิ้น 3 วงจรปฏิบัติการ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
3.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา จานวน 9 แผน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู สังเกตโดยผู้ช่วยวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนแรกเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และส่วนที่ 2 เป็นแบบบันทึกข้อสังเกตเพิ่มเติมของผู้ช่วยวิจัย
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน สังเกตโดยผู้ช่วยวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ และส่วนที่ 2 เป็นแบบบันทึกข้อสังเกตเพิ่มเติมของผู้ช่วยวิจัย
3) แบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 12 ข้อ คะแนนเต็ม 12 คะแนน ส่วนที่สองเป็นแบบแสดงวิธีทา จานวน 3 ข้อ คะแนนเต็ม 12
คะแนน
4) แบบสัมภาษณ์นักเรียนท้ายวงจรปฏิบัติการ สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย เป็นแบบสาหรับบันทึกข้อมู ล
จากสัมภาษณ์นักเรียนตามข้อคาถามที่กาหนดไว้
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 25 คะแนน
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทา
จานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ปฐมนิเทศผู้ช่วยวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดย
ใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบราเพื่อให้ผู้ช่วยวิจัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจัยและทราบบทบาท
หน้าที่ของผู้ช่วยวิจัยในการทาวิจัย
2) ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา
3) ทาการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
4) ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา จานวน 9 แผน
การจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 3 วงจรปฏิบัติการ คือ วงจรปฏิบัติการที่ 1 จัดการเรียนรู้ โดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3 วงจรปฏิบัติการที่ 2 จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6 และวงจร
ปฏิบัติการที่ 3 จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7-9
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5) ท าการสั ง เกตและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรมการเรีย นรู้ โดยใช้ แ บบสั ง เกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้สังเกต
และบันทึกข้อมูล
6) เมื่อสิ้นสุดวงจรแต่ละวงจรปฏิบัติการ ดาเนินการทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการและสัมภาษณ์นักเรียน
7) น าข้ อมู ล ที่ ได้ ม าสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ อภิ ป ราย วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ร่วมกั บ ผู้ ช่ วยวิจั ย เพื่ อ
ปรับปรุงและวางแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป
8) หลั ง จากด าเนิ น การครบทั้ ง 3 วงจรปฏิ บั ติ ก าร ท าการทดสอบหลั ง เรี ย นด้ วยแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นชุดเดียวกั บการทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และนาคะแนนไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
1) วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน
ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ ย ร้อ ยละ และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่ าเฉลี่ ยไปเปรีย บเที ยบกั บ เกณฑ์ ร้อยละ 75 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
2) วิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมจากแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนของครูและแบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ยแล้วนาไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2553 : 162)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง
5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้ช่วยวิจัยต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ และแบบสัมภาษณ์นักเรียน โดยผู้วิจัย ใช้การ
วิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) เมื่ อ จบแต่ ละวงจร เพื่ อ ประเมิ น สภาพการณ์ ที่ เกิด ขึ้ น ว่ามี ผลการปฏิ บั ติ
อย่างไร เหมาะสมเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาหาวิธีในการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบซิปปา
เสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รู ปแบบซิปปาและการใช้โปรแกรมจีโอจีบรา สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา และใช้กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาพัฒ นาการ
จัดการเรียนรู้ ทาให้ได้ขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบราที่เหมาะสม กับ
นักเรียน และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ดังนี้
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1.1 ขั้นการทบทวนความรู้เดิม ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้
เนื้อหาใหม่โดยครูใช้สื่อในการนาเสนอที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน และแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
1.2 ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ ครูนาเสนอนิยามหรือสถานการณ์ปัญหาโดยใช้โปรแกรมจีโอจีบราและใช้
คาถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
1.3 ขั้นการศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมครูให้
นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 1 เป็นรายบุคคลหรือเป็นคู่ โดยครูออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม
จีโอจีบราเพื่อฝึกการแก้ปัญหาและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
1.4 ขั้น การแลกเปลี่ ยนความรู้ค วามเข้ า ใจกั บ กลุ่ ม นั ก เรีย นแต่ ล ะคนน าเสนองานจากการท าใบ
กิจกรรมที่ 1 ของตนเอง ร่วมกันตรวจสอบคาตอบและอภิปรายภายในกลุ่มย่อยจากนั้นครูและนักเรียนทั้งชั้นร่วมกัน
ตรวจสอบคาตอบ
1.5 ขั้นการสรุปและการจัดระเบียบความรู้ ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบกิจกรรมที่ 2 เป็นผลงาน
ของกลุ่ม ซึ่งเป็นการสรุปความรู้ที่ได้จากการทาใบกิจกรรมที่ 1
1.6 ขั้นการแสดงความรู้และผลงาน นักเรียนในแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยการนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน การจัดป้ายนิเทศ หรือการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น
1.7 ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ครูให้นักเรียนทาใบกิจกรรมที่ 3 เป็นรายบุคคล เพื่อฝึกความชานาญใน
การแก้ปัญหาของนักเรียน
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบ
ซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย 7.81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.22
ของคะแนนเต็ม และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 19.94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.78 ของ
คะแนนเต็ม ดังนั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบ
ซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรามีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนเฉลี่ย 15.44 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.22 ของคะแนนเต็ม ดังนั้น นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
อภิปรายผล
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริม
ด้วยโปรแกรมจีโอจีบราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จากผลการวิจัยพบว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้
รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในการเป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้วิจัย ครูผู้ช่วยวิจัย และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ในส่วนของการวางแผน การปฏิบัติการสังเกต การสะท้อนผล และอภิปรายแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่
ละวงจรปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาวงจรปฏิบัติต่อไป ทาให้ครูผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนเข้าใจสภาพปัญหา และ
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ความต้องการของนักเรียน การที่ครูผู้วิจัยได้รับการสะท้อนผลจากครูผู้ช่วยวิจัยและนักเรียน ทาให้เห็นภาพการ
จัดการเรียนรู้ของตนเองว่าควรปรับปรุงและพัฒนาในด้านอะไร จึงทาให้การจัดการเรียนรู้ ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งใจ ดังที่ สุวิมล ว่องวาณิช (2555 : 21) ได้กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่ทา
โดยครูผู้สอนในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรี ยนการสอนหรือ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับผู้เรียนเป็นการวิจัยที่ต้องทาอย่าง
รวดเร็ว นาผลไปใช้ทันทีและสะท้อนข้อมูล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของตนเอง ให้ทั้งตนเอง
และกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่
เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของครูและผู้เรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
จากผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจั ดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย 7.81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.22 ของคะแนนเต็ม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนเฉลี่ย 19.94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.78 ของคะแนนเต็ม ดังนั้น นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง
เรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริม
ด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา ในขั้นการทบทวนความรู้เดิมเป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน ซึ่งเป็น
พื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ทาให้ครูผู้สอนทราบปัญหาของนักเรียนว่ายังขาดหรือบกพร่อง ในเรื่องใด
ดังที่ ยุพิน พิพิธกุล (2546 : 12) กล่าวว่า ในการสอนคณิตศาสตร์ควรคานึงถึงประสบการณ์ เดิมและทักษะเดิมที่
นักเรียนมีอยู่ กิจกรรมใหม่ควรจะต่อเนื่องกับกิจกรรมเดิม ในขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่และขั้นการศึกษา และทา
ความเข้าใจข้อมูล/ ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กั บความรู้เดิมซึ่งครูกาหนดสถานการณ์ปัญหา ใช้คาถามใน
การกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบค้นพบของ Bruner (ณัฐกร สงคราม. 2553 : 57) ที่ระบุว่า เมื่อผู้เรียนประมวลข้อมูลข่าวสาร
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและจะรับรู้สิ่งที่ตนเองเลือกหรือสนใจ การเรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
ค้นพบด้วยตนเองเนื่องจากผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันที่ทาให้สารวจสิ่งแวดล้อมและทาให้
เกิดการเรียนรู้ขึ้น ในขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มและในขั้นการสรุปและการจัดระเบียบความรู้ซึ่ง
ครูแบ่งแบบคละความสามารถนั้น ช่วยให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในขั้นการแสดง
ความรู้และผลงานนักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการนาเสนอและจากการที่นักเรียนได้เห็ นผลงานของเพื่อนร่วมชั้นซึ่ง
นาเสนอข้อสรุปในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสรุปแบบความเรียง การสรุปแบบตาราง การสรุปโดยการเขียน
แผนผังความคิด นักเรียนสามารถนาความรู้และทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ ดังที่ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2548 : 11)
ที่ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มเพื่อนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของผู้เรียนด้วย และกล่าวว่า กระบวนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับชีวิตควรได้รับการถ่ายทอดในชั้นเรียนด้วย ไม่ใช่เฉพาะด้านเนื้อหาความรู้เท่านั้น และ
ในขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้นั้น ครูให้นักเรียนทาใบกิจกรรมเป็นรายบุคคล ในขั้นนี้นักเรียนจะได้นาความรู้ที่ได้
เรียนรู้ด้วยตนเองและจากกระบวนการกลุ่มมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ซึ่งทาให้นักเรียนเกิด
ความชานาญในการประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ อัมพร ม้าคนอง (2546 : 1) ที่กล่าวว่า การสอนคณิตศาสตร์
นั้นควรให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดมาก ๆ ซ้า ๆ จนกว่าเด็กจะเคยชินกับวิธีนั้นและปฏิบัติจนเกิดความชานาญ ด้วย
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เหตุผลดังกล่าว จึงทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริญ์ ญา สุราสา (2555 : บทคัดย่อ) และอาภันตรา
แสงวงศ์ (2558 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้การรูปแบบซิปปา
เสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา ผู้วิจัยได้นาโปรแกรมจีโอจีบรามาสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้โดยเสริมเข้าไปในขั้นตอนที่
1-3 โดยในขั้นการทบทวนความรู้เดิมนั้น ครูทบทวนความรู้โดยใช้สื่อที่สร้างด้วยโปรแกรมจีโอจีบราซึ่งมีความเป็น
พลวัต (Dynamic) กล่าวคือ สามารถปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ของสื่อได้ ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็น
อย่างดี ดั งที่ กิดานั น ท์ มลิทอง (2548 : 265) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ในการเรียนการสอน
คณิ ตศาสตร์จะช่วยดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียนและสร้างความกระตือรือร้นในการเรียน และในขั้นการแ สวงหา
ความรู้ใหม่และขั้นการศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูล/ ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ครู
ออกแบบสื่อการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมจีโอจีบรา ซึ่งช่วยให้นักเรียนสืบเสาะหาความรู้
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังที่ Wertheimer (1990 : 315 อ้างถึงใน อธิภูมิ พาสงค์. 2559 : 51) ได้กล่าวว่า
การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะ
ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีช่วยกระตุ้นให้ นักเรียนมีความสนใจใน
การสารวจสืบเสาะ ตั้งข้อคาดเดา สร้างสรรค์ และค้นพบหลักการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของชัญญา อุทิศ (2557 : บทคัดย่อ) และพิสุทธิ์ ยงทางเรือ (2559 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการวิจัยและ
พบว่า การใช้โปรแกรมจีโอจีบราประกอบการจัดการเรียนรู้ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
จากผลการวิจัยด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนเฉลี่ย 15.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.22 ของคะแนนเต็ม
ดังนั้น นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์หลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
3.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา ในขั้นการทบทวนความรู้เดิมครูได้ตรวจสอบและทบทวน
ความรู้พื้นฐานของนักเรียน ดังที่ สิริพร ทิพย์คง (2544 : 69) ได้กล่าวไว้ว่า ในการสอนแก้ปัญหานั้นครูต้องทดสอบ
ว่า นักเรียนมีพื้นฐานความรู้เพียงพอหรือไม่ที่จะไปใช้ในการแก้ปัญหา ถ้ามีไม่เพียงพอ ครูต้องสอนเสริมหรือทบทวน
ในสิ่งที่เคยเรียนไปแล้ว และขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ ครูได้นาเสนอสถานการณ์ ปั ญ หาโดยใช้ค าถามกระตุ้น
นักเรียน เป็นขั้นที่ครูถ่ายทอดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาให้นักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะได้นาไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555 : 162) ที่ระบุว่า การสอน
ให้นักเรียนมีความชานาญในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่องยากและท้าทายครูผู้สอน ครูจาเป็นต้อง
ศึกษายุทธวิธีที่หลากหลาย เพื่อนามาถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักเรียนได้คุ้นเคยและเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มซึ่งครูแบ่งแบบคละความสามารถนั้น นักเรียนได้ตรวจสอบคาตอบ
ของตนเองและได้เรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่ม สอดคล้องกับสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2556 : 76) ที่ระบุว่า
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ในการแก้ปัญ หาควรให้นักเรียนมีโอกาสได้แก้ปัญ หาด้วยตนเอง ได้มีส่วนร่วมช่วยกันแก้ปัญ หาในกลุ่มเล็ก หรือ
ช่วยกันแก้ปัญหาทั้งชั้น เพื่อช่วยลดความกังวลและมีความมั่นใจในการทาให้ได้คาตอบ ในขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้
นักเรียนได้ฝึกทาโจทย์ด้วยตนเองในสถานการณ์ใหม่ สอดคล้องกับปรีชา เนาว์เย็นผล (2537 : 71) ที่กล่าวว่า ทักษะ
ในการแก้โจทย์ปัญหาเกิดขึ้นจากการฝึกฝน ทาบ่อย ๆ จนเกิดความชานาญ ผู้แก้ปัญหาที่มีทักษะ ในการแก้โจทย์
ปัญหาจะสามารถวางแผน เพื่อกาหนดกลวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม จากขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวทาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปาริญ์ญา สุราสา (2555 : บทคัดย่อ) และ ชัชวาลย์ บัวริคาน (2559 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า การจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปาช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.2 การใช้โปรแกรมจีโอจีบราร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาในขั้นตอนการศึกษาและทา
ความเข้าใจข้อมูล/ ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม นักเรียนได้มีโอกาสแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
ในขั้นตอนนี้ครูออกแบบกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา ดังที่ Dikovic (2009 :
192) ได้กล่าวว่า โปรแกรมจีโอจีบราสามารถนาไปใช้ในการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้ทดลองการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบค้นพบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการแก้ปัญหาแบบกลุ่ม การใช้โปรแกรมจี
โอจีบราเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ทาให้ นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องทาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของชัญญา อุทิศ
(2557 : บทคั ด ย่ อ ) ที่ ได้ ท าวิ จั ย และพบว่ า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ โปรแกรมจี โอจี บ ราช่ ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรศึกษาหลักการและขั้นตอนในการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และการจัดการเรียนรู้
รูปแบบซิปปาให้เข้าใจเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
1.2 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ครูผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนตารางสอนให้ต่อเนื่อง 2 คาบเรียน เพื่อให้กิจกรรม
การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนจบกระบวนการเรียนเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ผู้ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้แต่
ไม่สามารถปรับเวลาให้เรียนต่อเนื่องได้ สามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็นจัดกิจกรรมขั้นที่ 1-3 ในคาบแรก และจัด
กิจกรรม ขั้นที่ 4–6 ในคาบที่ 2
1.3 ครูผู้ ส อนควรอบรมการใช้ งานโปรแกรมจี โอจี บ ราเบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่นั ก เรีย นก่ อ นด าเนิ น การจั ด
กิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมที่มีการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้โปรแกรมจี โอจีบราเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบซิปปา เสริม
ด้วยโปรแกรมจีโอจีบรามีขั้นตอนในการปฏิบัติหลายขั้นตอน ดังนั้น ครูผู้สอนควรบริหารเวลาในการปฏิบัติในแต่ละ
ขั้นตอนให้ดี โดยเฉพาะขั้นการศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูล/ ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
1.5 ในขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมด้ ว ยโปรแกรมจี โอจี บ ราของการวิ จั ย นี้ ใช้ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ หากผู้นาไปใช้ไม่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาจจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ตโฟน
หรือแท็บเล็ตแทนได้ เนื่องจากมีแอปพลิเคชั น จีโอจีบราสาหรับอุปกรณ์เหล่านี้
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2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการทาวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา
เสริมด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา เพื่ อพัฒ นาความสามารถในการสื่อสาร การนาเสนอ และการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์
2.2 ควรมีการทาวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการสร้างสรรค์
ชิ้นงานด้วยโปรแกรมจีโอจีบรา
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์
ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยชุดฝึกทักษะที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยาและโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
THE DEVELOPMENT MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES ON DERIVATIVE AND
APPLICATION USING DISCOVERY LEARNING BASE ON 7ส SUPPLEMENTED WITH SKILL
PACKAGES EMPHASIZING POLYA’S PROBLEM SOLVING PROCESS AND THE GEOMETER’S
SKETCHPAD OF MATTAYOMSUKSA 6 STUDENTS.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
และการประยุกต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริม
ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 2) ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ และ 3)
ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบค้ นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ประกอบด้วย
4 ขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่ (1) ขั้นนา (2) ขั้นสอน (3) ขั้นสั่งสม (4) ขั้นสรุปผล 2) นักเรียน มีคะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ย 33.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 3) นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย 7.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
หลังเรียนเฉลี่ย 24.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ81.25 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
คาสาคัญ : โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad, รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to develop the mathematics learning activities on
derivative and application using discovery learning base on 7 ส supplemented with the
geometer’s sketchpad of Mattayomsuksa 6 Students., 2 ) to study the mathematics problem
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solving abilities, 3) to study and compare learning achievement of mathematics before and after
being treated by using the mathematics learning activities on derivative and application using
discovery learning base on 7ส supplemented with the geometer’s sketchpad. The target groups
were 8 Mathayomsuksa 6 students at Pracharatpattanakarn School, Chonnabot District, Khonkaen
Province in the second semester of academic year 2017. The findings of the study were 1) The
development of mathematics learning activities on derivative and application using discovery
learning base on 7 ส supplemented with the geometer’s sketchpad consisted of 4 practical
steps: (1) the introduction, (2) the step of teach, (3) the collect, and (4) the conclude. 2 ) The
students had mathematics problem solving abilities in average of 33.00 or 82.50% in the posttest
which was not less than 75%. 3) The students had mathematics achievement in average of 7.50
or 25.00% in the pretest and that of 24.38 or 81.25% in the posttest. The average mathematics
achievement in the posttest was not less than 75% and the posttest achievement was higher
than the pretest one.
Keywords : The Geometer’s Sketchpad, Discovery learning
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณิตศาสตร์มีบทบาทที่สาคัญต่อโลกยุคปัจจุบันในด้านของวิทยาการสาขาต่างๆเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งการดาเนินชีวิตในแต่ละวัน คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56) แม้วิชาคณิตศาสตร์จะมีความสาคัญเพียงใด แต่ก็ยังพบว่าผู้เรียนส่วน
ใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญของวิชานี้ อาจเป็นเพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีส่วนของความเป็นนามธรรมสูง
และมักจะถูกนาเสนอในลักษณะที่เข้าใจยาก ทาให้ผู้เรียนรู้สึกท้อ ทั้งขาดบทประยุกต์ที่น่าสนใจ สิ่งเหล่านี้เป็น
กาแพงกั้นคนส่วนใหญ่ ไม่ให้เห็นประโยชน์ ของวิชาคณิ ตศาสตร์เท่าที่ควร ซึ่ง สอดคล้องกับผลของการประเมิน
ระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ. 2559 : 5) ปีการศึกษา 2559
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนสามารถทาคะแนน
เฉลี่ยได้เพียง 21.25 คะแนน ซึ่งเพิ่ มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ย ในปีการศึกษา 2558 ( 19.75 คะแนน) นอกจากนี้ยัง
พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการฝึกปฏิบัติ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหา (อัมพร ม้าคนอง. 2547: 101) ซึ่งการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ครูมักเป็นผู้อธิบาย ทาให้
นักเรียนไม่ได้คิด ในการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติอยู่เป็นเพียงการทาโจทย์แบบฝึกหัด ซึ่งเป็นรายบุคคล ทาให้ผู้เรียนมี
โอกาสปฏิบัติกิจกรรมและฝึก การแก้ปัญหาร่วมกันน้อยมาก ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จึง
ควรมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และปั ญ หาอุป สรรคที่ ต้องพบในแต่ละวัน ซึ่งปรีช า เนาว์เย็น ผล (2537: 5-6) ได้
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กล่าวถึงความสาคัญของการแก้ปัญหาไว้ 3 ประการ ดังนี้ ประการที่ 1 การแก้ปัญหาถือเป็นความสามารถขั้นพื้นฐาน
ที่ ม นุ ษ ย์ทุ กคนพึ งมี ประการที่ 2 การแก้ ปั ญ หาท าให้ เกิ ดการค้ น พบความรู้ใหม่ เกิ ด จากความพยายามในการ
แก้ปัญหา และประการที่ 3 การแก้ปัญหาเป็นความสามารถที่ต้ องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหา เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตัว
นักเรียน การเรียนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัย กระตือรือร้น
ไม่ย่อท้อ และมีความมั่นใจในการแก้ปัญหา ที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐาน
ที่ผู้เรียนสามารถนาติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้นานตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี. 2555 : 6) ซึ่งสอดคล้องกับ (สิริพร ทิพย์คง.2544 : 1-10) กล่าวว่าการแก้ปัญหาเป็นหัวใจของการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ การสอนให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มี
ขั้นตอน มีระเบียบแบบแผน และรู้จักตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะ
กระบวนการอย่างหนึ่ง ดังนั้นครูควรปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการแก้ปัญหา แม้ว่าจะมี
นักเรียนบางส่วนที่สามารถดาเนินการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ แต่มีนักเรียนจานวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้น
แก้ปัญหานั้นอย่างไร และจะดาเนินการแก้ ปัญหาอย่างไรต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
หรือกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
วิธีการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส เป็นการนาทฤษฎีการสอนของเจอร์
รูม บรูเนอร์ (Jerome Bruner) ผู้สนับสนุนวิธีการสอนแบบค้นพบ และทฤษฎีการเรียนรู้โดยการกระทาของจอห์น
ดิวอี้ (John Dewey)โดยนาวิธีการจัดการเรียนรู้ 2 แบบมาประยุกต์ให้เป็นวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
การเรี ย นรู้ที่ เน้ น ให้ ผู้ เรีย นแสวงหาความค าตอบ และการสร้ า งองค์ ค วามรู้ด้ ว ยตนเอง และสามารถน าทั ก ษะ
กระบวนการไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ (พจนา ทรัพย์สมาน. 2549 : 13) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มา
จากแนวคิดดังกล่าวคือกระบวนการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส คือ กระบวนการสอนที่ครูใช้ในการช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการนาตัวอย่าง ข้อมูล ความคิด เหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา
หรือ ความคิดรวบยอด ข้อสรุป กฎเกณฑ์ มาให้ผู้เรียนใช้ทักษะสงสัย สังเกต สัมผัส สารวจ สืบค้น สั่งสม และ
สรุปผล ในการค้นคว้าหาข้อสรุป หรือหาหลักการ แนวคิด ด้วยตนเอง
โปรแกรม GSP “The Geometer’s Sketchpad” เป็นโปรแกรมหนึ่งซึ่งครูสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือ
เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากโปรแกรม GSP
สามารถนาเสนอภาพเคลื่อนไหว (Animation) มาใช้อธิบายเนื้อหายากๆให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นตลอดจนเน้นให้
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองได้จากบทเรียนปฏิบัติการที่สร้างขึ้นสาหรับนาไปใช้ในการสร้างสรรค์การสารวจและ
การวิเคราะห์เนื้อหาต่างๆในวิชาคณิตศาสตร์ (ภีมวัจน์ ธรรมใจ. 2548 : 1)
จากเหตุผลที่นาเสนอข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง
อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยโปรแกรม GSP
ว่าจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 หรือไม่ และหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการ
ประยุ ก ต์ ข องนั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ได้ รับ การจั ด การเรีย นรู้แ บบค้ น พบ โดยใช้ ทั ก ษะ 7 ส เสริม ด้ วย
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad
นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1. กระบวนการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning Process : DLP) โดยใช้ทักษะ 7 ส หมายถึง
กระบวนการสอนที่ครูใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการนาตัวอย่าง ข้อมูล
ความคิด เหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญ หา หรือ ความคิดรวบยอด ข้อสรุป กฎเกณฑ์ มาให้ผู้ เรียนใช้ทักษะสงสัย
สังเกต สัมผัส สารวจ สืบค้น สั่งสม และสรุปผล ในการค้นคว้าหาข้อสรุป หรือหาหลักการ แนวคิด ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้แบบ DLP ( Discovery Leaning Process ) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็ก
เป็นสาคัญ เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีจิตใจรักการเรียนรู้ แบบสนุกคิด สนุกค้น มุ่งหวังให้เด็กเกิดการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองด้วยการใช้ทักษะ 7 ส ที่เปิดโอกาสให้เด็กทดลองค้นหาพัฒนา กระบวนการคิด ความเข้าใจ ความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง จนกระทั่งค้นพบวิถีการเรียนรู้เฉพาะตน ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านความคิดแล้วลงมือปฏิบัติ ลองผิด ลองถูก และสามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้ โดย
ใช้ทักษะ 7 ส ดังนี้ 1) ขั้นที่ 1 ขั้นนา (1.1) สงสัย ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และสร้างสถานการณ์หรือคาถามให้
ผู้เรียนเกิดความสงสัยในเรื่องที่จะเรียน (1.2) สังเกต ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะโจทย์ปัญหา 2) ขั้นที่ 2
ขั้นสอน (2.1) สัมผัส นักเรียนศึกษาโจทย์ตัวอย่างจากโปรแกรม GSP ที่ครูสร้างขึ้นด้วยตนเอง (2.2) สารวจ นักเรียน
สารวจถึงความสัมพันธ์ของปัญหา สารวจคาตอบ โดยสารวจจากฟังก์ชันที่สร้างให้โดยใช้โปรแกรม GSP (2.3) สืบค้น
นั ก เรีย นแต่ ล ะคน วิเคราะห์ แ ละท าความเข้ า ใจโจทย์ ปั ญ หาที่ ได้ รับ พร้อ มทั้ งหาค าตอบทุ ก โจทย์ ปั ญ หาโดยใช้
โปรแกรม GSP จากนั้นทาการตรวจสอบคาตอบโดยการเปรียบเทียบจากการคานวณด้วยตนเองกับการคานวณโดย
ใช้โปรแกรม GSP ครูตรวจสอบความถูกต้อง ถ้ามีนักเรียนคนใดที่ทาผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง ครูทาการบันทึกคะแนน
3) ขั้นที่ 3 สั่งสม ครูแจกใบกิจกรรมให้แต่ละคนสารวจและ หาคาตอบ จากการคานวณด้วยตนเองและจากการ
คานวณโดยใช้โปรแกรม GSP จากนั้นให้แต่ละคนออกมานาเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อน ๆ ที่เหลือ
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยกันประเมินผลงาน ครูทาการบันทึกคะแนน 4) ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป สรุปผล ครู
และนักเรียนช่วยกันสรุปขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา จากนั้นแจกแบบฝึกทักษะ ที่ครูสร้างขึ้นให้
นักเรียนทาเป็นการบ้านนามาในวันต่อไป เพื่อให้ครูตรวจแล้วบันทึกคะแนน
2. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) หมายถึง โปรแกรมสาเร็จรูปที่สามารถสร้าง สารวจ
วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์หลายด้าน และสามารถนามาพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมในการเรียน
การสอน เรื่ อ ง อนุ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 และช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นมี โอกาสเรี ย น
คณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากความสามารถในการเคลื่อนไหวที่เอื้อต่อการสร้างข้อคาดการณ์
โดยให้ผู้เรียนฝึกทาเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ซึ่งเป็น ผลมาจากการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7ส เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad โดยวัดได้จากคะแนนในการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยวัดตามแนวคิดของวิลสัน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านความรู้ความจา ด้านความเข้าใจ ด้านการนาไปใช้ และด้านการวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการค้นหาคาตอบของนักเรียนแต่ละคน
ซึ่งวัดได้จากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบอัตนัย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบเกณฑ์ย่อยหรือเกณฑ์เฉพาะ 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นทาความเข้าใจ
ปัญหา ขั้นวางแผน ขั้นดาเนินการตามแผน และขั้นตรวจสอบ
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 จานวน 8 คน ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
2. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้วิจัยได้นาหลักการและขั้นตอนการ
วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของ Kemmis และ McTaggart (1988) มาเป็ น แนวทางในการด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพั นธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ซึ่ง
ในการดาเนินการตามวงจรการปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นปฏิบัติการ 3) ขั้น
การสังเกตการณ์ และ4) ขั้นสะท้อนการปฏิบัติ ซึ่งดาเนินทั้งสิ้น 3 วงจรปฏิบัติการ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อนุพันธ์
ของฟังก์ชันและ การประยุกต์ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 9 แผน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ
1) ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
และ การประยุกต์ จานวน 3 ชุด
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู สังเกตโดยผู้ช่วยวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนแรกเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ และส่วนที่ 2 สาหรับผู้ช่วยวิจัยบันทึกข้อสังเกตเพิ่มเติม
3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน สังเกตโดยผู้ช่วยวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ และส่วนที่ 2 สาหรับผู้ช่วยวิจัยบันทึกข้อสังเกตเพิ่มเติม
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4) แบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ส่วนที่สองเป็นแบบแสดงวิธีทา จานวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 16 คะแนน
5) แบบสัมภาษณ์นักเรียนท้ายวงจรปฏิบัติการ สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย เป็นแบบสาหรับบันทึกข้อมูล
จากสัมภาษณ์นักเรียนตามข้อคาถามที่กาหนดไว้
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทา
จานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งมีผู้ช่วยวิจัย คือ นางสาวพัชราภรณ์ จันทรโคตร มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
1) ปฐมนิเทศผู้ช่วยวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริ มด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เพื่อให้
ผู้ช่วยวิจัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจัยและทราบบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยวิจัยในการทาวิจัย
2) ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการจัด การเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad
3) ทาการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
4) ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริม
ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad จานวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งการจัดการเรียนรู้ออกเป็น
3 วงจรปฏิบัติการ คือ วงจรปฏิบัติการที่ 1 จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3 วงจรปฏิบัติการที่ 2
จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6 และวงจรปฏิบัติการที่ 3 จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7-9
5) ท าการสั ง เกตและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรมการเรีย นรู้ โดยใช้ แ บบสั ง เกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้สังเกต
และบันทึกข้อมูล
6) เมื่อสิ้นสุดวงจรแต่ละวงจรปฏิบัติการ ดาเนินการทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการและสัมภาษณ์นักเรียน
7) น าข้ อมู ล ที่ ได้ ม าสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ อภิ ป ราย วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ร่วมกั บ ผู้ ช่ วยวิจั ย เพื่ อ
ปรับปรุงและวางแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป
8) หลั ง จากด าเนิ น การครบทั้ ง 3 วงจรปฏิ บั ติ ก าร ท าการทดสอบหลั ง เรี ย นด้ วยแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และนาคะแนน ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ
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1) วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สถิติพื้นฐานโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
2) วิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมจากแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนของครูและแบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ยแล้วนาไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2553 : 162)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง
5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้ช่วยวิจัยต่อพฤติกรรมการจั ดการเรียนรู้ของครูและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ และแบบสัมภาษณ์นักเรียน โดยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสรุปความเรียง เมื่อจบแต่ละวงจร เพื่อประเมินสภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นว่า มีผลการปฏิบัติอย่ างไร เหมาะสมเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณาหาวิธีในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
ผลการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ประกอบด้วย
4 ขั้นตอนที่สาคัญได้แก่ 1) ขั้นนา 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสั่งสม 4) ขั้นสรุปผล
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส
เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad มีคะแนนความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ย
33.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ดังนั้น นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรู ปแบบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส
เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย 7.50 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 25.00 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 24.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ81.25 โดย
ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
และการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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อภิปรายผล
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ตามรูปแบบ
การเรียนรู้แ บบค้ น พบ โดยใช้ ทั ก ษะ 7 ส เสริม ด้ วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
และการประยุกต์ ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์สูงขึ้ น ทั้งนี้เนื่องมาจากการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒ นา
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผู้วิจั ย ครูผู้ช่ วยวิจั ย และนั กเรียน ได้มีส่วนร่วมในการพั ฒ นาการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ กล่าวคือ ร่วมกันวางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญ หา เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาวงจรปฏิบัติการต่อไป ทาให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ให้สูงขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (สุวิมล ว่องวาณิ ช. 2555: 24) ที่ได้กล่าวถึง
ความสาคัญและความจาเป็นของการวิจัยเชิงปฏิบัติ การในชั้นเรียนไว้ว่า เป็นการให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้
ทักษะการทาวิจัย การประยุกต์ใช้ การตระหนักถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7ส เป็นการสอนที่เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้นาความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนมีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน นอกจากนี้การทา
กิจกรรมในชั้นเรียนยังช่วยตรวจสอบความคิดของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน จากการที่ได้มีการอภิปรายร่วมกันด้วยภาษาของนั กเรียนเอง นักเรียนจะเข้าใจและจาได้ดียิ่งขึ้น
สอดคล้องกับการวิจัยของ (เวียงแก้ว สะอาด. 2555) ได้ทาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ตาม
รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วย
ในการเรียนรู้ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
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สอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5ขั้น(5Es) โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในทางที่ดีขึ้น และมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสูงขึ้น
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ตามรูปแบบ
การเรียนรู้แบบค้น พบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ 77.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ นักเรียนมี
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบค้นพบ ว่ามีขั้นตอนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์สอดคล้องและส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน สร้างโครงสร้างทางปัญญาจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ด้วยวิธีทาที่แตกต่างกันและทาการตรวจสอบความเป็นนัยทั่วไปของวิธีทานั้น ๆ โดยครูเป็นผู้สนับสนุนและอานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี. 2555: 94-95) ได้กล่าวว่า การประยุกต์ใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบค้นพบในการจัดการเรียน การสอนนั้น ครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคม-จริยธรรมให้เกิดขึ้น
กล่ า วคื อ ผู้ เรีย นจะต้ อ งมี โอกาสเรี ย นรู้ในบรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั งคม การร่ว มมื อ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และบุคคลอื่น ๆ จะช่วยให้การเรียนรู้
ของผู้เรียนกว้างขึ้น ซับซ้อนขึ้น และหลากหลายขึ้น ดังที่บรูเนอร์ (Bruner. 1963: 1-54 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี.
2555: 66) ได้เสนอความคิดว่าการที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุดนั้น คือ การให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้
และค้นพบด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชัยยุทธ บุญธรรม. 2549) ที่ได้ทาการการจัดการพัฒนาชุดการ
เรียนคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการสอนแบบคนพบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนนักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยได้ฝึกการคิดสร้างความรู้ด้วยตนเอง
รู้จักไตร่ตรองปัญหาร่วมกับผู้อื่นในระบบกลุ่มได้เผชิ ญกับปัญหา ลงมือปฏิบัติได้รับประสบการณ์ตรงและได้อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งสอดคล้องกับ ความต้องการและความสนใจของนักเรียน ทาให้มีความสามารถในการแก้
โจทย์ ปั ญ หาสู ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ เบริ ค ส์ (Burks. 1994) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การใช้ ก ารเขี ย นในการสอน
กระบวนการดาเนินการและ ข้อชี้แนะยุทธวิธีในการสอน การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์สาหรับนักเรียนเกรด 8
ผลการวิจัยพบว่าการใช้ยุทธวิธีและกระบวนการแก้ปัญหา ทาให้นักเรียนมีพัฒนาการในทักษะการแก้ปัญหา และ
สอดคล้ อ งกั บ วิ ล เลี ย ม (William. 2003) โดยผลการวิจั ย พบว่า นั ก เรีย นมากกว่ า ร้อ ยละ 75 มี ค วามพอใจ ใน
กิจกรรมการเขียนตามขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหา และนักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 บอกว่ากิจกรรมดังกล่าว ช่วย
ให้สามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อยละ 25.00 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 81.25 ดังนั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบค้นพบ
โดยใช้ทักษะ 7 ส ว่ามีขั้นตอนการดาเนินการอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน เป็น
กระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้นั กเรียนสร้างโครงสร้างทางปัญ ญาจากการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ด้วยวิธีท าที่
แตกต่ า งกั น และท าการตรวจสอบความเป็ น นั ย ทั่ วไปของวิ ธีท านั้ น ๆ โดยรูป แบบการเรีย นรู้แ บบค้ น พบ ซึ่ ง มี
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สาระสาคัญดังนี้ กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนาเขาสูบทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป
เปนกิจกรรมที่นักเรียนไดมีสวน รวมและเปนผูดาเนินกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 3 ขั้นตอนดวยตัวนักเรียนเอง โดยครูเป
นเพียงผูคอยใหความชวยเหลือใหความสะดวกและคอยแนะนา การปฏิบัติกิจกรรมในแตละขั้นตอน นักเรียนไดฝ
กและพัฒนาความสามารถตางๆ เชน การสังเกต การวิเคราะห การจาแนก หาความสัมพันธ การสรุป ซึ่งเปนทักษะ
ที่สาคัญตอการคนพบดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับคากลาว ของบลูม (Bloom. 1976: 4) ที่วาวิธีการที่ผูเรียนไดเรียน
รูจากการคนพบดวยตนเองเปนวิธีการเรียนการสอนที่ไดผลดีกวาการอธิบาย สาธิต แสดงกฎหรือสูตร นอกจากการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบค้นพบแล้ว ยังเสริมด้วยชุดฝึกที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ซึ่ง
เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่มีความต่อเนื่อง นักเรียนได้ฝึกคิดและหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเองมีการฝึกวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาและทักษะต่าง ๆ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเป็นทักษะ
พื้นฐานที่นักเรียนสามารถนาติดตัวไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้นานตลอดชีวิ ต (Polya. 1957: 5-6 อ้าง
ถึงใน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555: 7-9)
จากผลการวิจั ย ดังกล่ าวสอดคล้ อ งกับ ผลการวิจั ย ของ (ไพจิ ตร สะดวกการ. 2538) (อาพร อิ น ท
ปัญญา. 2553) ที่พบว่า นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนด ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยได้ฝึกการคิดสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาสูงขึ้น และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา อาทิ (พัฒน์นรี
ศิริวารินทร์. 2553) (อาพร อินทปั ญ ญา. 2553) (เวียงแก้ว สะอาด. 2555) เบริคส์ (Burks. 1994) และวิลเลียม
(Williams. 2003) พบว่า นัก เรียนที่ ได้รับ การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ที่ เน้ น กระบวนการแก้ปั ญ หาของโพลยา มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในทางที่ดีขึ้น มีความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาสูงขึ้น การใช้ยุทธวิธี และกระบวนการ
แก้ปัญหา ทาให้นักเรียนมีพัฒนาการในทักษะการแก้ปัญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ครูผู้สอนที่มีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ควรศึกษาให้เข้าใจในการจัดกิจกรรม
ควรวางแผนให้รอบคอบ เลือกกิจกรรมและสื่อให้เหมาะสม จึงจะทาให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุก น่าสนใจ
ตื่นเต้น เกิดผลดีทั้งครู และนักเรียน
1.2 ก่ อ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ครู ผู้ ส อนควรศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรม
ตรวจสอบอุปกรณ์ การเรียน สื่อการเรียนให้พร้อมและจัดห้องเรียนให้เหมาะสม
1.3 ในระหว่างการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนควรใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น การให้รางวัล มอบเกียรติบัตร
หรือคาชมเชย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจ กระตือรือร้น และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
1.4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส
เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ครูผู้สอนควรควบคุมเวลาให้ทันกาหนด โดยเฉพาะในขั้นสั่งสม
เพราะนักเรียนจะเสียเวลาในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในขั้นนี้มาก
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส
เสริมด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในระดับชั้นอื่น ๆ หรือในเรื่องอื่น ๆ ด้วย เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.2 ควรนารูปแบบการเรียนรู้แบบค้นพบไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอื่น ๆ
เนื่องจากพบว่านักเรียนส่วนมากถ้าค้นหาคาตอบด้วยตนเองได้จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้อย่างดีและมี
ความคงทนในการเรียนสูง
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การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
LEADERSHIP CHARACTERISTICS DEVELOPMENT OF STUDENT LEADERS IN THE 21ST CENTURY
OF PRIMARY SCHOOL
ณรงค์ชัย ธนกิจภาคิน1
Narongchai Thanakitphakin1
ชวิศ จิตรวิจารณ์1 สมเกตุ อุทธโยธา2 และ ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์3
Chawit Chitwicharn1 Somkate Utthayotha2 and Chutipuk Kemwimoottiwong3
1นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บทคัดย่อ
จากวิกฤติการขาดภาวะผู้นาของนักเรียนจึงจาเป็นที่ผู้นานักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะฯ 2) เพื่อสร้างรูปแบบ 3) เพื่อพัฒนาคู่มือ วิธีการศึกษา
ในระยะที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและนาไปสังเคราะห์ ระยะที่ 2 นาผลจากการสังเคราะห์สร้างประเด็นคาถามการสัมภาษณ์
และจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ในระยะที่ 3 จัดทาคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะฯ และการศึกษาคู่มือและ
ความพึงพอใจของครู สรุปผลการศึกษา 1) การรู้จักตนเอง (Self-Awareness) การทางานเป็นทีม (Teamwork)
ทั ศ นคติ (Attitude) ความสั ม พั น ธ์ (Relationship) ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง (Stakeholder) คุ ณ สมบั ติ (Attribute)
กระบวนงาน (Procedure) กิจกรรม (Activities) 2) รูปแบบ SAPA-STAR เป็นรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะฯ
3) ประสิทธิผลของการใช้คู่มือสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ระดับ 0.89 และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์, ผู้นานักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
ABSTRACT
Under the lack of student leaders as a leadership crisis, it is necessary to develop student
leaders to become perfect human. The objectives of this study were 1) to study desirable
characteristics, 2) develop the model, and 3) to develop a manual. For the methodology, Phase 1
was to study related theories to be synthesized; Phase 2 was to develop question items used in
interview and focus group from synthesized results; Phase 3 was to prepare the manual for
developing desirable characteristics and to study the manual and satisfaction of teachers. It could
be concluded that self-awareness, teamwork, attitude, relationship, stakeholder, attribute,
procedure, and activities were influential factors, and 2) SAPA-STAR was the model for developing
desirable characteristics, and 3) the effectiveness of the manual was higher than a set criteria at
0.89 and the satisfaction of teachers with the manual was at a high level.
Keywords : development of desirable characteristics, 21st century primary school student leaders
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วิกฤติเยาวชนไทยที่ขาดภาวะผู้นากาลังเป็นปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นในสังคม เยาวชนจานวนมากขาดวุฒิ
ภาวะและทัก ษะในการเป็น ผู้นา ขาดมุม มองความเข้า ใจ การเสนอความคิด เห็น ต่อ ปัญ หาเศรษฐกิจ สัง คม
การเมือ ง ซึ่ง คือ ภาวะผู้นานั้น นับ เป็น รากฐานสาคัญ ที่นาไปสู่ ค วามสาเร็จ ในชีวิต (เกรีย งศัก ดิ์ เจริญ วงศ์ศัก ดิ์ ,
2554 : บทความ [Online], 2558) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้โรงเรียนดาเนิน
กิจ กรรมสภานัก เรีย นเพื ่อ เตรีย มนัก เรีย นให้เ ป็น พลเมือ งที ่ด ี มีจ ิต สาธารณะและก้า วเข้า สู ่ส มาคมอาเซีย น
(ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื ้น ฐาน, 2557 : 38) ซึ ่ง แตกต่า งจากในสภาพปัจ จุบ ัน ที ่อ ้า งอิง จาก
รายงานสรุปภาพรวมเกี่ยวกับปัญหาในสภานักเรียนระดับประเทศ พบว่า นักเรียนที่เป็นผู้นานักเรียนที่อยู่ในสภา
นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนดีมีความรอบรู้และความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งมีนักเรียนที่แอบแฝงในสภา
นักเรียนเพื่อทาประโยชน์ส่วนตน ไม่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น การแอบอ้างเป็นคณะกรรมการ
นัก เรีย นในสภานัก เรีย นเพื ่อ ประโยชน์ส่ว นตน รวมถึง ผู้นานัก เรีย นที ่เป็น คณะกรรมการนัก เรีย นอยู่ใ นสภา
นักเรียนเองนั้นปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียน และไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ ในโรงเรี ยน
(โครงการประชุมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ, 2558 : 2 - 3)
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นานักเรียนระดับประถมศึกษา โดยการ
พัฒ นารูป แบบและคู ่มือ การพัฒ นาผู้นานัก เรีย นระดับ ประถมศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึก ษาระดับ
ประถมศึก ษา เพื ่อ ให้ไ ด้ซึ ่ง ข้อ มูล คุณ ภาพและเป็น การพัฒ นาแนวทางในการพัฒ นาผู ้น านัก เรีย นระดับ
ประถมศึก ษาให้มีคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ต ามศตวรรษที่ 21 อีก ทั้งยัง เป็น แนวทางกาหนดนโยบายในการ
พัฒนาผู้นานักเรียนระดับประถมศึกษาให้กับสถานศึกษาและครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ข องผู้นานักเรียนระดับ ประถมศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อ สร้า งรูป แบบการพัฒ นาคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ข องผู้นานัก เรีย นระดับ ประถมศึก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพื ่อ พัฒ นาคู ่ม ือ การพัฒ นาคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ข องผู ้น านัก เรีย นระดับ ประถมศึก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณสมบัติและลักษณะการทางานของผู้นานักเรียนให้เป็นไปตาม
คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ต ามหลัก การคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ข องผู้น านัก เรีย น ในศตวรรษที ่ 21 ของ
สถานศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1. คุณสมบัติของผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ใช้ในการสังเคราะห์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3R 7C ของเจมส์ เบลลันกา และรอน แบรนต์, 2556, 32 – 34)
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3Rs 8Cs 2Ls ของวิจารณ์ พานิช (2556, 11 – 17)
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1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ของ ธันยวิช วิเชียรพันธ์
และปวีณา จันทร์สุข (2556, 29)
1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.5 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. คุณลักษณะการทางานของผู้นานักเรียน คือ ผู้นานักเรียนมีการทางานร่วมกัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
ผู้นานักเรีย น หมายถึง ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา
สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
รัฐและราชภัฏ)
ศตวรรษที่ 21 หมายถึง คริสต์ศตวรรษที่ 21 ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100
สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 6
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ที่อยู่ในสังกัดสานัก
การศึก ษากรุง เทพมหานคร สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สานัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม
การศึกษาเอกชน และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐและ
ราชภัฏ)
รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างทางความคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้นานักเรียนสู่คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ข องผู้น านัก เรีย นในศตวรรษที ่ 21 ของโรงเรีย นระดับ ประถมศึก ษาประกอบด้ว ย 1) ปัจ จัย น าเข้า
(Inputs) 2) กระบวนการ (Process) 3) ปัจ จัย นาออก (Outputs) และ 4) ผลย้อ นกลับ (Feedback) เพื ่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้นานักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
คู่มือ หมายถึง เอกสารเพื่อประกอบการดาเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้ น านั ก เรี ย นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา เขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล มี 4
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ส่วนนา ได้แก่ คาชี้แจง วัตถุประสงค์ 2) ส่วนเนื้อหา ได้แก่ ขอบเขตเนื้อหาของรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บรรณานุกรม 3) บทสรุปได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ และ 4) ภาคผนวก ได้แก่ แบบฟอร์มในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
ประสิทธิภาพของคู่มือ หมายถึง ค่าดัชนีวัดประสิทธิผล (Efficiency Index : E.I.) ของคู่มือการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ น านั ก เรี ย นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ เก็ บ จากครู
ผู้รับผิดชอบโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้คะแนนรวมจากแบบทดสอบก่อนการศึกษาคู่มือและคะแนน
รวมจากแบบทดสอบหลังการศึกษาคู่มือ มีค่าเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อสร้างรูปแบบและคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ของผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1) นักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักวิชาการต่าง ๆ การทางานของผู้นานักเรียนและการพัฒนาผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การพัฒนาผู้นาด้วยทฤษฎีระบบ ของ Cahn and Abigail 3) การ
สร้างคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
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เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามรูปแบบที่สร้าง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการวิจัยและนาไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ในการ
พัฒนาผู้นานักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ 1) ผู้นานักเรียนระดับประถมศึกษาจะ
ได้รับการพัฒนาความเป็นผู้นาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 2) สถานศึกษา
และครูมีแนวทางในการกาหนดนโยบายในการพัฒนาผู้นานักเรียนระดับประถมศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามศตวรรษที่ 21
ทฤษฎีคุณลักษณะฯ
1. นักเรียนในศตวรรษที่ 21
2. การทางานของผู้นา
นักเรียน
3. การพัฒนาผู้นานักเรียน
ในศตวรรษที่ 21

รูปแบบ
1. (I) ผู้นานักเรียน ครู
2. (P) วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล
3. (O) รูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะ
4. (F) ปรับปรุงฯ

คู่มือ
1. คาชี้แจง
วัตถุประสงค์
2. เนื้อหา ขั้นตอน
3. ข้อเสนอแนะฯ
4. แบบฟอร์มต่าง ๆ

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้นานักเรียน
ในศตวรรษที่ 21
ของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1 ประชากรในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 1,309 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง
ที ่ใช้ใ นการสัง เคราะห์แ นวคิด และทฤษฎีใ นการวิจ ัย ได้แ ก่ ประธานนัก เรีย น และครูจ ากโรงเรีย น จากกลุ ่ม
ตัวอย่าง 674 โรงเรียน วิธีการสุ่มตัวอย่างอ้างตามการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของเครซี่และมอร์แกน
จากสถานศึก ษา สัง กัด สานัก การศึก ษากรุง เทพมหานคร สัง กัด คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื ้น ฐาน สัง กัด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) ประกอบด้วย ผู้บริหาร 6 คน ครู 8 คน
รวมทั้งหมด 14 คนรางวัลโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ ในพื้นที่ เขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ กลุ่มตัวอย่า งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อ
วิพ ากษ์ เค้ าโครงรูปแบบ ได้แก่ ครูผู้ดูแลโครงการประชาธิป ไตย จ านวน 4 คน ครูผู้น าต้นแบบ จานวน 3 คน
วิทยากรโครงการการอบรมผู้นานักเรียนอาเซียน จานวน 2 คน เพื่อให้ความคิดเห็น รวม ทั้งหมด 9 คน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจงกาหนดตามการได้รับรางวัลระดับชาติหรือวิทยากรในโครงการระดับชาติ
ระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลก่อนการศึกษาคู่มือ หลังการศึกษาคู่มือ และความพึงพอใจต่อการ
ใช้คู่มือ ประกอบด้วย ครูผู้ดูโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จานวน 30 คน วิธี การเลือกแบบเจาะจงโดยคัดเลือก
จากความสมัครใจในการให้ข้อมูล
เครื่องมือการวิจัย
1. คู่ มื อ การพั ฒ นาคุ ณ ลัก ษณะอั น พึ งประสงค์ ของผู้น านั ก เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดั บ
ประถมศึกษา
2. แบบทดสอบและแบบสอบถามประมาณค่าสาหรับให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มือ
3. แบบสอบถามความ พึงพอใจ และแบบ ทดสอบสาหรับครูผู้ดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงประมาณ กลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษา โดยได้แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ มประธานนั ก เรีย นในสถานศึ กษา จ านวน 674 คน และครูผู้ ดู แลโครงการ
ประชาธิปไตย จานวน 674 คน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการบันทึกเสียงสัมภาษณ์โดยผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย กลุ่มครูผู้ดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน จานวน 6 โรงเรียน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่ม ได้แก่ ครู และวิทยากร รวมทั้งหมด จานวน 9 คน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบทดสอบก่อนการศึกษาคู่มือและแบบทดสอบหลังการศึกษาคู่มือ
เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือและสอบถามความพึงพอใจจากโรงเรียน 30 โรงเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC)ใช้การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ (Percentage)
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของไร
เคอร์ท (Likert Scale) และการแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
2. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)
3. หาประสิทธิภาพและความพึ งพอใจของคู่ มือ Effective Ness Index (E.I.) แบบสอบถามความพึ ง
พอใจวิเคราะห์ โดยใช้ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่ าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสอบ ถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของไรเคอร์ท
ผลการวิจัย

ภาพที่ 1 คู่ มื อ ค รู TOOLKIT FOR LEADERSHIP CHARACTERISTICS DEVOLOPMENT OF PRIMARY
SCHOOL STUDENT LEADERSHIP IN THE 21ST
ทีม่ า: ณรงค์ชัย ธนกิจภาคิน, 2560, 52 หน้า
1. ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ น านั ก เรี ย นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาพบว่า กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นานักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้นานักเรียน 2) ทัศนคติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3) กระบวนงานใน
การพัฒนาผู้นานักเรียน 4) กิจกรรมการพัฒนาผู้นานักเรียน และองค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
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ผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) การรู้จักตนเองของผู้นานักเรียน 2) การทางานเป็นทีมของผู้นา
นักเรียน 3) ทัศนคติในการเป็นผู้นานักเรียน 4) ความสัมพันธ์ของผู้นานักเรียนกับเพื่อนสภา
2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒ นาคุ ณ ลักษณะอันพึ งประสงค์ ของผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า SAPA-STAR กาหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นา
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีอ งค์ประกอบในการพัฒนาดังนี้ 1) ปัจจัยนาเข้า
(inputs) คือ ครู ผู้อานวยการโรงเรียน และผู้เชี่ยวชาญ 2) กระบวนการ (process) คือ วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การศึกษาคู่มือ การสอบและการพิจารณาเห็นชอบโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3)ปัจจัยนาออก (outputs) คือรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นานักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) คือ การปรับปรุงรูปแบบตามข้อ
วิพากษ์รูปบบการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ 9 คน ได้แก่ 4.1) ด้านคาชี้แจง ให้เพิ่มที่ มาของทฤษฎี 4.2) ด้านเนื้อหา
ได้แก่ ขอบเขตของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและบรรณานุกรม พบว่า แผนการ
พัฒนาควรอยู่ในภาคผนวก เทียบเคียงคู่มือ Asian Youth Leader (AYL) และใช้ Rubics ประเมินแผนการพัฒนา
3. ผลการพั ฒ นาคู่ มื อ การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ ข องผู้ น านั ก เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ด้านประสิทธิผลของการใช้คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นา
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ด้านความพึงพอใจของ
ครูผู้ดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน พบว่า คู่มือสามารถนาไปใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
นักเรียนในโรงเรียนได้จริง รูปภาพประกอบน่าสนใจ สีสันน่าสนใจ เนื้อหามีความครอบคลุมเหมาะสมกับเวลาและ
บริบท ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม ภาษาอ่านง่ายน่าสนใจไม่สับ สน รูปเล่มคู่มือน่าเปิดอ่าน ความเหมาะสมของ
ขนาดตัวอักษร เนื้อหาแผนพัฒนามีความเหมาะสมมีสาระ รูปเล่มคู่มือมีความน่าสนใจ
อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาครั้งนี้ พบว่า องค์ ป ระกอบของกระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ลักษณะอัน พึ งประสงค์ ของผู้น า
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษามี 4 ด้าน ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพั ฒ นาผู้นา
นักเรียนทัศนคติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กระบวนงานในการพัฒนาผู้นานักเรียน กิจกรรมการพัฒนาผู้นานักเรียน และ
องค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 4 ด้าน ได้แก่ การรู้จักตนเองของผู้นา
นักเรียน การทางานเป็นทีมของผู้นานักเรียน ทัศนคติในการเป็นผู้นานักเรียน ความสัมพันธ์ของผู้นานักเรียนกับ
เพื่อนสภา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547: 13) พบว่า มิติด้านร่างกาย มิติด้านทักษะ
ความสามารถ เป็นคุณ ลักษณะของคนไทยที่ พึงประสงค์ สอดคล้องกับ สมใจ ธีรทิฏ (2556 : บทคั ดย่อ) พบว่า
คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1 . กลุ่มความรู้ 2. กลุ่มทักษะ และ 3. กลุ่มเจตคติ
สอดคล้องกับ ปัญญา ทองนิล (2553) พบว่า ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม ได้แก่ ความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบ ด้านคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การคิดเพื่อการเรียนรู้ และคุณธรรมด้านสังคม ด้านจิตสาร
ธารณะ พบว่า คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านวินัยและความรับผิดชอบมีอันตราพัฒนาการของผล
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการใช้คู่มือ จากโรงเรียนทั่วไป 30 โรงเรียน อยู่ในระดับดี ได้ค่าดัชนี
ประสิทธิผล (Effectiveness .Index : E.I.) เท่ากับ 0.79 การที่ผลเป็นเช่นนี้เนื่องจากได้นาคู่มือ มาตรวจสอบความ
ตรงต่อเนื้อหา (IOC) กับผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยเน้นการพิจารณาที่ความเหมาะสมในการนาไปใช้ ได้แก่ 1) ส่วนนา
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ได้แก่ ค าชี้ แจง วัตถุป ระสงค์ 2) ส่วนเนื้ อหา ได้แก่ ขอบเขตเนื้อหาของรูป แบบที่พั ฒ นาขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ ง
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานบรรณานุ ก รม 3) บทสรุป ได้ แ ก่ ข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบาย ข้ อ เสนอแนะเชิ งปฏิ บั ติ 4)
ภาคผนวก ได้แก่ แบบฟอร์มในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับ สุภมาส อังศุโชติ และคณะ (2557) พบว่า
คุณภาพของชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การวิจัยเชิงประเมิน เมื่อนาไปทดลองประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมได้ค่าดัชนี
ประสิทธิผล (Effectiveness .Index : E.I.) เท่ากับ 0.54
ผลการวิเคราะห์ ค วามพึ งพอใจในคู่ มื อ การพั ฒ นาคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ ข องผู้ น านั ก เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ครูผู้ดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนทั่วไป มีความพึง
พอใจต่อคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก เนื่องจากยังไม่มี
คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษามาก่อน
บวกกับเป็นแนวการพัฒ นาที่ยืดหยุ่นไม่จากัดชั่วโมงแต่เป็นการพัฒ นาผ่านกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบั ติงานรายปี
สอดคล้องกับ สุภมาส อังศุโชติ และคณะ (2557) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การวิจัยเชิง
ประเมิน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมและทุกรายการของเนื้อหาในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ คือ ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปจากระดับเต็ม 5 ระดับ)
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.1 ควรนารูปแบบ SAPA STAR ไปใช้ในเชิงประเมิน
1.2 ควรทาวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นนวัตกรของผู้นานักเรียนในบริบทของประเทศไทย 4.0
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การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์
ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
STRUCTURAL EQUATION MODELING ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING MATHEMATICAL
LITERACY THROUGH SELF-DIRECTED LEARNING OF THE STUDENTS IN SECONDARY
EDUCATION GRADE 9
ทรรศนีย์ วงค์คา1
Tasnee Wongkam
ปกรณ์ ประจันบาน1
Pakorn Prachanban1
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
1รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์
ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โมเดลที่พัฒนาขึ้นจาแนกเป็น 3 โมเดล ตามมิติของการรู้
คณิตศาสตร์ 3 มิติ ได้แก่ มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มิติเนื้อหาคณิตศาสตร์ และมิติบริบทของคณิตศาสตร์
ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัว คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ บรรยากาศการเรียนการสอน ความพร้อมในการเรียนรู้ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการรู้คณิตศาสตร์ และมีตัวแปรสังเกตได้ 21 ตัวแปร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 (สุโขทัย -ตาก) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน
850 คน จาก 13 โรงเรียน กาหนดขนาดโดยใช้สัดส่วน 1 พารามิเตอร์ ต่อ 12 ตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ผ่านการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาแนกตามมิติของการรู้คณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่
มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มิติเนื้อหาคณิตศาสตร์ และมิติบริบทของคณิตศาสตร์ พบว่าโมเดลทั้งสามมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ทั้ง 3 มิติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ได้ แก่ คื อ แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ความพร้ อ มในการเรี ยนรู้ และการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ยกเว้ น มิ ติ บ ริบ ทของ
คณิตศาสตร์ที่พบว่าบรรยากาศการเรียนการสอนมีผลต่อการรู้คณิตศาสตร์ โดยปัจจัยที่มีเฉพาะอิทธิพลทางตรง คือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลเฉพาะทางอ้อม ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความพร้อมในการเรียนรู้
ยกเว้นมิติบริบทของคณิตศาสตร์ที่มีบรรยากาศการเรียนการสอน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเฉพาะทางอ้อมด้วย
คาสาคัญ : การเรียนรู้ด้วยตนเอง, การรู้คณิตศาสตร์
ABSTRACT
The objective of this research is to analyse Structural Equation Modeling of factors
influencing mathematical literacy through self-directed learning of the students in Secondary
Education Grade 9. The developed modelings are classified into three modelings in accordance
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with three dimensions of mathematical literacy including mathematical process dimension,
mathematical content dimension, and mathematical context dimension. Every modeling consists
of 5 latent variables which are need for achievement, instructional atmosphere, learning
preparedness, self-directed learning and mathematical literacy, and 24-25 observed variables. The
samples are 850 students in Secondary Education Grade 9 of Secondary Educational Service Area
Office 38 (Sukhothai-Tak), Semester 2 , Academic Year of 2017 from 13 schools. The size is
determined using the proportion of 1 parameter per 12 samples under multi-stage sampling.
Structural Equation Modeling Analysis is applied in data analysis with package software.
The finding of the research results indicated that Structural Equation Modeling Analysis of factors
influencing mathematical literacy through self-directed learning of the students in Secondary
Education Grade 9 was classified in accordance with three dimensions of mathematical literacy
including mathematical process dimension, mathematical content dimension, and mathematical
context dimension. Three modelings were consistent with empirical data whereas factors
significantly influencing all three dimensions of mathematical literacy at statistical level of .05
comprised need for achievement, learning preparedness, and self-directed learning, except
mathematical context dimension that instructional atmosphere affected mathematical literacy.
The specific direct influential factor comprised self-directed learning, and the specific indirect
influential factors comprised need for achievement and learning preparedness, except
mathematical context dimension that instructional atmosphere was the specific indirect
influential factor.
Keywords : Self-Directed Learning, Mathematical Literacy
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้ถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . 2553 : 1) จะ
เห็นไดจากการขับเคลื่อนกระบวนการและนโยบายทางการศึกษาที่เป็นการพัฒนาความรู และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการรูเรื่องคณิตศาสตร์ภายใต้โครงการ PISA มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินว่านักเรีย นที่จบการศึกษา
ภาคบังคับไดรับการเตรียมพรอมความรูและทักษะที่จาเป็นสาหรับ การเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคต จุดเน้น
ของการประเมิน คือ การรูเรื่อง (Literacy) ที่ยึดการเรียนรูตลอดชีวิต นักเรียนมีความรูและทักษะใหม่ที่จาเป็น เพื่อ
การปรับ ตัวให้ เข้ากับโลกที่เปลี่ ยนแปลง ซึ่งนักเรียนไมสามารถเรียนรู ทุกอย่างจากโรงเรียน แต่เพื่ อให้นักเรียน
สามารถรูตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในการประเมินนี้ คือ การรู คณิตศาสตร์ (Mathematicals Literacy) จาก
การประเมินการรูคณิตศาสตร์ ใน PISA 2015 พบว่า คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยคือ 415 คะแนน อยู่
ในช่วงลาดับที่ 49 - 55 ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD มากกว่าหนึ่งระดับและมีคะแนนคณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มเดียวกับ
ประเทศชิลี ตุรกี มอลโดวา อุรุกวัย มอนเตเนโกร ตรินิแดดและโตเบโก และแอลเบเนีย ส่วนประเทศในเอเชียที่
ร่วมการประเมินและมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าไทยมีเพียงอินโดนีเซียเท่านั้น
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การสร้างนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่สาคัญ ทุกคนล้วนแต่
ต้องเรียนรู้ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งสาคัญ ที่ทุกคนสามารถกระทาได้ในทุกช่วงวัยของชีวิต และครอบคลุม
การศึกษาทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนพัฒนาอุดมศึกษาฉบับที่ 11 ที่สนับสนุนปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถเลือกศึกษาได้สอดคล้องกับ ความต้องการ เพื่อนาไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันสังคมและการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นจาเป็นต้อง
อาศัยการรับการสนับสนุนจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 121) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น
แนวคิ ด ของการเรีย นรู้ที่ ส นั บ สนุ น การเรีย นรู้ต ลอดชี วิต (Life-long Learning) ซึ่ งเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของสั งคมและ
สนับสนุนสภาพ “สังคมแห่งการเรียนรู้ ” ได้เป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็น
จุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ ดังนั้น บุคคลสามารถเรียนรู้ได้อ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยอาศัยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการปรับตัวให้สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้วิจัยทาการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการรู้ คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ทัง้ นี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัย การจัดกระบวนการเรียนรู และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งในการศึกษาปัจจัยดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้คณิตศาสตร์
ได้แก่ ความพร้อมในการเรียนรู้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ บรรยากาศในการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) อันจะนามาซึ่งข้อมูลที่จะใช้เป็นสารสนเทศที่
ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สามารถนา
ผลที่ไดไปแกไขปรับปรุงและร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาตัวปัจจัยเหล่านี้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลการรูคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพ ก แสดงรูปโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการรูค้ ณิตศาสตร์ผา่ นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิติกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

ภาพ ข แสดงรูปโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ ภาพ ค แสดงรูปโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการรูค้ ณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ดว้ ย มีอิทธิพลต่อการรูค้ ณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ดว้ ย
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิติเนื้อหา ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิตบิ ริบท
ของคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึ ง แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะ
ประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่ตนตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ทางานเพราะหวังรางวัล
แต่ทาเพื่อจะประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. บรรยากาศการเรียนการสอน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เอื้ออานวยต่อ
การเรียนการสอนของผู้เรียน อันส่งผลต่อกระบวนการพั ฒ นาพฤติกรรมของผู้เรียน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางการศึ กษา เพื่ อช่ วยสร้างความสนใจใฝ่รู้กับ ผู้เรียน
ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียนได้
3. ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง ความพร้อมเป็นสภาวะของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การตกลงใจ มีความปรารถนา สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งความพร้อมเกิดจากวุฒิภาวะ ประสบการณ์
อารมณ์ และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การเรียนที่มีกระบวนการเป็นระบบ โดยเป็นการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบด้วยตนเอง กาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ และมีการเตรียมการใน
การเรียนรู้ตั้งแต่ การวางแผน การกาหนดเนื้อหา การเลือกแหล่งการเรียนรู้ การดาเนินกิจกรรมการเรียน ตลอดจน
การประเมินผลการเรียน ซึ่งครูจะมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวกระหว่างกระบวนการเรียนเท่านั้น
5. การรู้คณิตศาสตร์ หมายถึง สมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ในหลายระดับ ตั้งแต่ทักษะในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์หรือบริบทของสถานการณ์โลกของความเป็นจริง สามารถตัดสินใจในประเด็นต่างๆ บนพื้นฐานของ
คณิตศาสตร์ โดยนาเนื้อหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปปรับใช้ ซึ่งการที่จะใช้ความรู้และทักษะ ดังกล่าวได้นั้น ต้องมี
พื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ที่ดีพอ ตลอดจนนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายตามระดับความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางกลุ่มสมรรถนะทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม จาแนกเป็น 3 มิติ ดังนี้
5.1 มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลในการคิด การใช้ และ
การตีความทางคณิตศาสตร์
5.2 มิติเนื้อหาคณิตศาสตร์ หมายถึง การนาความรู้ไปใช้ ในการแก้ปัญหาได้จริง เป็นสิ่งสาคัญในการ
แก้ปัญหาและตีความสถานการณ์ในบริบทต่าง ๆ จาเป็นต้องดึงความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาใช้ ซึ่ง
เนื้อหาครอบคลุม 4 เรื่อง และยังครอบคลุมเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วตามหลักสูตรคณิ ตศาสตร์ในโรงเรียน
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์, ปริภูมิและรูปทรง, ปริมาณ และความไม่แน่นอนและข้อมูล
5.3 สถานการณ์หรือบริบท หมายถึง การนาวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่อยู่ใน
บริบทหนึ่ง ซึ่งเป็นบริบทในโลกชีวิตจริงที่มีปัญหานั้นตั้งอยู่ PISA 2015 ได้จัดประเภทของบริบท ออกเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ บริบทส่วนตัว, บริบททางการงานอาชีพ, บริบททางสังคม และบริบททางวิทยาศาสตร์
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจั ย ครั้งนี้ เป็ น การวิจั ยที่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาโมเดลสมการโครงสร้างของปั จ จั ยที่ มี อิท ธิพ ลต่ อการรู้
คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
แหล่งข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 38 (สุโขทัย -ตาก) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 850 คน จานวน 13 โรงเรียน โดย
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วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างผู้วิจั ยต้องใช้ จานวนกลุ่มตัวอย่างไม่ต่ากว่า 100 ตัวอย่าง และมีสัดส่วนจ านวนเท่าของขนาด
ตัวอย่างต่อจานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่ าเป็น 10-12 ตัวอย่าง ต่อ 1 พารามิเตอร์ การวิจั ยครั้งนี้ มี
พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า 56 ตัว ผู้วิจัยจึงใช้อัตราส่วนประมาณ 12 ตัวอย่างต่อพารามิเตอร์ 1 ตัว ได้ขนาด
ตัวอย่างจานวน 672 คน เพื่อให้ความคลาดเคลื่อนมีค่าลดลง ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 850 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ฉบับ ซึ่งฉบับแรกเป็นแบบทดสอบ
การรู้คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็น แบบเลือกตอบ แบบเลือกตอบเชิงซ้อน และแบบเขียนตอบ จาแนก 3 มิติ จานวน
25 ข้อ คะแนนเต็ม 34 คะแนน แบบทดสอบนี้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน มีค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และนาไปทดลองใช้ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จานวน 100 คน มีค่าความเที่ยงตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.87 ค่ายากง่ายรายข้อมีค่าระหว่าง 0.40 ถึง 0.69 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อมี
ค่ าระหว่าง 0.20 ถึง 0.67 และฉบั บ ที่ 2 เป็ น แบบวัดเกี่ ยวกับ การเรียนรู้ด้ วยตนเอง ความพร้อมในการเรียนรู้
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และบรรยากาศการเรียนการสอน ซึ่งข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.98 และมีค่า
อานาจจาแนกแบบ Item Total Correlation มีค่าระหว่าง 0.21 ถึง 0.78
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวบข้อมูลด้วยตนเอง โดยเดินทางไปยังโรงเรียนต่างๆ และขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรมข้อมูลตามวันเวลาที่นัดหมาย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรที่สังเกตได้ โดยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
(Coefficient Of Variation) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) การวิเคราะห์ส่วนนี้ใช้โปรแกรม
SPSS for Windows version 23
2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมดที่ใช้ในการวิเ คราะห์โดยใช้
การรู้คณิตศาสตร์เป็นตัวแปรตามและใช้ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ บรรยากาศการเรียนการสอน ความพร้อมในการ
เรียนรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นตัวแปรอิสระ
3. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โปรแกรม Mplus Version 7 วิเคราะห์เส้นทาง วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
3.1 แผนภาพแสดงเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อการรู้คณิ ตศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
3.2 ผลการวิ เคราะห์ โ มเดลการวั ด ในโมเดลสมการโครงสร้ า งของปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรู้
คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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3.3 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อหาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพลทางอ้อม
(Indirect Effect) และอิทธิพลรวม (Total Effect) ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้ ทั้งหมด พบว่าค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
สังเกตได้ในกลุ่มตัวแปรความพร้อมในการเรียนรู้ (K3) ของการมองอนาคตในแง่ ดี (X16) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 โดยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง ของตัวแปรแต่ละตัว
แตกต่างกัน โดยตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดที่มีความเบ้ต่าสุด คือ กล้าเสี่ยงพอสมควร (X1) และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง (X3) (-0.01) ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าความโด่งต่าสุด คือ ลักษณะทางกายภาพ (X7) (-0.01)
2. ผลการวิ เคราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรสั ง เกตได้ ภ ายในทั้ ง หมดในโมเดลสมการ
โครงสร้างของการรู้คณิตศาสตร์ ทั้ง 3 โมเดล ได้แก่
2.1 ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพั นธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ กับมิติกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มีค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทั้งสิ้น จานวน 300 ค่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 253 ค่า มีค่าบวก 246 ค่า
และมีค่าลบ 7 ค่า พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าสูงสุดระหว่างตัวแปรการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(X21) กับตัวแปรการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (X10) (r=0.696*) และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าต่าสุดระหว่าง
ตัวแปรลักษณะทางกายภาพ (X7) กับตัวแปรการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Y4) (r=0.069*)
2.2 การวิเคราะห์ ค่ าสัม ประสิท ธิ์สหสั ม พั น ธ์ของตั วแปรสั งเกตได้ กับ มิติ เนื้ อ หาคณิ ต ศาสตร์ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทั้งสิ้น จานวน 325 ค่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 267 ค่า มีค่าบวก 260 ค่า
และมีค่าลบ 7 ค่า พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าสูงสุดระหว่างตัวแปรการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(X21) กับ ตัวแปรการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (X10) (r=0.696*) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าต่าสุดระหว่าง
ตัวแปรลักษณะทางกายภาพ (X7) กับตัวแปรการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Y4) (r=0.069*)
2.3 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้กับมิติบริบทของคณิตศาสตร์ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทั้งสิ้น จานวน 325 ค่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 284 ค่า มีค่าบวก 278 ค่า
และมีค่าลบ 6 ค่า พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าสูงสุดระหว่างตัวแปรการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(X21) กับ ตัวแปรกระบวนการเรียนรู้ด้ วยตนเอง (X20) (r=0.809*)และ ค่ าสัมประสิท ธิ์สหสัมพั นธ์ที่ มีค่ าต่าสุด
ระหว่างตัวแปรต้องการทราบผลของการตัดสินใจ (X4) กับตัวแปรบริบททางสังคม (Y10) (r=0.074*)
3. ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาแนกออกเป็น 3 โมเดล ได้แก่
3.1 โมเดลสมการโครงสร้ า งของปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ มิ ติ ก ระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มีผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นาเสนอดังภาพ 1 และตาราง 1
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ภาพ 1 แสดงผลโมเดลสมการโครงสร้างของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิ ตศาสตร์ผ่านการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อหาอิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของโมเดลการวัดในโมเดล
สมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้ค ณิตศาสตร์
ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กระบ วน การท าง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
คณิตศาสตร์ (E1)
รู้คณิตศาสตร์
DE
IE
TE
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (K1) 0.165* 0.165*
บรรยากาศการเรี ยนการ 0 022 0.022
Chi-square = 170.517 , df = 142 , p-value = สอน (K2)
0.0516 , RMSEA = 0.015 , CFI = 0.998 , TLI ความพร้อมในการเรียนรู้ 0.203* 0.203*
= 0.996 , SRMR = 0.032
(K3)
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง 0.227* 0.227*
(K4)
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากภาพและตาราง 1 พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัย
ที่มีอิทธิพลรวมต่อการรู้คณิตศาสตร์กับมิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 3 ปัจจัย เรียงตามลาดับได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง, ความพร้อมในการ
เรีย นรู้ และแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ไม่ มี อิ ท ธิพ ลรวมต่ อ การรู้ค ณิ ต ศาสตร์ด้ า นมิ ติ ก ระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ คือ บรรยากาศการเรียนการสอน ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเพียงอย่างเดียว ได้แก่ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (0.227*) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (0.165*) และความพร้อมในการเรียนรู้
(0.203*) ส่วนบรรยากาศการเรียนการสอน ไม่มีอิทธิ พลต่อการรู้คณิตศาสตร์ด้านมิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.2 โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติเนื้อหาคณิตศาสตร์ มีผล
การวิเคราะห์โมเดลการวัดในสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิติเนื้อหาคณิตศาสตร์ นาเสนอดังภาพ 2 และตาราง 2
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ภาพ 2 แสดงผลโมเดลสมการโครงสร้างของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิ ตศาสตร์ผ่านการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มิติเนื้อหาคณิตศาสตร์

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อหาอิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของโมเดลการวัดในโมเดล
สมการโครงสร้างของปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์
ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มิติเนื้อหาคณิตศาสตร์
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรู้ เนื้อหา (E2)
คณิตศาสตร์
DE
IE
TE
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (K1)
0.205 0.205
*
*
บรรยากาศการเรี ยนการสอน 0 .0 (K2)
29
0.029
ความพร้ อ มในการเรี ย นรู้ 0.191 0.191
(K3)
*
*
Chi-square = 199.662 , df = 173 , p-value การเรียนรู้ด้วยตนเอง (K4)
0.225 0.225
= 0.0806 , RMSEA= 0.013 , CFI = 0.998 ,
*
*
TLI = 0.997 , SRMR = 0.035
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากภาพและตาราง 2 พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัย
ที่มีอิทธิพลรวมต่อการรู้คณิตศาสตร์มิติเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 3 ปัจจัย เรียงตามลาดับได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความ
พร้อมในการเรียนรู้ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลรวมต่อการรู้คณิตศาสตร์ด้านมิติเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ คือ บรรยากาศ
การเรียนการสอน ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเพียงอย่างเดียว ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (0.225*) ส่วนปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (0.205*) และ ความพร้อมในการเรียนรู้ (0.191*) ส่วนบรรยากาศการ
เรียนการสอน (K2) ไม่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ด้านมิติเนื้อหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.3 โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติบริบทของคณิตศาสตร์ มี
ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดในสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิ ตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิติบริบทของคณิตศาสตร์ นาเสนอดังภาพ 3 และตาราง 3
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ภาพ 3 แสดงผลโมเดลสมการโครงสร้างของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิ ตศาสตร์ผ่านการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 มิติบริบทของคณิตศาสตร์

