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NRRU Community Research Journal

ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม พ.ศ. 2561)
ที่ปรึกษา
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หนาที่ ใหคําปรึกษาในการจัดทําวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารยพิศิษฐ ดร.จําเนียร จวงตระกูล
FAR EAST UNIVERSITY, REPUBLIC OF KOREA
ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ดร.สุภา เพงพิศ
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย (เกียรติคุณ) ดร.อนันต รัศมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ศาสาตราจารย ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศาสตราจารย ดร.โกวิทย พวงงาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศาสตราจารย ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
รองศาสตราจารย ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.ประวิต เอราวรรณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย ดร.ขวัญกมล ดอนขวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ทวมสุข
มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา นันทะไชย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาพร ยุภาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย ดร.รสริน พิมลบรรยงก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคชัย ยืนยง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรันดร คงฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย ดร.แวววลี แววฉิมพลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หนาที่ กําหนดทิศทางของวารสาร ใหขอคิด แนวทาง คําปรึกษา และขอเสนอแนะในการจัดทําวารสารใหมีคุณภาพ
สงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานจัดทําวารสารสําเร็จลุลวงดวยดี
บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
หนาที่ ดําเนินงานบริหารจัดการวารสารชุมชนวิจัยใหเปนไปตามนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา สอดคลองกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองบรรณาธิการ
นางรุจิรา ริคารมย
หนาที่ ดําเนินงานบริหารจัดการและจัดทําวารสารชุมชนวิจัย และงานที่ไดรับมอบหมายจากบรรณาธิการ ใหเปนไป
ตามนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา สอดคลองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เจาหนาที่การเงิน
นายกฤษฎา พลายหมื่นไวย
หนาที่ ดูแลการเบิกจาย และคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําวารสารชุมชนวิจัย ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กําหนดการพิมพ
เผยแพรปละ 3 ฉบับตอป ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม

ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความกอนตีพิมพ (Peer review) ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม พ.ศ. 2561)
รองศาสตราจารย ดร.กรองทิพย นาควิเชตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
รองศาสตราจารย ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย ดร.จินตนา สายทองคํา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
รองศาสตราจารย ดร.จุรีพร จันทรพาณิชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ บุญจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย ดร.พจนมาลย สมรรคบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย ดร.พนอเนื่อง สุทัศน ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
รองศาสตราจารย ดร.รสริน พิมลบรรยงก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย จันทรสุวรรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
รองศาสตราจารย ดร.สุธานันท โพธิ์ชาธาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย ดร.สุวัฒนา ตุงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล ตั้งประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย ดร.อาลัย จันทรพาณิชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
รองศาสตราจารย นันทพร อดิเรกโชติกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย เนตรชนก บัวนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย สุเมธ แกนมณี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัมภิชา ตันติสันติชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐชา หนอทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย
นักวิชาการอิสระ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภางค นันตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําเริง ไกยวงศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันท สีพาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุจิตร ชิณสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผูชวยศาสตราจารย ทวี วัชรเกียรติศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผูชวยศาสตราจารย ศิริพร หงสพันธุ
นักวิชาการอิสระ
อาจารย ดร.นิวัตต ทองวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สํานักงานกองบรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4 (9.0407)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : 340 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท : 0-4400-9009 ตอ 9462 โทรสาร : 0-4427-2941
E-mail : journal-rdi@nrru.ac.th
ลิขสิทธิ์/เจาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พิมพที่ : หจก. เลิศศิลป สาสณ โฮลดิ้ง เลขที่ 336 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-252883 / 086-9274041 (www.lertsil.com)

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความยินดี
เปนสวนสําคัญและเปดโอกาสใหมีเวทีการนําเสนอและ
เผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค สําหรับ
คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ทั้งจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแลกเปลีย่ นองคความรู
ประสบการณ ความคิดเห็น และสรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการ เพื่อนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอสังคม สรางคุณคาและพัฒนาตอยอดไปสูการเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจตอไปได ดังนัน้ การเผยแพรผลงานวิจยั หรือผลงานวิชาการ มีความสําคัญยิง่ ตอการนําองคความรู
ที่ไดจากการวิจัยมาเผยแพรสูสังคม เกิดคุณคาและการถายทอดไปยังผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูใชประโยชน
นําไปใชไดจริง ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และดวยความเปนสากลของกระบวนการ
แสวงหาความรูข องกระบวนการวิจยั ทําใหมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการปจจัยและกระบวนการทัง้ หมด บทความ
ทางวิชาการและบทความวิจัยที่ปรากฏในวารสารชุมชนวิจัยฉบับนี้ เปนสิ่งที่แสดงถึงความกาวหนาทางดาน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเครือขายสถาบันอุดมศึกษาไดเปนอยางดี
ขอขอบคุณ เครือขายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและภาคีเครือขายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ใหความ
รวมมือและเขารวมการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครัง้ ที่ 10 ขอขอบคุณ คณะกรรมการ
พิจารณาบทความ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ (Peer review) ทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคายิ่งในการ
พิจารณาบทความในวารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) เลมนี้ ขอบคุณ
กองบรรณาธิการวารสารชุมชนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งทําหนาที่
ในการเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา ปรับปรุงวารสาร พรอมทัง้ ชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกแกนกั วิจยั
ในการทําผลงานดานวิชาการที่มีคุณภาพเผยแพรแกผูอานวารสารชุมชนวิจัยฉบับนี้

(รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)
อธิการบดี
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บรรณาธิการ
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิมพ
เพื่อเปนสื่อในการเผยแพรความรู และวิทยาการตาง ๆ ในรูปแบบของ
วารสารฉบับพิมพ และวารสารออนไลน สําหรับฉบับนี้เปนปที่ 12
ฉบับพิเศษ (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
บทความวิจัย บทความวิชาการ ซึ่งสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยทองถิ่น...
กาวไกลสูส ากล” เปนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพือ่ ใหนกั วิชาการ
นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ไดนําเสนอผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยเผยแพรสูสาธารณะ รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนประสบการณในศาสตรสาขาตาง ๆ ดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดแก สาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร/จิตวิทยา สาขาการจัดการ/เศรษฐศาสตร/การตลาด
รวมไปถึงดานสถาปตยกรรมทองถิ่น ดานสิ่งแวดลอม หรือดานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน โดยผาน
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกเพือ่ นําเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการจากผูท รงคุณวุฒผิ เู ชีย่ วชาญ 2 ทาน
(ครั้งที่ 1) จากนั้นเขาสูกระบวนการนําเสนอแบบบรรยาย แลวจึงเขาสูกระบวนการพิจารณาบทความจาก
ผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน (ครั้งที่ 2) ผานการปรับปรุงแกไข การตรวจอานบทคัดยอภาษาอังกฤษ
จากผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 1 ทาน กอนตีพิมพเผยแพรในวารสารฉบับพิเศษ 1 ทั้งนี้เพื่อคงคุณภาพ
การเปนวารสารของศูนยดัชนีคุณภาพวารสารไทย กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
สามารถตีพิมพเผยแพรได จํานวน 18 เรื่อง ประกอบดวยบทความภาษาไทย จํานวน 16 เรื่อง และบทความ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาที่มีความหลากหลาย นาสนใจสําหรับนักวิชาการ
นักการศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป สามารถนําไปใชประโยชนหรือประยุกตใชได และยังมีความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการเผยแพรผลงานทางวิชาการของวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กองบรรณาธิการวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หวังเปนอยางยิ่งวาวารสาร
ฉบับพิเศษนี้ จะเปนประโยชนตอผูอานและผูสนใจไดเปนอยางดี สําหรับตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ฉบับนี้เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การนําขอความใดซึ่งเปนสวนหนึ่งหรือทั้งหมด
ของตนฉบับไปตีพิมพใหม จะตองไดรับอนุญาตจากเจาของตนฉบับและกองบรรณาธิการวารสารชุมชนวิจัย
กอน พรอมทั้งนําไปอางอิงใหถูกตอง ผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความตาง ๆ เปนความ
รับผิดชอบของผูเขียน ซึ่งไมรวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ
ทายสุดนี้ ตองขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิ คณะที่ปรึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ตลอดจนผูอาน
ที่ใหความสนใจงานวิจัยและนําไปใชประโยชนจากวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ซึ่งคณะผูดําเนินงานจะพัฒนาวารสารชุมชนวิจัยใหไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นตอไป
รองศาสตราจารย ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
บรรณาธิการ

NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August 2018)

5

สารบัญ
การพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โดยการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
สมเกียรติ ทานอก
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ
ดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วัชรินทร บุญรักษา
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือขายทางสังคมของกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพผูสูงอายุในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
รัจนชีวาต ตั๋นติกุลวรา
วิจัยนาฏศิลปสรางสรรค ชุด ดีดสะบารังกาใหญ
นัยนปพร ชุติภาดา
การวิเคราะหกลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ
พวงพรภัสสร วิริยะ
การสรางสรรคการแสดงชุด ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช
รัตติกร ศรีชัยชนะ
ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
กานต เนตรกลาง
การออกแบบตัวการตนู สัญลักษณทอ งถิน่ สูก ารพัฒนาผลิตภัณฑภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
ในเขตพื้นที่ตําบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา
สุธิดา วรรธนะปกรณ
สภาพการณการสือ่ สารเพือ่ กําหนดแนวทางสูก ารฟน ฟู อนุรกั ษ เสริมสรางความมัน่ คงดานอาหาร
อยางยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนา อาวคุงกระเบนอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
สุทธินันท โสตวิถี
ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน บานมันแกว อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
สายไหม ไชยศิรินทร
การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ดานการขนสงขาวเปลือกไปยังโรงสีขาวดวยกระบวนการลําดับชั้น
เชิงวิเคราะหแบบฟซซี่รวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
นวพร ฝอยพิกุล

6

วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

10

23

39
54
70
83
97
112
127

142
155

แนวทางการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ชลาลัย วงศอารีย
ผลของการฝกกลวิธีอภิปญญาที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางคําศัพทและความคงทนการเรียนรู
คําศัพทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สุพิชญา วงศคําสาย
การรับรูค ณ
ุ ภาพการใหบริการของผูป ว ยทีร่ บั บริการจากโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา :
การวิเคราะหโดยโมเดล SERVQUAL
นลินทิพย เงินสูงเนิน
การยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใชกระบวนการวิจยั เพือ่ ปฏิรปู การเรียนรูแ บบเนนผูเ รียน
เปนสําคัญและการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู : กรณีศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัดที่ 23
ศิริดา บุรชาติ
การสื่อสารกับการตอรองอํานาจและการสรางอัตลักษณของคนพลัดถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรม
ฟุตบอลทองถิ่น:ศึกษากรณีสโมสรนครราชสีมา มาสดา เอฟซี และบุรีรัมย ยูไนเต็ด
จิรพัฒน โทพล
ระบบคําเรียกผีในภาษาไทดํา
ฐานะมนตร กลิ่นจันทรแดง
ศักยภาพทุนชุมชนในการแกไขปญหาเพือ่ พัฒนาหมูบ า นลาหลังอําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
สกุล วงษกาฬสินธุ

169
185
199
216

230
243
258

NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August 2018)

7

CONTENT
THE DEVELOPMENT OF PROPOSAL WRITING ABILITY OF CURRICULUM AND
INSTRUCTION GRADUATE STUDENTS USING PARTICIPATORY LEARNING
SOMKIAT TANOK
THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS INFIUENCING THE EFFECTIVENESS
OF THAI TRADITIONAL MEDICINE HEALTH SERVICE OF THE COMMUNITY HOSPITAL
IN THE UPPER NORTHEASTERN REGION
WATCHARIN BOONRUKSA
THE DEVELOPMENT COMMUNICATION FOR SOCIAL NETWORK OF SENIOR PERSONS
DANCE FOR HEALTH ACTIVITY IN MUENG DISTRICT, CHANTHABURI PROVINCE
RAAJSHIVAR TANTIKULVARA
CREATIVE THAI DANCE DESIGN : DEED SABA RUNGKAYAI
NAIPAPORN CHUTIPADA

10

ANALYZING THE RELATIONSHIP OF MARKETING STRATEGIES AFFECTING PURCHASE
INTENTION PROCESSED TAMARIND PRODUCTS
PHUANGPORNPHAT VIRIYA
THE CREATIVE OF A PERFORMING ARTS ‘ETHNICS IN KORAT GEOPARK’
RATTIKORN SRICHAICHANA
STATEGIES FOR EDUCATIONAL QUALITY UPGRADING OF SCHOOL UNDER
NAKHON RATCHASIMA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
KANT NETKLANG
DESIGN OF LOCAL MASCOT TO PRODUCT DEVELOPMENT BASED ON CREATIVE
ECONOMY CONCEPT IN MEAUNWAI SUB-DISTRICT NAKORNRATCHASIMA
PROVINCE
SUTHIDA WATTHANAPAKON
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
SUTTINUN SOTWITEE
SOCIAL CAPITAL IN COMMUNITY PLAN PROCESS, BAN MUN-KAEW COMMUNITY,
KUD-RUNG DISTRICT, MAHASARAKHAM PROVINCE
SAIMAI CHAISIRIN
A STUDY ON SPATIAL POTENTIAL OF PADDY LOGISTICS TO RICE MILL WITH
FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (FAHP) AND GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM (GIS)
NAWAPORN FOYPIKUL

70

8

วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

23

39
54

83
97
112

127

142
155

APPROACHES FOR ORGANIZING THE LOCAL ARTS AND CULTURAL ACTIVITIES
FOR ELDERLY HEALTH PROMOTION
CHALALAI VONGAREE
THE EFFECTS OF METACOGNITIVE VOCABULARY STRATEGY TRAINING ON
VOCABULARY ACHIEVEMENT AND RETENTION OF NAKHONRATCHASIMA
RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS
SUPITCHAYA WONGKUMSAI
PATIENTS’ PERCEPTIONS OF SERVICE QUALITY IN NAKHON RATCHASIMA PRIVATE
HOSPITALS: AN INVESTIGATION USING THE SERVQUAL MODEL
NALINTHIP NGOENSOONGNOEN
THE UPGRADING OF LEARNING PROFICIENCY TOWARDS THE REFORM OF THE
STUDENT-CENTERED 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
SIRIDA BURACHAT
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
JIRAPAT THOPHON
THE TERMINOLOGY OF GHOSTS IN TAI DAM
TANAMON KLINJUNDAENG
COMMUNITY CAPITALS POTENTIAL TO RESOLVE THE ISSUES FOR DEVELOPMENT
OF UNDEVELOPED VILLAGES IN SOENG SANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA
PROVINCE
SAKUL WONGKALASIN

169
185

199
216

230

243
258

NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August 2018)

9

การพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม

THE DEVELOPMENT OF PROPOSAL WRITING ABILITY OF CURRICULUM AND
INSTRUCTION GRADUATE STUDENTS USING PARTICIPATORY LEARNING
สมเกียรติ ทานอก

SOMKIAT TANOK
สมบูรณ ตันยะ
SOMBOON TANYA
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY
จังหวัดนครราชสีมา
NAKHON RATCHASIMA

บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน (Classroom action research) โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธกอนและหลัง
จัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 2) ศึกษาคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน รหัสวิชา 102681 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลองในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล
ประกอบดวย แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ แบบประเมินคุณภาพ
โครงรางวิทยานิพนธ และแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแ บบมีสว นรวม และการวิเคราะหขอ มูล
เพือ่ ตอบวัตถุประสงคการวิจยั ใชสถิตพิ นื้ ฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอางอิง คือการทดสอบคาที (T-test for dependent sample)
ผลการวิจัย มีดังนี้ 1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธกอนจัดการเรียนรู
แบบมีสวนรวม พบวา มีคะแนนเฉลี่ย 29.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.17
หลังจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมคะแนนเพิ่มขึ้นเปน 32.33 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.83 ซึ่งมีผลตางหรือ
ความกาวหนาเทากับ 3.07 คะแนน คิดเปนรอยละ 7.67 และเมือ่ เปรียบเทียบคะแนนความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
การเขียนโครงรางวิทยานิพนธกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธหลังการจัดการเรียนรูส งู กวากอนจัดการเรียนรูอ ยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คุณภาพโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรและการสอนเมื่อไดรับ
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การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายบุคคลพบวา นักศึกษา
สวนใหญ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 63.33 สามารถจัดทําโครงรางวิทยานิพนธทมี่ รี ะดับคุณภาพอยูใ นระดับ
ดีมาก และอยูในระดับดี จํานวน 11 คน และ 3) ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือมีความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: ความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ, การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม