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อหาอิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของโมเดลการวัดในโมเดล
สมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิท ธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์
ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มิติบริบทของคณิตศาสตร์

บริบทของคณิตศาสตร์
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
(E3)
การรู้คณิตศาสตร์
DE IE
TE
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (K1) 0.105 0.10
*
5*
Chi-square = 211.672 , df = 180 , p-value
บรรยากาศการเรี ยนการ 0.020 0.02
= 0.0532 , RMSEA = 0.014 , CFI = 0.998 ,
สอน (K2)
*
0*
TLI = 0.996 , SRMR = 0.032
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใน ก า ร 0.116 0.11
เรียนรู้ (K3)
*
6*
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง 0.14 0.14
(K4)
9*
9*
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากภาพและตาราง 3 พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัย
ที่มีอิทธิพลรวมต่อการรู้คณิตศาสตร์กับมิติบริบทของคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 จานวน 4 ปัจ จั ย เรียงตามลาดับได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง, ความพร้อมในการเรียนรู้ ,
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และบรรยากาศการเรียนการสอน ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเพียงอย่างเดี ยว ได้แก่ การเรียนรู้
ด้วยตนเอง (0.149*) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (0.105*), บรรยากาศการเรียนการ
สอน (0.020*) และความพร้อมในการเรียนรู้ (0.116*)
อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยในการสังเคราะห์โมดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิท ธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์
ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม จาแนกเป็น 3 โมเดล แบ่งได้ 3 มิติ ดังนี้
1. โมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้ คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มิ ติ ก ระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ มี ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ การรู้
คณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 3 ปัจจัย ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง, ความพร้อมในการ
เรียนรู้และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จากผลการวิเคราะห์งานวิจัย พบว่า ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยตนเองมีอิทธิพลรวมต่อการรู้
คณิตศาสตร์ มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากที่สุด มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.227 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง
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เดียวต่อการรู้คณิตศาสตร์มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากการที่ผู้ เรียนจะรู้คณิตศาสตร์ มิติกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ได้นั้น ผู้เรียนต้องสามารถคิด ใช้หลักการและกระบวนการในการแก้ปัญหา ตีความและประเมินผล
ลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ (สมคิด อิสระวัฒน์ . 2538 : 4) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ความต้องการที่จะเรียนรู้ของ
ตน กาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ แยกแยะ เจาะจง แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
ประเมินผลการเรียนรู้นั้น ๆ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ (พั ชรี มะแสงสม. 2544 : 10) นอกจากนี้ปัจจัยความพร้อม
ในการเรียนรู้มีอิทธิพลรวมต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.203
และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้คณิตศาสตร์มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ (Arnold
Gesell. 1880-1961) กล่าวว่า การเรียนรู้จะไม่เกิด หากร่างกายไม่มีความพร้อม วุฒิภาวะเป็นส่วนที่รับผิดชอบใน
การเจริญเติบโตและความสามารถในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ การฝึกฝนหรือการเรียนรู้ ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม
จะไม่เกิดประโยชน์ หากร่างกายยังไม่มีวุฒิภาวะหรือไม่มีความพร้ อม ยังสอดคล้องแนวคิดของ (Thorndike. 1978)
นอกจากนี้ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลรวมต่อการรู้คณิตศาสตร์มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีค่าอิทธิพล
รวมเท่ากับ 0.165 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้คณิ ตศาสตร์มิติกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ (ปรียาภรณ์ เพ็ญสุขใจ. 2542 : 10) กล่าวว่า นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีความ
พยายามที่จะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุถึงผลสาเร็จในงาน โดยพยายามหาวิธีและกระบวนการต่างๆ ในการแก้ปัญหา
เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ (พัชนี อ่าแก้ว. 2553 : 25) ส่วนปัจจัยบรรยากาศใน
การเรียนการสอนไม่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พบว่ามีค่าความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะต่า จึงส่งผลทาให้ปัจจัยบรรยากาศในการเรียนการสอนไม่มีอิทธิพลต่อการรู้
คณิ ต ศาสตร์ มิ ติ ก ระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ไปด้ ว ย สอดคล้ อ งกั บ (วรพรรณ ศรี ก ล่ า. 2559 : 94) กล่ า วว่ า
บรรยากาศในชั้นเรียน ไม่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบ NT ต่า ด้านความสามารถการใช้ภาษา และสอดคล้อง
งานวิจัยของ (สถิรพร เชาว์ชัย . 2553 : บทคัดย่อ) ซึ่งตรงกับงานวิจัยในครั้งนี้ อาจเป็นเพราะการคิดสถานการณ์
ปัญหา การใช้หลักการและกระบวนการในการแก้ปัญหา และการตีความของกลุ่มตัวอย่างแต่ละโรงเรียนมีความ
แตกต่างกันมาก จึงส่งผลทาให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์มี
ค่าน้อยตามไปด้วย
2. โมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มิติเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ มีปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อการรู้คณิตศาสตร์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 3 ปัจจัย ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความ
พร้ อ มในการเรี ย นรู้ จากผลการวิ เคราะห์ ง านวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองมี อิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ การรู้
คณิตศาสตร์ มิติเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มากที่สุด มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.225 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางเดียว
ต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิ ติเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Brookfield. 1984 : 59-71) กล่าวว่า
การเรีย นรู้ด้ วยตนเองเป็ น การที่ ผู้ เรีย นตั้ งใจแสวงหาความรู้โดยก าหนดเป้ าหมายการเรีย นที่ ชั ด เจน พร้อ มทั้ ง
ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนของตนเองทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการเรียน สอดคล้องกั บแนวคิดของ (ณั ฐกานต์
ประจั น บาน. 2558 : 18) นอกจากนี้ แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ มี อิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ การรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ มิ ติ เนื้ อ หาทาง
คณิตศาสตร์ มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.205 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ (จิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล. 2544 : 140) ถ้านักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สูงแสดงว่านักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทาสิ่งนั้นสูง จะส่งผลให้นักเรียนสมรรถภาพทางภาษา มีความรู้พื้นฐานทาง
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คณิตศาสตร์สูง นอกจากนี้ปัจจัยความพร้อมในการเรียนรู้มีอิทธิพลรวมต่อการรู้คณิต ศาสตร์ มิติเนื้อหาคณิตศาสตร์
มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.191 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้คณิตศาสตร์มิติเนื้อหาคณิตศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ (พัชรี มะแสงสม. 2544 : 10) ผู้เรียนที่มีความพร้อมนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะพื้นฐาน ที่
สามารถค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่
ต่อการเรียน มีแรงจูงใจในการเรียน มีความรับผิดชอบ ควบคุมตัวเองได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทั้งกับครูและเพื่อนๆ รัก
การเรียน มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ความต้องการของตนเองและเคารพ
ในความคิดของผู้อื่น สามารถหาเนื้อหาและวิทยาการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป
ส่ ว นปั จ จั ย บรรยากาศในการเรี ย นการสอนไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ มิ ติ เนื้ อ หาคณิ ต ศาสตร์ จากค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่ามีค่าความสัมพันธ์ที่ต่า จึงส่งผลทาให้ปัจจัยบรรยากาศในการเรียนการสอนไม่มีอิทธิพล
ต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติเนื้อหาคณิตศาสตร์ ไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กานดา พงศ์ทิพย์พนัส . 2540 : 63)
ได้ทาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัด
ปัตตานี พบว่า บรรยากาศการเรียนการสอนไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์ของ
นักเรียน เนื่องจากผู้วิจัยได้เน้นข้อคาถามด้านกายภาพต่างๆในชั้นเรียน ซึ่งโรงเรียนหรือครูคณิตศาสตร์ได้จั ดให้มีการ
เรียนรู้พอๆ กัน แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกัน ทาให้ไม่เป็นทิศทางเดียวกัน จึงส่งผลทาให้
บรรยากาศการเรียนการสอนไม่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติเนื้อหาทางคณิตศาสตร์
3. โมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มิ ติ บ ริ บ ทของคณิ ต ศาสตร์ มี ปั จ จั ย ทั้ ง หมดมี อิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ การรู้
คณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง , ความพร้อมในการเรียนรู้, แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ และบรรยากาศการเรียนการสอน จากผลการวิเคราะห์งานวิจัย พบว่า ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยตนเองมี
อิทธิพลรวมต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติบริบทของคณิตศาสตร์มากที่สุด มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.149 และเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางเดียวต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติบริบทของคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Hiemstra.1994)
ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองว่าเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรับผิดชอบในการวางแผนและปฏิบัติและการประเมินผล
ความพยายามจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของสถานการณ์การเรียนรู้ ไม่จาเป็นต้องเกิดจากการ
แยกตัวออกจากผู้อื่น ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้จากสถานการณ์ หนึ่งไปยัง
สถานการณ์ อื่น ได้ นอกจากนี้ปั จจั ยความพร้อมในการเรียนรู้มีอิทธิพ ลรวมต่อการรู้ค ณิ ตศาสตร์ มิติบริบทของ
คณิตศาสตร์ มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.116 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ การรู้คณิตศาสตร์มิติบริบทของ
คณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (กฤษดา ทองสังวร. 2540 : 17) กล่าวว่า ความพร้อมเป็นคุณสมบัติหรือ
ภาวะของบุคคลที่จะพร้อมจะทางานหรือกระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มจะ
ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลรวมต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติบริบทของ
คณิตศาสตร์ มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.105 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติบริบทของ
คณิ ตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิ ดของ (อารี พั น ธ์มณี . 2534 : 182) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัม ฤทธิ์เป็น ความ
ปรารถนาของบุคคลที่จะทากิจกรรมต่างๆ ในบริบทนั้นให้ดี และประสบความสาเร็จ และปัจจัยบรรยากาศในการ
เรียนการสอนมีอิทธิพลรวมต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติบริบทของคณิตศาสตร์ มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.020 และเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้คณิตศาสตร์มิติบริบทของคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Moos. 1979
: 263) กล่าวว่า บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นบรรยากาศหรือสภาพการที่ครูผู้สอนพยายามสร้างขึ้น เพื่อให้การ
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จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในบริบทต่างๆ ซึ่งดาเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ จึง
ส่งผลทาให้บรรยากาศในชั้นเรียนส่งผลต่อการรู้คณิตศาสตร์ มิติบริบทของคณิตศาสตร์
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้
จากผลการวิจัย พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิ ตศาสตร์ผ่านการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในมิติบริบทของคณิตศาสตร์ บรรยากาศการเรียนการสอนส่งผล
ต่อการรู้คณิ ตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนมิติอื่นๆ นั้น บรรยากาศการเรียนการสอนไม่ส่งผลต่อการรู้
คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม
ตัวแปรบางส่วนที่ ยังไม่มี ห ลั กฐานเพี ยงพอที่ จ ะสรุป ได้ว่าส่งผลต่อ การรู้ค ณิ ต ศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้ วยตนเอง
ตลอดจนเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล พร้อมที่จะนาไปทดสอบการรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ทันที ดังนั้น หากมี
โรงเรียนที่สนใจที่จะทดสอบการรู้คณิตศาสตร์กับนักเรียนสามารถนาตัวแปรที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ได้ รวมทั้ง
ควรน าผลไปใช้ ในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามสามารถทางวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ จะได้ นั ก เรีย นที่ มี
ความสามารถและศักยภาพที่สูงต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในโรงเรียนต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในพัฒ นาการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กฤษดา ทองสังวร. (2540). ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารส่วนตาบลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี. ศึกษามหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
กานดา พงศ์ทิพย์พนัส. (2540). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน
จังหวัดปัตตานี. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
จิ ต อารี ย์ ปั ญ ญาแจ้ ง สกุ ล . (2544). ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ สมรรถภาพทางจ านวน
สมรรถภาพทางภาษา เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความรู้พื้นฐานทาง คณิตศาสตร์
กับความสามารถในการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัด นครราชสีมา.
ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ณั ฐกานต์ ประจั น บาน.(2558). การพั ฒ นาตั วชี้ วัดการเรียนรู้ด้ วยตนเองของนิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญาตรี . การศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปรียาภรณ์ เพ็ญสุขใจ. (2542). แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาจากนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรภาค
พิเศษ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พัชนี อ่าแก้ว. (2553). ปัจจัยด้านคุณลักษณะในตนเองและด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ส่งผลต่อความพร้อมใน
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ . ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
1878

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พัชรี มะแสงสม. (2544). ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
วรพรรณ ศรีกล่า. (2559). ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบประเมินคุณ ภาพ การศึกษาระดับชาติด้าน
ความสามารถทางภาษา : การศึกษาของโรงเรียนที่ มีผล NT ต่า ในจังหวัดพิ ษณุ โลก. วารสารราชภั ฏ
สุราษฏร์ธานี. 3(2): 81 – 98.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). มาตรฐานครูคณิตศาสตร์. สืบค้น
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560, จาก http://sa.ipst.ac.th/?page_id=791.
สถิรพร เชาวน์ชัย. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนน O - NET ของนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านกร้อง
จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมนิผลการศึกษา มหาวิทยาลัย นเรศวร.
สมคิ ด อิ ส ระวั ฒ น์ . (2538). รายงานการวิ จั ย เรื่ อ งการเรี ย นรู้ ด้ วยตนเองคนไทย. ภาควิ ช าศึ ก ษาศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
อารี พันธ์มณี. (2534). จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรงุเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ จากัด.
Borich, D. (1992). Effective Teaching Methods. 2nd ed. New York: Macmilland Publishing Company.
Brookfield , S.D. (1985). Self - Directed Adult Learning : A Critical Program. Adult Education
Quarterly. 35(2) :59 - 71.
Gesell, Arnold. (1880-1961). The American Journal of psychiatry. New York: Harper.
Hiemstra, R. (1994). Self-directed learning. In T. Husen and T. N. Postlethwaite. The International
Encyclopedia of Education (second edition). Oxford: Pergamon Press.
Moos, R. H. (1979). Evaluating educational environment: Procedure,measures,finding and policy
implication. San Francisco: Jossey-Bass.
Thorndike, R. M. (1978). Correlation Procedures for Research. New York: Gardner Press.

1879

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING COURSES OF
TEACHERS IN SCHOOL EDUCATION FUND, BURIRAM PROVINCE
อนล สวนประดิษฐ์ 1 บรรพต วงศ์ทองเจริญ2 มิตรธิศาล อือ้ เพชรพงษ์3 สัญชัย ครบอุดม4 โยธิน จ่าแท่นทะรังค์5
กรนาลิน สาริยา6 วิทวัส สหวงษ์7 และ เลอสันต์ ฤทธิขันธ์8
Anon Suanpradit1 Bunphot wongtongcharoen2 Mittisarn Ue-pechpong3 Sanchai krobudom4
Yothin Jathaentharung5 Koranarin Sariya6 Wittawat Sahawong7 and Lerson Litthikhun8
1,2,8อาจารย์ ดร. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4,5,6,7อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาบริบทและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียน
กองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 3. เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียน
กองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย คือคณะครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วม
โครงการ จานวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
และโรงเรียนบ้านลานางรอง รวมทั้งหมด จานวน 81 คน โดยแบ่งระยะของการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (1)
ระยะศึ กษาบริบ ทและความต้ องการ (2) ระยะร่างหลักสูต รและพั ฒ นาหลักสูต ร (3) ระยะการประเมิ น การใช้
หลักสูตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพบริบทและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
ด้านข้อมูลพื้นฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง ร้อยละ 61.72 เป็นชาย ร้อยละ 38.27 เป็นผู้มีอายุต่ากว่า 30ปี
ร้อยละ 24.26 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.13 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 22.13 อายุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 20.56 จบปริญญาตรีอื่น
ที่ไม่ใช่ทางการศึกษา ร้อยละ 28.16 ปริญญาตรีทางการศึกษา ร้อยละ 31.00 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 40.84 เป็นครู
ร้อยละ 91.36 และ มีตาแหน่งเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 8.64 ในด้านความต้องการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความต้องการ ร้อยละ 60.28 โดยต้องการหลักสูตรฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับการเห็นด้วยกับผล
การสารวจข้อมูลพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง 4.42 ถึง 4.58 แสดงว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู เห็นด้วยผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานในระดับ มากที่สุด
2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้วิจัยได้ทาการยกร่างหลักสูตรทั้ง 3 ขั้นตอนคือ (1) การดาเนินการยกร่างหลักสูตร (2) การหาคุณภาพของหลักสูตร
และ (3) การปรับปรุงหลักสูตร ผลจากการหาคุณภาพของหลักสูตรผ่านผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน แสดงระดับของ
ความเหมาะสมเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.40 ถึง 4.80 แปลความหมาย
ว่าคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับของความสอดคล้อง แสดงเป็นค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์
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3. ผลประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ให้ผู้เข้าฝึกอบรมประเมินความ เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม 4 ประเด็น
พบว่า ภาพรวมการประเมินหลักสูตรผู้เข้าฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ
เหมาะสมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความเป็นไปได้ในการนาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ และ
ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกอบรม ตามลาดับ และผลการทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า ผู้ได้คะแนน
ระหว่าง 24-30 มี จ านวน 56 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 69.13 ซึ่ งมากกว่าเกณฑ์ ที่ ผู้ วิจั ย ก าหนด แสดงว่า หลั ก สู ต รที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ, โรงเรียนกองทุนการศึกษา, ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ABSTRACT
This research aims to: 1. To study the problems and needs of information technology for
teachers, schools, educational funds. 2. To develop information technology training curriculum for
teachers, schools, educational funds. 3. To evaluate the use of information technology training
curriculum by teachers, schools, educational funds. Buriram province target group This is a group of
teachers in educational fundraising schools in Buriram Province. The four schools participating in the
project are: Baan Talat Thai Tapas School Ban Nong Wa School There were 81 students in Ban Lam
Nangphon School divided into 3 phases: (1) study period, problems and needs, (2) curriculum phase
and curriculum development, (3) Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard
deviation.
The research found that;
1. Context and Needs of Information Technology for Teachers, Schools, Educational Funds
Buriram province Basic Information The respondents were 61.72% male and 38.27% male. They were
under 30 years of age, 24.26%, 31-40 years old, 22.13%, 41-50 years old, 22.13%, 50.5% were over.
28.16% of non-educated students had bachelor's degrees, 31.8% were bachelor's degree, 40.84%
were bachelor's degree, 91.36% were supervisors, and 8.64% were management. 60.28% required
training courses using information technology. The level of agreement with the baseline survey results
was between 4.42 and 4.58, indicating that those involved in ICT training for teachers The results of
the survey are as follows.
2. Development of Information Technology Training Curriculum for Teachers, Schools,
Education Funds Buriram province Researchers have developed the curriculum in three stages: (1)
curriculum development; (2) curriculum quality and (3) curriculum improvement. The quality of the
course through 5 experts showed the level of appropriateness, mean and standard deviation (S.D.).
The average value ranged from 4.40 to 4.80, meaning that the quality of the course was at the highest
level. And the level of consistency. The IOC score is between 0.60 and 1.00, indicating that the
curriculum is consistent and objective.
3. Evaluation of the use of information technology training curriculum of teachers, schools,
educational funds Buriram Province consists of two parts, one for training participants. The four training
courses were evaluated. At the highest level Suitability of the course, followed by the possibility of
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using knowledge from the and the appropriateness of the training, respectively. There were 56
students, 69.13%, who were more than the criteria set by the researcher.
Keywords : Information technology training courses, School education fund, Information technology skills
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
บริบทการเรียนการสอนในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงจากการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นการสอนแบบ
บอกความรู้ มาเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมี ครูที่เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการเรียนการสอน หากครูมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ก็จะช่วยให้การ
สอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหัวใจของการพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึก ษาและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมเพื่อเป็นกาลังสาคัญ ในการพัฒ นาประเทศต่อไปในอนาคต
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักและกรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนา
ชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลย
ภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
นาสู่ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พุทธศักราช 2552-2561) และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณ ภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได้กาหนดประเด็นสาคัญของระบบการศึกษา
และเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการ พร้อมกลไกเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนการศึกษา
แห่งชาติสู่การปฏิบัติเป็นกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึ กษาในทศวรรษที่สอง (พุทธศักราช 2552-2561) ได้กาหนด
นโยบายการดาเนินงานรวมโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดยมียุทธศาสตร์และมาตรการดังนี้ 1. การปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พุทธศักราช 2552-2561) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ” และ
กาหนดประเด็นสาคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือ 1) พัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ที่เป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 3)
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารใหม่
จากการศึกษาสภาพปัญ หาคณะครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า และ
โรงเรียนบ้านลานางรอง จากการพัฒนาโจทย์วิจัยของกลุ่ มนักวิจัยและผู้อานวยการโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนพบว่า
ความจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ลาดับที่ 1ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ โดย
ความจาเป็นเร่งด่วนคือการพัฒนาครู การให้เทคนิควิธีการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สาหรับครู ซึ่ งยัง
มีปัญหาอยู่จานวนมาก ลาดับที่ 2 คือการพัฒนาสื่อการสอนและการใช้เทคโนโลยี โดยปัญหาพบว่า ครูไม่สามารถ
สร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนยังทาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณ์ที่
มีในโรงเรียนขาดผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาปรับปรุงและบารุงรักษา และลาดับที่ 3 การบริการจัดการทรัพยากรใน
สถานศึ ก ษาและชุ ม ชุ ม ซึ่ ง ทรั พ ยากรในสถานศึ ก ษามี พ ร้อ มแต่ ข าดนั ก วิ ช าการที่ จ ะเข้ า ไปส่ ง เสริม ได้ แ ก่ ส วน
พฤกษศาสตร์ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และโครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อพัฒนาแหล่งชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางเศรษฐกิจ
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จากบริบทและปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงเลือกที่แก้ปัญหาจากโจทย์และความต้องการ
เพื่อแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาสื่อการสอนและการใช้เทคโนโลยี โดยปัญหาพบว่า ครูไม่สามารถสร้างสื่อการสอนด้วย
ตนเอง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนยังทาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณ์ที่มีในโรงเรียนขาด
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒ นาปรับปรุงและบารุงรักษา โดยบริบทสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมี
ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนโดยเฉพาะสาหรับครู ที่ต้องใช้ในการผลิตสื่อการ
สอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกองทุนการศึกษา และเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาบริบ ทและความต้องการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ ครูโรงเรียนกองทุ นการศึ กษา
จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่ อ ประเมิ น ผลการใช้ ห ลั กสู ตรฝึก อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของครู โรงเรียนกองทุ น การศึ ก ษา
จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ คณะครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 4 โรง ได้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า และโรงเรียนบ้านลานางรอง
รวมทั้งหมด จานวน 81 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การวิจั ย และพั ฒ นาหลักสูต รฝึก อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การศึ กษาหลัก สูตรการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างและพัฒนาหลักสูตร โดย (1) ศึกษาความต้องการในการใช้หลักสูตร (2) ร่างหลักสูตร
ฝึกอบรม (3) ประเมินหลักสูตรผ่านผู้เชี่ยวชาญ (4) การใช้หลักสูตร (5) ประเมินการใช้หลักสูตร
2. ประเมินการใช้หลักสูตร หมายถึง การวัดผลการใช้หลักสูตรหลังจากผ่านการพัฒนาแล้ว โดยนาไปใช้
ทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยตั้งเกณฑ์คะแนนผลการทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ หมายถึง โรงเรียนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ได้มีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคมนตรีว่า มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์
จานวนหนึ่ง มาทาให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา โดยในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วย (1) โรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง 5 (2) โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย (3) โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า และ (4) โรงเรียนบ้านลานางรอง
4. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความชานาญในการปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยกาหนดนิยามทักษะการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย (1) ความรู้ความ
เข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัววัดผลที่เกิด (2) ทักษะการ
ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สื่อการสอน การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฏีการเรียนรู้ที่นามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบหลักสูตร
ฝึกอบรม แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่ มคอนสตรัคติวิสต์ การวัดและการประเมินผล พอที่จะสรุป
ตั้งเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
1. บริบทและความต้องการในการฝึกอบรม
2. แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
3. แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom)
4. เนื้อที่อยู่ในหลักสูตรเป็นความรู้ในการพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21
5. การประเมินผลการฝึกอบรมของผู้เรียน พิจราณาจากความสามารถในการทาแบบทดสอบและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบที่ 1. กรอบแนวคิดการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม
อาทิตย์ จิรวัฒน์ผล และคณะ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 1) ผลการพัฒ นาและประเมินรูป แบบหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ เรียนรู้รายวิช าชี พช่ างอุตสาหกรรมที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ พบว่าได้รูปแบบที่ประกอบด้วย โมดูลหลักจานวน 5 โมดูล ได้แก่
(1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (2) องค์ประกอบของชุดการ สอน (3) องค์ประกอบของ
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (4) หลักการ แนวคิดและวิธีการสร้างแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และ (5) การประเมินแบบ
CIPP ซึ่งรูป แบบที่ พั ฒ นาขึ้น มี ผลการประเมิ น ความเหมาะสมโดยผู้ เชี่ ยวชาญรูป แบบในระดั บ มาก เป็ น ไปตาม
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สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ ราย
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้ว ยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ พบว่าได้หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ประกอบด้วย 8 หัวข้อเรื่องที่มีองค์ประกอบคือ เนื้อหา สื่อ กิจกรรม และการ
ประเมินผลของแต่ละเรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้รูปแบบของซิป (CIPP
Model) ได้ผลดังนี้ (1) การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
(2) การ ประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้ผลการประเมินความสอดคล้องจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อต่างๆ มีค่าดัชนี
ความ สอดคล้องระหว่าง 0.94-1.00 และความเหมาะสมของแบบประเมินผลการฝึกอบรมมีค่าความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด (3) การประเมินกระบวนการ จากการนาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎี มี
ค่า 83.52/84.70 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 84.16ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทั้งสองด้าน (4)
การประเมินผลผลิตการ ติดตามผลการพบว่า ครูผู้สอนสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อ
ติดตามจากผลจากผลการสอน ปรากฏว่านักเรียนที่เรียนจากบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ มีผลคะแนนการคิดวิเคราะห์
โดยรวมเพิ่ มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมี นัยสาคั ญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผลการประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
เฉลิม จักรชุม (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัย
พบว่า 1) สมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านความรู้
8 องค์ประกอบ ด้านทักษะ 7 องค์ประกอบและด้านคุณลักษณะ 3 องค์ประกอบ 2) หลักสูตรและคู่มือประกอบ
หลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด 3) ประสิทธิภาพของหลักสูตร เท่ากับ 87.14/89.72 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
4) ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้
สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา ผลการวิ จั ย พบว่า 1.การสร้า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 4 ขั้นตอน คือ การออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบระบบ การนาระบบไปติดตั้ง และนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มาสร้างหลักสูตรฝึกอบรมแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การจัดทาโครงสร้างหลักสูตร
2) การจัดทาเอกสาร หลักสูตร 3) การตรวจสอบเอกสารหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) การปรับปรุงร่างหลักสูตร ซึ่ง
ผ่าน การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2.ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลังการ
ฝึกอบรมสู งกว่าก่ อนการฝึ กอบรมอย่างมี นั ยสาคั ญ ทางสถิติ ที่ ระกั บ .05 และผลการประเมิ น ขณะดาเนิ น การ
ฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความคิดเห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการจัดการฝึกอบรมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก และ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมได้มีการปรับปรุงภาษาให้มีความชัดเจนในเอกสาร
ประกอบการบรรยายในหน่วยที่ 1 และ 2 และมีการปรับปรุงเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม
พรชัย หนูแก้ว (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีกิจกรรมให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตาม
ขั้นตอนจนเกิดความรู้เชิงกระบวนการของการทาวิจัยในชั้นเรียน มี 4 ขั้นตอน คือ การสารวจข้อมูลพื้นฐาน การยก
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ร่างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ขั้นที่ 1 การสารวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่า
มีความต้องการ ร้อยละ 60.28 โดยเป็นหลักสูตรที่ให้มีปฏิบัติการวิจัยจริง การฝึกอบรมควรร่วมกับหน่วยงานใน
จังหวัดโดยใช้ หลักสูตรที่ ส่วนกลางให้การรับ รอง และสามารถตอบสนองความต้องการของโรงเรียนได้ เนื้อหา
ต้องการเกี่ยวกับสภาพปัญหา และการออกแบบการวิจัย วิทยากรควรเป็นผู้จบปริญญาเอก และมีประสบการณ์ใน
การทาการวิจัย ช่วงเวลาฝึกอบรมควรเป็น 2 วั น และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300 -400 บาท ขั้นที่ 2 การยกร่าง
หลักสู ตร หลักสู ตรที่ ผู้วิจั ยยกร่า งขึ้ น มี 10 องค์ ป ระกอบ คื อ สภาพปั ญ หาและความจ าเป็ น ของการฝึก อบรม
หลักการของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร จุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตร เนื้อหาของหลักสูตร การจัดกิจ กรรม
ฝึกอบรม โครงสร้างของหลักสูตร สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล และรายละเอียดของแต่ละหน่วยการฝึกอบรม
การหาคุณภาพของร่างหลักสูตร พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องมีอยู่ระหว่าง 0.06 ถึง 1.00 แสดงว่า หลักสูตรที่
ผู้วิจัยยกร่างขึ้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ส่วนความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง 3.40
ถึง 4.40 หมายความว่า องค์ประกอบด้านเป้าหมาย และโครงสร้างของหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ของร่างหลักสูตร มีความเหมาะสมกับผู้ที่จะเข้าฝึกอบรมในระดับมากขึ้นไป
ขั้นที่ 3 การนาหลักสูตรไปใช้ เป็นการนาหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 75 คน กลุ่มเป้าหมาย
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรมี ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.58 ถึง 4.01 ซึ่งเป็นผลการประเมินที่อยู่ในระดับสูง
ทั้งหมด ส่วนผลการตอบแบบทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตร มีผู้ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 มี
จานวน 41 คน (ร้อยละ 54.66) ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ผลการทดสอบหลังทดลองใช้หลักสูตร
พบว่า มีผู้ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 25 คะแนน 41 คน (ร้อยละ 54.66) มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ผู้ได้
คะแนนมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 25 ต้ อ งมากกว่ า 38 คน (ร้ อ ยละ 50) แสดงว่ า หลั ก สู ต รที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงหลักสูตร มีรูปแบบการพิมพ์ การพิสูจน์อักษร และการหลีกเลี่ยงการใช้คาศัพท์เทคนิค
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา ประเมินผลการใช้
หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรี ยนกองทุนการศึกษา และพัฒนาชุมชนเรียนรู้ของครูโรงเรียน
กองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ มีวิธีการดาเนินการดังนี้ (เฉลิม จักรชุม , 2559)
ระยะ ที่ 1 การสารวจข้อมูลพื้นฐาน ระยะ ที่ 2 การยกร่างหลักสูตร ระยะ ที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร ระยะ ที่ 4
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่
ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียน กอง
ทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ กาหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล พื้นฐาน
สาหรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียน กองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ จากนั้นนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
จ านวน 5 คน เพื่ อ ประเมิ น ความสอดคล้อ งเชิ งเนื้ อ หาและวัต ถุ ป ระสงค์ และให้ ข้อ เสนอแนะต่ างๆ ที่ จ ะท าให้
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัดผล
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ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ทาการยกร่างหลักสูตรทั้ง 3 ขั้นตอนคือ (1) การดาเนินการยกร่างหลักสูตร (2) การหา
คุณภาพของหลักสูตร และ (3) การปรับปรุงหลักสูตร โดยการนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจานวน 5 คน จากนั้น
ผู้วิจัยนาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเกี่ยวกับการเขียนสภาพปัญหาและความจาเป็นในการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้มากขึ้น รวมถึงรายละเอียดของ แต่ละหน่วยการฝึกอบรม ก็ให้จัดรูปแบบ หรือภาษาที่
ใช้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากนั้นจัดทาเป็นหลักสูตรที่จะใช้ในการทดลองใช้ต่อไป
ระยะที่ 3 เป็นการประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยให้ผู้เข้าฝึกอบรมประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกอบรม 4 ประเด็น ได้แก่ ความเหมาะสมของหลักสูตร ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกอบรม ระยะเวลาของการ
ฝึกอบรม และความเป็นไปได้ในการนาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ โดยแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนนิค มสร้างตนเอง 5 โรงเรียนบ้ านแท่ นทั พ ไทย โรงเรียนบ้ านน้อยหนองหว้า และ
โรงเรียนบ้านลานางรอง รวมทั้งหมด จานวน 81 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ (IOC)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพบริบทและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ ด้านข้อมูลพื้นฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง ร้อยละ 61.72 เป็นชาย ร้อยละ 38.27 เป็นผู้มีอายุ
ต่ากว่า 30ปี ร้อยละ 24.26 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.13 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 22.13 อายุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ
20.56 จบปริญ ญาตรีอื่นที่ไม่ใช่ทางการศึกษา ร้อยละ 28.16 ปริญ ญาตรีทางการศึกษา ร้อยละ 31.00 สูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 40.84 เป็นครู ร้อยละ 91.36 และ มีตาแหน่งเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 8.64 ในด้านความต้องการ
ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศมีความต้องการร้อยละ 60.28 แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้วิจัยได้ทาการยกร่างหลักสูตรทั้ง 3 ขั้นตอนคือ (1) การดาเนินการยกร่างหลักสูตร (2) การหาคุณภาพของหลักสูตร
และ (3) การปรับปรุงหลักสูตร ผลจากการหาคุณภาพของหลักสูตรผ่านผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน แสดงระดับของ
ความเหมาะสมเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.40 ถึง 4.80 แปลความหมาย
ว่าคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับของความสอดคล้อง แสดงเป็นค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์
3. ผลประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ให้ผู้เข้าฝึกอบรมประเมินความ เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม 4 ประเด็น
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พบว่า ภาพรวมการประเมินหลักสูตรผู้เข้าฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.58, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.58, S.D.=0.60) รองลงมาคือ ด้านความ
เป็นไปได้ในการนาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ ( x =4.57, S.D.=0.58) และด้านความเหมาะสมของกิจกรรม
ฝึกอบรม ( x =4.52, S.D.=0.55) ตามลาดับ และผลการทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า ผู้ไ ด้คะแนน
ระหว่าง 24 - 30 มีจานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 69.13 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนด แสดงว่า หลักสูตรที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผล
1. สภาพบริบทและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ ด้านข้อมูลพื้นฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง ร้อยละ 61.72 เป็นชาย ร้อยละ 38.27 เป็นผู้มีอายุ
ต่ากว่า 30ปี ร้อยละ 24.26 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.13 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 22.13 อายุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ
20.56 จบปริญ ญาตรีอื่นที่ไม่ใช่ทางการศึกษา ร้อยละ 28.16 ปริญ ญาตรีทางการศึกษา ร้อยละ 31.00 สูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 40.84 เป็นครู ร้อยละ 91.36 และ มีตาแหน่งเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 8.64 ในด้านความต้องการ
ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศมีความต้องการร้อยละ 60.28 แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะบริบทของโรงเรียนและครูอยู่โรงเรียนขนาดเล็ก ทาให้พบปัญหา
ทั้งในเรื่องงบประมาณ สถานที่ไม่เพียงพอ รวมถึงจานวนครูที่มีความขาดแคลนทาให้ปัญหาและความต้องการในการ
ฝึกอบรมมีมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชัย หนูแก้ว (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน สาหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีกิจกรรมให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนจนเกิดความรู้เชิงกระบวนการของการทาวิจัยในชั้นเรียน มี 4 ขั้นตอน คือ การ
สารวจข้อมูลพื้นฐาน การยกร่างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ขั้นที่ 1
การสารวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่า มีความต้องการ ร้อยละ 60.28 โดยเป็นหลักสูตรที่ให้มีปฏิบั ติการวิจัยจริง การ
ฝึกอบรมควรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดโดยใช้หลักสูตรที่ส่วนกลางให้การรับรอง และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของโรงเรียนได้ เนื้อหาต้องการเกี่ยวกับสภาพปัญ หา และการออกแบบการวิจัย วิทยากรควรเป็นผู้จบ
ปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการทาการวิจัย ช่วงเวลาฝึ กอบรมควรเป็น 2 วัน และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300 400 บาท ขั้นที่ 2 การยกร่างหลักสูตร หลักสูตรที่ผู้วิจัยยกร่างขึ้น มี 10 องค์ประกอบ คือ สภาพปัญหาและความ
จ าเป็ น ของการฝึ กอบรม หลั กการของหลักสู ตร เป้ าหมายของหลักสู ตร จุ ด มุ่งหมายของหลัก สูตร เนื้ อ หาของ
หลักสูตร การจัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงสร้างของหลักสูตร สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล และรายละเอียดของ
แต่ละหน่วยการฝึกอบรม การหาคุณ ภาพของร่างหลักสูตร พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องมีอยู่ระหว่าง 0.06 ถึง
1.00 แสดงว่า หลักสูตรที่ผู้วิจัยยกร่างขึ้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ องการศึกษา ส่วนความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง 3.40 ถึง 4.40 หมายความว่า องค์ประกอบด้านเป้าหมาย และโครงสร้างของหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับปานกลาง ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ของร่างหลักสูตร มีความเหมาะสมกับผู้ที่
จะเข้าฝึกอบรมในระดับมากขึ้นไป ขั้นที่ 3 การนาหลักสูตรไปใช้ เป็นการนาหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 75 คน กลุ่มเป้าหมาย ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรมี ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.58 ถึง 4.01 ซึ่งเป็นผล
การประเมินที่อยู่ในระดับสูงทั้งหมด ส่วนผลการตอบแบบทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตร มีผู้ได้คะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 50 มีจานวน 41 คน (ร้อยละ 54.66) ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ผลการทดสอบ
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หลังทดลองใช้หลักสูตร พบว่า มีผู้ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 25 คะแนน 41 คน (ร้อยละ 54.66) มากกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ที่ผู้ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 25 ต้องมากกว่า 38 คน (ร้อยละ 50) แสดงว่า หลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงหลักสูตร มีรูปแบบการพิมพ์ การพิสูจน์อักษร และการหลีกเลี่ยงการใช้คาศัพท์
เทคนิค
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึ กษา จังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่า การยกร่างหลักสูตรมี 3 ขั้นตอนคื อ (1) การดาเนินการยกร่างหลักสูตร (2) การหาคุณ ภาพของ
หลักสูตร และ (3) การปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้
(1) หลักสูตรที่ผู้วิจัยยกร่างขึ้น ยึดข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสารวจ และสาระที่ได้จากการ ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นแนวทางหลัก และสรุปเป็นร่างของหลักสูตรที่มี อยู่ 9 องค์ประกอบ ดังนี้
1.หลักการของหลักสูตร 2.เป้าหมายของหลักสูตร 3.จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.เนื้อหาของหลักสูตร 5.การจัด
กิจกรรมฝึกอบรม 6.โครงสร้างของหลักสูตร 7.สื่อการฝึกอบรม 8.การวัดและประเมินผล 9.รายละเอียดของแต่ละ
หน่วยการฝึกอบรม
(2) ผลการหาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม แสดงระดับของความเหมาะสมเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(3) ผู้วิจัยก็นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเกี่ยวกับการเขียนสภาพปัญหาและความจาเป็น
ในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้มากขึ้น รวมถึงรายละเอียดของ แต่ละหน่วยการฝึกอบรม ก็ให้
จัดรูปแบบ หรือภาษาที่ใช้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากนั้น ก็ จัดทาเป็นหลักสูตรที่จะใช้ในการทดลองใช้ต่อไป
ระดับการเห็นด้วยกับผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย ( x ) อยู่ระหว่าง 3.60 ถึง 4.80 แสดงว่า ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู เห็นด้วยผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ จิรวัฒน์ผล และคณะ (2560) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรี ยนแสวงรู้บนเว็บ และ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม การจัด การเรียนรู้รายวิช าชี พ ช่ างอุ ตสาหกรรมที่ ส่งเสริมการคิ ดวิเคราะห์ ด้วยบทเรียนแสวงรู้บ นเว็บ
กลุ่มเป้าหมายในการ วิจัย ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้สอนในรายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมและผู้เรียน สังกัดสานักงา น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนาและประเมิน
รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ เรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวง
รู้บนเว็บ พบว่าได้รูปแบบที่ประกอบด้วย โมดูลหลักจานวน 5 โมดูล ได้แก่ (1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของ
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (2) องค์ประกอบของชุดการ สอน (3) องค์ประกอบของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (4) หลักการ
แนวคิดและวิธีการสร้างแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และ (5) การประเมินแบบ CIPP ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีผล
การประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญรูปแบบในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 2) ผลการ
พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ด้ ว ยบทเรีย นแสวงรู้บ นเว็ บ พบว่า ได้ ห ลั ก สู ต รหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า อบรมมี ค วามรู้ ทั ก ษะ
ประกอบด้วย 8 หัวข้อเรื่องที่มีองค์ประกอบคือ เนื้อหา สื่อ กิจกรรม และการ ประเมินผลของแต่ละเรื่อง ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้รูปแบบของซิป (CIPP Model) ได้ผลดังนี้ (1) การประเมิน
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สภาวะแวดล้อม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) การ ประเมินปัจจัยเบื้องต้น
ได้ผลการประเมินความสอดคล้องจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อต่างๆ มีค่าดัชนีความ สอดคล้องระหว่าง 0.941.00 และความเหมาะสมของแบบประเมินผลการฝึกอบรมมีค่าความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (3) การประเมิน
กระบวนการ จากการน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎี มีค่า 83.52/84.70 และคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 84.16ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทั้งสองด้าน (4) การประเมินผลผลิตการ ติดตาม
ผลการพบว่า ครูผู้สอนสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อติดตามจากผลจากผลการสอน
ปรากฏว่านักเรียนที่เรียนจากบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ มีผลคะแนนการคิดวิเคราะห์โดยรวมเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ เฉลิม จักรชุม (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒ นาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะ
ของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรียนรู้ 3) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของครู ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 4)เพื่ อศึกษาพัฒ นาการที่เพิ่มขึ้น ของผู้เข้ารับการอบรม 5) เพื่อศึ กษา
ประสิทธิภาพของหลักสูตร 6) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสังกัดสา นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ ได้แก่ หลักสูตร
ฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ
สมมติฐาน ค่าที่ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ ด้านความรู้ 8 องค์ประกอบ ด้านทักษะ 7 องค์ประกอบและด้านคุณ ลักษณะ 3 องค์ประกอบ 2)
หลักสูตรและคู่มือประกอบหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด 3) ประสิทธิภาพของหลักสูตร เท่ากับ 87.14/89.72
เป็ น ไปตามเกณฑ์ 80/80 4) ผู้เข้ารับ การพั ฒ นาหลักสูต รฝึกอบรมตามแนวคิ ดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้
3. ผลประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์
ผลประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ให้ผู้เข้าฝึกอบรมประเมินความ เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม 4 ประเด็น
พบว่า ภาพรวมการประเมินหลักสูตรผู้เข้าฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.58, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.58, S.D.=0.60) รองลงมาคือ ด้านความ
เป็นไปได้ในการนาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ ( x =4.57, S.D.=0.58) และด้านความเหมาะสมของกิจกรรม
ฝึกอบรม ( x =4.52, S.D.=0.55) ตามลาดับ และผลการทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า ผู้ได้คะแนน
ระหว่าง 24 - 30 มีจานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 69.13 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนด แสดงว่า หลักสูตรที่
ผู้วิจัยพัฒ นาขึ้นมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิ จัยของ พรชัย หนูแก้ว (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา

1890

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน สาหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มี กิจกรรมให้ผู้
เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนจนเกิดความรู้เชิ งกระบวนการของการทาวิจัยในชั้ นเรียน มี 4
ขั้นตอน คือ การสารวจข้อมูลพื้นฐาน การยกร่างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร ขั้นที่ 1 การสารวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่ า มีความต้องการ ร้อยละ 60.28 โดยเป็นหลักสูตรที่ให้มีปฏิบัติการ
วิจั ย จริง การฝึ ก อบรมควรร่วมกั บ หน่ วยงานในจั งหวัด โดยใช้ ห ลั กสู ต รที่ ส่วนกลางให้ ก ารรับ รอง และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนได้ เนื้อหาต้องการเกี่ยวกับสภาพปัญหา และการออกแบบการวิจัย วิทยากร
ควรเป็นผู้จบปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการทาการวิจัย ช่วงเวลาฝึกอบรมควรเป็น 2 วัน และมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 300 -400 บาท ขั้นที่ 2 การยกร่างหลักสูตร หลักสูตรที่ผู้วิจัยยกร่างขึ้น มี 10 องค์ประกอบ คือ สภาพ
ปัญหาและความจาเป็นของการฝึกอบรม หลักการของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
เนื้อหาของหลักสูตร การจัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงสร้างของหลักสูตร สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล และ
รายละเอียดของแต่ละหน่วยการฝึกอบรม การหาคุณ ภาพของร่างหลักสูตร พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องมีอยู่
ระหว่าง 0.6 ถึง 1.00 แสดงว่า หลักสูต รที่ผู้วิจัยยกร่างขึ้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ส่วน
ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง 3.40 ถึง 4.40 หมายความว่า องค์ประกอบด้านเป้าหมาย และโครงสร้าง
ของหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับปานกลาง ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ของร่างหลั กสูตร มีความ
เหมาะสมกับผู้ที่จะเข้าฝึกอบรมในระดับมากขึ้นไป ขั้นที่ 3 การนาหลักสูตรไปใช้ เป็นการนาหลักสูตรไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 75 คน กลุ่มเป้าหมาย ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรมี ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.58 ถึง
4.01 ซึ่งเป็นผลการประเมินที่อยู่ในระดับสูงทั้งหมด ส่วนผลการตอบแบบทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตร มีผู้ได้
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 มีจานวน 41 คน (ร้อยละ 54.66) ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
ผลการทดสอบหลังทดลองใช้หลักสูตร พบว่า มีผู้ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 25 คะแนน 41 คน (ร้อยละ 54.66)
มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ผู้ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 25 ต้องมากกว่า 38 คน (ร้อยละ 50) แสดงว่า หลักสูตร
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงหลักสูตร มีรูปแบบการพิมพ์ การพิสูจน์อักษร และการหลีกเลี่ยงการ
ใช้คาศัพท์เทคนิค
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ ในครั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. การนาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ หากมีบริบทที่ใกล้เคียงกันกับกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยนี้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก
2. ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการกระตุ้นครูในการให้ความร่วมมือในการใช้หลักสูตร และมีการบวนการ
ติดตาม และประเมินครูผู้สอนเป็นรายบุคคล
3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร ควรมีการประเมินต่อเนื่อง ในการนาหลักสูตรไปใช้กับผู้เรียนในการ
พัฒนาสื่อการสอน และควรมีรางวัลหรือแรงจูงใจให้กับครู
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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1. ควรนาเอาหลักสูตรที่พัฒนานี้ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่
2. ควรมีการสร้างระบบกลาง (Data Center) ที่สามารถตรวจสอบสื่อที่ครูผลิต หรือ นวัตกรรมที่ถูกสร้าง
ขึ้น และสามารถตรวจสอบติดตามการผลิตสื่อการสอนของครู
3. ควรมีการประเมินครูผู้สอน ในด้านความถนัดในการจัดการเรียนการสอน และเน้นครูเป็นรายบุคคลให้
ผลิตสื่อการสอนตามความถนัดของตนเอง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.พัชนี
กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดี
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ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND
EFFECTIVENESS OF SCHOOL ADMINISTIONS OF CHAIYAPHUM PROVINCE ADMINISTRATION
ORGANIZATION
สุภาพร สืบเทพ1
Supaporn Suebthep1
เพียงแข ภูผายาง2
Piangkae Poophayang2
1นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ
2อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จาแนกตามขนาดสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จาแนกตามขนาด
สถานศึกษา 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูผู้สอน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 จานวน 428 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and
Morgan แล้วทาการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น .977 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ Independent
Samples และวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ F-test แบบ One-Way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการมีจินตนาการ รองลงมาได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีความยืดหยุ่น ตามลาดับ

1893

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2. ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อประสิทธิผลการบริหารสถาน ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิ จารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ และด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ตามลาดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์, ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) study of the opinions level of the teachers to
the creative leadership of school administrators of Chaiyaphum Province Administration
Organization, as classified by school sizes. 2) to study of the opinion level of the teachers to the
effectiveness of school administration of Chaiyaphum Province Administration Organization, as
classified by school sizes. And 3) to find out the relationship between creative leadership of
school administrators and effectiveness of school administration of Chaiyaphum Province
Administration Organization. The sample of this study consisted of 428 people of the teachers of
Chaiyaphum Province Administration Organization, in academic year 2016 by using Krejcie &
Morgan Theory and Stratified Random Sampling. The tools for data collection were set of 5
rating-scale questionnaires: reliability 0.977. The statistics used for data analysis consist of
frequency, percentage, mean, standard deviation, independent t-test, F-test by One-Way ANOVA,
Scheffes Post hoc Comparison, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.
Research findings were as follows;
1. Opinions level of the teachers to the creative leadership of school administrators of
Chaiyaphum Province Administration Organization, were rated at a high level. In terms of
considering in each aspect: the highest mean is the imagination, vision and the lowest mean is
the flexibility consecutively.
2. Opinion level of the teachers to the effectiveness of school administration of
Chaiyaphum Province Administration Organization, were rated at a high level. In terms of
considering in each aspect: the highest mean is the general administration, and the lowest mean
is the personnel administration, the academic department administration, the budget
administration consecutively.
3. The relationship between the transformational leadership of the school administrators
and effectiveness of school administration of Chaiyaphum Province Administration Organization,
was found that the overall and separated results have high positive relationship significantly at
the level of .01
Keywords : Creative leadership, Effectiveness of school, Chaiyaphum Province Administration
Organization
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้
กระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใด
ระดั บ หนึ่ งหรือ ทุ ก ระดั บ ตามความพร้อ ม ความเหมาะสมและความต้ อ งการภายในท้ อ งถิ่ น รวมทั้ งให้ ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัด องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษามาตั้งแต่ในอดีตและยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันและอนาคต อันเนื่องมาจากนโยบายกระจายอานาจการจัดการศึกษาสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
กาหนดไว้ในกฎหมายสาคัญหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ ศักราช 2550
มาตรา 80(4) บัญญัติให้ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดและมีส่วนร่วมใน
การจัดมาตรา 289 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ (การกระจาย
อานาจการศึกษาสู่ท้องถิ่น.ออนไลน์. 2551)
การบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันให้สามารถแข่งขันและได้รับการยอมรับ
ในด้ า นคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา จ าเป็ น ต้ อ งมี ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ สามารถรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเตรียมสมาชิกขององค์การเพื่อให้ สามารถรับมือและปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของทิศทางการพัฒนาสังคม พันธกิจใหม่ และความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์จะช่วยผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ (พิชายรัตนดิลก ณ ภูเก็ต. 2555; อ้างถึงใน พิมพ์พร พิมพ์
เกาะ.2557:4) แต่สภาพที่ปรากฏจากผลการวิเคราะห์ปัญหาของสภาการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนา และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาด
วิ สั ย ทั ศ น์ ในการจั ด การศึ ก ษา ระบบการบริ ห ารงานยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพและเอกภาพในการบริ ห า รจั ด การ
สถานศึ ก ษา ในด้ า นสถานศึ ก ษาพบว่ า ผู้ บ ริห ารยั งขาดความมุ่ งมั่ น ในการพั ฒ นาการศึ ก ษา วิ สั ย ทั ศ น์ ความรู้
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ สังเคราะห์การมีวิจารณญาณ การประสานงานความร่วมมือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา ชุมชนสังคมท้องถิ่น ผู้ปกครอง การใช้ ทรัพยากรในการพัฒนาสถานศึกษา และภาวะ
ผู้นาอย่างสร้างสรรค์ทาให้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่า สถานศึกษายังไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนนโยบายด้านการจัดการ ศึกษายังขาดความชัดเจน การใช้งบประมาณในการ
บริหารจัดการสถานศึกษายังมีข้อจากัด และขาดประสิทธิภาพเนื่องจากต้องพึ่งพาและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ
กฎหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่แก้ไข ตลอดจนความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา ซึ่งภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ของส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (สภาการศึกษา. 2553 อ้างถึงใน พิมพ์พร พิมพ์เกาะ. 2557 : 5)
จากสภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งถือได้ว่ามีความสาคัญในการพัฒนาการศึกษาและจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้นาที่มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมจริยธรรมที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถสนองตอบกับความต้องการของหน่วยงานและประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นจะเป็นผู้กาหนดทิศทางการศึกษาในส่วนของการจัดการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีโรงเรียนถ่ายโอนมาจากสานักงานพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เขต 2
และเขต 3 จานวน 26 โรงเรียน เมื่อปีการศึกษา 2550 โดยแบ่งตามอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ คือ อาเภอเมือง
ชัยภูมิ ประกอบด้วย 3 โรงเรียน อาเภอภูเขียว ประกอบด้วย 3 โรงเรียน อาเภอเกษตรสมบูรณ์ ประกอบด้ วย 5
โรงเรียน อาเภอแก้งคร้อ ประกอบด้วย 4 โรงเรียน อาเภอจัตุรัส ประกอบด้วย 2 โรงเรียน อาเภอบาเหน็จณรงค์
ประกอบด้วย 1 โรงเรียน อาเภอคอนสารประกอบด้วย 1 โรงเรียน อาเภอบ้านแท่น ประกอบด้วย 1 โรงเรียน
อาเภอบ้านเขวา ประกอบด้วย 2 โรงเรียน อาเภอเทพสถิต ประกอบด้วย 2 โรงเรียน อาเภอเนินสง่า ประกอบด้วย 2
โรงเรีย น และโรงเรีย นเหล่า นี้ มี ขนาดไม่แ ตกต่างกั น มากนั ก พร้อ มทั้ งมี ก ารจั ด การเรียนการสอนตั้ งแต่ ระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6 โดยมีจานวนนักเรียนประมาณ 13,020 คน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต้องมีบทบาทในการเป็นผู้นาทางการศึกษา เพราะเป็นผู้นานโยบายท้องถิ่นและ
โครงการท้องถิ่นต่าง ๆ จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือนักการเมืองไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ฉะนั้น คุณลักษณะ
ของผู้บริหาร โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนไปตามภาระกิจการบริหารงานของนักการ เมืองอยู่เสมอ ซึงส่งผลให้คุณลักษณะ
ของผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี จึงจะได้รับความร่วมมือจากคณะครูผู้สอนในโรงเรียน โดยเฉพาะการ
เป็นผู้นาที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรง จูงใจในการปฏิบัติงานให้กับครูผู้สอนทุกคน โรงเรียนต้องเผชิญกับสภาพ
ยากลาบากในการบริหารจัดการศึกษาขาดอิสระในการบริหารจัดการ เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิไม่
มอบอานาจในการบริหารโรงเรียน ดังเช่น ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เคยมอบอานาจให้
จึงทาให้การบริหารจัดการขาดความคล่องตัว โดยเฉพาะเรื่ องการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น เงินอุดหนุนรายหัว
ของนักเรียนล่าช้า ไม่ทันกับเหตุการณ์ สร้างปัญหาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมาก และบางโรงเรียนที่มี
ระยะทางอยู่ห่างจากสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นหลายร้อยกิโลเมตร ที่ต้องการจะซื้ออุปกรณ์
การศึกษา ต้องเสียเวลาเดินทางไปกลับหลายชั่วโมง ต่างจากที่เคยบริหารแต่ก่อน ซึ่งจะโอนเงินค่ารายหัวให้โรงเรียน
โดยตรง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโรงเรียนก็สามารถจัดซื้อและบริหารได้ทันที ส่วนปัญหาการกระจายอานาจบริหาร 4
ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการวิชาการ การเงินและบุคคลที่ถูกแทรกแซงโดยนักการเมือ ง ทาให้บทบาทและหน้าที่การ
บริหารงานในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนเปลี่ยนไปตามนโยบายการบริหารงานของนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งส่งผล
ให้พฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเปลี่ยนไปด้วย และยัง
ส่งผลต่อการปฏิ บัติงานของครูที่ ก่อให้ เกิดปั ญ หา ความเบื่อหน่ายของครู ครูมีผ ลงานและการปฏิ บั ติงานต่าลง
คุณภาพของงานลดลง การลาบ่อยครั้ง การลาออกจากโรงเรียน และการเขียนขอโอนย้ายโรงเรียน หรือย้ายสังกัด
เป็นต้น ความไม่เป็นอิสระไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ การพิจารณาความดีความชอบไม่เป็นธรรม การบังคับ
บัญชาในสายงานบริหารยืดยาว ไม่มีการลดขั้นตอนในการบริหารงาน ทาให้งานล่าช้า (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ.2555:15-20)
เหตุ ผ ลดั งกล่ า วผู้ วิจั ย จึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ระหว่า งความคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ น าเชิ ง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานรองรับการปฏิรูปการศึกษาส่วนท้องถิ่น และรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่ นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จาแนกตามขนาดสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จาแนกตามขนาดสถานศึกษา
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นิยามคาศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการจูงใจ หรือนาบุคคลอื่นๆ ด้วยวิสัยทัศน์
(vision) จินตนาการ(imagination) และความยืดหยุ่น (flexibility) โดยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ อย่างท้าทาย และ
สร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้อย่างมีคุณภาพ
1.1 การมีจินตนาการ (imagination) หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริห ารส่ วนจั งหวัด ชั ย ภู มิ ถึ งการมี ค วามคิ ด เชิ งสร้างสรรค์ มี อ ารมณ์ ขัน ในการท างาน และมี ส ติ ปั ญ ญาในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1.2 การมีความยืดหยุ่น (flexibility) หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถึงการคิดหาคาตอบได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคยการปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และการเปิดกว้างรับความคิดใหม่ๆ อย่างอิสระ
1.3 การมีวิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ที่แสดงออกถึงการมองภาพในอนาคตที่เป็นไปได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
2. ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดาเนินงานตามแบบแผนขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และ
บริหารทั่วไป โดยผู้บริหารจะต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
การกาหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิ ภาพและเกิดประสิทธิผล ขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้านในการ
บริหารงานสถานศึกษาดังนี้
2.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ หมายถึง สภาพความสาเร็จของสถานศึกษาที่เกิดจากการ
พัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ กษา การพั ฒ นาสื่ อ นวัต กรรม และเทคโนโลยีท างการศึ ก ษา การพั ฒ นาแหล่ งเรีย นรู้ การนิ เทศ
การศึกษา การจัดระบบแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การส่งเสริม สนับสนุ นงาน
วิชาการแก่องค์กร
2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง สภาพความสาเร็จของสถานศึกษาที่ยึดหลักการ
บริหารที่มุ่งเน้นผลงานโดยการเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินการ การระดมทรัพยากรและการลงทุ นเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน
การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
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2.3 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล หมายถึง สภาพความสาเร็จของสถานศึกษาที่เกิดจากการมุ่ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดาเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากร
ทาง การศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิงชูเกียรติ มีความมั่นคง
และก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ โดยกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ได้แก่ การกาหนดนโยบาย การวางแผน กาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง
การปฐมนิเทศ การมอบหมายงานการพัฒนา การให้สวัสดิการและวินัย
2.4 ประสิทธิผลการบริหารงานบริหารทั่วไป หมายถึง สภาพความสาเร็จของสถานศึกษาที่เกิดจากการ
สนับสนุนงานอื่นๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กาหนดไว้ เช่น การดาเนินงานธุรการ งานข้อมูล
สารสนเทศงานกิจการนักเรียน งานความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของสถานศึกษา วางแผนการดาเนินงานให้เหมาะสม จัดบุคคลการรับผิดชอบ
และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดาเนินงานตามแผนที่กาหนด ติดตาม ประเมินผลเพื่อปรับ ปรุง
และพัฒนา
3. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
4. โรงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ หมายถึ ง สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
5. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การแบ่งสถานศึกษาตามเกณฑ์จานวนนักเรียนของสานักประสาน
และพัฒนาจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จาแนกเป็น 3 ขนาด ได้แก่
1. ขนาดเล็ก หมายถึง มีนักเรียนไม่เกิน 400 คน
2. ขนาดกลาง หมายถึง มีนักเรียนตั้งแต่ 401–800 คน
3. ขนาดใหญ่ หมายถึง มีนักเรียนตั้งแต่ 801 คน ขึ้นไป
วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ ครูผู้สอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 จานวน 26 โรงเรียน
จานวน 686 คน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ.4 กันยายน 2559)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่ง
ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางสาเร็จ รูป ของเครจซี่ และมอร์แกน Krejcie&Morgan ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 428 คน และเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากร
ในสถานศึ ก ษาแต่ ล ะขนาด ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random Sampling) แล้ ว
ดาเนินการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน
ดังนี้
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ครูผู้สอน ขนาดสถานศึกษา ประกอบด้วย
สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นแบบ Checklist
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามวิธีของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) จาแนกเนื้อหาตาม
ตัวแปร 3 ตัว คือ การมีจินตนาการ (imagination) การมีความยืดหยุ่น (flexibility) และการมีวิสัยทัศน์ (vision)
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) แบ่ง ตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการ
การศึกษา พ.ศ. 2550 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ครอบคลุมเนื้อหาตามขอบข่ายภารงานการบริหารสถานศึกษา
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับขนาดสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.1 นาข้อมูลมากาหนดค่า ดังนี้
5
หมายถึง มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก
3
หมายถึง มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อย
1
หมายถึง มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อยที่สุด
2.2 นาค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 นาข้อมูลมากาหนดค่า ดังนี้
5 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีประสิทธิอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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3.2 นาค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. การวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากั บ
ประสิทธิผลของสถานศึ กษาสังกัดองค์ การบริห ารส่วนจั งหวัดชัยภูมิ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่ าสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์
ที่คานวณได้ กล่าวคือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน การ
พิจารณาระดับความสัมพันธ์กันนั้น พิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ที่คานวณได้ (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. 2558:130) ดังนี้
r = .10 ถึง .29 หรือ r = - .10 ถึง -.29 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ระดับน้อย
r = .30 ถึง .49 หรือ r = - .30 ถึง -.49 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
r = .50 ถึง 1.0 หรือ r = - .50 ถึง - 1.0 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ระดับมาก
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ข้อที่
ภาวะผู้นาเชิงสร้าสรรค์ของผู้บริหาร
ระดับความคิดเห็น
สถานศึกษา
แปลผล
S.D
1
2
3

การมีจินตนาการ
การมีความยืดหยุ่น
การมีวิสัยทัศน์
ค่าเฉลี่ยรวม

3.98
3.92
3.95
3.95

.79
.79
.70
.72

มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีจินตนาการ รองลงมาได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีความยืดหยุ่น ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของครูต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ข้อที่
ระดับความคิดเห็น
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
แปลผล
S.D
1

ด้านวิชาการ

3.96
1900

.72

มาก
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2
3
4

ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงานทั่วไป
ค่าเฉลี่ยรวม

3.96
3.97
3.97
3.97

.72
.68
.69
.66

มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อประสิทธิผลการบริหารสถาน ศึ กษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้ านวิชาการ
และด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ระดับความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตัวแปร
X1
X2
X3
Y
X1
1.00
X2
.880**
1.00
X3
.802**
.839**
1.00
Y
.763**
.787*
.867**
1.00
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิเคราะห์ ส ถิ ติ เปรีย บเที ย บระดั บ ความสั ม พั น ธ์ระหว่า งภาวะผู้ น าเชิ งสร้า งสรรค์ ข องผู้ บ ริห าร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความสัมพันธ์ ทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.0 และเมื่อพิจารณาความ สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษารายด้าน พบว่ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านการมีจินตนาการ(X1)
กับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา (Y) (r = .880) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านการมีความยืดหยุ่น (X2) กับ
ประสิท ธิผลการบริห ารสถานศึ กษา (Y) (r = .839) และภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ด้านการมีวิสัยทั ศ น์ (X3) กับ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา (Y) (r = .867)
อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่ างความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้นาประเด็นสาคัญ
มาอภิปรายดังนี้
1. ระดับความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานสังกัดองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารกล้านาเสนอแนวคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนางาน
และมีแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้คิดหาวิธีการที่แปลกใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทา
ให้ผู้บริหารสถานศึกษานามาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ทั้งด้าน
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สอดคล้องกับ จักรกฤษณ์ โพดาพล (2556) ได้ศึกษา ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้บริหารเทศบาลตาบล มีระดับการแสดงออกภาวะผู้นาเชิง
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สร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความยืดหยุ่นอยู่ในระดับมากที่สุด การมีจินตนาการอยู่ในระดับมาก และมี
ระดับวิสัยทัศน์อยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและความมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับมากทุกรายการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีจินตนาการ รองลงมา
ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการมีความยืดหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ จารินี
สิกุลจ้อย (2558) ได้ศึกษา ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเรา เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีความยืดหยุ่น วิสัยทัศน์ และจินตนาการ สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ
พิมพ์พร พิมพ์เกาะ (2557) ได้ศึกษา การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การวิเคราะห์ความสาคัญของความต้องการจาเป็นขององค์ประกอบภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ที่มีความสาคัญต่อการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มากที่สุดคือ ด้านการมีค วามยืดหยุ่น รองลงมาคื อ ด้านการมีจินตนาการ และด้านการมี
วิสัยทัศน์ สอดคล้องกับ กาญจนา ศิลา (2556) ได้ศึกษา ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางเขน พบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางเขน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากตามลาดับ คือ ด้านการ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้ านการสื่อสาร
ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการบริหารเวลา
2. ระดั บ ความคิ ดเห็ น ของครูต่ อประสิท ธิผ ลการบริห ารสถานศึ กษาของผู้บ ริห ารสถานศึ กษา สั งกั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์ การบริห ารส่วนจั งหวัดชั ยภูมิ มีความตระหนักในการพัฒ นาประสิท ธิผลการบริหารสถานศึ กษาในทุ กด้าน
โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป จนสถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่ อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาได้แก่ ด้าน
วิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณ สอดคล้องกับ ยุกตนันท์ หวานฉ่า (2555) ได้ศึกษา การบริหาร
สถานศึ กษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอาเภอคลองหลวงสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1พบว่า การบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน
สอดคล้องกับ สุภาพ ฤทธิ์บารุง (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พบว่าความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ทุก
รายการ โดยด้านที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการทางานของครู ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่
ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่กาหนดว่าภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
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ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวก ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กล้าที่จะนาเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมโดยกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษารายด้าน พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงลาดับจากมากไป
ดังนี้ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านการมีจินตนาการกับประสิทธิผลการบริ หาร สถานศึกษา รองลงมาได้แก่ภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ด้านการมีวิสัยทัศน์ กับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ด้านการมีความ
ยืดหยุ่นกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา ตามลาดับ สอดคล้องกับ สุภาพ ฤทธิ์บารุง (2556) ได้ศึกษา ภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 ได้แก่ ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการ
ทางานเป็นทีม และด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ยุกตนันท์ หวานฉ่า (2555) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ในอาเภอคลองหลวงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในเขตอาเภอคลองหลวงสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมมีค วามสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนาวรัตน์ นิลผาย (2550) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร งานวิชาการกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
รายด้าน ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จั งหวัด ชั ย ภู มิ เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมด้ า นการให้ ค วามส าคั ญ กั บ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
เนื่องจากตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยต่าสุด
2. ควรส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาอย่ า งเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง เป็ น ไปตามระเบี ย บกฎหมาย ซึ่ ง มี ผ ลการวิ เคราะห์ ค่ า เฉ ลี่ ย ต่ าสุ ด เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร ให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย ให้มากขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์
3. ควรนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดทาหลักสูตรการอบรมเพื่อฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาในด้านภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่ ๆ ควรเป็นผู้นาที่มีความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการมีจิตนาการ มีความยืดหยุ่น และมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษาและนาไปใช้
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการบริหารสถานศึกษา
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ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
MANAGEMENT SKILLS IN THE 21ST CENTURY OF ADMINISTRATORS IN BASIC EDUCATION
SCHOOLS UNDER SURIN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ใน
การบริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้จากการสุ่มตามระดับชั้นอย่างมี
สัดส่วน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3
ลักษณะ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ที่มีค่าความเชื่อมั่น
0.964 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหาร
ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
จาแนกตามประสบการณ์ ในการบริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
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ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการ
ทางานเป็นทีม ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ผู้บริหารสถานศึกษา, ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
ABSTRACT
This research aimed to study and compare the management skills in the 21st century of
administrators in basic education schools under surin primary educational service area office 3.
Classified by experience in school administration. And the size of the school. The sample used in
the research. The results of random sampling were statistically significant. 148 were
administrators. in the research instrument used was a 3 part of questionnaire, including checklist,
5-rating scale, and open-ended form. The reliability 0.964, The statistics used were frequency,
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested using t-test, one-way
analysis of variance and pair comparisons by Scheffe' method test. The findings were as follows:
1) The opinions of school administrators on management skills in the 21st century of
administrators in basic education schools under surin primary educational service area office 3.
Overall, it was at a high level. When considering each aspect, it was found that all aspects were
at a high level. 2) The comparison of the opinions of school administrators about management
skills in the 21st century of administrators in basic education schools under surin primary
educational service area office 3. Classified by experience in school administration. Both overall
and individual. All aspects are not different. Classified by size of school. Overall, the difference
was statistically significant at .05 level. When considering each aspect, it was found that the skills
of thinking and creative thinking, Problem solving skills, Communication skills, Teamwork skills,
Technology and digital skills, Decision-making skills focus on achievement, Moral ethics skills, the
difference was statistically significant at .05 level. The other side is not different.
Keywords : School administrators, Management skills in the 21st century
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 (ระหว่าง ค.ศ. 2001 - 2100) มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
องค์การ และพลเมืองโลกหลายด้านได้แก่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลก มีแนวโน้มเกิดความรุนแรงมากขึ้นและผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมาย
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2558)
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคของการบริ หารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข การ
ปรับเปลี่ยน การแข่งขันกัน เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ และความมุ่งมั่นของสังคมที่ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีความ
หลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสาคัญและ
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มีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารและประสิทธิผลของ
สถานศึกษา นักวิชาการหลายท่าน มีความเห็นตรงกันว่าความสาเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษา นั้นขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารส่วนหนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นตัวแปรสาคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึ ก ษาให้ ทั น สมั ย เหมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลก ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ต้ อ งมี
คุณลักษณะที่โดดเด่น มีทักษะและบทบาทในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ข้อมูล
และสารสนเทศ เพื่อใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์และนาไปสู่การปฏิบัติในอนาคต จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สามารถกาหนด ทักษะสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ดังนี้ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการแก้ปัญหา ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม (ชัยยนต์ เพาพาน. 2558 : 301-303) ซึ่งทักษะที่จาเป็น สาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษานี้ ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละคนจะมีและใช้ไม่เท่ากัน นาไปสู่ปัญหาใน การบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาบางแห่งมีการบริหารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเป็นที่ เชื่อถือ และศรัทธาจากผู้ปกครองและ
ชุมชน สถานศึกษาบางแห่งขาดประสิทธิภาพในการในการ บริหารซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าวอยู่หลาย
ประเด็น แต่ปั จจั ยที่สาคั ญ ที่ สุดอยู่เป็น หนึ่ งคื อ ผู้บ ริห ารสถานศึ กษา ทั้ งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริห าร
สถานศึกษาแต่ละคน ที่จะแสวงหาให้ ได้มาซึ่งความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อทาให้สามารถบริหารงานอย่าง
ผู้บริหารมืออาชีพได้ (ธีระ รุญเจริญ. 2553 : 5)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาให้เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2. เพื่ อ เปรีย บเที ย บทั ก ษะการบริห ารในศตวรรษที่ 21 ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตาม ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาและ
ขนาดของสถานศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
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ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ประกอบด้วย
- ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะด้านการแก้ปัญหา
- ทักษะด้านการสื่อสาร
- ทักษะด้านการทางานเป็นทีม
- ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
- ทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
- คุณธรรมและจริยธรรม

- ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
- ขนาดของสถานศึกษา

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความชานาญหรือความสามารถในการกระทาหรือปฏิบัติ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานต่าง ๆ ที่จะทาให้งานนั้นประสบความสาเร็จ ใช้สติปัญญา ความสามารถ
ความถนัด ที่จะนาเอาเทคนิควิธี และกระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้
1.1 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความชานาญหรือความสามารถใน
การกระทาหรือการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในการวิเคราะห์นโยบาย จุดมุ่ งหมาย ขอบข่ายงานและระบบงาน
ภายในสถานศึกษา ตลอดจนการนาไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารนั้น สามารถกาหนดภาพในอนาคตของสถานศึกษาได้ และ
สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา นาแนวคิดใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการบริหาร ส่งเสริมให้
บุคลากรแสดงความคิดเห็นในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
1.2 ทักษะด้านการแก้ปัญหา หมายถึง ความชานาญหรือความสามารถในการกระทาหรือการปฏิบัติ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ขจัดความขัดแย้งโดยใช้ กลยุทธ์ทางการบริหาร มีการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบใช้เหตุผลประกอบในการแก้ปัญ หา ผู้บริหารควรมีการวิจัยและนาผลการวิจัยหรือผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบการทางานหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดจนการนาเอานวัตกรรมใหม่ ๆ
มาช่วยในการวิเคราะห์การแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา
1.3 ทักษะด้านการสื่อสาร หมายถึง ความชานาญหรือความสามารถในการกระทาหรือการปฏิบัติของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้วิจารณญาณไตร่ตรองถึงความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ให้ข่าวสาร
ที่ถูกต้อง และแนะนาแหล่งของข้อมูลข่าวสารให้กับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างมี
เหตุผล ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ มีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน มีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.4 ทักษะด้านการทางานเป็นทีม หมายถึง ความชานาญหรือความสามารถในการกระทาหรือการ
ปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นผู้นาทีม เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือบุคลากรในสถานศึกษาได้ปฏิบัติงาน
ตามความถนัดและความสามารถ ผู้บริหารสถานศึกษาทาหน้าที่ในการประสานงาน และหาแนวทางให้บุคลากรได้
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ทางานร่วมกันหรือประสานงานกัน แบ่งหน้าที่การทางานให้บุคลากรมีส่วนในการรับผิดชอบงาน ให้โอกาสบุคลากร
ได้แสดงบทบาทผู้นาในงานที่ได้รับมอบหมาย
1.5 ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล หมายถึง ความชานาญหรือความสามารถในการกระทาหรือการ
ปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนามาปรับใช้ในสถานศึกษา ผู้บริหารมี
ความสามารถในการเก็ บ รักษาข้อ มูล สารสนเทศของสถานศึ กษา ในระบบออนไลน์ ผ่านเครือ ข่ายอิ น เตอร์เน็ ต
ตลอดจนการสั่งการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม
ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหาร
สามารถจัดทาสื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาได้
1.6 ทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความชานาญหรือความสามารถในการกระทาหรือ
การปฏิบั ติของผู้บ ริห ารสถานศึ กษาในการน านโยบาย จุ ดมุ่งหมาย และขอบข่ายของงานที่ ชั ดเจนไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงความต้องการทางด้านการศึกษาของชุมชน นามาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและจัดทา
แผนกลยุทธ์ ผู้บริหารสถานศึกษามีการลาดับความสาคัญในงานที่ปฏิบัติ มีระบบการตรวจสอบติดตามงาน กระตุ้น
ให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นใส่ใจในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จ และแสดงความยินดียกย่องชมเชยผู้ที่ทางาน
ประสบผลสาเร็จในโอกาสต่าง ๆ
1.7 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความชานาญหรือความสามารถในการกระทาหรือการปฏิบัติ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างความสัม พันธ์กับบุคคลากรภายในโรงเรียน ให้ความเป็นกันเองและปรับตัวเข้า
กับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความจริงใจในการให้คาปรึกษา รับฟังและพยายามช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาของทุกคน สามารถพูดจูงใจหรือโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นคล้อยตามพบปะสังสรรค์กับบุคลากรและส่ง เสริม
ให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์กัน
1.8 คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ความชานาญหรือความสามารถในการกระทาหรือการปฏิบัติ
ของผู้บริหารสถานศึกษา การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ อดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหวง่าย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต รู้จักเสียสละให้ความยุติธรรมแก่เพื่ อร่วมงานทุกคน เป็นตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้อื่น ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรเอาใจใส่และรับผิดชอบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐหรือผู้รักษาราชการแทน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
3. ประสบการณ์ ในการบริหารสถานศึกษา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา จนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น
3.1 ต่ากว่า 10 ปี
3.2 10 ปีขึ้นไป
4. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง ขนาดที่แบ่งตามการจัดสรรงบประมาณ ตามเกณฑ์ข อง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจานวนนักเรียนเป็นที่ตั้งในการจัดสรร แบ่งเป็น 3 ขนาด ดังนี้
4.1 ขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน
4.2 ขนาดกลางมีนักเรียนตั้งแต่ 121-300 คน
4.3 ขนาดใหญ่มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คนขึ้นไป
5. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
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6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 หมายถึง หน่วยงานภายใต้การกากับดูแล
ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบ ด้วยโรงเรียนประถมศึกษาใน 6
อาเภอ ได้แก่ อาเภอปราสาท อาเภอกาบเชิง อาเภอพนมดงรัก อาเภอบัวเชด อาเภอสังขะ และอาเภอศรีณรงค์
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จานวน 234 คน กลุ่มตั วอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี
และมอร์ แ กน (krejcie and MorGan) แล้ ว ท าการสุ่ ม ตามระดั บ ชั้ น อย่ า งมี สั ด ส่ ว น (Proportional Stratified
Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ให้กระจายตามอาเภอ หลังจากนั้นใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 148 คน การ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) แบบตรวจรายการ 2) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ 3) แบบปลายเปิด
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากเอกสาร ตารา และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) กาหนดจุดมุ่งหมายในการ
สร้างแบบสอบถาม 3) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 4) นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
มาสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และให้ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงแก้ไข 5)ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ ที่ป รึกษา
วิท ยานิ พ นธ์ แล้วน า ไปให้ ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้อ หา (Content Validity) เพื่ อหาค่ า IOC
จานวน 3 ท่าน ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 6) นา
แบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบ จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาอีกครั้ง เพื่อที่จะได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น ก่อนจะนาไปทดลองใช้ 7) นาแบบแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่มี
ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อนาผลที่ได้มาหาคุณภาพของแบบสอบถาม ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ทุก
ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 ซึ่งมีค่าสูง 8) นาแบบสอบถามมาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2) วิเคราะห์ทักษะการบริหาร
ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ตอนที่ 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตาม ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาและ
ขนาดของสถานศึกษา ตอนที่ 4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
สถิติที่ใช้ในการนาเสนอข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 1) หาค่าอานาจจาแนก โดยใช้ค่า t-test 2) ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน 1) ร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉลี่ย (Mean) 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation
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3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 1) จาแนกตามประสบการณ์การในการบริหารสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ค่า
t – test Independent 2) จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – test
เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วจะใช้วิธีการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffemethod)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน (n= 148)
ร้อยละ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
1.1 ต่ากว่า 10 ปี
83
56.08
1.2 10 ปี ขึ้นไป
65
43.92
รวม
148
100.0
2. ขนาดของสถานศึกษา
2.1 ขนาดเล็ก (จานวนนักเรียน ตั้งแต่ 1-120 คน)
42
28.38
2.2 ขนาดกลาง (จานวนนักเรียน ตั้งแต่ 121-300 คน)
74
50.00
2.3 ขนาดใหญ่ (จานวนนักเรียน ตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
32
21.62
รวม
148
100.0
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 148 คน ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ ในการบริหาร
สถานศึกษา ต่ากว่า 10 ปี จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 56.08 รองลงมาคือ 10 ปีขึ้นไป จานวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.92 เมื่อจาแนกตามขนาดสถานศึกษา มากที่สุดคือ สถานศึกษาขนาดกลาง จานวน 74 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 รองลงมาคือ สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28.38 และสถานศึกษาขนา ดใหญ่
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมและรายด้าน
ระดับการปฏิบัติ
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
ความหมาย อันดับที่
S.D.
x
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์
ทักษะด้านการแก้ปัญหา
ทักษะด้านการสื่อสาร
ทักษะด้านการทางานเป็นทีม
ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
ทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม

4.29
4.15
4.33
4.41
4.44
4.32
3.97
3.99
1911

0.29
0.32
0.27
0.24
0.27
0.23
0.29
0.36

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5
6
3
2
1
4
8
7
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รวมเฉลี่ย

4.24

0.27

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ริน ทร์ เขต 3 ในภาพรวม มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ในระดั บ มาก ( x = 4.24) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ย สูงไปหาต่า ได้ดังนี้
ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ( x = 4.44 ) รองลงมาคือ ทักษะด้านการทางานเป็นทีม ( x = 4.41) ทักษะด้าน
การสื่อสาร ( x = 4.33) ทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( x = 4.32) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิด
สร้างสรรค์ ( x = 4.29) ทักษะด้านการแก้ปัญหา ( x = 4.15) ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม ( x = 3.99) และ
ทักษะด้าน มนุษยสัมพันธ์ ( x = 3.97) ตามลาดับ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างทั กษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึ กษาขั้น พื้ นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตาม ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
ประสบการณ์ในการบริหาร
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
สถานศึกษา
pt
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่ากว่า 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
value
S.D.
S.D.
x
x
1. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 4.30 0.28 4.29 0.31
0.12
0.27
2. ทักษะด้านการแก้ปัญหา
4.17 0.31 4.14 0.33
0.54
0.91
3. ทักษะด้านการสื่อสาร
4.34 0.27 4.32 0.28
0.45
0.85
4. ทักษะด้านการทางานเป็นทีม
4.41 0.22 4.42 0.26
0.35
0.62
5. ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
4.45 0.28 4.42 0.26
0.52
0.82
6. ทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์
4.34 0.23 4.29 0.23
1.27
0.92
7. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
3.94 0.28 4.02 0.37
1.57
0.99
8. ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.96 0.36 4.02 0.37
0.97
0.96
ภาพรวม
4.24 0.15 4.24 0.16
0.11
0.44
* P < .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตาม ประสบการณ์
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ในการบริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาต่างกัน มีทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างทักษะการบริห ารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริห ารสถานศึ กษาขั้น พื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
แหล่งความ
PSS
df
MS
F
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แปรปรวน
value
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิด ระหว่างกลุ่ม
0.71
2
0.35 4.38*
.01
สร้างสรรค์
ภายในกลุ่ม
11.69
145
0.08
รวม
12.40
147
ทักษะด้านการแก้ปัญหา
ระหว่างกลุ่ม
3.88
2
1.94 25.75* .00
ภายในกลุ่ม
10.92
145
0.08
รวม
14.80
147
ทักษะด้านการสื่อสาร
ระหว่างกลุ่ม
0.89
2
0.45 6.51*
.00
ภายในกลุ่ม
9.92
145
0.07
รวม
10.81
147
ตารางที่ 4 (ต่อ)
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
แหล่งความ
PSS
df
MS
F
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แปรปรวน
value
ทักษะด้านการทางานเป็นทีม
ระหว่างกลุ่ม 1.96
2
0.98 21.80* .00
ภายในกลุ่ม
6.52
145
0.04
รวม
8.48
147
ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
ระหว่างกลุ่ม 1.92
2
0.96 15.64* .00
ภายในกลุ่ม
8.90
145
0.06
รวม
10.83 147
ทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระหว่างกลุ่ม 1.13
2
0.56 11.88* .00
ภายในกลุ่ม
6.87
145
0.05
รวม
7.99
147
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม 0.28
2
0.14 1.60
.21
ภายในกลุ่ม
12.49 145
0.09
รวม
12.76 147
ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม
ระหว่างกลุ่ม 1.29
2
0.65 5.24* .01
ภายในกลุ่ม
17.87 145
0.12
รวม
19.16 147
รวม
ระหว่างกลุ่ม 0.70 2
0.35 19.28* .00
ภายในกลุ่ม
2.64 145
0.02
1913
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รวม

3.35

147

* P < .05
จากตารางที่ 4 พบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึ กษา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันส่วนด้านอื่น
ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนั ยสาคั ญ ทางสถิติ จะทาการ
ทดสอบเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ดังตาราง 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม เป็นรายคู่
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
ขนาดของโรงเรียน
X
4.13
4.27
4.31
ขนาดเล็ก
4.13
0.14*
0.18*
ขนาดกลาง
4.27
0.04
ขนาดใหญ่
4.31
* P < .05
จากตารางที่ 5 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่เกี่ยวกับทั กษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม
พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กกับผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดกลาง และผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดเล็กกับผู้บริหารในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ไม่แตกต่าง
อภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนาผลมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข
การปรับเปลี่ยน การแข่งขันกัน เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ และความมุ่งมั่นของสังคม ที่ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว และมี
ความหลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึ กษา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ปรับเปลี่ยนบริบท และโครงสร้างการบริหาร ในการบริหารจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วยสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความพร้อมที่แตกต่างกัน มีศักยภาพต่างกัน ประกอบกับมีการปฏิรูป
ระบบการบริหารการศึกษา เพื่อกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึ กษา จากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและชุมชน โดยมุ่งหวังให้การกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา เป็นเครื่องมือ
สาคัญที่จะเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มีกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
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และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทาให้ขอบข่ายภารกิจการบริหาร
และจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปลี่ยนไป สถานศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน บริหารงาน 4 งาน คือ
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป มีอิสระในการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล และมี
อานาจหน้าที่ในกรอบที่กฎหมายให้อานาจไว้สถานศึกษา จะมีอิสระมีความเข้มแข็งในการบริหาร บริหารงานคล่องตัว
รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ การบริหารสถานศึกษา
ที่เป็นนิติบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีข้อมูล มีทักษะในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ รู้จักใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารและตัดสินใจ รู้จักวางแผนและดาเนินการตามแผน ต้องศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้ องให้
ชัดเจน บริหาร และตัดสินใจโดยองค์คณะบุคคล จัดระบบบัญชีให้ถูกต้อง บริหารงานโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2549 : 32) ผลวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญฤทธิ์ รุจิวงษ์สิริกุล (2551 : 57-58)
ได้ศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2
จานวน 5 ด้านได้แก่ด้านทักษะทางเทคนิค ด้านทักษะทางมนุษย์ ด้านทักษะทางความคิดรวบยอด ด้านทักษะทางการศึกษา
และการสอนและด้านทักษะทางความรู้ความคิด จาแนกตามตาแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการทางาน
พบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า
2.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์
การในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาต่างกัน มีทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็รรายด้านพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ต่า
กว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ยทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลสูงแต่ ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม และทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์ กลับมีค่าเฉลี่ยต่า ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมี
ค่าเฉลี่ยทักษะด้านการทางานเป็นทีม และทักษะด้านเทคโนโลยีและดิ จิทัลสูงทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารรุ่นใหม่
เน้นการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารสั่งการกับผู้ใต้บังคับบัญชา อาจทาให้ผู้บริหาร
ใช้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรมลดลง
2.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน สังกัดสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการทางานเป็นทีม
ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประกอบด้วยสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความพร้อมที่แตกต่างกัน มีศักยภาพต่างกัน ผู้บริหารใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกับผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดกลาง และผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีข้อจากัด
ทางการบริหาร เช่น ทรัพยากรบุ คลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ประกอบกับมีการปฏิรูป
ระบบการบริหารการศึกษา เพื่อกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา จากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา
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องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและชุมชน โดยมุ่งหวังให้การกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา เป็น เครื่องมือ
สาคัญที่จะเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มีกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทาให้ขอบข่ายภารกิจการบริหาร
และจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปลี่ยนไป จึงอาจทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ มีทักษะและใช้ทักษะเกี่ยวกับ
การบริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี วงศ์สุวรรณ (2550 : 83) ได้ศึกษา
ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอน จาแนกตาม ขนาดของโรงเรียน พบว่า ทักษะทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ จาเรียง ไพบู ลย์เบ็ ญ จะ (2550 : 64) ได้ศึ กษาศึ กษาทั กษะการบริห ารของผู้บ ริห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี พบว่า การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของ
ผู้บ ริหารสถานศึ กษาขั้น พื้ นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาชลบุ รี จาแนกตามวุฒิ การศึ กษา เขตพื้ น ที่
การศึกษาชลบุรี และขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย พบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์การในการบริหารสถานศึกษา
พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ริ น ทร์ เขต 3 ที่ มี
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาต่างกัน มีทักษะการบริห ารในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ในเกณฑ์
การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ จึงไม่จาเป็นต้องใช้ประสบการณ์ ในการ
บริหารสถานศึกษา มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ควรใช้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติงานที่เห็น
ผลสาเร็จของสถานศึกษาเป็นสาคัญ
2. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาต่ากว่า 10 ปี มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีและดิจิทัลสูง แต่ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรมต่า ดังนั้นควรปรับปรุงและ
ส่งเสริมทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษาต่ากว่า 10 ปี ส่วนผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมีทักษะด้านการ
ทางานเป็นทีมและด้านอื่น ๆ สูงใกล้เคียงกัน
3. จากผลการวิจัย พบว่า เมื่อทดสอบเป็นรายคู่เกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
โดยรวม พบว่า ความคิ ดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับทักษะการบริหารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กแตกต่างกันกับผู้ บริหารในสถานศึกษาขนาดกลาง และผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดใหญ่
ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้มีโอกาสในการใช้ทักษะการบริหารสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
โดยการจัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึ กษา หรือการมีโอกาสย้ายขึ้นมาดารงตาแหน่ งในสถานศึ กษาขนาดกลางหรือ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาทักษะในการบริหารสถานศึกษา
1916
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ
เพื่ อ สร้า งสมการพยากรณ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นในโรงเรีย นพระปริยั ติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ในจั ง หวั ด
หนองคาย โดยการวิจัยผสานวิธี แบ่งการดาเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ครูผู้สอน จานวน 6 รูป ผู้ปกครองของนักเรียนจานวน 6 คน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดหนองคาย แล้วนามาวิเคราะห์ทาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระยะที่ 2 ยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
การวัดปัจจัยที่ศึกษาที่ได้จากระยะที่ 1 แล้วนามาวิเ คราะห์การถดถอยพหุคูณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
1918

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ในโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 292 คน ซึ่ง
ได้ มาจากการสุ่ม แบบหลายขั้น ตอน (Multi–stage Random Sampling) เครื่อ งมื อที่ ใช้ ในการเก็ บ ข้อมู ล ได้แ ก่
แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .24 ถึง .85 มีค่าความเชื่อมั่นได้
ทั้งฉบับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยวิธีขั้นบันได
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด
ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ได้ แ ก่ เจตคติ ท างการเรีย น (AT) และคุ ณ ภาพการสอนของครู (QI) มี ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์สหสัม พั น ธ์พ หุ คู ณ (R) เท่ ากั บ .569 R2 เท่ ากั บ .776 แสดงว่าตั วแปรพยากรณ์ สามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ได้ร้อยละ 77.6
2. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เขียนในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y ́ = .518AT +.486QI – 1.525
สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z y ́ = .628ZAT+.204ZOI
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีผล, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การวิจัยผสานวิธี
ABSTRACT
The objective of this research was to study the relationship the factor effecting Learning
achievement and to develop prediction equations to predict the students learning achievement
in Phrapariyattidham Schools in General Education Division in Nong khai Province by mixed
method research. The research was divided into two parts. In the first stage, to study the
relationship the factor effecting Learning achievement by qualitative research, the research
interviewed 6 teachers and 6 students ‘parents in Phrapariyattidham Schools in General
Education Division, Nong khai Province and then analyzed the factor effecting learning
achievement. In stage 2, Confirm the factor effecting learning achievement by quantitative
research, the measuring the factor in stage 1, then analyzed the multiple regression. The subjects,
292 Grade 1 to Grade 6 students who were studying in Semester 2 of the 2016 academic year,
were selected through a multi-stage random sampling technique. The instruments used for data
collection were questionnaire to investigate factors influencing the students’ learning
achievement. The discrimination values of the questionnaire were between .24 to .85. The
overall co-efficient reliability was .98. The statistics used for data analysis were percentages,
arithmetic means, standard deviation, Pearson’s correlation and multiple regression analysis.
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The research findings were as follows :
1. The factors influencing English learning achievement were attitude (AT) and quality of
instruction (QI). The correlation coefficient value was .569, and R-square was .324 These proved
that the predictive variables could predict 32.4 percent of the students ‘learning achievement.
2. The prediction equations derived could be written as follows :
The prediction equation in the form of raw score :
Y ́ = .518AT +.486QI – 1.525
The prediction equation in the form of standard score :
Z_y = .431ZAT+.309ZOI
Keywords : The Factor effecting, Learning Achievement, Mixed Method Research
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติ ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ถือเป็ นภาระความรับ ผิดชอบของสถานศึ กษาที่ จ ะต้องจัดระบบดูแลช่ วยเหลือ ปรับ ปรุงแก้ ไข ส่งเสริม
สนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จาแนกตามสภาพปัญหา
และความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญ หาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญ หาทาง
เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น
ความมุ่ งหมายของชาติ การทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติขั้ นพื้ นฐาน (Ordinary National Educational
Test : O-NET) หมายถึง การทดสอบเพื่ อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยประเมิ น ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จานวน 67 มาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา และพล
ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (สถาบันทดสอบทาง การศึกษา
แห่งชาติ, 2556 : 32) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีการศึ กษา 2554 -2556 ทาให้เห็นว่า
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นของผู้ เรีย นทั้ งระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้น มีหลายมาตรฐานและเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จึงเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับกระทรวง เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษารวมไปถึงหน่วยย่อย ๆ
ในชั้นเรียนที่ควรตระหนักถึงวิกฤตการณ์ดังกล่าวในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารวิชาการ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างแท้ จริงเพื่อให้บรรลุ ตามเป้าหมายตาม
นโยบายทางการศึกษาของประเทศ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2556 : 33)
จากปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังกล่าวจึงทาให้นักวิจัยหลายท่านศึกษาสาเหตุปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ประสบผลสาเร็จในการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญา
เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน คือ ยุทธศาสตร์
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การเรียนรู้ซึ่งยุทธวิธีต่าง ๆ ทางการเรียนของนักเรียน ในด้านเจตคติต่อการเรียนก็มีอิทธิพลต่อ นักเรียนซึ่งเจตคติ
ทางการเรียนเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการคิดหรือท่าที่ แสดงต่อเนื้อหาวิชา และกิจกรรมทางการเรียนจึงเป็น
สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นให้เห็นถึงกระบวนการใช้สติปัญญาหรือความคิดของนักเรียน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์เป็นสิ่งที่สาคัญที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความพยายามในการเรียนบากบั่นในการทากิจกรรมต่าง ๆ ให้สาเร็จ
ครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของกระบวนการเรียนการสอนครูที่มีบุคลิกภาพดี และพฤติกรรมการสอนของ
ครูผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และความสามารถของครูเป็นตัวปัจจัยที่สาคัญที่จะนาไปทานายหรือ
คาดหมายคุณภาพของผู้เรียนได้ ผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตมักมาจากครอบครัวที่บิดามารดามีเจตคติที่ดีต่อ
ลูกและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกดูแลเอาใจใส่กับลูกเข้าใจให้ความรักทาให้ผู้เรียนเรียนได้เต็มที่ (Cronbach.1970
: 112-115)
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนต่ากว่าระดับชาติ กล่ าวคือ คะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาไทย ร้อยละ 39.40 ค่าเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 26.51 ค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 19.69 และ
ค่าเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 27.98 สาหรับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา ภาษาไทย
ภาษาอั งกฤษ สั งคมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม คณิ ต ศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ มี ค ะแนนต่ ากว่าระดั บ ชาติ
กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ร้อยละ 36.42 ค่าเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 29.78
ค่าเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20.72 ค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 15.14 และค่าเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อย
ละ 23.31 (รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . 2559:35) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าคะแนน เฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ อยู่ในระดับกว่าร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่าอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิ จั ย สถาบั น วิจั ย เพื่ อ ประเมิ น และออกแบบนโยบาย (Research Institute for Policy Evaluation and
Design : RIPED) พบว่ า สภาวะการศึ ก ษาไทย ปี 2558 – 2559 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ต่า หากพิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ
O-NET วิชาที่มีผลการทดสอบต่าที่สุด คือ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้วิจัยจึ งมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย : การวิจัย
ผสานวิธีจากปัจจัยสาเหตุปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และปัจจัย
สนับสนุนอีก ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู การจัดบรรยากาศในห้องเรียน บุคลิกภาพของครู และสื่อการเรียนการ
สอน เพื่อนาผลการศึกษาปัจจัยดังกล่าวเป็นข้อสนเทศให้ครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาได้นาไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะทาให้ผู้เรียน
ประสบผลสาเร็จในการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
จากแนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีหลายแนวคิด หลายทฤษฎี และหลายปัจจัย
ที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่
มุ่งเน้นการทดสอบหรือยืนยันแนวคิดทฤษฎีและเพื่ออธิบายหรือพยากรณ์ข้อมูล ซึ่งทฤษฎีและตัวแปรที่ใช้อาจไม่
สะท้อนปัญหาที่แท้จริง เนื่องจากมุ่งเน้นการทดสอบแนวคิดทฤษฎีและสมมติฐานเป็นส่วนมาก ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิจัย
แบบผสานวิธี ซึ่งเน้นทั้งการวิจัยแบบคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ เริ่มต้นด้วยการวิชัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา
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ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและเพื่อยืนยันปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยที่ได้นอกจากจะเป็นข้อค้นพบถึงปัจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แล้วยังให้สารสนเทศเพิ่มเติมด้านเทคนิควิธีที่ใช้ในการวิจัยคือวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (mixed-method research) ที่
ช่วยให้ผู้วิจัยได้คาตอบของการวิจัยที่มีความลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดหนองคาย
2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดหนองคาย
สมมติฐานการวิจัย
มีปัจจัยบางประการที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดหนองคาย

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทักษะที่ต้องใช้สติปัญญาและสมรรถภาพทางสมองที่ได้รับ
มาจากการสั่งสอนแสดงออกมาในรูปความสาเร็จสามารถวัดได้โดยการแสดงออก
วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจั ย ครั้งนี้ มี ขั้น ตอนการด าเนิ น การวิจั ย 2 ระยะ ตามลัก ษณะกระบวนการวิจั ย ผสานวิธี (Mixed
Method Research) มีการดาเนินการ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิจัย เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ครู
และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดหนองคาย แล้วนามาวิเคราะห์ทา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ครูผู้สอนจานวน 6 รูป และผู้ปกครองจานวน 6 คน
1. ศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างตารางวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ และกาหนดกรอบเนื้อหาการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
4. สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยสร้างแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เพื่อนาไปใช้สัมภาษณ์ ครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดหนองคาย สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 12 รูป
5. นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้าน
ความเหมาะสมทางการใช้ภาษา และหัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษาหรือไม่
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6. นาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับนิยามศัพท์
7. นาแบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วกลับมา
ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมในส่วนที่มีความบกพร่อง
8. นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 2 ยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
วัดปัจจัยที่ศึกษาได้จากระยะที่ 1 แล้ว นามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่กาลัง
ศึ ก ษาในโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษา ในจั งหวัด หนองคาย ทั้ ง 12 โรงเรีย น จ านวน 1,081 รูป
(สานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8.2559 :1-2)
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่กระจายใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั้ง 12 แห่ง ในจังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยจึงกาหนดวิธีการหากลุ่มตัวอย่าง
โดยคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้หน่วยตัวอย่าง 291.96 ตัวอย่าง และเพื่อให้
เป็นตัวเลขจานวนเต็มเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ปัดเศษจาก 0.96 เป็น 1 เนื่องจากมีค่ามากกว่า 0.5
ดังนั้นจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จึงกาหนดเป็น จานวน 292 รูป
วิธีสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ มีวิธีการสร้างและ
หาคุณภาพแบบสอบถาม ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพื่อกาหนดนิยามและโครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการวัดจากนิยามนามาสร้างข้อคาถาม เพื่อใช้วัดปัจจัยเชิง
สาเหตุด้านต่าง ๆ โดยศึกษาลักษณะการสร้างข้อคาถามจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถามของคนอื่น ๆ ที่ได้
วิจัยในเรื่องคล้ายกันโดยปรับปรุงภาษาให้เหมาะสมกับวัยของกลุ่มตัวอย่างและสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
1.2 สร้างแบบสอบถามตามคุณลักษณะต่าง ๆ โดยสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตามวิธีของลิเคิร์ท (ไพศาล วรคา. 2555 : 245 – 253)
1.3 นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึก ษาวิท ยานิพ นธ์เพื่ อตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม และนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
1.4 น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ จากนั้ น น า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความ
ถู ก ต้ อ งเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ ต ามที่ นิ ย ามไว้ แ ละหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) ของข้ อ ความพร้ อ มน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 ท่าน
1.5 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try – out) จานวน
50 รูป ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
1.6 ทาการวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกรายข้อโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนแต่ละขอ้
กับคะแนนรวม (Item Total Correlation) แล้วกาหนดคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ข้อ
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ค าถามจ านวน 40 ข้อ มี ค่ าอานาจจาแนกตั้ งแต่ .24 ถึง .85 และหาค่ าความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถาม โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ .91
1.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามและนาไปใช้จริง
ขอบเขตของการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ครู
ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดหนองคาย แล้วนามาวิเคราะห์ทาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมีขอบเขต ดังนี้
1. ขอบด้านเขตแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ครูและผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในจังหวัดหนองคาย จานวน 12 รูป ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จาก 6 โรงเรียน จานวน 12 คน ดังนี้
1.1 ครูผู้สอน 6 รูป
1.2 ผู้ปกครอง 6 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ได้ศึกษาในระยะนี้ เป็นปัจจั ยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน
และปัจจัยสนับสนุน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระยะที่ 2 ยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
วัดปัจจัยที่ศึกษาได้จากระยะที่ 1 แล้ว นามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression)โดยมีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดหนองคายปีการศึกษา 2559 จานวนนักเรียน 1,081 รูป จาก 12โรงเรียน (สานักงาน
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 8 . 2559 : 1-2)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คานวณโดยใช้สูตรการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของทาโร่
ยามาเน่ (Taro Yamane.1973:125: อ้างถึงใน ไพศาล วรคา. 2555 :101) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 292 รูป วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบ่งชั้น
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียน 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้าน
ตัวผู้เรียน 2) ปัจจัยสนับสนุน
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด
สานั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ได้ แ ก่ เจตคติ ท างการเรีย น (AT) และคุ ณ ภาพการสอนของครู (QI) มี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ (R) เท่ า กั บ .569 R2 เท่ า กั บ .342 แสดงว่ า ตั ว แปรพยากรณ์ ส ามารถพยากรณ์
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ได้ร้อยละ 32.4
2. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เขียนในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

= .518AT +.486QI – 1.525

สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
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อภิปรายผล
จากการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดหนองคาย สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อภิปรายผลของ การวิจัยได้ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และคุณภาพการสอนของครู ทั้งนี้เป็นเพราะ
1.1 เจตคติทางการเรียน (AM) มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพราะเป็นแรงขับที่อยู่ภายในตัวแต่
ละคนเพื่อให้สาเร็จอย่างที่ใจตั้งไว้ ดังที่ พรกมล ช่างทอง (2551 : 42) และ กชนันท์ ข่มอาวุธ (2549 : 47) สรุปไว้
ว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่าทีหรือความโน้มเอียงทางจิตใจของนักเรียนที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ อันเกิดจากการเรียนรู้
และประสบการณ์ ซึ่งทาให้พร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ไปในทางบวก ทางลบ
หรือ เป็ น กลาง และเจตคติ ข องนั ก เรีย นที่ มี ต่ อ สิ่ งใด ๆ นั้ น สามารถสร้างและเปลี่ ย นแปลงได้ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
ภาณุวัฒน์ สมร (2551 : 53) ที่กล่าว่าเจตคติคือสิ่งหนึ่งทั้งในทางบวกหรือทางลบชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย การยอมรับหรือไม่ยอมรับ และเจตคติสามารถสร้างได้และสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการเรียนรู้ทางสังคม
สภาพแวดล้อมรอบตัวและสิ่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเรณุกา หนูวัฒนา (2551 : 94) ได้พบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยผู้เรียนด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ปัจจัยด้านโรงเรียน และ
ปัจ จั ยด้ านครอบครัว และสอดคล้องกับ เรวดี จั น ทร์รัศ มี โชติ (2552 : 106-114) ได้ศึ กษาปัจ จั ยที่มี อิทธิพ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ผล
การศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เจตคติต่อการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านคอมพิวเตอร์ การสนับสนุนของผู้ปกครองด้านคอมพิวเตอร์ ลักษณะกายภาพ
ของโรงเรียนด้านคอมพิวเตอร์ และพื้นฐานความรู้เดิมและปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับเพื่อนด้านคอมพิวเตอร์ ความตั้งใจเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และคุณภาพการสอนของครูคอมพิวเตอร์
1.2 คุณภาพการสอนของครู (QI ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงหรือต่า ลง ขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของครู ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบของ อรทัย จันใด (2553 : 80 – 81) พบว่า ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู บุคลิกภาพของครู
บรรยากาศในชั้นเรียน เจตคติต่อการเรียน ภาษาอังกฤษ ความตั้งใจเรียน อัตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ และทิพสุคนธ์ วะจีประศรี (2554 : 147 - 148) ได้ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องภาคตัดกรวยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างเดียวที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องภาคตัดกรวย คือ
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มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง คุณภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์ บรรยากาศในชั้น
เรียน เจตคติต่อครูผู้สอน และการคิดวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและอ้อมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องภาคตัดกรวย คือ ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ความรู้พื้นฐาน และเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยรวมสูงสุดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องภาคตัดกรวย
คือ ความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม
2. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา
ในจังหวัดหนองคาย สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เขียนในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดการสร้างเจตคติทางการเรียนใหม่ ความตั้งใจในการเรียน
การสอนมากขึ้น ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายและเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดีเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ
ตั้งใจเรียนและเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. ควรกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนและ
ครูผู้สอนควรมีการ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่สม่าเสมอ จะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรหาวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเจตคติทางการเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ครูผู้สอนควรใช้ เทคนิ ค การจั ดเตรียมแผนการเรียนรู้และปรับ ให้ มี ค วามสอดคล้อ ง ต่อบริบ ทของ
นักเรียนในแต่ละท้องถิ่นตามความเหมาะสม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานและขนาดของ
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้มาจากการสุ่มตามระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วนตามขนาดของโรงเรียนเป็นครู
ในโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 61 คน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 223 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 59 คน
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รวมทั้งสิ้น 343 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวและการทดสอบรายคู่ ตามวิธีการของเชพเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ ในระดับมากเช่นกัน 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาพอเพี ย ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน และด้านการพั ฒ นาบุ คลากรของสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญ ทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การบริหารสถานศึกษา, สถานศึกษาพอเพียง
ABSTRACT
The research aimed to study and compare the opinions states of administration of the
sufficiency school under Buriram Primary Education Service Area Office 3, distributed by the
teachers classified by teaching experiences and school sizes. The sample used in this 343
personnel, 61 teachers in school size mini, 223 teachers in school size middle and 59 teachers in
school size wide, selected using proportional stratified random sampling. The research instrument
used was a-3 part questionnaire, including checklist, 5 rating scale, and open-ended form. With
confidence 0.98. The statistic used were frequency, percentage, mean and standard deviation. The
hypotheses were tested using t-test, one-way analysis of variance, and pair comparisons by Scheffe
method test. The findings were as follows: 1) the opinions on the states of administration of the
sufficiency school under Buriram Primary Education Service Area Office 3, already mentioned both
in overall and each aspect were at a high level; 2) The comparison of opinions on the states of
administration of the sufficiency school under Buriram Primary Education Service Area Office 3 in
item of teaching experiences in four aspects include administration management, curriculum and
instruction, student development activity arrangement, and school personnel development were
statistical significant different at the level of .05. When classied by school size as awhole, it was
significant different at the level of .05.
Keywords : School Administration, Sufficiency School
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดารัสแนะนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชนชาวไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารงานระดับประเทศ
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ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการองค์กร หรือการดาเนินชีวิตในระดับครอบครัว ด้วยวิธีการที่ประหยัด
ระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดาเนินชีวิต จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญในขั้นที่
สูงขึ้นตามลาดับต่อไป (อาพน กิตติอาพน. 2550 : 12)
ภายใต้หลักการที่สาคัญในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา หากมุ่งผลถึง
ความยั่งยืนอย่างแท้จริง จะต้องเริ่มปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กหรือ
เยาวชนโดยเริ่มจาก การปลูกฝังผ่านระบบการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง มาจั ด เป็ น หลั ก สู ต รการจั ด การเรีย นการสอน การขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า น
การศึกษาเน้นที่การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในทุกระดับน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักใจ
หรือหลักคิด หลักการทางานและหลักปฏิบัติในชีวิ ตประจาวัน การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ เพื่อให้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีค่านิยมและ
อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง (ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง. 2554 : 35)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จะต้องดาเนินการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา
พอเพียง ครูและบุคลากร ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งจะมีผลต่อการ
ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักเรียนมีจิตสานึกของการดาเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้สอดคล้องกับ บริบทสังคม จึงส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนดาเนินการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการ
ออมทรัพย์ อย่างไรก็ตามแม้การดาเนินงานที่ผ่านมาจะได้รับผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่งานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงที่ผ่านมา พบว่า มีปัจ จัยเงื่อนไขหลายประการที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึ กษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จากงานวิจัย พบว่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู และขนาดของ
โรงเรียนมีผลต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแต่ละโรงเรียนผ่านการประเมินการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อ
การบริหารสถานศึกษาพอเพียงของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินในช่วงเวลาที่ต่างกัน (ระพีพรรณ คณา
ฤทธิ์. 2554 : 79)
จากความเป็นมาและความสาคัญ ของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ว่ามี
การรับรู้การดาเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อยู่ในระดับใด เพื่อเป็นข้อมูลและ
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารสถานศึ ก ษาพอเพี ย ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้กาหนดตัวแปรที่สาคัญ ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ากว่า 10 ปี และ
10 ปี ขึ้นไป
1.2 ขนาดของโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
2. ตัวแปรตาม คือ สภาพสภาพการบริหารสถานศึ กษาพอเพี ยง สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูใน 4 ด้าน คือ
2.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้
1. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน แบ่งเป็น
1.1 ต่ากว่า 10 ปี
1.2 10 ปี ขึ้นไป
2. ขนาดของโรงเรียน
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ่

สภาพการบริ ห ารสถานศึ ก ษาพอเพี ย ง สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรั มย์
เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูใน 4 ด้าน คือ
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง หมายถึง โรงเรียนที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ประกอบด้วย
1.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดาเนินงานนโยบาย แผนงานโครงการ
โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา ในด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ด้านงบประมาณ มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณการ
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ดาเนินการตามแผนงาน งบประมาณ ติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านบริหารทั่วไป บริหารอาคารสถานที่ และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน
1.2 ด้านหลักสูตรและการจั ดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่ มี
หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การนาหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่เสริมสร้างพัฒนา คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน
1.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตตนเอง ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ให้สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัด
กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแผนงานโครงการกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวัฒนธรรม หลักคาสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา หมายถึง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักใน
คุ ณ ค่ า ของหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ก ารจั ด ท าแผนงาน โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานขยายผล และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน
ชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
สม่าเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่
บุคลากรของสถานศึกษา
2. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู หรือ
ระยะเวลาตั้งแต่มีการจ้างให้ดารงตาแหน่งครูอัตราจ้างจนถึงปัจจุบัน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกได้ ดังนี้ 1) ต่ากว่า 10 ปี 2) 10 ปี ขึ้นไป
3. ขนาดของโรงเรี ย น หมายถึ ง ขนาดของโรงเรี ย นที่ แ บ่ ง ตามเกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจานวนนักเรียน 1-120 คน
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง ที่มีจานวนนักเรียน 121-300 คน
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คนขึ้นไป
4. ครู หมายถึง ข้าราชการครูที่เป็นผู้สอน ทาหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
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5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 หมายถึง หน่วยงานที่มีรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยสถานศึกษา จานวน 216 โรงเรียน โดยมีพื้นที่อยู่ใน 8 อาเภอ คือ อาเภอ
นางรอง อาเภอละหานทราย อาเภอหนองกี่ อาเภอหนองหงส์ อาเภอปะคา อาเภอโนนสุวรรณ อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ และอาเภอโนนดินแดง ของจังหวัดบุรีรัมย์
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 จานวน 2,962 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี และมอร์แกน (krejcie and MorGan) ได้จานวน 343 คน
ประกอบด้วย ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 61 คน ครูในโรงเรียนขนาดกลาง จานวน 223 คน และครูในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ จานวน 59 คน ได้มาโดยการสุ่มตามระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random
Sampling) ตามขนาดของโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากเอกสาร ตารา และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
2) กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม 3) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 4) นา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 5)ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
ตามคาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วนา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) เพื่อหาค่า IOC จานวน 3 ท่าน ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1
ซึ่งผ่านเกณฑ์ ทุกข้อ 6) น าแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบ จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง เพื่อที่จะได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนจะนาไปทดลองใช้ 7)
นาแบบแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อนาผลที่ได้มาหาคุณภาพของแบบสอบถามปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์
ทุกข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ซึ่งมีค่าสูง 8) นาแบบสอบถาม มาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ผู้วิจัย ดาเนิน การโดยส่ง แบบสอบถามและหนัง สือ ถึง ครูที่เ ป็น กลุ่ม ตัว อย่า ง
แล้วขอรับคืนด้วยตนเองภายในเวลาที่กาหนด กรณีมีแบบสอบถามที่ไม่ได้รับคืน ผู้วิจัยดาเนินการติดตามด้วยตนเอง
ผลปรากฏว่าสามารถเก็บรวบรวมกลับคืนมาได้ 343 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1) ข้อ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2) ศึกษาสภาพการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตอนที่ 3) เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรั มย์ เขต 3
จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน ตอนที่ 4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
สถิติที่ใช้ในการนาเสนอข้อมูล
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1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 1) หาค่าอานาจจาแนก โดยใช้ค่า t-test 2) ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน 1)ร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉลี่ย (Mean) 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน1) จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์ค่า t – test
Independent 2) จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง F – test เมื่อพบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วจะใช้วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffemethod)
ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมและรายด้าน
ด้าน
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
S.D
ความหมาย อันดับที่
X
1
การบริหารจัดการสถานศึกษา
4.08
0.52
มาก
3
2
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4.06
0.50
มาก
4
3
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.10
0.55
มาก
2
4
การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
4.11
0.50
มาก
1
รวมเฉลี่ย
4.09
0.49
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เช่นกัน โดยเรียงลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่าได้ดังนี้ ด้านการพัฒนาบุคลากร ของสถานศึกษา
( X = 4.11) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( X = 4.10) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ( X = 4.08) และ
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ( X = 4.11) ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยรวมและ รายด้าน
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
pด้าน
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
ต่ากว่า 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
t
value
S.D
S.D
X
X
1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
4.21 0.56
4.01
0.48 3.38* .00
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4.18 0.49
4.00
0.50 3.15* .00
3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.26 0.58
4.01
0.50 4.05* .00
4 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
4.24 0.49
4.04
0.49 3.62* .00
รวมเฉลี่ย
4.22 0.52
4.01
0.47 3.73* .00
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* P < .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาบุ รีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ การปฏิ บั ติงานโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน
แหล่งความ
Pสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
df
SS
MS
F
แปรปรวน
value
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
2
6.81
3.40 13.23* .00
ภายในกลุ่ม
336
86.56 0.25
รวม
338
93.37
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
ระหว่างกลุ่ม
2
10.24 5.12 22.30* .00
การสอน
ภายในกลุ่ม
339
77.86 0.23
รวม
341
88.11
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระหว่างกลุ่ม
2
10.12 5.06 18.45* .00
ภายในกลุ่ม
337
92.46 0.27
รวม
339 102.59
ตารางที่ 3 (ต่อ)
แหล่งความ
Pสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
df
SS
MS
F
แปรปรวน
value
ด้านการพัฒนาบุคลากรของ
ระหว่างกลุ่ม
2
8.36
4.18 17.89* .00
สถานศึกษา
ภายในกลุ่ม
338
78.95 0.23
รวม
340
87.31
รวม
ระหว่างกลุ่ม
2
8.77 4.38 19.54* .00
ภายในกลุ่ม
330 74.07 0.22
รวม
332 82.84
* P < .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบเป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ดังตาราง 4.9-4.12 ดังนี้
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม เป็นรายคู่
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
ขนาดของโรงเรียน
X
4.06
4.19
3.75
ขนาดเล็ก
4.06
0.13
0.31*
ขนาดกลาง
4.19
0.44*
ขนาดใหญ่
3.75
* P < .05
จากตารางที่ 4 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ ความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวม จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กกับครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลา ง
กับครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ไม่
แตกต่าง
อภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนาผลมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุ รีรัม ย์ เขต 3 พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่าทุ ก ด้ านอยู่ ในระดั บ มาก ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องมาจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบาย และเป้าหมายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงโดยมีกลยุทธ์คุณธรรมนาความรู้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
สถานศึกษาจึงมีการน้อมนา หลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติงานประจาปี
ที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการติดตามผลการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย ของ (ปริศนา กลั่นเขตรกรรม. 2553
: 111-127) ที่ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการดาเนินงานการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนแกนนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ ผลการศึกษา พบว่า ผลการวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนแกนนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนสอน ด้านการวัด
และการประเมินผลการศึกษา และด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
(นภาดาว เกตุสุวรรณ. 2555 : 81-83) ที่ได้ศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึ กษาพอเพี ยงกั บ การขับ เคลื่ อน หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง ในสังกัดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ผลการศึกษาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ด้ า นที่ มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นาแนวทางการจั ด การศึ ก ษา รองลงมาคื อ การพั ฒ นา
กระบวนการติดตามและประเมินผล ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียง ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อนหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
ผลการเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารสถานศึ ก ษาพอเพี ย ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู มีดังนี้
2.1 การเปรีย บเที ย บสภาพการบริห ารสถานศึ ก ษาพอเพี ยง สั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญ ในการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงโดยผ่านกระบวนการต่างๆ โดยมีการประชุมครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาประจาปีการบริหารสถานศึกษาพอเพียงจาเป็นต้องใช้ทรัพยากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
รวมทั้งความร่วมมือจากบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานจากทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก รวมทั้งปัจจัยที่
เอื้อต่อความสาเร็จของการบริหารสถานศึกษาพอเพียงจะต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งได้แก่
แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยด้านธรรมชา และสิ่งแวดล้อ ม ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้ง
สถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครูซึ่งมีประสบการณ์การทางานมากกว่าย่อมมีความชานาญและทักษะสูงกว่า
ครูที่มีประสบการณ์ น้อย นอกจากนี้ยังอธิบายเพิ่มเติมได้ว่าแม้ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 3 ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต่ า งกั น แต่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โรงเรียนปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียน โดยนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุนทร จงเพียร. 2556 :
127-128) ที่ ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ ง การบริ ห ารสถานศึ ก ษาพอเพี ย งในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการศึกษา พบว่า ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด การบริหารสถานศึกษา
พอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตามความคิดเห็นของบุคลากร
จาแนกตามประสบการณ์ต่ากว่า 5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยรวมและรายด้านส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ ในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยรวมแตกต่า งกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียง โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
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สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงแตกต่างกัน โดยเรียงลาดับตามระดับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงจากมากไปน้อย คือ โรงเรียน
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก โรงเรียนทั้งสองขนาด
มีจานวนบุคลากร และจานวนนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ทาให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้ง่ าย ใกล้ชิด
การติดนิเทศ กากับ ติดตาม สามารถปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง และนอกจากนี้ โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จะ
ตั้งอยู่ในชุมชนชนบท ซึ่งชาวชนบทมีความสัมพันธ์สนิทสนม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และจริงใจต่อกัน เป็นปัจจัยเสริมการ
บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ระพีพรรณ คณา
ฤทธิ์. 2554 : 79-81) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีระดับของการบริ หาร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกัน โดยเรียงลาดับการบริหารสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากมากไปน้อย คือ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยครั้งนี้สะท้อนเพียงระดับของการปฏิบัติในสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงเท่านั้น ยั งไม่ได้
ช่วยสะท้อนถึงผลลัพธ์ของการบริหารสถานศึกษาพอเพียงจึงเห็นภาพไม่ชัดเจนว่าเมื่อปฏิบัติแล้วผลลัพธ์แตกต่างกัน
หรือไม่ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงที่ประสบผลสาเร็จ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป
2. การวิจัยครั้งนี้ให้คาตอบเพียงสภาพความเป็นจริงกว้าง ๆ มิได้สะท้อนผลของการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง และ
แนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ที่เน้นทั้งด้านประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเด่นชัด
3. การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นครู ที่มีประสบการณ์ต่างกัน ละปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน
เท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาพอเพียง เช่น
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน
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กลุ่มการศึกษาและอื่น ๆ
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตีความของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน
โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย
A DEVELOPMENT OF THE ABILITY IN INTERPRETATIVE READING FOR STUDENTS WITH
HEARING IMPAIRMENTS BY USING GAGNE'S INSTRUCTIONAL MODEL
รุจิเรข บุญญราศรี
Ruchirek Boonyarasri
อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านตีความ ศึ กษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีค วาม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
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ตลอดจนศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด เรื่อง การอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ที่เรียนวิชาการอ่านพินิจสาร ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 3 คน
ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิ ดของกานเย เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านตีความ โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านตีความ มีคุณภาพระดับ ดีมาก
หัวข้อที่ได้ระดับการประเมิน ดีม าก คือ องค์ประกอบของแผนมีความครบถ้วน สัมพันธ์กับเนื้อหา วัตถุประสงค์มี
ความชัดเจน กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนน ( X ) เท่ากับ 31 คิดเป็นร้อยละ 51.66 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 2.64 คะแนนสอบ
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 13 คะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 31 โดยมีค่าความต่างระหว่าง
คะแนนสอบก่อนเรียน และหลังเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.64 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05 แต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนต่า
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยมีค่ามัธยฐานของคะแนนสอบหลังเรียนเท่ากับ 32 คะแนน เป็นค่าคะแนนสอบที่ต่ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 42 คะแนน
คาสาคัญ : การพัฒนาความสามารถ, การอ่านตีความ, ทฤษฏีการเรียนรู้ของกานเย, นักศึกษาผู้มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน
ABSTRACT
This research was conducted according to 3 research objectives: 1) to develop an
instructional plan of interpretative reading; 2) to study learning achievements of interpretative
reading, including to compare learning achievements between pre-instruction and post-instruction;
and 3) to study learning achievements between post-instruction and set criteria of interpretative
reading. The research participants were 3 hearing impaired students who enrolled in Analysis
Reading subject in 2nd semester, academic year of 2016; they were selected by using a purposive
sampling method and Gagne’s instructional model. The research instruments consisted of an
instructional plan of interpretative reading using Gagne’s instructional model and a questionnaire
for examining learning achievements.
The research findings revealed that the quality score of the instructional plan on
interpretative reading title was in an excellent level. The topics that were evaluated excellent were:
1) completed elements of plan and content relevance; 2) obvious objectives; and 3) various and
learner-friendly activities and learning materials. The average ( X ) of learning achievement was at 31
or 51.66%, and its standard deviation (SD) was at 2.64. The average of pre-test and post-test scores
was at 13 and 31, respectively. The difference between pre-test and post-test was calculated in the
form of average ( X ) that was reported at 2.64. The comparison between pre-test and post-test
found that the post-test scores were higher than the pre-test ones with a statistical significance at
.05. However, learning achievements were reported lower than set criteria at 70%. The Mean score
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of post-test results was at 32 scores, and it was lower than the set criteria which was defined as or
more than 42 scores.
Keywords : A Development of The Ability, Interpretative Reading, Gagne's Instructional Model,
Students with hearing impairments
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการหรือการศึกษาพิเศษ
ดังที่ สุรินทร์ ยอดคาแปง (2556 : 34) ให้ความหมายของการศึกษาสาหรับคนพิการหรือการศึกษาพิเศษไว้ว่า เป็น
การศึกษาที่ออกแบบเป็นพิเศษให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องที่ต้องการการศึกษาพิเศษ 13 ประเภท ได้แก่ เด็กที่มีความ
บกพร่องด้านร่างกาย เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ เด็กที่มีปัญหาความบกพร่องด้านการเห็น รวมทั้งผู้พิการตาบอด
สนิท เด็กหูตึง หูหนวก เด็กออทิสซึม เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ เด็กปัญญาอ่าน เด็กที่มีความพิการซ้อน เด็กที่มี
ปัญหาด้านการพูดและภาษาเด็กหูหนวก – ตาบอด เด็กที่มีความพิการที่เกิดจากความเจ็บป่วยและโรคเรื้อรัง เด็กที่มี
ปัญหาจากสมองได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเด็กปัญญาเลิศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้พิการได้เข้าเรียน
ร่วมกับคนปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา
ได้เปิดรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาที่มีความบกพร่องด้านการเห็นเข้าเรียนร่วมกับ
นักศึกษาปกติอยู่ในทุกชั้นปี
การจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการต้องมีความเชื่อพื้นฐานในเรื่องของความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ในสังคมทุกคนต้องมีความเสมอภาค ในการจัดการศึกษานั้นควรคานึงถึงความสามารถในการอยู่ร่วมกันได้ของผู้เรียน
และยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลทั้งด้านกายภาพและความสามารถที่มีขีดจากัด การจัดการศึกษาควรมี
รูปแบบที่หลากหลาย ปรับให้เหมาะสมกับสภาพความแตกต่างของผู้เรียน โดยดูพัฒนาการด้านความสามารถที่
เพิ่มขึ้นมากกว่าดูที่ความพิการ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความพิการได้มีความมั่นใจในตนเองสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ (สุรินทร์ ยอดคาแปง. 2556 : 43) คากล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามทฤษฏี
การเรียนรู้ของกานเย ที่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในตัวบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างกัน โดยมีแนวคิดที่สามารถนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลักการนาเสนอเนื้อหาและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ 9 ประการ ได้แก่ 1) เร่งเร้าความสนใจ 2) บอกวัตถุประสงค์ 3) ทบทวน
ความรู้เดิม 4) นาเสนอเนื้อหาใหม่ 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 7) ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 8) ทดสอบความรู้ใหม่ และ 9) สรุปและนาไปใช้ ซึ่งการจัดกิจกรรมสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ในลักษณะนี้ ควรจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่มีระดับยากขึ้นไป หรือต้อง
เป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้สัมผัสและคุ้นเคยในชีวิตประจาวันมาก่อนและควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนในลักษณะที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด มีกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ มีความ
พยายามค้นหาศักยภาพของตนเองและส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์อีกทั้งยังรู้จักสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีด้วยตนเอง
จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการอ่านพินิจสารซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต
สาขาภาษาไทย สาขาการศึกษาพิเศษ – ภาษาไทยและสาขาจิตวิทยา – ภาษาไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในหมู่เรียนสาขาการศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย มีนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าเรียน
ร่วมกับ นักศึ กษาปกติจานวน 3 คน จากการจัดการเรียนการสอนในชั้น เรียนพบว่านักศึ กษาที่ มีความบกพร่อง
1940

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทางการได้ยินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่านักศึกษาปกติ เนื่ องจากข้อจากัดทางด้านการใช้ภาษาไทยในลักษณะ
เป็นภาษาที่สอง ทาให้ไม่สามารถตีความข้อความหรือถ้อยคาได้สมบูรณ์
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตีความภาษาไทย
ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ด้วยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิด
ของกานเย ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อช่วย
แก้ปัญหาด้านการเรียน ในรายวิชา การอ่านพินิจสาร รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ – ภาษาไทยต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านตีความ สาหรับนักศึกษาผู้มีความ บกพร่องทางการได้ยิน
โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน
โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเยระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด
นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการ
สอนตามแนวคิดของกานเย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ นิยามศัพท์เฉพาะประกอบด้วย ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผู้เรียนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบ หลังจากที่ได้เรียน เรื่องการอ่าน
ตีความ โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย
นั ก ศึ ก ษาผู้ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 โปรแกรมการศึ ก ษาพิ เศษ –
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและไม่สามารถพูดได้ ที่เรียนวิชาการ
อ่านพินิจสาร ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้วิจัยใช้ล่ามภาษามือช่วยในการบรรยายและเก็บข้อมูล
การอ่านตีความ หมายถึง การอ่านเพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนเร้น หรือความหมายที่แท้จริงของสาร โดยพิจารณา
ข้อความที่อ่านว่าผู้เขียนมีเจตนาให้ผู้อ่านเกิดความคิดหรือความรู้อะไรนอกเหนือไปจากการรับรู้เรื่องราว วิธีการสอน
ตามแนวคิดของกานเย หมายถึง วิธีการสอน 9 ขั้นตอนตามแนวคิดของกานเย ประกอบไปด้วย
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ
ขั้นที่ 2 แจ้งจุดประสงค์
ขั้นที่ 3 กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิม
ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม่
ขั้นที่ 5 ให้แนวทางการเรียนรู้
ขั้นที่ 6 ให้ลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ
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ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ขั้นที่ 9 ส่งเสริมความแม่นยาและถ่ายโอน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจาเนื้อหาสาระต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยา เกิดความรู้ที่คงทน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2552 : 74-75) กล่าวว่า ทฤษฏีการเรียนรู้ของ
กานเยจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยมีการจัดขั้นการเรียนรู้เริ่มจากง่ายไปยากโดยพยายาม
เชื่อมโยงการจัดสภาพการเรียนการสอนอันเป็นสภาวะภายนอกตัวผู้เรียนให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ซึ่งการทางานของสมองคล้ายกับการทางานของคอมพิวเตอร์ ด้วยลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันของผู้เรียน โดยเฉพาะ
ผู้เรียนที่มี ค วามบกพร่องทางการได้ยิน การจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่ อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ
เชื่อมโยงทางภาษาเป็นการเรียนรู้ในลักษณะคล้ายกับการเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่องแต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การใช้ภาษาจะมีส่วนสาคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ ซึ่งสามารถอธิบายหลักการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด 9 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ
ขั้นตอนนี้ เป็น ขั้นตอนที่ทาให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน เป็นแรงจู งใจที่เกิดขึ้นทั้งจากสิ่งยั่วยุภายนอกและ
แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนด้วย ผู้สอนอาจใช้วิธีการสนทนา ซักถาม ทายปัญหา หรือมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่กระตุ้น
ให้ผู้เรียนตื่นตัวและมีความสนใจที่จะเรียนรู้
ขั้นที่ 2 แจ้งจุดประสงค์
ขั้นตอนนี้เป็นการบอกให้ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับจากการเรียนบทเรียนนั้นโดยเฉพาะ
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการเรียน เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนวางแผนการเรียน
ของตนเองได้
ขั้นที่ 3 กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิม
ขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่จาเป็นต่อการเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่ เนื่องจากการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ต้องอาศัยความรู้เก่าเป็นพื้นฐาน
ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม่
ขั้ น ตอนนี้ เป็ น การเริ่ ม กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องบทเรี ย นใหม่ โดยใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ เหมาะสม
ประกอบการสอน
ขั้นที่ 5 ให้แนวทางการเรียนรู้
ขั้นตอนนี้เป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถทากิจกรรมด้วยตัวเอง ผู้สอนสามารถแนะนาการทากิจกรรมหรือ
แหล่งค้นคว้าเป็นการนาทางให้ผู้เรียนเป็นแนวทางนาไปคิดเอง เป็นต้น
ขั้นที่ 6 ให้ลงมือปฏิบัติ
ขั้นตอนนี้เป็นการให้ผู้เรียนปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์
ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกว่ามีความ
ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
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ขั้นตอนนี้เป็นขั้นการวัดประเมินว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนเพียงใด
ซึ่งอาจทาการวัดโดยการใช้ข้อสอบ แบบสังเกต การตรวจผลงาน แต่สิ่งที่สาคัญคือ เครื่องมือที่ใช้วัด ต้องมีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อถือได้
ขั้นที่ 9 ส่งเสริมความแม่นยาและถ่ายโอนการเรียนรู้
ขั้นตอนสุดท้ายนี้เป็นการสรุป การย้า ทบทวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ฝัง
แน่นขึ้น กิจกรรมในขั้นตอนนี้อาจเป็นแบบฝึกหัด การมอบหมายให้ทาการบ้านหรือหาความรู้เพิ่มเติมจากที่ได้ในชั้นเรียน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้กาหนดให้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย เป็นตัวแปรต้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง การอ่านตีความ เป็นตัวแปรตามดังภาพ
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
วิธีการสอน 9 ขัน้ ของกานเย
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ
ขั้นที่ 2 แจ้งจุดประสงค์
ขั้นที่ 3 กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิม
ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม่
ขั้นที่ 5 ให้แนวทางการเรียนรู้
ขั้นที่ 6 ให้ลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ
ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ขั้นที่ 9 ส่งเสริมความแม่นยาและถ่ายโอนการเรียนรู้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง การอ่านตีความ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีความ ของ
นักศึกษาผูม้ ีความบกพร่องทางการได้ยิน ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีความ ของ
นักศึกษาผูม้ ีความบกพร่องทางการได้ยิน ระหว่างหลัง
เรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด

วิธีการดาเนินการวิจัย
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการ
สอนตามแนวคิดของกานเย มีวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้
วิธีการสอนตามแนวคิ ดของกานเย มี กลุ่ม เป้ าหมายที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้งนี้ ได้ แก่ นั ก ศึ กษาชั้ น ปี ที่ 2 โปรแกรม
การศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่เรี ยนวิชาการอ่าน
พิ นิ จ สาร ในภาคการศึ กษาที่ 2 ปี ก ารศึ กษา 2559 จ านวน 3 คน ได้ม าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
2. แผนแบบการทดลอง
การวิ จั ย ครั้ง นี้ ใช้ แ ผนแบบการทดลองที่ มี ก ารวั ด ทั้ ง ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรีย น (Pretest-Posttest
Design) โดยแสดงได้ดังนี้
กลุ่ม

Pre-test

Treatment

Post-test

ทดลอง

T1

X

T2
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T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test )
X หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีการเรียนรู้ของกานเย
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Post-test)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย
วิชาการอ่านพินิจสาร เรื่อง การอ่านตีความ โดยผู้วิจัยได้กาหนดเฉพาะประเด็นการอ่านตีความจากถ้อยคา จานวน
ทั้งสิ้น 6 แผน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาผู้มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง การอ่านตีความ ภายหลังจากได้รับการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของ
กานเย เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีการเรียนรู้ของกานเย
4.1.1 ลักษณะเครื่องมือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกาน โดยมี
กระบวนการสอน 9 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 แจ้งจุดประสงค์ ขั้นที่ 3 กระตุ้นให้ผู้เรียน
ระลึกถึงความรู้เดิม ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม่ ขั้นที่ 5 ให้แนวทางการเรียนรู้ ขั้นที่ 6 ให้ลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 7 ให้
ข้อมูลป้อนกลับ ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ ขั้นที่ 9 ส่งเสริมความแม่นยาและถ่ายโอนการ
เรียนรู้
4.1.1.1 การสร้างเครื่องมือ
4.1.1.1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย วิชาการอ่านพินิจสาร เรื่อง การอ่านตีความ โดยผู้วิจัยได้
กาหนดเฉพาะประเด็นการอ่านตีความจากถ้อยคา ซึ่งรายวิชานี้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4.1.1.1.2 ทดลองเขี ย นแผนการจั ด การเรีย นรู้ที่ เรีย นโดยใช้ วิธีก ารสอนตาม
แนวคิดของกานเย วิชาการอ่านพินิจสาร เรื่อง การอ่านตีความ โดยผู้วิจัยได้กาหนดเฉพาะประเด็นการอ่านตีความ
จากถ้อยคา ซึ่งรายวิชานี้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวนทั้งหมด 6 แผน ได้แก่
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตีความ
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คาศัพท์พื้นฐานสาหรับการตีความ
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาเจตนา น้าเสียงของสาร
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การตีความจากถ้อยคา ครั้งที่ 1
แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตีความจากถ้อยคา ครั้งที่ 2
แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การตีความจากถ้อยคา ครั้งที่ 3
4.1.1.1.3 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
3 ท่าน ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
4.1.1.1.4 แก้ไขปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ทดลองจริงต่อไป
4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านตีความ
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4.2.1 ลั ก ษณะเครื่ อ งมื อ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การอ่ า นตี ค วาม
วิชาการอ่านพินิจสาร เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 60 ข้อ
4.2.1.1 การสร้างเครื่องมือ
4.2.1.1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย วิชาการอ่านพินิจสาร เรื่อง การอ่านตีความ โดยผู้วิจัยได้
กาหนดเฉพาะประเด็นการอ่านตีความจากถ้อยคา ซึ่งรายวิชานี้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4.2.1.1.2 สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เรื่อง การอ่านตีความ
วิชาการอ่านพินิจสาร จานวน 80 ข้อ วัดตามเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
4.2.1.1.3 นาแบบทดสอบที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3
ท่านตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
4.2.1.1.4 แก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบ
4.2.1.1.5 ทดลองสอบกั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาภาษาไทย จ านวน 40 คน จากนั้ น
คานวณหาความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ โดยวิธีการอิงกลุ่มมี เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00
4.2.1.1.6 จากนั้นคัดเลือกข้อสอบจานวน 60 ข้อ แล้วคานวณค่าความเชื่อมั่น
โดยวิธีการ KR-20 อิงกลุ่ม โดยต้องมีค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป
5. การดาเนินการทดลอง
5.1 ขั้นก่อนดาเนินการทดลอง
5.1.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การทดลอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฏีการเรียนรู้
ของกานเย เรื่อง การอ่านตีความ
5.1.2 ก่อนทดลองให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การอ่านตีความ
5.2 ขั้นดาเนินการทดลอง
5.2.1 จัดกระบวนการสอนตามแผนการเรียนรู้ เรื่องการอ่านตีความ จานวน 6 แผ่น โดยผู้วิจัย
ได้กาหนดเฉพาะประเด็นเนื้อหาเรื่อง การอ่านตีความจากถ้อยคา โดยใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 6 ครั้ง ในแต่ละ
ครั้งมีกระบวนการสอน 9 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทาให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทั้งจากสิ่งยั่วยุ
ภายนอกและแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนด้วย ผู้สอนใช้วิธีการสนทนา ซักถาม ทายปัญหา หรือมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวและมีความสนใจที่จะเรียนรู้
ขั้นที่ 2 แจ้งจุดประสงค์
ขั้นตอนนี้เป็นการบอกให้ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับจากการเรียนบทเรียน
นั้นโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการเรียน เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนวาง
แผนการเรียนของตนเองได้
ขั้นที่ 3 กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิม
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ขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่จาเป็นต่อการเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่
เนื่องจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ต้องอาศัยความรู้เก่าเป็นพื้นฐาน
ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม่
ขั้ น ตอนนี้ เป็ น การเริ่ม กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ข องบทเรีย นใหม่ ผู้ ส อนใช้ วิ ธีก ารบรรยาย
ประกอบโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Power Point
ขั้นที่ 5 ให้แนวทางการเรียนรู้
ขั้นตอนนี้ผู้สอนได้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทากิจกรรมด้วยตัวเอง ด้วยการแนะนาการทา
กิจกรรมหรือแหล่งค้นคว้าเป็นการนาทางให้ผู้เรียนเป็นแนวทางนาไปคิดเอง
ขั้นที่ 6 ให้ลงมือปฏิบัติ
ขั้นตอนนี้ผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติแบบทดสอบที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์
ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ
ขั้ น ตอนนี้ ผู้ ส อนจะให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมหรื อ พฤติ ก รรมที่ ผู้ เรี ย น
แสดงออกว่ามีความถูกต้องหรือไม่
ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นการวัดประเมินว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
บทเรียนเพียงใด ผู้สอนทาการวัดโดยการใช้ข้อสอบ แบบสังเกต การตรวจผลงาน
ขั้นที่ 9 ส่งเสริมความแม่นยาและถ่ายโอนการเรียนรู้
ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยนี้ เป็ น การสรุ ป การย้ า ทบทวนการเรี ย นรู้ ที่ ผ่ า นมาเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ฝังแน่นขึ้น ผู้สอนได้มอบหมายให้ผู้เรียนได้ทาแบบฝึกหัดท้ายใบความรู้เป็นการบ้านหรือการ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
5.2.3 ขั้นหลังดาเนินการทดลอง
หลังจากขั้นดาเนินการทดลองแล้ว มอบหมายให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านตีความ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการสอนตามแผน
เรียบร้อยแล้ว การดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
6.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนโดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย เรื่อง การอ่าน
ตีความ โดยผู้วิจัยได้กาหนดเฉพาะประเด็นเนื้อหาเรื่อง การอ่านตีความจากถ้อยคา จานวน 6 แผน ได้แก่
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตีความ
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คาศัพท์พื้นฐานสาหรับการตีความ
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาเจตนา น้าเสียงของสาร
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การตีความจากถ้อยคา ครั้งที่ 1
แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตีความจากถ้อยคา ครั้งที่ 2
แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การตีความจากถ้อยคา ครั้งที่ 3
6.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านตีความ
โดยวิธีการ KR-20 อิงกลุ่ม โดยต้องมีค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป
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6.3 วิเคราะห์ เปรียบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นเรื่อ ง การอ่ านตี ค วาม ของนั ก ศึ ก ษาผู้ มี ค วาม
บกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
6.4 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน
โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเยระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
6.5 เรียบเรียงข้อมูล และนาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ประกอบตาราง
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การพั ฒ นาแผนการจั ด การเรีย นรู้เรื่อง การอ่านตี ค วาม สาหรับ นั กศึ กษาผู้มี ค วามบกพร่อ ง
ทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตีความของนักศึกษา ผู้มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
วิธีการสอนของกานเย ที่แบ่งกระบวนการสอนออกเป็น 9 ขั้นตอน
โดยผู้วิจัยได้กาหนดกรอบในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากสภาพปัญหาที่ปรากฏ ดังต่อไปนี้
1. เรียบเรียงเนื้อหาให้กระชับมุ่งนาเสนอเฉพาะประเด็นสาคัญ ในการอ่านตีความ และเนื่องจากองค์
ความรู้เรื่องคาศัพท์ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินมีค่อนข้างจากัด เพื่อให้ผู้เรียนเกิ ดความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงหลีกเลี่ยงการใช้คาศัพท์เฉพาะทางภาษา และเน้นพัฒนาความเข้าใจในระดับ
ถ้อยคาเป็นสาคัญ เพราะการอ่านตีความนั้นผู้เรียนต้องเข้าใจความหมายของถ้อยคาทั้งในลักษณะความหมายตรง
และความหมายแฝง
2. เนื่องจากการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินจะเรียนรู้ได้ดีผ่านการสื่อสารด้วยภาพ
มากกว่าด้วยการใช้ภาษา ผู้วิจัยจึงเน้นการจัดกิจกรรมด้วยการใช้ภาพประกอบการถ่ายทอดเนื้อหา เช่น การยกตัวอย่าง
ภาพประกอบข้อความที่ต้องการจะสื่อความหมาย และเพิ่มการตีความจากรูปภาพแทนการตีความจากข้อความเพียง
อย่างเดียว
3. ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น ต้องอาศัยล่ามภาษามือช่วย
ในการอธิบายเนื้อหา ผู้วิจัยจึงได้จัดทาใบความรู้ เนื้อหาและแบบทดสอบที่เอื้อต่อผู้ช่วยและเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
นาไปค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองได้
จากขอบเขตดังกล่าวข้างต้นจึงได้นาไปสู่การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านตีความ สาหรับ
นักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย จานวนทั้งสิ้น 6 แผน ได้แก่
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตี ความ แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คาศัพท์พื้นฐานสาหรับ การ
ตีความ แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาเจตนา น้าเสียงของสาร แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การตีความจากถ้อยคา
ครั้งที่ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตีความจากถ้อยคา ครั้งที่ 2 และแผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การตีความจาก
ถ้อยคา ครั้งที่ 3
โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ต่อคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่าน
ตีความ สาหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่อง จานวน 6 แผน มีคุณภาพระดับ ดีมาก หัวข้อที่ได้ระดับการประเมิน ดีมาก
คือ องค์ประกอบของแผนมีความครบถ้วน สัมพันธ์กับเนื้อหา วัตถุประสงค์มีความชัดเจน กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้
มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน
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ตอนที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน
โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้
วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย วิเคราะห์จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านตีความ
จานวนทั้งหมด 60 ข้อ โดยวิเคราะห์คิดค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านตีความ
ลาดับที่
กลุ่มเป้าหมาย
คะแนน (60)
1
นักศึกษาคนที่ 1
32
2
นักศึกษาคนที่ 2
33
3
นักศึกษาคนที่ 3
28
ร้อยละ
51.66
ค่าคะแนนเฉลี่ย ( x )
31
S.D.
2.64
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านตีความ
ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย คะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 31
คิดเป็นร้อยละ 51.66
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้
ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน สามารถนาเสนอผลตามตารางได้
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุม่ เป้าหมาย
คะแนน
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
นักศึกษาคนที่ 1
11
32
นักศึกษาคนที่ 2
13
33
นักศึกษาคนที่ 3
15
28
ค่าเฉลี่ย
13
31
S.D
2
2.64

ผลต่าง
21
20
13
18
4.35

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านตีความของ
นักศึ กษาผู้มีค วามบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านตีค วาม
1948
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จานวน 60 ข้อ คะแนนสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 13 คะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ 31 โดยมีค่าความต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน และหลังเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 18
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
ก่อน
หลัง
ผลต่าง
เครื่องหมาย
t
x
y
y-x
นักศึกษาคนที่ 1
11
32
21
+
3 0*
นักศึกษาคนที่ 2
13
33
20
+
นักศึกษาคนที่ 3
15
28
13
+
t =3
รวม
*มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านตีความ ของนั กศึกษาผู้มีค วามบกพร่อง
ทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาผู้มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน สูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ .05
ตอนที่ 4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านตีความ ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้
ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด โดยใช้ T-test for one simple
ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนและค่าเฉลี่ยร้อยละ
ลาดับที่
กลุ่มเป้าหมาย
คะแนนทดสอบ
หลังเรียน(60)
1
นักศึกษาคนที่ 1
32
2
นักศึกษาคนที่ 2
33
3
นักศึกษาคนที่ 3
28
เฉลี่ย
31

ร้อยละ
53.33
55
46.66
51.66

จากตารางที่ 4 พบว่าผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อ ง การอ่ านตี ค วาม ของนั ก ศึ ก ษาผู้ มีค วาม
บกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 51.66 แต่ต่ากว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด
คะแนนหลังสอบ
เกณฑ์ระดับดี
1949

เครื่องหมาย
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กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคนที่ 1
นักศึกษาคนที่ 2
นักศึกษาคนที่ 3
Mdn