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

บทนํา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนการศึกษาที่ใหความสําคัญสูงสุดในการเตรียมนักศึกษาใหมีความรู
และทักษะในการแสวงหาความรูดวยปญญาโดยใชกระบวนการวิจัย ดังนั้นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตร ไมวาจะเปนระดับมหาบัณฑิตทั้งแผน ก และแผน ข หรือระดับดุษฎีบัณฑิตทั้งแบบ 1 และแบบ 2
จึงมีขอ กําหนดใหนกั ศึกษาตองทําการวิจยั ทีแ่ สดงถึงความคิดริเริม่ โดยอาจทําในรูปวิทยานิพนธหรือโครงการวิจยั
ขนาดเล็ก ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ความสําเร็จของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากจะวัดจาก
ตัวมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตแลว ยังตองวัดจากคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาการของวิทยานิพนธหรือ
โครงการวิจยั ทีน่ กั ศึกษาไดจดั ทําตามขอกําหนดของหลักสูตรดวย (สุวมิ ล วองวาณิช และ นงลักษณ วิรชั ชัย, 2546)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดจดั การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษา 2541 เปนตนมา
ครอบคลุมการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในสาขา
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วิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2557, น. 7) สําหรับสาขาวิชาการศึกษานั้น ไดเปดสอนในสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ในทุกสาขาวิชาไดเปดสอนตามหลักสูตรแบบ ก (2) ซึง่ เปนหลักสูตรทีก่ าํ หนดใหเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ
โดยนักศึกษาตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดกําหนด
แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธในสวนที่นักศึกษาตองเสนอผลงานผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ ไว 3 ขั้นตอน ไดแก การเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงรางยอวิทยานิพนธ การเสนอของสอบโครงราง
ละเอียดวิทยานิพนธและการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนไดเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนมา
ผลการดําเนินการในดานระยะเวลาที่ใชในการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนนอยที่สามารถจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร กลาวคือ ใชเวลาในการศึกษา 2 ป แตนักศึกษาสวนใหญใชเวลาในการศึกษา
มากกวา 2 ป การที่นักศึกษาสวนใหญใชเวลาในการศึกษามากกวาแผนการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
โดยพบวา นักศึกษามีปญหาอุปสรรคทั้งในขั้นการเสนอขอสอบโครงรางละเอียดวิทยานิพนธ และการเสนอ
ขอสอบวิทยานิพนธ ซึ่งสาเหตุสําคัญเกิดจากอุปสรรคดานวิชาการของนักศึกษา กลาวคือ ยังไมสามารถ
เขียนโครงรางวิทยานิพนธใหมีคุณภาพตามเกณฑได และอาจารยที่ปรึกษาจําเปนตองใชเวลาในการแกไข
ปรับปรุงโครงรางใหมีคุณภาพตามเกณฑจนสามารถเสนอสอบได นอกจากอุปสรรคดานวิชาการแลว ในสวน
อุปสรรคสวนตัวของนักศึกษาแตละคนยังพบวา นักศึกษามีภาระงานประจํามาก และนักศึกษาสวนหนึ่ง
ตัดสินใจทําผลงานทางวิชาการเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงกอน (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
2557, น. 7)
ดังนัน้ เพือ่ เปนการแกไขปญหาการเขียนโครงรางวิทยานิพนธทคี่ ณ
ุ ภาพตามเกณฑทกี่ าํ หนด คณะผูว จิ ยั
ซึง่ เปนอาจารยผสู อนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงไดปรับวิธกี ารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษา
คนควาอิสระดานหลักสูตรและการสอน ใหมีเปาหมายหลักเพื่อกระตุนใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการ
เขียนโครงรางวิทยานิพนธ และสงเสริมการจัดการเรียนรูที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด โดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรูมากขึ้น อันจะทําใหนักศึกษาเกิดการสรางองคความรูดวยตนเองไดตอไป จากการปรับวิธี
จัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ คณะผูวิจัยซึ่งเปนผูรับผิดชอบการสอนตองการทราบวา การจัดการเรียนรู
แบบมีสวนรวมที่พัฒนาขึ้นจะทําใหนักศึกษามีความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธเปนอยางไร
โดยพิจาณาจากความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธกอนและหลังจากการจัดการเรียนรู
แบบมีสว นรวม และคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธทนี่ กั ศึกษาจัดทําขึน้ นอกจากนีผ้ วู จิ ยั ตองการทราบวา นักศึกษา
มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนอยางไร ซึ่งผลการวิจัยจะเปนสารสนเทศที่สําคัญในการ
พัฒนาความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษารุนตอ ๆ ไป รวมทั้งสามารถขยายผลไปยัง
นักศึกษาสาขาวิชาอืน่ ๆ อันจะสงผลใหนกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธและสําเร็จการศึกษา
ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ พัฒนาความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากอนและหลังจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
2. เพือ่ ศึกษาคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประโยชนของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบผลของการพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ โดยการ
จัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ซึ่งสามารถขยายผลไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถดานอื่น ๆ ของนักศึกษาได และอาจเปน
แนวทางใหสาขาวิชาอื่นๆ นําไปใชในการพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา
ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธและสําเร็จการศึกษาตรงตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวในหลักสูตรยิ่งขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2561)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลอง และเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียดของเครื่องมือแตละชนิด มีดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง เปนแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น
ซึง่ มีลกั ษณะและโครงสรางตามทีก่ าํ หนดในรายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (มคอ.3)
รายละเอียดของการสรางและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู และผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
แบบมีสวนรวม ดังนี้
2.1.1 การสรางและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีขั้นตอนดังนี้
1) ผูวิจัยรางรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) ในหมวดตาง ๆ ใหเปนไปตามกําหนด
ของหลักสูตร ยกเวน หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ผูวิจัยและนักศึกษาไดออกแบบกิจกรรม
การสอนรวมกัน ในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน
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2) นําแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสนอตอผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรและ
การสอนจํานวน 3 ทาน ไดแก รศ.ดร.สมพงษ สิงหะพล รศ.สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ และ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนไปไดของแผนการจัดการเรียนรู
3) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แลวนําไปใช
ในการทดลองตอไป
2.1.2 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผูวิจัยใชแนวคิดการมีสวนรวม
โดยใหนักศึกษาเขามารวมออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะหมวดที่ 5 แผนการสอนและ
การประเมินผล ซึ่งมีการดําเนินการและผลการดําเนินการ ดังนี้
1) ผู  วิ จั ย สํ า รวจความสามารถในการเขี ย นโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษา
กลุม เปาหมายในการวิจยั ซึง่ เคยเรียนวิชาเกีย่ วกับการวิจยั ทางการศึกษามาแลวหลายรายวิชา ไดแก วิธวี ทิ ยาการ
วิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรูและการเรียนการสอน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู และสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา โดยใชแบบสํารวจการเขียนโครงรางวิทยานิพนธที่ผูวิจัย
สรางขึ้น
2) ผลการวิเคราะหความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ จากการสํารวจ
ในสัปดาหแรกของการเรียนการสอนจากนักศึกษาที่เขาเรียนในวันนั้น จํานวน 26 คน พบวา นักศึกษาประเมิน
ตนเองวายังไมสามารถเขียนโครงรางวิทยานิพนธไดในหัวขอตาง ๆ มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การวิเคราะห
ขอมูล (20 คน) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (12 คน) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง การดําเนินการ
ทดลอง/การเก็บรวบรวมขอมูล กรอบแนวคิดในการวิจัย และความเปนมาและความสําคัญของปญหา (10 คน)
3) จากผลการสํารวจทีไ่ ด ผูว จิ ยั แบงกลุม นักศึกษา จํานวน 5 กลุม ชวยกันพิจารณาวา
จะใชวธิ กี ารใดบางในการพัฒนาความรูค วามสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ ซึง่ ผลการพิจารณาพบวา
มีวิธีการที่ควรใชพัฒนา 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 นักศึกษาศึกษาเอกสาร ตํารา หรือตัวอยางวิทยานิพนธ
ดวยตนเองเปนรายบุคคล โดยใชพฒ
ั นาในหัวขอ วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ กรอบแนวคิดในการวิจยั และการดําเนิน
การทดลอง รูปแบบที่ 2 นักศึกษารวมกันศึกษาเอกสาร ตํารา หรือตัวอยางวิทยานิพนธเปนกลุมยอยแลว
นําเสนอตอชั้นเรียน โดยใชพัฒนาในหัวขอ เครื่องมือที่ใชในการทดลอง และแผนปฏิบัติการวิจัย และรูปแบบ
ที่ 3 อาจารยผูสอนหรือวิทยากรบรรยายเพิ่มเติม โดยใชพัฒนาในหัวขอเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และความเปนมาและความสําคัญของปญหา จากนั้นรวมกันสรุปแผนการเรียนการสอน
4) ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันสรุปกิจกรรมตลอดภาคเรียนในชวงสัปดาหที่เหลืออยู
จํานวน 13 สัปดาห ไดแผนการเรียนการสอน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แผนการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ครั้งที่ วัน–เดือน–ป
กิจกรรม
1 10 ก.ค. 2554 อาจารยผูสอนและวิทยากรทบทวนความรูการเขียน
โครงรางวิทยานิพนธในหัวขอ
- ความเปนและความสําคัญของปญหา
- เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
- การวิเคราะหขอมูล
2 17 ก.ค. 2554 นักศึกษาแตละคนศึกษาดวยตนเองในหัวขอ
- วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
- การดําเนินการทดลอง
- กรอบแนวคิดในการวิจัย
3 31 ก.ค. 2554 นักศึกษาเขารวมพิธีไหวครูระดับบัณฑิตศึกษา
4 14 ส.ค. 2554 นักศึกษาแบงกลุมศึกษาในหัวขอ
- เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
- แผนปฏิบัติการวิจัย
5-6 21 ส.ค. 2554 นักศึกษาแตละคนปฏิบัติการพัฒนาโครงรางของ
28 ส.ค. 2554 ตนเอง
7
4 ก.ย. 2554 นักศึกษาจับคูตรวจสอบโครงรางวิทยานิพนธที่พัฒนา
ขึ้นในชั้นเรียน
8-11 11 ก.ย. 2554 นักศึกษานําเสนอโครงรางวิทยานิพนธของตนเอง โดย
18 ก.ย. 2554 มีอาจารยผูสอนเปนผูวิพากษ สัปดาหละประมาณ
25 ก.ย. 2554 6-8 คน
2 ต.ค. 2554
12 9 ต.ค. 2554 ตรวจสอบโครงรางวิทยานิพนธโดยผูทรงคุณวุฒิ/
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
13 16 ต.ค. 2554 นักศึกษาแตละคนสงโครงรางวิทยานิพนธเพื่อสอบ
โครงราง