+
32
33
28
32

42

≥42

0

3

t

0

จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด พบว่า ค่ามัธยฐาน
ของคะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 32 คะแนน โดยพบว่า เป็นค่าคะแนนสอบที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนด ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 42 คะแนน
อภิปรายผล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตีความภาษาไทย ของนักศึกษา
ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ด้วยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอน ตามแนวคิดของกานเย ผลวิจัย
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการ ได้ยินหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนน
สอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนน ( x ) เท่ากับ 13 คะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนน ( x ) เท่ากับ 31
โดยมีค่าความต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน และหลังเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนน ( x ) เท่ากับ 18 ซึ่งจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น แสดงให้เห็นว่าวิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย สามารถทาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นแต่ไม่ถึงระดับดี โดยสามารถนามาอภิปรายผลได้เป็น 2 ประเด็น คือ การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
วิธีการสอน ตามแนวคิดของกานเย ที่นาไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านตีความ และข้อจากัด
ทางการเรียนรู้ของผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอน ตามแนวคิดของกานเย ที่นาไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องการอ่านตีความ
การจัดการเรียนการสอนของผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น ผู้วิจัยใช้แนวคิดของกานเย ในการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 9 ขั้นตอน เริ่มจากการสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน แจ้งจุ ดประสงค์กระตุ้นให้
ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมก่อนการนาเสนอบทเรียนใหม่ แล้วให้แนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปลงมือ
ปฏิบัติจริง ก่อนการให้ข้อมูลป้อนกลับ หลังจากนั้นก็ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่ได้
กาหนดไว้ จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ ส่งเสริมความแม่นยาและถ่ายโอนการเรียนรู้
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัยใช้แนวคิดการสอนโดยใช้ภาษามือประจาชาติเป็นภาษาแรก
และสอนภาษาประจาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาเขียนเป็นภาษาที่สอง โดยใช้ผู้สอน 2 คน คือผู้วิจัยและล่ามผู้
แปลภาษามื อ เรีย กว่า การสอนแบบสองภาษา (bilingual Method) และได้ จั ด บรรยากาศในการเรีย นรู้แ บบ
เผชิ ญ หน้ า ให้ นั กศึ กษาอยู่ในพื้ น ที่ ที่ เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่ อ ลดการรบกวนด้านการมองเห็ น เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัย ในหัวข้อที่มีความยาก ผู้วิจัยใช้วิธีเขียนแผนจัดการเรื่องรู้ซ้าแต่
เปลี่ยนวิธีการสอนให้หลากหลายและมีการอธิบายซ้าในประเด็นเดิม โดยใช้คาพูดที่แตกต่างออกไปจากครั้งแรกเพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการใช้รูปภาพประกอบข้อความด้วยจานวนที่มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมายของถ้อยคาในลักษณะของการตีความได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ข้อจากัดทางการเรียนรู้ของผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน
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จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านตีความภาษาไทย ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน นั้น ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นแต่ก็
ไม่สามารถไปถึงระดับดี เนื่องจากผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินมีข้อจากัดทางภาษา โดยเฉพาะการอ่าน จากการ
รายงานของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2550) พบว่า ปัญหาการเรียนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ค่อนข้างต่า เนื่องจากผู้เรียนมีปัญหา
ทางการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งการใช้ภาษามือที่มีรูปแบบคาศัพท์และรูปแบบไวยากรณ์ที่แตกต่าง
ออกไป อี ก ทั้ ง การอ่ า นเป็ น เรื่อ งที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาท่ า ทางที่ ผู้ เรีย นรู้จั ก ด้ วยเหตุ ที่ ภ าษามื อ กั บ ตั วอั ก ษรมี
ความสัมพันธ์กันน้อยมาก การเรียนรู้จึงซับซ้อน ต้องการวิธีการสอนเป็นพิเศษเพราะผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้โดย
ธรรมชาติ ต้องอาศัยประสบการณ์ทางภาษาซ้าๆ (มะลิวัลย์ ธรรมแสง. 2550 : 9) ดังนั้นการศึกษาถ้อยคาภาษาไทย
ที่ต้องอาศัยการตีความในลักษณะของความหมายแฝงนั้นเป็นไปได้ยากกว่าการอ่านปกติ เพราะถ้อยคาส่วนใหญ่ไม่มี
ปรากฏในภาษามือ ต้องอาศัยการอธิบายของล่ามผู้แปลภาษามือเป็นสาคัญ เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่อง
แท้ จึงส่งผลให้การเรียนรู้ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิเคราะห์การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตีความ
ของนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย ทาให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยทดลองใช้ในหัวข้ออื่น และทดลองใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบอื่น
2. ผู้วิจัยท่านใดที่มีความสนใจในการใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของกานเย สามารถนาทฤษฎีดังกล่าวไป
ทดลองกับรายวิชาของตนเองได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง
เอกสารอ้างอิง
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
(2548). รายงานการวิจัย การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนโสตศึกษา ปีการศึกษา 2547 . กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภา.
ทิศนา แขมมณี. (2552). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญศรี จุลกาญจน์. (2551). การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนสาหรับนักศึกษาพิการทางหู :รายวิ ช าการออกแบบ
โฆษณา 2 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่. รายงานการวิจัย สาขาวิชาการออกแบบ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
มะลิวัลย์ ธรรมแสง. (2550). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กหูหนวกและระบบวิธีสอน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา
https://deafthaiorg.squarespace.com/s/-c39e.pdf. [2 มิถุนายน 2561].
สุรินทร์ ยอดคาแปง. (2556). รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา
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การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ในรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
A DEVELOPMENT OF LEARNING SKILL BY USING GROUP INVESTIGATION INSTRUCTIONAL
MODEL IN LITERARY CRITICISM OF STUDENT NAKHONRATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY
หทัยวรรณ มณีวงษ์1
Hataiwan Maneewong1
1อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ในรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทยที่ใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้ เป็นกลุ่ม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย ในรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศ
ไทย ที่เรียนรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และรูปแบบการสอนแบบ
บรรยาย ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 80 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนเรื่อง ประวัติ
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การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย และแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปี 2
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคะแนนหลังเรียนของนักศึกษาที่สูงขึ้นเฉลี่ย 16.21 คิดเป็นร้อยละ 81.03 ส่วนผลการ
เปรียบเทียบรูปแบบวิธีการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และวิธีการสอนแบบ
บรรยาย พบว่า นักศึกษาที่ใช้รูปแบบวิธีการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 9.16 แสดงให้เห็นว่า การใช้
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิด
อย่างเต็มที่ โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทาให้ผู้เรียนมีความอยากรู้และแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนมี
โอกาสได้ฝึกความคิด ฝึกการกระทา ทาให้ผู้เรียนรู้วิธีการจัดการระบบความคิดและวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทา
ให้จดจาเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ตนแสวงหาได้นาน และนาไปใช้หรือนาเสนอหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
คาสาคัญ : วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม , วิชาวรรณกรรมวิจารณ์ , การพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
ABSTRACT
This article was conducted according to 2 research objectives: 1) to study learning
achievements of 2-year students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University on the Literature
Criticism subject focusing on the title of literature criticism history in Thailand, in which it was
studied through the group investigation instructional model ; and 2) to compare learning
achievements of 2-year Thai Language major students on the Literature Criticism subject focusing
on the title of literature criticism history in Thailand, in which it was studied through the group
investigation instructional model and the lecture instructional model between post-study and set
criteria for 80 percent. The research instruments consisted of: 1) an instructional plan on the
history of literature criticism in Thailand, and 2) pre-test and post-test. The research participants
were the 2-year Thai Language major students, bachelor of education curriculum.
The research findings showed that the learning achievement of 2-year Thai Language
major students, the sample group ones, was at 100% higher. The score of post-test was averagely
higher, at 16.21 or 81.03%. On the other hand, the comparison between the group investigation
instructional model of Joyce and Weil and the lecture instructional model revealed that the
learning achievement of students who employed the group investigation instructional model was
higher than those who employed the lecture instructional model at 9.16%. It also showed that
the use of group investigation instructional model of Joyce and Weil thoroughly helped students
get more opportunities in developing their thinking skills. In addition, the self-independent study
helped students be eager in searching for more knowledge all the time; the students had
chances in practicing their thinking skills and actions, so it helped them know how to deal with
their thinking process and how to search for knowledge on their own. They could also connect
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their learning outcomes. Therefore, it helped them mesmerize stories and contents that they had
found longer, present, and pass on their knowledge to other people.
Keywords : Group Investigation Instructional Model, Literary Criticism, A development of learning skill
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบของ
การบริหาร การจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งสังคมข้อมูลสารสนเทศหรือที่เรียกกันว่า “ยุค
โลกาภิวัตน์” นั้น ได้ส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งตัวแปรสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ าวคื อความเจริญ ก้าวหน้ าทางวิท ยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่ มี ค วามทั น สมั ยและมี ป ระสิ ท ธิภ าพสู ง รวมไปถึ ง
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสาร ล้วนจาเป็นต่อบริบทของสังคมในปัจจุบัน
ปัจจุบันเป็นยุคของการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้เป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนา
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสู จน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามต้องการ
อย่างได้ผล (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542)
การจัดรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ถือเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อีกทั้ง กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการมีป ฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่นในสังคมด้วย ดัง ที่ เธเลน ( 2552 : 248)
ได้กล่าวว่า สิ่งสาคัญที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกหรือความต้องการที่จะสืบค้นหรือแสวงหาความรู้ คือตัวปัญหา
แต่ปัญ หานั้นต้องมีลักษณะที่มีความหมายต่อผู้เรียนและท้าทายพอที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความต้องการแสวงหา
คาตอบ โดยปัญหาที่กล่าวถึงคือเนื้อหาในบทเรียนที่ผู้เรียนต้องอาศัยการเรียนรู้นอกบทเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งนอกเหนือจากในบทเรียน และสามารถอภิปรายความรู้ความเข้าใจที่ตนหามาร่วมกับผู้อื่นได้
วิชาวรรณกรรมวิจารณ์เป็นรายวิชาบังคับ กลุ่มภาษา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและ หลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ดังนั้นถึงแม้เนื้อหาในการเรียนการสอนจะแตกต่างกันตามวิชาชีพ แต่การจัด
กระบวนการเรียนการสอนไม่ ต่างกันมากนัก โดยเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนมีทั้งหมด 8 บท ได้แก่ บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมและวรรณกรรมวิจารณ์ บทที่ 2 ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมของตะวันตก บทที่ 3
ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมของไทย บทที่ 4 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม บทที่ 5 การวิจารณ์นวนิยายและเรื่องสั้น
บทที่ 6 การวิจารณ์บทร้อยกรอง บทที่ 7 การวิจารณ์ภาพยนตร์ และบทที่ 8 การเขียนบทความวิจารณ์ ซึ่งลักษณะ
ของการเรียนการสอนในแต่ละบทจะเป็นการบรรยายพร้อมกับให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์และการวิจารณ์ แต่มีเพียง
บางบทเท่านั้น ที่ผู้สอนจะเน้นการบรรยายเป็นหลัก โดยเฉพาะบทที่ 3 เรื่อง ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย
ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนในรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ ทาให้ทราบว่าปัญหาที่พบของการเรียนการสอน
แบบบรรยาย คือ ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ อีกทั้งยังจดจาและทาความเข้ าใจกับเนื้อหาได้
ไม่ดีเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการและรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้มากขึ้น พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการสืบสวนและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มของ จอยส์
และวีล (ทิศนา แขมณี. 2545 : 246- 248 ; อ้างอิงจาก จอยส์และวีล, 1996 : 80 - 88) เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนพยายามค้นหาคาตอบจากปัญหาในบทเรียน เพื่อให้เกิด
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ความรู้ความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มมากขึ้น และสามารถนาความรู้นั้นมาเผยแพร่หรืออภิปรายร่วมกันเป็ นกลุ่มกับ
เพื่อนได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เรียน
ในรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการสืบสวนและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
และใช้เนื้อหาบทที่ 3 เรื่อง ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้จากการที่ผู้วิจัยได้รับผิดชอบในการ
สอนนักศึกษาจานวน 2 ห้อง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ผู้วิจัยจึงใช้รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการสืบสวนและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ ม เพื่อ
ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตซึ่งใช้เป็นกลุ่มทดลอง
และศึกษาเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ที่ใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบบรรยายเป็นกลุ่มควบคุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในรายวิชา
วรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทยที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ สืบสอบ
และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
2. เพื่ อ เปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิช าภาษาไทย ในรายวิช า
วรรณกรรมวิ จ ารณ์ เรื่ อ ง ประวั ติ ก ารวิ จ ารณ์ ว รรณกรรมในประเทศไทย ที่ เรี ย นรู ป แบบการเรี ย นการสอน
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และวิธีการสอนแบบบรรยาย ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 80
กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบ
สอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น โดย
การจัดการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม จะมุ่งพัฒนาทักษะในการสืบสอบเพื่อให้
ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นความสนใจหรือความอยากรู้ และช่วยดาเนินการแสวงหาความรู้หรือคาตอบที่
ต้องการ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังภาพ
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
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วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบสอบ
และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ขั้ น ที่ 1 ให้ ผู้ เรีย นเผชิ ญ ปั ญ หาหรือ สถานการณ์ ที่
ชวนให้งุนงงสงสัย
ขั้นที่ 2 ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์นั้น
ขั้นที่ 3 ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการ
แสวงหาความรู้
ขั้นที่ 4 ให้ผู้เรียนดาเนินการแสวงหาความรู้
ขั้ น ที่ 5 ให้ ผู้ เรี ย นวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป ผลข้ อ มู ล
นาเสนอและอภิปรายผล
ขั้ น ที่ 6 ให้ ผู้ เ รี ย นก าหนดประเด็ น ที่ ต้ อ งการสื บ
เสาะหาคาตอบต่อไป

ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ในรายวิ ช าวรรณกรรม
วิจารณ์ เรื่อง ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศ
ไทย ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
สืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
วิธีก ารสอนแบบกระบวนการสื บ สอบและแสวงหาความรู้เป็ น กลุ่ ม หมายถึ ง การเรีย นการสอนที่ ใช้
กระบวนการ 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสัย ขั้นที่ 2 ให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น ขั้นที่ 3 ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 4
ให้ผู้เรียนดาเนินการแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 5 ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล นาเสนอและอภิปรายผล และ
ขั้นที่ 6 ให้ผู้เรียนกาหนดประเด็นที่ต้องการสืบเสาะหาคาตอบต่อไป
วิชาวรรณกรรมวิจารณ์ หมายถึง รายวิชาบังคับที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิตและหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยในงานวิจั ยนี้จะเลือกเฉพาะเนื้อหาใน
บทที่ 3 คือ ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย เท่านั้น
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต และศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผู้เรียนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบ และสังเกตพฤติกรรม
หลังจากที่ได้เรียน เรื่องประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย โดยใช้ วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบสอบ
และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ในรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เรียนวิชา
วรรณกรรมวิจารณ์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2 หมู่เรียน ได้แก่ p1 นักศึกษาหลักสูตรศิลป
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ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 39 คน และ p2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จานวน 29 คน รวม 68 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน p2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 29 คน ได้มาจากการสุ่มแบบ Cluster Random Sampling คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม คือ หมู่เรียน p1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 39 คน โดยกลุ่มทดลอง
ใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และกลุ่มควบคุมใช้วิธีการ
สอนแบบบรรยาย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบกระบวนการสืบสอบ และ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้และใบความรู้ โดยวิธีการสอนแบบ
กระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
2.2 เครื่องมือ ที่ ใช้ ในการวัดผล ได้แ ก่ แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ท างการเรียน เรื่อง ประวัติก าร
วิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย
3. การดาเนินการทดลอง
ในการดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการทดลอง ดังนี้
3.1 ขั้นก่อนดาเนินการทดลอง
3.1.1 ชี้แจงวัต ถุ ป ระสงค์ การทดลอง การจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนที่พั ฒ นาทักษะการ
เรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
3.1.2 ก่อนทดลองให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย
3.2 ขั้นดาเนินการทดลอง
3.2.1 การจัดการเรียนการสอนตามแผน โดยวิธีการสอนแบบกระบวนการสืบสอบ และแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม มีขั้นตอนการจัดการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสัย
- แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 6 กลุ่ม ในจานวนเท่า ๆ กัน
- ผู้สอนเริ่มตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่เนื้อหาว่า “รู้จักความหมายของการวิจารณ์วรรณกรรม
หรือไม่” และ “รู้หรือไม่ว่าการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร”
ขั้นที่ 2 ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อคาถามที่ผู้สอนถามไปในตอนเริ่มต้น และ
ร่วมกันอภิปรายคาตอบที่แต่ละกลุ่มได้ตอบและแสดงความคิดเห็น จากนั้นผู้สอนได้อธิบายและสอดแทรกความรู้
เพิ่มเติมจากแนวคาตอบของผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้
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- เมื่อผู้เรียนเริ่มเข้าใจและสนใจในการอธิบายเพิ่มเติมจากผู้สอนแล้ว ให้แต่ละกลุ่มจับ
ฉลากเพื่อเลือกหัวข้อประวัติการวิจารณ์ วรรณกรรมที่แบ่งเป็นยุคสมัย จากนั้นร่วมกันศึกษาและหาความรู้เรื่อง
ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในยุคที่ตนจับฉลากได้ เพื่อมาอภิปรายร่วมกันอีกครั้ง
ขั้นที่ 4 ให้ผู้เรียนดาเนินการแสวงหาความรู้
- ผู้เรีย นแต่ ล ะกลุ่ มแสวงหาความรู้จ ากสื่อ ต่ าง ๆ รวมถึงใบความรู้ที่ เรื่อ งประวัติ การ
วิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทยที่ผู้สอนแจกให้
ขั้นที่ 5 ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล นาเสนอและอภิปรายผล
- เมื่ อ แต่ ล ะกลุ่ ม ได้ ศึ ก ษาและแสวงหาความรู้เรีย บร้อ ยแล้ ว ให้ น าข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มา
วิเคราะห์และสรุปออกมาในรูปแบบของ Mind Mapping แล้วนาเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ได้เรียนรู้ และร่วมกัน
อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความซึง่ กันและกัน
ขั้นที่ 6 ให้ผู้เรียนกาหนดประเด็นที่ต้องการสืบเสาะหาคาตอบต่อไป
3.3 ขั้นหลังดาเนินการทดลอง
3.3.1 ให้ทาแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติการ
วิจารณ์วรรณกรรม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการสอนตามแผน
เรียบร้อยแล้ว การดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบกระบวนการสืบสอบ และแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม
4.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ประวัติการ
วิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย
4.3 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ใ ช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และวิธีการสอนแบบบรรยาย โดยนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาคิดระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 80
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม า ในรายวิชา
วรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทยที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
สืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
1.1 วิเคราะห์การพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย ในรายวิชา
วรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง ประวั ติการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย โดยวิเคราะห์จากการสังเกต กระบวนการ
สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม คือ
1.1.1 ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสัย
1.1.2 ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น
1.1.3 ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้
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1.1.4 ให้ผู้เรียนดาเนินการแสวงหาความรู้
1.1.5 ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล นาเสนอและอภิปรายผล
1.1.6 ให้ผู้เรียนกาหนดประเด็นที่ต้องการสืบเสาะหาคาตอบต่อไป
สามารถสรุปผลในรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ได้ดังนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่การถูกกระตุ้นด้วยการตั้งคาถามของครูผู้สอนจาก
แนวคาถามท้ายใบความรู้ เพื่อให้เกิดความสงสัยและต้องการหาคาตอบ จากนั้นนักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ก่อนที่จะวางแผนช่วยกันในการหาคาตอบและแสวงหาความรู้ โดยศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ครูผู้สอนแจกให้
เมื่อได้แนวคาตอบแล้วจึงร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย พร้อมสรุปคาตอบที่ได้จากการร่วมกันแสวงหาความรู้
1.2 วิ เคราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าภาษาไทย ในรายวิ ช า
วรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย โดยวิเคราะห์จากการสังเกต กระบวนการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทาแบบทดสอบเรื่อง ประวัติการ
วิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
คะแนนก่อนเรียน X1
คะแนนหลังเรียน X2
ผลต่าง D
ที่
ชื่อ-สกุล
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
20
100
20
100
20
100
1 นางสาวกฤษณา บุตรศรีภูมิ
12
60
16
80
4
20
2 นางสาวจิณณพัต โพธินาม
10
50
15
75
5
25
3 นางสาวจิดาภา กึ่งสาโรง
14
70
18
90
4
20
4 นางสาวจินตา วารี
12
60
18
90
6
30
5 นางสาวจุฬารักษ์ หนุนกระโทก
13
65
18
90
5
25
6 นางสาวชลธิชา บุรานันท์
11
55
16
80
5
25
7 นางสาวชิษณุชา ศิริวัฒน์
12
60
17
85
5
25
8 นางสาวณัฐวรา แซ่เต็ง
10
50
16
80
6
30
9 นางสาวทัศนีย์ ระไหวนอก
10
50
14
70
4
20
10 นางสาวธนัตดา มณีกระโทก
11
55
18
90
7
35
11 นางสาวธัญวรรณ จันทร์พิทักษ์
8
40
14
70
6
30
12 นางสาวธันยพร ปานาลาด
10
50
16
80
6
30
13 นางสาวเบญจวรรณ์ ผลทิพย์
12
60
18
90
6
30
14 นางสาวเบญจวรรณ ราชตราชู
9
45
14
70
5
25
15 นางสาวเบญจาพร หินโม
12
60
16
80
4
20
16 นางสาวรัชนก ภูจานง
12
60
18
90
6
30
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ที่

ชื่อ-สกุล

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

นางสาวสายชล แทวกระโทก
นางสาวสุจิรา ชัยปรีดา
นางสาวสุนิษา เหล่าบุรี
นางสาวสุภาวนาถ อุดชา
นางสาวอภิรญา ฐานวิสัย
นางสาวอัญธิตกา น้อยลา
นายกิตติพิสิฐ เพ็งสูงเนิน
นายกิตติมศักดิ์ สุภารัตน์
นายธนากร ปะติคา
นายธีรพงศ์ สายทรัพย์
นายพีรพล ชานาญกุล
นางสาวจิรวรรณ เขื่อนงูเหลือม
นางสาวชุติมา ชิดกระโทก
เฉลี่ย

คะแนนก่อนเรียน X1
คะแนน
ร้อยละ
20
100
10
50
11
55
12
60
12
60
10
50
9
45
10
50
11
55
11
55
10
50
13
65
10
50
11
55
10.97
54.83

คะแนนหลังเรียน X2
คะแนน
ร้อยละ
20
100
14
70
16
80
18
90
17
85
15
75
15
75
15
75
18
90
17
85
15
75
18
90
15
75
15
75
16.21
81.03

ผลต่าง D
คะแนน
ร้อยละ
20
100
4
20
5
25
6
30
5
25
5
25
6
30
5
25
7
35
6
30
5
25
5
25
5
25
4
20
5.24
26.21

จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ของนักศึกษาจานวน 29 คน สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนของ
นักศึกษาสูงขึ้นเฉลี่ย 16.21 คิดเป็นร้อยละ 81.03
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง ประวัติการวิจารณ์
วรรณกรรมในประเทศไทย ของนัก ศึ กษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย ที่สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย
สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบได้ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทาแบบทดสอบเรื่อง ประวัติการ
วิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบบรรยาย
คะแนนก่อนเรียน X1 คะแนนหลังเรียน X2
ผลต่าง D
ที่
ชื่อ-สกุล
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ100
20
100
20
100
20
12
60
17
85
5
25
1 นางสาวกรวรินท์ เก่าพิมาย
11
55
14
70
3
15
2 นางสาวจิราภรณ์ พวงสันเทียะ
14
70
17
85
3
15
3 นางสาวจุฑามาศ การเพียร
1960
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ที่

ชื่อ-สกุล

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

นางสาวชลิตา มุ่งฝากกลาง
นางสาวเต็มสิริ ศิลปะ
นางสาวธีรดา ไกรสุวรรณ
นางสาวนริศรา ดอกสันเทียะ
นางสาวนาตยา สิมกันยา
นางสาวนิลาวัลย์ ประจิตร
นางสาวนุสบา ขุยชัยภูมิ
นางสาวบุษบา กูลพิมาย
นางสาวปัทมาวดี เลิศสันเทียะ
นางสาวพรหมพิลาส เป็นพันธกุล
นางสาวเพ็ญนภา ตรวจมรรคา
นางสาววรรณิศา มูลมณี
นางสาววรารัตน์ ไชยสงค์
นางสาวศรีนวล นานา
นางสาวศศิธร แป้งนวล
นางสาวสิมารัตน์ กอเผือกกลาง
นางสาวสุนิสา ภูมิคอนสาร
นายนันทวัฒน์ แก้วประสงค์
นายฤทธิเกียรติ แก้วศรี
นายวุฒินันท์ ภูมิไธสง
นางสาวจีรนันท์ ทองกลาง
นางสาวอาภา เวหน
นางสาวชารินา เห็มพรม
นางสาวณัชชา แสงรัตนพงษ์
นางสาวณัฐธิดา เกาะโค้ง
นางสาวณัฐภรณ์ ประเสริฐยิ่ง
นางสาวธิติญา นกสามเมือง
นางสาวนริศรา แก้วดอนรี
นางสาวนิภาพร กลางพิมาย
นางสาวเบญญา เรือนอินทร์
นางสาววรรณนิภา ก้านค้างพลู
นางสาวสุพรรณษา เพลียสูงเนิน

คะแนนก่อนเรียน X1
คะแนน ร้อยละ
20
100
10
50
9
50
9
45
15
75
10
50
10
50
14
70
10
50
11
55
7
35
11
55
13
65
10
50
8
40
9
45
10
50
15
75
10
50
9
45
9
45
12
60
11
55
10
50
11
55
13
65
13
65
10
50
12
60
8
40
13
65
12
60
11
55
1961

คะแนนหลังเรียน X2
ผลต่าง D
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ100
20
100
20
14
70
4
20
14
70
5
25
10
50
1
5
18
91
3
17
12
60
2
10
14
70
4
20
18
91
4
22
14
70
4
20
16
80
5
25
9
45
2
10
16
80
5
25
16
82
3
17
11
55
1
5
14
70
6
30
10
50
1
5
12
60
2
10
16
80
1
5
14
70
4
20
12
60
3
15
12
60
3
15
15
75
3
15
16
80
5
25
16
80
6
30
16
80
5
25
16
80
3
15
15
75
2
10
14
70
4
20
16
82
4
22
12
60
4
20
17
85
4
20
16
80
4
20
15
75
4
20
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ที่
36
37
38
39

ชื่อ-สกุล
นางสาวอรทัย เหมือนจันทึก
นางสาวอักษรไทย สิงหวิสัย
นายอนุวัฒน์ เพรชกระโทก
นายอิสรพงษ์ คาฟู
เฉลี่ย

คะแนนก่อนเรียน X1
คะแนน ร้อยละ
20
100
10
50
10
50
9
45
8
40
10.74
53.85

คะแนนหลังเรียน X2
ผลต่าง D
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ100
20
100
20
15
77
5
27
14
70
4
20
14
70
5
25
12
60
4
20
14.33
71.87
3.59
18.21

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายของนักศึกษา
จานวน 39 คน สูงขึ้นเฉลี่ย 14.33 คิดเป็นร้อยละ 71.87
จากตารางคะแนนข้างต้น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ เรื่อง ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมใน
ประเทศไทย ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าภาษาไทย ที่ ส อนโดยใช้ รูป แบบการเรีย นการสอน
กระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย
กลุม่
ค่า X2 (เฉลี่ย)
การเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
81.03
การเรียนการสอนแบบบรรยาย
71.87
ค่าความต่าง
9.16
จากตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม สูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ใช้การเรียนการสอนแบบ
บรรยาย คิดเป็นร้อยละ 9.16

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ในรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ใช้
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสื บสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคะแนน
หลังเรียนของนักศึกษาที่สูงขึ้นสูงขึ้นเฉลี่ย 16.21 คิ ดเป็นร้อยละ 81.03 ซึ่งผลสัมฤทธิ์สู งกว่านักศึ กษาหลักสูตร
1962
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ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 9.16 จากผลการวิจัย
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ถือว่า
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิด การสืบ
สอบแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่ตนหาได้ นักศึกษาจึงมีพัฒนาการในการคิดวิเคราะห์
มากขึ้นในการทาแบบทดสอบ ดังที่ ครูนรัญญา (ออนไลน์ : 2556) ได้กล่าวถึงข้อดีของการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ว่าการเรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบ
สอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม นับว่าเป็นการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสได้
พัฒ นาความคิ ดอย่างเต็มที่ โดยการศึ กษาค้ นคว้าด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนมีความอยากรู้และแสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิด ฝึกการกระทา ทาให้ผู้เรี ยนรู้วิธีการจัดการระบบความคิดและวิธีแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองทาให้ความรู้คงทน และถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ กล่าวคือทาให้จดจาเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ตนแสวงหา
ได้นาน และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือนาเสนอหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ด้วย
เอกสารอ้างอิง
ครูนรัญญา. (2556). รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม. [อ อ น ไ ล น์ ].
แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/naranya2010/2-2 [29 ธันวาคม 2560]
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. (2541). ประวัติวรรณคดีวิจารณ์ไทย พ.ศ. 2325-2525. กรุงเทพฯ : พิมพ์ลักษณ์.
ดวงเดือน เทพนวล. (2557). การพั ฒ นาพฤติกรรมด้านความสัมพั น ธ์ระหว่างบุ ค คลและความรับ ผิดชอบของ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ โดยใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบกระบวนการกลุ่ ม . เชี ย งใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ดวงมน จิตร์จานงค์. (2556). วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น.
ทิศนา แขมมณี. (2542). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
_______. (2553). หนังสือศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ :
ด่านสุทรธาการการพิมพ์.
นัทธ์หทัย ปัญเจริญ. (2554). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ . วิจัย
การเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่.
นิลมณี พิทักษ์ และคณะ. (2550). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด กลุ่มสาระสั งคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข. (2548). การเรียนรู้ที่เน้นสมอง : เทคนิคบูรณาการสมองครบส่วนและพหุปัญญา. กรุงเทพฯ
: เลี่ยงเชียง.
เปลื้อง ณ นคร. (2506). ประวัติวรรณคดีไทยสาหรับนักศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
เยาวพา เดชะคุปต์. (2550). การพัฒนารูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้สาหรับการจัดการศึกษาในบริบทของ
สังคมไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://vongsasunt.multiply.com/journal/item/18/18 [14
กรกฎาคม 2560]
วั ฒ นาพร ระงั บ ทุ ก ข์ . (2542). เทคนิ ค และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2.
กรุงเทพฯ : คอมพิวเตอร์กราฟฟิค.

1963

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ศึกษานิเทศก์, หน่วย. กรมสามัญศึกษา. (2537). รายงานการวิจัยการสร้างรายวิชาการคิดเป็น. ก รุ ง เท พ ฯ : ก รม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
สถิตย์ ประสาร. (2545). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิช าสังคมศึ กษา ระหว่างการสอนโดยใช้
บทเรี ย นส าเร็ จ รู ป กั บ การสอนแบบปกติ เรื่ อ ง ปั ญ หาการสู้ ร บในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2. [ออนไลน์ ]. แหล่ ง ที่ ม า : http://www.ssk.ac.th/modules.php?op=modload
&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=176&page=1 [14 มกราคม 2560]
สุวิทย์ มูลคาและอรทัย มูลคา. (2545). วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.
สมลักษณ์ เทศประสิทธิ์ . (2553). การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม. [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : https://sites.
google.com/site/khunkrunong/n1-1 [14 มกราคม 2560]

การวิเคราะห์บริบทชุมชนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ในตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย
และตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
THE COMMUNITY CONTEXT ANALYSIS USING SPATIAL DATA IN TAMBON KRABUENG YAI
AMPHOE PIMAY AND TAMBON HINDAD AMPHOE HUAI THALAENG NAKHON RATCHASIMA
PROVINCE
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อวิเคราะห์บริบทชุมชนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตตาบลกระเบื้อง
ใหญ่ อาเภอพิมาย และตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาสาหรับสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สร้างขึ้นจานวน 20 ชั้นข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์ระดับศักยภาพของชุมชน
ในด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าคุณประโยชน์มนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต จากปัจจัยทั้งสิ้น
18 ปัจจัยด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าศักยภาพรวมของพื้นที่ตาบลกระเบื้องใหญ่มี
ระดับศักยภาพเชิงพื้นที่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 41.76 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพปานกลาง
ร้อยละ 44.64 และระดับศักยภาพต่า ร้อยละ 13.61 ตามลาดับ ศักยภาพโดยรวมของพื้นที่ตาบลหินดาด พบว่า
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลหินดาดมีระดับศักยภาพอยู่ในระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 40.81 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ
ระดับศักยภาพระดับปานกลาง ร้อยละ 37.24และระดับศักยภาพสูงร้อยละ 21.95 ตามลาดับ
คาสาคัญ : บริบทชุมชน, ข้อมูลเชิงพื้นที่, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, จังหวัดนครราชสีมา
ABSTRACT
The objectives of this research to context analysis of Tumbon Krabueng Yai Amphoe
Pimay and Tumbon Hindad Amphoe Huytalang Nakhon Ratchasima using spatial data and create
thematic mapping for support physical planning. The data collection process is led by
community participation, in addition, to create 20 layers in spatial database. Established for
community evaluation of 18 factors in 4 main context, Physical Resource, Biological Resource,
Human Use Value and Quality of life. The results from this study also revealed that. 1) The
potentiality of Tambon Krabueng Yai was highly 41.76 percent, moderately 44.64 percent and
lowly 13.61 percent. 2) The potentiality of Tambon Hindad was lowly 40.81 percent, moderately
37.24 percent and highly 21.95 percent.
Keywords : Community context, Spatial data, GIS, Nakhon Ratchasima Province

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจ จั ยสาคั ญ ในการพั ฒ นาชุ มชนก็คื อการเข้าใจสภาพปั ญ หาและความต้องการของคนในชุ มชน รู้จั ก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างดี ในอดีตการเข้าใจ
สภาพต่างๆเหล่านี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ชาวบ้านหรือนักพัฒนาได้ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนั้นมาก่อน แต่ก็เป็นเพียง
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ความเข้าใจในขอบเขตกว้างๆ หรือรู้ว่าเป็นปัญหาแต่ไม่เคยตระหนัก หรืออาจรู้เ รื่องดีเป็นบางด้านไม่เพียงพอที่จะ
วางแผนหรือกาหนดโครงการพัฒนาชุมชนได้อย่างละเอียดชัดเจน (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์. 2554)
การศึกษาชุมชนเป็นการศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับชุมชนได้อย่างเป็นระบบว่า ชุมชนนั้นมีสภาพโดยรวม
เป็นอย่างไร มีเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อม รูป แบบการผลิต หรือทามาหากิน มีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในชุมชนเป็นอย่างไร องค์กรชาวบ้านมีอย่างไร มีเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อม รูปแบบการผลิต หรือการทามาหากิน
มีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนอย่างไร ชุมชนมีองค์ความรู้ที่ได้สะสมมาอย่างไร มีวิธีการ มีศักยภาพ
อย่างไรในการแก้ปัญหา และมีปัจจัยอะไรที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางและรูปแบบความสัมพันธ์ ข้อมูล
เหล่านี้ ถ้าสามารถเก็บรวบรวมก็จะนามาซึ่งความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
(ชยันต์ วรรธนะภูติ. 2536)
ในการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการบริหารจัดการโดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีความสาคัญอย่างยิ่งยวด การนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
(Geo-informatics) ซึ่งเป็นกระบวนการ ทางเทคนิคหรือวิชาการสมัยใหม่ที่นาคอมพิวเตอร์มาใช้รวบรวม จัดเก็บ
และการจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถระบุ ถึงตาแหน่งหรือสถานที่ในภาคพื้นดินได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง
มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทาระบบฐาน ข้อมูลบริบทชุมชนทางด้านทรัพยากร (Resource Mapping) ตลอดจน วิถีชุมชน
ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ทั ก ษะและความช านาญการ ของคนในชุ ม ชน (Skill Mapping) ล้วนมี ค วามสาคั ญ และเป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผน และการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และยกระดับ
คุณ ภาพชีวิตของคนในชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการวิเคราะห์บริบทชุมชนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตตาบล
กระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย และตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาสาหรับสนับสนุนการวางแผน
พั ฒ นาซึ่ งเป็ น ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาบริบ ทชุ ม ชนเพื่ อ การวางแผนพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ ในเขตต าบลกระเบื้ อ งใหญ่
อาเภอพิมาย และตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์บริบทชุมชนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย และตาบลหินดาด
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาสาหรับสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
วิธีดาเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
ตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอาเภอพิมาย มีเนื้อที่
ประมาณ 71.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 44,750 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความสูงระหว่าง 151-159
เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลางมีอาณาเขตครอบคลุม 11 หมู่บ้าน จานวนประชากรปี พ.ศ. 2557 มีจานวนทั้งสิ้น
6,321 คน เป็นประชากรหญิ ง 3,228 คนและประชากรชาย 3,093 คน ตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมาเนื้อที่ประมาณ 74 ตารางกิโลเมตรหรือพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 46,250 ไร่ ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน
ทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน จานวนประชากรปี พ.ศ. 2557 มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 7,555 คน แยกเป็น ชาย 3,848 คน
หญิง 3,707 คน
2. การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลเชิงบรรยาย มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดชั้นข้อมูลประกอบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
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ชุดข้อมูล
รัฐกิจ

กายภาพ

สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภัยพิบัติ
โครงการพัฒนา

ชั้นข้อมูล
ขอบเขตตาบลกระเบื้องใหญ่
ขอบเขตหมู่บ้าน
ตาแหน่งหมู่บ้าน
ภูมิประเทศ
ลักษณะทางธรณีวิทยา
ชุดดิน
แหล่งน้าผิวดิน
ทรัพยากรแร่
สถานบริการสุขภาพ
สถานศึกษา
ศาสนสถาน
ระบบคมนาคมขนส่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2543
การใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2554
พื้นที่น้าท่วม
พื้นที่ภัยแล้ง
พื้นที่การแพร่กระจายดินเค็ม
โครงการพัฒนา

แหล่งทีม่ าของข้อมูล
กรมแผนที่ทหาร
โครงการ GIS Korat
กรมแผนที่ทหาร
กรมแผนที่ทหาร
กรมทรัพยากรธรณี
ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ GIS Korat
กรมทรัพยากรธรณี
โครงการ GIS Korat
โครงการ GIS Korat
โครงการ GIS Korat
โครงการ GIS Korat
โครงการ GIS Korat
ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ GIS Korat
โครงการ GIS Korat
โครงการ GIS Korat
แผนพัฒนา 3 ปี

3. การสารวจข้อมูลบริบทชุมชน
การวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการสารวจข้อมูลในภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุติยภูมิและ
เก็บค่า พิกัดของแหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมกับการใช้วิธีการสารวจชุมชนในพื้นที่ศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่ และการสัมภาษณ์ เพื่อสารวจข้อมูลบริบทชุมชนด้วยโดยใช้เครื่องมือ
คือแบบสารวจข้อมูลชุมชน
4. การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
การจัดทาชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งสิ้น 18 ชั้นข้อมูลโดยรูปแบบข้อมูลภายในฐานข้อมูลชุดนี้ถูกสร้างขึ้ นมา
เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย โดยจัดเก็บเป็นรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ ข้อมูล *.shp ที่สนับสนุนการใช้งาน
ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง (ArcMap, ArcView, QGIS)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่บริบทชุมชน
ในการวิจัยครั้งนี้ได้จาแนกบริบทชุมชนที่จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ด้านได้แก่ บริบทในด้าน
ทรัพยากรกายภาพ (Physical Resource) บริบทในด้านทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resource) บริบทในด้านคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Value) และบริบทในด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต (Quality of life) จากนั้น
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ทาการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ทั้ง 2 ตาบลในบริบททั้ง 4 ด้านที่กล่าวมา มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้
4.1 การจัดกลุ่มข้อมูลเชิงพื้นที่
ทาการจัดกลุ่มข้อมูล (Data Classify) เชิงพื้นที่ที่ได้จากฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อนาไปวิเคราะห์
บริบทชุมชนทั้ง 4 ด้านโดยในการวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวทางในการจัดกลุ่มข้อมูลของ ฉัตรพงษ์ เฉยไสย (ฉัตรพงษ์
เฉยไสย. 2551) ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มแผนที่ศักยภาพให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นประเภทตาบล เพื่อนาไปใช้
สนับสนุนการวางแผนพัฒนาพื้นที่ รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายละเอียดชุดข้อมูลแผนที่ศักยภาพ
ชุดข้อมูล
ชื่อปัจจัย
P1
ทรัพยากรกายภาพ
P2
(Physical Resource)
P3
P4
P5
ทรัพยากรชีวภาพ
B1
(Biological Resource)
B2

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
(Human Use Value)

คุณค่าคุณภาพชีวิต
(Quality of life)

รายละเอียด
ความลาดชัน
ลักษณะทางธรณีวิทยา
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
แหล่งน้าผิวดิน
ทรัพยากรแร่ธาตุ
พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
พื้นที่ป่าสาธารณะ

H1

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

H2

พื้นที่เกษตรกรรม

H3
H4
H5
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

การคมนาคมขนส่ง
น้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค
ไฟฟ้า
การมีงานทาของประชากรในพื้นที่
ที่ดินทากิน
สภาพสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน
การบริการด้านการศึกษา
การบริการด้านสุขภาพ

4.2.

การให้คะแนนศักยภาพของพื้นที่
ให้ค่าคะแนนศักยภาพของพื้นที่ในแต่ละชั้นข้อมูลออกเป็น 3 ระดับจากการคานวณโดยใช้วิธี
Natural Breaks และในปัจจัยที่ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล กชช.2 ค. จะให้คะแนนตามที่ กชช.2 ค. กาหนดดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ศักยภาพต่าหรือ มีปัญหามาก
1968
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2 คะแนน หมายถึง ศักยภาพปานกลาง หรือ มีปัญหาปานกลาง
3 คะแนน หมายถึง ศักยภาพสูง หรือ ไม่มีปัญหา
ตารางที่ 3 ค่าระดับคะแนนศักยภาพของพื้นที่
ความลาดชัน (P1)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
ความลาดชัน
0-2 เปอร์เซ็นต์
2-5 เปอร์เซ็นต์
> 5 เปอร์เซ็นต์, พื้นที่อื่นๆ
ลักษณะทางธรณีวิทยา (P2)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
การกระจายของหินที่เป็นแหล่งแร่และวัสดุ ตะกอนหรือหินอื่นๆ
ก่อสร้าง
หมวดหินโคกกรวด / หินอัคนีชนิดบะซอลต์ /
หมวดหินพระวิหาร / ภูพาน (วัสดุก่อสร้าง)
หมวดหินมหาสารคาม (เกลือหิน)
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (P3)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
สูง
ปานกลาง-ปานกลางค่อนข้างต่า, ต่า-ค่อนข้างต่า
ไม่สารสารถจาแนกได้
แหล่งน้าผิวดิน (P4)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
ความหนาแน่นของลาน้าและแหล่งน้า
> 0.7 ตร.กม.
400 – 300 ตร.กม.
< 200 ตร.กม.
ทรัพยากรแร่ธาตุ (P5)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
การกระจายของทรั พ ยากรแร่ ที่ ส ามารถ แร่หล็ก แร่ยิปซัม แร่ทองแดง แร่เอมเมอรี่นามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใช้ในการ ซิลลิมาไนต์
พาณิชยกรรม
เกลือหิน หินปูน หินอ่อน ดินเหนียวแดง แร่
เหล็ก หินกาบ ทรายก่อสร้าง
ไม่พบ/ไม่มีข้อมูล
พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (B1)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
พื้ น ที่ ป ลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ได้ แ ก่
> 0.7 ตร.กม.
ข้ า วนาปี มั น ส าปะหลั ง ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์
0.3 – 0.7 ตร.กม.
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และอ้อย

< 0.3 ตร.กม.
พื้นที่ป่าสาธารณะ (B2)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
พื้นที่ป่าสาธารณะ
> 15 ไร่
3 - 15 ไร่
< 3ไร่, ไม่มีพื้นที่ป่าสาธารณะ
พื้นที่ชุมชน (H1)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับรองรับการขยายตัว > 3.50 ตร.กม.
ของชุมชน
0.15 – 3.50 ตร.กม.
< 0.15 ตร.กม.
พื้นที่เกษตรกรรม (H2)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
พื้นทีเ่ กษตรกรรม
> 0.7 ตร.กม.
0.3 – 0.7 ตร.กม.
< 0.3 ตร.กม.
การคมนาคมขนส่ง (H3)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
ระดับการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งตาม
มาก
การประเมินจากฐานข้อมูล กชช.2 ค.
ปานกลาง
น้อย
น้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค (H4)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
ระดับการพัฒนาด้านน้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค
มาก
ตามการประเมินจากฐานข้อมูล กชช.2 ค.
ปานกลาง
น้อย
ไฟฟ้า (H5)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
ระดับ การพั ฒ นาด้ านไฟฟ้ าตามการประเมิ น
มาก
จากฐานข้อมูล กชช.2 ค.
ปานกลาง
น้อย
การมีงานทาของประชากรในพื้นที่ (Q1)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
การมีงานทาของประชากรในพื้นที่ ตามการ
มาก
ประเมินจากฐานข้อมูล กชช.2 ค.
ปานกลาง
1970
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น้อย
ที่ดินทากิน (Q2)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
ที่ดินทากิน ตามการประเมินจากฐานข้อมูล
มาก
กชช.2 ค.
ปานกลาง
น้อย
สภาพสิ่งแวดล้อม (Q3)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามการประเมิ น จาก
มาก
ฐานข้อมูล กชช.2 ค.
ปานกลาง
น้อย
ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน (Q4)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน
มาก
ปานกลาง
น้อย
การบริการด้านการศึกษา (Q5)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
พื้นที่ให้บริการด้านการศึกษา
< 500 เมตร
500-2,000 เมตร
> 2,000 เมตร
การบริการด้านสุขภาพ (Q6)
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทข้อมูล
พื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพ
< 5,000 เมตร
5,000-10,000 เมตร
>10,000 เมตร
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4.3 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
ท าการซ้ อ นทั บ ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะกลุ่ ม ปั จ จั ย โดยประยุ ก ต์ ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ร่ว มกั บ
หลักการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (Potential Surface Analysis) และวิธีการซ้อนทับข้อมูล (Overlay analysis)
ตามสมการดังนี้ (ประวิทย์ จันทร์แฉ่ง. 2553)
S = W1 R1 + W2 R2 + W3 R3 +…+ Wn Rn
โดยที่ W = ค่าคะแนนความสาคัญของปัจจัยหลัก R = ค่าคะแนนของปัจจัยย่อย n = จานวนปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่บริบทชุมชน
1. ตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย
ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resource) พื้นที่ส่วนใหญ่ ของตาบลกระเบื้องใหญ่ มีระดับศักยภาพ
ทรัพยากรทางกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 77.20 รองลงมาคือ ระดับศักยภาพสูง ร้อยละ 12.33
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และระดับศักยภาพต่า ร้อยละ 10.48 โดยหมู่บ้านที่พื้นที่ระดับศักยภาพทรัพยากรทางกายภาพสูง เป็นอันดับที่หนึ่ง
คือ บ้านโนนทอง ร้อยละ 8.52 รองลงมาคือบ้านจบก ร้อยละ 3.78 (ภาพที่ 1)
ทรั พ ยากรทางชี ว ภาพ (Biological Resource) พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ข องต าบลกระเบื้ อ งใหญ่ มี ร ะดั บ
ศักยภาพทรัพยากรทางชีวภาพในระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 39.95 รองลงมาคือ ระดับศักยภาพภาพสูง ร้อยละ 37.96
และระดับศักยภาพปานกลาง ร้อยละ 22.10 ตามลาดับ โดยหมู่บ้านที่พื้นที่ระดับศักยภาพทรัพยากรทางชีวภาพสูง
เป็นอันดับที่หนึ่ง คือ บ้านเตย ร้อยละ 37.92 (ภาพที่ 2)
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Value) พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลกระเบื้องใหญ่ มีระดับ
ศักยภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.53 รองลงมาคือ ระดับศักยภาพต่า
ร้อยละ 23.54 และระดับศักยภาพสูง ร้อยละ 15.92 ตามลาดับ โดยหมู่บ้านที่พื้นที่ระดับศักยภาพคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์สูง เป็นอันดับที่หนึ่ง คือ บ้านตาแย ร้อยละ 15.91 (ภาพที่ 3)
คุณค่าคุณภาพชีวิต (Quality of life) พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลกระเบื้องใหญ่ มีระดับศักยภาพคุณค่า
คุณภาพชีวิต ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.41 รองลงมาคือ ระดับศักยภาพสูง ร้อยละ 26.20 และระดับ
ศักยภาพต่า ร้อยละ 20.40 ตามลาดับ โดยหมู่บ้านที่พื้นที่ระดับศักยภาพคุณค่าคุณภาพชีวิตสูง เป็นอันดับที่หนึ่ง คือ
บ้านตาแย ร้อยละ 12.62 รองลงมา คือบ้านเตย ร้อยละ 7.52และบ้านโนนเสว ร้อยละ 5.19 ตามลาดับ (ภาพที่ 4)
2. ตาบลหินดาด อาเภอ ห้วยแถลง
ทรัพยากรทางกายภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลหินดาด มีระดับศักยภาพทรัพยากรทางกายภาพ อยู่ใน
ระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 43.49 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพปานกลาง ร้อยละ 38.90 และระดับ
ศักยภาพสูง ร้อยละ 17.61 ตามลาดับ โดยหมู่บ้านที่พื้นที่ระดับศักยภาพทรัพยากรทางกายภาพสูง เป็นอันดับที่หนึ่ง
คื อ บ้ านเมื อ งเพชร ร้อยละ 4.14 รองลงมาคื อบ้ านสะพานทอง ร้อ ยละ 2.20 และบ้ านหนองม่ วง ร้อ ยละ 1.88
ตามลาดับ (ภาพที่ 5)
ทรัพยากรทางชีวภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลหินดาด มีระดับศักยภาพทรัพยากรทางชีวภาพสูง คิดเป็น
ร้อยละ 56.09 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพต่า ร้อยละ 33.11 และระดับศักยภาพปานกลางร้อยละ
10.81 ตามลาดับ โดยหมู่บ้านที่พื้นที่ระดับศักยภาพทางชีวภาพสูง เป็นอันดับที่หนึ่ง คือ บ้านหลุมดิน ร้อยละ 8.95
รองลงมาคือบ้านเมืองเพชร ร้อยละ 3.25 และบ้านหัวสะพาน ร้อยละ 4.32 ตามลาดับ (ภาพที่ 6)
คุณ ค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลหินดาด มีระดับศักยภาพคุณ ค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อยู่ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.12 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพปานกลาง
ร้อยละ 38.26 และระดับศักยภาพต่า ร้อยละ 17.60 ตามลาดับ โดยหมู่บ้านที่พื้นที่ระดับศักยภาพคุณ ค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์สูง เป็นอันดับที่หนึ่ง คือ บ้านเมืองเพชร ร้อยละ 10.74 รองลงมาคือบ้าน ตะคร้อเหนือร้อยละ 7.88
และบ้านหินดาด ร้อยละ 7.05 ตามลาดับ (ภาพที่ 7)
คุณค่าคุณภาพชีวิต พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลหินดาด มีระดับศักยภาพคุณค่าคุณภาพชีวิตสูง คิดเป็น
ร้อยละ 43.90 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพปานกลาง ร้อยละ 38.48 และระดับศักยภาพต่าร้อยละ
17.62 ตามลาดับ โดยหมู่บ้านที่พื้นที่ระดับศักยภาพคุณค่าคุณภาพชีวิตสูง เป็นอันดับที่หนึ่ง คือ บ้านเมืองเพชร ร้อยละ
10.75 รองลงมาคือบ้าน ตะคร้อเหนือร้อยละ 7.88 และบ้านหินดาดและบ้านหัวสะพาน ร้อยละ 6.00 ตามลาดับ (ภาพที่ 8)
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ภาพที่ 2 แผนที่ตาบลกระเบื้อใหญ่แสดงระดับศักยภาพ
ทรัพยากรทางชีวภาพ

ภาพที่ 1 แผนที่ตาบลกระเบื้อใหญ่แสดงระดับศักยภาพ
ทรัพยากรทางกายภาพ

ภาพที่ 4 แผนที่ตาบลกระเบื้อใหญ่แสดงระดับศักยภาพ
คุณค่าคุณภาพชีวิต

ภาพที่ 3 แผนที่ตาบลกระเบื้อใหญ่แสดงระดับศักยภาพ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
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ภาพที่ 5 แผนที่ตาบลหินดาดแสดงระดับศักยภาพ
ทรัพยากรทางกายภาพ

ภาพที่ 7 แผนที่ตาบลหินดาดแสดงระดับศักยภาพ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

ภาพที่ 6 แผนที่ตาบลหินดาดแสดงระดับศักยภาพ
ทรัพยากรทางชีวภาพ

ภาพที่ 8 แผนที่ตาบลหินดาดแสดงระดับศักยภาพ
คุณค่าคุณภาพชีวิต
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สรุป
ศักยภาพโดยรวมของพื้ นที่ตาบลกระเบื้องใหญ่ มีระดับศักยภาพเชิ งพื้ นที่ ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ
41.76 ของพื้ นที่ ทั้งหมด รองลงมาคื อ ระดับศั กยภาพปานกลาง ร้อยละ 44.64 และระดับศั กยภาพต่า ร้อยละ
13.61 ตามลาดับ ศักยภาพโดยรวมของพื้นที่ตาบลหินดาด พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลหินดาด มีระดับศักยภาพอยู่ใน
ระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 40.81 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับศักยภาพระดับปานกลาง ร้อยละ 37.24และ
ระดับศักยภาพสูงร้อยละ 21.95 ตามลาดับ โดยหมู่บ้านที่พื้นที่ระดับศักยภาพสูง เป็นอันดับที่หนึ่ง คือ บ้านเมือง
เพชร ร้อยละ 5.98 รองลงมาคือบ้านตะคร้อเหนือร้อยละ 4.48 และบ้านหินดาด ร้อยละ 3.69 ตามลาดับ
อภิปรายผล
การวิเคราะห์บริบทชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่นั้น เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาตามศักยภาพด้านต่างๆของพื้นที่ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สร้างฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ทาให้สามารถนาเสนอข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบแผนที่และข้อมูลสถิติ ดังที่ ฟาดีละห์
สะอะและคณะ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านและการกระจายตัว
ของพื้นที่การทาประมงโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตาบลแหลม
โพธิ์ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ส่วนหนึ่งของการศึกษา คือ ศึกษาแนวทางและรูปแบบการเสริมสร้างการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้เครื่องมือ ประมงพื้นบ้านและการกระจายตัวของพื้นที่การทาประมงโดยประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในมิติด้านการพัฒ นา คือ เกิดการสร้างความรู้ และนา
ความรู้ที่ผลิตผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นสื่อนาเสนอข้อมูลด้านทรัพยากรประมงพื้นบ้านของชุมชนใน
รูปแบบแผนที่ อันจะนาไปสู่การร่วมกัน จัดการความรู้และการสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนภายในชุมชนต่อไป ดังเช่ น ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้สร้างชั้นข้อมูลจานวน 18 ชั้นข้อมูลในบริบทชุมชน 4 ด้านได้แก่ ด้านทรัพยากรทางกายภาพ ด้าน
ทรัพยากรทางชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้สามารถ
แสดงให้เห็นบริบทชุมชนและฐานทรัพยากรในพื้นที่ รวมทั้งผลจากการใช้ทรัพยากรที่นาไปสู่คุณค่าคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน ที่แสดงผลให้เห็นได้อย่างชัดเจนในรูปแบบข้อสนเทศเชิงพื้นที่ กล่าวคือการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่
นั้นมีความสาคัญต่อการวางแผนพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. ในด้านทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรชีวภาพ พื้นที่ ที่มีระดับศักยภาพสูงนั้นถือได้ว่าเป็นจุดแข็ง
ของพื้นที่ในการส่งเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาจากฐานทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ส่วนพื้นที่ที่มีระดับศักยภาพต่า ถือ
เป็นจุดอ่อนของพื้นที่ที่ควรวางแผนในการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากร เช่น ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน หรือทรัพยากรน้าในพื้นที่
2. ในด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยและโครงสร้าง
พื้นฐานในการดารงชีวิตของประชากร ซึ่งสัมพันธ์กับบริบทในด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน พื้นที่ที่มีระดับ
ศักยภาพต่า เป็นพื้นที่ต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในพัฒนา แก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรใน
พื้นที่ให้ดีขึ้น โดยสามารถกาหนดลาดับเวลาในการวางแผนพัฒนาจากพื้นที่ที่มีศักยภาพต่า เป็นลาดับแรก
3. แผนที่ต่างๆที่ได้จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับตาบลรวมถึงแผนที่ระดับศักยภาพของพื้นที่
สามารถนาไปใช้เป็นสื่อพื้นฐานที่อธิบายถึงบริบทชุมชนในด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมได้
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การศึกษาความสามารถด้านภาษาและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน
A STUDY OF LANGUAGE ABILITY AND SOCIAL BEHAVIOR FOR STUDENT IN KINDERGARTEN 3
BY PROJECT APPROACH
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1นักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
1อาจารย์ ดร. (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านภาษาและพฤติกรรมทางสังคมก่อนและ
หลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จานวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน จานวน 15 แผน
เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบวัดความสามารถด้านภาษา และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม สถิติ
ที่ใช้ในการหาข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที(t-test)
ผลวิจัย พบว่า 1) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษาหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบโครงงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.54 คิดเป็นร้อยละ 96.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.27 สูงกว่า ก่อนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานมีค่าคะแนนเฉลี่ย 20.15 คิดเป็นร้อยละ 86.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.84
และความก้าวหน้ามีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.23 คิดเป็นร้อยละ10.70 2) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา
หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีพฤติกรรมทางสังคมหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน สูงกว่าก่อนการ
จัดประสบการณ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 18.23 คิดเป็นร้อยละ 75.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.05ก่อนการจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานมี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 9.31 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.87 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 20.52 และ
ความก้าวหน้ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.92 คิดเป็นร้อยละ 37.24 และ 4) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีพฤติกรรม
ทางสังคมหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน, ความสามารถด้านภาษา, พฤติกรรมทางสังคม
ABSTRACT
The research aimed to study Kindergarten 3 students’ language ability and social
behavior for kindergarten 3 student Project Approach and to compare language ability and social
behavior before and after the implementation of Project Approach. Research samples were 13
1977

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

kindergarten 3 students’ from Bayai Scool in Wang Num Khiao District, Nakhonn Ratchasima
Province in the first semester of the academic year 2017. Research tools 15 Project Approach
lesson plans for the “Tree transformation and Explore the trees” Data-collection tools were a 23
– itemed test onlanguage ability and social behavior Statistice used for data analysis were mean,
percentage, standard deviation, and t-test.
The finding results showed that 1) Relating the student in kindergarten 3 of language
ability after the implementation of Project Approach, the average post-test scores were 22.54,
96.99 percent. The standard deviation after the implementation of Project Approach was 3.27.
before the implementation of Project Approach, the average post-test scores were 20.15, 86.29
percent. The standard deviation was 5.84 and the average post-test scores of the prepress were
2.23, 10.70 percent. 2) Student in kindergarten 3 of language ability after the implementation of
Project Approach, were higher then before with the statistical significance at the .05 level. 3) The
average post-test scores of Kindergarten 3 students’ social behavior after the implementation of
Project Approach were 18.23, 75.96 the standard deviationwas 7.05. The average post-test scores
before the implementation of Project Approach were 9.31, 38.87. The standard deviation was
20.52. and the average scores of the progress were 8.92, 37.24 and 4) The Kindergarten 3
students’ social behavior after the implementation of Project Approach were higher than before
with the statistical significance at the .05 level.
Keywords : Project Approach, language ability, social behavior
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานสาคัญที่สุดในการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาเด็กอย่างเป็น
องค์รวมในทุกด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยมีความสาคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานของชีวิตเพราะการเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าต้องได้รับการปูพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่เด็กปฐมวัย ในช่วง 6 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงที่เด็กพัฒนา
ในทุกด้านอย่างรวดเร็วมากประสบการณ์ที่เด็กได้รับจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องกันไป
จนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสังคมและสติปัญญา (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 2545 : 62)
การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้ภาษาและสังคมของครูนั้นมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อจุดมุ่งหมายในการเขียนจะช่วยให้เด็กตระหนักว่าการเขียนเป็นกระบวนการธรรมชาติในการติดต่อสื่อสาร ครูจะช่วย
เด็กที่ทาเองไม่ได้จริงๆ จะกระตุ้นให้เด็กมีความกล้าที่จะอ่านเขียน แม้รู้ว่าจะไม่สามารถเขียนได้ถูกต้องเหมือนผู้ใหญ่
เพราะครูเน้นความสาคัญของความหมายมากกว่าความถูกต้องของตัวสะกด (บันลือ พฤกษะวัน, 2543: 1) ภาษาจึงเป็น
ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยทักษะการฟัง การพูด ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอ่านและการเขียน ดังนั้นการพัฒนา
ภาษาควรเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยเพราะเด็กในวัย 2-7 ปี เป็นวัยที่พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว (กุลยา
ตันติผลาชีวะ, 2551: 136) เด็กเรียนรู้ภาษาตามลาดับขั้นพัฒนาการ เริ่มจากความคุ้นเคยจากการได้ยิน ได้ฟัง การพูดคุย
สนทนา ทาให้พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงาม เด็กเริ่มเรียนจากภาษาง่ายๆ เรียนรู้การใช้คาศัพท์ด้วยการใช้ประโยคครู
สอนภาษาคนแรกของเด็กคือพ่อแม่ เสียงแรกที่เด็กได้ ยินได้ฟังคือ เสียงจากพ่อแม่การโต้ตอบของพ่อแม่ทาให้เด็ก
เรียนรู้ภาษา การพูดและสนทนากับเด็กคือการสร้างเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัย
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การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมจาต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้เพราะประสบการณ์และการได้รับการ
ถ่ายทอดทัศนคติทางจิตใจและสังคมที่ดีในช่วงแรกของชีวิตจะมีอิทธิพลและเป็นผลสืบเนื่องต่อการพัฒนาพฤติกรรม
ทางสังคมต่อไปในวันข้างหน้า(ดวงเดือน ศาสตรภัทร. 2546 : 9) ซึ่งสอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ ยูซุป (2546 : 3) ได้
กล่าวว่า เด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการและพฤติกรรมทางสังคมเป็นแบบแผนตามลาดับขั้น ตอนและมีความสาคัญต่อ
การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมทางสังคมจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเริ่มจากครอบครัวต้องเข้าใจ อบรมเลี้ยง
ดูด้วยความรักความอบอุ่น ชี้แนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องส่วนสถานศึกษา มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือหาทาง
แก้ปัญ หา หาสาเหตุของปัญ หาทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ลดลงและหาเทคนิควิธีการต่างๆ ในการสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกั บความสนใจที่
เด็กอยากเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลนั้น ต้องเริ่ม
พัฒนาตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เพราะเป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กกาลังเจริญเติบโต เด็กต้องการความรักความ
เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรู้บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามศักยภาพในบริบทสังคมวัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิต ให้เด็กได้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณ ค่าต่อตนเองและสังคม สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 5)
เด็กในวัย 3-6 ปี เป็นวัยที่เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และจากสิ่งต่างๆ รอบตัว เด็กวัยนี้ชอบเล่น
เป็นกลุ่มมากกว่าเล่นคนเดียว ต้องการตัวแบบด้านสังคมและจริยธรรม เลือกเพื่อนของตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้
รู้จักการให้และการรับ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นจึงควรส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อช่วย
ให้เด็กมีพัฒนาการ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุขในอนาคต สิริมา ภิญโญ
อนันตพงษ์ (2545 : 92) ดังนั้นประสบการณ์ ที่จัดควรเปิดกว้างให้เด็กทากิจกรรมอย่างมีความสนุกสนานเพราะ
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีลักษณะเฉพาะตัว ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงผ่านการรับรู้ของประสาทสัมผัส
ต่างๆ และต้องคานึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก การส่งเสริมการกระตุ้นให้กาลังใจให้เด็กได้ใช้ความสามารถของ
ตนในการกระทาสิ่งต่างๆ ที่ตนพอใจอย่างเต็มที่จะสามารถช่วยพัฒนาเด็กได้เป็นอย่างดี (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2543 : 22-23)
ผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านบะใหญ่ ซึ่งพัฒนาการ ด้าน
สติปัญญาคือความสามารถด้านภาษา การฟัง พูด ได้คะแนนร้อยละ 55.00 และพฤติกรรมทางสังคมได้คะแนนร้อย
ละ 58.00 ซึ่ง (โรงเรียนบ้านบะใหญ่ : 2559)อยู่ในเกณฑ์พอใช้ สังเกตจากผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
พบว่านักเรียนยังขาดทักษะด้านความสามารถด้านการฟัง คือการปฏิบัติตามคาสั่ง การบอกชื่อสิ่งต่างๆ และการเล่า
เรื่องราว และพฤติกรรมทางสังคมด้านการให้ความช่วยเหลือ การยอมรับ และการให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ พบว่า ครูผู้สอนยังขาดเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยังขาด
สื่อการเรียนรู้ เน้นการบรรยาย ขาดการกระตุ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามารถด้านภาษา และพฤติกรรมทางสังคม
การจัดประสบการณ์ เรียนรู้แบบโครงงาน เป็นวิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเชื่อว่าสามารถพัฒนาเด็กได้ในหลายๆด้าน ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กได้ศึกษากระบวนการ
ด้วยตนเอง เป็นการทากิจกรรมร่วมกัน มีการวางแผนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการเล่าเรื่องราวจากกิจกรรม มี
การตอบคาถาม แสดงความคิดเห็นจากการทากิจกรรมโดยการทาใบงานเช่น วาดภาพ ในการหาวิธีการเรียนรู้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดประสบการเรียนรู้แบบโครงงานยังเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาให้เด็กเกิดทักษะทุก
1979

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ด้านทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ -จิตใจ สังคม และส่งเสริมให้เด็กแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ จะเห็นได้จากการแสดง
ความคิดเห็น การสร้างผลงานจากการเรียนรู้ ตามที่
วรนาท รักสกุลไทย (2542:128) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ แบบโครงงานยังมีการประสานความ
ร่วมมือจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์การชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาบันสังคม สถานประกอบการ หน่วยงาน
และบุคคลในชุนชนหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อร่วมพัฒนาเด็กให้เรียนรู้ตามศักยภาพ สถานบันพัฒนาความก้าวหน้า ( 2544:
9 ) และสอดคล้องกับพัชรี ผลโยธิน (2544 : ข) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์แบบโครงงานได้รับความสนใจอย่าง
มากในการศึกษาปฐมวัยและครูปฐมวัยให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการจัดประสบการณ์ที่ยึดผู้เรียนทุกคน
มีความสาคัญ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ มีการจัดเนื้อหาสาระที่คลอดคล้องกั บความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระว่างบุคคล ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด เรียนรู้จากการเกิดประสบการณจริง
และการแก้ไขปัญหา มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายใต้การแนะนาช่วยเหลือจากครู ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
เกี่ ย วกั บ ความสามารถทางภาษาและพฤติ ก รรมทางสั งคมเนื่ อ งจากเด็ ก อนุ บ าลยั ง มี พั ฒ นาการทางภาษาและ
พฤติกรรมทางสังคมที่จะต้องพัฒนา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาและพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะช่วยให้ครูและผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก
ปฐมวัยที่จะพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพื่อเป็นการศึกษาความสามารถทางภาษาและพฤติกรรมทางสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อเปรียบเที ยบความสามารถด้านภาษาของนั กเรียนชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 3 ก่อ นและหลังการการจั ด
ประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมทางสั ง คมของนั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 3 ก่ อ นและหลั ง การการจั ด
ประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
มี โอกาสก าหนดเรื่ อ งต้ อ งการตามความสนใจ ซึ่ ง ขั้ น ตอนของการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 วางแผนและเริ่มต้นโครงงานประกอบด้วย การสังเกต/สร้างความสนใจของนักเรียน โดยครู
นาสิ่งของมาให้นักเรียนสังเกตอย่างใกล้ชิดแล้วร่วมกันกาหนดหัวข้อโครงงานร่วมกันกาหนดหัวข้อโครงงานภายใต้
ความสนใจของนักเรียนแล้วร่วมกันอภิปรายให้นักเรียนเล่าเรื่องหรือนาเสนอผลงาน ระยะที่ 2 พัฒนาโครงงาน
นักเรียนกาหนดปัญหาที่จะศึกษา นักเรียนตั้งสมมุติฐานเบื้องต้น ตามความรู้เดิมที่มีอยู่ และนาเสนอสมมุติฐานของ
ตน ครูจัดทาป้ายแสดงเรื่องราว โดยการถ่ายภาพ ทดสอบสมมุติฐานเบื้องต้น ครูจะเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ ในการ
ดาเนินการทดสอบสมมุติฐานของนักเรียน ตรวจสอบผลการตรวจสอบสมมุตติฐาน ระยะที่ 3 สรุปและอภิปรายผล
โครงงาน นักเรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้นาเสนอผลงานโครงงาน โดยการจัดเป็นนิทรรศการขึ้นในห้องเรียนแล้ว
เชิญนักเรียนจากห้องอื่น ๆ ผู้ปกครองมาชมนิทรรศการ สิ้นสุดโครงงานเก่ากาหนดโครงงานใหม่
2. ความสามารถทางภาษาหมายถึง ความสามารถใน การฟัง การพูด วัดได้จากแบบทดสอบการใช้ภาษา
ที่ผู้วิจัยที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง
2.1 การฟัง หมายถึง ความสามารถในการฟังและปฏิบัติตามคาสั่งได้
1980
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2.2 การพูด หมายถึง ความสามารถบอกชื่อสิ่งต่างๆได้และเล่าเรื่องจากภาพได้
3. พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง การพูดหรือการแสดงออกระหว่างเด็กกับเด็กหรือเด็กครูขณะที่ทา
กิจกรรมสร้างสรรค์และเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง โดยจาแนกพฤติกรรมทางสังคมออกเป็น 3 ด้าน
3.1 การช่ วยเหลื อ หมายถึ ง การแสดงความต้ อ งการ ที่ จ ะช่ วยแก้ ปั ญ หาหรือ ตอบสนองความ
ต้องการของเพื่อนโดยใช้คาพูด หรือการกระทา เช่นการแบ่งปัน หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันละกัน
3.2 การยอมรับ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที่ชื่นชมยินดีในความดีของตนเองและผู้อื่น ยอมรับ
สถานการณ์ ยอมรับความคิดเห็น ยอมช่วยเหลือและให้โอกาส
3.3 การให้ความร่วมมือ หมายถึง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ
กฎระเบียบได้ ทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบงานที่รับมอบหมายจนสาเร็จ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน จัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาและพัฒนาการทางสังคมจากขั้นตอน 3 ขั้นสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านการ
ใช้ภาษาและพฤติกรรมทางสังคม
ตัวจัดกระทา
ตัวแปลที่ศึกษา
ความสามารถด้านภาษา
-ความสามารถด้านการฟัง
-ความสามารถด้านการพูด

การสอนแบบโครงงาน
ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงงาน
ระยะที่ 2 พัฒนาโครงงาน
ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป

พฤติกรรมทางสังคม
-การช่วยเหลือ
-การยอมรับ
-การร่วมมือ

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 วังน้าเขียวสามัคคี อาเภอวังน้า
เขีย ว จั งหวัด นครราชสี ม า ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม าเขต 3 จ านวน 7 โรงเรีย น
นักเรียนจานวน 85 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา โรงเรียนบ้านบะใหญ่
ตาบลอุดมทรัพย์ อาเภอวังน้าเขียว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จานวน 13 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)

1981
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3. แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเตรียมการทดลอง( Pre –experimental design ) ก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง
จากนั้นทาการทดลองโดยใช้แผนแบบการวิจัย แบบหนึ่งกลุ่มทดลองมีการทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
(สมทรง อัศวกุล. 2541 : 31) ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 2 แผนแบบการวิจัย
O1 แทน การประเมินความสามารถด้านภาษาและพฤติกรรมทางสังคมก่อนการจัดประสบการณ์
X แทน การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน
O2 แทน การประเมินวัดความสามารถด้านภาษาและพฤติกรรมทาง สังคมหลังการจัดประสบการณ์
4. เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน
2. แบบประเมินความสามารถทางภาษา
3. แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม
การดาเนินการทดลอง
ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดประสบการณ์ จานวน15 แผน โดยสอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที
เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรมสร้างสรรค์สังเกตพฤติกรรมทางสังคมระหว่าง
ทากิจกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
- การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบการวัดความสามารถด้านภาษาและพฤติกรรม
ทางสังคม โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าร้อยละ(%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแบวัดความสามารถด้าน
ภาษาและพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งใช้วิธีทางสถิติจากโปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาเร็จรูป แต่เนื่ องจากจานวนกลุ่ ม
ตัวอย่างน้อย ผู้วิจัยเลยทาการทดสอบการแจกแจงโค้งปกติของข้อมูลทั้งก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้
สถิติ One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถด้ า นภาษาของนั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 3 โดยใช้ ก ารจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
เรียนรู้แบบโครงงาน
กลุ่มตัวอย่าง
N
S.D.
t
p
X
ก่อนการจัดประสบการณ์
13
20.15
1.21
6.48*
หลังการจัดประสบการณ์
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

13

22.54

1982

0.52

.000
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จากตารางที่ 1 แสดงว่านักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบโครงงานมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด้านภาษา สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและ หลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบโครงงาน
กลุ่มตัวอย่าง
N
S.D.
t
p
X
ก่อนการจัดประสบการณ์
13
9.13
2.46
21.47*
.000
หลังการจัดประสบการณ์
13
18.23
1.69
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 แสดงว่านักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบโครงงาน มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถด้านภาษาและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จาก
การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน สรุปผลการวิจัยได้ครั้งนี้
การศึกษาความสามารถด้านภาษาและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า
1. นักเรียนอนุบาลปีที่ 3 มีความสารถด้านภาษาก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.15 และหลังการหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
22.54 มีคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 2 หรือร้อยละ 8.69
2. ความสามารถด้านภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน
สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน อย่างมีนัยสาคัญ .05
2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีพฤติกรรมทางสังคม ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.31 และหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 18.23 มีคะแนน
เฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 8.92 หรือร้อยละ 37.24
3. พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน
ก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถด้านภาษาและพฤติ กรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยมีประเด็นหลักในการอภิปรายดังนี้
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1. ผลการศึกษาความสามารถด้านภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบโครงงาน พบว่า สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์แ บบโครงงานมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมความสารถมารถด้านภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดประสบการณ์ที่ยึด
เด็กเป็นศูนย์กลาง ให้อิสระช่วยพัฒนาความสามารถด้านภาษา การฟัง การพูด
2. ความสามารถด้ านภาษาของนั ก เรียนชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 3 หลั งการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรียนรู้แ บบ
โครงงาน สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ ด้วยการจัดประสบการณ์ เรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนได้เกิดพัฒ นาการทุก
ขั้นตอนของการจัดประสบการณ์ดังนี้ ระยะที่ 1เริ่มต้นโครงงาน นักเรียนได้ร่วมกันสนทนาหาคาตอบของปัญหาที่
สงสัย สร้างความสนใจของเด็กอาจใช้กิจกรรม หรือวัสดุหรือสิ่ งของที่น่าสนใจเข้ามาในห้องเรียน เปิดโอกาสให้
นักเรียนสังเกต กระตุ้นให้เด็กสังเกตในรายละเอียดของสิ่งนั้นโดยครูเป็นผู้กระตุ้นความสนใจหัวเรื่องที่จะเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อที่จะนาเข้าสู่หัวข้อของโครงงาน
3. พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3หลังการจัดประสบการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่า
ก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่
ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงานมีพฤติกรรมทางสังคมอยู่ทุกขั้นตอนของการจัดประสบการณ์
ดังนั้นการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบโครงงานจึงเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สามารถส่งเสริมและพั ฒ นาความสามารถด้านภาษาและพฤตกรรมทางสังคมของนั กเรียนชั้ นอนุ บ าลปี ที่ 3 ได้
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงานสามารถนาความสามารถด้านภาษามาใช้ใน
กิจกรรม การฟัง การพูด การอ่านและพฤติกรรมทางสังคม จึงทาให้ผลการทดลองครั้งนี้เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน ก่อนและหลังการทดลองแตกต่าง
กันคือ หลังการทดลองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษาสูงขั้น โดยมีคะแนนก่อนทดลอง 20.15
และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 22.54 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมทาง
สังคมก่อนและหลังการทดลอง ส่วนพฤติกรรมทางสังคมที่สูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนทอลอง 9.13 และหลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 18.23 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
จากผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาและพฤติกรรม
ทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ในการนาไปใช้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1.1 การใช้ ค าถามน าซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ ส าคั ญ ที่ จ ะกระตุ้ น การเรี ย นรู้ ข องเด็ ก นั้ น ควรจะเป็ น ค าถาม
ปลายเปิดและเป็นคาถามที่มีความหลากหลาย สามารถคิดวิเคราะห์และจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นให้
เด็กหาคาตอบด้วยการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ
1.2 กรณีที่ครูต้องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งเป็นการสอนที่แตกต่างจากเดิม ครู
ควรมีแผนการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนของเด็กให้คุ้นเคยกบลักษณะการเรียนรู้แบบ
โครงงานก่อน
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานที่มีผลต่อพัฒนาการทั้ง 4ด้าน คือ ด้านร่างกาย
อารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เช่นโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานที่มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้าน
อื่นๆ เช่น ด้านการสื่อสาร รู้จักปฏิเสธ และยอมรับ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเรียนสาร
คามพิทยาคม โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา และโรงเรียนบรบือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม เขต
26 จ านวน 379 คน ได้ ม าโดยท าการสุ่ ม อย่ า งง่ า ยโดยวิ ธี ก ารจั บ สลาก เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
เรียงความ เรื่อง “เรียนคณิตศาสตร์ให้มีความสุขได้อย่างไร” แล้วนาผลที่ได้มาพิจารณาถึงการแสดงความคิดของ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่
นักเรียนต้องการจากการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ เพื่อนามาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ผลการวิ จั ย พบว่า ตั วบ่ งชี้ ค วามสุ ข ในการเรีย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์ข องนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา มหาสารคาม เขต 26 เรีย งตามล าดั บ ความถี่ จ ากมากไปหาน้ อ ยเป็ น ดั ง นี้ คื อ นั ก เรีย น
สนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ทาในวิชาคณิตศาสตร์, ครูสอนเข้าใจ มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็นกันเองกับ
นัก เรียน, นั กเรียนร่าเริง แจ่ ม ใส ไม่ เครียดขณะเรียนคณิ ต ศาสตร์ , และนั กเรียนน าความรู้ค ณิ ตศาสตร์ไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาการแสดงความคิดของกลุ่มตัวอย่างในการเขียนเรียงความ เรื่อง “เรียนคณิตศาสตร์
ให้มีความสุขได้อย่างไร พบว่าตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คือนักเรียน
สนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ทาในวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด
คาสาคัญ : ตัวบ่งชี้ความสุข, การเขียนเรียงความ
ABSTRACT
This research aims to study the joy indicator in the mathematical learning of high school
students. The samples used in this research include junior high school students, 1st academic
year, 2561. Sarakhamphityakhom School,Khewaraisuaksa School,Borabue School, Office of
Mahsarakham Education District Area 26 ,379 people have come by making a simple coop by
lottery methods. The tools used in this research include the following: "Howt to study
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mathematics to be happy" The results of the sample group are taken into account the expression
of the samples to analyse the pleasure of learning the math. Reflects the idea that students
want from learning mathematics to be analyzed. The statistics used to analyze the data are the
percentage of the research. The happiness indicator of high school student math Learning High
Education district office in Maha Sarakham District 26, sorted in descending order of frequency, as
follows: A fun student with activities made in mathematics, The teacher understands the good
personality, smiling, and very friendly. Student, cheerful, student Do not stress in mathematics,
and students take math knowledge to use in daily life. When considering the concept of a
sample to write a story, "How is math to be happier?" Find the peace indicator in the
mathematical learning of secondary students. The students are enjoying the activities that have
been made in the most mathematical subjects.
Keywords : the joy indicator, writing essay
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยั งเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนิน
ชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,
น.16) อย่างไรก็ตามคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่นัก เรียนส่วน ใหญ่ไม่ชอบ เพราะผู้เรียนคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก น่าเบื่อ ไม่
สนุกสนาน มีการบ้านมากและครูดุ ปัญหาในด้าน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ ครูจะเน้นเพียงทักษะการคิด
คานวณเพียงด้านเดียว โดยบรรยายตัวอย่าง บนกระดาน อธิบายแล้วทาแบบฝึกหัด ทั้งยังไม่เน้นกระบวนการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุ ผลการตอบคาถามมักเน้นเพียงคาตอบเดียวจนนักเรียนไม่สามารถนา
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีผลให้ มีเจตคติที่ไม่ดีและมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ (ยุพิน พิพิธกุล ,
2553) จากรายงานการศึกษาของ (วรสุดา บุญยไวโรจน์, 2553) พบว่า การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา ไม่
ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ นักเรียนจานวนมากไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ โดยมี
ความคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก พลิกแพลง มีกฎระเบียบที่ต้อง ท่องจามาก และต้องทาแบบฝึกหัดมาก นักเรียนจึ งรู้สึก
กลัว ท้อแท้ ขาดความมั่นใจในการเรียน และหาก นักเรียนได้รับประสบการณ์เบื้องต้นที่น่าเบื่อหน่ายแล้ว ทัศนคติ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ก็จะ เป็นไปในทางลบมากขึ้น ดังนั้น ครูควรมีความเชื่อเบื้องต้นว่า “ถ้าครู
ไม่สามารถสอนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียน ทุก คนเก่งคณิตศาสตร์ได้ ทาอย่างไรจะสอนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนทุกคนไม่
เกลียดและกลัววิชาคณิตศาสตร์” (ปรีชา เนาว์เย็นผล, 2556)
จากผลการส ารวจปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การเรี ย นแล้ ว เป็ น ทุ ก ข์ เรี ย นแล้ ว ไม่ มี ค วามสุ ข โดย ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ และสถาบันศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนา (มายา) ที่ได้ทา
การสารวจความคิดเห็นของสมัชชาเด็ก อันประกอบด้วยเด็กจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศจานวน 304 คน เมื่อวันที่
27-29 พฤศจิกายน 2541 โดยเก็บข้อมูลจากป้าย นิทรรศการ 64 แผ่น กล่องเงาเรื่องครูที่ชอบ-ครูที่ไม่ชอบ 56
กล่อง และภาพผนังเรื่องวิชาที่ชอบ วิชาที่ไม่ชอบ 28 ผืน ที่เด็ก ๆ ร่วมกันจัดทา ผลการศึกษาพบว่า เด็กเบื่อการ
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เรียนและเรียนอย่างไม่ มีความสุข จากสาเหตุด้านรูปแบบการเรียนการสอนของครูมากที่สุด (มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ
วงศ์, 2541) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาโมเดลความสั มพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการ เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้แก่
การจั ด การเรีย นการสอน ลั ก ษณะครู ลั ก ษณะนั ก เรีย น ลั ก ษณะเพื่ อ น ในกลุ่ ม และลั ก ษณะพ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง
ตามลาดับ (แพรวพรรณ์ พิเศษ 2549) และผลการศึกษาพบว่า แบบประเมินการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นิสิตครูในศตวรรษที่ 21 จาแนกออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการเรียนรู้ อย่างมีความสุข
ของนักเรียน องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณลักษณะ และกระบวนการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ ของครู องค์ประกอบที่ 3
ด้านการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ นักเรียน องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
การออกแบบบทเรียนและการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้อย่างมีความสุข และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยงานทาง การศึกษาและนักวิชาการทางการศึกษาที่เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (ลภัสรดา จูเมฆา และ ปกรณ์ ประจันบาน) ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
ว่าแบบการเรียนของนักเรียนและแบบการสอนของครูไทยในปัจจุบันเป็นแบบโด โดยส่วนใหญ่แล้วจะสอดคล้องกัน
หรือแตกต่างกัน และส่งผลทาให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือความสุขในการ เรียนรู้ของนักเรียนมากกว่ากัน นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังสนใจด้วยว่าหากวิเคราะห์นักเรียนแบ่งตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้แล้ว ทั้งแบบการเรียนและแบบการสอนจะ
เป็นแบบใด มีความสอดคล้องกันหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นอย่างไร และ
ความสอดคล้องระหว่าง แบบการเรียนและแบบการสอนส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด และ
แตกต่างกัน หรือไม่ อย่างไร
ส่วนในด้านบรรยากาศของการเรียนรู้นั้น (อัมพร ม้าคนอง, 2555) กล่าวว่า การสร้างบรรยากาศใน ชั้น
เรียนเป็นสิ่งสาคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง รู้จักตัวเองดีขึ้น บรรยากาศในห้อง เรียนมี
หลายรูปแบบ ซึ่งผู้สอนควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียน ปัจจุบันการ
จัดการเรียนการสอนเป็ นไป โดยผู้สอนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือสาระ ความรู้ โดยละเลย
การศึกษาด้านความรู้สึกของผู้เรียน คุณลักษณะและค่านิยมที่จะปลูกฝังให้กับผู้เรียน บรรยากาศในการเรียนเช่นนั้น
อาจทาให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย มีความกดดันไม่สนุกกับบทเรียนและส่งผลให้ไม่ ชอบ วิชานั้นได้ในที่สุด จากรายงาน
การศึกษาของ (ทิศนา แขมมณี, 2550) เรื่องบรรยากาศการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ต้องการให้ครูใช้กิจกรรมการสอนที่สนุกสนาน ไม่ซ้าแบบเดิมเช่น การเล่นเกม การแข่งขัน
รวมทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ครูเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งทาให้นักเรียนทุ่มเทความพยายามในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
การเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ โดยที่ตัวนักเรียนเอง มี
ความสุขในการรับความรู้นั้น ยิ่งในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยแล้ว ถ้านักเรียนเรียนแล้วมีความสุขในการ เรียน ก็
ถือได้ว่า การเรียนการสอนของครและนักเรียนนั้นประสบผลสาเร็จเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งสนับสนุน ให้ครูพัฒนาให้
นักเรียนมีความสามารถในทุกๆด้าน เพราะเมื่อกระทากิจกรรมใดแล้ว เกิดความสุข นักเรียนย่อมอยากทากิจ กรรม
นั้นซ้าอีก (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) เกี่ยวกับความสุขนี้ ครู เป็นผู้สร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข ให้เกิดแก่ผู้เรียน ด้วยการสร้างให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความผูกพันและศรัทธาต่อครูและต่อ
การเรียน ด้วยการจัดบทเรียนให้มีคุณค่าและมีความหมายเหมาะกับความ สนใจและความต้องการของผู้เรียน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาคาตอบจากธรรมชาติและชุมชน รู้จักวิเคราะห์ตนเอง ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข และสามารถปรับตัวให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่าง สุขสบายทั้งกายและใจ (สานักงานคณะก รรมการ
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การศึกษาแห่งชาติ , 2544) การเรียนรู้อย่างมีค วามสุขควรมีลักษณะดังนี้ จัดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน กระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจ เกิดความรักในสิ่งที่กาลังเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การลงมือกระทากิจกรรม บูรณา
การเชื่อมโยงเรื่องราวและแนวคิดของสิ่ง ที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความเป็นจริงของชีวิต นาการเคลื่อนไหว การออก
กาลังกาย ดนตรี ศิลปะ เข้ามาผสมผสานการจัดการเรียนรู้ที่มีความสุข ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีผลต่อ อารมณ์ ทาให้
เกิดความสุขในการเรียนรู้ และมีผลต่อพฤติกรรม คือ เด็กตอบสนองการใฝ่รู้ กระตือรือร้น สนใจไขว่คว้า สนุกที่จะได้
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ถือได้ว่า ความสุขเป็นแรงจูงใจที่มีพลังที่สุด เด็กที่มีความสุข ในการเรียนจะตั้งใจเรียนและ
เรียนได้ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น (ปรีชา เนาว์เย็นผล, 2554)
การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างมีค วามสุขของนักเรียน โดยจาแนก ตามเพศ ระดับชั้นและกลุ่มอายุ
พบว่าลักษณะการเรียนอย่างมีความสุขของนักเรียนมี ลักษณะดังนี้ ด้านผู้เรียน มีลักษณะนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสามารถเรียนได้อย่างเต็มที่ นักเรียนมีความรู้สึกภูมิใจในตนเอง และนักเรียนได้เรี ยนวิชาที่ตนเองชอบ 2)
ด้านผู้สอน มีลักษณะ ดังนี้ ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง
ครูมี ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน และครูมีการเตรียมความพร้อมในการสอน 3) ด้าน สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนมีลักษณะ บริเวณโรงเรียนร่มรื่นและอากาศเย็นสบาย นักเรียนรู้สึก ภาคภูมิในที่โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านต่าง
ๆ และโรงเรียนมีการยกย่องนักเรียนที่ทาความดี และเป็นที่ ยอมรับของโรงเรียน และ 4) ด้านสัมพันธภาพกับผู้อื่น
มีลักษณะพ่อแม่ให้กาลังใจและช่วยเหลือ นักเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหา พ่อแม่ยอมรับความสามารถของนักเรียน
และสมาชิกในครอบครัว ของนักเรียนผูกพันใกล้ชิดกัน (สายทิพย์ แก้วอินทร์ , 2548) ซึ่งสอดคล้องกับ (สายสมร
โลหะกิจ , 2546) การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้อย่างมีค วามสุข ท าให้ นักเรียนสนใจ กระตือรือร้น มีค วามสุขและ
สนุกสนานในการเรียนนักเรียนรู้ จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีความมั่นใจใน การแสดงความคิดเห็น กล้า
แสดงออก สามารถแก้ปัญหาและนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้านเกี่ยวกับตนเอง ด้านเกี่ยวกับวิชาเรียน
ด้านเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับคนอื่น และด้านเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียน หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าใน 3 วิชาหลักได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ย 26.30, 30.45 และ 32.28 คะแนนตามลาดับ จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่าและไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 และผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนในรายวิช าคณิ ตศาสตร์อยู่ในระดับ ต่ า (สถาบั น ทดสอบทางการศึ กษา
แห่งชาติ, 2560) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 นับว่าอยู่ในในระดับที่ต่ามาก
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสุขใน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยการกาหนดหัวข้อเรียงความ
เรื่อง “เรียนคณิ ตศาสตร์ให้มีความสุขได้อย่างไร” และทาการตรวจสอบความสุขที่ได้จากการเรียนรู้ และสรุป
ลักษณะสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียน และมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปเป็นกรอบ
แนวคิดได้ดังนี้
ลักษณะความสุขในการเรียน
1. กิจกรรมที่นักเรียนได้ทา
2. ตัวครูผู้สอน
3. บรรยากาศภายในห้องเรียน
4. นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