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผสู อน/วิทยากร

นักศึกษา

นักศึกษา
กลุมนักศึกษา

นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
อาจารยผูสอน

นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ
/อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
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2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยเครื่องมือจํานวน 3 ฉบับ ไดแก
1) แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ 2) แบบประเมินคุณภาพโครงราง
วิทยานิพนธ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม รายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะ การสราง และการหาคุณภาพของเครื่องมือแตละฉบับมีดังนี้
2.2.1 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ มีลักษณะ
เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใชวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียน
โครงรางวิทยานิพนธใน 3 ประเด็น คือ 1) ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการสํารวจและกําหนดปญหาดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนในทองถิ่น จํานวน 5 ขอ 2) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมในการแกปญหา
หรือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน 5 ขอ และ 3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน
การแกปญหาดานหลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน 30
2.2.2 แบบประเมินคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
จํานวน 35 รายการ ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ของโครงรางวิทยานิพนธ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ความเปนมา
และความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจยั ความสําคัญของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั สมมุตฐิ าน
การวิจยั นิยามศัพทเฉพาะ วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ ประชากร กลุม ตัวอยาง เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั การวิเคราะห
ขอมูล แผนปฏิบัติการวิจัย บรรณานุกรม และอื่น ๆ ผูวิจัยนําแบบประเมินคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธ
ที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและวัดผลการศึกษา
2.2.3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต อ การจั ด การเรี ย นรู  แ บบมี ส  ว นร ว ม มี ลั ก ษณะเป น
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ สอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินการ
และการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนในการวิจัย
ผูว จิ ยั ไดนาํ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลทัง้ 3 ชนิดนีไ้ ปใหผทู รงคุณวุฒดิ า นการวิจยั
และวัดผลการศึกษา จํานวน 3 ทาน คือ ผศ.ดร.กิติพงษ ลือนาม ผศ.ธนวัฒน ธิติธนานันท และ ดร.ศิริพันธ
ติยะวงศสุวรรณ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ตามประเด็นที่ตองการวัด
แลวนํามาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of item objective
congruence : IOC) พบวา ไดคา IOC เทากับ 1 ทุกขอ
3. การดําเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 (มิถุนายน - ตุลาคม 2554) ผูวิจัย
ดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดวยแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนโครงรางวิทยานิพนธที่ผูวิจัยสรางขึ้นในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน
3.2 ผูว จิ ยั ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแ บบมีสว นรวม จํานวน 13 สัปดาห สัปดาหละ
5 คาบ
3.3 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวยแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนโครงรางวิทยานิพนธทผี่ วู จิ ยั สรางขึน้ ในสัปดาหสดุ ทายของการเรียนการสอน รวมทัง้ สอบถามความคิดเห็น
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
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3.4 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธทงั้ กอน
และหลังการจัดการเรียนรู และประเมินคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธ
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ คุณภาพโครงราง
วิทยานิพนธ และความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 เปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ โดยการเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของกลุมเปาหมาย ดวยการทดสอบคาที
(T-test) แบบไมเปนอิสระจากกัน (T-test for dependent samples)
4.3 การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธ ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการ
แปลความหมาย จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน ดังนี้
ชวงคะแนน
31.50 – 35.00
28.00 – 31.49
24.50 – 27.99
21.00 – 24.49
ตํ่ากวา 21 คะแนน

คะแนนรอยละ
90 – 100
80 – 89
70 – 79
60 – 69
ตํ่ากวารอยละ 60

ความหมาย
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุงเรงดวน

4.4 การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผูวิจัย
กําหนดเกณฑในการแปลความหมาย จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
หรือมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
หรือมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
หรือมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
หรือมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
หรือมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับนอยที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงรางวิทยานิพนธ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงรางวิทยานิพนธ วัดจากแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ ซึ่งเปนแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม
40 คะแนน ทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอนกอนและหลังจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
สภาพการทดลอง
กอนจัดการเรียนรู
หลังจัดการเรียนรู
* p <.05

คะแนนเต็ม
40
40

n
30
30

29.27
32.33

S.D.
3.92
3.30

t
7.59*

p
.00

จากตารางที่ 2 พบวา ในภาพรวมของคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงราง
วิทยานิพนธกอนจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม พบวา มีคะแนนเฉลี่ย 29.27 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.17
หลังจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมคะแนนเพิ่มขึ้นเปน 32.33 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.83 ซึ่งมีผลตางหรือ
ความกาวหนาเทากับ 3.07 คะแนน คิดเปนรอยละ 7.67 และเมื่อพิจารณาคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนโครงรางวิทยานิพนธในรายบุคคลของนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบมีสวนรวมพบวา กอนจัดการเรียนรู นักศึกษามีคะแนนระหวาง 23 ถึง 35 คะแนน หรือระหวางรอยละ
55.50 ถึง 87.50 หลังจัดการเรียนรู นักศึกษามีคะแนนระหวาง 62.50 ถึง 92.50 และมีความกาวหนาตั้งแต
0 ถึง 9 คะแนน หรือระหวางรอยละ 0.00 ถึง 22.50 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนโครงรางวิทยานิพนธกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยการทดสอบคาที (t-test)
ผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษามีคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธหลังการ
จัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. คุณภาพของโครงรางวิทยานิพนธ
คุณภาพของโครงรางวิทยานิพนธ วัดไดจากแบบประเมินระดับความถูกตองเหมาะสมตาม
สวนประกอบตางๆ ของโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน 35 รายการ ซึ่งเปนแบบตรวจสอบรายการ คะแนนเต็ม
35 คะแนน ประเมินจากผูป ระเมิน 2 คน นํามาหาคาเฉลีย่ คะแนนคุณภาพของโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา
แตละคนแลวเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพ ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย และระดับคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรและการสอนโดยการ
จัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ผูประเมินคนที่ 1
34
31
30
31
34
30
32
30
32
29
31
32
31
30
32
33
33
29
29
29
31
34
32
32
33
28

ผูประเมินคนที่ 2
33
31
30
32
33
30
31
31
31
29
32
33
32
31
31
32
32
29
30
30
32
33
31
32
34
29

คะแนนเฉลี่ย
33.50
31.00
30.00
31.50
33.50
30.00
31.50
30.50
31.50
29.00
31.50
32.50
31.50
30.50
31.50
32.50
32.50
29.00
29.50
29.50
31.50
33.50
31.50
32.00
33.50
28.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ลําดับที่
27
28
29
30
S.D.

ผูประเมินคนที่ 1
33
29
32
32
31.27
1.68

ผูประเมินคนที่ 2
34
30
31
31
31.33
1.37

คะแนนเฉลี่ย
33.50
29.50
31.50
31.50
31.30
1.47

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
-

จากตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือ
มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.58) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
สวนมากมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน โดยรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด
3 ลําดับแรก ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เปนแรงกระตุนใหทานมีความพยายามในการ
เขียนโครงรางวิทยานิพนธมากขึ้น ( =4.90) ไดรับคําแนะนําชวยเหลือจากอาจารยผูสอน ( = 4.86) และ
ไดรับการชี้แจงเปาหมายของรายวิชาอยางชัดเจน ( =4.76) สวนรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจตํ่าสุด
และอยูในระดับมาก จํานวน 3 ประกอบดวย สามารถดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนได
( =4.24) ไดพยายามดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอน และไดรับคําแนะนําชวยเหลือจาก
เพื่อนนักศึกษา ( =4.28)

อภิปรายผล
จากการดําเนินการวิจัยและผลการวิจัย มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปราย ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูแ บบมีสว นรวมสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธของ
นักศึกษาหลักสูตรและการสอนไดเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงรางวิทยานิพนธ
ทีส่ งู ขึน้ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก การเรียนรูแ บบมีสว นรวมในครัง้ นี้ นักศึกษามีประสบการณ
เดิมเกีย่ วกับกระบวนการวิจยั ทีเ่ คยเรียนมาแลว รวมกับกระบวนการกลุม ทีก่ อ ใหเกิดการเรียนรูเ พิม่ เติมทีน่ กั ศึกษา
ตองใชกระบวนการคิดวิเคราะห และสังเคราะหเปนความรู สรุปเปนภาษาทีถ่ า ยทอดตามความเขาใจของตนเอง
ซึง่ ถือวาเปนกระบวนการปอนกลับทีท่ าํ ใหนกั ศึกษาไดประเมินและตรวจสอบตนเองวาเขาใจและรูเ รือ่ งมากนอย
เพียงใด และเปนไปตามองคประกอบของการเรียนรูเชิงประสบการณในขั้นตอนการสะทอนและอภิปราย
รวมทั้งในขั้นตอนของการประยุกตแนวคิด นักศึกษาไดพัฒนาการสรางความรูจากการสรุปที่เปนความรู
ที่กระจางชัดสามารถนําไปใชได ดังจะเห็นไดจากผลงานการเขียนโครงรางวิทยานิพนธที่อยูในระดับดีมาก
ของนักศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยหลายๆ เรื่อง ที่พบในลักษณะเดียวกันวา การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได เชน ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา (2553) จิราภรณ ชูวงศ และ ปฏิญญา
กองสกุล (2555) นิภา กิมสูงเนิน (2557) อานนท พึ่งสาย และ ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล (2557)
2. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู พบวา
20
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ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนมากมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุดเชนเดียวกัน โดยรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก ประกอบดวย การจัดการเรียน
การสอนในลักษณะนี้เปนแรงกระตุนใหนักศึกษามีความพยายามในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธมากขึ้น
รวมทั้งไดรับคําแนะนําชวยเหลือจากอาจารยผูสอน และนักศึกษาไดรับการชี้แจงเปาหมายของรายวิชา
อยางชัดเจน ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษากําลังอยูในขั้นตอนที่จะเสนอเพื่อสอบโครงรางวิทยานิพนธ
ตามกํ า หนดในแผนการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ทํ า ให เ กิ ด แรงกระตุ  น ที่ สํ า คั ญ ในการอยากสํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ตามกําหนดเวลา และในการจัดการเรียนการสอนไดมอี าจารยทปี่ รึกษาและอาจารยผสู อนใหคาํ ชีแ้ นะอยางตอเนือ่ ง
สวนรายการทีน่ กั ศึกษามีความพึงพอใจตํา่ กวารายการอืน่ ๆ ไดแก ความสามารถในการดําเนินการตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนที่กําหนดไว รวมทั้งความพยายามดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอน และ
การไดรบั คําแนะนําชวยเหลือจากเพือ่ นนักศึกษา ทัง้ นีผ้ ลการวิจยั ดังกลาวตรงกับสถานการณจริง อาจเนือ่ งมาจาก
ความพรอมของนักศึกษาที่เปนนักศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งมีภาระงานสอนประจําทุกวันในเวลาราชการ ทําให
การดําเนินการตามแผนที่ตองศึกษาคนควาเพิ่มเติมทําไดไมเต็มที่เทาที่ควร และนักศึกษาแตละคนตางมุง
ที่จะพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธของตน ทําใหไมสามารถชวยเหลือเพื่อน ๆ ไดมากนัก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ควรมีการวางแผนหรืออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยจัดสรรเวลาใหกับนักศึกษามีการคนควา
ในชั่วโมงเรียน และทํางานในประเด็นที่กําลังศึกษาใหสําเร็จภายในชั่วโมงเรียนใหมากที่สุด
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู  แ บบมี ส  ว นร ว มในเนื้ อ หาอื่ น ๆ โดยเน น รายวิ ช า
ที่ตอเนื่องจากรายวิชาที่นกั ศึกษามีประสบการณแลว
2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ
เพื่อจะไดทราบผลของปจจัยนั้น ๆ อันจะนํามารวมกันวางแผนใหนักศึกษามีความสามารถในการเขียนโครงราง
วิทยานิพนธรวมทั้งรายงานการวิจัยตอไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีส้ าํ เร็จไดดว ยความอนุเคราะหและสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย ประกอบดวย 1) ผูท รงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก รศ.ดร.สมพงษ สิงหะพล, รศ.สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ, ผศ.ดร.สิรินาถ
จงกลกลาง, ผศ.ดร.กิติพงษ ลือนาม, ผศ.ธนวัฒน ธิติธนานันท และ ดร.ศิริพันธ ติยะวงศสุวรรณ ที่ไดประเมิน
และใหขอเสนอแนะในการปรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย จํานวน 30,000 บาท และ 3) นักศึกษาสาขาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เปนกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ทุกคน ที่ใหความรวมมือ
รวมใจดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรวมกันออกแบบแผนการเรียนการสอนเปนอยางดี ซึ่งคณะผูวิจัย
หวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยเรื่องนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่เกี่ยวของกับการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับ
การประยุกตใชในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสรางโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2) เพือ่ ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ กับขอมูลเชิงประจักษ 3) เพือ่ ยืนยัน
ขอมูลกับผูมีสวนไดสวนเสียและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ชระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสมวิธี โดยเก็บขอมูลจากผูบ ริหารและบุคลากรทีเ่ กีย่ วของในการจัดบริการ
ดานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล จํานวน 452 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม มีคา ความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถาม 0.97 โดยวิเคราะหความสัมพันธของสมการโครงสรางและทําการตรวจสอบความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ทําการยืนยันขอมูลและขอเสนอแนะเชิงนโยบายสุขภาพดานการแพทย
แผนไทยกับผูม สี ว นไดเสียในการจัดบริการสุขภาพ ผลการวิจยั สรุปไดดงั นี้ 1) โมเดลการวิจยั ประกอบดวยตัวแปร
ที่มีอิทธิพลทางตรงคือการจัดการเชิงกลยุทธ (0.45) การสื่อสารในองคการ (0.30) แรงจูงใจในงาน (0.17)
กับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (0.67) แรงจูงใจในงาน (0.09) โดยตัวแปร
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ทีม่ อี ทิ ธิพลรวมสูงสุดคือ ภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลง (0.67) การจัดการเชิงกลยุทธ (0.45) การสือ่ สารในองคการ
(0.30) และแรงจูงใจในงาน (0.26) ตามลําดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโมเดลสมการโครงสรางสามารถอธิบาย
คาความแปรปรวนของประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพได รอยละ 64.70 2) โมเดลการวิจัยมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาคาสถิติ =114.61, df=93, /df=1.23, p=0.06, CFI=0.99,
TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02 และ 3) ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพ
ดานการแพทยแผนไทย หนวยงานในระดับนโยบายโดยเฉพาะอยางยิ่งทีมผูบริหารของโรงพยาบาลชุมชน
ควรใหความสําคัญมุงนําการจัดการเชิงกลยุทธและนําองคประกอบของกลยุทธตนทุนตํ่า กลยุทธการสราง
ความแตกตาง และกลยุทธมุงเนน มาปรับปรุงประสิทธิผลองคการ
คําสําคัญ : ประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ, การแพทยแผนไทย