มีความสัมพันธ์ทางบวก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26

ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
“ความสุข” หมายถึง ความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหา และเป็นจุดมุ่งหมาย
หนึ่งใน ชีวิตมนุษย์ คือ ความพึงพอใจ ความรู้สึกสมหวัง เมื่อจิตใจมีความสุข ร่างกายก็ผ่อนคลาย เพื่อให้เกิดสุขเรา
จะต้องมีความเพียรพยายามในการพัฒนาจิตให้ดีขึ้น
“ความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์” หมายถึง ความสุขในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้บนฐานแห่งความรัก
และศรัทธาของนักเรียนที่มีต่อครูและวิชา ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นที่จะช่วยให้นักเรียนเห็น คุณค่าในสิ่งที่
เรียน โดยเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน การที่นักเรียนจะประสบความสาเร็จได้นอกจากการ
เรียนรู้แล้ว นักเรียนจะต้องรู้จักตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และต้องรู้จักปรับตัว การที่นักเรียนปฏิบัติ
เช่นนี้ได้ ย่อมพบกับความสุข
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์” หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้
ได้แก่ ครูผู้สอน การจัดเรียนการสอน ลักษณะนักเรียน ลักษณะเพื่อนในกลุ่ม และลักษณะพ่อแม่ผู้ปกครอง การได้
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ และสิ่งที่เรียนรู้สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
“ตัวบ่งชี้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ” หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่สามารถเป็นตัวชี้วัดว่าผู้เรียนเกิด
ความสบายใจ ความพอใจที่ได้รับจากการจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
รักการเรียน ไม่เกิดความเครียดหรือเบื่อหน่ายต่อการเรียน มีความมุ่งมั่น อยากรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ อยากทาในสิ่งที่ยังไม่
เคยทา อยากเป็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นเข้าใจคุณค่าของสิ่งต่างๆ และมีความตอบสนองความใฝ่รู้
“การเขียนเรียงความ” หมายถึง งานเขียนชนิดหนึ่งที่ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการเขียน แสดง
ความรู้สึก ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ของตนเองให้ผู้อื่นทราบ โดยใช้ภาษาที่ได้เรียบเรียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา
ลาดับความคิดที่เป็นระเบียบมีมารยาทในการเขียน ตลอดจนรู้จักระเบียบในการเขียน และฝึกให้เด็กเกิดความคิด
สร้างสรรค์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบการวิ จัยโดยใช้ การเขียนเรียงความ เรื่อง “เรียนคณิ ตศาสตร์ให้ มี
ความสุขได้อย่างไร”
วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 โรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 26 จานวน 379 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ได้ แ ก่ เรีย งความ เรื่ อ ง “เรีย นคณิ ต ศาสตร์ ให้ มี ค วามสุ ข ได้ อ ย่ า งไร”
เนื่องมาจากงานเขียนนี้เป็นงานที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ทาในชั้น ในเวลา 2 ชั่วโมง ไม่มีการเตรียมหาข้อมูลใน
การในเขียนมาก่อนล่วงหน้า และเป็นงานที่ยังไม่ได้รับการตรวจแก้จากผู้สอน จึงน่าจะเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงการ
แสดงความคิดของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างแท้จริง และเหมาะสมที่จะนามาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง และสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่นักเรียนต้องการจากการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จากตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ได้ดีกว่างานเขียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตามลาดับดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะของความสุขในการเรียน
1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียนเพื่อรวบรวมความหมายหา
ลักษณะความสุขทางการเรียน และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสุขทางการเรียน
1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียน
1.2 รวบรวมลักษณะของความสุขในการเรียน
1.3 กาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของความสุขในการเรียน ในลักษณะของความสุขในการเรียนที่ได้จาก
การรวบรวม
2. ศึกษาลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดความสุขในการเรียนในบริบทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 26 จากการเขียน เรียงความในหัวข้อ “เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้มี
ความสุข”
2.1 ให้ นั กเรียนชั้ น มั ธยมศึ กษา จ านวน 220 คน จากโรงเรียนสารคามพิ ท ยาคม จานวน 57 คน
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา และโรงเรียนบรบือ จานวน 102 คน เขียนเรียงความในหัวข้อ “เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้มี
ความสุข”
2.2 สรุปลักษณะของความสุขในการเรียนที่ได้จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และการ
เขียนเรียงความของนักเรียน โดยสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะความสุข ในการเรียนด้านต่างๆ แล้วจัดทาตารางการ
จัดกลุ่มลักษณะของความสุขทางการเรียน รวมทั้ง ทาตารางสรุปผลโครงสร้างลักษณะความสุขทางการเรียน แล้ว
นาเสนอคณะกรรมการผู้ ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล รวมทั้ง
ปรับปรุงการใช้ภาษาในข้อความ
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ขั้นตอนที่ 2 นาเครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของประเด็นคาถาม ให้ครอบคลุมตามประเด็นที่ต้องการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นนาข้อเสนอแนะม า
ปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 3 นาเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
1. จัดท าหนั งสือขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้อานวยการเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 26 เพื่อประสานงานไปยังโรงเรียนในสังกัด เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล พร้อมทั้งแจ้ง
วัตถุประสงค์ และกาหนดวันเวลาในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เตรียมการเก็บ ข้อมู ล จากกลุ่ม ตัวอย่ างที่ ใช้ ในการทดสอบเครื่อ งมื อ โดยติ ดต่ อประสานงานไปยั ง
โรงเรียนที่ต้องการเก็บข้อมูล แล้วกาหนดวันเวลาและจานวนนักเรียนที่จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. จัดเตรียมแบบวัดความสุขในการเรียน ให้เพียงพอกับจานวนนักเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มทดสอบเครื่องมือ
รวมทั้งจานวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามที่กาหนดไว้
4. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่ได้วางไว้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง ดังนี้
4.1 ประสานงานขอความร่วมมือครูประจาชั้น ให้ความสะดวกจัดเก็บข้อมูลจากนักเรียนในโรงเรียน
นั้นๆ โดยผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบวัด วัตถุประสงค์ของการวั ด ความสาคัญของการวัดและผู้วิจัย
จัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
4.2 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนนาแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาความถี่ จ ากการเขี ย นเรี ย งความ เรื่ อ ง “เรี ย น
คณิตศาสตร์ให้มีความสุขได้อย่างไร” เมื่อนาไปวัดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเขียนเรียงความโดย
การใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.1 ค่าเฉลี่ย ( Mean : X ) คานวณได้จากสูตร (ไพศาล วรคา, 2554 : 317) ดังนี้
n

X=

เมื่อ
Xi

n

 Xi
i =1

N
X แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

แทนข้อมูลชุดที่ i
แทนจานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง
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1.2 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ค านวณจากสู ต ร (ไพศาล วรค า,
2554 : 318) ดังนี้
n

S .D. =

 (Xi − X)2
i =1

n −1
S
.
D
.
เมื่อ
แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X

แทนคะแนนเฉลี่ย

Xi

แทนข้อมูลชุดที่ i
n
แทนจานวนกลุ่มตัวอย่าง
1.3 ร้อยละ (Percentage) คานวณได้จากสูตร ดังนี้
P=

เมื่อ P
f
N

f
N

แทนร้อยละ
แทนความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ
แทนจานวนความถี่ทั้งหมด

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึ กษาตัว บ่ งชี้ค วามสุขในการเรียนรู้ค ณิ ตศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึ กษา ผู้วิจั ย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียน

สารคามพิทยาคม
เขวาไร่ศึกษา
บรบือ

รวม

จานวน นักเรียนสนุกสนาน
อัตราส่วน กับกิจกรรมที่ได้ทา
ในวิชาคณิตศาสตร์
คน
82
ร้อยละ
37.2
คน
25
ร้อยละ
43.9
คน
35
ร้อยละ
34.3
คน
142
ร้อยละ
37.5

ความคิดเห็นจากการเขียนเรียงความ
ครูสอนเข้าใจมีบุคลิกภาพ
นักเรียนร่าเริง
ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสมีความ
แจ่มใส ไม่เครียดขณะ
เป็นกันเองกับนักเรียน
เรียนคณิตศาสตร์
53
46
24.1
21
14
14
24.6
24.6
26
28
25.5
27.5
93
88
24.5
23.2

นักเรียนนาความรู้
คณิตศาสตร์ไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
39
17.7
4
7
13
12.7
56
14.8

จากตาราง 1 พบว่ า นั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาของโรงเรีย นสารคามพิ ท ยาคม มี ค วามสุ ข ในการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์โดยสรุป นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ทาในวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด มีจานวน 82 คน คิดเป็น
1994
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ร้อยละ 37.2 ครูสอนเข้าใจ มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็นกันเองกับนักเรียน มีจานวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.1 นักเรียนร่าเริง แจ่มใส ไม่เครียดขณะเรียนคณิ ตศาสตร์ มีจานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และ
นั ก เรีย นน าความรู้ค ณิ ต ศาสตร์ ไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน ได้ มี จ านวน 39 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 17.7 นั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา มีความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยสรุป นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่
ได้ทาในวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด มีจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 ครูสอนเข้าใจ มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใสมีความเป็นกันเองกับนักเรียน มีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 นักเรียนร่าเริง แจ่มใส ไม่เครียดขณะ
เรียนคณิตศาสตร์ มีจานวน 14 คน คิ ดเป็นร้อยละ 24.6 และนักเรียนนาความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนบรบือ มีความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยสรุป นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ทาในวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด มีจานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3
ครูสอนเข้าใจ มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็นกันเองกับนักเรียน มีจานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5
นักเรียนร่าเริง แจ่มใส ไม่เครียดขณะเรียนคณิ ตศาสตร์ มีจานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และนักเรียนนา
ความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7
เมื่อพิจารณาภาพรวมตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบว่านักเรียน
จะมีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ทาในวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด มี
จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การศึกษาตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เรียง
ตามลาดับจานวนความถี่มากไปหาน้อยเป็นดังนี้ นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ทาในวิชาคณิตศาสตร์ , ครูสอน
เข้าใจ มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็นกันเองกับนักเรียน, นักเรียนร่าเริง แจ่มใส ไม่เครียดขณะเรียน
คณิตศาสตร์ , และนักเรียนนาความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
สาหรับความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ทาในวิชาคณิตศาสตร์
นักเรียนมีความสุขอยู่ใน ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนที่มีความสุขอาจจะมาจากการที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงส่งผลให้มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทาในวิชา คณิตศาสตร์ส่งผลให้เกิด
ความพร้อมที่จะเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ชอบเนื้อหารายวิชาคณิ ตศาสตร์ที่ได้เรียน มีความสนใจและตั้งใจเรียนอย่าง
สม่าเสมอ สามารถนาความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน มี
ความต้ องการและมีเจตคติ ที่ ดีต่อ การเรียนทั้ งยังได้การยอมรับ จากครูผู้ป กครองและเพื่ อนๆว่าเป็ น ผู้มี ค วามรู้
ความสามารถส่งผล ให้ตัวผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์
สาหรับความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ ครูสอนเข้าใจ มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็น
กันเองกับนักเรียนแสดงให้เห็นว่าลักษณะของครูผู้สอนในทุก ๆ ด้าน ที่แสดงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆออกมา ให้
นักเรียนเห็น เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะสามารถดาเนินไป หรือประสบผลสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ได้นั้น
ความพร้อมของผู้สอนเป็นสิ่งสาคัญที่สุด นอกจากนี้ยัง มีบุคลิกภาพ พฤติกรรมและเจตคติของผู้สอน ที่แสดงออกต่อ
ผู้เรียนที่มีส่วน หากผู้สอนมีความเมตตา จริงใจ และเข้าใจในพฤติกรรมของผู้เรียน ไม่เลือกปฏิบัติ ยิ้มแย้มแจ่มใส
นักเรียนก็จะเกิดความรู้สึก ปลอดภัยและไว้ใจผู้สอน ทาให้เกิดความสบายใจและพร้อมที่จะเรียนรู้
1995
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สาหรับความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือนักเรียนร่าเริง แจ่มใส ไม่เครียดขณะเรียนคณิตศาสตร์
ภาวะทางจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ การที่เด็กจะเรียนรู้ อย่างมีความสุข เด็กจะต้องไม่เกิดความเบื่อหน่าย ไม่
รู้สึกถึงความจาเป็นที่จะต้องเรียน หรือถูก บังคับให้เรียน หน้าที่สาคัญของครูและพ่อแม่ คือพยายามให้เด็กเกิดความ
สนใจ เกิดความรู้สึก ว่าสิ่งที่กาลังเรียนเป็นสิ่งที่มีค่า เรียนแล้วรู้ว่าจะนาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ หน้าที่ที่สาคัญของ
ครู คือพยายามให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ โดยครูต้องกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจใน สิ่งที่จะต้องศึกษา
หรือสิ่งที่มีอยู่ในหลักสูตร ครูต้องใช้จิตวิทยาในชั้นเรียนที่จะช่วยให้เด็กเรียนเอง มีความคิดในทางบวก เด็กต้องมี
ความรู้สึกว่าเขาสามารถจะทาได้ เขามีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถ ซึ่งครูสามารถจะช่วยได้
ในห้องเรียน โดยการที่ครูใช้จิตวิทยาในชั้นเรียนเปิดโอกาสให้เด็กคิดเอง ทาเองแก้ปัญหาเอง นอกจากนี้ คาพูดของ
ครูจะมีอิทิพลอย่างมหาศาลในการที่จะทาให้เด็กมีความสุข ถ้าหากเด็กทาสิ่งที่ดี คาชมจากครู เหมือนกับเขาได้รับ
รางวัล ทั้งนี้ต้องคานึงถึงระเบียบวินัยในชั้นเรียนด้วย นอกจากการพัฒนาทางความคิดสติปัญญาแล้วครูควรสร้างอีคิว
(EQ) หรือการพั ฒ นาความสามารถในการควบคุ มอารมณ์ เป็น สิ่งสาคั ญ ที่จ ะท าให้ เรียนอย่างมีค วามสุข ท าให้
ห้องเรียนมีความสุข
ส่วนความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ นักเรียนนาความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ แม้
เป็ น ความคาดหวั ง มากที่ สุ ด ของตั ว ผู้ ส อนเองในการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ ต้ อ งการให้ นั ก เรี ย นน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้มากที่สุด เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีสภาพด้านตัวผู้เรียน ผู้สอน เพื่อนๆ และบุคคล
รอบข้าง รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การที่นักเรียนตอบว่ามี ความสุขในการเรียนอาจไม่ได้เกิดจากความสุข
ในการเรียนที่แท้จริง บางเรื่องอาจเรียนผ่านมาเป็นเดือนเป็นปี บางเรื่องที่เรียนไปแล้วก็ลืม ย่อมส่งผลให้นาความรู้
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ไม่มากเท่าที่ควร
ผลการวิจัยยังพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม
เขต 26 ส่วนใหญ่ประมาณ 37.5 % จะแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียนเรียงความว่าตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คือ นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ทาในวิชาคณิตศาสตร์ทาให้ทราบว่า
นักเรียนชอบการเรียนโดยวิธีการใด ที่จะทาให้นักเรียนเกิดความสุขในการเรียน โดยจะพบในชั้นทุกระดับชั้น ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากว่านักเรียนต้องการความผ่อนคลาย ความเข้าใจ หรือเวลาสอนครูจะเน้นเรื่องวิชาการมากกว่าการ
เข้าใจความรู้สึกของนักเรียน ดังนั้นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ควรตระหนักถึง แนวทางในการส่งเสริมความสุขในการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยการใช้กิจกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวผู้สอนเอง ให้มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจตัวผู้เรียนให้มากขึ้น อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจะเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้
ในชีวิตประวันและการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการเก็ บ ข้อ มู ล ส าหรับ นั ก เรีย นระดั บ มั ธยมศึ ก ษา ควรเก็ บ ข้อ มู ล ด้ วยตนเอง และแยกเก็ บ ที ล ะ
องค์ประกอบ
2. ควรนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข
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การศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6
A STUDY THE STRATEGIES FOR SOLVING A ONE-STEP MATHEMATICS PROBLEM ABOUT
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบวก
การลบ การคูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ของกลุ่มโรงเรียนห้วยน้าหวาน จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2561 จานวน 399 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบเพื่อศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ ปัญหาหนึ่งขั้นตอน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนามา
จากเครื่องมือของ สมทรง สุวพานิช (2549 : 188-196) และ Christou and Philippou (1998 : 441-442) นาผลที่
ได้มาพิจารณารูปแบบการคิดที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์โดยสังเกตจากส่วนที่ว่างสาหรับทดเลขของ
แบบทดสอบแต่ละข้อ แล้วจาแนกเป็นยุทธวิธี เพื่อนามาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและ
การหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 เรียงตามลาดับความถี่จากมากไปหาน้อยเป็นดังนี้คือ การเดา
และตรวจสอบคาตอบ, การวาดรูปประกอบ และการคิดย้อนกลับ ซึ่งเมื่อพิจารณายุทธวิธีที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์แต่ละข้อแต่ละระดับชั้น พบว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้ยุทธวิธีการวาดรูปประกอบและการเดา
และตรวจสอบคาตอบคละกัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ยุทธวิธีการเดาและตรวจสอบ
คาตอบมากที่สุด
คาสาคัญ : ยุทธวิธ,ี การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอน
ABSTRACT
This research aims to study the strategies for solving a one-step mathematics problem
about addition, subtraction, multiplication, and division for students from grades 4 to 6. A target
population is a group of 399 students chosen from the fourth, the fifth and the sixth-grade
students in 2018 academic year in Huainamwan group schools , Lopburi province. The tool used
in this work is a test for strategies studying of solving a one-step mathematics problem which we
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developed from Somsong Suwapanich (2549 : 188-196) and Christou and Philippou (1998 : 441-442)
From this test, it is possible to consider their thinking patterns that were used to answer a
problem by observing an empty note space in each problem from a test and classifying into each
strategy to analyze afterward. A statistical tool that was used to analyze the result is a
percentage. From our research, we found that 1) the strategies for solving a one-step
mathematics problem about addition, subtraction, multiplication, and division for students from
grades 4 to 6 can be arranged from the most frequent uses to the least frequent uses as follows:
Guess-and-Check, Draw-a-Picture, and Work-Backwards. Considering from each strategy used to
find the solution in each problem for each level, the fourth-grade students used both of Draw-aPicture strategy and Guess-and-Check strategy almost equally, while the students in the fifth and
the sixth grades used Draw-a-Picture strategy mostly.
Keywords : Strategy, Solving a one-step mathematics problem
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาความคิดของนักเรียน นอกจากนี้ ยังช่วยให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในการแก้ปัญหา ตลอดจนรู้จักปัญหาในสถานการณ์ จริงในชีวิต เพื่อหา
วิธีการแก้ปัญหาตามความสามารถของแต่ละคน การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ยาก และเป็นเรื่องที่เป็น
ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มานาน (สมทรง สุวพานิช. 2549 : 1) (Branca. 1980 : 3) กล่าวว่า
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งประสบการณ์จากการฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ได้นี้จะเป็น
รากฐานสาคั ญ ที่ จะถ่ายโอนไปสู่การพั ฒ นาวิธีคิ ด และเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญ หาในชีวิตประจาวันให้กับ
นั ก เรี ย น (Marvis. 1978 : 270) ได้ ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ครู ค วรปลู ก ฝั ง และพั ฒ นาความคิ ด ของเด็ ก ให้ เกิ ด ขึ้ น ไป
ตามลาดับขั้นตอน ด้วยโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นบันไดนาทาง
โจทย์ ปั ญ หาอาจมี ลั ก ษณะเป็ น โจทย์ ปั ญ หาโดยตรง (direct problem) และโจทย์ ปั ญ หาโดยอ้ อ ม
(indirect problem) หรืออาจเป็นโจทย์ปัญหาหนึ่งขั้นตอน (one-step problem) และโจทย์ปัญหาหลายขั้นตอน
(multi-step problem) ซึ่งโจทย์ปัญหาโดยตรงและโจทย์ปัญหาหนึ่งขั้นตอนนี้แก้ง่ายกว่าโจทย์ปัญหาโดยอ้อมและ
โจทย์ปัญหาหลายขั้นตอน (Ashlock and others. 1983 : 239) (Riedesel. 1990 : 92) ได้จัดรูปแบบของโจทย์
ปัญหามีลักษณะดังนี้ คือ รูปแบบโจทย์ที่เกี่ยวกับการบวก, รูปแบบของโจทย์ที่เกี่ยวกับการลบ , รูปแบบโจทย์ที่
เกี่ยวกับการคูณ และรูปแบบของโจทย์ที่เกี่ ยวกับการหาร (Romberg and Collis. 1987 : 5-7) ได้จาแนกประเภท
ของโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการบวกและการลบได้ 4 ประเภท ดังนี้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (change)
, โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการรวมหมู่ (combine), โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ (compare) และโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับการเท่ากัน (equalize) (Greer. 1992 : 276-295) ได้จาแนกประเภทของโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการคูณ
การหารได้ 4 ประเภท ดังนี้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มที่มีจานวนเท่ากัน (equal groups) , โจทย์ปัญ หา
เกี่ยวกับอัตราส่ วน(rate), โจทย์ปั ญหาเกี่ยวกั บการเปรียบเที ยบการคู ณ (multiplicative comparison), โจทย์ปั ญหา
เกี่ยวกับผลคูณคาร์ทีเซียน (cartesian product) และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular
area)
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เนื่องจากการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้น ในการแก้ปัญหานอกจากผู้เรียนจะต้องรู้จักปรับปรุง แก้ไข
และช่วยเหลือตนเองแล้ว ครูเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องและให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการเรียนให้กับผู้เรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ (ยุพิน พิพิธกุล.
2547 : 36 ) ครูจึงควรมีความรู้ในกระบวนการและยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาที่ถูกต้อง รวมทั้ง รู้ถึงวิธีการคิดของ
นักเรียนที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อที่จะช่วยพัฒนา ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มีอยู่หลากหลายยุทธวิธีด้วยกัน เช่น ยุทธวิธี
เดาและตรวจสอบ ยุทธวิธีวาดภาพ ยุทธวิธีสร้างตาราง ยุทธวิธีใช้ตัวแปร ยุทธวิธีในการให้ เหตุผล ฯลฯ ดังนั้นในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จึงมีความจาเป็นที่นักเรียนต้องศึกษา ลักษณะของแต่ละยุทธวิธีให้เข้าใจ ตลอดจนการ
นายุทธวิธีต่างๆไปปรับใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้เหมาะสม
วิธีการหนึ่งที่จะทาให้ครูรู้ว่านักเรียนมีวิธีการคิด หรือใช้ยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญ หา คณิ ตศาสตร์คือ
การศึกษาร่องรอยกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ (ไตรรงค์ เจนการ. 2531 : 91) ได้กล่าวไว้ว่า การพิจารณาหา
ร่อ งรอย รูป แบบ กระบวนการคิ ด แก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ครูผู้ ส อน สามารถท าได้ ไม่ ยากนั ก เพี ยงแต่เขี ย น
โจทย์เลขให้เด็กทา พร้อมกาชับให้เด็กส่งกระดาษคาตอบ กับกระดาษสาหรับทดเลข ครูก็พอจะสามารถวินิจฉัยเด็ก
แต่ละคนได้ว่ามีลักษณะอย่างไร บกพร่องตรงไหน จะได้หาวิธีการช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องของเด็กแต่ละคนได้ตรง
จุ ด ซึ่งจะท าให้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประเทศชาติสูงขึ้น จะเห็ น ได้ ว่า การศึ กษาร่องรอยกระบวนการคิ ดทาง
คณิตศาสตร์นั้น เป็นวิธีหนึ่งที่ทาให้ครูได้รู้ถึงกระบวนการคิดและข้อบกพร่องของนักเรียน ซึ่งจะทาให้ครูนั้นสามารถ
ช่วยเหลือและแก้ไขบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ของประเทศ ในปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
43.47, 40.47 และ 37.12 คะแนน ตามลาดับและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียนห้วยน้าหวาน จังหวัดลพบุรี ในปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.09 , 29.97 และ 32.28 คะแนน ตามลาดับ จะเห็นว่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่าและไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ . 2559) ชี้ให้เห็นว่า
นักเรียนไม่ประสบความสาเร็จในการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (สสวท. 2559 : 4) การขาดความเข้าใจใน
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยชี้แนะแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหา อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอน
ที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ของกลุ่มโรงเรียนห้วยน้าหวาน
จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2561 จานวนทั้งหมด 399 คน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยการใช้ยุทธวิธีต่างๆ ในการแก้โจทย์ปัญหามากขึ้น อันจะส่ งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจะเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้ในชีวิตประวันและการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒ นา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและ
การหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
“โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์” หมายถึง คาถามหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ที่ไม่สามารถหาคาตอบ
ได้ทันที จะต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ การวางแผนและการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบของปัญหานั้น ซึ่งมี
ทั้งหมด 2 รูปแบบ
1. โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการบวก การลบ มี 4 ประเภท ดังนี้
1) โจทย์ปัญ หาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (change) เป็นโจทย์ปัญ หาเกี่ยวข้องกับการกระทาหรือ
พฤติกรรม เช่น แดงมีสมุด 5 เล่ม ดาให้อีก 8 เล่ม แดงจะมีสมุดทั้งหมดเท่าใด เป็นต้น
2) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการรวมหมู่ (combine) เป็นความสัมพันธ์ในเซตเซตหนึ่ง ซึ่งเกิดจากเซตย่อย
2 เซต ที่กาหนดให้มารวมกัน เช่ น แดงมีสมุดปกอ่อน 5 เล่ม และสมุดปกแข็ง 8 เล่ม อยากทราบว่าแดงมีสมุด
ทั้งหมดกี่เล่ม เป็นต้น
3) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ (compare) เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเซตย่อย สองเซต
เมื่อเซตสองเซตได้ถูกนามาเปรียบเทียบกัน เซตหนึ่งจะเรียกว่าเซตอ้างอิง (referent set) และอีกเซตหนึ่งจะเรียกว่า
เซตเปรียบเทียบ (compared set) ผลที่ได้คือความแตกต่างซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า โจทย์ปัญหาประเภทนี้
ตัวไม่ทราบค่าซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ให้หาอาจจะเป็นความแตกต่าง หรือเซตเปรียบเทียบ หรือเซตอ้างอิง เช่น แดงมี
สมุด 13 เล่ม ดามีสมุด 8 เล่ม อยากทราบว่าแดงมีสมุดมากกว่าดากี่เล่ม เป็นต้น
4) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเท่ากัน (equalize) โจทย์มีลักษณะก้ากึ่งระหว่างโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับ
การเปรี ย บเที ย บ และโจทย์ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง คื อ จะมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท า (action)
เช่นเดียวกับปัญหาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง แต่อยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบของเซตสองเซต เช่น ขณะที่
เซตสองเซตเปรียบเทียบกัน คาถามก็คือทาอย่างไรจึงจะทาให้อีกเซตหนึ่งมีปริมาณเท่ากับอีกเซตหนึ่ง ถ้าทาให้เซตที่
เล็ ก กว่ า เท่ า กั บ เซตที่ ใหญ่ ก ว่ า เราเรี ย กโจทย์ ปั ญ หาชนิ ด นี้ ว่ า โจทย์ ปั ญ หาที่ เกี่ ย วกั บ การเท่ า กั น แบบรวมเข้ า
(equalize join problem) แต่ถ้าทาให้เซตใหญ่มีขนาดเล็กลงเท่ากับเซตเล็ก เราจะเรียกโจทย์ปัญหาชนิดนี้ว่าโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับการเท่ากันแบบนาออก (equalize separate problem)
2. โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการคูณ การหาร มี 5 ประเภท ดังนี้
1) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มที่มีจานวนเท่ากัน (equal groups) เป็นสถานการณ์ ที่ลักษณะ
กลุ่มของสิ่งของจานวนเท่ากันทุกกลุ่ม หรือซ้ากันหลาย ๆ ครั้ง หรือการกระทาที่ซ้า ๆ กันโดยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ใน
ลักษณะต่าง ๆ กันในชีวิตประจาวัน เช่น คน n คน มีนิ้ว 5n นิ้ว หรือเดินทีละ 3 ก้าว 4 ครั้ง หรือการให้ของจานวน
เท่าเดิมแก่คนหลายคน เป็นต้น
2) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน (rate) เป็นโจทย์อีกลักษณะหนึ่งของการรวมกลุ่มที่มีจานวนเท่ากัน
(equal groups) เช่น เด็กคนหนึ่งมีขนม 4 ก้อน ถ้าเด็ก 3 คน จะมีขนมรวมกันกี่ก้อน จะเห็นว่าจานวนก้อนต่อเด็ก
คูณด้วยจานวนเด็กทั้งหมด ทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างจานวนของเด็กกับจานวนของขนม สถานการณ์เช่นนี้
เรียกว่า การกาหนดเฉพาะ (particular) เมื่อเด็กมี 3 คน
3) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการคูณ (multiplicative comparison) สถานการณ์ลักษณะ
นี้แสดงโดยคาว่า “x เท่าของ” หรือ “มากเท่ากับ n เท่า”
4) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับผลคูณคาร์ทีเซียน (cartesian product) สถานการณ์ของโจทย์นี้เกี่ยวข้องกับ
บทนิยามที่ว่า m  n สามารถเขียนอยู่ในรูปของคู่อันดับ (ordered pair) โดยตัวแรกของคู่อันดับมาจากสมาชิก
ของ m และตัวหลังมาจากสมาชิกของ n การกระทาเช่นนี้แสดงให้เห็นจานวนเต็ม เมื่อคูณกันแล้วจะทาให้เกิดมีการ
ต่อเนื่องจานวนใหม่ขึ้น (historical terms)
2002

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

5) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular area) เป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งความยาวของด้านทั้งสี่จะต้องเป็นจานวนเต็ม การหาพื้นที่ จะทาได้โดยใช้สูตรความ
กว้าง  ความยาว
“โจทย์ปัญหาหนึ่งขั้นตอน (One step word Problem)” หมายถึง โจทย์ปัญหาที่สามารถแก้ได้โดยใช้
การกระทาใดกระทาหนึ่ง (บวก ลบ คูณ หาร) เพียงอย่างเดียวหรือสามารถแปลออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้
เพียงประโยคเดียวเป็นลักษณะปัญหาที่พบมากในแบบเรียนคณิตศาสตร์
“ยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญ หาคณิ ตศาสตร์ ” หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการเฉพาะที่เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาแต่ละปัญหา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยชี้แนะ แนวทางในการแก้โจทย์ปัญหา โดยที่ผู้แก้ปัญหาต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมกั บ สภาพของโจทย์ ปั ญ หานั้ น เพื่ อ ให้ ได้ ว่ า ซึ่ ง ค าตอบที่ ต้ อ งการ โดยยุ ท ธวิ ธี ในการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
คณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วย 8 ยุทธวิธี ได้แก่
1. ยุทธวิธีการวาดรูปประกอบ (make a drawing) หมายถึง การอธิบายและแสดงสถานการณ์ ของ
ข้อมูลที่โจทย์กาหนดให้ ออกมาเป็นภาพจาลองหรือแผนภาพ เพื่ อช่วยให้ปั ญ หาง่ายและชั ดเจนยิ่งขึ้น สามารถ
มองเห็นปัญหาในลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง จนทาให้สามารถกาหนดแนวทาง
หรือหาคาตอบได้
2. ยุทธวิธีสร้างตาราง (construct a table) หมายถึง การจัดระบบข้อมูลโดยการสร้างตารางขึ้น แล้วนา
ข้อมูลที่โจทย์กาหนดให้บันทึกลงไปในตาราง ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงการเชื่อมโยงข้ อมูล เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
ชัดเจน จนนาไปสู่การค้นพบแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาได้
3. ยุทธวิธีค้นหาแบบรูป (look for a pattern) หมายถึง การค้นหาแบบรูป เป็นการวิเคราะห์และค้นหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีลักษณะ เป็นระบบหรือแบบรูปในปัญหานั้น ๆ แล้วคาดเดาคาตอบ ซึ่งคาตอบที่ได้จะ
ยอมรับว่า เป็นคาตอบที่ถูกต้องเมื่อผ่านการตรวจสอบยืนยัน
4. ยุท ธวิธีเดาและตรวจสอบ (guess and check) หมายถึง การพิ จารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่ปั ญ หา
กาหนดให้ ผสมผสานกับความรู้ ประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เหตุผล หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคาตอบที่
น่าจะเป็นไปได้ ถ้าการคาดเดาไม่ถูกต้องก็คาดเดาใหม่จนกว่าจะได้คาตอบที่ถูกต้อง สมเหตุสมผลหรือใกล้เคียงมาก
ที่สุด
5. ยุ ท ธวิ ธี ท าย้ อ นกลั บ (work backward) หมายถึ ง เป็ น การแก้ ปั ญ หาที่ พิ จ ารณาจากผลไปสู่ เหตุ
เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลเริ่มต้นโดยเริ่มจากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนสุดท้าย แล้วคิดย้อนขั้นตอนกลับมาทีละขั้นสู่ข้อมูล
เริ่มต้น
6. ยุ ท ธวิ ธี ก ารแจงกรณี ที่ เ ป็ น ไปได้ ทั้ ง หมด (Make a list) หมายถึ ง การแจกแจงเป็ น กรณี ๆ ที่
สถานการณ์เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างเป็นระบบ แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลจน
นาไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหานั้น
7. ยุทธวิธีการตัดออก (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา แล้วตัดข้อมูลที่
กาหนดให้ใสถานการณ์ปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไข จนได้คาตอบของปัญหานั้น
8. การเปลี่ยนมุมมอง เป็นการเปลี่ยนการคิดหรือมุมมองให้แตกต่างไปจากที่คุ้นเคย ยุทธวิธีนี้มักใช้ในกรณี
ที่แก้ปัญหาด้วยยุทธวิธีอื่นไม่ได้แล้ว จึงต้องเปลี่ยนวิธีคิด หรือแนวทางการแก้ปัญหาให้แตกต่างไปจากที่คุ้นเคยเพื่อให้
แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น
“กลุ่มโรงเรียนห้วยน้าหวาน” เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณตาบลน้าสุดและตาบลห้วยขุนราม อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยโรงเรียนจานวน 8 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จานวน 3 โรงเรียน
2003
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ได้แก่ โรงเรียนน้าสุดวิไลประชาสรรค์ , โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน และโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา, โรงเรียนบ้านซับโศก, โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ,
โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม และโรงเรียนบ้านหนองปีกนก โดยแต่ละโรงเรียนจะมีห้องเรียนสาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5
และ 6 ชั้นละ 1 ห้องเรียน ซึ่งจากการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามปีย้อนหลังของแต่ละโรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 และ
ปีการศึกษา 2560 ตามลาดับ เป็นดังนี้
1. โรงเรียนน้าสุดวิไลประชาสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.89 , 27.67 และ 35.00
2. โรงเรียนบ้านคลองสาริกา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.13 , 46.67 และ 45.00
3. โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.68 , 32.89 และ 25.00
4. โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.11 , 30.00 และ 34.78
5. โรงเรียนบ้านซับโศก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.00 , 21.67 และ 29.62
6. โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.07 , 24.50 และ 25.28
7. โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.14 , 33.50 และ 34.17
8. โรงเรียนบ้านหนองปีกนก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.75 , 22.86 และ 29.38
และผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) วิช าคณิ ต ศาสตร์ของนั ก เรีย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียนห้วยน้าหวาน จังหวัดลพบุรี ในปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 และปี
การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.09, 29.97 และ 32.28 คะแนน ตามลาดับ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบการวิจัยโดยใช้ แบบทดสอบเพื่อศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหา
หนึ่งขั้นตอน ซึ่งพัฒนามาจากแบบทดสองของสมทรง สุวพานิช (2549 : 188-196) และ Christou and Philippou
(1998 : 441-442)
วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ของกลุ่มโรงเรียนห้วยน้าหวาน
จานวนทั้งหมด 399 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบเพื่อศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาหนึ่งขั้นตอน
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากเครื่องมือของ สมทรง สุวพานิช ( 2549 : 188-196) และ Christou and Philippou (1998
: 441-442) จานวนทั้งหมด 33 ข้อ ประกอบด้วย โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการบวก การลบ 20 ข้อ และโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับการคูณ การหาร 13 ข้อ จากนั้นนามาดาเนินการสร้างแบบทดสอบในการวิจัย
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างแบบทดสอบที่ใช้เพื่อศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกับการ
บวก การลบ การคูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาจากหนังสือโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ทฤษฎีและ
การปฏิบัติของ สมทรง สุวพานิช (2549) หนังสือ The Developmental Nature of Obility to Solve On-step
Word Problems ของ Christou และ Philippou (1998, pp.436-442)
2004
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2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6
3. ศึกษาบริบทของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 กลุ่มโรงเรียนห้วยน้าหวาน จังหวัดลพบุรี ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมาย
4. สร้างแบบทดสอบตามแนวทางของสมทรง สุวพานิช , Christou และ Philippou ให้สอดคล้องกับ
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ และบริ บ ทของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกั บการบวก การลบ การคูณ
และการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 จานวน 33 ข้อ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบรูณ์ แล้ วน าค าแนะน านั้ น มาแก้ ไขปรั บ ปรุง ก่ อ นน าเสนอผู้ เชี่ ย วชาญ เพื่ อ หา
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบโดยดาเนินการดังนี้
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ผาติวิสันต์ Ph.D. (Math.Ed.) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษา
คุณ ครูสุภาพ จันทร์กาจร ค.ม. (คณิ ตศาสตรศึกษา) ตาแหน่ง ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนหนองหญ้ าม้า
อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยคณิตศาสตรศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
และประเมินผล
4.1 วิเคราะห์คุณภาพรายข้อ โดยทาการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (Difficulty : p) และค่าอานาจ
จาแนก (Discriminate : r)
4.2 นาแบบทดสอบมาวิเคราะห์ Reliability ของแบบทดสอบเพื่อศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหา
หนึ่งขั้นตอนทั้งฉบับโดยการวิเคราะห์ ใช้วิธีการของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) หรือสูตร KR-20
5. แล้วนาไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา
และจานวนแบบทดสอบ
6. นาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยาก และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ มีค่าความยากง่ายของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.2–0.8 และมีค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป
แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกที่ผ่านตามเกณฑ์ จานวนทั้งสิ้น 9 ข้อ โจทย์ปัญหา
รูปแบบเกี่ยวกับการบวก การลบ จานวน 4 ข้อ โจทย์ปัญหารูปแบบเกี่ยวกับการคูณ การหาร จานวน 5 ข้อ
7. นาแบบทดสอบของนักเรียนที่ผ่านการตรวจคุณ ภาพแล้ว ไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีแนวปฏิบัติในการนาแบบทดสอบไปใช้ ดังนี้
1. ทาหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อขอความร่วมมือ และ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดและโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
2. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือ
ในการสอบด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ได้ผลตามความเป็นจริง
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3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาแบบทดสอบของนักเรียนที่ผ่านการตรวจคุณ ภาพแล้วมาให้
นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายทาการทดสอบ ในเวลา 2 ชั่วโมง
4. ตรวจสอบการใช้ยุทธวิธจี ากแบบทดสอบแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ดังนี้
วิเคราะห์ จาแนกการใช้ยุทธวิธี ความถี่ในการใช้ยุทธวิธี
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือได้แก่ ค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก และค่าความตรง และสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบวก การลบ
การคูณและการหารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5
และ 6 โดยสรุปทั้ง 9 ข้อ
ยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
จานวน
การวาดรูป
การเดา
การคิด
การแจกแจง
ระดับชั้น
ไม่แสดงวิธี
อัตราส่วน
ประกอบ
และ
ย้อนกลับ กรณีที่เป็นไปได้
ทา
ตรวจสอบ
ทั้งหมด
คน
52
49
8
14
2
ป. 4
ร้อยละ
41.6
39.2
6.4
11.2
1.6
คน
75
37
2
14
5
ป. 5
ร้อยละ
56.4
27.8
1.5
10.5
3.8
คน
87
31
7
13
3
ป. 6
ร้อยละ
61.7
22
5
9.2
2.1
คน
214
117
17
41
10
รวม
ร้อยละ
53.6
29.3
4.3
10.3
2.5
จากตาราง 1 พบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยสรุปทั้ง 9 ข้อ ได้ใช้ยุทธวิธีการวาดรูปประกอบ และการเดาและตรวจสอบคาตอบ ในจานวนที่ใกล้เคียงกัน
มีจานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 และมีจานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ตามลาดับ ใช้ยุทธวิธีการคิดย้อนกลับ
มีจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ใช้ยุทธวิธีการแจกแจงกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด มีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2
และไม่แสดงวิธีคิด มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีการยุทธวิธีในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์โดยสรุปทั้ง 9 ข้อ ได้ใช้ยุทธวิธีการวาดรูปประกอบมากที่สุด มีจานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4
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ใช้ยุทธวิธีการเดาและตรวจสอบคาตอบ มีจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ใช้ยุทธวิธีการคิดย้อนกลับ มีจานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.5 ใช้ยุทธวิธีการแจกแจงกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด มีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และไม่แสดงวิธีคิด
มีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยสรุปทั้ง 9 ข้อ ได้ใช้ยุทธวิธีการวาดรูปประกอบมากที่สุด มีจานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 ใช้ยุทธวิธี
การเดาและตรวจสอบคาตอบ มีจานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ใช้ยุทธวิธีการคิดย้อนกลับ มีจานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.0 ใช้ยุทธวิธีการแจกแจงกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด มีจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 และไม่แสดงวิธีคิด
มีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1
เมื่อพิจารณาภาพรวมของการใช้ยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยสรุปทั้ง 9 ข้อ ของชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4, 5 และ 6 พบว่านักเรียนใช้ยุทธวิธีการวาดรูปประกอบมากที่สุด มีจานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบวก การลบ
การคูณและการหารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบวก การลบ
การคูณและการหารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 เรียงตามลาดับจานวนความถี่มากไปหาน้อยเป็นดังนี้
ยุทธวิธีการวาดรูปประกอบ, ยุทธวิธีการเดาและตรวจสอบ, ยุทธวิธีการแจกแจงกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด และยุทธวิธี
การคิดย้อนกลับ
สาหรับยุทธวิธีการวาดรูปประกอบซึ่งเป็นยุทธวิธีที่มีการใช้มากที่สุดนั้น จะเริ่มพบได้ตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้าย
ของแบบทดสอบ และพบจานวนความถี่การใช้มากที่สุดในข้อของโจทย์ที่เกี่ยวกับผลคูณคาร์ที่เชียน ซึ่งจากผลการวิจัยของ
สมทรง สุวพานิช (2542 : 113) ผลการวิจัยของ สมทรง สุวพานิช (2549 : 153) และผลการวิจัยของ Christou and
Philippou (1998 : 438) พบว่า โจทย์นี้เป็นโจทย์ข้อที่ยากที่สุดสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งในประเทศไทย และ
ประเทศกรีกยุทธวิธีที่เหมาะสมควรนามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ คือ ยุทธวิธีวาดรูปประกอบหรือยุทธวิธีเขียน
แผนภาพ หรือยุทธวิธีสร้างตาราง หรือยุทธวิธีลองทาตามที่โจทย์กาหนด ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4, 5 และ 6 ของกลุ่มโรงเรียนห้วยน้าหวาน ใช้ยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหา ได้สอดคล้องกับลักษณะโจทย์
นอกจากยุทธวิธีการวาดรูปประกอบ จะพบมากที่สุดในการวิจัยครั้งนี้และก็ยังพบอีกว่า ยุทธวิธีนี้ ได้กระจาย
อยู่ทุกข้อและทุกระดับชั้น ทั้งนี้เพราะลักษณะของโจทย์ปัญหาที่นามาทดสอบนักเรียนในครั้งนี้ เป็นโจทย์ปัญหาหนึ่งขั้นตอนที่
ไม่มีความสลับซับซ้อน ทาให้นักเรียนใช้ยุทธวิธีวาดรูปประกอบช่วยในการแก้โจทย์ปัญหา Kennedy and Tipps
(1994 : 36 ) กล่าวว่า ยุทธวิธีวาดรูปประกอบเป็นยุทธวิธีที่เหมาะสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและเป็นยุทธวิธีแรก
ที่นักเรียนระดับประถมศึกษา นิยมใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา เพราะทาให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ
ของปัญหา อย่างไรก็ตามยุทธวิธีนี้ยังนิยมใช้แก้โจทย์ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้น จากผลการวิจัยของ
เจษฎ์สุดา จันทร์เอี่ยม (2542 : 101-102) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และมัธยมศึกษาที่ 2 ใช้ยุทธวิธีทาปัญหา
ให้เป็นปัญหาย่อยมากที่สุด รองลงมาคือ ยุทธวิธีการวาดภาพประกอบ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ยุทธวิธี
วาดภาพประกอบมากที่สุด เนื่องจากการที่นักเรียนจะเลือกใช้ยุทธวิธีใดนั้นต้องคานึงถึงลักษณะของโจทย์ปัญหา
ยุทธวิธีการเดาและตรวจสอบเป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งที่นักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 4, 5 และ 6 ของกลุ่ม
โรงเรียนห้วยน้าหวานเลือกใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ Lester (1980 : 296) ที่พบว่านักเรียนที่ไม่ได้รับ
การฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหาจะใช้ยุทธวิธีการเดาแล้วตรวจสอบ ซึ่งยุทธวิธีนี้เป็นยุทธวิธีการแก้โจทย์ปัญหายุทธวิธีหนึ่ง
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ที่จัดอยู่ในยุทธวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ Morris (1987 : 362-369) เพราะยุทธวิธีนี้เป็นยุทธวิธีพื้นฐาน
ที่เรานามาใช้แก้โจทย์ปัญหาเสมอสามารถนามาใช้แก้ปัญหาได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ โพธิ์ทอง (2539 : 44-95)
พบว่ายุทธวิธีการเดาและตรวจสอบ เป็นยุทธวิธีที่นักเรียนทุกคนมี แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อนักเรียนพบโจทย์ปัญหาแล้ว
นักเรียนไม่รู้หลักการว่าจะเดาอย่างไร เพื่อทาให้สามารถเดาคาตอบได้เร็วขึ้น ดังนั้นครูควรสอนให้เดาอย่างมีเหตุผล
มีทิศทาง เพื่อให้สิ่งที่เดานั้นเข้าใกล้คาตอบมากยิ่งขึ้น (ปรีชา เนาว์เย็นผล. 2537 : 23-79)
ส่วนยุทธวิธีการคิดย้อนกลับและการแจกแจงกรณีที่เป็นไปได้ ทั้งหมดนั้น เป็นยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ที่พบในสัดส่วนที่น้อย ทั้งนี้อาจจะเป็น เพราะลักษณะโจทย์ไม่เหมาะที่จะแก้ปัญหาด้วยยุทธวิธีนี้หรือ
นักเรียนบางคนไม่เคยคุ้น หรือไม่เคยเรียนรู้ ในการใช้ยุทธวิธีนี้ในการแก้โจทย์ปัญหามาก่อน
ผลการวิจัยยังพบอีกว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 ของกลุ่มโรงเรียนห้วยน้าหวาน ส่วนใหญ่
ประมาณ 53.63 % จะแสดงวิธีคิดในกระดาษคาตอบ ทาให้ทราบว่านักเรียนใช้วิธีการใด หรือยุทธวิธีใดในการแก้โจทย์
ปัญหา โดยจะพบในชั้นทุกระดับชั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่านักเรียนต้องการความมั่นใจในการทาข้อสอบ หรือเวลาสอน
โจทย์ปัญหาครูจะเน้นเรื่องกระบวนการมากกว่าการหาคาตอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
(2534 : 115) ที่พบว่านักเรียนไม่แสดงวิธีคิด เพราะคุ้นเคยกับการทาโจทย์ปัญหาที่ต้องการผลเป็นคาตอบที่ถูกต้องอย่างเดียว
ไม่ได้ทาโจทย์ที่มุ่งให้ความสาคัญของกระบวนการแก้ปัญหาเลย และนักเรียนอีกบางส่วนที่แสดงการหาคาตอบโดยแสดง
การคานวณ แทนการใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะครูไม่ได้สอนยุทธวิธีอื่นเลย นอกจากแสดงการคานวณ
ซึ่งผิดจุดประสงค์การสอนโจทย์ปัญหาที่เน้นให้นัก เรียนฝึกคิดแก้ปัญหามากกว่าการคานวณคาตอบ ดังนั้นครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ควรตระหนักถึง แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดย
การใช้ยุทธวิธีต่างๆ ในการแก้โจทย์ปัญหามากขึ้น อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจะเป็นประโยชน์ในการ
นาไปใช้ในชีวิตประวันและการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องมือการวิจัยแบบอื่น เช่น
การสังเกต และการสัมภาษณ์ เพื่อทาให้เห็นถึงการเลือกใช้ยุทธวิธีของนักเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลายขั้นตอนในระดับที่สูงขึ้น
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เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ของผู้บริโภคร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
MARKETING COMMUNICATIONS TOOLS INFLUENT TO CONSUMER LOYALTY OF RESTAURANT
IN NAKHONRATCHASIMA MUNICIPALITY
สมฤทัย มีแสงนิล1
Somruthai Meesaengnin1
สวียา ปรารถนาดี1
Saweeya Prathanadi1
1นักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
การศึกษาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการมาใช้บริการ
ร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 2) ศึกษาความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
และ 3) ศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความภัก ดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จานวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.8 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 43.3
มี ส ถานภาพโสด ร้ อ ยละ 52.2 มี ก ารศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 60.5 ประกอบอาชี พ รั บ ราชการ/
รัฐ วิส าหกิ จ ร้อ ยละ 46.8 มี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมากกว่ า 25,000 บาท ร้ อ ยละ 31.0 ความถี่ ในการใช้ บ ริก าร
ร้านอาหาร 3-4 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 43.2 ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่ละครั้งระหว่าง 501-1,000 บาท ร้อยละ 43.4
และนิยมไปร้านอาหารทั่วไป ร้อยละ 39.8 2) เครื่องมือสื่อสารการทางตลาดของร้านอาหาร โดยภาพรวมพบว่าให้
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการขายโดยบุคคล ให้ความคิดเห็นสูงสุด
เป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการตลาดทางตรง ให้ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก และด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ข่าว/ประชาสัมพันธ์ และด้านการโฆษณา ให้ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ 3) ความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร โดยภาพรวมพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการแนะนาบอกต่อ ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่า
ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการตั้งใจใช้บริการซ้า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้าน
ความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา และด้านพฤติกรรมการร้องเรียน ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ และ
4) เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการขายโดยบุคคล (β = 0.294) ด้านการตลาดทางตรง (β = 0.156) ด้านการให้ข่าว/
ประชาสัมพันธ์ (β = 0.114) ได้ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ 0.261 แสดงว่า ตัวแปรทั้งหมด
ร่วมกันพยากรณ์ระดับความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ได้ร้อยละ 26.1
คาสาคัญ : เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด, ความจงรักภักดี
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ABSTRACT
Study of Marketing Communications Tools Influent to Consumer Loyalty Restaurant in
Nakhon Ratchasima Municipality was purposed to 1) study of Marketing Communications Tools to
Influent the Consumer of the restaurant in Nakhon Ratchasima Municipality, 2) study of the
Consumer Loyalty Restaurant in Nakhon Ratchasima Municipality and 3) study about influent of
marketing communications tools to Influent the Consumer Loyalty Restaurant in Nakhon
Ratchasima Municipality. The sampling group that used in the study were the public who resident
in Nakhon Ratchasima Municipality of 385 persons, the tool that used in the study is inquiry form,
statistic that used in to analkyzed the data is quantity, percentage, means, standard deviation
and Multiple Regression Analysis. The study result is found that 1) personal factor; in the most
were male of 52.8% on aged between 31-40 years of 43.3%, being in marital status of single of
52.2%, study in bachelor level of 60.5%, earn a living as working in the government and public
enterprise services of 46.8%, earned income a moth more than 25,000 baht of 31.0%, frequency
of using the restaurant service for 3-4 times a month of 43.2%, expense of using the service a
time between 501-1,000 baht of 43.4% and like the ordinary restaurant of 39.%, 2) marketing
communications tools of the restaurant in overall is found that were opined in a medium level
when considered by side is found that selling by person were opined in a highest level and as
the first ascending. It is found that the opinion was in a much level secondary is direct marketing
were opined in a much level and sales promotion, release the news/information and
advertisement were opined in a medium level respectively, 3) loyalty of the consumer in
restaurant in overall is found that were opined in a medium level when considered by side is
found that suggestion were opined in a highest level also found that opined in a much level
secondary is attention for re-servicing were opined in a much level and affectability to the price
factor and behavior of complaining were opined in a medium level respectively and 4) marketing
communications tools; selling by person, direct marketing, release the news/information affected
to loyalty of the consumer restaurant in Nakhon Ratchasima Municipality in significant statistic
level of 0.05 with Coefficient of Determination (R Square) ia equal to 0.261 show that all of
variables forecasted the loyalty level of consumer to the restaurant for 26.1%
Keywords : Marketing Communications Tools, Loyalty
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุรกิจร้านอาหารนับว่าเป็นธุรกิจที่ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากพฤติกรรมของคน
ไทยที่ ยังนิยมรับ ประทานอาหารนอกบ้ าน และผู้ป ระกอบการในธุรกิจ ร้านอาหารปรับ กลยุท ธ์ให้ สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งในด้านความสนใจในเรื่องสุขภาพและการประหยัดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมี
แนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงเนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้ามาในตลาด โดยเฉพาะในตลาดร้านอาหาร
รายย่อย อันเป็นผลมาจากการลงทุนไม่สูงมากนักและระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้างสั้น ทาให้ผู้ประกอบการทั้ง
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รายเก่ าและรายใหม่ ต้อ งมี ก ารปรับ กลยุ ท ธ์เพื่ อ ช่ วงชิ งส่ วนแบ่ งตลาด นอกจากต้ อ งจั บ ตาการปรับ กลยุ ท ธ์ข อง
ผู้ป ระกอบการในธุรกิ จ ร้า นอาหารแล้ ว ประเด็ น ที่ น่ าสนใจคื อ มาตรการจั ด ระเบี ย บร้านอาหาร ซึ่ งเป็ น หนึ่ งใน
มาตรการความปลอดภัยด้านอาหาร ก็นับว่าเป็นมาตรการที่น่าจับตามอง เนื่องจากจะเป็นมาตรการที่จะพลิกโฉม
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศในระยะต่อไป (ศูนย์ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการตลาด. ออนไลน์. 2558)
ถึงแม้ว่ากระแสของการสื่อสารทางการตลาดจะเริ่มมีมากขึ้นและได้รับการกล่าวขวัญอย่างกว้างขวางใน
วงการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด แต่การเติบโตของการสื่อสารทางการตลาดในประเทศไทยยังไม่ได้รับ
การปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามทฤษฎีส่วนใหญ่ มักเป็นเพียงการผสมผสานแผนการส่งเสริมการตลาดหลาย ๆ
แผนให้สามารถรวมกันหารือมีความสอดคล้องกันในด้านของวัตถุประสงค์และเป้าหมายเท่านั้น จะเป็นลักษณะของ
การเสริมแรงหรือร่วมแรงร่วมใจกันมากกว่าที่จะเป็นรูปแบบของการพัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม การตลาดหลาย ๆ
ประเภทเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ขายผลิตภัณ ฑ์เฉพาะใน
ระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทาการตลาดแบบผสมผสานจะสูงกว่าต้นทุนการแยกทา
กิจกรรมต่าง ๆ ของการส่งเสริมการตลาดแต่ล่ะอย่ างแยกจากกัน และให้มีการทาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมต่าง ๆ ของ
การสื่อสารการตลาดจึงแยกเป็นอิสระจากกัน ทั้งทางด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย
การตลาดทางตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายโดยบุค คล ซึ่งการสื่อสารทางการตลาด จะ
ประสบความสาเร็จได้นั้นต้องมีการทาลายกาแพงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด
การมุ่งเน้นที่กระบวนการของการนาเอารูปแบบต่าง ๆ ของการส่งเสริมการตลาดมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อ
ก่อให้เกิดผลกระทบของการสื่อสารสูงที่สุด เป็นการสื่อสารทางการตลาดที่ประสานเครื่องมือและโปรแกรมการ
สื่อสารทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยเน้นที่ผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อเป็นการสร้างพลังหรือเสริมแรงกัน โดยที่ลักษณะที่ดีของ
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด คือต้องมีผลต่อพฤติกรรมของผู้รับเป้าหมายต้องใช้การสื่อสารทุกรูปแบบเข้า
ด้วยกัน ต้องมีการเสริมแรงกันต้องเริ่มต้นที่ตัวผู้บริโภคเป็นหลักและต้องเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (สุวิมล แม้น
จิต และ เกยูร ใยบัวกลิ่น. 2550 : 27)
ทางการตลาดมีกลยุท ธ์ที่แสดงออกถึงความรักที่ มีต่อลูกค้ าผ่านกิจ กรรมการตลาดต่างๆ หลากหลาย
รูปแบบ เช่น กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น ซึ่งในที่สุดแล้วกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ที่ได้ทาไปมีวัตถุประสงค์
สุ ด ท้ า ย คื อ การสร้างให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความจงรัก ภั ก ดี (Customer Loyalty) ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่า เป็ น หั วใจของการด าเนิ น
กิจกรรมทางการตลาด การสร้างให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี จึงเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
ลูกค้าที่มีคุณค่าต่อธุรกิจมากที่สุด คือ ลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า หรือบริการเป็นอย่างมาก ดังนั้น กล
ยุทธ์ทางการตลาดจึงควรมุ่งสร้างความจงรักภักดีและต้องมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้า ซึ่งจะทาให้ธุรกิจได้รับกาไรระยะยาว
ดังนั้น กาไรระยะยาว จึงเกิดจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งสร้างความจงรักภักดี และทาให้นักการตลาดตระหนักถึง
ความสาคัญว่าความจงรักภักดีเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายและป้องกันส่วนครองตลาดได้เป็นอย่างดี (วิเลิศ ภูริวัชร.
ออนไลน์. 2559)
จากปัจจัยหลายประการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดและ
ความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งผลการวิจัยจะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ
ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร และสามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานใน
องค์กรส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการมาใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ด้านเครื่องมือสื่อสารทางการ
ตลาด ของ นธกฤต วั น ต๊ ะ เมล์ (2555 : 41- 42) ; ชื่ น จิ ต แจ้ ง เจนกิ จ (2556 : 45) ; Kotler (2003) และได้
สั ง เคราะห์ ค วามภั ก ดี ข องผู้ บ ริ โ ภค ของ Bloemer, Ruyter & Wetzels (1999) โดยเป็ น การศึ ก ษาผู้ บ ริ โภค
ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
เครื่องมือสื่อสารการทางตลาด
การโฆษณา
การส่งเสริมการขาย
การประชาสัมพันธ์

Multiple
Regression
Analysis

การขายโดยบุคคล
การตลาดทางตรง

ความภักดีของผู้บริโภคของร้านอาหาร
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ในภาพรวมมีองค์ประกอบแฝงดังนี้
•การแนะนาบอกต่อ
•การตั้งใจใช้บริการซ้า
•ความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา
•พฤติกรรมการร้องเรียน
(Bloemer, Ruyter & Wetzels, 1999)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้
1. เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด หมายถึง การสื่อสารที่ใช้เครื่องมือทางการตลาด เพื่อดาเนินการ
ส่งเสริมการตลาด ซึ่งให้ความสาคัญกับวิธีสื่อสารเพื่อการจูงใจทุกรูปแบบ และแสดงบุคลิกภาพของร้านอาหาร ใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ได้แก่
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1.1 การโฆษณา หมายถึง กิจกรรมสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหรือการส่งเสริมความคิดเห็น
เกี่ยวกับสินค้า การบริการ หรือความคิดของร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีผู้สนับสนุนหรือผู้
อุปถัมภ์ผ่านสื่อที่มิใช่ตัวบุคคล โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย
1.2 การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการจูงใจ
ผู้บริโภค โดยอาศัยสิ่งจูงใจหรือสิ่งล่อใจให้ผู้บริโภคมาใช้บริการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
1.3 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดที่มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมตลอดจนการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของร้าน อาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมากับกลุ่ม
ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป
1.4 การขายโดยบุคคล หมายถึง รูปแบบของการสื่อสารการตลาดระหว่างบุคคลต่อบุคคล ที่มุ่งเน้น
ปฏิ สั ม พั น ธ์ อั น ดี แ ละจุ ด มุ่ งหมายที่ ส าคั ญ ในการจู ง ใจให้ ผู้ บ ริโภคมาใช้ บ ริ ก ารร้า นอาหาร ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
1.5 การตลาดทางตรง หมายถึง การสื่อสารการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหาร ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมากับผู้บริโภค โดยกระทาการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านกระบวนการ รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องมือ
สื่อสารต่าง ๆ
2. ความภักดี หมายถึง ภาวะที่แสดงออกในเชิงบวกของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ได้แก่
2.1 การแนะนาบอกต่อ หมายถึง การที่ ผู้บ ริโภคให้ ข้อมูลเชิญ ชวนให้บุค คลที่รู้จักมาใช้ บริการ
ร้านอาหารที่ตนเองเคยใช้บริการ
2.2 การตั้งใจใช้บริการซ้า หมายถึง พฤติกรรมการใช้บริการอย่างสม่าเสมอ การที่ผู้บริโภคกลับมาใช้
บริการร้านอาหารร้านเดิม เช่น ความถี่น้อย 1-2 ครั้ง ความถี่มาก 3-5 ครั้ง เป็นต้น
2.3 ความไม่หวั่นไหวต่อปัจจัยราคา หมายถึง การที่ผู้บริโภคยังคงใช้บริก ารร้านอาหารร้านเดิม
แม้ว่าราคาสินค้าและบริการจะเพิ่มสูงขึ้น
2.4 พฤติกรรมการร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียน การบอกต่อหรือการแจ้งปัญหาของผู้บริโภค
ร้านอาหาร โดยอาจจะร้องเรียนกับผู้ให้บริการ ผู้บริโภครายอื่นหรือสื่อต่าง ๆ ซึ่งส่วนนี้เป็นการวัดถึงการตอบสนอง
ต่อปัญหาของผู้บริโภค
3. ร้านอาหาร หมายถึง ร้านอาหารที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยได้แบ่งประเภทตาม
กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ 1) ร้านอาหารระดับหรู (เช่น หรูหรา สวยงาม บริการเป็นสากล) 2) ร้านอาหารระดับกลาง
(เช่ น เน้นบรรยากาศ บริการเป็ นกันเอง ราคาปานกลาง) 3) ร้านอาหารทั่วไป (เช่ น เรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว
ทันสมัย เน้นอาหารจานด่วนจากัดรายการอาหาร) และ 4) ร้านริมบาทวิถี (เช่น เน้นอาหารจานเดียว สามารถปรุงได้ง่าย
และรวดเร็ว)
4. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามากกว่า 1 ครั้ง
สมมุติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้
1. การโฆษณามีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
2. การส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
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3. การประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
4. การขายโดยบุคคลมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารในเขต เทศบาลนครนครราชสีมา
5. การตลาดทางตรงมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารในเขต เทศบาลนครนครราชสีมา
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
ผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จานวน
214,267 คน (สานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา. 2559)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จาก
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างกรณี
ทราบจ านวนประชากรของ (Thorndike, 1978 อ้ า งถึ ง ใน บุ ญ ใจ ศรีส ถิ ต ย์ น รากู ร . 2553 : 208) ได้ ขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมดจานวน 385 ราย เพื่อลดความคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจะใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ราย
2. ขอบเขตด้านเนือ้ หา
เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดและความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของร้านอาหาร ใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว/ประชาสัมพันธ์ การขาย
โดยบุคคล และการตลาดทางตรง
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา ประกอบด้วย การแนะนาบอกต่อ การตั้งใจใช้ บ ริการซ้า ความอ่อนไหวต่อปั จ จัยราคา และ
พฤติกรรมการร้องเรียน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษา แนวคิด
ทฤษฎี เอกสารตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา
รายได้ต่ อเดือน ของผู้บ ริโภคร้านอาหาร และลัก ษณะของร้านอาหารที่ ไปใช้ บ ริการประจ า เป็ น แบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็ น ค าถามเกี่ ยวกั บ เครื่องมื อสื่ อสารทางการตลาดของร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว/ประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล และ
การตลาดทางตรง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ประกอบด้วย การแนะนาบอกต่อ การตั้งใจใช้บริการซ้า ความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา และพฤติกรรมการร้องเรียน มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open Questionnaire)
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง เครื่องมือการสื่อสารทางตลาดที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
ผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ศึ กษาตารา เอกสาร และงานวิจั ยที่ เกี่ยวข้องเพื่ อประกอบการสร้างแบบสอบถามโดยศึ กษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.2 สร้างแบบสอบถามขึ้นตามกรอบข้อมูลที่ต้องการศึ กษา ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาเรื่อง
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดและความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา โดยใช้จากัด
ความหรือนิยามปฏิบัติการตามตัวแปรที่กาหนดไว้เป็นหลักในการสร้างคาถามต่างๆ ให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา
ทั้งหมด
4.3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อทาการตรวจสอบ แนะนา
เพื่อการแก้ไข และปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง รวมทั้งพิจารณาสานวนภาษาที่ใช้ในข้อความ
ว่าสอดคล้องและเพื่อให้เครื่องมือมีความตรงในเนื้อหา (Content Validity)
4.4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้ องของเนื้ อหาและความเที่ ยงตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) ของค าถามแต่ ละข้อให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวิจัย โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553 : 230) โดยกาหนดคะแนนของการพิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อ โดยเกณฑ์การ
พิจารณาค่า IOC แบบสอบถามแต่ละข้อต้องมีค่า IOC ≥ 0.5 แสดงว่าข้อคาถามนั้น วัดเนื้อหาตรงตามที่ต้องการวัด
เป็นคาถามที่ใช้ได้ แต่ถ้าค่า IOC ≤ 0.5 แสดงว่าข้อคาถามนั้น วัดเนื้อหาไม่ตรงตามที่ต้องการวัดเป็นคาถามที่ใช้ไม่ได้
ควรพิจารณา ปรับปรุง หรือตัดทิ้ง หลังจากนั้นนามาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึ กษา และทาการปรับปรุงแก้ไข จากการ
คานวณค่าดัชนีความสอดคล้องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า
เท่ากับ 0.70 แสดงว่าข้อคาถามนั้น วัดเนื้อหาตรงตามที่ต้องการวัดเป็นคาถามที่ใช้ได้
4.5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
4.6 น าแบบสอบถามที่ มี ค่ า IOC ตั้ ง แต่ 0.5 ขึ้ น ไป โดยน าไปทดลองใช้ (Try-Out) กั บ ผู้ บ ริ โภค
ร้านอาหารที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) และนาข้อมูลที่ได้มาดาเนินการ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยความเชื่อมั่นที่ได้เท่ากับ 0.917 ซึ่งมากกว่า 0.7 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
(บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553 : 231)
4.7 นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอให้กับอาจารย์ผู้ควบคุม วิทยานิพนธ์ เพื่อทาการ
ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา จากนั้นจึงดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลซึ่งเก็บโดยแบบสอบถามจากผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา จานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability
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Sampling) ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และสามารถกรอกแบบสอบถามได้
เพี ยงคนละ 1 ครั้งเท่ านั้ น จากนั้ น จึ งน ามาตรวจสอบความสมบู รณ์ ของเพื่ อน ามาประมวลผลโดยใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
5.2 ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้ ม าจากการศึ ก ษาค้ น คว้า จากข้ อ มู ล ที่ มี ผู้ รวบรวมไว้ใน
หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อการวิจัย โดยใช้วิธีทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้
6.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และลักษณะของร้านอาหารที่ไปใช้บริการประจา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency
Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage)
6.1.2 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของร้านอาหาร และความ
จงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกั บความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดั บ (Rating Scale) วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด. 2558 : 87)
6.2 การทดสอบสมมติ ฐ าน โดยมี ส มมติ ฐ านการวิ จั ย คื อ อิ ท ธิ พ ลของเครื่อ งมื อ การสื่ อ สารทาง
การตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว/ประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล และ
การตลาดทางตรง มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) (บุญชม ศรีสะอาด. 2558 : 110-137)
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.8 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อย
ละ 43.3 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 52.2 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60.5 ประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิ จ ร้อ ยละ 46.8 มี รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ นมากกว่ า 25,000 บาท ร้อ ยละ 31.0 ความถี่ ในการใช้ บ ริก าร
ร้านอาหาร 3-4 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 43.2 ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่ละครั้งระหว่าง 501-1,000 บาท ร้อยละ 43.4
และนิยมไปร้านอาหารทั่วไป (เช่น เรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เน้นอาหารจานด่วนจากัดรายการอาหาร) ร้อย
ละ 39.8
2. เครื่องมือสื่อสารการทางตลาดของร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยภาพรวมพบว่าให้
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.11, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการขายโดยบุคคล
ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.70, S.D.=0.77) รองลงมาคือ
ด้านการตลาดทางตรง ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.43, S.D.=0.84) และด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
การให้ข่าว/ประชาสัมพั น ธ์ และด้านการโฆษณา ให้ ค วามคิ ดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.95, S.D.=0.98,
X =2.80, S.D.=0.94 และ X =2.67, S.D.=0.74) ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
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2.1 ด้านการโฆษณา โดยภาพรวมพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.67, S.D.=0.74)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีส่วนลด เช่น เมื่อทานอาหารแล้วเช็คอินที่ร้านมีส่วนลดเฉพาะอาหาร 10% เป็นต้น
ให้ ค วามคิ ด เห็ น สู ง สุ ด เป็ น อั น ดั บ แรก โดยพบว่ า ให้ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ( X =3.24, S.D.=1.11)
รองลงมาคือ มีการโฆษณาผ่านทางป้ายโฆษณาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (Bill Board) ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =2.83, S.D.=0.98) และเรื่องที่ให้ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ มีการโฆษณาผ่านทางสื่อวิทยุ ให้ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ( X =2.18, S.D.=0.96)
2.2 ด้านการส่งเสริมการขาย โดยภาพรวมพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.95,
S.D.=0.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการแสดงความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น มีการเล่นดนตรี,นักร้อง
เป็นต้น ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.35, S.D.=0.98)
รองลงมาคือ มีสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่มีบัตรสมาชิก เช่น รับเค้กวันเกิดฟรี เป็นต้น ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =2.82, S.D.=1.10) และเรื่องที่ให้ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล เช่น
เมื่ อ ทานครบ 1,000 บาท รับ ของที่ ระลึ ก ฟรี 1 ชิ้ น เป็ น ต้ น ให้ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ( X =2.69,
S.D.=1.09)
2.3 ด้ า นการให้ ข่ า ว/ประชาสั ม พั น ธ์ โดยภาพรวมพบว่ า ให้ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง
( X =2.80, S.D.=0.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้สัมภาษณ์ของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหาร เช่น
การรีวิวทางสื่อช่องทางต่างๆ ในการมาใช้บริการที่ร้าน เป็นต้น ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.96, S.D.=1.12) รองลงมาคือ การให้ข้อมูลหรือสัมภาษณ์แก่สื่อต่างๆ ของ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร เช่น การแนะนาร้านหรือการให้ข่าวและเผยแพร่ทางสื่อช่องทางต่างๆ เป็นต้น ให้ความคิด
เห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.88, S.D.=1.05) และเรื่องที่ให้ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การเป็นผู้สนับสนุนใน
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม หรื อ การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล(CSR) ให้ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย ( X =2.58,
S.D.=0.94)
2.4 ด้ า นการขายโดยบุ ค คล โดยภาพรวมพบว่ า ให้ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X =3.70,
S.D.=0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็น
อันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.92, S.D.=0.85) รองลงมาคือ พนักงานให้บริการอย่าง
รวดเร็ว ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.76, S.D.=0.91) และเรื่องที่ให้ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ พนักงาน
แนะนารายการอาหารและเมนูที่น่าสนใจ ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.53, S.D.=0.98)
2.5 ด้ า นการตลาดทางตรง โดยภาพรวมพบว่ า ให้ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X =3.43,
S.D.=0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีแคตตาล็อกหรือเมนูรายการอาหารไว้แนะนาสินค้า ให้ความคิดเห็น
สูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.88, S.D.=0.97) รองลงมาคือ ลูกค้าสามารถ
เข้ า ถึ งบริก ารของทางร้า นได้ จ ากสื่ อ Social Marketing เช่ น เว็บ ไซต์ Line, Facebook fan page Application
เป็นต้น ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.67, S.D.=1.08) และเรื่องที่ให้ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ มีการแจก
คู ป องส่ ว นลด,ของสั ม มนาคุ ณ บั ต รอวยพรทางไปรษณี ย์ ให้ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ( X =2.82,
S.D.=1.19)
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3. ความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา โดยภาพรวมพบว่าให้ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.37, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการแนะนาบอกต่อ ให้
ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.65, S.D.=0.83) รองลงมาคือ
ด้านการตั้งใจใช้บริการซ้า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.60, S.D.=0.73) และด้านความอ่อนไหวต่อปัจจัย
ราคา และด้านพฤติกรรมการร้องเรียน ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.23, S.D.=0.70 และ X =3.00,
S.D.=0.74) ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
3.1 ด้ า นการแนะน าบอกต่ อ โดยภาพรวมพบว่ า ให้ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X =3.65,
S.D.=0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การแนะนาร้านอาหาร แนะนา แก่ผู้ที่ต้องการคาแนะนา ให้ความ
คิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.70, S.D.=0.87) รองลงมาคือ การ
สนับสนุนให้เพื่อนและญาติมาใช้บริการร้านอาหาร แนะนา. ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.66, S.D.=0.87)
และเรื่องที่ให้ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การพูดถึงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับร้านอาหาร แนะนา กับคนอื่นๆ ให้ความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( X =3.60, S.D.=0.90)
3.2 ด้ า นการตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารซ้ า โดยภาพรวมพบว่ า ให้ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก ( X =3.60,
S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการจะมาใช้บริการที่ร้านอาหาร แนะนา ต่อไปอีกในอนาคต
ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.71, S.D.=0.80) รองลงมาคือ
การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริก ารร้า นอาหาร แนะน า เป็ น ตั ว เลื อ กแรกในการใช้ บ ริก าร ให้ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก
( X =3.60, S.D.=0.81) และเรื่องที่ให้ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร แนะนา เป็น
ตัวเลือกแรกในการใช้บริการ ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.51, S.D.=0.83)
3.3 ด้ านความอ่ อ นไหวต่ อ ปั จ จั ย ราคา โดยภาพรวมพบว่า ให้ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง
( X =3.23, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จะยังคงมาใช้บริการร้านอาหาร แนะนา อย่างต่อ เนื่อง
แม้ว่าจะมีราคาของอาหารและบริการบางอย่างเพิ่มขึ้น ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยพบว่าให้ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.28, S.D.=0.75) รองลงมาคือ จะยังคงมาใช้บริการร้านอาหาร แนะนา ต่อไปใน
อนาคต แม้ว่าจะมีการปรับราคาของอาหารที่สูงกว่าร้านอาหารร้านอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน ให้ความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.21, S.D.=0.82) และเรื่องที่ให้ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ จะยังคงมาใช้บริการที่ร้าน
อาหาร แนะน า แม้ ว่าร้านอาหารร้านอื่ น ๆ ที่ อยู่ในประเภทเดี ยวกัน จะมี ข้อ เสนอที่ น่ าสนใจกว่า เช่ น การจั ด
โปรโมชั่นเพื่อจูงใจลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.20, S.D.=0.85)
3.4 ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน โดยภาพรวมพบว่าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.00,
S.D.=0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จะแจ้งปัญหาแก่พนักงานของร้านอาหาร แนะนา ทันที ถ้าหากว่าพบ
ปั ญ หาในการใช้ บ ริก าร ให้ ค วามคิ ด เห็ น สู งสุ ด เป็ น อั น ดั บ แรก โดยพบว่า ให้ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง
( X =3.37, S.D.=0.89) รองลงมาคือ หากพนักงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากการบริการให้ได้ จะแจ้งปัญหานั้น แก่
บุคคลากรที่รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นไปของร้านอาหาร แนะนา ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.26,
S.D.=0.98) และเรื่องที่ให้ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การร้องเรียนไปยังหน่ วยงานภายนอกเช่น สานักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัด ถ้าได้รับปัญหาจากการใช้บริการของร้านอาหาร แนะนา. ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย ( X =2.60, S.D.=1.10)