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 =114.61, df=93,
/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
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บทนํา
ภายใตสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงของโลกาภิวตั นซงึ่ สงผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาของหลายประเทศ
ในอนาคต ประเทศตาง ๆ จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหเหมาะสมในขณะทีก่ ารทบทวน
ผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมาหลายประเทศไดสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการบริหารจัดการประเทศที่ไมเอื้อตอการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งยังมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทําใหปญหาตางๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต
จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556)
ระบบบริการสุขภาพเปนโครงสรางหนึ่งของสังคมที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการแพทยแผน
ปจจุบันที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย แตก็มีขอจํากัดและมีผลกระทบตอรายจายดานสุขภาพ
ของประเทศ ทั้งนี้เพราะการแพทยแผนปจจุบัน ใชองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทย ยาและเวชภัณฑ
ซึง่ มีราคาสูงและนําเขาจากตางประเทศ นอกจากนีก้ ารแพทยแผนปจจุบนั ยังไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในการรักษาโรคเรื้อรัง โรคที่ตองบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพเปนเวลายาวนาน โดยเฉพาะ
กลุม ผูพ กิ ารและผูส งู อายุ (กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2550)
และจากการเพิ่มขึ้นและความสลับซับซอนของปญหาสาธารณสุข สงผลใหหนวยบริการสุขภาพ ไดแก
โรงพยาบาล และศูนยสุขภาพตาง ๆ กําลังเผชิญกับความทาทายในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในการ
บริหารจัดการดานบริการสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
นับตั้งแต พ.ศ. 2545 องคการอนามัยโลกไดสรางความตระหนักตอความสําคัญของการแพทยดั้งเดิม
และการแพทยทางเลือกกวางขวางขึ้น ซึ่งมียุทธศาสตรในการบูรณาการแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือก
เขาสูร ะบบสาธารณสุขแหงชาติ พัฒนาการแพทยดงั้ เดิมและการแพทยทางเลือกบนพืน้ ฐานดานความปลอดภัย
เพิ่มการเขาถึงและความสามารถในการใชประโยชนของการแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือก และสงเสริม
การใชประโยชนการแพทยดงั้ เดิมและการแพทยทางเลือกอยางเหมาะสมทัง้ ผูใ หบริการและผูร บั บริการ ตลอดจน
ไดสงเสริมใหประเทศสมาชิกมีนโยบายใหความสําคัญกับการแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือก ที่เนน
การสงเสริมใชทรัพยากรทางการแพทยภายในประเทศ (World Health Organization, 2013)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 4-12 (พ.ศ. 2520-2564) ไดมุงเนนใหมีการ
พัฒนาการแพทยดั้งเดิมหรือการแพทยแผนไทยขึ้น โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544) ซึง่ ไดระบุใหมกี ารผสมผสานการใหบริการดานการแพทยแผนไทยในระบบบริการสาธารณสุข
ของรัฐทุกระดับเพือ่ ใหเปนทางเลือกใหมสาํ หรับประชาชนทีม่ ารับบริการดานสุขภาพและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดระบุถึงเรื่องการแพทยแผนไทยไวอยางชัดเจนทั้งในสวนของ
เปาหมายในการพัฒนาสุขภาพ โดยจะเนนการสรางกลไกการบริหารจัดการขอมูลยกระดับภูมิปญญาไทย
ใหมสี ถานะและใชประโยชนไดทดั เทียมกับภูมปิ ญ
 ญาสากลโดยการสรางระบบวิธวี จิ ยั และพัฒนาภูมปิ ญ
 ญาไทย
ใหเขมแข็งและการผสมผสานเขาสูระบบการศึกษาและระบบบริการสาธารณสุขในทุกระดับ โดยเฉพาะในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเปาหมายสําคัญคือการพัฒนาสุขภาพไทย
ไปสูระบบสุขภาพพอเพียงสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดใหมีทางเลือกสุขภาพ
ทีห่ ลากหลาย อีกทัง้ พัฒนาใหการแพทยแผนไทยเปนแนวทางในการสงเสริมประชาชนใหมสี ขุ ภาพดี ซึง่ ในปจจุบนั
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มีผูใหความสนใจดานการแพทยแผนไทยเพิ่มมากขึ้นทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และภาคีเครือขายดานสุขภาพใชแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ เปนกรอบชี้นําทิศทางการพัฒนาดานสุขภาพ
ของประเทศ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพบนพื้นฐานแพทยแผนไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ฉบับลงประชามติ มาตรา 55 บัญญัตไิ ววา รัฐตองดําเนินการ
ใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพ้ืนฐาน
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด รัฐตองพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ,
2560) นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มียุทธศาสตร
การสรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่ มลาในสังคมครอบคลุมทุกพืน้ ที่ กระทรวง สาธารณสุขไดจดั ทําแผน
พัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมียุทธศาสตรสรางความเปนธรรม ลดความ
เหลือ่ มลํา้ ในระบบบริการสุขภาพ ไดวางมาตรการและแนวทางการพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถของหนวยบริการ
ทุกระดับ ในการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (คณะกรรมการอํานวยการ
จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ, 2559)
กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมนี โยบายทีส่ าํ คัญใหสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ชุมชน ซึ่งเปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ตั้งอยูในระดับอําเภอ ไดจัดบริการสุขภาพทั้งในดานการรักษา
พยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพ ซึ่งนับวาเปนหนวยงานที่สําคัญที่ใหบริการสุขภาพ
ประชาชน โดยไดบูรณาการผสมผสานการแพทยแผนไทยเขาสูระบบบริการสุขภาพ และไดเรงรัดดําเนินการ
เพื่อใหบริการดานการแพทยแผนไทยเขาสูระบบประกันสุขภาพใหไดมาตรฐาน ตลอดจนเพื่อเปนการเขาถึง
บริการดานการแพทยแผนไทย และเปนทางเลือกในการใชบริการสุขภาพสําหรับประชาชน โดยมีการสนับสนุน
การใชยาสมุนไพรในการดูแลรักษาอาการเจ็บปวยทีไ่ มรนุ แรง ใชการนวดในการรักษาอาการปวดเรือ้ รังแทนการ
ใชยาแผนปจจุบัน ซึ่งทําใหลดอันตรายและผลขางเคียงจากการใชยาแผนปจจุบันเกินความจําเปน รวมทั้ง
จากนโยบายการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย สงผลทําใหลดจํานวนคาใชจายทางดาน
สุขภาพ ทัง้ ในระดับครัวเรือน และประเทศชาติโดยรวม (กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข, 2553)
จากสภาพปญหาของระบบริการสุขภาพภาครัฐ ที่ถูกจํากัดดวยทรัพยากร ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข
จึงไดบูรณาการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาลทุกระดับใหมีความหลากหลาย ไมวาจะเปน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตลอดจนมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดบริการดานการ
แพทยแผนไทยในโรงพยาบาลทุกแหง แตพบวายังมีความเหลือ่ มลํา้ ของผลการดําเนินงานการจัดบริการสุขภาพ
ของโรงพยาบาลแตละแหงเปนอยางมากทั้งที่ภาครัฐไดใหการสนับสนุนมาโดยตลอด (Vadhnapijyakul,
2011) นอกจากนี้ยังพบวามีขอจํากัดและปญหาตอการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแพทยแผนไทยทั้งในดาน
ประสิทธิผลตลอดจนการบรรลุเปาหมายของมาตรฐานการจัดบริการ และขาดความเชื่อมโยงการบูรณาการ
(สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2552) จากสภาพดังกลาว นับไดวา เปนการสะทอนถึงปญหาทีส่ าํ คัญ
ในการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยทีย่ งั ไมบรรลุประสิทธิผลของการจัดบริการสุขภาพดานการแพทย
แผนไทย
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อยางไรก็ตาม องคการหรือหนวยงานทีม่ ปี ระสิทธิผลในการจัดบริการหรือการปฏิบตั งิ านตามเปาหมายนัน้
มีหลายปจจัยที่เกี่ยวของ อาทิเชน จากการศึกษาของ วิเชียร วิทยอุดม (2551) ไดทําการศึกษาวิจัย พบวา
ภาวะผูนําเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการซึ่งองคการจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
ในการดําเนินงานนัน้ ปจจัยทีส่ าํ คัญ ก็คอื ภาวะผูน าํ ถาองคการใดไดผนู าํ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพก็จะสามารถบริหารงาน
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตลอดจนทํากิจกรรมตาง ๆ ในองคการใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี นอกจากนี้
Pounder (2001) ไดทําการศึกษาถึงรูปแบบของภาวะผูนําที่มีผลตอประสิทธิผลขององคการ พบวา รูปแบบ
ภาวะผูนําที่มีผลตอประสิทธิผลองคการ ไดแก รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational
leadership) ซึ่งประกอบดวย 4 ลักษณะดังนี้ 1) ผูนําตองมีบารมี (Charisma) ที่มีความสามารถพิเศษในการ
โนมนาวดึงดูดใจผูอื่น 2) ผูนําที่มีการจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดัน (Inspirational motivation)
3) ผูนําที่คํานึงถึงตัวตนของบุคลากร (Individual consideration) 4) ผูนําที่สามารถกระตุนความคิดผูตาม
(Intellectual stimulation) นอกจากนี้ เยาวภา ปฐมศิริกุล (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแบบจําลอง
ปจจัยความสําเร็จการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย พบวาปจจัยดานกลยุทธ
ปจจัยดานระบบบริหารการจัดการมีผลสัมฤทธิ์ตอการดําเนินงานของโรงพยาบาล นอกจากนี้ ธกรศักดิ์
พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ไดทําการศึกษา พบวาปจจัยดานการจูงใจ มีผลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน กลาวคือเมื่อพนักงานไดรับแรงจูงใจในการทํางาน ปจจัยการจูงใจที่สูงขึ้น ยอมทําใหผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับ กาญจนา ศิริเจริญวงศ, จริยา ชื่นศิริมงคล และ
ลักขณา ยอดกลกิจ (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทํางานที่มีตอความ
พึงพอใจในบรรยากาศองคการของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตรเกือ้ การุณย ผลการศึกษา พบวา ความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรแฝงแรงจูงใจในการทํางาน มีความสัมพันธในทิศทางบวกและโมเดลแรงจูงใจในการทํางาน
มีความสอดคลองกับขอมูล เชิงประจักษ นอกจากนี้ Casey and Wallis (2011) ไดทําการศึกษาพบวา
การสือ่ สารขอมูลทางการพยาบาลทีม่ ขี อ มูลทีถ่ กู ตอง แมนยํา รวดเร็ว ขอมูลไดใจความ สงผลใหเกิดประสิทธิผล
การจัดบริการพยาบาลที่ดี
ในการประเมินประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลนั้นจะพิจารณาจากความสามารถ
ของโรงพยาบาลหรือองคการ (Organization capability) โดยการผสมผสานระหวางสินทรัพย บุคลากร
กระบวนการ ความสามารถในการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายในการจัดบริการสุขภาพ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ และทําการสังเคราะหตัวแปร
สังเกตไดของการประเมินประสิทธิผล 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการบรรลุเปาหมายการจัดบริการ 2) ดานความ
สามารถในการปรับตัว 3) ดานการบูรณาการ
ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอประสิทธิผล
การจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลในการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล
ชุมชน รวมทัง้ เปนขอเสนอแนวทางประกอบการตัดสินใจใหกบั ผูบ ริหาร ในการจัดบริการสุขภาพดานการแพทย
แผนไทยตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจในงาน
การสือ่ สารในองคการ และการจัดการเชิงกลยุทธ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทย
แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ
3. เพื่อยืนยันโมเดลการวิจัยกับผูมีสวนไดเสีย และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสุขภาพ
ดานการแพทยแผนไทย