2019

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

4. การศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีของผู้ บริโภคร้านอาหาร
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่า เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการให้ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ด้านการขาย
โดยบุคคล และด้านการตลาดทางตรง ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ 0.261 แสดงว่า
ตัวแปรทั้ง 5 ตัว ร่วมกันพยากรณ์ระดับความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ได้
ร้อยละ 26.1 โดยเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการขายโดยบุคคล (X4) (β = 0.294) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ อ
ระดับความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาด ด้านการตลาดทางตรง (X5) (β = 0.156) เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการให้ข่าว/
ประชาสัมพันธ์ (X3) (β = 0.114) เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณา (X1) (β = 0.034) และเครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย (X2) (β = 0.032) ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากผลการวิจั ย เกี่ ยวกั บ การศึ ก ษาเครื่องมื อ สื่ อ สารทางการตลาดที่ มี อิท ธิพ ลต่ อ ความจงรัก ภั ก ดี ข อง
ผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. เครื่องมือสื่อสารการทางตลาดของร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยภาพรวมพบว่าให้
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการขายโดยบุคคล และด้านการตลาดทางตรง ให้ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ข่าว/ประชาสัมพันธ์ และด้านการโฆษณา ให้ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) ได้กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสานนั้นเป็นการนาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบมาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างผลกระทบ
ทางการสื่อสารสูงสุดต่อผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สาคัญมี 5 รูปแบบ ได้แก่ การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการใช้พนักงานขาย ดังนั้นเครื่องมือสื่อสารทางการ
ตลาด จึงเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดทุกชนิด ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารเพื่ อจูงใจผู้บริโภคในระยะยาวและ
ต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การ
จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภค มุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้
สอด คล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้
รู้จักสินค้า ซึ่งจะนาไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและมีความเชื่อมั่นในสินค้า และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี จิรัฐิติ
เจริญ (2555) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการสื่อสารแบบปาก
ต่อปากมากที่สุด ด้านการขายโดยพนักงานขาย ด้านการส่งเสริมการขาย ส่วนด้านการตลาดเชิ งกิจกรรม ด้าน
ประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อโฆษณา ด้านการสื่อสารทางออนไลน์ และด้านการตลาดทางตรง ให้ความสาคัญอยู่ในระดับ
ปานกลาง ตามลาดับ
2. ความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยภาพรวมพบว่าให้ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการแนะนาบอกต่อ และด้านการตั้งใจใช้บริการซ้า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก และด้านความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา และด้านพฤติกรรมการร้องเรียน ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman et al. (1996) และ Bloemer, Ruyter & Wetzels. (1999) กล่าวว่า
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การวัดความภักดีของผู้รับบริการจะต้องคานึง ถึงพฤติกรรม ทัศนคติและกระบวนการคิดของผู้รับบริการ ซึ่งทั้งหมด
สามารถวัดจาก พฤติกรรมการบอกต่อ ซึ่งเป็นการพูดถึงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับผู้ให้บริการ และการบริการ แนะนาและ
กระตุ้นให้คนอื่นสนใจ และใช้การบริการนั้น ซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์ความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ ให้บริการ
พฤติกรรมคววามตั้งใจที่จะซื้อ ซึ่งเป็นการที่ผู้บริโภคเลือกบริการนั้นๆเป็นตัวเลือกแรก ซึ่งสิ่งนี้สามารถสะท้อนนิสัย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการได้ พฤติกรรมความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา ซึ่งเป็นการที่ผู้บริโภคไม่มีปัญหาใน
การที่ผู้ให้บริการขึ้นราคาและผู้บริโภคย่อมจ่ายมากกว่าที่อื่นหากการบริการนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
และพฤติกรรมการร้องเรียน ซึ่งเป็นการร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาอาจจะร้องเรียนกับผู้ให้บริการ บอกต่อคนอื่น ส่ง
เรื่องไปยังหนังสือพิมพ์ ส่วนนี้เป็นการวัดถึงการตอบสนองต่อปัญหาของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนกฤตา วรรัตน์โภคา (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ที่มีต่อความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าเจอเนอเรชั่นบี พบว่า ความจงรักภักดี กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก
ในด้านความตั้งใจซื้อหรือใช้บริการ และด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ส่วนด้านความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา และด้าน
พฤติกรรมการร้องเรียน ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับผลกระทบของกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจท่อง
เที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อความจงรักภักดีของลุกค้ากลุ่มเจเนอเรชั่นบี พบว่า กลยุ ทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์
บริการของธุรกิจมีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้ากลุ่มเจเนอเรชั่นบีโดยรวม กลยุทธ์การตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ ายของธุรกิจมีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้ ากลุ่ มเจเนอเรชั่ น บีโดยรวม และในด้าน
พฤติกรรมการร้องเรียน และกลยุทธ์การตลาดด้านกระบวนการการให้บริการของธุรกิจผลกระทบต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้ากลุ่มเจเนอเรชั่นบีโดยรวม และในด้านความตั้งใจซื้อหรือใช้บริการ และด้านความอ่อนไหวด้านราคา
3. เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการให้ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยบุคคล และด้าน
การตลาดทางตรง ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Fishbein and Ajzen (1975) กล่าวว่า เครื่องมือการสื่อสาร
ทางการตลาด ประกอบด้วย 1) การโฆษณา 2) การส่งเสริมการขาย 3) การประชาสัมพันธ์ 4) การขายโดยบุคคล 5)
การตลาดทางตรง มีการคล้อยตามสิ่งอ้างอิงมีที่มาจากการได้รับรู้ถึงสิ่งของ ข้อมูล จากบุคคล หรือสื่อใดๆ ในรูปแบบ
ต่างๆ มาก่ อน หรือกล่าวคื อ เมื่อ พิ จ ารณาถึ งการได้รับ รู้ตามหลั กการของการคล้อยตามสิ่งอ้างอิ ง โดยมีค วาม
สอดคล้องกับความภักดีของลูกค้ า โดยความภักดีนั้นจะมีลักษณะที่โน้มเอียงที่เป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจที่จะกระทา ให้
เกิดการคล้อยตาม ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดได้มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับความ
จงรักภักดี จากพฤติกรรมความตั้งใจในโมเดล TRA มีความครอบคลุมต่อตัวแปรความภักดี ของลูกค้าอย่างเหมาะสม
และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรนุช กุณฑลสุรกานต์ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การตลาดสื่อสารแบบบูรณาการ
กับความภักดีในตราสินค้า “uni-ball” ของบริษัท อุดมพาณิช คอร์เปอร์เรชั่น จากัด พบว่า การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ คือ ด้านการโฆษณา ด้า นการส่งเสริมการขาย ด้านพนักงานขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้าน
การตลาดทางตรง พบว่า ทุกด้านมีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้า “uni-ball” ในด้านความพึงพอใจ ด้านชอบ
และด้านความผูกพัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค
ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะผลการวิจัย ดังนี้
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1.1 ผลการศึกษาได้ระบุว่า เครื่องมือสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่ง เสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรงมีผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา หากพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
1.1.1 ด้านการขายโดยบุคคล ผู้ประกอบการควรมีการจัดอบรมพนักงานให้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ยิ้มแย้ม แจ่มใส ต้องย้าเตือนให้พนักงานบริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ในการให้บริการ เพื่อเป็นการสร้างความ
ประทับใจ พนักงานควรจดจารายการอาหารที่ลูกค้ารับประทานเป็นประจา เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเอาใจใส่เป็น
พิเศษให้กับลูกค้า
1.1.2 ด้านการตลาดทางตรง ผู้ประกอบการควรมีการจัดทาแคตตาล็อกหรือเมนูรายการอาหาร
ไว้แนะนาสินค้า มีภาพอาหารสวย ๆ น่ารับประทานประกอบอย่างเพียงพอ และสามารถอธิบายรายการอาหาร
ราคาอาหาร อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับลูกค้าในการสั่งรายการอาหาร จัดทา Line@
ให้บริการพูดคุยและแจ้งข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นกับลูกค้าแบบ 1 ต่อ1 เพื่อช่วยให้มีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
1.1.3 ด้านการส่งเสริมการขาย เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและสร้างความแตกต่างกระตุ้นยอด
จาหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการควรมีการจัดมีการแสดงความบันเทิงโดยจั ดให้มีการเล่นดนตรี มีนักร้อง สับเปลี่ยน
หมุนเวียน หรือเปิดเพลงสร้างบรรยากาศให้เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า นอกจากนี้ควรทา
ภาพสื่อสารรายการ ลด แลก แจก แถม โปรโมชั่นใหม่ๆ และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการให้ลูกค้าทราบ โดยอาจทาเป็น
คูปองลดราคา แผ่นพับแจก หรือ แผ่นรองจาน วางบนโต๊ะอาหาร โปสเตอร์ในห้องน้า สื่อสารในหลายพื้นที่ ให้ลูกค้า
รับทราบอย่างทั่วถึง
1.1.4 ด้านการให้ข่าว/ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากลูกค้าในยุคการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อ
อินเตอร์เน็ตมีมากขึ้น ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือ การสร้างPage Facebook ให้ลูกค้าเป็นคนรีวิวสินค้า
หรือให้สัมภาษณ์จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านอาหารเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความสาคัญ
กับการให้สัมภาษณ์ของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหาร โดยการรีวิวทางสื่อออนไลน์ สังคมออนไลน์ เป็นต้น
1.1.5 ด้านการโฆษณา ดังนั้นผู้ประกอบการควรจัดกิจกรรมเชิญชวนลูกค้าให้มาใช้บริการโดย
ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงข่าวสารต่าง ๆ ของร้านอาหาร เช่น วงดนตรีที่แสดง รายการอาหาร เมนู
แนะนา โปรโมชั่นหรือส่วนลดพิเศษมากขึ้น ได้แก่ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เคเบิ้ ลทีวีท้องถิ่น การจ่ายค่าโฆษณาผ่าน
Facebook เพื่อให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเห็นมากขึ้น เป็นต้น
1.2 ความจงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ที่ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการแนะนาการบอกต่อ ด้านการตั้งใจใช้บริการซ้า ด้านความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา และด้านพฤติกรรม
การร้องเรียน โดยผู้ประกอบการควรสร้างความประทับใจในทุก ๆ ด้าน สิ่งที่เป็นจุดแข็งหรือจุดเด่น ผู้ประกอบการ
ควรรักษาไว้โดยใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการขายโดยบุคคล การตลาด
ทางตรงการส่งเสริมการขาย การให้ข่าว/ประชาสัมพั น ธ์ การโฆษณา การสร้างความพึ งพอใจ และสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหาร เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วจะเกิดการบอกต่อแก่บุคคลอื่น
ทาให้ร้านอาหารสามารถรักษาลูกค้ารายเก่า และเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ๆ ได้ การสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองกับ
ลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความใกล้ชิด สนิทสนมเป็นกันเองกับการมาใช้บริการร้านอาหาร การรับทราบปัญหาอย่าง
จริงจัง และจริงใจ เอาใจใส่ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที เพื่อทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าปัญหาที่แจ้งไป ได้รับ
ความสนใจ และทางร้านมีความตั้งใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
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2.1 ควรมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากลูกค้าเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และสามารถสรุปผลการศึกษาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาในปัจจัยด้ านอื่น ๆ เช่น การศึกษาคุณภาพการบริการ เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพ
การบริการด้านอื่น ๆ เพื่อจะส่งผลนาไปสู่การบริการจัดการร้านอาหารให้มีคุณภาพที่ดี สร้างความประทับใจ และ
นามาสู่ความภักดีต่อร้านอาหารได้
2.3 การศึกษาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความจงรั กภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส หรือทุกปี เพื่อให้ทราบถึงผล
การศึกษาด้านความจงรักภั กดีอย่างต่อเนื่อง ชัดเจนยิ่งขึ้น และนามาสู่การปรับปรุงพัฒนาการใช้เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดที่ทันสมัยและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป
2.4 ควรมีการศึ กษาตั วแปรอื่น ๆ ที่ ส่งผลต่อความจงรักภั กดี เช่ น ความพึ งพอใจในคุ ณ ภาพการ
บริการ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุม ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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แนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
A GUIELINE FOR ENHANCING DERMOCRATIC CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN THE HOLY
INFANT JESUS ROI-ET SCHOOL
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพจริงและความคาดหวังของนักเรียนในแนว
ทางการเสริม สร้า งวิถีป ระชาธิป ไตยนั ก เรียน โดยจ าแนกตามเพศและระดั บ ชั้ น เรีย น และศึ ก ษาแนวทางการ
เสริมสร้างวิถีป ระชาธิป ไตยนั กเรียน โรงเรียนพระกุม ารร้อ ยเอ็ด กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในงานวิจั ย ได้แ ก่ นั กเรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ปีการศึกษา 2561 จานวน 264 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 5 ระดับ จานวน 30 ข้อ โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .33 -.76 มีค่าความเชื่อมั่นด้านสภาพ
จริง .93 และด้านความคาดหวัง .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การ
วิเคราะห์การทดสอบค่าที, การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว, ทดสอบรายคู่โดยใช้ Scheffe’s method
ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพจริงของนักเรียน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนความคาดหวัง โดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพจริงของนักเรียน จาแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านคารวธรรม ส่วนผลการเปรียบเทียบความคาดหวัง โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพจริงของนักเรียน จาแนกตามระดับชั้นเรียนโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านคารวธรรม ส่วนผลการเปรียบเทียบความคาดหวัง
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. แนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โรงเรียนควรให้นักเรียนได้เลือกและเข้าร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยที่ตนเอง
ชอบและสนใจ โดยให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทั้งด้านความคิดและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และมีครูเป็นผู้ที่
คอยชี้แนะแนวทางให้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านประชาธิปไตยให้เข้าใจง่าย และส่งเสริมคุณลักษณะ
ประชาธิปไตยให้มากขึ้น
คาสาคัญ : แนวทางการเสริมสร้าง, วิถีประชาธิปไตย
ABSTRACT
The purposes of this study were to study and compare between actual condition and
students’ expectation in A Guieline for Enhancing Dermocratic Characteristics of Students in The
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Holy Infant Jesus Roi-Et School. The samples were the total of 264 students from Grade 7 to
Grade 12 in Year 2018. The tool used in the research was 30 survey questions by dividing rating
scale into 5 levels with a discrimination level between .33 - .76 for each level. The reliability was
at .93 and .96 for the expectation. The statistics used for data analysis were average, standard
dividends, T-test, One-way ANOVA, Scheffe’s method, two way analysis of variance. results show
that 1. The results of students’ actual condition in both total and individual were high. The
expectation result was also high. 2. There was no statistically significant difference in comparing
the actual condition classified by gender, except for Dhamma. For expectation comparison, there
was no significance difference at .05 3. There was no statistically significant difference at .05 in
comparing the actual condition classified by class, except for Dhamma. For expectation
comparison, there was no significance difference at .05 4. A Guieline for Enhancing Dermocratic
Characteristics of Students in The Holy Infant Jesus Roi-Et School. School should let student
choose and participate in each democratic activity students prefer. Students will be able to
eagerly share their ideas and be a part of work process along with teacher’s guidance. The
activities should be easy and fun, not too much academic content, for students to understand
the concept of democracy and at the same time should encourage democratic characteristics. By
doing so, the activities should be in form of fun activities such as inviting lecturers, planning for
democratic-related field trips for students to learn from real situation, and more importantly,
teachers should prepare instructional media for students to have a better understanding.
Keywords : A Guieline for Enhancing, Dermocratic Characteristics
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีแนวคิดหลักสาคัญ คือ หลักสิทธิ เสรีภาพ หลักความ เสมอภาค
หลักนิติธรรม หลักการใช้เหตุผลและหลักการยอมรับเสียงข้างมากที่ต้องเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย ประเทศไทยมี
ระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คนไทยจึงต้องเข้าใจเรื่องสิทธิ
เสรีภาพให้ถ่องแท้จึงจะสามารถดารงตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยได้ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก็ได้กาหนดให้นักเรียนทุกคนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้คุณธรรม มี
จิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข จึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ เรื่องประชาธิปไตยให้แก่
นักเรียน และสามารถนาไปใช้ในการดารงชีวิตตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554. 2554, น. 1)หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มุ
งพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกาลังของชาติใหเปนมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสานึก
ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรง
เปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 น. 21)ตัวชี้ วัด และสาระการเรีย นรู้แ กนกลาง กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้สังคม
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ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสาคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิ ยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ
หน้าที่ เสรีภาพการดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 2
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการ
เป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ
ธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการสร้ า งประชาธิ ป ไตยใน
โรงเรีย น เป็ น ทั้ งเนื้ อหาในการเรียนการสอนและการกิจ กรรมส่ งเสริม ประชาธิป ไตยในโรงเรีย น เช่ น กิจ กรรม
คณะกรรมการนั ก เรี ย น กิ จ กรรมวั น ส าคั ญ กิ จ กรรมด าเนิ น ตามนโยบาย กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้า งสรรค์ กิ จ กรรมพิ เศษต่ าง ๆ กิ จ กรรมกลุ่ ม การแสดง กิ จ กรรมชมรมและองค์ ก รต่ า ง ๆ ตลอดจนกิ จ กรรม
กีฬา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นอย่างดี และส่งเสริมการสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย โดย
การจั ด บรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มภายในโรงเรี ย นให้ ดี จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งแนวความคิ ด จิ ต ใจที่ เ ป็ น
ประชาธิป ไตย ด้ วยเหตุ ว่าคนที่ อยู่ในสิ่ งแวดล้อ มใด ย่อ มต้อ งปรับ ตัวเข้ากั บ สิ่ งแวดล้อ มนั้ น ให้ ได้จึ งจะสามารถ
ดารงชีวิตและอยู่ร่วมในสังคมนั้นอย่างเป็นสุข การสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย จึงถือว่าเป็นการสร้างระบบและ
การยอมรับซึ่งกันและกัน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด มัก เน้นรูปแบบของประชาธิปไตย เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง
การเลือกหัวหน้าห้อง การเลือกตั้งสภานักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ปลูกฝังจิตสานึกในคุณลักษณะประชาธิปไตย
ให้เกิดขึ้นในวิถีการดาเนินชีวิตของนักเรียน ทั้งหลักสิทธิเสรีภาพ หลักเหตุผล หลักความเสมอภาค หลักการยึดเสี ยง
ข้างมาก และหลักภราดรภาพ จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่ง
เป็นพื้นฐานสาหรับการนาไปใช้สังคมและชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
เป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบ
หน้าที่ของตน ทีมงาน รับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยโรงเรียนต้องนารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้
ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชี วิตตาม
หลักประชาธิปไตย ตามคุ ณ ลักษณะของวิถีประชาธิปไตย 3 ด้าน ได้แก่ คารวธรรม ปัญ ญาธรรม สามัค คีธรรม
สามารถดารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากตัวอย่างดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพระกุม ารร้อยเอ็ด จึงมีความสนใจในเรื่องแนวทางการเสริมสร้าง
วิถีประชาธิปไตยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และคาดว่านักเรียนจะมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่โรงเรียนหวัง
ไว้ นักเรียนที่จบการศึกษาออกไปแล้ว สามารถนาวิถีประชาธิปไตยไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ เมื่อโรงเรียน
สามารถพัฒนาผู้เรียน ให้เข้าใจ เข้าถึง และรักในความเป็นประชาธิปไตย จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาและครู
ทุกท่าน ที่จะสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาของสังคม เพื่อให้สังคมไทยปราศจากความขัดแย้งที่รุนแรงตลอดไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพจริงและความคาดหวัง ของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
นักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
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2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพจริงและความคาดหวังของนักเรียนในแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
นักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จาแนกตามเพศและระดับชั้นเรียน3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการเสริ ม สร้ า งวิ ถี
ประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แนวทางการสรางเสริมประชาธิปไตย หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการในการดาเนินการสรางเสริม
ประชาธิปไตยใหกับนักเรียนจนนักเรียนสามารถนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยไปใชในการดารงชีวิตประจาวันในสังคม
ประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข
2. การสรางเสริมวิถีป ระชาธิปไตยนักเรียน หมายถึง การปลูกฝงการกระทาหรือการแสดงออกของ
นักเรียนในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ตามความเหมาะสม
กับจิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียนจนสามารถนาเอาหลักการประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจาวันจนเปนนิสัยหรือ
เปนวิถีทางแหงชีวิต
2.1 ด้านคารวธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกความเคารพในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย รวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีต อสถาบันพระมหากษัตริย ในโอกาสวันสาคัญ ตางๆ
ปฏิบัติตอสัญลักษณที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย เคารพซึ่งกันและกันทางกาย เคารพกันทางวาจา เคารพใน
สิทธิผูอื่น เคารพในความคิดเห็นของผูอื่น คารพในกฎระเบียบของสังคม และมีเสรีภาพ
2.2 ด้านสามัคคีธรรม หมายถึง การรูจักประสานประโยชนโดยถือประโยชนของส่วนรวมหรือของชาติ
เปนที่ตั้ง ไดแก การทางานรวมกันอยางสันติวิธี รูจักการประนีประนอม เสียสละความสุขสวนตนหรือหมูคณะ เพื่อ
ประโยชน์ของสวนรวม และรวมมือกันในการทางานหรือกิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด จะตองมีการวางแผนในการ
ทางานรวมกัน คิดรวมกันและทางานร่วมกันไม่หลีกเลี่ยงหรือเอาเปรียบคนอื่น
2.3 ด้านปญญาธรรม หมายถึง เนนการใช้ปญญา ใชเหตุผลและความถูกตองในการตัดสินปัญหาทั้ง
ปวง และปฏิบัติตามมติเสียงข้างมากและรู จักการเป็นผู้นาและผูตามที่ดี เมื่อมีปญหาใดเกิดขึ้นทุกคนตองรวมกันคิด
และชวยกันตัดสินใจโดยใชเหตุผล
3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี
การศึกษา 2561
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้
กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพจริงและความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อแนว
ทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน ซึ่งพัฒนามาจากแบบสอบถามบุญชม ศรีสะอาด (2545, น. 69) และ
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, น. 5-6)

2027

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตัวแปรอิสระ(Independent variable)

ตัวแปรตาม(Dependent variable)

ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
1. เพศ
2. ระดับชั้นเรียน

ลักษณะวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านคารวธรรม
2. ด้านสามัคคีธรรม
3. ด้านปัญญาธรรม

แนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
นักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ และระดับชั้นเรียนตัวแปรตาม คื อ ลักษณะ
วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยนั ก เรี ย น ซึ่ ง ผู้ ศึ ก ษาคนคว้ า ใชพฤติ ก รรมลั ก ษณะวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยนั ก เรี ย น ประกอบด้ ว ย
คุณลักษณะด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม ด้านปัญญาธรม (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
2543 น. 5-6)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการ
เป็น 2 ระยะตามลาดับ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาการดาเนินงานเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อาเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2561 จานวน 780 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 264 คน โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การหาขนาดตัวอย่างของประชากร จานวน 780 คน ด้วยวิธีการคานวณตามสูตรทาโร่ยา
มาเน่ (Yamane : 1973 : 727) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 264 คน
ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นตามระดับชั้ นเรียนมัธยมศึ กษาปี ที่ 1-6 เมื่อทาการแบ่งสัดส่วน
ตัวอย่างทุกระดับชั้นเรียนของนักเรียนแล้ว ผู้ศึกษาทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามสภาพจริงและความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อแนว
ทางการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยกาหนดของเขตของการ
วิจัยเป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
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การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี
วิธีการสร้างแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวทางการเสริ ม สร้ า งวิ ถี
ประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การสร้างแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ด้าน
ดังนี้ ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม ด้านปัญญาธรรม
2. กาหนดขอบเขตการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ โดยจาแนกนักเรียนตามเพศและระดับชั้นเรียน โดยแบ่งเป็น
ระดั บ เพศแลระดั บ ชั้ น เรีย น และสรางแบบสอบถามใหครอบคลุ ม เนื้ อ หาเกี่ ยวกั บ ลั ก ษณะวิถี ป ระชาธิป ไตยให้
ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การหาคุ ณ ภาพเครื่อ งมื อ ของแบบสอบถามในการศึ ก ษาครั้ง นี้ ผู วิจั ย ไดแยกออกเปน การหาความ
เที่ ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม คาอ านาจจ าแนกรายขอ (Discrimination) และคาความเชื่ อ มั่น ความ
(Reliability) ดังนี้
1. ไดเสนอแบบสอบถามที่สรางขึ้นตออาจารยที่ปรึกษางานนิพนธพิจารณาตรวจแกไข เพื่อใหเกิดความเข
าใจชัดเจนแกผูตอบแบบสอบถามและสามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงคและ หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยใหผู
ทรงคุณวุฒิตรวจสอบภาษา เนื้อหา และโครงสรางเพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนแกผูตอบแบบสอบถามและสามารถ
วัดไดตรงตามวัตถุประสงคโดยการหา คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index item ofobjectivecongruence) ของ
แบบสอบถามทั้ งฉบับ แลวเลือกใชเฉพาะขอที่ มีค า IOC ตั้งแต.05 ขึ้นไปใชในแบบสอบถามน าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เสนอตออาจารยที่ปรึกษาหลักงานนิพนธ์ (บุญชม ศรีสะอาด,
2545, น. 100)
2. การหาคาอานาจจาแนก (Discrimination) ผูวิจัยไดนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตาม ขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษาหลักงานนิพนธ และผูทรงคุณวุฒิและนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จานวน 30 คน แลวนามาวิเคราะหคาอานาจจาแนกรายขอ โดยวิธีหาคาสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Item-totalcorrelation) ดานสภาพจริงของนักเรียนไดคาสหสัมพันธรายขออยู ระหวาง .33 ถึง .68
และดานความคาดหวังสมรรถนะสาคัญของผูเรียนไดคาสหสัมพันธรายขออยูระหวาง .48 ถึง .76
3. การหาคาความเชื่ อมั่ น (Reliability) คั ด เลือ กขอที่ มี ค าอานาจจ าแนกที่ ย อมรับ ไดมา หาคาความ
เชื่ อ มั่ น ทั้ งฉบั บ โดยวิธีห า คาสั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach, (1990, pp. 202-204)
ปรากฏวา ดานสภาพจริงของนักเรียนได้คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .93 และด้านความคาดหวัง
ของนักเรียน ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .96
4. นาแบบสอบถามฉบับที่ผ านการตรวจสอบความเชื่อมั่นและมีความสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยดาเนินการเก็บขอมูลจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่
กาลังศึกษาอยู่โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ประจาปการศึกษา 2561 ตามขั้นตอน ดังนี้ 1.1 ขอหนั ง สื อ ราชการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงผู้บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เพื่อขอความ
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อนุเคราะห์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 1.2 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและอธิบายข้อมูลรายละเอียดของ
แบบสอบถามทั้งสามตอน ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความเป็นจริงที่ตรงกับข้อมูลของท่านมาก
ที่สุด โดยตอบให้ครบทุกข้อ เพราะจะทาให้ผลการวิจัยสมบูรณ์และมีคุณค่าสามารถนามาใช้เป็นแนวทางทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จานวน 264 ฉบับ โดยแจกและเก็บเอกสารคืนด้วยตนเอง
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดาเนินการขั้นตอน ดังนี้เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาจานวน 264 ฉบับคิดเปนร
อยละ100 แลวทาการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม นาแบบสอบถามมาใหคะแนน
ตามคาน้าหนักคะแนนแตละขอและบันทึกลงในคอมพิวเตอรโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และทาการวิเคราะหขอมูล
และนาผลการคานวณมาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยตอไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนาขอมูลมาดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ผูวิจัยนาแบบสอบถามที่ได
รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลว ใหคะแนนน้าหนักที่กาหนดไว บันทึกขอมูลลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร เพื่อใชวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และนาผลที่ไดไปวิเคราะหและแปลความหมาย
ตามวัตถุประสงคตอไป การแปลคะแนนไดกาหนดเกณฑความหมายของคะแนนเฉลี่ยของคาตอบโดยอาศัยแนวคิด
ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะหสภาพจริงและความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
นักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดใชสถิติพื้นฐาน ไดแก โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. เปรียบเทียบสภาพจริงและความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
นักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จาแนกตามเพศ ใชคาสถิติในการทดสอบคาที (t-test)
3. เปรียบเทียบสภาพจริงและความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
นักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จาแนกตามระดับชั้นเรียน โดยวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway ANOVA) เมื่ อ พบความแตกตางสภาพจริงและความคาดหวังของผู นั ก เรีย นที่ มี ระดั บ ชั้ น เรียนแตกตางกั น
ดาเนินการทดสอบความแตกตางรายคู โดยใชวิธีวิเคราะห์ Scheffe's method
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ วิจั ย ท าการเลื อ กผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ แ บบเจาะจง โดยเป็ น ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวทาง
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน จานวน 7 ท่าน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ ครู และสภานักเรียน
โดยต้องมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ความรู้ ความเข้าใจในด้านวิถีประชาธิปไตย ประกอบด้วย
ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
อาจารย์สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นายสิทธิชัย ระหาญนอก
นักวิชาการยุติธรรม สานักงานยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวสุภาวดี ชาชิโย
ครูการศึกษานอกโรงเรียน ตาบลนิเวศน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายศักดิ์ชัย ทวีโชติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงลาน จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวจารุวรรณ ด้วงคาจันทร์ อดีตรองประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดมหาสารคาม
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นายวันเฉลิม ศรีกุตา
ครูโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอภิวัฒน์ สมศักดิ์
ประธานนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสั ม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้ า ง (Structured Interviews) (ทรงคุ ณ จั น ทจร. 2549, น. 28–31)
ผู้ วิจั ย สั ม ภาษณ์ ต ามแนวทางแบบสั ม ภาษณ์ โดยสั ม ภาษณ์ จ ากบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งในแนวทางการเสริม สร้า งวิ ถี
ประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ยึดหลักข้อมูลให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมทุกประเด็นเกี่ยวกับลักษณะวิถีประชาธิปไตย เพื่อจะได้
ตรวจสอบข้อมูลการสัมภาษณ์อย่างละเอียด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดทาข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยและกรอบแนวคิดของการวิจัย และการจัดกระทา
ข้อมูลผู้วิจัยจัดกระทาข้อมูลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. นาข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องของข้อมูล และนาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อย
เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
2. สรุปข้อมูลจากเครื่องมือแต่ละกลุ่มและนาข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงตามความมุ่งหมายของการวิจัยเชิง
พรรณนาหลังจากที่มีการจัดกระทาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาตรวจสอบข้อมูลแล้วจึงนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ สภาพจริงและความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
นักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปสภาพจริงของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมาร
ร้อยเอ็ด
ลักษณะวิถี
เพศ
ระดับชั้นเรียน
ประชาธิปไตย
ชาย
หญิง
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
คารวธรรม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปัญญาธรรม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
สามัคคีธรรม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
1. สภาพจริงของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมาร
ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย ได้แก่ ด้านคารวธรรม
ด้านสามัคคีธรรม ด้านปัญญาธรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลเป็นดังนี้
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1.1 ด้านคาวรธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสภาพจริงอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนไม่ทาลายสัญ ลักษณ์ ที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ รองลงมา คือ นักเรียนให้ความเคารพครู และผู้ปกครองด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างยิ่ง
และนักเรียนยืนตรงและทาความเคารพ เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ได้แก่ นักเรียนใช้คาพูดสื่อสารที่สุภาพ ไพเราะ และไม่หยาบคาย
1.2 ด้านสามัคคีธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสภาพจริงอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 10 ข้อ โดยเรียงลาดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนคอยช่วยเหลืองานกลุ่ม
ด้วยความเต็มใจ รองลงมาคือ นักเรียนทางานร่วมกันอย่างมีค วามสุข และนักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้
เพื่อนๆมีความเป็นประชาธิปไตย ตามลาดับ
1.3 ด้านสามัคคีธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ระดับมาก 9 ข้อ
และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ นักเรียนปฏิบัติตามเสียงข้างมากด้วยการ
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน รองลงมาคือ นักเรียนใช้หลักความถูกต้องเป็นหลักในการแก้ปัญหา และนักเรียนใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการทางานกลุ่มร่วมกัน ตามลาดับ โดยข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ นักเรียนสามารถอภิปรายให้
หมู่คณะเข้าใจและคล้อยตามสิ่งที่นาเสนอได้
ตารางที่ 2 สรุปความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมาร
ร้อยเอ็ด
เพศ
ระดับชั้นเรียน
ลักษณะวิถี
ประชาธิปไตย ชาย
หญิง
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
คารวธรรม
มาก มากที่สุด มาก
มาก
มาก
มาก
มาก มากที่สุด
ปัญญาธรรม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก มากที่สุด
สามัคคีธรรม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก มากที่สุด
2. ความคาดหวังของนักเรียนที่มีแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมาร
ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก ได้แก่ ด้านคารวธรรม รองลงมาคือ ด้านสามัคคีธรรม และด้านปัญญา
ธรรม ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลเป็นดังนี้
2.1 ด้านคารวธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3
ข้อ และระดับมาก 7 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนให้ความเคารพครู และผู้ปกครอง
ด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างยิ่ง รองลงมาคือ นักเรียนไม่ทาลายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
นักเรียนยืนตรงและทาความเคารพ เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีตาม
2.2 ด้านสามัคคีธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
1 ข้อ คือ นักเรียนทางานร่วมกันอย่างมีความสุข และอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ โดยข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่
นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เพื่อน ๆ มีความเป็นประชาธิปไตย รองลงมาคือ นักเรียนทางานอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ต่อสังคม และนักเรียนคอยช่วยเหลืองานกลุ่มด้วยความเต็มใจ
ตามลาดับ
2032
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2.3 ด้านปัญญาธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ระดับมาก 10 ข้อ
โดยข้ อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด 3 อั น ดั บ ได้ แ ก่ นั ก เรีย นใช้ ห ลั ก ความถูก ต้ อ งเป็ น หลั ก ในการแก้ ปั ญ หา รองลงมาคื อ
นักเรียนปฏิบัติตามเสียงข้างมากด้วยการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และนั กเรียนใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทั้งปวง
ตามลาดับ
3. ผลการเปรียบเทียบสภาพจริงของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยกเว้น ด้านคารวธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการเปรียบเทียบสภาพจริงของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จาแนกตามระดับชั้นเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่า งไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคารวธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จาแนกตามระดั บชั้นเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. แนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ครูควรมีการเตรียมการ
สอนจัดสื่อต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน
ประชาธิปไตยให้เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อไม่เน้นเนื้อหามากเกินไป และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพิ่มความรู้
และส่งเสริมคุณลักษณะประชาธิปไตยให้มากขึ้น ทั้งการยกตัวอย่างบุคคลและการจาลองเหตุการณ์ รวมทั้งการให้
นักเรียนได้เข้าร่วมในเหตุการณ์จริง
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดนี้ มีประเด็นที่
ควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. จากการวิจัยพบว่า สภาพจริงของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม ด้านปัญญาธรรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้มีจุดหมาย
สาคั ญ ของหลักสูตรสถานศึ กษาในดานการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยภาพรวมคือ การเสริมสร้างให้นักเรียน
ประพฤติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การปฏิบัติตนเปนผูที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณ ธรรมของ
ศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดารงชีวิต ปฏิบัติ ตนตามกฎหมาย ดารงตนเป็นประโยชน์ต อสังคม โดย
มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ใหเป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตย
อยางแทจริง รูจักการทางานเปนกลุม โดยการระดมความคิดเห็น และ แบงหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ การ
ปฏิบัติงานรวมกันตามวิถีประชาธิปไตย นาเสนอความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีการตัดสินใจโดยลง
ประชามติ และใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโรงเรียน เช่น กิจกรรมการ
เลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยสมฤกษ แสนศรี (2551, น.662033
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68) ที่พบว่า นักเรียนไดเห็นความสาคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย มากขึ้น เห็นไดจากการตั้งใจรอง
เพลงชาติ การยืนตรงแสดงความเคารพเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ และแสดงการไหวเมื่อเห็นพระภิกษุสงฆเดินผาน
การไปรวมทากิจกรรมที่วัดในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาดารงตนตามแบบอยางชาวพุทธ
2. จากการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของนักเรียนที่มีแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคาดหวังอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก ได้แก่ ด้านคารวธรรม รองลงมาคือ ด้านสามัคคีธรรม
และด้านปัญญาธรรม ตามลาดับ เนื่องมาจากโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้มีกิจกรรมการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
นักเรียน ทั้งกิจกรรมการไหว้พี่น้องทุกเช้าและพักเที่ยง การประกวดมารยาท การจัดกิจกรรมที่เป็นส่งเสริมการวิถี
ประชาธิปไตย จึงทาให้ลักษณะวิถีประชาธิปไตย ด้านคารวธรรมมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ทวีศักดิ์ ชัยปัตถา (2552, น.87) พบว่า การพัฒนางานเสริมสรางวิถีประชาธิปไตยนักเรียน ดานสามัคคี
ธรรม โรงเรียน บานฝงแดง อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้กลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม
การมอบหมายงานและการนิเทศกากับติดตามประเมินผล มีผลทาใหนักเรียนมีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ดาน
สามัคคีธรรมของนักเรียนดีขึ้นจึงควรสงเสริมแนะนาใหนาเทคนิคดังกลาวไปใชในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นตอไป
3. จากการวิ จั ย พบว่า ผลการเปรีย บเที ย บสภาพจริ งของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ แนวทางการเสริ ม สร้า งวิ ถี
ประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านคารวธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเพศหญิง
และเพศชายมีลักษณะวิถีประชาธิปไตย ด้านคารวธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งในความเป็นจริง นักเรียนชายมีความสนใจ
ในลักษณะวิถีประชาธิปไตย ทั้งการเป็นผู้นาโรงเรียนที่มากกว่านักเรียนหญิง สอดคล้องกับธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
(2556, น.61-65) พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนักศึกษามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญสถิติ เมื่อจาแนกตามเพศ ภูมิลาเนา ผลการเรียน คณะ ชั้นปี และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
4. จากการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เนื่องจากนักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีความคาดหวังในลักษณะวิถีประชาธิปไตยที่ไม่แตกต่างกัน การ
เข้าร่วมกิจกรรมของสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมการรับน้อง กิจกรรมน้องไหว้พี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียน
ทุกคนและทุกเพศต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน จึงทาให้สภาพคาดหวังมีลักษณะเช่นเดียวกัน
5. จากการวิ จั ย พบว่า ผลการเปรีย บเที ย บสภาพจริ งของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ แนวทางการเสริ ม สร้า งวิ ถี
ประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จาแนกตามระดับชั้นเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคารวธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากนักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้นเป็น
นักเรียนใหม่ที่มาจากต่างสถาบัน ทาให้ลักษณะวิถีประชาธิปไตยแตกต่างจากนักเรียนเก่าของโรงเรียนพระกุมาร
ร้อยเอ็ดที่ทราบแนวทางปฏิบัติที่ตนที่ชัดเจนเป็นอย่างดี จึงทาให้สภาพจริงทั้ง 2 ระดับชั้นเรียนมีความแตกต่างจาก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 5 และปีที่ 6 โดยโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมและการดาเนินการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2556, น.61-65) ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยใน
ภาพรวมของนักศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญสถิติ เมื่อจาแนกตามเพศ ภูมิลาเนา ผลการเรียน คณะ ชั้น
ปี และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
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6. จากการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จาแนกตามระดับชั้นเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่า งกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องจากความคาดหวังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคาดหวังในวิถี
ประชาธิปไตยในตนเองทุกระดับชั้น แต่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคาดหวังในตนเองมากที่สุด เอง
จาก สภาพแวดล้ อ ม ระดั บ การศึ ก ษาและเข้ า ใจในระวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยมากกว่ า ชั้ น เรีย นอื่ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดบัญญัติวา การจัดการศึกษาตองเนนความสาคัญ ทั้งความรูและ
คุณธรรม เปาหมายและนโยบายตางๆ ทาใหสังคมปจจุบันใหความสาคัญกับ คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น รวมทั้งครูเป
นผูใหความรู เปนผูอบรมบมนิสัยใหแกผูเรียน เอาใจใสดูแลผูเรียนเมื่ออยูที่โรงเรียน ในขณะเดียวกันเมื่อนักเรียน
กลับบานก็หวังใหผูปกครองเอาใจใสดูแล ผูเรียนอยางที่ครูทาสวนผูปกครองเมื่อผูเรียนไปโรงเรียนก็คาดหวังใหครูเอา
ใจใสดูแลสั่งสอนใหความรูแกบุตรหลานของตน เมื่อวัตถุประสงคของครูและผูปกครองคือ ตองการใหผูเรียนหรือ
บุตรหลานเปนผูที่มีความรู เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
7. แนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนัก เรียน ปัจจุบันนักเรียนไม่ได้รู้จักหรือมีความตระหนักใน
ความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสังคมไทยและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เอื้ออานวยต่อลักษณะวิถี
ประชาธิปไตย โรงเรียนควรมีการปลูกฝังค่านิยมวิถีประชาธิปไตยให้นักเรียนรู้จักการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่ น
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตนในเรื่องที่ง่ายก่อน เช่น การเข้าแถวเพื่อซื้ออาหาร แนว
ทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนต้องให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชา หรือกิจกรรมส่งเสริ มนอกหลักสูตรที่สามารถทาให้นักเรียนมีพื้นที่ทากิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและใช้สติปัญญาในการ
แก้ปัญหา และครูต้องคอยชี้แนะผลักดันให้นักเรียนรู้จักสิทธิ หน้าที่ของตน การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามใน
การใช้ชีวิต สภาพแวดล้อมของโรงเรียนควรมีป้ายนิเทศความรู้แบบถาวรภายในห้องเรียนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และควรให้นักเรียนได้เลือกและเข้าร่วมในกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยที่ตนเองชอบและสนใจ มีการจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่น รวมทั้ง
ควรจัดกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและคุ้นชินกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิจัยพบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีสภาพ
จริงต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน ด้านคารวธรรมที่แตกต่างกันจากระดับชั้นเรียนอื่น ดังนั้น
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนต้องเห็นความสาคัญ และให้การสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนอย่างจริงจัง โดยกาหนดนโยบายแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้เกิดการยึดถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนแก่นักเรียนทุกระดับชั้น2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอสภาพจริงและความคาดหวังของผู
ปกครองที่มีต่อแนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
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พฤติกรรมกลุ่มของเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
GROUP BEHAVIOR OF YOUNG STREET RACERS IN NONGSONGHONG DISTRICT KHONKAEN
PROVINCE
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาบริหารจัดการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้ เป็ น การศึ ก ษาพฤติ ก รรมกลุ่ ม และข้ อ เสนอแนะของเด็ ก แว้น ในพื้ น ที่ อ าเภอหนองสองห้ อ ง
จังหวัดขอนแก่น จานวน 15 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายสรุปแบบพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีอายุระหว่าง 1732 ปี เพศชาย สถานภาพโสดและสมรส ทั้งกาลังศึกษาและประกอบอาชีพประจา ครอบครัวมีสถานะปานกลาง
ส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย เหตุผลในการเข้าร่วมกลุ่มคือชื่นชอบรถจักรยานยนต์และชอบการรวม กลุ่มขับขี่
รถจักรยานยนต์ไปในสถานที่ต่างๆซึ่งมีกลุ่มเพื่อนและรุ่นพี่เป็นผู้ชักชวนเข้ากลุ่ม กิจกรรมที่ทาเมื่อรวม กลุ่ม คือ
พบปะพูดคุย กินดื่มสังสรรค์ และจะมีการปะลองความเร็วของรถ เงินทุนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นเงินที่ได้มาจาก
การระดมทุนของสมาชิกและเงินสนับสนุนจากธุรกิจในพื้นที่ การสื่อสารภายในกลุ่มจะใช้ภาษาไม่เป็นทางการกับ
กลุ่มเพื่อนแต่จะใช้ภาษาระดับกึ่งทางการกับสมาชิกที่มีอาวุโสกว่า ลักษณะสื่อที่สมาชิกกลุ่มเปิดรับคือแนวดนตรีที่มี
เนื้อหาเสียดสีสังคมและแนวข่าวสารที่เปิดรับจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์กลุ่มอื่นจากสื่อ
ออนไลน์แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊กและยูทูป เด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้องไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงเพื่อ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยจะเลือก ใช้วิธีการหลีกเลี่ยงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับสมาชิกภายในกลุ่ม
แต่เลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และต้องการให้
สังคมไม่ตีตราเด็กแว้นว่าเป็นกลุ่มที่สร้างปัญ หาแต่ควรแยกแยะเป็ นส่วนย่อยในแต่ละกลุ่มที่เป็นปัญ หาเพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : พฤติกรรมกลุ่ม, เด็กแว้น
ABSTRACT
This Research is a study about group behavior and suggestions of young street racers to
society 15persons based on simple sampling data collection by interview and observation
method The study found that the samples ‘ages were varied between 17-32 years old. Family
has moderate status from trading in local business. The reason for joining the group is to enjoy a
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motorcycle and like to combine motorbike rides in various places. A group of friend and seniors
are persuaded to join the group .Activity that they do is meet talk eat drink and there will be a
speed battle of the motorcycle. Funds spent on group-activities are funded by members funding
and supported by local business. Group communication uses informal language with peers, but
uses semi-formal language with older members. The media that the group exposed to is the
genre of satirical, social, and open-minded content that is relevant to teenagers who enjoy other
motorcycles from online media such as Facebook and YouTube. Young street racers in
NongSongHong district do not agree with the use of violence to solve the conflict. The avoidance
method to solve conflicts with members within the group. But choose violence to resolve
conflicts with other people who have no relationship. And they want the society not to be
branded they as a problematic group, but it should be subdivided into groups that are
problematic for sustainable solutions.
Keywords : Group behavior, Young street racers
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
วัยรุ่นในช่ วงนี้ จะมีพ ฤติกรรมค่ อนข้างไปในแบบของผู้ใหญ่ มี พัฒ นาการทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ร่างกายจะเติบโตใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่ ระบบสืบพันธุ์มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ต้องการความมีอิสระในการ
ตัดสินใจเรื่องของตนเอง ช่วงนี้เป็นช่วงที่พร้อมจะมี ครอบครัว ต้องการมีความรัก สนใจความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาว
จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งด้านอารมณ์ ร่างกาย จิตใจนี้ ทาให้ช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงวัยที่ประสบปัญหาในหลาย
ด้ า นโดยเฉพาะด้ า นที่ วั ย รุ่ น มี ต่ อ สั ง คมไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของการต่ อ ต้ า นผู้ ใหญ่ จากปั ญ หานี้ ม าจากช่ ว งวั ย ที่
เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์โดยลักษณะของปัญหาคือวัยรุ่นจะไม่เชื่อฟังในสิ่งที่ผู้ปกครองบอกหรือแนะนาส่วนมาก
จะให้ความสาคัญกับเพื่อนและเชื่อคา แนะนาของเพื่อนเป็นสาคัญ จากเหตุนี้ทาให้ช่วงวัยรุ่นนั้นเผชิญกั บปัญหาที่
มากมายและซับซ้อน เนื่องจากบุคคลที่วัยรุ่นปรึกษาหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่างๆ คือ เพื่อนที่ยังไม่มีประสบ
การณ์หรือวุฒิภาวะเพียงพอและจากการที่วัยรุ่นต่อต้านผู้ใหญ่นั้นก็ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของวัยรุ่นเพื่อหาที่พึ่งพา
ซึ่งก็คือเพื่อนช่วงวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงโดยกลุ่มซึ่งอาจทาให้มีการชักชวนสมาชิกในกลุ่มกระทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงได้ ดังเช่น การรวมกลุ่มเพื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ซิ่งหรือที่สังคมเรียกกลุ่มเหล่านี้ว่า
เด็กแว้น (ลักษณา พงษ์ภุมมา, 2560:ออนไลน์)
ในการศึกษาสภาพพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น พบว่า นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษา ส่วนมากเป็นสมาชิกของกลุ่มรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นทั้งกลุ่มที่มีระบบ คือ กลุ่มที่มีสัญลักษณ์ประจา
กลุ่ม มีโครงสร้างกลุ่ม มีลาดับขั้นการปกครอง และมีการจัดกิจกรรมเพื่อรวมกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มที่ไม่มีระบบที่รวมตัว
กันโดยไม่มีแบบแผน ไม่มีลาดับขั้นการปกครอง (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองสองห้อง,2560: น. 4-5) จาก
การรวมกลุ่มของกลุ่มเด็กแว้นเหล่านี้มีทั้งการก่อความราคาญและการรับรู้ที่หลากหลายจากสังคมภายทั้ง ทั้งเป็น
พวกก่อกวน แต่งรถซิ่งไร้สาระ กลุ่มก่อความรุนแรงวิวาทชกต่อย จนกระทั่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมในพื้นที่
ทาให้ บุค คลภายนอกตีตรามองว่ากลุ่มเด็กแว้นเหล่านี้คื อการรวมตัวของเด็กไร้อนาคต หัวรุนแรง ชอบก่อกวน
จนกระทั่งตีตราว่ากลุ่มเกล่านี้เป็นกลุ่มอาชญากรรม ทาให้สมาชิกกลุ่มเด็กแว้ นเหล่านี้ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นรับรู้ว่าสังคม
มองตนเช่นนั้น ทาให้มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมและมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามที่สังคมได้ตีตราไว้ (พิมพรรณ รัตน
วิเชียร, 2541:น.12)
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จากปัญหาเหล่านี้จึงกลายเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เนื่องจากวัยนี้เป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะเป็นระยะเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กกับความ
เป็นผู้ใหญ่ และเป็นช่วงวัยที่อยากรู้อยากลอง ต้องการความโดดเด่น ต้องการความยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ซึ่งจาก
ค่านิยมเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะนาไปสู่ความเสี่ยงที่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะเข้าไปเกี่ยวข้องการรวมกลุ่มและนา
ตนเองเข้าไปสู่วงจรการรวมกลุ่มแล้วชักจูงไปทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ เพื่อการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ โรงเรียนจึง
ควรปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตัวเอง เพราะเมื่อนักเรียนเห็น คุณ ค่าของตนเองนักเรียนจะมี
เป้าหมายในการดาเนินชีวิตก็จะทาให้สภาพแวดล้อมเสี่ยงไม่มีผลต่อการชักจูงไปในทางที่ผิด ดังนั้นถ้าเด็กวัยรุ่น
ในช่วงระดับมัธยมศึกษาสามารถดาเนินชีวิตด้วยความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนถูกต้องเด็กวัยนี้
จะสามารถจัดการกับชีวิตได้และเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าวัยรุ่นช่วงวัยนี้ประสบความ
ยุ่งยากพบเจอกับปัญหา ไม่มีหลักยึดในชีวิตก็จะทาให้สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงมีอิทธิพลต่อจิตใจ ซึ่งจะทาให้เด็กช่วงวัย
นี้แสดงออกเพื่อสร้างความโดดเด่นในทางที่ผิด และส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดาเนินชีวิตในที่สุด
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมกลุ่ม ข้อเสนอแนะของกลุ่มเด็กแว้นต่อสังคม การบริหารจัดการภายในกลุ่ม
เด็กแว้นในเขตพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางสาหรับครูและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของสมาชิกกลุ่มเด็กแว้นที่ยังอยู่ในวัย
เรียน อีกทั้งใช้เป็นแนวทางสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาหรับการแก้ปัญหาที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเด็กแว้นเพื่อ
เข้าใจถึงพฤติกรรมและทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเด็กแว้นเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของเด็กแว้น ในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของกลุ่มเด็กแว้นต่อสังคม ในเขตพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การตีตรา หมายถึง ปฏิกิริยาของสังคม ที่มีต่อผู้กระทาผิดโดยสังคมเป็นผู้ผลักให้บุคคลที่เคยกระทาผิดต้อง
กลายเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับ
กลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน หรือปฏิสัมพันธ์กัน
และมีจุดมุ่งหมายที่จะกระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
เด็ ก แว้ น หมายถึ ง วั ย รุ่ น อายุ ร ะหว่ า ง 13-25 ปี โดยค าว่ า แว้ น ล้ อ มาจากเสี ย งแผดของ ท่ อ ไอเสี ย
มอเตอร์ไซค์ที่บิดออกมา แว้นๆ แต่ละครั้ง โดยเด็กแว้นเหล่านี้มักจะมีบุคลิกเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่เห็นได้
ชัดเจน คือการขับรถโฉบไปมารอบๆบริเวณ เพื่ออวดเสียงท่อหรือความงามของรถแต่งที่ตนออกแบบโดยไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อแข่งขันความเร็วของรถอย่างจริงจัง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2555: ออนไลน์)
พฤติกรรมกลุ่ม หมายถึง การที่ ค นตั้ งแต่ 2 คนขึ้น ไป มีค วามคิ ด มีการกระท า มี ป ฏิ สัมพั น ธ์ต่อ กัน มี
แรงจูงใจร่วมกัน ในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยที่แต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพล และได้รับอิทธิพลต่อกันและกัน แต่อาจมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันหรือไม่ก็ได้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงพฤติกรรมของกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น
การรวมกลุ่ม หมายถึง กิจกรรมของคนกลุ่มใหญ่ที่ รวมตัวกันโดยปราศจากการกาหนดแบบแผน จากผู้ที่
เข้ าร่วมโดยไม่ อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ มของบรรทั ด ฐานทางสั งคม หรือระบบของวัฒ นธรรม โดยมี จุ ด มุ่ งหมายใด
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จุดมุ่งหมายหนึ่ง เกิดขึ้นและสิ้นสุดในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งพฤติกรรมในลักษณะสร้างสรรค์และสร้างความวุ่นวายให้แก่
สังคม ซึ่งอาจมี ผลและบทบาทสาคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ ในที่ นี้หมายถึงพฤติกรรมที่ เกิดจากการ
รวมกลุ่มของเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
การร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของกลุ่มเด็กแว้นด้วยการกรทาและคาพูด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งประเมินได้จากการสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กแว้น ในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
การรับสื่อ หมายถึง การเปิดรับสื่อ รวมไปถึงรสนิยมการเสพสื่อของกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น
ความรุนแรง หมายถึง การใช้ กาลังกายโดยเจตนาต่อตนเอง ผู้อื่น หรือต่อกลุ่ม โดยข่มขี่หรือแท้ จริง
เพื่อให้เกิดการบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในที่นี่หมายถึงความรุนแรงที่กลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสอง
ห้อง เป็นผู้กระทา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นา
PRECEDE Framework มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เป็นแนวคาถาม
เพื่อการสัมภาษณ์ เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อศึ กษาพฤติกรรมและข้อเสนอแนะต่อสังคมของ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็น สมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง ซึ่งมีสัญลักษณ์ประจากลุ่ม มีลาดับขั้นการ
ปกครอง และมีการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ปัจจัยนา (Predisposing factors)
1.การรับสื่อ
2.บุคคลต้นแบบ
3.ค่านิยม
4.ความชื่นชอบในรถจักรยานยนต์

พฤติกรรมกลุ่มของเด็กแว้นในพื้นที่
อาเภอหนองสอง จังหวัดขอนแก่น
1.ด้านการรวมกลุ่ม
2.ด้านการร่วมมือ
3.ด้านการสื่อสารและการรับสื่อ
4.ด้านความขัดแย้งและการประนีประนอมความ
ขัดแย้ง

ปัจจัยเสริม (Reinforcing factors)
1.สถานภาพทางสังคมของครอบครัว
2.กลุ่มเพื่อน
ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors)
1.ความง่ายในการเข้าร่วมกลุ่ม
2.เงินทุนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมกลุ่ม

ข้อเสนอแนะของเด็กแว้นต่อสังคม

ภาพที่ 1 แสดงลาดับขั้นตอนของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายต่อสังคม
ที่มา: Green et al. (1980 อ้างถึงในจุฬาภรณ์ โสตะ,2552)
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของเด็กแว้น ในเขตอาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้
ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของเด็กแว้น ในเขตพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง โดยการ
เก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือ 3 ชนิด ได้แก่
1) แบบสังเกตที่ไม่มีส่วนร่วม เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย
2) แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับจาก
การเป็นสมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
2. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาพฤติ ก รรมกลุ่ ม ของเด็ ก แว้ น ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอหนองสองห้ อ ง โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มหนองสองห้องออนทัวร์ ซึ่งเป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่มีสัญลักษณ์ประจากลุ่ม มี ลาดับขั้นการ
ปกครองภายในกลุ่ ม จ านวน 15 คน ผู้ วิจั ย เลื อ กใช้ วิ ธีก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย คื อ ท าสลากเขี ย นชื่ อ สมาชิ ก
กลุ่มเป้าหมายแล้วทาการจับเลือกเพื่อระบุตัวบุคคลที่จะมาให้สัมภาษณ์
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide)
2) แบบสังเกตไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)
วิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์
ใช้ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องเพื่ อศึ กษาทั ศนคติของกลุ่มเป้ าหมายผ่านแบบสัมภาษณ์ โดยใช้ทฤษฎี ที่ เกี่ยวข้องกั บ
พฤติกรรมกลุ่ม 2 ทฤษฎี มาใช้ในการสร้างประเด็นคาถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมกลุ่ม ดังนี้
1) ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ (Interaction Theory) โดยเบลส์ โฮมานส์และไวส์ เพื่อใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมที่
แสดงออกของกลุ่มเป้าหมาย
2.) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Orientation) โดย ซิกมันต์ฟรอยด์ เพื่อใช้วิเคราะห์ทัศนคติของ
กลุ่มเป้าหมายที่ส่งผลสู่พฤติกรรม
โดยผู้วิจัยใช้ 2 ทฤษฎีนี้มาออกแบบประเด็นคาถาม ในพฤติกรรมกลุ่มทั้ง 4 ด้าน ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายต่อสังคม
วิธีการสร้างแบบสังเกตไม่มีส่วนร่วม
ในการออกแบบแบบสังเกตที่ไม่มีส่วนร่วม คือ ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 3 ทฤษฎีกับกระบวนการ
พฤติกรรมกลุ่ม ซึ่งสาหรับประเด็นในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพฤติกรรมกลุ่ม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรวมกลุ่ม
ด้านการให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ด้านการรับสื่อ และด้านการใช้ความรุนแรงของกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1) ทฤษฎี สนาม (Field Theory) โดย เคิ ร์ท เลวิน เพื่ อ ศึ กษาความสัม พั น ธ์ข องสมาชิ กในการชั ก ชวน
สมาชิกคนอื่นเข้าร่วมมาอยู่ในกลุ่ม
2) ทฤษฎีระบบ (System Theory) เพื่อศึกษาโครงสร้างของกลุ่มเป้าหมายและบทบาทของสมาชิกแต่ละคน
3) ทฤษฎีแนวคิดทางสังคม (Sociometrist Orientation) โดย โมเรโน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคม
ของสมาชิกภายในกลุ่ม รวมทั้งใช้ทฤษฎีนี้เพื่อศึกษาบทบาทที่สัมพันธ์กันของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม โดยการสังเกต
ที่ไม่มีส่วนร่วมนั้น ผู้วิจัยจะใช้ในการสารวจข้อมูลเบื้องต้น ผ่านการสังเกตโดยไม่นาตนเองไปเข้าร่วมในกิจกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และแบบสังเกตมาทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะทาการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยแนวความคิด และทฤษฎีเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ภาพรวม โดยอาศัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทฤษฎีที่เกี่ยวข้อ งกับสาเหตุการเกิดพฤติกรรมกลุ่ม และนาข้อมูล
ที่ได้มาสรุปโดยวิธีการพรรณนา
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง ที่ได้จากการสัมภาษณ์
ชื่อ (ฉายา)

เพศ

อายุ

การศึกษา

รายได้ต่อเดือน

อาชีพ

32

สถาน
ภาพ
สมรส

เฮียหมง

ชาย

แซม น้อย

บทบาทภายในกลุม่ +
ระยะเวลา
ผู้ก่อตั้ง (6 ปี)

ปริญญาตรี

40,000

ชาย

26

สมรส

ปวส.

20,000

จ๋าย’ จุ้บบ

ชาย

26

โสด

ปริญญาตรี

18,000

โด โด้

ชาย

25

โสด

ปวส.

15,000

ช่างเบล

ชาย

28

สมรส

ปวส.

25,000

อ.เอี่ยว วันวาน

ชาย

28

สมรส

ปริญญาตรี

18,000

ธุรกิจส่วนตัว
(ร้านซ่อมมือถือ)
ธุรกิจส่วนตัว
(ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์)
ธุรกิจส่วนตัว
(ขายส่งผัก+กู้ภัย)
ธุรกิจส่วนตัว
(ขายส่งผลไม้)
ธุรกิจส่วนตัว
(ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์)
ครูพละ

เอ็กซ์' จุ้บบ

ชาย

17

โสด

ม.6

ไม่แน่นอน

กาลังศึกษา+กู้ภัย

สมาชิก (3 ปี)

จอร์ช' จุ้บบ

ชาย

17

โสด

ปวส

ไม่แน่นอน

กาลังศึกษา

สมาชิก (3 ปี)

ฮอลีเดย์ จุ๊ฟจุ๊ฟ
(ฮอร์)
ต้นตระการ

ชาย

17

โสด

ปวส.

ไม่แน่นอน

กาลังศึกษา+กู้ภัย

สมาชิก (3 ปี)

ชาย

18

โสด

ปวส.

ไม่แน่นอน

กาลังศึกษา

สมาชิก (3 ปี)

ปอนด์' จุ้บบ

ชาย

18

โสด

ม.6

ไม่แน่นอน

กาลังศึกษา

สมาชิก (3 ปี)

ฝ้าย' จุ้บบ

ชาย

17

โสด

ม.6

ไม่แน่นอน

กาลังศึกษา

สมาชิก (3 ปี)

บอม' จุ้บบ

ชาย

17

โสด

ปวส.

ไม่แน่นอน

กาลังศึกษา

สมาชิก (3 ปี)

เจมส์' จุ้บบ

ชาย

17

โสด

ปวส.