ประโยชนของการวิจัย
1. ทางวิ ช าการสามารถอธิ บ ายถึ ง ความสั ม พั น ธ เชิ ง สาเหตุ ข องป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ล
การจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน
2. สามารถนําผลการวิจัยและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย นําไปประยุกตใชในการวางแผน สงเสริม
สนั บ สนุ น เพื่ อ การพั ฒ นาระบบการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพด า นการแพทย แ ผนไทยของโรงพยาบาลชุ ม ชน
ใหมีประสิทธิผลบรรลุเปาหมายในการจัดบริการสุขภาพ
กรอบโมเดลการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผูนําองคการ แรงจูงใจในงาน การสื่อสารในองคการ
การจัดการเชิงกลยุทธ และประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ
ดานการแพทยแผนไทย ตลอดจนการศึกษาขอมูลในบริบทจริงโดยการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
(Key informant) ในพื้นที่ตนแบบดีเดน ทําใหทราบขอมูลปจจัยพื้นฐานสําคัญอันเปนที่มาของตัวแปรในการ
กําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่องโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
การจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ดังภาพประกอบที่ 1
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ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการ
แพทยแผนไทย ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ใชระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสมวิธี (Mixed method research) เพือ่ ใหเกิดความครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค ไดกําหนดวิธีการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตการศึกษา
1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัย
ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และทําการศึกษาขอมูลในบริบทจริงเพื่อหาปจจัยที่เกี่ยวของ
ในการจัดบริการสุขภาพ (ในพื้นที่ตนแบบดีเดนดานการแพทยแผนไทย) โดยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะห ขอบเขตดานเนื้อหา
ที่เกี่ยวของไดดังนี้ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลองคการ (Hoy & Miskel, 2001) แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Avolio, Brance, David, Waldman, & Walter, 1988) แนวคิด ทฤษฎี แรงจูงใจในงาน
(Herzberg, 1959) แนวคิด ทฤษฎี การสื่อสารในองคการ (Cook & Hunsaker, 2001) แนวคิด ทฤษฎี
การจัดการเชิงกลยุทธ (Aaker, 2001) และ บริบทของระบบบริการสุขภาพและการแพทยแผนไทย (สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2552)
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1.2 ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ จําแนกไดดังนี้
ตัวแปรแฝง (Latent variable) 4 ดาน ไดแก
1.2.1 ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตได (Oobserved
variable) 4 ลักษณะ ไดแก 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3) การคํานึงถึง
ปจเจกบุคคล 4) การกระตุนเชาวนปญญา
1.2.2 ดานแรงจูงใจในงาน ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตได (Observed variable) 5 ดาน
ไดแก 1) ความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล 2) การไดรับการยอมรับนับถือ 3) ความกาวหนา 4) คาตอบแทน
5) สภาพการทํางาน
1.2.3 ดานการสื่อสารในองคการซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตได (Observed variable)
3 รูปแบบ ไดแก 1) การสือ่ สารจากระดับบนลงลาง 2) การสือ่ สารจากระดับลางขึน้ บน 3) การสือ่ สารตามแนวนอน
1.2.4 ดานการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตได (Observed variable)
3 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธตนทุนตํ่า 2) กลยุทธการสรางความแตกตาง 3) กลยุทธมุงเนน
1.2.5 ดานประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย ซึง่ ประกอบดวยตัวแปร
สังเกตได (Observed-variable จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการบรรลุเปาหมายการจัดบริการ 2) ดานความ
สามารถในการปรับตัว 3) ดานการบูรณาการ
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
จํานวนประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก โรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ซึ่งกระจายอยูในระดับอําเภอ ในจํานวน 12 จังหวัด รวมทั้งสิ้น จํานวน 156 แหง (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 113 แหง โดยใชการคัดเลือก
กลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) การวิจัยครั้งนี้เปนการเคราะหหา
ความสัมพันธของโมเดลสมการโครงสราง โดยใชเกณฑการกําหนดขนาดตัวอยางของ Hair, Anderson,
Tatham and Black (1998) ที่เสนอวา เกณฑขั้นตํ่าในการกําหนดขนาดตัวอยางในการวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสราง (SEM) ใชผูตอบ 5-10 คนตอพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 1 ตัว สําหรับโมเดล
ในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 43 พารามิเตอร ดังนั้นจึงตองมีกลุมเปาหมาย
ในการตอบแบบสอบถามซึง่ เปนเกณฑขนั้ ตํา่ ไมควรนอยกวา 430 คน สําหรับในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ดรบั แบบสอบถาม
ที่สมบูรณที่นํามาวิเคราะหขอมูล จํานวน 452 คน
3. เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) และทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยจําแนกเปน 2 วิธี ดังนี้
3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
ดานเครื่องมือ จํานวนทั้งหมด 5 ทาน เพื่อตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค
ที่กําหนดซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00
3.2 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวนําไปทดลองใช
(Try out) ในนอกพื้นที่ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน (Burn & Grove, 2001) จากนั้นหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามโดยหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า ของคอนบาค กํ า หนดค า ความเที่ ย งที่ ย อมรั บ ได ตั้ ง แต
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0.70 ขึ้นไป พบวาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีคา 0.96
ดานแรงจูงใจในงาน มีคา 0.93 ดานการสื่อสารในองคการ มีคา 0.93 ดานการจัดการเชิงกลยุทธ มีคา 0.90
และดานประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ มีคา 0.94
4. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย โดยดําเนินการ ดังนี้
1.1 ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ถึงปจจัยที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพ
ในองคการที่เกี่ยวของ จากเอกสาร คูมือวิชาการ งานวิจัยในประเทศ และตางประเทศ
1.2 ลงศึกษาขอมูลในบริบทจริง เพือ่ หาปจจัยทีเ่ กีย่ วของทีม่ อี ทิ ธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการ
โดยเก็บขอมูลในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ตนแบบดีเดนดานการแพทยแผนไทย
1.3 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะห มาสรางกรอบแนวคิดการวิจัย
ระยะที่ 2 การสรางเครื่องมือการวิจัย โดยดําเนินการ ดังนี้
2.1 ทําการสรางแบบสอบถามการวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นปญหาการวิจัย
2.2 ทําการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือการวิจยั ดานความเทีย่ งตรง คาความเชือ่ มัน่ จากผูเ ชีย่ วชาญ
จํานวน 5 ทาน และทําการทดลองใชเครื่องมือ (Try out) เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหสมบูรณที่สุด
ระยะที่ 3 การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
โดยการวิเคราะหขอมูลโมเดลสมการโครงสราง (SEM) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน วิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน วิเคราะหขนาดอิทธิพล โดยการหาขนาดอิทธิพลทีป่ รากฏในโมเดลการวิจยั วิเคราะหอทิ ธิพลทางตรง
อิทธิพลทางออม อิทธิพลรวม และตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับขอมูลเชิงประจักษ
ระยะที่ 4 การยืนยันโมเดลการวิจัย ดังนี้
โดยการสัมภาษณกับผูมีสวนไดเสียในการจัดบริการไดแก ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการที่เกี่ยวของ
ดานการแพทยแผนไทย และตัวแทนผูรับบริการ
ระยะที่ 5 การอภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัย
ผลการวิจัย
การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ สามารถ
แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาสถิติความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ
คาดัชนีตรวจสอบความสอดคลอง
P-value
คาไคสแควรสัมพัทธ ( /df)
Comparative Fit Index (CFI)
Tucker – Lewis Index (TLI)

เกณฑ
> 0.05
< 2.00
> 0.95
> 0.95

คาสถิติ
0.06
1.23
0.99
0.99

ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
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ตารางที่ 1 (ตอ)
คาดัชนีตรวจสอบความสอดคลอง
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized RMR (SRMR)

เกณฑ
< 0.05
< 0.05

คาสถิติ
0.02
0.02

ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา
มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบไดแก คา =
114.61, df=93 /df 1.23, p=0.06, CFI=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02
การยืนยันโมเดลการวิจัยกับผูมีสวนไดเสีย และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสุขภาพ
ดานการแพทยแผนไทย แสดงผลการวิจัยดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงคานํ้าหนักองคประกอบ ของตัวแปรสังเกตได ของโมเดลสมการโครงสราง (SEM)
ตัวแปรแฝง
F1

F2

F3

F4

F5

นํ้าหนักองคประกอบ
มาตรฐาน ( )
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (TL1)
0.59
การสรางแรงบันดาลใจ (TL2)
0.60
การคํานึงถึงปจเจกบุคคล (TL3)
0.59
การกระตุนเชาวนปญญา (TL4)
0.67
ความสําเร็จในงานที่ทํา (M05)
0.71
การไดรับการยอมรับนับถือ (MO6)
0.83
ความกาวหนา (MO7)
0.67
คาตอบแทน (MO8)
0.60
สภาพการทํางาน (MO9)
0.70
การสื่อสารจากระดับบนลงลาง (CO10)
0.84
การสื่อสารจากระดับลางขึ้นบน (CO11)
0.83
การสื่อสารตามแนวนอน (CO12)
0.78
กลยุทธตนทุนตํ่า (SM13)
0.65
กลยุทธการสรางความแตกตาง (SM14)
0.86
กลยุทธมุงเนน (SM15)
0.73
การบรรลุเปาหมายการจัดบริการ (EF16)
0.96
ความสามารถในการปรับตัว (EF17)
0.82
0.68
การบูรณาการ (EF18)
ตัวแปรสังเกตได

* p< 0.05
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S.E.

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
0.01
0.02
0.03

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
52.06
39.22
22.84

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
0.82
0.67
0.46

จากตารางที่ 2 เมื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตได ดังนี้
1. ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน ( ) ของตัวแปร
สังเกตได ทั้ง 4 ตัว พบวานํ้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตได
มีนํ้าหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ การกระตุนเชาวนปญญา ( =0.67) การสรางแรงบันดาลใจ ( =0.60)
การคํานึงถึงปจเจกบุคคล ( =0.59) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ( =0.59) ตามลําดับ
2. ดานแรงจูงใจในงาน เมื่อพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน ( ) ของตัวแปรสังเกตไดทั้ง
5 ตัว พบวานํ้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตไดมีนํ้าหนัก
ความสํ า คั ญ สู ง ที่ สุ ด คื อ การได รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ( =0.83) ความสํ า เร็ จ ในงานที่ ทํ า ( =0.71)
สภาพการทํางาน ( =0.70)ความกาวหนา ( =0.67) และคาตอบแทน ( =0.60) ตามลําดับ
3. ดานการสื่อสารในองคการ เมื่อพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน ( ) ของตัวแปร
สังเกตได ทั้ง 3 ตัวพบวานํ้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตได
มีนํ้าหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ การสื่อสารจากระดับบนลงลาง ( =0.84) การสื่อสารจากระดับลางขึ้นบน
( =0.83) และการสื่อสารตามแนวนอน ( =0.78) ตามลําดับ
4. ดานการจัดการเชิงกลยุทธ เมื่อพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน ( ) ของตัวแปร
สังเกตได ทั้ง 3 ตัว พบวานํ้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตได
มีนํ้าหนักความสําคัญสูงที่สุดคือ กลยุทธการสรางความแตกตาง ( =0.86) กลยุทธมุงเนน ( =0.73) และ
กลยุทธตนทุนตํ่า ( =0.65) ตามลําดับ
5. ดานประสิทธิผลการจัดบริการ เมื่อพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน ( ) ของตัวแปร
สังเกตได ทั้ง 3 ตัว พบวานํ้าหนักของตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรสังเกตได
มีนํ้าหนักความสําคัญสูงที่สุด คือการบรรลุเปาหมายการจัดบริการ ( =0.96) ความสามารถในการปรับตัว
( =0.82) และการบูรณาการ ( =0.68) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ตอประสิทธิผลการจัดบริการดานการ
แพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน (F5)
ตัวแปร
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (F1)
แรงจูงใจในงาน (F2)
การสื่อสารในองคการ (F3)
การจัดการเชิงกลยุทธ (F4)