ไม่แน่นอน

กาลังศึกษา+กู้ภัย

สมาชิก (3 ปี)

เอฟ' จุ้บบ

ชาย

17

โสด

ม.6

ไม่แน่นอน

กาลังศึกษา

สมาชิก (3 ปี)

ผู้ก่อตั้ง (6 ปี)
ผู้ก่อตั้ง (6 ปี)
สมาชิก (5 ปี)
สมาชิก (4 ปี)
สมาชิก (4 ปี)

สมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายหนองสองห้องออนทัวร์
มีอายุระหว่าง 17-36 ปี โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มและสมาชิกกลุ่มมีทั้ งที่สถานภาพสมรสและสถานภาพโสด โดย
สมาชิกส่วนที่เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นสมาชิกมากกว่า 4 ปี ประกอบมีอาชีพที่มั่นคงตามความถนัดของตน ส่วนสมาชิกที่
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มีระยะ เวลาการเป็นสมาชิกภายในกลุ่มน้อยกว่า 4 ปี ล้วนเป็นกลุ่มที่กาลังศึกษาโดยศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ใน
เขตอาเภอหนองสองห้อง คือ โรงเรียนอมตวิทยาและเทคโนโลยีอมตะ โดยรายได้เฉลี่ยของกลุ่มในส่วนของสมาชิกผู้
ก่อตั้งมีรายได้ที่แน่นอนเนื่องจากประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนสมาชิกกลุ่มที่กาลังศึกษามีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน
พื้นฐานครอบครัวและสถานภาพชีวิต
อาชีพของบิดา มารดา ผู้ปกครองของสมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขาย จานวนพี่น้องของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมาก คือ 2 คน รองลงมาคือลูกคนเดียว และมีบางส่วนที่มีพี่น้องมากกว่า
2 คน และพี่น้องส่วนมากจะอยู่ในสถานภาพนักเรียน แต่ก็มีบางส่วนที่พี่น้องของผู้ก่อตั้งกลุ่ม ที่พี่น้องมีการประกอบ
อาชีพ ส่วนใหญ่จะมีฐานะปานกลางแล้วมีพ่อแม่อยู่ด้วย และรองลงมาจะเป็นการอยู่กับผู้ปกครองที่เป็น ปู่ ย่า ตา
ยาย ดูแลเลี้ยงดู
พฤติกรรมด้านการรวมกลุ่มของเด็กแว้น
กลุ่มหนองสองห้องออนทัวร์มักจะรวมตัวกันในช่วงเวลาเย็นของวัน คือช่วงเวลา 17.00-22.00 น. ซึ่ง
กิจกรรมที่ทาเมื่อรวมกลุ่มคือ ความชื่นชอบในรถโบราณ และชอบการท่องเที่ยวโดยการขับขี่รถโบราณของตนไปยัง
สถานที่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นการเก็บประสบการณ์ จากการท่องเที่ยว โดยมีบางส่วนที่เข้าร่วมกลุ่มโดยไม่มี
เหตุผล แต่บังเอิญมาเพราะเพื่อนของตนเป็นสมาชิกในกลุ่มชักชวนมาและลองมาและจากนั้นก็ชื่นชอบกิจกรรมที่ทาง
กลุ่มจัดจึงได้ร่วมเป็นสมาชิก ส่วนมากผู้ที่ชักชวนเข้ากลุ่มคือเพื่อน โดยเพื่อนที่ชักชวนสมาชิกเข้ากลุ่มเป็นคนที่มี
ความสนิทสนมกับสมาชิกผู้ก่อตั้ง ความรู้สึกเมื่อเข้าร่วมกลุ่ม คือ รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่ในกลุ่มเพราะมีความรู้สึกว่ามีที่พึ่ง
และการที่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีอิทธิพลในพื้นที่ทาให้ตนเองเป็นเหมือนคนที่น่ายาเกรงในกลุ่มเพื่อนคนอื่นๆ ที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกภายในกลุ่ม และกลุ่มจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อรวมกลุ่มสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมรวมตัว
และประกวดรถแต่งรวมทั้งการปะลองความเร็วกลุ่มใหญ่ จะจัดขึ้น 4 ครั้งต่อปีสมาชิกกลุ่มหนองสองห้องออนทัวร์
ส่วนมากเห็นด้วยการการบังคับใช้กฎหมายจราจรและการปราบปรามกลุ่มเด็กแว้นของรัฐบาล เนื่องจากเป็นสิ่งที่รัฐ
ควรจะทาเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของเด็กแว้นที่ขับรถซิ่ งป่วนเมือง แต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดการดัดแปลงรถจึง
ผิดกฎหมายเพระคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับขี่ และบางส่วนของกลุ่มรู้สึกเฉยๆกับกฎหมาย
จราจรดังกล่าว
พฤติกรรมด้านการร่วมมือของเด็กแว้น
สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม และร่วมเสนอความเห็ นคือเสนอทางเลือกให้กลุ่มแต่
ไม่ได้เสนอความเห็นต่อข้อเสนอของสมาชิกอื่น และบางส่วนจะเสนอความเห็นแย้งกับข้อเสนอของสมาชิกอื่นเพื่อให้
สมาชิกอื่นในกลุ่มร่วมถกเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มจะมีเงินทุนในการจัดกิจกรรม
จากการสนับสนุนของร้านค้าต่างๆ ที่สมาชิกหลักในกลุ่มรู้จักโดยเฉพาะธุรกิจของสมาชิกหลัก รวมทั้งมีการระดมทุน
เพิ่มเติมจากสมาชิกที่เข้าร่วมในการซื้อเครื่องดื่มและอาหาร และในกรณีที่เงินที่ได้ไม่เพียงพอก็จะใช้เงินกลุ่มที่ได้จาก
การขายสินค้าทั้งเสื้อสกรีนของทีม สติ๊กเกอร์ เพื่อนาเงินเหล่านี้ มาสมทบให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ครอบครัว
ของสมาชิกกลุ่มไม่เห็นด้วยที่จะเข้าร่วมกลุ่ม และมีผลกระทบบ้างทั้งเรื่องครอบครัวและเรื่องเงิน เนื่องจากการแต่ง
ดัดแปลงรถต้องใช้เงิน และสาหรับผลกระทบต่อครอบครัวส่วนมากเหตุผลคือบุคคลในครอบครัวจะเป็นห่วงเรื่อง
ความปลอดภัยของสมาชิกดังกล่าว และบางส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากไม่ได้ให้ความสนใจใน
ปัจจัยเหล่านั้น
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พฤติกรรมด้านด้านการสื่อสารและการรับสื่อของเด็กแว้น
การสื่อสารภายในกลุ่มจะใช้ภาษาไม่เป็นทางการกับกลุ่มเพื่อนแต่จะใช้ภาษาระดับกึ่งทางการกับสมาชิกที่
มีอาวุโสกว่า ลักษณะสื่อที่สมาชิกกลุ่มเปิดรับคื อแนวดนตรีที่มีเนื้อหาเสียดสีสังคมและแนวข่าวสารที่เปิดรับจะ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์กลุ่มอื่นจากสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊กและยูทูป ประเภทของ
สื่อของสมาชิกกลุ่มที่ชื่นชอบและรับชม มีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งมีบางประเภทที่สมาชิกในกลุ่มชื่นชอบ
คือวิดีโอคลิปที่เกี่ยวข้องกับการขี่รถจักรยานยนต์ในสถานที่ต่างๆ ของกลุ่มรถจักรยานยนต์อื่นๆ และลักษณะอื่นๆที่
สมาชิกในกลุ่มชื่นชอบ ก็ได้แก่คลิกของยูทูปเบอร์ที่ตนติดตามทั้ง การโชว์กิน คลิปการแคสเกมของเกมเมอร์ชื่อดัง
เป็นต้น ซึ่งมีระยะเวลาในการรับสื่อ คือ ประมาณ 6 ชั่วโมง โดยจะแบ่งเป็นช่วงสั้นๆ โดยสมาชิกส่วนมากจะใช้เวลา
มากกับการเล่นเกมออนไลน์และการเปิดรับข่าวสารในเฟซบุ๊ก
พฤติกรรมด้านความขัดแย้งและการประนีประนอมความขัดแย้งของเด็กแว้น
สมาชิกในกลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์ จะมีพฤติกรรม นิ่งเงียบเมื่อขัดแย้งกับสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม แล้วปล่อยให้
เวลาทาให้เรื่องมันผ่านไป แล้วค่อยมาพูดถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อต่างฝ่ายอารมณ์เย็นลงเพราะไม่เห็น
ด้วยกับการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เพราะเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้ว แล้วไม่เหตุผลที่ดีของการใช้ความ
รุนแรง แต่สาหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องจะเลือกใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ไข
ปัญหาในบางกรณี
อภิปรายผล
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่มเด็กแว้น
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้ นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นที่มีสัญ ลักษณ์
ประจากลุ่ม มีโครงสร้างกลุ่ม และมีการจัดกิจกรรมกลุ่ม คือกลุ่มหนองสองห้องออนทัวร์ มีอายุระหว่า 17-32 ปี ซึ่ง
มีทั้งที่กาลังศึกษาและจบการศึกษาและมีอาชีพประจาทาแล้ว มีทั้งสถานภาพโสดและสมรส ซึ่งมีระยะเวลาเข้าร่ วม
กลุ่มอยู่ที่ 3-6 ปี สาหรับสมาชิกผู้ก่อตั้งจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เคยเป็นสมาชิกกลุ่มรถจักรยานยนต์กลุ่มอื่นแล้วออกมา
เพื่อตั้งกลุ่มใหม่ที่มีความชอบที่เหมือนกัน โดยสมาชิกทั้งหมดเป็นเพศชาย ซึ่งตรงกับบริบทของสังคมไทยที่เป็น
มาตรฐานที่ผู้ชายมีอิสระในทางความคิด การพู ดและการกระทา มากกว่าเพศหญิงที่มีบรรทัดฐานทางสาคมเป็น
ตัวกาหนดพฤติกรรม อีกทั้งช่วงวัย 17-32 เป็นช่วงวัยรุ่นและวัยทางานตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องการอยากรู้อยาก
เห็นอยากลอง และอยากแสดงตัวตนให้สังคมมองเห็นด้วยพฤติกรรมในการเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ปนัดดา ชานาญสุข (2550) และวรวัตต์ ชาญวิรัตน์ (2553) ที่พบว่าสมาชิกกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งเป็นกลุ่ม
วัยรุ่นเป็นส่วนมาก
พื้นฐานครอบครัวและสถานภาพชีวิต
อาชีพของบิดามารดา ของสมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่
เป็นอาชีพค้าขาย ซึ่งอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องทางานหนักและไม่มีเวลาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเนื่องด้วยลักษณะการ
ท างานที่ ต้ อ งสนใจที่ ผู้ ซื้ อ และเพื่ อท ามาหากิ น จึ งเป็ น สาเหตุ ที่ ส่ งผลให้ ส มาชิ กในครอบครัวรับ รู้ว่าตนเองไม่ มี
ความสาคัญเพราะไม่ได้รับการใส่ใจ จึงมีทางออกคือ การออกไปพบปะกั บกลุ่มเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุภาพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2538) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนะและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายพบว่า อิทธิพลกระบวนการทางสังคมส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม คือครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน พบว่า
ครอบครัวที่ไม่มีเวลาใกล้ชิดกับนักเรียน กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลและส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมดังกล่าว
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จานวนสมาชิกในครอบครัวและสถานภาพของพี่น้อง ของสมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีจานวนพี่น้องโดยเฉลี่ย 2-3 คน ซึ่งในจานวนพี่น้องจะมีทั้งประกอบวิชาชีพและละยัง
ศึกษาอยู่ โดยอาชีพส่วนใหญ่คืออาชีพรับจ้างในภาคเอกชน จะแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเข้าร่วมกลุ่มของเด็ก
แว้นในพื้นที่นี้มีผลจากการจาดการดูและการให้คาปรึกษาจากพี่น้อง เนื่องจากสถานภาพที่ไม่เอื้ออานวย เพราะเป็น
อาชีพที่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับ กนกรัตน์ แจ่มรัฐกูล (2545) ที่พบว่า เด็กและเยาวชนจะเลือกคบ
หาและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน ที่มีความคิดหรือปัญหาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
เด็กเหล่านี้จะรู้สึกว่าบุคคลเหล่านั้นเข้าใจในตัวพวกเขา และตอบสนองความต้องการทางจิตใจ มีความเห็นอกเห็นใจ
ตนเองมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีเวลาให้
จานวนสมาชิกในครอบครัว ของกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง สมาชิกเหล่านี้อาศัยอยู่ใน
ครอบครัวขยาย มีสมาชิกมากกว่า 3 คน ซึ่งทาให้สมาชิกกลุ่มเป้าหมายรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวแล้วไม่อยากอยู่บ้าน จึง
เป็นสิ่งที่สบายใจกว่าที่จะมารวมกลุ่มกับเพื่อนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน
พฤติกรรมกลุ่มด้านการรวมกลุ่ม
ความชื่นชอบการดัดแปลงตกแต่งรถจักรยานยนต์โบราณ รวมทั้งเพื่อนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มชักชวน เป็น
เหตุผลหลักในการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม แล้วเมื่อเข้าร่วมกลุ่มได้พบปะกับบุคคลอื่นที่มีความชอบอย่า งเดียวกัน และ
เข้าใจในสถานภาพของกันและกันทาให้เกิดความสนุกสนาน พร้อมทั้งการได้เป็นสมาชิกของกลุ่มใหญ่ที่มีชื่อเสียง
พร้อมทั้งมีสมาชิกจานวนมากทาให้เกิดความรู้สึกว่าตนโดดเด่น ไม่มีใครกล้าสบประมาท โดยจากเหตุผลดังกล่าวเป็น
ลักษณะของวัยรุ่น ที่ชอบความท้าทาย อยากรู้อยากลอง อยากเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน เป็นวัยที่เพื่อนมีอิทธิพล
มากกว่าครอบครัว ซึ่งสอดคล้ องกับ การศึ ก ษาของอุ ดมเดช กาญจนพั น ธ์ (2540) ได้ ศึ กษาสาเหตุข องการเกิ ด
พฤติกรรมความก้าวร้าวของสังคมไทย พบว่า สาเหตุการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งด้านกายและวาจา ส่วนใหญ่เป็น
การลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากเพื่อนในกลุ่มเป็นปัจจัยสาคัญ
การเข้าร่วมกลุ่มของเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีหลายวิธี แต่ส่วนมากมาจาก
การชักชวนของเพื่อน และรุ่นพี่ที่รู้จัก จากช่างซ่อมรถที่ตนเองเคยไปซ่อม จากการสมัครใจเข้าร่วมกลุ่มด้วยตนเอง
เพราะความอยากรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อมรินทร์ ศรีรัตนอาไพ (2548) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์และการรวมกลุ่มของแก็งค์รถซิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรวมกลุ่มสามารถเกิดขึ้นได้ 4 รูปแบบ คือ
1. การเกิดกลุ่มขึ้นตามร้านซ.อมรถหรือร้านตกแต่งรถ 2. กลุ่ มที่สมาชิกชื่นชอบรถชนิดเดียวกัน 3. กลุ่มที่เกิดตาม
สถานศึกษาแต่ละแห่ง และ 4 . กลุ่มที่เกิดจากความสัมพันธ์และการชักชวนแบบเพื่อน
การรวมกลุ่มของเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นในแต่ละครั้ง จากการศึกษาพบว่า
จะรวมกลุ่มในทุกวันหลังเลิกเรียน ช่วงเวลา 17.00-22.00 น. โดยกิจกรรมของสมาชิกมีหลากหลาย ทั้งพบปะพูดคุย
เล่นเกมส์ และขับรถดัดแปลงของตนเพื่อปะลองความเร็ว ในระยะทางที่สั้นบนถนนหลวงที่เป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีผู้
สัญจรในช่วงเวลา 21.00-22.00 น. ซึ่งการแข่งขันนี้ไม่มีการพนันเกิดขึ้น แต่มีเพียงการยอมรับจากสมาชิกอื่นในกลุ่ม
ว่ารถของตนมีประสิท ธิภ าพ และตนเองเป็น ผู้ขับที่ เก่งที่ สามรถขับ ได้เร็วกว่าสมาชิ กคนอื่น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Thomas Baker and Kelly M.Human (2009) ที่ได้ทาการศึกษาข้อมูลอาชญากรที่เกิดขึ้นในการ
รวมตัวของกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ในแต่ ละครั้งจะมีการก่ออาชญากรรมเกิดขึ้น พบว่า สมาชิกของแก็ง
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทาให้เกิดอาชญากรรม และเกิดคดีอาญามากที่สุดและเป็น
คดีต่อเนื่อง เช่น การค้ายาเสพติด การลักลอบค้าอาวุธ นอกจากนี้ยังมีการก่อความรุนแรง ทะเลาะวิวาททาร้าย
ร่างกาย เป็นต้น
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สมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ทราบถึงกฎระเบียบ หรือกฎหมาย
และเห็นด้วยที่มีกฎหมายเช่นนี้ แต่ก็มีบางส่วนที่เคยถูกดาเนินคดีจากการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ และไม่เห็นด้วย
กับกฎหมายข้อนี้ เพราะมีความคิดเห็นว่าการดัดแปลงรถไม่ควรจะเป็นสิ่งผิดเพราะควรเป็นสิทธิของเจ้าของรถที่จะ
ทาอย่างเรากับทรัพย์สินของตนก็ได้และการดัดแปลงรถก็ไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อีกด้วย และมีบางส่วน
ที่ไม่ถูกดาเนินคดีแม้ว่าจะทาผิดข้อบังคับดังกล่าว เพราะสามารถหลบหลีกได้ ด้วยเหตุนี้แสดงให้เห็นว่า การบังคับใช้
กฎหมายหรือมาตรการต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เคร่งครัดเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อัม
รินทร์ ศรีรัตนอาไพ (2548) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และการรวมกลุ่มของแก็งค์รถซิ่งในกรุงเทพมหานคร
พบว่า สมาชิกกลุ่มรถซิ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่เห็นด้วยกับกฎหมายบ้านเมือง
แต่อยากได้ความยืดหยุ่นบ้าง 2. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายเหล่านั้นซึ่งสมาชิกในกลุ่มไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อการ
จับกุมของเจ้าหน้าที่ เพราะรู้จุดและแนวทางการสกัดกั้นจับกุม จึงมีวิธีการหลับหนีอย่างสะดวก
พฤติกรรมกลุ่มด้านการร่วมมือ
สมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเกือบทุกกิจกรรมที่กลุ่มจัดทั้ง
กิจกรรมการรวมตัวกลุ่มของสมาชิกทั้งหมดในพื้นที่ และกิจกรรมนอกสถานที่ที่รวมกลุ่มคนรักรถโบราณทั่วประเทศ
เนื่องจากสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ เข้าร่วมดังนั้นจึงต้องเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพราะต้องการเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนใน
กลุ่มซึ่งเป็นลักษณะปกติของวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อุดมเดช กาญจนพันธ์ (2540) ได้ศึกษาสาเหตุการ
เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทย พบว่าสาเหตุการเกิดพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น ส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลของการ
เลียนแบบพฤติกรรมจากเพื่อนในกลุ่มเป็นปัจจัย
สมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีเงินทุนจากเงินสนับสนุนของธุรกิจใน
พื้นที่ โดยธุรกิจที่เป็นผู้สนับสนุนจะเป็นธุรกิจของสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่ม และธุ รกิจของบุคคลอื่นที่รู้จักกัน รวมทั้งมีการ
ระดมเงินทุนจากสมาชิกเพื่อมาใช้ในการจัดกิจกรรม แต่หากไม่เพียงพอจะใช้เงินส่วนกลางที่ได้จากการขายสินค้า
สัญลักษณ์ของกลุ่ม ทั้งเสื้อสกรีน และสติ๊กเกอร์โลโก้กลุ่มสาหรับติดรถจักรยานยนต์
คนรอบข้าง ทั่งครอบครัว เพื่อน โรงเรียนของสมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่ น แสดงถึ ง ความเป็ น ห่ ว งถึ ง ความปลอดภั ย ในระยะแรก แต่ ในระยะต่ อ มาจะเกิ ด ความเคยชิ น และ
บุคคลภายนอกสามารถรับรู้ความรู้สึก โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่รังเกียจ และกลุ่มคนที่ชื่นชอบเข้าใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อมรินทร์ ศรีรัตนอาไพ (2548) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และการรวมกลุ่มของ
แก็งค์รถซิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สมาชิกกลุ่มรถซิ่งสมารถรับรู้อัตลักษณ์ของพวกเขาที่ผู้คนในสังคมมอง
เพราะมีความคิดว่าไม่มีสิ่งใดมาหยุดความชอบของพวกเขาได้ แม้ว่าคนรอบข้างจะมีผลกระทบ
พฤติกรรมกลุ่มด้านการสื่อสารและการรับสื่อ
สมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ,uลักษณะการพูดทั่วไปของกลุ่มวัยรุ่น
คือมีคาแทนด้วยว่ากูและเรียกบุคคลที่สองว่ามึง ซึ่งไม่ใช่การพูดที่ไพเราะแต่เป็นการสื่อสารของความสัมพันธ์ที่สนิท
สนม แต่สมาชิกที่อยู่ในวัยที่กาลังศึกษาไม่พูดเช่นนั้นกับสมาชิกที่มีอาวุโสกว่า เนื่องจากในกลุ่มจะเคร่งครัดในระบบ
อาวุโส จึงทาให้ลักษณะการพูดของสมาชิกในกลุ่มแตกต่างกันคือกลุ่มอายุน้อยจะใช้คาพูดลักษณะหนึ่งกับกลุ่มเพื่อน
และใช้คาพูดอีกลักษณะหนึ่งกับสมาชิกที่มีอาวุโสกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ ธารงชาติ วงศ์อารีย์ (2559) ได้ทาการศึกษา
เรื่อง “รับ น้ อง” วัฒ นธรรมสีเทาของเหล่าปั ญ ญาชนไทย พบว่า รุ่นน้ องที่ เข้าร่วมการรับ นอกในระบบโซตัส มี
แนวโน้มที่ยอมรับระบบอาวุโส ซึ่งจะยอมทาพฤติกรรมดังกล่าวมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. ยอมทาตามเนื่องจากจายอม
ด้วยสถานการณ์ และ 2. ยอมทาตามด้วยความเคารพในตัวบุคคล
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สมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชื่นชอบส่วนมากคือเพลงฮิปฮอป อินดี้
และป๊อบ ร็อค ซึ่งมีเนื้อหาเสียดสีสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ธงรบ ขุนสงคราม ที่ได้ทาการศึกษาอิทธิพลทางดนตรี
ส่งผลต่อพฤติกรรมวัยรุ่น อาเภอเมืองเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าดนตรีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น
สมาชิ ก กลุ่ ม เด็ ก แว้น ในพื้ น ที่ อ าเภอหนองสองห้ อ ง จั งหวัด ขอนแก่ น รับ สื่ อ ผ่ านช่ อ งทางออนไลน์ คื อ
แอพพลิเคชั่น เฟซบุ๊ก โดยเฉลี่ยระยะเวลาที่ ใช้กับการรับสื่อต่อวันคือ 6 ชั่วโมง ซึ่งจะแบ่งเป็นช่วงสั้นๆ สมาชิก
ส่วนมากจะใช้เวลามากกับการเล่นเกมออนไลน์และการเปิดรับข่าวสารในเฟซบุ๊ก ซึ่งลักษณะของเกมที่เล่นจะเป็น
เกมที่ต้องใช้เพื่อนๆร่วมทีม เล่นพร้อมกัน มีการวางแผนเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม ดังนั้นสมาชิกในกลุ่ มจึงมักจะรวมตัว
กันเพื่อที่จะเล่นเกมดังกล่าว
พฤติกรรมกลุ่มด้านความขัดแย้งและการประนีประนอมความขัดแย้ง
สมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จะมีพฤติกรรม นิ่งเงียบเมื่อขัดแย้งกับ
สมาชิกคนอื่นในกลุ่ม แล้วปล่อยให้เวลาทาให้เรื่องมันผ่านไป แล้วค่อยมาพูดถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อ
ทั้งสองฝ่ายต่างอารมณ์เย็นลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติในกลุ่มวัยรุ่นที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้น สอดคล้องกับ ซาดีอะห์ เกศา ที่
ทาการศึกษาเรื่อง วัยรุ่นกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ในอาเภอเมือง จังหวัดสตูล พบว่า ปัจจัยที่ กาหนดพฤติกรรม
การใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้แก่ 1.ครอบครัว 2. โรงเรียน 3. เพื่อน
4.
กิจกรรมการรวมกลุ่มของวัยรุ่น 5. ชุมชน และ 6.บทบาทขององค์กรทางศาสนา และสาหรับการจัดการกับความ
ขัดแย้งของสมาชิกภายในกลุ่ม จะสอดคล้องกับแนวคิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง พบว่า วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง
มี 5 วิธี ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยง 2. การปรองดอง 3. การประนีประนอม 4. การแข่งขัน และ 5. การร่วมมือกัน
สมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงใน
การแก้ไขปัญหา โดยเห็นว่าการใช้ความรุนแรงเป็นวิธีของวัยรุ่นตลาดล่างที่ไม่ผ่านกระบวนการคิด ซึ่งมีสมาชิกบาง
คนโดยมากจะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่ม เคยผ่านการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแล้วแต่ไม่ได้ผลดี จึงปรับระบบ
ความคิดใหม่คือการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยเหตุผลและข้อมูล
สมาชิกกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ใช้วิธีการจับสมาชิกในกลุ่มที่มีความ
ขัดแย้งกันโดยวิธีให้สองฝ่ายนั้นแยกกันก่อน เพื่อให้ต่างฝ่ายใจเย็นลง ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการแก้ไขปัญ หาความ
ขัดแย้งตามแนวคิดการจัดการความขัดแย้ง ในข้อการหลีกเลี่ย ง คือหลีกเลี่ยงให้แต่ละฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันอยู่
เผชิญหน้ากันในขณะที่อารมณ์ร้อนและไม่พร้อมรับฟัง ดังนั้นการหลีกเลี่ยงจึงเป็นหนทางที่ควรถูกเลือกเพื่อแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในขั้นตอนแรก ก่อนที่จะจัดการปัญหาดังกล่าวในขั้นตอนอื่นต่อไป
ข้อเสนอแนะของเด็กแว้นต่อสังคม
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่อยากให้สังคมแยกแยะว่าเด็กแว้นไม่ได้เป็นเพียงแค่พวกแข่งรถซิ่งป่วนเมืองเท่านั้น
เพราะบางกลุ่มก็ชื่นชอบการแต่งรถ หรือขับขี่ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ดังนั้นจึงอยากให้สังคมเข้าใจและลดอคติกับ
พวกเขา ในกรณีในอนาคตของสมาชิกกลุ่มมีความเห็นต่อการเข้าร่วมกลุ่มของลูกหลานในอนาคตกับการวมกลุ่มเพื่อ
ขับขี่รถจักรยานยนต์เช่นกับตนว่ามีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนให้ลูกหลานเข้ากลุ่ม รถจักรยานยนต์
แต่หากว่าลูกหลานมีความชื่นชอบก็จะไม่ห้ามแต่จะเข้าใจและรับฟังลูกหลานของตนพร้อมทั้งแนะนาว่าควรปฏิบัติ
ตนเช่นไร เมื่ออยู่ในกลุ่มรถจักรยานยนต์
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
THE DEVELOPMENT OF ABILITY IN SCIENTIFIC EXPLANATION ON SOCIOSCIENTIFIC ISSUES FOR
PRE-SERVICE GENERAL SCIENCE TEACHERS OF THE FACULTY OF EDUCATION CHAIYAPHUM
RAJABHAT UNIVERSITY
วิชชุตา อ้วนศรีเมือง
Wichuta Aonsrimuang
อาจารย์ สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่ อศึกษาความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3
จานวน 30 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ 1) แบบวัดความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ มี
ลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ โดยให้เขียน
อธิบายเป็นความเรียงพร้อมแสดงเหตุผล ซึ่งแบบวัดนี้ประกอบด้วยข้อความแสดงความคิดเห็นที่เป็นประเด็นทาง
สังคมที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกั บ วิท ยาศาสตร์ จ านวน 4 ประเด็ น ในแต่ ละประเด็ น ประกอบด้วยองค์ ประกอบของการให้
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ คือ ข้อกล่าวอ้าง (Claim) หลักฐาน (Evidence) และ การให้เหตุผล (Reasoning) 2) แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าความถี่และร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาส่วน
ใหญ่จานวน 14 คน (ร้อยละ 46.67) มีความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดี โดยสามารถ
แสดงข้ อ กล่ า วอ้ า ง ให้ ห ลั ก ฐานสนั บ สนุ น และแสดงการให้ เหตุ ผ ลได้ จ านวน 11 คน (ร้ อ ยละ 36.67) มี ระดั บ
ความสามารถในการให้ คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ ดีมาก และจานวน 5 คน (ร้อยละ 16.67) มี ระดับ
ความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับควรปรับปรุง
คาสาคัญ : ความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์, คุณภาพของความสามารถในการสร้างคาอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์
ABSTRACT
The purpose of this research is to develop ability of Scientific explanation on SocioScientific issues for students of Science Teacher. The data were collected by 1) Essay Test that
provided the context by using Socio-Scientific issues and 4 open-ended questions explanation
item and 2) informal interview, to analysis, the researcher used content analyzed the qualitative
data with frequency and percentage. The research found that 14 students (46.67%) had the

2049

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ability in Scientific explanation in the good level which is can shown claim by giving evidence and
reasoning, 11 students (36.67%) had the ability in Scientific explanation in the excellent level and
5 students (16.67%) can gave ability in Scientific explanation in the poor level.
Keywords : Ability in Scientific explanation, Quality of ability in Scientific explanation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะของบุคคลให้มีความพร้อมต่อตนเองในการดาเนินชีวิต
ในสังคม พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์โลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ข้อมูลข่าวสารเข้ามามีบทบาทสาคัญ การคมนาคม ขนส่ง ติดต่อสื่อสาร
เป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้สามารถดาเนินกิจการต่างๆ ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (อารีย์ นัยพินิจ. 2557: 1)
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะสาคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรวมถึงสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลาย
และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ (กรรณิกา เหล็กเพชร์ และศศิเทพ ปิติพรเทพิน.
2558: 96) ความสามารถในการสร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วย การอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ การประเมินและออกแบบกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ และการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์
ซึ่งต้องการหาตัวชี้วัดว่านักเรียนเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด มีสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงใด (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560: 11) การสร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นองค์ประกอบสาคัญของ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ ที่พยายามทาความเข้าใจและมุ่งอธิบายในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักฐานที่มีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ เพียงพอ และให้เหตุผลในการเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานกับข้อสรุปแล้วจึงเข้าสู่คาอธิบายที่สามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (Primo, et al. 2008: 4)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์มีวัตถุป ระสงค์ที่หลากหลาย เช่น
ส่งเสริมความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ และช่วยให้เห็นความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างวิทยาศาสตร์สังคมและ
มนุษย์ (Zeidler, et al. 2005: 360) การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การสอนตามแนวคิด Socioscientific สามารถ
ส่งเสริมการคิดเป็นเหตุเป็นผลบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ วิพากษ์วิจารณ์ และขานรับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์โดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
และพิสูจน์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Salvato and Testa (2012 : 15-36) กล่าวว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
แนวคิ ด Socioscientific โดยใช้ สถานการณ์ เนื้อ หาความรู้ท างฟิ สิก ส์ 4 สถานการณ์ จากหนั งสือ พิ มพ์ ในอิต าลี
สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์และสามารถอธิบายแสดงเหตุผลอันสมควรในการตัดสินใจ
ของพวกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นได้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการสร้างคาอธิบายของนักเรียน
และสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (Hoffenberg and Saxton.
2015: 25-28) สอดคล้องกับ Yao, et al. (2016: 2) ที่ได้กล่าวว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้ างคาอธิบาย พบว่ามี
นักเรียนจากระดับประถมศึกษาถึงระดับวิทยาลัยจานวนมากที่ไม่สามารถสร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ การ
ส่งเสริมให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เกิดความรู้ ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจึงมีส่วนสาคัญเนื่องจาก ความรู้ใน
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เนื้ อ หาของครู มี ส่ ว นที่ จ ะจ ากั ด หรือ ส่ ง เสริ ม การเรีย นของผู้ เรี ย น (Anderson and Mitchner. 1994: 45) การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
คิดในการสร้างองค์ความรู้ (ตรีคูณ โพธิ์หล้า. 2554: 3) การเตรียมความพร้อมของครูก่อนประจาการนั้นเป็นประเด็น
ที่หลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์นั้น
เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของสถาบันการผลิตครูทั้งในส่วนของสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์วิชาชีพ ครูอย่างถ่องแท้ และความรู้ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ของนิสิตนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์นั้นเป็นดัชนีชี้วัดที่สาคัญอันหนึ่งในการประเมินสภาพปัจจุบันของการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู อีก
ทั้งสามารถให้แนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไปในอนาคตได้ (ขจรศักดิ์ บัวระ
พันธ์. 2548: 2)
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ต ะหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของความสามารถในการสร้ า งค าอธิ บ ายเชิ ง
วิท ยาศาสตร์ข องนั ก ศึ ก ษาครูวิท ยาศาสตร์ทั่ วไป ชั้ น ปี ที่ 3 เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการสร้า งค าอธิบ ายเชิ ง
วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก ศึ ก ษา และสามารถใช้ เป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ผู้ ส อนออกแบบกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ความสามารถในการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชั้นปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
นิยามศัพท์
1. คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง ข้อความที่แสดงถึงการคาอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือจาก
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ คือ (1) ข้อกล่าวอ้าง (Claim) คือ ข้อสรุปในการเริ่มต้นตอบคาถาม
ของปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือจากปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (2) หลักฐาน (Evidence) คือ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง โดยพิจารณาจากปรากฏการณ์ที่ศึกษา (3) การให้เหตุผล (Reasoning) คือ การแสดงความ
เชื่อมโยงระหว่างหลักฐานกับข้อกล่าวอ้าง โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบาย
2. ความสามารถในการให้คาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาครู ในการ
ระบุข้อกล่าวอ้าง และลงข้อสรุปโดยแสดงการใช้หลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานกับข้อสรุป โดย
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ วัดได้จากแบบทดสอบและแบบประเมินคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบวัดความสามารถในการสร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ ที่สามารถพบได้จากสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บทความ และวารสารต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางความคิดของคนในสังคมว่ามีความถูกต้องเหมาะสมในทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถอธิบายโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
- ข้อกล่าวอ้าง (Claim)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์

- หลักฐาน (Evidence)
- การให้เหตุผล (Reasoning)
ระดับความสามารถในการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ชั้นปีที่ 3 จานวน 70 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชั้นปีที่ 3
ได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 4 แผน โดยผู้วิจัยได้นาประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จากสถานการณ์ข่าว และวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ครอบคลุม
ความรู้พื้ นฐานตามตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขึ้นพื้ น ฐาน พุ ทธศั กราช 2551 โดยมีป ระเด็น ที่ กระตุ้นให้
นั ก ศึ ก ษาแสดงการให้ ค าอธิบ ายเชิ งวิท ยาศาสตร์ แบ่ ง เป็ น หั วข้ อ สถานการณ์ ข่า ว 4 สถานการณ์ ได้ แ ก่ กล้ วย
ประหลาด ถุงลมนิรภัยช่วยชีวิต กาแฟถุงกระดาษ และก้อนหินลอยน้า โดยใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 12 คาบ คาบละ 50 นาที
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 1) แบบวัดการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็น
คาถามปลายเปิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยให้เขียนอธิบายเป็นความ
เรียงพร้อมแสดงเหตุผล ซึ่งแบบวัดนี้ประกอบด้วยข้อความแสดงความคิดเห็นที่เป็นประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ จานวน 3 ประเด็น ในแต่ละประเด็นประกอบด้วยองค์ประกอบของการให้คาอธิบายเชิ งวิทยาศาสตร์
ดังนี้ (1) ข้อกล่าวอ้าง (Claim) คือ ข้อสรุปของการตอบคาถามหรือปัญหา (2) หลักฐาน (Evidence) คือ ข้อมูลทาง
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วิทยาศาสตร์ที่ใช้สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง โดยพิจารณาจานวนข้อมูลที่มีมากพอและความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนข้อ
กล่าวอ้าง และ (3) การให้เหตุผล (Reasoning) คือ การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานกับข้อกล่าวอ้าง โดยใช้
หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายเพื่อแสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดจึงใช้ข้อมูลนี้เป็นหลักฐาน และหลักฐานนี้
สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง และ 2) แบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ที่มีคาถามเกี่ยวกับการแสดงความสามารถในการ
ให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เวลาที่ใช้ในการทาแบบวัดให้นักศึกษาทราบ แล้วให้
นักศึกษาทาแบบวัดความสามารถในการสร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที เมื่อนักศึกษาทา
แบบวัดเสร็จสิ้น ผู้วิจัยรวบรวมแบบวัดของนักเรียนแล้ววิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ตาม
กรอบของแนวคิ ด ของ Harris et al. 2006: 73; NcNeill and Krajcik. 2006: 28) ประกอบด้ ว ย ข้ อ กล่ า วอ้ า ง
หลักฐาน และการให้เหตุผล ดังตารางที่ 1 แล้วผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาจัดกลุ่มคุณภาพระดับความสามารถ
ในการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เป็น 3 ระดับ ดังตารางที่ 2 หลังจากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย
แสดงด้วยค่าความถี่และร้อยละ
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์แบบทั่วไป
(ปรับจาก Harris et al. 2006: 73; NcNeill and Krajcik. 2006: 28)
ระดับคะแนน
องค์ประกอบ
1
2
ข้อกล่าวอ้าง
ไม่เขียนข้อกล่าวอ้าง หรือ เขียนข้อกล่าวอ้างถูกต้อง
เขียนข้อกล่าวอ้างไม่ถูกต้อง แต่ไม่ชัดเจน
ไม่มีการแสดงหลักฐานหรือ แสดงหลักฐานได้เหมาะสม
แสดงหลักฐานที่ไม่
แต่ไม่เพียงพอ และอาจมี
หลักฐาน
เหมาะสม กล่าวคือเป็น
หลักฐานบางประการที่ไม่
หลักฐานที่ไม่สนับสนุนข้อ เหมาะสม
กล่าวอ้าง
ไม่แสดงเหตุผลหรือแสดง
แสดงเหตุผลที่เชื่อมโยง กับ
เหตุผลที่ไม่เชื่อมโยง
ข้อกล่าวอ้าง แต่มีการใช้
การให้เหตุผล
หลักฐานกับข้อกล่าวอ้าง
หลักฐานซ้า และ/หรือมีการ
ใช้หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์
บ้าง แต่ไม่เพียงพอ
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3
เขียนข้อกล่าวอ้างได้
ถูกต้องและชัดเจน
แสดงหลักฐานได้เหมาะสม
และมีจานวนเพียงพอต่อ
การสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง

แสดงเหตุผลที่เป็นการ
เชื่อมโยงหลักฐานไปสู่ข้อ
กล่าวอ้าง รวมถึงการใช้
หลักการเชิงวิทยาศาสตร์
ได้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การแปรผลระดับคุณภาพความสามารถในการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ช่วงคะแนน
ระดับความสามารถ
25 - 36
ระดับดีมาก
23 - 24
ระดับดี
0 - 22
ระดับควรปรับปรุง
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงความถี่ ร้อยละ ของจานวนนักศึกษาที่แสดงความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ใน
แต่ละองค์ประกอบ ในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 (n=30)
องค์ประกอบ
จานวนนักศึกษา (คน)
คิดเป็นร้อยละ
องค์ประกอบ
จานวนนักศึกษา (คน)
คิดเป็นร้อยละ
องค์ประกอบ
จานวนนักศึกษา (คน)
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นคะแนนรวม

ข้อกล่าว
อ้าง
(3)
9
30.00
หลักฐาน
(3)
4
13.33
เหตุผล
(3)
3
10.00

สถานการณ์ที่ 1
ข้อกล่าว
อ้าง
(2)
16
53.33
หลักฐาน
(2)
9
30.00
เหตุผล
(2)
8
26.67
155

ข้อกล่าว
อ้าง
(1)
5
16.67
หลักฐาน
(1)
17
56.67
เหตุผล
(1)
19
63.33

ข้อกล่าว
อ้าง
(3)
5
16.67
หลักฐาน
(3)
3
10.00
เหตุผล
(3)
2
6.67

สถานการณ์ที่ 2
ข้อกล่าว
อ้าง
(2)
11
36.67
หลักฐาน
(2)
7
23.33
เหตุผล
(2)
7
23.33
135

ข้อกล่าว
อ้าง
(1)
14
46.67
หลักฐาน
(1)
20
66.67
เหตุผล
(1)
21
70.00

ข้อกล่าว
อ้าง
(3)
7
23.33
หลักฐาน
(3)
4
13.33
เหตุผล
(3)
3
10.00

สถานการณ์ที่ 3
ข้อกล่าว
ข้อกล่าว
อ้าง
อ้าง
(2)
(1)
15
8
50.00
26.67
หลักฐาน
หลักฐาน
(2)
(1)
11
15
36.67
50.00
เหตุผล
เหตุผล
(2)
(1)
12
15
40.00
50.00
156

สถานการณ์ที่ 4
ข้อกล่าว
ข้อกล่าว
อ้าง
อ้าง
(3)
(2)
12
11
40.00
36.67
หลักฐาน หลักฐาน
(3)
(2)
14
11
46.67
36.67
เหตุผล
เหตุผล
(3)
(2)
12
9
40.00
30.00
197

ตารางที่ 4 แสดงความถี่ ร้อ ยละ ของช่ ว งคะแนนของนั ก ศึ ก ษาที่ แ สดงความสามารถในการให้ ค าอธิบ ายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชั้นปีที่ 3 (n=30)
ช่วงคะแนน
จานวน(คน)
คิดเป็นร้อยละ
ระดับความสามารถ
25 - 36
11
36.67
ระดับดีมาก
13 - 24
14
46.67
ระดับดี
0 - 12
5
16.67
ระดับควรปรับปรุง
การน าเสนอผลการวิ จั ย จากการเก็ บ รวบรวมและวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย แบบวัด การให้ ค าอธิ บ ายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง กล้วยประหลาด ถุงลมนิรภัย กาแฟถุงกระดาษ และ ก้อนหินลอยน้า โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2
ส่วน ดังนี้
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ข้อกล่าว
อ้าง
(1)
7
23.33
หลักฐาน
(1)
5
16.67
เหตุผล
(1)
9
30.00
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1. ความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละประเด็น
1.1 กล้วยประหลาด
จากการศึกษาความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในประเด็น กล้วยประหลาดของ
นักศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบของนักศึกษาส่วนใหญ่
โดยจานวน 16 คน (ร้อยละ 53.33) สามารถแสดงข้อกล่าวอ้างได้อยู่ในระดับคะแนน 2 คะแนน จานวน 17 คน
(ร้อยละ 56.67) สามารถแสดงหลั กฐานได้อ ยู่ในระดั บ คะแนน 1 คะแนน และจ านวน 19 คน (ร้อยละ 63.33)
สามารถแสดงเหตุผลได้อยู่ในระดับคะแนน 1 คะแนน เช่น ดังตัวอย่างคาตอบของนักศึกษาว่า “เกิดจากการกระทา
ของมนุษย์” หรือ “เกิดจากพันธุกรรมของต้นกล้วย” (แสดงข้อกล่าวอ้างเพียงอย่างเดียว) “เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมของต้นกล้วย ที่เกิดจากมนุษย์หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น จากรังสี หรือจากการใช้สารเคมี ”
(แสดงข้อกล่าวอ้างและหลักฐาน) และ “เกิดจากมนุษย์หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งถูกทาลายโดยสาเหตุต่าง ๆ
เช่น ถูกทาลายโดยภัยธรรมชาติและมนุษย์ ทาให้ บริเวณแกนกลางลาต้นเกิดเป็นรอยแผลมาปิดกั้นไม่ให้ต้นกล้วย
เจริญเติบโตขึ้นไปที่ส่วนของปลายยอดได้” (แสดงข้อกล่าวอ้าง หลักฐานและการให้เหตุผล)
1.2 ถุงลมนิรภัย
จากการศึ กษาความสามารถในการให้ ค าอธิบ ายเชิ งวิทยาศาสตร์ในประเด็น ถุงลมนิ รภัย ของ
นักศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบของนักศึกษาส่วนใหญ่
โดยจานวน 14 คน (ร้อยละ 46.67) สามารถแสดงข้อกล่าวอ้างได้อยู่ในระดับคะแนน 1 คะแนน จานวน 20 คน
(ร้อยละ 66.67) สามารถแสดงหลั กฐานได้อ ยู่ในระดั บ คะแนน 1 คะแนน และจ านวน 21 คน (ร้อยละ 70.00)
สามารถแสดงเหตุผลได้อยู่ในระดับคะแนน 1 คะแนน เช่น ดังตัวอย่างคาตอบของนักศึกษาว่า “ถุงลมนิรภัยช่วยลด
แรงกระแทก” (แสดงข้อกล่าวอ้างเพียงอย่างเดียว) “ถุงลมนิรภัยช่วยลดแรงกระแทก เมื่อเกิดการชน ถุงลมนิรภัยจะ
กางออก” (แสดงข้อกล่าวอ้างและหลักฐาน) และ “หลักการทางานของถุงลมนิรภัยเมื่อเกิดการชน ถุงลมนิรภัยจะ
กางออก ทาให้เพิ่มระยะเวลาในการกระแทกระหว่างคนกับพวงมาลัย มีผลให้แรงเฉลี่ยในการชนลดลง เวลาในการ
ชนเพิ่มขึ้น ถุงลมนิรภัยการออกจึงช่วยลดแรงกระแทกระหว่างคนกับรถได้ จึงบาดเจ็บน้อยลง” (แสดงข้อกล่าวอ้าง
หลักฐานและการให้เหตุผล)
1.3 กาแฟถุงกระดาษ
จากการศึกษาความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในประเด็น กาแฟถุงกระดาษของ
นักศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบของนักศึกษาส่วนใหญ่
โดยจานวน 15 คน (ร้อยละ 50.00) สามารถแสดงข้อกล่าวอ้างได้อยู่ในระดับคะแนน 2 คะแนน จานวน 15 คน
(ร้อยละ 50.00) สามารถแสดงหลั กฐานได้อ ยู่ในระดั บ คะแนน 1 คะแนน และจ านวน 15 คน (ร้อยละ 50.00)
สามารถแสดงเหตุผลได้อยู่ในระดับคะแนน 1 คะแนน เช่น ดังตัวอย่างคาตอบของนักศึกษาว่า “ถุงกระดาษเป็น
ฉนวนความร้อน” (แสดงข้อกล่าวอ้างเพียงอย่างเดียว) “กาแฟใส่ถุงพลาสติกแล้วสวมถุงกระดาษทับเป็นวิธีป้องกัน
การถ่ายโอนความร้อน” (แสดงข้อกล่าวอ้างและหลักฐาน) และ “ถุงกระดาษช่วยทาให้น้าแข็งละลายได้ช้า เนื่องจาก
กระดาษเป็นฉนวนความร้อนทาให้มีการถ่ายโอนความร้อนระหว่างอากาศกับกาแฟได้น้อยลง ทาให้น้าแข็งละลายได้
ช้าลง” (แสดงข้อกล่าวอ้าง หลักฐานและการให้เหตุผล)
1.4 ก้อนหินลอยน้า
จากการศึกษาความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในประเด็น ก้อนหินลอยน้าของ
นักศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาส่วนใหญ่ค วามสามารถในการ
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ให้ คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึ กษาส่วนใหญ่ ในแต่ละองค์ ประกอบ โดยจานวน 12 คน (ร้อยละ 40.00)
สามารถแสดงข้อกล่าวอ้างได้อยู่ในระดับคะแนน 3 คะแนน จานวน 14 คน (ร้อยละ 46.67) สามารถแสดงหลักฐาน
ได้อยู่ในระดับคะแนน 3 คะแนน และจานวน 12 คน (ร้อยละ 40.00) สามารถแสดงเหตุผลได้อยู่ในระดับคะแนน 3
คะแนน เช่น ดังตัวอย่างคาตอบของนักศึกษาว่า “ก้อนหินดังกล่าวเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ แล้วลาวาเย็นตัว
ลงอย่างรวดเร็ว ทาให้มีฟองอากาศอยู่ภายในก้อนหิน ทาให้มีน้าหนักเบา จึงสามารถลอยน้าได้” (แสดงข้อกล่าวอ้าง
หลักฐานและการให้เหตุผล)
2. ระดับความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
จากการศึ ก ษาระดั บ ความสามารถในการให้ ค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 ผู้วิจัยพบว่า ความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่
ในระดับดี โดยจานวน 14 คน (ร้อยละ 46.67) จานวน 11 คน (ร้อยละ 36.67) มีระดับความสามารถในการให้
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก และ จานวน 5 คน (ร้อยละ 16.67) มีระดับความสามารถในการให้
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับควรปรับปรุง
อภิปรายผล
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นั้น ส่วนใหญ่นักศึกษาสามารถแสดงข้อกล่าวอ้าง
และใช้หลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้ แต่ยังขาดการเชื่อมโยงการให้เหตุผลระหว่างข้อ กล่าวอ้างและใช้หลักฐาน
โดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดี ทั้งนี้ประเด็นที่นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถแสดงองค์ประกอบของความสามารถใน
การให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดทุกองค์ประกอบ คือ ข้อกล่าวอ้าง แสดงหลักฐาน และการให้
เหตุผล คือ ประเด็นที่ 4 เรื่องก้อนหินลอยน้า เมื่อผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมพบว่า ในประเด็นนี้ นักศึกษากาลังเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างโลก ซึ่งอาจทาให้
นักศึ กษาส่วนใหญ่ แสดงความสามารถในการให้ ค าอธิบ ายเชิ งวิท ยาศาสตร์ในประเด็น นี้ไ ด้เป็ นอย่างดี และใน
ประเด็นที่ 2 เรื่องถุงลมนิรภัย นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถแสดงความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได้
คะแนนน้อยที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นักศึกษาคิดว่าเป็นเรื่องยากที่จะอธิบาย ถึงแม้จะกล่าวอ้าง
ได้ เช่ น เรื่อ งของแรง แต่ ก็ ย ากที่ จ ะอธิบ ายถึ ง การประยุ ก ต์ ห ลั ก การทางฟิ สิ ก ส์ ได้ ดั ง นั้ น จึ ง แสดงให้ เห็ น ได้ ว่ า
ความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนจะสะท้อนความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ Andrade, et al. (2017: 1) กล่าวว่า ความสาคัญของคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์จะทาให้
เข้าใจในแนวคิดของผู้เรียนและเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนและ Deborah (2016:
1) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการสร้างของคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์จะช่วยส่งเสริมทัศนะเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ตลอดจนเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วย
ข้อเสนอแนะ
การแสดงความสามารถในการให้คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จะแสดงให้เห็นถึงปัญหาการเตรียมความพร้อม
ด้านเนื้อหาและการถ่ายทอดการอธิบายเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เพราะจะทาให้ผู้เรียนได้พิจารณาว่าผู้อื่นกล่าวอ้างเหตุผลอย่างไรและมีความเหมาะสม
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หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ และยังช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการพิจารณาและวิพากษ์วิจารณ์คาอธิบายอื่น ๆ อีกด้วย
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การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย :
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
A STUDY OF TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT PROBLEMS IN NETWORK
MANAGEMENT COURSE: BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
อมร เจือตี1๋
Amorn Juatee1
สะไบแพร อาจศรี2
Sabaiprae Ardsri2
1, 2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย โดยเน้นศึกษาด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะอาจารย์
ด้านสื่อประกอบการสอน สิ่งอานวยความสะดวก และด้านการวัดผลและประเมินผล 2) นาผลการวิจัยที่ได้มา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาการจัดการเครือข่าย ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 28 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
จัดการเครือข่าย ในภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับปฎิบัติมากที่สุ ด ค่าเฉลี่ย 4.55 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการสอนและเทคนิกการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านสื่อประกอบการสอน สิ่งอานวยความ
สะดวก มีระดับปฎิบัติการมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.59 ค่าเฉลี่ย 4.81 และค่าเฉลี่ย 4.53 ตามลาดับ ส่วนด้านการวัดและ
ประเมินผล มีระดับปฎิบัติการมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 โดยสอดคล้องกับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาที่ว่าหาก
อาจารย์ผู้สอนให้ความสาคัญกับระดับปฎิบัติการมากในแต่ด้านระดับปัญหาจะมีระดับปัญหาน้อย ในการจัดการ
เรียนการสอนพบว่าภาพรวมของระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับปัญหา ด้าน
การสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านสื่อประกอบการสอน สิ่งอานวยความสะดวก ด้าน
การสอนและเทคนิคการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล มีระดับปัญหาน้อย ค่าฉลี่ย 2.27 ค่าเฉลี่ย 1.58
ค่าเฉลี่ย 1.19 และค่ าเฉลี่ย 2.12 ตามลาดับ ซึ่ งสรุปได้ว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการ
เครือข่ายเป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยมี รายละเอียดและข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมบางประการที่ จะสามารถนาไปใช้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
คาสาคัญ : ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ABSTRACT
The conducted study titled ‘A Study of Teaching and Learning Management Problems in
Network Management Course: Bachelor of Science Program in Computer Science’ aimed at 1)
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studying problems and conditions relative to teaching and learning management of Network
Management course emphasizing on teaching process and technique, teacher’s personality,
teaching materials, learning facilities, and measurement and evaluation, and 2) implementing the
findings to improve teaching and learning management of Network Management course. In the
second semester of academic year 2015, a total number of 28 enrolled students in Network
Management course majoring in Computer Science, Department of Computer Science, Faculty of
Science and Technology, Kanchanaburi Rajabhat University were selected as participants.
Frequency, percentage, mean, and standard deviation (SD) were used for statistical analysis. The
findings showed that the overall level of operation was found to be highest ( X =4.55). When
taking individual aspects in consideration, it was found that the levels of operation of teaching
process and technique, teacher’s personality, teaching materials, and learning facilities were
found to be highest ( X =4.59, 4.81, and 4.53, respectively). In addition, the level of operation of
measurement and evaluation was found to be high ( X =4.28), which is related to the statement
mentioning that if lecturers pay more attention on levels of operation, the problems in each
aspect would be relatively reduced. In teaching and learning management, the overall level of
problems was found to be low. Besides, problems relative to teaching process and technique,
teacher’s personality, teaching materials, learning facilities, and measurement and evaluation
were found to be low ( X =2.27, 1.58, 1.19, and 2.12, respectively). In sum, the teaching and
learning management of Network Management course was suitable, and suggestions could be
used for further improvement of the course.
Keywords : Teaching and Learning Management Problems
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้
นักศึกษาสามารถเข้าใจปัญหาการจัดการเครือข่าย ออกแบบระบบเครือข่าย และรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่าย จากการจัดการเรียนการสอนพบว่านักศึกษามีความรู้แต่ขาดทักษะในเรื่องการจัดการระบบเครือข่าย
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
หาแนวทางการปรับ ปรุงการเรีย นการสอน โดยเน้ น ให้ เกิ ด การเรีย นรู้แ ละน าความรู้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ งานได้ เต็ ม
ประสิทธิภาพ
ณัฐฐา สววิบูลย์ (2553:45-49) ได้สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าในด้านคลิกลักษณะด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้าน
สื่อประกอบการสอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนที่เห็นว่าทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด อาจหมายความได้ว่าสภาพปัจจุบันและปัญหา
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเหมาะสม
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ทิศนา แขมณี (2552:137) ได้เสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยว่าเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆ ซึ่งเนื้อหาสาระอาจจะอยู่ในรูปของ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรืออความคิดรวบยอดซึ่งมีหลายรูปแบบแต่ขอนาเสนอในบทนี้เพียง 3 รูปแบบ คือ 1)
รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ 2) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย่ และ 3) รูปแบบการเรียนการ
สอนเน้นความจา
พรรณี ช.เจนจิต (2540:236-247) ได้พัฒนาทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการ
จัดการเรียนการสอนทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ อธิบายว่าปรากฏการณ์เรียนรู้มีองค์ประกอบ 2 ส่ วน คือ ผลการ
เรียนรู้หรือความสามารถด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่นาไปสู่การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้และจดจา
ของมนุษย์ มีกระบวนการจัดกระทาข้อมูลในสมองซึ่งมนุษย์จะอาศัยข้อมูลที่สะสมไว้มาพิจารณาเลือกจัดกระทาสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง
ทิศนา แขมณี (2545:244-245) กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางกายของ
ผู้เรียนเป็นความสามารถในการประสานการทางาน ของสมอง ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทักษะ
ปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้วจะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความ
เชี่ยวชาญ ชานาญ และความคงทน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าการจั ด การเครื อ ข่ า ย นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2558
2. เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียรการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ประโยชน์จากการศึกษาปัญ หาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1.1 ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านสื่อประกอบการสอน สิ่งอานวยความสะดวก หากมีการ
ปฎิบัติการในระดับมากขึ้นไป จะส่งผลให้ระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนมีน้อยและน้อยที่สุด
1.2 ด้ า นบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะอาจารย์ หากมี ร ะดั บ ปฎิ บั ติ ก ารมากขึ้ น ไป จะส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษายึ ด เป็ น
แบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต
1.3 ด้านการวัดผลและประเมินผล หากอาจารย์ผู้สอนแจ้งผลคะแนนให้นักศึกษาทราบอย่างเสมา
เสมอจะทาให้นักศึกษาทราบสถานะของต้น เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการแข่งขันกับตนเองและเพื่อนๆ ในห้อง
หากต้องการคะแนนที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนมีน้อยและน้อยที่สุด
2. นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะในการเรียนวิชาการจัดการเครือข่ายดีขึ้น โดยส่งผลต่อคะแนนรวมของ
นักศึกษาในแต่ละราย
3. นาผลการวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียรการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่ายในปี
การศึกษาถัดไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย

•การสอนและเทคนิคการสอน
•บุคลิกลักษณะอาจารย์
•สื่อประกอบการสอน สิ่งอานวย
ความสะดวก
•การวัดผลและประเมินผล

ระดับการปฏิบัติ

การจัดการเรียนการสอน

ระดับปัญหา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงกาหนดความหมายของคานิยามศัพท์ ดังนี้
1. สภาพการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติการสอนตามแผนการสอน เทคนิคการสอน/วิธีสอน
การใช้สื่อประกอบการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หมายถึง อุปสรรคที่เกิดขึนระหว่างดาเนินการสอนทาให้การเรียนการ
สอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
3. เทคนิ ค การสอน หมายถึ ง กลวิ ธี ต่ า งๆ ที่ ใช้ เสริ ม กระบวนการ ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารสอน เพื่ อ ช่ ว ยให้
กระบวนการ ขัน้ ตอน วิธีการสอน มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
4. สื่อประกอบการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการซึ่งถูกนามาใช้ในการการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการ
สอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว้
5. การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลข หรือสัญ ลักษณ์ ที่ มี
ความหมายแทนคุณลักษณะ หรือคุณภาพของส่งที่วัด โดยใช้เครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพและวินิจฉัยตัดสิน ลง
สรุปคุณค่าเพื่อพิจารณาตัดสินใจที่ได้จากการวัดผลอย่างมีกฎเกณฑ์ และมีคุณธรรม
วิธีการดาเนินการวิจัย
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงกาหนด
ขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการเครือข่าย ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 28 คน
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถามสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีขั้นตอนการดาเนินการ
ดังนี้
2.2.1 นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา การ
ใช้ภาษา และความครอบคลุมของเนื้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (สุวิมล
ติรกานันท์, 2543:23-25)
2.2.2 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย จานวน 30 คน แล้วนาผลที่ได้หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(มันทนา วุ่นหนู, 2551:48) เกณฑ์ผ่าน คือ 0.70
2.3 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการแจกแบบสอบถามให้แก่ กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558
2.4 ขั้นตอนที่ 4 นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
จัดการเครือข่าย ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฎิบัติและระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาการจัดการเครือข่าย
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
4.1 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการเครือข่าย ในภาคเรียน
ที่ 2/2558 จานวน 28 คน
4.2 ประเมินแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 28 ฉบับ นาผลที่ได้ไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ยได้ ตรวจสอบความถูก ต้อ ง ลงรหั ส และบั น ทึ กข้ อมู ล ลงในคอมพิ วเตอร์เพื่ อ หาค่ าสถิติ ด้ วย
โปรแกรม Microsoft Excel การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญ หาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการ
เครือข่ายโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ค่าความถี่
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2558 สรุปผลข้อมูลได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. การเข้าชั้นเรียน
น้อยกว่า 5 ครั้ง
5-10 ครั้ง
มากกว่า 10 ครั้ง
รวม
3. วิธีการเรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง
ฝึกปฏิบัติ
เรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รวม

จานวน

ค่าร้อยละ

18
10
28

64.28
35.72
100.00

3
5
20
28

10.72
17.86
71.42
100.00

2
23
3
28

7.14
82.14
10.72
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 64.28 เพศหญิง
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.72 การเข้าเรียนของนักศึกษา สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ เข้าเรียนภาคเรียนที่
2/2558 น้อยกว่า 5 ครั้ง จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.72 เข้าเรียน 5-10 ครั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86
นักศึกษาเข้าเรียนมากกว่า 10 ครั้ง จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 วิธีการเรียน ศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง
จ านวน 2 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.14 ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ านวน 23 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.14 และเรีย นผ่ า นเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.72
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฎิบัติและระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการจัดการเครือข่าย
การนาเสนอข้อมูลตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติ
และระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย โดยจาแนกออกเป็นการสรุปภาพรวม
จาแนกรายด้าน และในแต่ละด้าน เช่น ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้าน
บุคลิก ลักษณะของอาจารย์ ด้านสื่อการสอน สื่ออานวยความสะดวก ด้านการวัดและประเมินผล ตลอดจนการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านระดับการปฎิบัติและระดับปัญ หาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการ
เครือข่าย ดังนี้
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติและระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการจัดการเครือข่าย จาแนกรายด้าน
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
จาแนกรายด้าน
SD
แปลค่า
SD
แปลค่า
x
x
ระดับการปฏิบัติ
1. ด้านการสอนและเทคนิคการสอน 4.59 0.29
2.27 0.22 ระดับปัญหาน้อย
มากที่สุด
ระดับการปฏิบัติ
2. ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ 4.81 0.45
1.58 0.27 ระดับปัญหาน้อย
มากที่สุด
3. ด้านสื่อประกอบการสอนสิ่ง
ระดับการปฏิบัติ
4.53 0.28
1.91 0.23 ระดับปัญหาน้อย
อานวยความสะดวก
มากที่สุด
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 4.28 0.24
มีการปฏิบัติมาก
2.12 0.19 ระดับปัญหาน้อย
4.5 0.3
ระดับการปฏิบัติ
1.9 0.2
รวม
ระดับปัญหาน้อย
5
2
มากที่สุด
7
2
จากตารางที่ 2 พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ สื่อประกอบการสอน สิ่งอานวยความสะดวกมีระดับการปฎิบัติมากที่สุด และด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีระดับการปฎิบัติการมาก ระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปัญหาน้อย ค่าเฉลี่ย 1.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของ
อาจารย์ ด้านสื่อประกอบการสอน สิ่งอานวยความสะดวก และด้านการวัดผลและประเมินผล มีระดับมีปัญหาน้อย
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติและระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการจัดการเครือข่าย ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
SD
แปลค่า
SD
แปลค่า
x
x
1. แจ้งจุดประสงค์ เกณฑ์การวัด
ระดับการปฏิบัติมาก
4.86 0.29
2.32 0.19 ระดับปัญหาน้อย
และประเมินผลการสอนชัดเจน
ที่สุด
2. ระบุวิธีสอน เวลา วัสดุอุปกรณ์
ระดับการปฏิบัติมาก
ระดับปัญหาปาน
4.79 0.48
2.61 0.22
ไว้อย่างชัดเจน
ที่สุด
กลาง
3. ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย
ระดับการปฏิบัติมาก
4.57 0.29
2.21 0.14 ระดับปัญหาน้อย
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
ที่สุด
4. ใช้เทคนิคต่างๆ ในการสอนเพื่อ
ระดับการปฏิบัติมาก
4.79 0.43
2.36 0.24 ระดับปัญหาน้อย
ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น
ที่สุด
5. ใช้คาถามหรือกิจกรรมการสอน
ระดับปัญหาปาน
ที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิด
4.29 0.25 ระดับการปฏิบัติมาก 2.64 0.20
กลาง
วิเคราะห์
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ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
7. ใช้ภาษาในการสอนที่นักศึกษา
สามารถเข้าใจได้ง่ายและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
รวม

x

ระดับการปฏิบัติ
SD
แปลค่า

x

ระดับปัญหา
SD
แปลค่า

4.36 0.20

ระดับการปฏิบัติมาก

1.86 0.36

4.46 0.29

ระดับการปฏิบัติมาก

1.82 0.31 ระดับปัญหาน้อยที่สุด

4.5
8

มีการปฏิบัติมากที่สุด

2.2
6

0.6
0

0.2
3

ระดับปัญหาน้อย

ระดับปัญหาน้อย

จากตารางที่ 3 พบว่าด้านการเรียนการสอนและเทคนิคการสอน มีระดับการปฎิบัติมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอาจารย์แจ้งจุดประสงค์ เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสอนชัดเจน ระบุวิธี
สอน เวลา วัสดุอุปกรณ์ไว้อย่างชัดเจน ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะกับเนื้อหาวิชา และใช้เทคนิคต่างๆ ในการ
สอนเพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นเข้า ใจมากขึ้ น มี ระดั บ การปฎิ บั ติ ม ากที่ สุ ด และใช้ ค าถามหรือ กิ จ กรรมการสอนที่ กระตุ้ น ให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ เปิดโอกาศให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น และใช้ภาษาในการสอนที่นักศึกษา
สามารถเข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับเนื้อหา ระดับการปฎิบัติมาก ส่วนระดับปัญหาพบว่าการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาอยู่ในระดับมีปัญหาน้อน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาจารย์ใช้ภาษาในการสอน
ที่นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับเนื้อหา ระดับปัญหาน้อยที่ สุด อาจารย์แจ้งจุดประสงค์ เกณฑ์การ
วัดและประเมินผลการสอนชัดเจน ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ใช้เทคนิคต่างๆ ในการสอน
เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น เปิดโอกาศให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น มีระดับปัญหาน้อย อาจารย์มีการใช้
คาถามหรือกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิดเคราะห์ มีระดับปัญหาปานกลาง
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติและระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการจัดการเครือข่าย ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
ด้านบุคลิกลักษณะ
ของอาจารย์
SD
แปลค่า
SD
แปลค่า
x
x
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
1. เข้าสอนตรงเวลา
4.57 0.29
1.32 0.35
มากที่สุด
น้อยที่สุด
ระดับการปฏิบัติ
2. ใช้วาจาที่สุภาพ
4.86 0.48
1.86 0.34 ระดับปัญหาน้อย
มากที่สุด
3. สอนโดยมีการสอดแทรก
ระดับการปฏิบัติ
4.75 0.42
1.64 0.20 ระดับปัญหาน้อย
คุณธรรมจริยธรรม
มากที่สุด
4. สามารถควบคุมอารมณ์
ระดับการปฏิบัติ
4.86 0.48
1.89 0.56 ระดับปัญหาน้อย
ในขณะสอน
มากที่สุด
5. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหาน้อย
5.00 0.71
1.18 0.45
มากที่สุด
ที่สุด
ระดับการปฏิบัติ
0.3
รวม
4.80 0.47
1.57
ระดับปัญหาน้อย
มากที่สุด
8
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จากตารางที่ 4 พบว่าด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ อยู่ในระดับการปฎิบัติมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอาจารย์ เข้าสอนตรงเวลา ใช้วาจาที่สุภาพ สอนโดยมี การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
สามารถควบคุมอารมณ์ในขณะสอน และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยมีระดับปฎิบัติมากที่สุด ส่วนระดับปัญหาอยู่
ในระดับปัญหาน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.57 เมื่อพิจารณ์เป็นรายข้อพบว่าอาจารย์เข้าสอนตรงเวลา แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
โดยมีระดับปัญหาน้อยที่สุด ใช้วาจาที่สุภาพ สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม สามารถควบคุมอารมณ์ในขณะสอน
โดยมีระดับปัญหาน้อย
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติและระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการจัดการเครือข่าย ด้านสื่อการสอน สิ่งอานวยความสะดวก
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
ด้านสือ่ การสอน สิ่งอานวยความ
สะดวก
SD
แปลค่า
SD
แปลค่า
x
x
1. ใช้ตารา เอกสารประกอบการสอน
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
4.46 0.26
2.18 0.14
สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
มาก
น้อย
2. ใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
4.61 0.33
1.86 0.40
ประกอบการสอน
มากที่สุด
น้อย
3. แจ้งรายชื่อหนังสือและระบบสืบค้น
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะศึกษา
4.43 0.24
1.39 0.33
มาก
น้อยทีสุด
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
4. ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
นักศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้
4.39 0.28
1.68 0.29
มาก
น้อย
เนื้อหาได้ดีขึ้น
5. ใช้ สื่อ e-learning มาช่วยเสริมให้
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
4.61 0.33
1.93 0.33
มากที่สุด
น้อย
ประสิทธิภาพ
6. อุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการ
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
สอน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 4.96 0.66
2.07 0.04
มากที่สุด
น้อย
เป็นต้น
7. บรรยากาศของห้องเรียนที่ใช้ในการ
ระดับปัญหา
4.25 0.22 ระดับปฏิบัติมาก 2.29 0.30
จัดการเรียนการสอน
น้อย
ระดับการปฏิบัติ 1.9 0.2 ระดับปัญหา
รวม
4.53 0.33
มากที่สุด
1
6
น้อย
จากตารางที่ 5 พบว่าด้านสื่อการสอน สิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับการปฎิบัติมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอาจารย์ ใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการสอน ใช้ สื่อ e-learning มา
ช่ ว ยเสริ ม ให้ ก ารเรี ย นการสอนเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น
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คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มีระดับการปฎิบัติมากที่สุด อาจารย์ใช้ตารา เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับ
เนื้ อ หาที่ สอน แจ้ งรายชื่ อ หนั งสือ และระบบสื บ ค้ น ข้อ มู ลอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ จ ะศึ ก ษาค้ น คว้า ได้ ด้ วยตนเอง ใช้ สื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้น และบรรยากาศของห้องเรียนที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีระดับการปฏิบัติมาก ส่วนระดับปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน สิ่งอานวยความสะดวก อยู่
ในระดั บ ปั ญ หาน้ อ ย ค่ า เฉลี่ ย 1.91 เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่ า อาจารย์ แ จ้ ง รายชื่ อ หนั ง สื อ และระบบสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ระดับปัญหาน้อยที่สุด อาจารย์ใช้ตารา เอกสารประกอบการสอน
สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน ใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการสอน ใช้สื่อ e-learning มาช่วยเสริมให้การ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระดับปัญหาน้อยที่สุด และอาจารย์ใช้อุปกรณ์สาหรับการจัดการ
เรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และบรรยากาศของห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี
ระดับปัญหาน้อย
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปฏิบัติการและระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาการจัดการเครือข่าย ด้านการวัดและประเมินผล
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
ด้านการวัดและประเมินผล
SD
แปลค่า
SD
แปลค่า
x
x
1. กาหนดเกณฑ์การประเมิน
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
4.61 0.33
2.36 0.24
มากที่สุด
น้อย
พฤติกรรม
2. แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการ
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
4.68 0.25
2.54 0.17
ทดสอบล่วงหน้า
มากที่สุด
ปานกลาง
3. จัดให้มีการทดสอบย่อยระหว่าง
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
เรียนและการทดสอบปลายภาค 4.36 0.18
1.64 0.20
มาก
น้อย
ตามที่กาหนดไว้
4. แจ้งผลการทดสอบของนักศึกษา
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
4.29 0.14
1.93 0.04
ให้ทราบ
มาก
น้อย
5. มีการปรับปรุงกระบวนการ
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
จัดการสอนจากผลการประเมิน
4.96 0.66
2.07 0.04
มากที่สุด
น้อย
การเรียนรู้
6. เฉลยข้อสอบเพื่อให้นักศึกษา
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
4.75 0.42
1.64 0.20
สามารถเข้าใจมากขึ้น
มากที่สุด
น้อย
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
รวม
4.60 0.33
2.03 0.89
มากที่สุด
น้อย
จากตารางที่ 6 พบว่าด้านการวัดและประเมินผลมีระดับการปฎิบัติมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เมื่อ
พิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่าอาจารย์กาหนดเกณฑ์ การประเมินสอดคล้องกับ วัตถุป ระสงค์ เชิ งพฤติกรรม แจ้ งให้
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นักศึกษาทราบถึงแนวทางการทดสอบล่วงหน้า มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการสอนจากผลการประเมินการ
เรียนรู้ เฉลยข้อสอบเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจมากขึ้น โดยมีระดับการปฎิบัติมากที่สุด และจัดให้มีการทดสอบ
ย่อยระหว่างเรียนและการทดสอบปลายภาคตามที่กาหนดไว้ และแจ้งผลการทดสอบของนักศึกษาให้ทราบ มีระดับ
การปฎิบัติมาก ส่วนระดับปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล ในภาพรวมมีระดับปัญหาน้อย โดยค่าเฉลี่ ย 2.03
เมื่อพิจารณาพบว่าอาจารย์กาหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จัดให้มีการทดสอบ
ย่อยระหว่างเรียนและการทดสอบปลายภาคตามที่กาหนดไว้ แจ้ งผลการทดสอบของนักศึ กษาให้ท ราบ มีการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการสอนจากผลการประเมินการเรียนรู้ เฉลยข้อสอบเพื่ อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจมากขึ้น
โดยมีระดับปัญหาน้อย และอาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการทดสอบล่วงหน้า มีระดับปัญหาปานกลาง
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านระดับการปฎิบัติและระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การจัดการเครือข่าย
ระดับการปฏิบัติ
ระดับปัญหา
n=28
n=28
ระดับการปฎิบัติและระดับปัญหา
SD
SD
x
x
1. ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
4.59
0.29
2.27
0.22
2. ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
4.81
0.45
1.58
0.27
3. ด้านสื่อประกอบการสอน/สิ่งอานวย
4.53
0.28
1.91
0.23
ความสะดวก
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล
4.28
0.24
2.12
0.19
รวม
4.55
0.31
1.97
0.22
จากตารางที่ 7 พบว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย ในระดับการปฏิบัติพบว่า
ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ค่าเฉลี่ย 4.59 ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ค่าเฉลี่ย 4.81 ด้านสื่อประกอบการ
สอน สิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.53 และด้านการวัดผลและประเมินผล ค่าเฉลี่ย 4.28 ภาพรวมของค่าเฉลี่ย
ในทุกด้าน 4.55 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการ
เครือข่าย พบว่าด้านการสอนและเทคนิคการสอน ค่าเฉลี่ย 2.27 ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ค่าเฉลี่ย 1.58 ด้าน
สื่อประกอบการสอน สิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 1.91 และด้านการวัดผลและประเมินผล ค่าเฉลี่ย 2.12
ภาพรวมของค่าเฉลี่ยในทุกด้านเท่ากับ 1.97 โดยมีปัญหาการจัดการเรียนการสอนน้อยมาก
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้
1. ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
1.1 เนื้อหายาก/ไม่ค่อยเห็นภาพ/ตามไม่ทัน
1.2 อยากให้มีการสอนนอกเวลา
1.3 อยากให้มีการศึกษาดูงาน
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2. ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
2.1 ผู้สอนเข้าห้องตรงเวลา
2.2 แต่งกายสุภาพ
3. ด้านสื่อประกอบการสอน/สิ่งอานวยความสะดวก
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์มีการย้ายตาแหน่งอยู่บ่อยๆ
3.2 บางครั้งอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้ ทาให้ไม่สามารถทากิจกรรมต่างๆ ที่จัดไว้ได้
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล
4.1 อยากให้มีการสอบเก็บคะแนนย่อยๆ
4.2 อยากให้ทดสอบเป็นกลุ่ม
อภิปรายผล
การวิจัยสามารถสรุปผลในภาพรวมของปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเครือข่าย
ดังนี้
1. ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน
ระดั บ การปฏิ บั ติ ในการจั ด การเรีย นการสอน โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ การปฎิ บั ติ ม ากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านสื่อประกอบการ
สอน สิ่งอานวยความสะดวก มีระดับการปฎิบัติมากที่สุด ส่วนด้านการวัดผลและประเมินผล มีระดับการปฎิบัติมาก
ส่วนระดับปัญหาด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านสื่อประกอบการสอน สิ่ง
อานวยความสะดวก และด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาเห็นว่าทุกด้านมีระดับปัญหาน้อย
2. ผลการวิจัยสรุปรายด้าน
ผลการศึกษาระดับความความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาการจัดการเครือข่าย มีประเด็นในการอภิปรายในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
ด้านการสอนและเทคนิคการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าอาจารย์ได้แจ้งจุดประสงค์ เกณฑ์การวัด และประเมินผลการสอนชัดเจน วิธีสอน เวลา วัสดุอุปกรณ์ไว้
อย่างชัดเจน ใช้วิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหา ใช้เทคนิคต่างๆ ในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น มี
ระดับการปฎิบัติมากที่สุด และใช้คาถามหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ เกิดความคิด เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม ใช้ภาษาที่เหมาะสม ซึ่งประเด็ดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของกาเย่ (Gangne,
1985: 70-90) ที่กล่าวถึงรูปแบบการสอนที่มีการบอกวัตถุประสงค์ การนาเสนอ และการจัดสภาพการณ์ต่างๆที่
กระตุ้นให้เด็กสามารถ เชื่อมโยงความรู้ใหม่ต่อยอดจากประสบการณ์เดิมและสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
(2545:43-46) ที่กล่าวถึงวิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่จะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ระดม ความคิดไปสู่
กระบวนการในการออกแบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศนา แขมณี (2552:137) ที่กล่าวถึงวิธีการ
สอนหลายรูปแบบที่มีเทคนิคและวิธีการ ที่มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันโดยต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับผู้เรียนและเหมาะ
กับสถานการณ์ต่างๆ ส่วนระดับปัญหาด้านการสอนและเทคนิคการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปัญหาน้อยที่สุด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยปัญหาน้อยที่สุด คือ อาจารย์
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ระบุวิธีสอน เวลา วัสดุอุปกรณ์ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละหัวข้อที่สอน ส่วนข้ออื่นๆ ที่เหลือมีระดับปัญหารองลงมาโดยมี
ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับระดับการปฏิบัติในข้างต้น
2.2 ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
บุคลิกลักษณะของอาจารย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุดในทุกด้าน ระดับปัญหา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอาจารย์เข้าสอนตรงเวลา แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย มีระดับปัญหาน้อยที่สุด อาจารย์ใช้วาจาสุภาพ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และควบคุมอารมณ์ได้
ดีในขณะสอน มีระดับปัญหาน้อย
2.3 ด้านสื่อการสอน สิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสื่อประกอบการสอนภาพรวมอยู่ในระดับการปฎิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อาจารย์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มช่องทางการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตใน
การจั ด การเรีย นการสอน มี ระดั บ การปฎิ บั ติ ม ากที่ สุด เพื่ อ ให้ ป ระสิท ธิภ าพทางการเรียนการสอนเพิ่ ม มากขึ้ น
นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนอี กด้วย ส่วนระดับปัญหาด้านสื่อประกอบการสอนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผ้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบการสอน
อาจารย์ใช้ตารา เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน ส่วนข้อที่มีระดับปัญหามากกว่าข้ออื่นๆ คือ
อาจารย์ใช้สื่อ e-learning มาช่วยเส'ริมให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการวัดและประเมินผลภาพรวมอยู่ในระดับการปฎิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีการกาหนดเกณฑ์การประเมินการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มี การแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ถึงแนวทางการทดสอบล่วงหน้า เฉลยข้อสอบและทบทวนในภายหลังทาให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น มี
ระดับการปฎิบัติมากที่สุด มีการจัดให้มีการทดสอบย่อยระหว่างเรียนและการทดสอบปลายภาคตามที่กาหนดไว้
ตลอดจนแจ้งผลการทาสอบให้นักศึกษาทราบ มีระดับการปฎิบัติมาก ส่วนระดับปัญหาด้านการวัดและประเมินผล
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปัญหาน้อย ในส่วนของการแจ้งให้นักศึกษาทราบแนวทางการทดสอบล่วงหน้า มีระดับ
ปัญหาปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญ หาการจัดการเรียนการสอนในรายวิช าการจัดการเครือข่าย พบว่านักศึกษาที่เรียน
จะต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และควรฝึกฝนเป็นประจาจนเกิดทักษะ การเรียนการสอน
ควรเน้นการปฏิบัติ ดังนั้นผู้สอนควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวสาหรับการเรียนการสอน ค้นหา
ความรู้เพิ่มเติมอยู่สม่าเสมอ ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทัน สมัยอยู่ตลอดเวลา พัฒนาในด้านเทคนิควิธีการสอน การ
จัดกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติงานในชั้นเรียน พัฒนาสื่อการสอนที่ใช้ เช่น การใช้ e-learning รวมไปถึงวิธีการวัดผล
ต้องสามารถนามาปรับปรุงกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่สาคัญใน
การออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ต่อไป
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กลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง (ผลงานสร้างสรรค์)
บรรพกาล จันทร์งาม1
BANPAKAN JANNGAM1
สมศักดิ์ บัวบุตร2
Somsak Buaboot2
1, 2อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรนาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
บรรพกาลจันทร์งาม เป็นชุดการแสดงที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีแรงบันดาลใจจากภาพเขียนสีที่เขาจันทร์งาม
ที่มีลักษณะเป็นภาพคนมีทั้งชาย หญิง เด็กและมีภ าพสัตว์ประกอบอยู่ด้วย สันนิษฐานว่าอาจเป็นสุนัข นกหรือไก่
ตะกวดหรื อ เม่ น หรือ เสื อ ลั ก ษณะเป็ น ภาพเขี ย นด้ ว ยสี แ ดง แบบระบายสี เงาทึ บ ภาพทั้ งหมดแสดงอาการ
เคลื่อนไหว จากหลักฐานที่ปรากฏแสดงถึงวิถีชีวิต เรื่องราว และผู้คนที่อายุมากกว่า 4,000ปี เป็นภาพเขียนสีที่มี
ลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครราชสีมา ผู้สร้างสรรค์มีแนวคิดที่จะนาภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม ที่
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในภาพ บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของกลุ่มชน โดยนาเอาแรงบันดาลใจจากภาพเขียนสี
ที่เขาจันทร์งามมารังสรรค์บอกเล่าเรื่องราว โดยผสมผสานเรื่ องราวทางวัฒนธรรมของโคราช คือ ภาพเขียนสีเขา
จันทร์งามอันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการแสดงสร้างสรรค์ที่นาเอาท่าทางการแสดงจากศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นในภาค
อีสานเช่นท่าทางจาก การแสดงมวยโบราณ ท่าทางจากการแสดงตั๊กแตนตาข้าว มาร้อยเรียงขึ้นใหม่ ผสมผสานกับ
ท่าทางต่างๆที่เห็นจากภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตของ
กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขาจันทร์งาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ภาพที่ 1 ภาพการแสดงชุดบรรพกาลจันทร์งาม
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กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้อมูลบริบทพืน้ ที่ อ.สีคิ้ว
ภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม

กระบวนการ
สร้างสรรค์
งานนาฏยประดิษฐ์

ผลงานสร้างสรรค์
บรรพกาลจันทร์งาม

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานสร้างสรรค์ชุดบรรพกาลจันทร์งามผู้วิจัยมีกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานโดยนาข้อมูลที่ได้
จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์ และสร้างสรรค์กระบวนท่าราตามหลักนาฏยประดิษฐ์ ได้แก่
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง ตารา หนังสือ รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม
2. ศึกษาจากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทต่างๆ เขาจันทร์งาม อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา
3. กษาจากผลงานสร้างสรรค์ การแสดงจากวิดีทั ศ น์ ที่เกี่ยวข้องกับ ผลงานสร้างสรรค์ ท างนาฏศิ ลป์ ที่
เกี่ยวกับวิถีชีวิต และเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
4. กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงตามองค์ประกอบต่างๆของการแสดง ได้แก่ รูปแบบ
การแสดง,จานวนผู้แสดง,ทานองเพลง-ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง,กระบวนท่าราที่ใช้ในการแสดง,การแต่งกายของ
ผู้แสดง
5. ออกแบบสร้างสรรค์ทานองเพลงดนตรีและนาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
6. ออกแบบ/สร้างสรรค์ท่าราที่ใช้ในการแสดงตามกรอบแนวคิดการแสดงที่กาหนด
7. ออกแบบ/สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงตามกรอบแนวคิดที่กาหนดไว้
8. จัดการประชุมสนทนากลุ่มย่อย นาเสนอรูปแบบและผลงานการแสดง เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการแสดงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
9. ปรับปรุง/พัฒนาการแสดงตามข้อเสนอแนะและนาออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในการประกวดแข่งขัน
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
10. จัดทาเอกสารรายงานผลการสร้างสรรค์การแสดงและบันทึกวิดีทัศน์
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ภาพที่ 2 กระบวนการสร้างผลงานการแสดง(กระบวนท่ารา) ออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่าราที่ใช้ในการแสดง
รูปแบบและองค์ประกอบการแสดง
ผลงานสร้างสรรค์ การแสดงชุ ด บรรพกาลจั นทร์งาม เป็ นผลงานสร้างสรรค์ ที่ ผู้วิจัยสร้างสรรค์ โดยใช้
หลักการสร้างสรรค์การแสดงตามกรอบแนวคิดที่กาหนดปรากฏรูปแบบของการแสดงตามองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. รูปแบบการนาเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ชุดบรรพกาลจันทร์งาม เป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีต
เป็นการจาลองภาพอดีตของบรรพชน การดารงชีวิตอยูข่ องกลุ่มชนตามหลักฐานที่ปรากฏคือภาพเขียนสี เขาจันทร์งาม
2. ดนตรี
ออกแบบสร้างสรรค์ทานองดนตรีโดยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของดนตรีไทย โดยยุคแรกมีเพียง
เครื่องตีและเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการเคาะกระทบกันและการเป่าเขาสัตว์จึงนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์
ออกแบบเป็นทานองดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโดยไม่เน้นท่วงทานอง
3. เครื่องแต่งกาย
ผู้วิจัยออแบบสร้างสรรค์การแต่งกายตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์งาน โดยสร้างสรรค์จากข้อมูลที่
ค้นพบและข้อสันนิษฐานและนามาประยุกต์ดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะของการแสดง
4. อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายของผู้แสดงได้แก่ กิ่งไม้ และมีผู้ถือหน้าไม้
แสดงประกอบเพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตในการเข้าป่าล่าสัตว์
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ภาพที่ 3 ภาพการแต่งกายของผู้แสดงโดยมี กิ่งไม้ใบไม้เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง

ภาพที่ 4 ภาพการแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง มีผู้แสดงถือหน้าไม้เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง
5. กระบวนท่ารา
ออกแบบการแสดงชุด บรรพกาลจันทร์งาม โดยกาหนดรูปแบบของการแสดงให้มีรูปแบบในการนาเสนอใน
ลักษณะของการผสมผสานระหว่างท่าทางการแสดงที่พบในการแสดงพื้นบ้านชุดต่างๆที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต มาผสมผสานกับ
เรื่องราวที่พบจากภาพเขียนสีที่เขาจันทร์งามโดยบอกเล่าเรื่องราวในการแสดงเป็น 3 ช่วงได้แก่
ช่วงที่ 1 เป็นการนาเสนอเรื่องราวเริ่มต้นของวิถีชีวิตในชุมชนตามข้อมูลที่บันทึกบนภาพเขียนสี
ช่วงที่ 2 เป็นการบอกเล่าเรื่องราว การค้นพบสัตว์ และสิ่งมีชีวิต ตามข้อมูลที่ค้นพบบนภาพเขียนสีเขา
จันทร์งาม
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ช่วงที่ 3 เป็นการถ่ายทอดเรื่องราววิถีการดารงชีวิตของผู้คนตามข้อสันนิษฐานที่ค้นพบด้วยการล่าสัตว์
โดยใช้ท่าทางตามธรรมชาติผสมผสานกับกระบวนท่าราบางท่าจากการแสดงพื้นบ้านอีสานในชุดต่างที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิต และการแสดงท่าทางผาดโผนตามความสามารถของผู้แสดงเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของการแสดง
6. นักแสดง
การแสดงชุด บรรพกาลจันทร์งาม ใช้นักแสดง 12 คน เป็นชายล้วน

ภาพที่ 5 ภาพการนาเสนอผลงานครั้งแรกในการประกวดผลงานสร้างสรรค์ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราช
บทสรุป
บรรพกาลจันทร์งาม เป็นชุดการแสดงที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีแนวคิดที่จะนาภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม ที่
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในภาพ บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของกลุ่มชน โดยนาเอาแรงบันดาลใจจากภาพเขียนสี
ที่เขาจันทร์งามมารังสรรค์บอกเล่าเรื่องราว โดยผสมผสานเรื่องราวทางวัฒนธรรมของโคราช คือ ภาพเขียนสีเขา
จันทร์งามอันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการแสดงสร้างสรรค์ที่นาเอาท่าทางการแสดงจากการแสดงท้องถิ่นในภาคอีสาน
เช่นท่าทางจาก การแสดงมวยโบราณ ท่าทางจากการแสดงตั๊กแตนตาข้าว มาร้อยเรียงขึ้นใหม่ ผสมผสานกับท่าทาง
ต่างๆที่ปรากฏบนภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตของกลุ่ม
ชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขาจันทร์งาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นผลงานการแสดงที่สื่อความหมายให้เห็นถึงคุณค่า
ทางประวิติศาสตร์ของกลุ่มชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขาจันทร์งาม อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
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ฟ้อนส่วงเฮือ
FONSUANGHUEA (LONG BOAT RACE DANCE)
นฤมล จิตต์หาญ1 ชลาลัย วงศ์อารีย์2 เสาวรัตน์ ทศศะ3 ภูวนัย กาฬวงศ์4
และ จิรายุทธ จันทะเรือง5
Naruemol Chithan1 Chalalai Vongaree2 Saowarut Thotsa3 Puwanai Kalawong4
and Jirayut Janmarug5
1,2,3,4อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ประเพณีแข่งเรือยาวของอาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการแข่งเรือยาวของสองวัฒนธรรมลุ่ม
แม่น้าโขง ระหว่างชุมชนบ้านเหนือ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กับชุมชนสองแคว แขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเพณีการแข่งเรือยาวที่สื่อให้เห็นถึงการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนไทยและชุมชนลาว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธภาพที่ดีและความเป็นพี่น้องสองฝั่ง
โขง ประเพณีแข่งเรือยาวนี้ถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวเขมราฐ มีการสืบทอดกันมานับ 200 ปี ซึ่งทาให้มี
ความเชื่อและจารีตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ได้แก่พิธีการขุดเรือหรือการต่อเรือ เพื่อใช้ ในการแข่งขัน จากนั้นจึงจัดพิธี
ไหว้แม่ย่านางหรือบายศรีสู่ขวัญเรือและฝีพาย แล้วจึงลงแข่งเรือซึ่งเรือแต่ละลาจะมีเทคนิคในการพายของฝีพายที่
ต่างกัน ทาให้เกิดควานสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ และหลังจากการแข่งเรือเสร็จสิ้น จะมีกิจกรรมรื่นเริงบายศรีสู่ขวัญ
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง รวมทั้งมีการแสดงจากชาวลาวคือการเต้นบาสโลบและการแสดงจาก
ชุมชนชาวไทยคือการราตังหวาย ซึ่งเป็นการแสดงที่สามารถพบได้โดยทั่วไป และขาดเอกลักษณ์ที่สื่อให้เห็นถึงงาน
ประเพณีของท้องถิ่น
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว คณะผู้จัดทาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเพณีแข่งเรือยาว ของ
ชุม ชนบ้า นเหนือ อาเภอเขมราฐ จัง หวัด อุบ ลราชธานี กับ ชุม ชนสองแคว แขวงสะหวัน นะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้าน ชุด ฟ้อนส่วงเฮือซึ่งประกอบไป
ด้วย การออกแบบเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง ดนตรี ท่าทางการรา การแปรแถวและรูปแบบการ
แสดง เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีส่วงเฮือสืบต่อไป
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ภาพที่ 1 ฟ้อนส่วงเฮือ
กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ส่วงเฮือฮักสองฝั่งโขง ได้แนวคิด
จากประเพณีการแข่งเรือยาวของชุมชนบ้านเหนือ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กับชุมชนสองแคว แขวง
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยประยุกต์นาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม คือ ประเพณี
แข่งเรือยาวของชุมชุนมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงนาฏยศิลป์ชุดใหม่ตามหลักทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์ อันประกอบด้วย
กระบวนการสร้างสรรค์ท่าราการออกแบบเครื่องแต่งกายดนตรี การแปรแถว และอุปกรณ์ประกอบการแสดง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ประเพณีการแข่งเรือยาว

บริบทพื้นที่
- อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
- ชุมชนสองแคว แขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ส่วงเฮือฮักสองฝัง่ โขง

กระบวนการ
สร้างสรรค์ท่ารา

ดนตรี

ทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์

การออกแบบเครื่องแต่งกาย

การแปรแถว

อุปกรณ์ประกอบ
การแสดง

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
คณะผู้จัดทาได้สร้างสรรค์การแสดงตามกรอบแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการแสร้างสรรค์ผลงาน
โดยได้สร้างสรรค์ตามหลักการขององค์ประกอบนาฏศิลป์ ได้แก่ การออกแบบเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง
ดนตรี ท่าทางการรา การแปรแถวและรูปแบบการแสดง ซึ่งนอกจากจะนาเสนอเป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าแล้ ว
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ยังผ่านกระบวนการนาเสนอการแสดงบนเวทีและจัดนิทรรศการให้ผู้ที่สนใจ โดยคณะผู้จัดทาได้ใช้แนวคิดในการ
ออกแบบองค์ประกอบของการแสดงต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับชุดการแสดงที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น
ในการสร้างสรรค์ผลงาน คณะผู้จัดทาได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
การแข่งเรือยาวของอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนาข้อมูลมาสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของ
นาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และผู้ที่มีประสบการณ์ตรงใน
การเข้าร่วมแข่งขันเรือยาว จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อความชัดเจนในสร้างสรรค์
ผลงานการแสดง ซึ่งมีขั้นตอนในการออกแบบกระบวนท่าราจากการนาแนวความคิดและแรงบันดาลใจมาแบ่งช่วง
ของการแสดง โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง คือช่วง1 ช่วงขุดต่อเรือและบวงสรวงแม่ย่านาง ช่วงที่ 2 ช่วง
แข่งขันเรือยาว และช่วงสุดท้ายคือช่วงเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิง มีออกแบบท่าราโดยใช้นาฏลักษณ์นาฏศิลป์
พื้น บ้านอีสานเป็ นท่าราหลักและท่ าเชื่ อมในการแปรแถวเพื่ อให้ สอดคล้องกับทฤษฎีด้านนาฏศิ ลป์ โดยการใช้
อุปกรณ์ประกอบการแสดงคือ ไม้พาย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นถึงการแข่งขันเรือยาว และมีการราเกี้ยวระหว่างชาย
หญิงโดยใช้ไม้พายเป็นสื่อในการเกี้ยวพาราสีเพื่อสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานและงานรื่นเริงที่จัดขึ้นหลังจากแข่งขัน
เรือยาว จากนั้นเมื่อได้ท่าราและรูปแบบการแปรแถวคณะผู้จัดทาจึงได้ออกแบบเครื่องแต่งกายโดยนาผ้าย้อมคราม
เขมราฐ ซึ่งเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเภอเขมราฐมาออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง
คณะผู้จัดทาได้ออกแบบสร้างสรรค์การแสดงโดยยังคงยึดเอกลักษณ์และวัฒนธรรมต่างๆ ในการแข่งขันเรือ
ยาวของอาเภอเขมราฐ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การขุดต่อเรือจนถึงกระบวนการแข่งขันและการเฉลิมฉลอง เพื่อต้องการ
ถ่ายทอดให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงการแสดงและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาวได้อีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 2 สัมภาษณ์ผู้รู้เกี่ยวกับประเพณีแข่งเรือ ผอ.ไพจิต จัยวัฒน์
รูปแบบและองค์ประกอบการแสดง
ผู้ศึกษาได้มีแนวคิดในการสร้างรูปแบบการแสดงโดยผสมผสานวัฒนธรรมไทยลาว กับลาวเขมรราช ผ่าน
กระบวนการแนวคิดในรูปแบบนาฏยประดิษฐ์สร้างสรรค์ ซึ่งได้นาเอากระบวนท่าราจากประเพณีการแข่งเรือระหว่าง
สองฝั่ ง โขงกิ ริย าอาการที่ บ่ ง บอกถึ ง การประลองฝี พ ายของฝั่ ง ไทยลาว และลาวเขมรราช กระบวนท่ า ร า การ
สร้างสรรค์การแสดง ชุด ส่วงเฮือฮักสองฝั่งโขง
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1. การนาเสนอ
รูปแบบการนาเสนอชุดการแสดงชุดส่วงเฮือฮักสองฝั่งโขง
ช่ ว งที่ 1 ผู้ ช ายไทย อ าเภอเขมราฐ ออกมาเพื่ อ หาไม้ น าไปขุ ด เรือ เมื่ อ ได้ ไม้ ม าท าเป็ น เรือ แล้ ว ผู้
หญิงไทยนาเอาเครื่องมาบวงสรวงแม่ย่านาง เสร็จแล้วนาเรือปล่อยลงน้า
ช่วงที่ 2 ช่วงการแข่งขันกันพ่ายเรือ ระหว่างชายไทย อาเภอเขมราฐ และชายลาว แขวงสะหวันนะเขต
โดยฝั่งผู้ชายไทยชนะฝั่งผู้ชายลาว
ช่วงที่ 3เป็นช่วงของการเฉลิมฉลองกินเลี้ยงกันหลังจากการแข่งขัน ฟ้อนเกี้ยวพาราสีกันระหว่างผู้ชาย
ลาว และผู้หญิงไทย
2. ดนตรี
ผู้ศึกษาได้นารูปแบบดนตรีภูไทยผสมกับดนตรีลาว โดยเรียบเรียงทานองใหม่เพื่อส่งถึงอารมณ์ กลิ่น
อายของวัฒนธรรมทางฝั่งแม่น้าโขง โดยยึดทานองและลายเพลงตามท้องถิ่นที่ลงพื้นที่วิจัย ดังนั้นลักษณะทานอง
เพลงประกอบจะเป็นทานองเพลงแบบผสมระหว่างดนตรีภูไทยและดนตรีลาว เพลงที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการ
แสดงลักษณะทานองช่วงแรกจังหวะช้า ช่วงที่สองเป็นช่วงแข่งเรือใช้จังหวะเร็ว ช่วงสุดท้ายเกี้ยวพาราสี มีเป็น
จังหวะปานกลาง ส่วนเนื้อร้องช่วงแรก เป็นผญาอีสานเกี่ยวกับการอันเชิญแม่ย่านางลงเรือ จากนั้นเป็นบทพากย์
เรือเพิ่มสีสันของการแสดงให้น่าสนใจโดยการใช้เสียงนักแสดงชายเพื่อความฮึกเหิมในช่วงการแข่งขันเรือเครื่องดนตรี
ที่ใช้ประกอบการแสดงชุดส่วงเฮือฮักสองฝั่งโขง ดนตรีที่ใช้ในการบรรเลง คือไม้วงดนตรีพื้นบ้านอีสานเหนือคือ วง
โปงลาง ได้แก่ พิณอีสาน แคน โปงลาง โหวด ฉาบ กลองหาง กลองตึ้ง พิณเบส และคาร้องจะเป็นภาษาอีสาน
3. เครื่องแต่งกาย
ผู้ศึกษาได้ออกแบบให้เป็นลักษณะการแต่งกายเป็นรูปแบบการแต่งกายพื้นบ้านชาวเขมราฐและชาว
ลาว โดยออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีลวดลายใหม่ให้ดูสวยงาม รูปแบบการแต่งกายนักแสดงชายไทยสวมเสื้อผ้าฝ้าย
แขนยาวสีส้มดอกจานผ่าอก นุ่งผ้าเตี่ยวย้อมคราม ชายลาวสวมเสื้อแขนกุดสีเขียว นุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงผู้หญิงไทยนุ่งเสื้อ
แขนกุดชายระบาย นุ่งผ้าถุงย้อมครามของอาเภอเขมราฐ ห่มสไบผ้าพนา ทรงผมเกล้ามวยไว้ทางซ้ายติดดอกบัว ใส่
เครื่องประดับเงิน และเครื่องแต่งกายยังได้ออกแบบให้เป็นลักษณะการแต่งกายเป็น รูปแบบการแต่งกายพื้นบ้านชาว
เขมราฐและชาวลาว โดยออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีลวดลายใหม่ให้ดูสวยงาม จานวน 3 แบบ ประกอบด้วย
ชุดผู้หญิงไทย ชุดผู้ชายไทย ชุดผู้ชายลาว
4. อุปกรณ์
ผู้ศึกษาได้นาเอาไม้พายที่เป็นอุปกรณ์จากประเพณีในการแข่งเรือนามาเป็นอุปกรณ์ในการแสดงชุดนี้
คือ ไม้พายเรือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพายเรือ เพื่อเป็นส่วนประกอบที่แสดงถึงการพายเรือ
5. กระบวนท่ารา
ผู้ศึกษาได้แนวคิดในการสร้างสรรค์ท่าราจากรูปแบบการขุดเรือ และการพายเรือ เช่น การขุดเรือ
การไหว้บูชาเรือก่อนทาการแข่ง การพายเรือแข่ง และการแสดงสานสัมพันธ์ไทย-ลาว นามาผสมผสานกับท่ารา
นาฏศิลป์พื้นบ้านและเอกลักษณ์ของการพายเรือแข่งโดยผู้แสดงสื่อถึงการขุดเรือ ต่อเรือ การบวงสรวง การแห่เรือ
ลงน้า การฝึกฝีพายก่อนแข่งขัน การแข่งขันเรือยาว การแสดงสานสัมพันธ์หนุ่มลาว สาวไทย ให้มีลีลาท่าราที่สื่อ
ให้เห็นถึงกระบวนการจริง ตั้งแต่พิธีการขุดเรือ ต่อเรือ ความแข็งแรงของผู้ชายที่เป็นฝีพายแข่งเรือ การหยอกเย้า
กันระหว่างหนุ่มลาวกับสาวไทย
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6. นักแสดง
ใช้ผู้แสดงชายและหญิง จานวน 15 คนแบ่งออกเป็น ชายไทย 5 คน ชายลาว 5 คน และหญิงไทย 5 คน

ภาพที่ 3 พิธีบวงสรวงเรือเจ้าฟ้ามุงเมือง

ภาพที่ 4 ฝึกซ้อมการแสดง ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บทสรุป
การแสดงชุดส่วงเฮือฮักสองฝั่งโขง เป็นนาฏยประดิษฐ์ที่นาแนวคิดมาจากประเพณีแข่งเรือยาวของอาเภอ
เขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการแข่งเรือยาวยาวของสองวัฒ นธรรมลุ่มแม่น้าโขง ระหว่างชุมชนบ้านเหนือ
อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กับชุมชนสองแคว แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ซึ่งเป็นประเพณีการแข่งเรือยาวที่สื่อให้เห็นถึงการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยและชุมชนลาวสองฝั่งโขง
โดยการนาเรือยาวของชุมชนชาวไทยและชาวลาวมาทาการแข่งขันกันสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธภาพที่ดี ความเป็น
พี่น้องสองฝั่งโขง เป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันเพื่อความสนุกสนานสามัคคีของชุมชนชาวไทยกับชาวลาวจนทาให้
ประเพณีแข่งเรือยาวของอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน อี กทั้งยังเป็นผลงานทางด้าน
นาฏศิลป์ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติไทย
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ศรีสาธรสะออนโคราช
SREESATRON SAAON KORAT
กนกวรรณ แซ่เตียว1 จิราภรณ์ จิ๋วนุช2 และ พัณณิตา หัดสูงเนิน3
Kanokwan Saeteaw1 Jiraporn Jiwnuch2 and Pannita Hatsungnion3
หฤทัย นัยโมกข์1
Haruethai Naimoke1
1,2,3นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
1อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรนาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศรีสาธรสะออนโคราช เป็นผลงานสร้างสรรค์การแสดงที่เกิดจากแรงบั นดาลใจที่มาจากการสารวจข้อมูล
เบื้องต้นซึ่งคณะผู้วิจัยพบว่า ปัจจุบันนั้น ดอกสาธรหาพบได้ยากเนื่องจากดอกสาธรจะออกดอกในเดือน มีนาคม พฤษภาคม เท่านั้น และประชาชนโดยทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมาไม่ทราบว่าต้นสาธรและดอกสาธรเป็นพันธุ์ไม้
พระราชทานและจังหวัดนคราชสีมาได้กาหนดให้ดอกสาธรเป็นดอกไม้ประจาจังหวัด และมีบุคคลจานวนมากยัง
เข้าใจผิดว่า ดอกสาธรคือชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของดอกปีบ(สุชาติ พิมพพันธ์. สัมภาษณ์ : 2558) จากความสาคัญ
ข้างต้นของต้นสาธรซึ่งเป็นกล้าพันธุ์ไม้พระราชทานให้เป็นต้นไม้ประจาจังหวัดและดอกสาธรเป็นดอกไม้ประจา
จังหวัด คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาและจัดทาผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับดอกสาธรซึ่งเป็นดอกไม้ประจา
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจาจังหวัดได้แก่ดอกสาธร
คณะผู้วิจัยจึงสร้างสรรค์ผลงานการแสดงชุด ศรีสาธรสะออนโคราช เพื่อใช้เป็นสื่อในการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคคลโดยทั่วไปให้เห็นถึงความสาคัญของดอกสาธรที่ได้รับการกาหนดให้เป็นสัญลักษณ์ประจาจังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 1 ภาพการแสดงชุดศรีสาธรสะออนโคราช
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กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานสร้างสรรค์ชุด ศรีสาธรสะออนโคราช คระผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานโดย
กาหนดรูปแบบของการแสดงให้มีรูปแบบในการนาเสนอในลักษณะของการผสมผสานระหว่างการแสดงร่วมสมัยกับ
การแสดงพื้นบ้านที่เน้นเอกลักษณ์ของการนาเสนอในท้องถิ่นของชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ผู้แสดงจานวน 12
คน นักแสดงเป็นผู้หญิงล้วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ ส่วน
วงดนตรีที่ใช้ประกอบผสมวงขึ้นใหม่โดยนาเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของวงมโหรีโคราช ผสมกับเครื่องดนตรี
สากลท่วงทานองเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง คณะผู้วิจัยได้คั ดเลือกเพลงที่นิยมใช้ในการบรรเลงวงมโหรีโคราช
จานวน 3 เพลงนามาเรียบเรียงและประสานเสียงดนตรีสากลสาหรับบรรเลงประกอบกับดนตรีพื้นบ้าน ลักษณะการ
แต่งกาย ผู้แสดงกลุ่มดอกไม้ผู้วิจัยออกแบบชุดการแสดงให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับช่อดอกสาธรส่วนการแต่งกายของ
หญิงสาวชาวโคราชใช้รูปแบบการแต่งกายดั้งเดิมที่นิยมของชาวโคราชเพื่อคงเอกลักษณ์ของชาวโคราชไว้
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานสร้างสรรค์ชุดศรีสาธรสะออนโคราชคณะผู้วิจัยมีกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานโดยนาข้อมูล
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์ และสร้างสรรค์กระบวนท่าราตามหลักนาฏยประดิษฐ์ ได้แก่
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตารา หนังสือ รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะต่างๆของต้นสาธรและดอกสาธร
2. และศึกษาจากผลงานสร้างสรรค์การแสดงจากวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ที่
เกีย่ วกับดอกไม้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
3. กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงตามองค์ประกอบต่างๆของการแสดง ได้แก่ รูปแบบ
การแสดง,จานวนผู้แสดง,ทานองเพลง-ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง, กระบวนท่าราที่ใช้ในการแสดง,การแต่งกาย
ของผู้แสดง
4. ออกแบบสร้างสรรค์ทานองเพลงดนตรีและนาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีพื้นบ้าน เมื่อได้
ทานองหลักแล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลช่วยเรียบเรียงเสียงประสานทานองเพลง
5. ออกแบบ/สร้างสรรค์ท่าราที่ใช้ในการแสดงตามกรอบแนวคิดการแสดงที่กาหนด
6. ออกแบบ/สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงตามกรอบแนวคิดที่กาหนดไว้
7. จัดการประชุมสนทนากลุ่มย่อย นาเสนอรูปแบบและผลงานการแสดง เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการแสดงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
8. ปรับปรุง/พัฒนาการแสดงตามข้อเสนอแนะและนาออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในการนาเสนอผลงาน
ศิลปะนิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
9. จัดทาเอกสารรายงานผลการสร้างสรรค์การแสดงและบันทึกวีดิทัศน์

2085

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 2 กระบวนการสร้างผลงานการแสดง (ทานองเพลง) นายสถาพร นิยมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดนตรี
สากล สานักการสังคีต กรมศิลปากร ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียบเรียงเสียงประสานทานองเพลง

ภาพที่ 3 กระบวนการสร้างผลงานการแสดง (กระบวนท่ารา) ออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่าราที่ใช้ในการแสดง
รูปแบบและองค์ประกอบการแสดง
ผลงานสร้างสรรค์การแสดงชุด ศรีสาธรสะออนโคราช เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่คณะผู้วิจัยสร้างสรรค์โ ดยใช้
หลักการสร้างสรรค์การแสดงตามกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้นโดยการผสมผสานระหว่างการแสดงร่วมสมัยกับการ
แสดงพื้นบ้านที่เน้นเอกลักษณ์ของการนาเสนอในท้องถิ่นของชาวจังหวัดนครราชสีมาปรากฏรูปแบบของการแสดง
ตามองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
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1. รูปแบบการนาเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ ชุดศรีสาธรสะออนโคราช เป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยนาเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของการแสดงและจัดทาเป็นรายงานการศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ดนตรี
การผสมวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงผลงานสร้างสรรค์ชุดศรีสาธรสะออนโคราชเป็นวงดนตรี ที่มี
การผสมวงขึ้นใหม่โดยนาเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของวงมโหรีโคราชซึ่งเป็นวงดนตรีพื้นบ้านโคราชมาใช้บรรเลง
ประกอบการแสดงได้ แ ก่ ซอโคราช ปี่ แ ก้ ว กลองทั่ ง ฉิ่ ง ฉาบ ผสมกั บ เครื่ อ งดนตรี ส ากล ได้ แ ก่ ทรั ม เป็ ต
ทรอมโบน คลาริเน็ ต แซกอั ล โต้ เบสไฟฟ้ า กี ต้ าร์ไฟฟ้ า ไวโอลิ น ท่ วงท านองเพลงที่ ใช้ ป ระกอบการแสดง
คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกเพลงที่นิยมใช้ในการบรรเลง วงมโหรีโคราชที่มีท่วงทานองเหมาะสมกับการสร้างสรรค์การ
แสดงตามแนวคิ ด หลั ก ที่ ก าหนดไว้ ในแต่ ล ะช่ ว งการแสดง โดยได้ รั บ การแนะน าจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ความสามารถด้านเพลงพื้นบ้านโคราช ได้แก่ คุณครูธวัชชัย ศิริการ เป็นผู้แนะนาให้ใช้ทานองเพลงประกอบการ
แสดง จานวน 3 เพลง ได้แก่เพลงมดง่ามไต่ปากอ่าง หมาจอกลุยน้า และกราวนอก และได้รับคาแนะนาในก าร
ผสมผสานทานองเพลงโดยใช้เครื่องดนตรีสากลประกอบการแสดงจากนายสถาพร นิยมทอง ผู้เชี่ยวชายด้านดนตรี
สากลของสานักการสังคีต กรมศิลปากรเป็นผู้เรียบเรียงและประสานเสียงดนตรีสากลบรรเลงประกอบกับดนตรีพื้นบ้าน
ซึ่งท่วงทานองเพลงที่คณะผู้วิจัยได้รับคาแนะนาให้จัดทาขึ้นนั้ น สอดคล้องกับการนาเสนอการแสดงทั้ง 3 ช่วง คือ
ช่วงแรกนาเสนอลักษณะของดอกสาธร ช่วงที่ 2หญิงสาวชาวโคราชชื่นชมความงามของดอกสาธร และช่วงสุดท้าย
เป็นการนาดอกสาธรมาประดับตกแต่ง โดยมีทานองในลักษณะที่เหมาะสมกับการแสดงคือจังหวะในตอนเริ่มต้นเป็น
ทานองช้า และค่อยๆเร่งจังหวะให้กระชับขึ้นในช่วงที่ 2 และเป็นทานองจังหวะเร็วในช่วงการแสดงที่ 3
3. เครื่องแต่งกาย (ย่อหน้า ตัวอักษรขนาด 14 Points ตัวหนา)
คณะผู้วิจัยได้นาแนวคิดการแสดงที่แบ่งผู้แสดงเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้แสดง ที่เป็นดอกไม้ และกลุ่มผู้
แสดงเป็นหญิงสาวชาวโคราช มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีความเหมาะสม และเอื้อต่อการ
ออกท่วงท่าในการแสดง กล่าวคือ ผู้แสดงกลุ่มดอกไม้ผู้วิจัยออกแบบชุดการแสดงให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับช่อดอก
สาธร และนาลักษณะเด่นของดอกสาธร คือ ลักษณะ กลีบดอก ลักษณะสีของดอกสาธรรวมถึงลักษณะของช่อ
ดอก มาใช้เป็นเอกลักษณ์ของการแต่งกาย โดยคานึงถึงความสะดวกในการเคลื่อนไหวของผู้แสดงในการทาท่าทาง
ตามที่ออกแบบไว้ ส่วนการแต่งกายของหญิงสาวชาวโคราชใช้รูปแบบการแต่งกายดั้งเดิมที่นิยมของชาวโคราชจาก
การศึกษาด้านเอกสารตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทของจังหวัดนครราชสีมา และพยายามคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม
ไว้เพื่อบ่งบอกให้เป็นเอกลักษณ์ เช่น การเกล้าผมทรงดอกกระทุ่ม การนุ่งผ้าโจงกระเบน และการใช้สีของเสื้อเป็นสี
แสด โดยนาเอาสีประจาจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมา มาใช้เป็นสีของเสื้อผู้แสดง ประกอบกับความนิยมของการ
แต่งกายทีช่ าวโคราชนิยมใส่เสื้อสีสันสดใส ฉูดฉาด ทั้งนี้เพื่อบ่งบอกเอกลักษณ์ของการแต่งกายอย่างชัดเจน
4. อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายของผู้แสดงได้แก่ กิ้บช่อดอกสาธรซึ่งจะ
ประดับอยู่บนศีรษะของผู้แสดงเป็นดอกไม้ในช่วงแรก และในช่วงที่ 3 ของการแสดงในตอนต้น ผู้แสดงกลุ่มหญิงสาว
ชาวโคราชจะดึงกิ้บจากผู้แสดงกลุ่มดอกไม้มาประดับที่ตนเอง
5. กระบวนท่ารา
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ออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่าราโดยการนาเสนอในลักษณะของการผสมผสานระหว่างการแสดงร่วม
สมัยกับการแสดงพื้นบ้าน จากกรอบแนวคิดที่มีผู้แสดง 2 กลุ่มเป็นกลุ่ มดอกไม้และกลุ่มหญิงสาว จึงกาหนดรูปแบบ
การแสดงให้ผู้แสดงเป็นดอกไม้ใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวเป็นอิสระตามรูปแบบการแสดงสมัยใหม่และผู้แสดงกลุ่ม
ชาวบ้านใช้ท่าทางในการแสดงโดยผสมผสานจากท่าทางการแสดงที่พบในท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เช่น ท่าราจาก
เพลงมโหรีโคราช ท่าราหลักจากการเพลงโคราช เป็นต้น
6. นักแสดง
ใช้ผู้แสดงเป็นผู้หญิงล้วน จานวน 12 คน เพื่อความเหมาะสมกับชุดการแสดงที่กล่าวถึงดอกไม้และการ
ชื่นชมความงามของดอกไม้ คือดอกสาธร

ภาพที่ 4 ภาพกระบวนท่าราของผู้แสดงกลุ่มดอกไม้แสดงถึงลักษณะพุ่มและช่อดอกสาธร

ภาพที่ 5 ภาพการออกแบบท่าราในช่วงที่ 2 หญิงสาวออกมาชื่นชมความงามดอกไม้และช่วงที่ 3 นาช่อดอกสาธรไป
ใช้ประโยชน์ในการตกแต่ง
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ภาพที่ 6 ภาพการแสดงในช่วงสุดท้ายของการแสดงชุดศรีสาธรสะออโคราช
บทสรุป
ศรีสาธรสะออนโคราช เป็นผลงานสร้างสรรค์การแสดงที่คณะผู้วิจัยที่ประสงค์จะสื่อความให้ผู้พบเห็นได้
รับรู้ถึงคุณค่าของดอกสาธรอันเป็นดอกไม้ประจาจังหวัดนครราชสีมาแฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราชโดยสื่อ
ผ่านลีลาการร่ายราของผู้แสดงเพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไปโดยไม่ได้
ต้องการสื่อความหมายหรือมุ่งเน้นการนาเสนอความสวยงามเพียงอย่างเดียว หากแต่สอดแทรกการสื่อความให้ผู้พบ
เห็นได้รับรู้ถึงคุณค่าของดอกสาธรอันเป็นดอกไม้ประจาจังหวัดนครราชสีมาแฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัด
นครราชสีมาโดยสื่อผ่านลีลาการร่ายราของผู้แสดงที่เปรียบเสมือ นดอกสาธร กระบวนการสร้างสรรค์งานในแต่ละ
ขั้นตอนเป็นการผสมผสานแนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบการแสดงที่เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทางด้าน
นาฏศิลป์กับรูปแบบของการแสดงสมัยใหม่ เป็นผลงานสร้างสรรค์อีกชุดการแสดงที่คณะผู้วิจัยได้พยายามสื่อถึงคูณ
ค่าของต้นสาธรและดอกสาธรที่เป็นต้นไม้และดอกไม้ประจาจังหวัดนครราชสีมา
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สูจิบัตร
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล”
The National Academic Research Conference 10th
“Connecting Local Research to International Perspectives”
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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กาหนดการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
“ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล”
The National Academic Research Conference 10th “Connecting Local Research to
International Perspectives”
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
และภาคีเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา
กิจกรรม
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร และอาหารว่าง
08.30-09.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31 ชั้น 3)
โดย นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
แนะนาภาคีเครือข่ายการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ พร้อมมอบของที่ระลึก
09.00-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “บทบาทการวิจัยกับการพัฒนาประเทศไทย” (อาคาร 31 ชั้น 3)
โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรเดช จันทรศร ผู้ทรงคุณวุฒิ
10.30-12.00 น. เสวนา “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม : ใครได้-ใครเสีย” (อาคาร 31 ชั้น 3)
โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฏ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล
คอร์เปอเรชั่น จากัด
และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดาเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร / ชมนิทรรศการ
13.00-15.00 น. นาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ทุกกลุ่ม บริเวณชั้น 1 อาคาร 22 คณะวิทยาการ
จัดการ
13.00-17.00 น. นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย แบ่งตามห้องย่อยดังนี้
ห้องนาเสนอผลงาน
ผู้ดาเนินรายการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิธีกร
ห้องวิทยาการจัดการ 2 อาจารย์ สุจิตรา
รศ.ดร. จิตติ กิตติเลิศไพศาล
(ห้อง 22.11 อาคาร 22
จาปาศรี ผศ.ดร. บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
ชั้น 1)
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เวลา
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ต่อ)
ห้องประชุม 22.2.1AB
(อาคาร 22 ชั้น 2)
ห้องประชุม 22.2.2AB
(อาคาร 22 ชั้น 2)
ห้องประชุม 22.4.1
(อาคาร 22 ชั้น 4)

13.00-13.30 น.

กิจกรรม
ดร. จารุวรรณ
พนมจีระสวัสดิ์
อาจารย์ นพดล
เพิ่มสมบูรณ์
ผศ. พีรวิชญ์
คาเจริญ

รศ.ดร. สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร
ผศ.ดร. สมใจ บุญหมื่นไวย
รศ.ดร. สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
รศ. พรณีย์ ตะกรุดทอง
รศ.ดร. จุรีพร จันทร์พาณิชย์
รศ. เนตรชนก บัวนาค

ห้องประชุม 22.4.2
(อาคาร 22 ชั้น 4)

ผศ.ดร. สุชีรา
ธนาวุฒิ

รศ.ดร. อาลัย จันทร์พาณิชย์
ผศ. รัตนา รุจิรกุล

ห้องประชุม 22.8.1
(อาคาร 22 ชั้น 8)
ห้องวิทยาการจัดการ 4
(อาคาร 13 ชั้น 1)
ห้องวิทยาการจัดการ 7
(อาคาร 13 ชั้น 1)

อาจารย์ เพชรรัตน์
สุทธิเทพ
อาจารย์ พัชชยา
ทรงเสี่ยงไชย
อาจารย์ ชลิตา แคว
กลาง

รศ. สุเมธ แก่นมณี
ดร. อุษณีย์ มงคลพิทักษ์สุข
รศ.ดร. บรรจบ บุญจันทร์
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลือนาม
รศ.ดร. เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
ดร. อรอุมา ปราชญ์ปรีชา

ห้องวิทยาการจัดการ 9
(อาคาร 13 ชั้น 1 )

รศ.ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ
ดร. สมเกียรติ ทานอก

ห้องวิทยาการจัดการ 5
(อาคาร 13 ชั้น 1)

อาจารย์ ชิดชนก
ปรีชา
นันท์
ดร. รุ่งกานต์ มูสโก
ภาส

ห้องประชุมสุวัจน์ 2
(อาคาร 31 ชั้น 3)

ผศ. เรขา อินทรกา
แหง

รศ.ดร. ณภัทร น้อยน้าใส
ผศ. ศิริพร หงส์พันธ์

รศ. พจน์มาลย์ สมรรคบุตร
ดร. ไพโรจน์ ทองคาสุก
ผศ.ดร. นวลรวี กระต่ายทอง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์
นครราชสีมา
ณ ห้องวิทยาการจัดการ 8 (อาคาร 22 ชั้น 8) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา
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เวลา
กิจกรรม
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ต่อ)
โดย 1) รองศาสตราจารย์ ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุล วงษ์กาฬสินธุ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3) ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลรวี กระต่ายทอง
ประธานหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา
5) ดร. ไพโรจน์ ทองคาสุก
ราชบัณฑิต และเลขาธิการศิลปกรสมาคม
6) ดร.พัชนี กุลฑานันท์
คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8) นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ดาเนินรายการโดย คุณวิศมาศ ภักดีกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
เวลา
กิจกรรม
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
09.00-12.00 น.
เสวนา “คนโคราชจะปรับตัวอย่างไร...เพื่อรองรับการเข้าสู่เมืองมหานครโคราช”
(อาคาร 22 ชั้น 8)
คุณ ภาณุ เล็กสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์มูฟ จากัด
คุณ หัสดิน สุวัฒนะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
พงศ์เชฏ
รองศาสตราจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุเมธ แก่นมณี
ดาเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เลิศยิ่งยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
09.00-11.00 น.
นาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ทุกกลุ่ม บริเวณชั้น 1 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ
09.00-12.00 น.
นิทรรศการงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
บริเวณชั้น 1 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลา
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
ห้องนาเสนอผลงาน

กิจกรรม

แบ่งตามห้องย่อยดังนี้
ผู้ดาเนินรายการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิธีกร
ห้องวิทยาการจัดการ 2
ดร. กนก บุญศักดิ์
ผศ. ศิริพร หงส์พันธ์
(ห้อง 22.11 อาคาร 22 ชั้น 1)
ผศ.ดร. พลานุช คงคา
ห้องวิทยาการจัดการ 5
อาจารย์ วันวิสาข์
รศ.ดร. ชคัตตรัย
(อาคาร 13 ชั้น 1)
ธรรมวิชา
รยะสวัสดิ์
ผศ. อัจฉราพรรณ
ตั้งจาตุรโสภณ
ห้องวิทยาการจัดการ 4
ดร. ศุภชานันท์ วนภู รศ.ดร. กรองทิพย์
(ห้องภาษาเกาหลี อาคาร
นาควิเชตร
13 ชั้น 1)
ดร. อลงกต ยะไวทย์
ห้องวิทยาการจัดการ 7
อาจารย์ อิศริย์
รศ. เอกรัตน์ เอกศาสตร์
(ห้องประชุม 13.11 อาคาร
เดชตานนท์
ผศ. จักรกฤช
13 ชั้น 1)
เจียวิริยบุญญา
ห้องประชุมสุวัจน์ 2
ดร. จิรพัฒน์ โทพล
รศ. พจน์มาลย์
(อาคาร 31 ชั้น 3)
สมรรคบุตร
ดร. ไพโรจน์ ทองคาสุก
ผศ.ดร. นวลรวี
กระต่ายทอง
12.00 น.
พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ
หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามข้อมูลจาก http://www.rdi.nrru.ac.th/
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การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
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กลุ่มผู้นาเสนอภาคบรรยาย
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. จิตติ กิตติเลิศไพศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผศ.ดร. บุษยา วงษ์ชวลิตกุลมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
ผู้ดาเนินรายการ อาจารย์ สุจิตรา จาปาศรี
ห้องวิทยาการจัดการ 2 (ห้อง 22.11 อาคาร 22 ชั้น 1) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
การตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ต “ทีเด็จฯ 3” BodyslamThe Power of Sharing Concert (กิจกรรมทาดีตามคา
พ่อสอน 9) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13.20-13.40 น. การบริหารโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ หมู่บ้านโคกน้อย ตาบลโคกใหญ่ อาเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์
13.40-14.00 น. ศักยภาพที่ซ้อนเร้นของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย สู่การ
พัฒนาทีย่ ั่งยืน

14.00-14.20 น. แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าปนเปื้อน
ฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน
ในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.
พะเยา
14.20-14.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับขวัญและ
กาลังใจในการทางานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี
14.40-15.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานสัมพันธ์กบั ภาวะผู้นาเชิงจูงใจ
ของนายจ้างที่มีต่อความยึดมั่นต่อองค์การของลูกจ้าง
15.00-15.20 น. การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดา
มันของประเทศไทย
15.20-15.40 น. ผลของการฝึกกลอภิปัญญาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
คาศัพท์และความคงทนการเรียนรู้คาศัพท์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
15.40-16.00 น. การประเมินผลนโยบายเมืองสมุนไพรต้นแบบ ในพื้นที่
ภาคตะวันออก
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ผู้นาเสนอ
ณัฏฐ์ เดชะปัญญา
ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล

สังกัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

จิตรธีรา รวยสูงเนิน
รุ่งอรุณ บุญสายันต์

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

เฉลิมศรี เหล่าสุนทร
วรรณะ รัตนพงษ์
นาวิน พรมใจสา
จันจิรา วิชัย
อัมพร ยานะ
พัชรบูรณ์ ศรีวิชัย
กนกวรรณ เอี่ยมชัย
วรัญญากรณ์ โนใจ
ณิชารีย์ มาฟู
ประภัสสร กิตติมโนรม

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพะเยา

มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์

อาภาภรณ์ สุขหอม

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา

สุพิชญา วงศ์คาสาย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประยุกต์ ปิติวรยุทธ

มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. สุธานันธ์ โพธิ์ชาธารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ดร. สมใจ บุญหมื่นไวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้ดาเนินรายการ ดร. จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์
ห้องประชุม 22.2.1AB (อาคาร 22 ชั้น 2) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. ศึกษากลยุทธ์ตลาดน้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน

ผู้นาเสนอ
ชัยวิชญ์ ม่วงหมี

13.20-13.40 น. ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน บ้านมันแกว
อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
13.40-14.00 น. บริบทสถานภาพและการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุใน
ระดับสากล และท้องถิ่นเชียงราย

สายไหม ไชยศิรินทร์

14.00-14.20 น. การจัดการโซ่อุปทานยางพาราในอาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
14.20-14.40 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
สมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
14.40-15.00 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อ
ประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
15.00-15.20 น. แบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับปัญหาการจัดวางตู้
คอนเทนเนอร์ภายในเรือสินค้า
15.20-15.40 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรม
เพื่อการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน กรณีศึกษา อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

ขจาย เหล่าสุนทร
วรรณะ รัตนพงษ์
นาวิน พรมใจสา
จันจิรา วิชัย
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
สุธิดา ทับทิมศรี
กมลพร นครชัยกุล
ธรรมวิมล สุขเสริม
จินตาณัฏฐ์ พรอ่วมอิน

ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์

พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
สายสกุล ฟองมูล
สมคิด แก้วทิพย์
ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร
15.40-16.00 น. ต้นทุนและผลตอบแทนการหล่อพระด้วยทองเหลืองกับ พิชญ์กสินี
การหล่อด้วยอะลูมิเนียม กรณีศึกษา: หมู่บ้านท่ากระยาง
นนท์กาญจนจินดา
ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
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สังกัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รศ. พรณีย์ ตะกรุดทองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ดาเนินรายการ อาจารย์ นพดล เพิ่มสมบูรณ์
ห้องประชุม 22.2.2AB (อาคาร 22 ชั้น 2) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเสนอ
สังกัด
13.00-13.20 น. กระบวนการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏ
องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัด
วรวุฒิ พึ่งพัก
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อ่างทอง
สิงห์ สิงห์ขจร
13.20-13.40 น. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความ
กนกพร จันทร
มหาวิทยาลัย
พึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย
เทคโนโลยีราชมงคล
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธัญบุรี
13.40-14.00 น. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการลดต้นทุน
อัญชลี หิรัญแพทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท ค้าปลีก ในเขต
สวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
14.00-14.20 น. รูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงินที่ส่งผล
ธนภณ เรืองแรงสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานใน
ศักดิ์ชาย นาคนก
วไลยอลงกรณ์
เครือบริษัท กิฟฟารีน
ในพระบรมราชูปถัมภ์
14.20-14.40 น. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา : ผ้าทอ
วีนัสรินทร์ โตสงวน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อาเภอ เชียงของ จังหวัด
มาณวิน สงเคราะห์
เชียงราย
ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
อรุณี ยศบุตร
14.40-15.00 น. การจัดการการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชน ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา
บ้านแม่ละนา อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15.00-15.20 น. แนวทางการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้ประสบ
วันนิมิต สายสิทธิ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความสาเร็จของโรงงานเถ้าฮงไถ่ อาเภอเมือง จังหวัด
ดวงเงิน ซื่อภักดี
ราชบุรี
15.20-15.40 น. ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วน
นงนุช ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วม : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานเพื่อ
ความยั่งยืนไร่ ณ ชายแดน ตาบลทัพพริก อาเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว
15.40-16.00 น. ความพร้อมด้านบุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพียงใจ คงพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของสถานประกอบการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภัทราวรรณ วังบุญคง
นครศรีธรรมราช
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การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. จุรีพร จันทร์พาณิชย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รศ. เนตรชนก บัวนาคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ดาเนินรายการ ผศ. พีรวิชญ์ คาเจริญ
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 22.4.1 อาคาร 22 ชั้น 4 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. แนวทางการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยแบบกลุ่ม
วิชาการ กรณีศึกษาโครงการวิจัยภายใต้โครงการการ
บริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนลุ่มน้าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอมคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง
13.20-13.40 น. การจัดการการสื่อสารในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาล
ตาบลเขาพระงาม
13.40-14.00 น. การจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง
: กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา

14.00-14.20 น. การประเมินศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์
กรณีศึกษา : บริษัท ABC จากัด
14.20-14.40 น. วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงสู่ผลงาน
จิตรกรรมร่วมสมัย
14.40-15.00 น. การให้ความหมายและรูปแบบกลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาวัดขนอน อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี
15.00-15.20 น. อิทธิพลของความสามารถในการสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของ วิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดเพชรบุรี
15.20-15.40 น. แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของชุมชนที่อาศัย
อยู่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษา : ชุมชนหมู่บ้าน
เสม็ดน้อยและหมู่บ้านสังแก อาเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์
15.40-16.00 น. การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่เมืองพัทยา
16.00-16.20 น. การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมของกิจกรรม
ลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
จันทบุรี (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
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ผู้นาเสนอ
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล
พัชลินจ์ จีนนุ่น
เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์
นพดล สาลีโภชน์

สังกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สิงห์ สิงห์ขจร
วรวุฒิ พึ่งพัก
รัตนา บุญอ่วม
กนกวรรณ เอี่ยมชัย
แดนชัย ชอบจิตร
เอกพันธ์ คาภีระ
สุรเดช เมืองมา
ทมนี สุขใส

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีพะเยา

สุธิดา บุตรแขก
กัมปนาท เพชร์แก้ว
มันสสินี บุญมีศรีสง่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปิยธิดา ขุมทอง
วัชระ เวชประสิทธิ์
กฤตชน วงศ์รัตน์
ชนัสนันท์ แสนกล้า
สมพันธ์ เตชะอธิก

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

จุฬาลักษณ์ พันธัง

มหาวิทยาลัยบูรพา

รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา
บดินทร์ ปั้นบารุงกิจ
สมพงษ์ เส้งมณีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 5
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. อาลัย จันทร์พาณิชย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผศ. รัตนา รุจิรกุล อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ดาเนินรายการ ผศ. ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 22.4.2 อาคาร 22 ชั้น 4 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. บทบาททางการเมืองของพระสังฆาธิการในระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ในเขตอาเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย
13.20-13.40 น. ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ใน
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13.40-14.00 น. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
14.00-14.20 น. การจัดทาฐานข้อมูลโลจิสติกส์ระบบขนส่งสาธารณะใน
พื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว
14.20-14.40 น. ผูน้ าไทยกับเสถียรภาพทางการเมืองในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2
14.40-15.00 น. การจัดการปัญหาราคาผลไม้ตกต่าในพื้นที่ภาค
ตะวันออก
15.00-15.20 น. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15.20-15.40 น. สภาพการณ์การสื่อสารเพื่อกาหนดแนวทางสู่การฟื้นฟู
อนุรักษ์ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาโครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
15.40-16.00 น. การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์พริก
แปรรูปของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย
16.00-16.20 น. ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดงานวิ่งระยะไกลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา
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ผู้นาเสนอ
พระนัสชนะ มหามงฺคโล
(ส่างช้าง)
ปกาศิต เจิมรอด
ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ
พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ
นรินทร์ อุ่นแก้ว

สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

นฤชา อันทามา
วิษณุ ปัญญายงค์
ญาณิน พัดโสภา

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชนะศึก วิเศษชัย.

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชวโรจน์ แย้มกลิ่น
กิจฐเชต ไกรวาส
กฤษฎา นันทเพ็ชร
อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
พนัส จันทร์ศรีทอง
สุทธินันท์ โสตวิถี
ภารดี พึ่งสาราญ
รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี

จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

พงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์
สุวารี นามวงค์

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 6
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. สุเมธ แก่นมณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร. อุษณีย์ มงคลพิทักษ์สุขมหาวิทยาลัยเกริก
ผู้ดาเนินรายการ อาจารย์ เพชรรัตน์ สุทธิเทพ
ห้องประชุม 22.8.1 (อาคาร 22 ชั้น 8) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
13.20-13.40 น. ปัจจัยเชิงสาเหตุการพัฒนาผู้จัดหาที่มีอิทธิพลในโซ่อุปทาน
และส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของผู้จัดหา
สินค้าห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในประเทศไทย
13.40-14.00 น. การใช้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน
เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของเด็กไทย
เบิ้ง ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
14.00-14.20 น. กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสุนัข
ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
14.20-14.40 น. ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตา
กรณีศึกษา: นักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยาเพชรบุรี
14.40-15.00 น. การสืบทอดอานาจทางการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน:
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
15.00-15.20 น. การประยุกต์ใช้ต้นทุนกิจกรรมในธุรกิจโรงงานอาหารแปรรูป
15.20-15.40 น. การสื่อสารกับการต่อรองอานาจและการสร้างอัตลักษณ์
ของคนพลัดถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น:
กรณีศึกษา สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
15.40-16.00 น. การจัดการโลจิสติกส์ของกระเจี๊ยบเขียว กรณีศึกษา :
ตาบลลาลูกบัว อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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วัชรินทร์ บุญรักษา
จิตติ กิตติเลิศไพศาล
ปณิธี การสมดี
ชาติชัย อุดมกิจมงคล
พงษ์เทพ ภูเดช

สังกัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

พิจิตรา เอี่ยมสมัย

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

วชิรา ฉัตรเบ็ญญรงค์
ประภัสสร กิตติมโน
กัลยา สว่างคง

มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เกษวดี เนื่องศรี
วัชรินทร์ วิชัยดิษฐ์
บุญฑริกา ใจกระจ่าง
จิรพัฒน์ โทพล

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

วราภรณ์ สารอินมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มการศึกษา ห้องที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. บรรจบ บุญจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลือนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ดาเนินรายการ อาจารย์ พัชชยา ทรงเสี่ยงไชย
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 4 (ห้องภาษาเกาหลี อาคาร 13 ชั้น 1) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
13.20-13.40 น. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด
13.40-14.00 น. การพัฒนาชุดฝึกการเขียนตัวอักษรจีนเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการเขียนตัวอักษรจีนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
14.00-14.20 น. โมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียน
คุณภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2
14.20-14.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์กับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
14.40-15.00 น. การศึกษาประสบการณ์การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
ไทยในต่างแดน กรณีศึกษา โรงเรียนนาฏศิลป์ วัดธัม
มาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
15.00-15.20 น. พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษา: กรณีศึกษาการสอน
เทคนิคไวโอลินแนวไทยเดิมของครูโกวิทย์ ขันธศิริ
15.20-15.40 น. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
กรณีศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่
23 (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
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สังกัด
ทวีศักดิ์ ธาตุชัย
มหาวิทยาลัย
นวัตกร หอมสิน
ราชภัฏอุดรธานี
ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์
รักศักดิ์ คุ้มชนม์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
สุรีย์มาศ สุขกสิ
พรรณี
อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
กฤษดา กฤตเมธกุล
ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

อุษณีย์ สีแก้วตู้
เสาวนี สิริสุขศิลป์

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ภราดร มาซานนท์
เสาวนี สิริสุขศิลป์

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รัตนะ พูนเกษม
กิตติ คงตุก
ไอยเรศ บุญฤทธิ์
จิราพัชร เลิศศิวาพร
ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล
ศิริดา บุรชาติ

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหิดล
มหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มการศึกษา ห้องที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. เพชรสุดา ภูมิพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร. อรอุมา ปราชญ์ปรีชามหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
ผู้ดาเนินรายการ อาจารย์ ชิดชนก ปรีชานันท์
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 9 (ห้องประชุม 13.12 อาคาร 13 ชั้น 1) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด
13.20-13.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียน
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
13.40-14.00 น. การพัฒนาชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ที่
มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้

ผู้นาเสนอ
ประสาน จันทร์ดาสุด
สุรีย์มาศ สุขกสิ
อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
ประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย
เสาวนี สิริสุขศิลป์

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี

รัฐพร กลิ่นมาลี
ดวงกมล โพธิ์นาค
มนต์ชัย เทียนทอง

14.00-14.20 น. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
กับความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
14.20-14.40 น. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องกราฟ เพื่อ
ส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
14.40-15.00 น. มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3: การวิจัยเชิงคุณภาพ

ธรรมเกียรติ พรหมจันทร์
เสาวนี สิริสุขศิลป์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

15.00-15.20 น. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผล
ต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
15.20-15.40 น. ผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยใช้
หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวัย
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มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

กมลวรรณ มีเทียม
วนินทร สุภาพ
อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ
ชรินทร์ มั่งคั่ง
นงเยาว์ เนาวรัตน์
ภาธรณ์ สิรวรรธกุล
ธนิก คุณเมธีกุล
ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์
กัลยณัฏฐ์ แพงไพรี
พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
อังคณา กุลนภาดล

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มการศึกษา และอื่น ๆ ห้องที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร. สมเกียรติ ทานอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ดาเนินรายการ อาจารย์ ชลิตา แควกลาง
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 7 (ห้องประชุม 13.11 อาคาร 13 ชั้น 1) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออก
13.20-13.40 น. ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
13.40-14.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นาด้าน Soft Skills
ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของ
วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
14.00-14.20 น. การขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
14.20-14.40 น. ระบบคาเรียกผีในภาษาไทดา (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
14.40-15.00 น. กลยุทธ์การสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแสผ่าน สื่อออนไลน์:
กรณีศึกษาเฟซบุ๊กเพจ
15.00-15.20 น. การบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชนของ
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สานักงานเขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
15.20-15.40 น. การศึกษาการจัดการองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม
กรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต
15.40-16.00 น. การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้วยการ
เต้นราเต้าเต๋อชิ่นชีที่มีต่อการพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิต
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กิจฐเชต ไกรวาส

สังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา

นิศรา มูลวรรณ
นริศ สวัสดี
เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
ดวงกมล สุนทรพินิจ
เสาวนี สิริสุขศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี

ปญา ทรรทรานนท์
ฐานะมนตร์ กลิ่นจันทร์แดง
กิ่งกาญจน์ เกิดแก้ว
เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
กิรณา ไชยสาลี

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

มัทนา วิไลลักษณ์
รัชนีกร แซ่วัง
นพรัตน์ ศุทธิถกล

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. ณภัทร น้อยน้าใสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ. ศิริพร หงส์พันธ์นักวิชาการอิสระ
ผู้ดาเนินรายการ ดร. รุ่งกานต์ มูสโกภาส
ห้องวิทยาการจัดการ 5 (อาคาร 13 ชั้น 1) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. การวางแผนงานก่อสร้างถนนโดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 4 มิติ
13.20-13.40 น. การประมาณราคาก่อสร้างอาคารโดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 5 มิติ

13.40-14.00 น. ระบบสารสนเทศสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
14.00-14.20 น. การลดต้นทุนการผลิตมะม่วงน้าดอกไม้โดยใช้เทคโนโลยี
ปุ๋ยสั่งตัด
14.20-14.40 น. การผลิตสบู่รังไหมร่วมกับดินและหินภูเขาไฟ จังหวัด
บุรีรัมย์
14.40-15.00 น. การศึกษาปริมาณและประเภทของดอกไม้ จาก
ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ และพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สบู่
15.00-15.20 น. การยอมรับระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการไม่
เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วของเกษตรกรใน
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
15.20-15.40 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
15.40-16.00 น. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ปลาร้าของกลุ่มเกษตรกรอาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
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ผู้นาเสนอ
เทอดธิดา ทิพย์รัตน์
ยศศักดิ์ชัย พิชัยณรงค์
ยิ่งยง รุ่งฟ้า
เทอดธิดา ทิพย์รัตน์
ยศศักดิ์ชัย พิชัยณรงค์
ยิ่งยง รุ่งฟ้า
อรวรรณ จันทร์น้อย
ณภัทรกฤต จันทวงศ์
ประเวช เชื้อวงษ์
จินดาพร สืบขาเพชร
รุ่งเรือง งาหอม
คณิตตา ธรรมจริยวงศา
รุ่งเรือง งาหอม
จินดาพร สืบขาเพชร
คณิตตา ธรรมจริยวงศา

สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

พิณทิพย์ แดงไฝ
พหล ศักดิ์คะทัศน์
นคเรศ รังควัต
สายสกุล ฟองมูล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิชิต วันดี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

สิทธเดช หมอกมีชัย
ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง ห้องที่ 1 (ผลงานสร้างสรรค์)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. พจน์มาลย์ สมรรคบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดร. ไพโรจน์ ทองคาสุกสานักราชบัณฑิต
ผศ.ดร. นวลรวี กระต่ายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ดาเนินรายการ ผศ.เรขา อินทรกาแหง
ห้องประชุมสุวัจน์ 2 (อาคาร 31 ชั้น 3) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
13.30-14.00 น.

ชื่อเรื่อง
ศรีสาธรสะออนโคราช

14.00-14.30 น.

นาฏยศิลป์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้นาเสนอ
กนกวรรณ แซ่เตียว
จิราภรณ์ จิ๋วนุช
พัณณิตา หัดสูงเนิน
หฤทัย นัยโมกข์
ชลาลัย วงศ์อารีย์

14.30-15.00 น.

ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)

รัตติกร ศรีชัยชนะ

15.00-15.30 น.

ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)

นัยน์ปพร ชุติภาดา

15.30-16.00 น.

ส่วงเฮือฮักสองฝั่งโขง

16.00-16.30 น.

บรรพกาลจันทร์งาม

นฤมล จิตต์หาญ
ชลาลัย วงศ์อารีย์
เสาวรัตน์ ทศศะ
ภูวนัย กาฬวงศ์
สมศักดิ์ บัวบุตร
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สังกัด
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 7
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ. ศิริพร หงส์พันธ์นักวิชาการอิสระ
ผศ.ดร. พลานุช คงคามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้ดาเนินรายการ ดร. กนก บุญศักดิ์
ห้องวิทยาการจัดการ 2 (ห้อง 22.11 อาคาร 22 ชั้น 1) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
09.00-09.20 น.
09.20-09.40 น.

09.40-10.00 น.
10.00-10.20 น.

10.20-10.40 น.

10.40-11.00 น.
11.00-11.20 น.

11.20-11.40 น.

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาสื่อให้ความรู้ในการบริการซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ความคาดหวังสมรรถนะทางบัญชีของนักบัญชี ที่ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นาเสนอ
จักรรวี แสงจันทร์
ธนชัย กะตะศิลา
พิทยา ผ่อนกลาง
เบญจวรรณ รักษ์สุธี
วุฒินันท์ ชัยศรี

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล

ท้องถิ่น-ภาครัฐ พลวัตการเมือง : ภาพสะท้อนปัญหาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พัฒนาการเมืองภาคประชาชนในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า
นครราชสีมา
การส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง
มานิตย์ อรรถชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของชุมชนบ้านเตย ตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย
นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการความรู้
เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตข้าวปลอดภัยที่ยั่งยืนอาเภอ พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
ราชมงคลอีสาน
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
วีรวัตร นามานุศาสตร์
กนกพร ฉิมพลี
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูย่าน
นิคม บุญญานุสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
การค้าถนนจอมพล เมืองเก่านครราชสีมา
ราชมงคลอีสาน
การพัฒนาทักษะสาหรับการจัดการสาธารณสุข ในชุมชน อรรถวิทย์ สิงห์ศาลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
แสง
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวตังข้าวแตน อาเภอโนนไทย
พรพล รมย์นุกูล
นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
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การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 8
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ. อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
ผู้ดาเนินรายการ อาจารย์ วันวิสาข์ ธรรมวิชา
ห้องวิทยาการจัดการ 5 (อาคาร 13 ชั้น 1) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
09.00-09.20 น. แนวทางการพัฒ นาศักยภาพการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา ในอาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา
09.20-09.40 น. การศึกษาแนวโน้มการจัดการความรู้ในประเทศไทย

10.00-10.20 น. ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่
ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดนครราชสีมา
10.20-10.40 น. การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านการขนส่ง
ข้าวเปลือกไปยังโรงสีข้าวด้วยกระบวนการลาดับชั้น
เชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีร่วมกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
10.40-11.00 น. การออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในเขต
พื้นที่ตาบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา (ตีพิมพ์ฉบับ
พิเศษ)
11.00-11.20 น. ผลกระทบของการสนับสนุนองค์กรและความรู้
ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
11.20-11.40 น. การรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้ป่วยที่รับบริการ
จากโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา : การ
วิเคราะห์โดยโมเดล SERVQUAL (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)

11.40-12.00 น. การสร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โคราชเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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ผู้นาเสนอ
พรทิพย์ รอดพ้น
วรอนงค์ โถทองคา
นวินดา ซื่อตรง
พิมพ์นิภา รัตนจันทร์
ระบิล พ้นภัย
อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน
ปราณี สกุลลิขเรศสีมา
ชุติมา วุฒิสิงห์ชัย

สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

นวพร ฝอยพิกุล
สโรชินี แก้วธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

สุธิดา วรรธนะปกรณ์
ภักดี ปรีดาศักดิ์
พีนาลิน สาริยา
สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ
นุสรา ทองคลองไทร
อารญา พรหมมีชัย
พลานุช คงคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

นลินทิพย์ เงินสูงเนิน
ธัชวิศว์ โพนสิงห์
สรวีย์ สมใจ
บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
สิริรัตน์ ฉัตรสุชา
เอกราช หนูแก้ว
เอกรัตน์ เอกศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 9
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. เอกรัตน์ เอกศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ. จักรกฤช เจียวิริยบุญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดาเนินรายการ อาจารย์ อิศริย์ เดชตานนท์
ห้องวิทยาการจัดการ 7 (อาคาร 13 ชั้น 1) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
09.00-09.20 น. แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการจัดการ
ความรูร้ ะบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนจากการขับเคลื่อนเชิงบูรณา
การภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : กรณีศึกษาการวิจัย
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
09.20-09.40 น. การวิจัยบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบองค์รวมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน พื้นที่ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา
09.40-10.00 น. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อ
การตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์มะขามเทศแปรรูป (ตีพิมพ์ฉบับ
พิเศษ)
10.00-10.20 น. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
10.20-10.40 น. การพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ตีพิมพ์ฉบับ
พิเศษ)
10.40-11.00 น. การส่งเสริมการจัดการตลาดท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism
กลุ่มผู้สูงอายุ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
จังหวัดนครราชสีมา
11.00-11.20 น. ศักยภาพ ทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนา
หมู่บ้านล้าหลัง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
(ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
11.20-11.40 น. การพัฒนาตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
ชุมชน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ตาบลสุขไพบูลย์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
11.40-12.00 น. ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาด
ต้องชม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
และ ½
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ผู้นาเสนอ
ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
สุภาพร ลักษมีธนสาร
สุวรรณา เตชะธีระปรีดา
ชิตวรา บรรจงปรุ
วิภาวี พูลทวี

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

สุวรรณา เตชะธีระปรีดา
ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
ศิริพร เลิศยิ่งยศ
ชิตวรา บรรจงปรุ
สุรัตน์ หงษ์ไทย
พวงพรภัสสร์ วิริยะ
สุภาพร ลักษมีธนสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

กานต์ เนตรกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

สมเกียรติ ทานอก
สมบูรณ์ ตันยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

กรองทิพย์ ชัยชาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

สกุล วงษ์กาฬสินธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ศิววิชญ์ จั้นอรัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร
สุธาสินี โพธิ์ชาธาร
จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์
นวพร ฝอยพิกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มการศึกษา ห้องที่ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. กรองทิพย์ นาควิเชตรวิทยาลัยนครราชสีมา
ดร. อลงกต ยะไวทย์มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
ผู้ดาเนินรายการ ดร. ศุภชานันท์ วนภู
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 4 (ห้องภาษาเกาหลี อาคาร 13 ชั้น 1) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
09.00-09.20 น.

09.20-09.40 น.

09.40-10.00 น.

10.00-10.20 น.

10.20-10.40 น.

10.40-11.00 น.
11.00-11.20 น.

11.20-11.40 น.

11.40-12.00 น.

ชื่อเรื่อง
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการ
การสื่อสารแบบบูรณาการในการสอนภาษาบาลีของ
พระสงฆ์ เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การศึกษาการใช้พจนานุกรมและปัญหาการใช้
พจนานุกรมในการแปล 2 นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชั้น
ปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
การพัฒนากิจกรรมโครงการเป็นฐานในการเรียนรู้ เรื่อง
การเขียนแผนธุรกิจสื่อการศึกษา วิชาธุรกิจ
สื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตข้าวปลอดภัย
ให้ได้มาตรฐาน GAP ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัด
นครราชสีมา
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน
แบบร่วมมือกันในรายวิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจ
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การ
เคลื่อนทีข่ องวัตถุ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
การศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการครอง
ตน ครองคน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
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ผู้นาเสนอ
พระมหาณรงค์ จันทรชัย
สุวิมล ตั้งประเสริฐ

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

รุจิรา ศรีสุภา
วิชมัย อิ่มวิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

กิติกร ทิพนัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

วนิดา แดนดี
สมเกียรติ ทานอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

คธาวุธ พลโคตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ธนเศรษฐ ชะวางกลาง
สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี
มัณฑณา ชื่นรัมย์
วิราวรรณ์ ชาติบุตร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

พรทิพย์ ทบธรรม
เพชรสุดา ภูมิพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

สมบัติ กุมลาชัย
เพชรสุดา ภูมิพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง ห้องที่ 2 (ผลงานวิจัย)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. พจน์มาลย์ สมรรคบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดร. ไพโรจน์ ทองคาสุกสานักราชบัณฑิต
ผศ.ดร. นวลรวี กระต่ายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ดาเนินรายการ ดร. จิรพัฒน์ โทพล
ห้องประชุมสุวัจน์ 2 (อาคาร 31 ชั้น 3) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
09.00-09.30 น.

ชื่อเรื่อง
นาฏยประดิษฐ์ ชุดผ้าทอกะเหรี่ยง

09.30-10.00 น.

แนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุพื้นที่ตาบลบ้านยาง อาเภอพุท
ไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
การสร้างสรรค์การแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณี
โคราช (ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
วิจัยนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่
(ตีพิมพ์ฉบับพิเศษ)
นาฏยประดิษฐ์การแสดงโขนชุด พาลีเกี้ยวนางมณโฑ

10.00-10.30 น.
10.30-11.00 น.
11.00-11.30 น.
11.30-12.00 น.

ผู้นาเสนอ
จิตสุภวัฒน์ สาราญรัตน

การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาการแสดงภูไทสามเผ่า
ประกอบการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก

ชลาลัย วงศ์อารีย์

รัตติกร ศรีชัยชนะ
นัยน์ปพร ชุติภาดา
พิเชษฐ์ อ่อนสาลี
หฤทัย นัยโมกข์
เรขา อินทรกาแหง

สังกัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เลิศยิ่งยศ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วมระดับตาบล จังหวัดพะเยา
13.20-13.40 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออาหารแปรรูปทางการเกษตรของผู้ปกครองโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13.40-14.00 น. ปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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ผู้นาเสนอ
กนกวรรณ เอี่ยมชัย
เฉลิมพล ก๋าใจ
พัชรบูรณ์ ศรีวิชัย
อัมพร ช่วยสุข
ธีรพันธ์ สงวนวงศ์

สังกัด
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีพะเยา

กิตติวัฒน์ จิตรวัตร
นิตนา ฐานิตธนกร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร. สุวรรณา เตชะธีระปรีดา วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวน
จริง โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือ
รายบุคคลเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
13.20-13.40 น. การรับรู้คุณค่าโดยรวม ความดึงดูดใจของตัวเลือก และ
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผู้นาเสนอ
ศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย
ศรีสุรางค์ ทีนะกุล
สมชาย วรกิจเกษมสกุล

สังกัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

อิสรียาพร พรหมหาญ
นิตนา ฐานิตธนกร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร. ปิยมาศ สุรภพพิศิษฐ์ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการสื่อสารความ
ผูกพันและความพึงพอใจในงาน และบรรยากาศในองค์กรที่มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร
13.20-13.40 น. สภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 3

ผู้นาเสนอ
พัณณ์ชิตา
รุ่งหิรัญธนากิตติ์
นิตนา ฐานิตธนกร

สังกัด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นุชา มาตหนองแวง
ศิราณี จุโฑปะมา
ประคอง กาญจนการุณ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรีรัมย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาสินี โพธิ์ชาธาร วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
13.40-14.00 น. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง

ผู้นาเสนอ
วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ

อัจฉรา เมฆสุวรรณ
ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช

สังกัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเสนอ
13.00-13.20 น. วงซอล่องน่าน คณะช่อแก้วเจริญศิลป์ บ้านสมุน
นริศรา พันธุ์ธาดาพร
ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
13.20-13.40 น. การเปิดรับสื่อการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกม
สริยาภา คันธวัลย์
โปเกมอนโกของวัยรุ่นในอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เหมือนฝัน คงสมแสวง
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สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกราช หนูแก้ว วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
SMEs0 ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว เขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
13.20-13.40 น. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเกาะคา
จังหวัดลาปาง

ผู้นาเสนอ
วิลัยพร ยาขามป้อม

สังกัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

อัจฉรา เมฆสุวรรณ
บุญฑวรรณ วิงวอน
ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ คงฤทธิ์ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการจัดการเครือข่าย: นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
13.20-13.40 น. การพัฒนาความสามารถในการให้คาอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ

ผู้นาเสนอ
อมร เจือตี๋
สะไบแพร อาจศรี

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

วิชชุตา อ้วนศรีเมือง

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ

กลุ่มการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยพล ธงภักดี วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อนุพันธ์
ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส เสริมด้วยชุดฝึกทักษะที่เน้น
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13.20-13.40 น. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
13.40-14.00 น. ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3
14.00-14.20 น. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธี
สอนแบบบูรณาการร่วมกับศิลปะและวิธีสอนแบบปกติ
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ผู้นาเสนอ
ชาญชัย หาญสีนาด
สมชาย วรกิจเกษมสกุล
วัลลภ เหมวงษ์

สังกัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

ทรรศนีย์ วงค์คา
ปกรณ์ ประจันบาน

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

บุญส่ง กรุงชาลี
ตาภรณ์ เวียงวิเศษ
ศรีเพ็ญ พลเดช
ชรินทร์ทิพย์ บัติสูงเนิน
ประสิทธิ์ ปุระชาติ
วันวิสาข์ ลิจ้วน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร. ลลิตา ธงภักดี วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วย
โปรแกรมจีโอจีบราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
13.20-13.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
13.40-14.00 น. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นานักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา

14.00-14.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา : การวิจัยผสานวิธี

ผู้นาเสนอ
วิทยา เสนาเสถียร
สมชาย วรกิจเกษมสกุล
ศรีสุรางค์ ทีนะกุล
สุภาพร สืบเทพ
เพียงแข ภูผายาง

สังกัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

ณรงค์ชัย ธนกิจภาคิน
ชวิศ จิตรวิจารณ์
สมเกตุ อุทธโยธา
ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์
อรัญญา แก้วเหล่า
ไพศาล วรคา
พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร. จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
13.00-13.20 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์
ของฟังก์ชันโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือ
เป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการการให้
เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13.20-13.40 น. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์.
13.40-14.00 น. การใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
14.00-14.20 น. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
14.20-14.40 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติ
ของเลขยกกาลัง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2114

ผู้นาเสนอ
ศศิวิมล จันทรังษี
ศรีสุรางค์ ทีนะกุล
สมชาย วรกิจเกษมสกุล

สังกัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

อนล สวนประดิษฐ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

นฤมล พึ่งแก้ว
วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
สมโภชน์ พนาวาส
จรัสศรี โพธิ์เหมือน
ทัศนีย์ หักขุนทศ
วัลลภ เหมวงษ์
สมชาย วรกิจเกษมสกุล

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร. สมใจ บุญหมื่นไวย วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
10.00-10.20 น. การศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาไคเซนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา
10.20-10.40 น. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ
ประสิทธิผลขององค์การ ตามการรับรู้ของนักบินทหารบก
สังกัดกรมบิน
10.40-11.00 น. การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
11.00-11.20 น. ปัจจัยจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
11.20-11.40 น. การบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้นาเสนอ
พงษ์พันธ์ มวยหมั่น
สุธาสินี โพธิ์ชาธาร

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

รัฐภล หาญชนะ
กนกพร ฉิมพลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

นันทนา ป้องจันมณีสกุล
สุธาสินี โพธิ์ชาธาร
ธนาวุฒิ เผ่าดี
สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

พนิดา เทพชาลี
นพเก้า บัวงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร. พวงพรภัสสร์ วิริยะ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
10.00-10.20 น. นวัตกรรมการผลิตและกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่สาหรับชุมชนด่าน
เกวียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและ
ความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและ
ตลาดโลก
10.20-10.40 น. สถานที่ท่องเที่ยวในตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

10.40-11.00 น. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

11.00-11.20 น. การวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
การดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตาบล
รังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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ผู้นาเสนอ
ชัยศิริ หลวงแนม
ชน ยี่นาง
เกรียงไกร ดวงขจร
ดุริวัฒน์ ตาไธสง
อ่อนลมี กมลอินทร์
ลักษมี โขมโนทัย
เอกชัย ปานมาก
จิระพงษ์ พนาวงศ์
กนกมน รุจิรกุล
สุภาพร ลักษมีธนสาร
ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
สุวรรณา เตชะธีระปรีดา
ชิตวรา บรรจงปรุ
วิภาวี พูลทวี
สุรัตน์ หงษ์ไทย
ดวงพร กิจอาทร
เอกรัตน์ เอกศาสตร์

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
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กลุ่มการศึกษาและอื่นๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร. อรอุมา ปราชญ์ปรีชา วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
10.00-10.20 น. การวิเคราะห์บริบทชุมชนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ในตาบล
กระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย และตาบลหินดาด
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
10.20-10.40 น. การศึกษาความสามารถด้านภาษาและพฤติกรรมทาง
สังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน
10.40-11.00 น. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตีความ ของ
นักศึกษา ผู้มคี วามบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วิธีการ
สอนตามแนวคิดของกานเย
11.00-11.20 น. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ใน
รายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้นาเสนอ
สโรชินี แก้วธานี

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ณิชา ขอเสริมกลาง
กาญจนา ท่อแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

รุจิเรข บุญญราศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

หทัยวรรณ มณีวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา
ชื่อเรื่อง
10.00-10.20 น. เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีของผู้บริโภคร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
10.20-10.40 น. การศึกษายุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
หนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและ
การหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6
10.40-11.00 น. การศึกษาตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
11.00-11.20 น. แนวทางการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
11.20-11.40 น. พฤติกรรมกลุ่มของเด็กแว้น ในพื้นที่อาเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น
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ผู้นาเสนอ
สมฤทัย มีแสงนิล
สวียา ปรารถนาดี

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ณัฐพล เลิศนัน
พูนศักดิ์ ศิริโสม
ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
มาลิสา อินรักษา
พูนศักดิ์ ศิริโสม
ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ชฎาภรณ์ แก้วแสนทิพย์
จาเนียร พลหาญ
อรัญ ซุยกระเดื่อง
สุชญาดา โชคชัย
จาเนียร พลหาญ
ธีรชัย บุญมาธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล”
(Connecting Local Research to International Perspectives) วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
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