อิทธิพล
ทางตรง
(DE)
0.17
0.30
0.45

อิทธิพลทางออม (IE)
F2

F2F3

F3

F4

อิทธิพลรวม
(TE)

0.15
-

0.08
-

0.16
0.09
-

0.28
-

0.67
0.26
0.30
0.45
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จากตารางที่ 3 การวิเคราะหขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของโมเดล
ความสั ม พั น ธ เชิ ง สาเหตุ ข องป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด บริ ก ารด า นการแพทย แ ผนไทย
ของโรงพยาบาลชุมชน เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพล พบวา ขนาดอิทธิพลมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ลําดับขนาดอิทธิพลจากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ อิทธิพลทางตรงไดแก ดานการจัดการเชิงกลยุทธ
(0.45) ดานการสื่อสารในองคการ (0.30) ดานแรงจูงใจในงาน (0.17) ขนาดอิทธิพลทางออม ไดแก
ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (0.67) ดานแรงจูงใจในงาน (0.09) และขนาดอิทธิพลรวมสูงสุด ไดแก
ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (0.67) การจัดการเชิงกลยุทธ (0.45) การสื่อสารในองคการ (0.30) และ
แรงจู ง ใจในงาน (0.26) ตามลํ า ดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาโมเดลสมการโครงสร า ง พบว า สามารถอธิ บ าย
คาความแปรปรวนของประสิทธิผลการจัดบริการแพทยแผนไทยได รอยละ 64.70 จากการวิเคราะห
ค า นํ้ า หนั ก องค ป ระกอบ เส น อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปร และการวิเคราะหแสดงความสัมพันธระหวางโมเดล
สมการโครงสราง สามารถเขียนภาพประกอบ ไดดงั ภาพที่ 2

=114.61, df=93, /df=1.23, p=0.06, CFI=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02
ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทย
แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการวิจัย
พบวา 1) ดานภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลง มีอทิ ธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย
ของโรงพยาบาลชุมชน โดยมีคาอิทธิพลทางออม เทากับ 0.67 ที่ระดับ 0.05 อภิปรายผลไดวาอาจเปนเพราะ
พฤติกรรมของผูนําของโรงพยาบาลชุมชน แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสามารถในการ
บริ ห ารจั ด การหรื อ การทํ า งานที่ เ ป น ระบบทํ า ให เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านที่ มี ศั ก ยภาพส ง ถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ที่มีประสิทธิผลตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรา โพธิ์พุม (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอ
การบริหารงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พบวาปจจัยดานภาวะผูนําเปนปจจัยที่สงผล
ต อ การบริ ห ารงานและประสิ ท ธิ ผ ลของโรงพยาบาล 2) ด า นแรงจู ง ใจในงาน มี อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ล
การจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน โดยมีคา อิทธิพลทางตรงสูงเปนอันดับสาม
เทากับ 0.17 ที่ระดับ 0.05 อภิปรายผลไดวาอาจเปนเพราะโรงพยาบาลชุมชนมีการสรางแรงจูงใจในงานและ
ใหความสําคัญในความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนา คาตอบแทน
และสภาพการทํางาน ทําใหแรงจูงใจงาน เปนปจจัยทีม่ ผี ลตอประสิทธิผลของการจัดบริการสุขภาพ ซึง่ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ฉัตรา โพธิ์พุม (2556) ไดศกึ ษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานของโรงพยาบาลบานแพว
(องค ก ารมหาชน) พบว า ป จ จั ย ด า นแรงจู ง ใจในงานเป น ป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงพยาบาล
3) ด า นการสื่ อ สารในองค ก าร มี อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพด า นการแพทย แ ผนไทย
ของโรงพยาบาลชุมชน โดยมีอทิ ธิพลทางตรงสูงเปนอันดับสอง มีคา เทากับ 0.30 อภิปรายผลไดวา อาจเปนเพราะ
โรงพยาบาลชุมชนมีระบบการสือ่ สารภายในองคการทีช่ ว ยสรางความเขาใจในนโยบายของการจัดบริการสุขภาพ
ดานการแพทยแผนไทยเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยมีทั้งการสื่อสารจากระดับบนลงลาง
การสือ่ สารจากระดับลางขึน้ บนและการสือ่ สารตามแนวนอน ซึง่ โรงพยาบาลสวนใหญไดปรับใชตามสถานการณ
เพื่อใหการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และสงผลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Yates (2006) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิผลการสื่อสารภายในองคกร
พบวาปจจัย ดานการสื่อสารภายในองคกร มีผลตอความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานขององคกร
และ 4) ดานการจัดการเชิงกลยุทธ มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย
ในโรงพยาบาลชุมชน โดยมีอทิ ธิพลทางตรงมากทีส่ ดุ มีคา เทากับ 0.45 อภิปรายผลไดวา อาจเปนเพราะเนือ่ งจาก
ปจจุบันโรงพยาบาลชุมชนไดนําเอากระบวนการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธมาใช สามารถกําหนดทิศทาง
การดําเนินงานขององคการไดอยางเหมาะสม ทําใหเกิดประสิทธิผลตอองคการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวภา ปฐมศิริกุล (2552) ไดศึกษาเรื่องกลยุทธการตลาดบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลในประเทศไทย พบวาปจจัยการจัดการเชิงกลยุทธการตลาดบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
โดยภาพรวมที่มีความสําคัญมากที่สุดไดแก การจัดการกลยุทธดานกระบวนการ
ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM) พบวา โมเดลการวิจัยมีความตรงเชิงโครงสราง
และมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคา =114.61, df=93 /df=1.23,
p=0.06, CFI=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.02 โมเดลการวิจัยมีความสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 1) การกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษาและ
นํามาวิเคราะห สังเคราะห จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางโมเดลในการวัดตัวแปรแฝง
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แตละตัวทีผ่ า นการทบทวนดวยเหตุและผลอยางรอบคอบ จึงทําใหโมเดลการวัดมีความตรงและมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 2) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใหความสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยไดเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญดวยตนเอง และไดอธิบายใหกลุมผูชวยวิจัยเขาใจ
ในการเก็บแบบสอบถามตลอดจนขนาดของกลุมตัวอยางมีขนาดใหญตามขอตกลงของการใชสถิติขั้นสูง
มาทําการวิเคราะหขอมูลโมเดลสมการโครงสรางในการวิจัย และ 3) การวิเคราะหขอมูลและการปรับโมเดล
(Modification indices) ผูวิจัยไดใชวิธีวิเคราะหโมเดลสมการโครงราง (SEM) เพื่อวิเคราะหตัวแปรเชิงสาเหตุ
ที่สัมพันธกันและมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการดานการแพทยแผนไทย เปนวิธีการวิเคราะหขอมูล
ที่มีความเหมาะสม สามารถลดความคลาดเคลื่อนและขอผิดพลาดในการสรุปผลการวิจัย

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานแรงจูงใจในงาน ดานการสื่อสาร
ในองคการ ดานจัดการเชิงกลยุทธ ตางสงผลมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพดานการแพทย
แผนไทย อย า งไรก็ ต ามป จ จั ย ที่ มี ข นาดอิ ท ธิ พ ลทางตรงมากที่ สุ ด คื อ ป จ จั ย ด า นการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ
ซึ่งประกอบดวยกลยุทธตนทุนตํ่า กลยุทธการสรางความแตกตาง และกลยุทธมุงเนน ดังนั้นหนวยงานในระดับ
นโยบายโดยเฉพาะอยางยิ่งทีมผูบริหารโรงพยาบาลชุมชน ที่จะสงเสริมและพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ
ดานการแพทยแผนไทย ควรใหความสําคัญมุงการพัฒนาดานการจัดการเชิงกลยุทธ และนํากลยุทธมาใช
ในแตละองคประกอบที่กลาวมา
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจยั การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอประสิทธิผล
การจัดบริการดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาล โดยศึกษาในภาคอื่น ๆ หรือระดับประเทศ ซึ่งจะทําให
ไดขอคนพบที่สามารถนํามาศึกษาเปรียบเทียบได
2.2 ควรศึกษาถึงปจจัยดานอื่น ๆ เชน ปจจัยดานการสนับสนุนจากองคการ ที่อาจจะมีผล
ตอประสิทธิผลการจัดบริการดานการแพทยแผนไทย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหเครือขายทางสังคมของผูสูงอายุในกิจกรรมลีลาศ
เพื่อสุขภาพ และ 2) พัฒนาแนวทางการรณรงคทางการสื่อสารเพื่อสุขภาพผูสูงอายุดวยกิจกรรมลีลาศ
โดยรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งการวิเคราะหเครือขายทางสังคม
ผูสูงอายุเปนกลุมตัวอยางสมาชิกกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพในเขตเมืองจันทบุรี จํานวน 40 คน ใชแบบสํารวจ
เครือขายทางสังคมเก็บขอมูล และวิเคราะหเครือขายทางสังคมดวยโปรแกรม UCINET 6.0 ผลการวิจัยพบวา
กลุมผูสูงอายุในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพมีคาคะแนนเขาสูระดับศูนยกลางสูงสุด คือ 39 คาคะแนนศูนยกลาง
ความใกลชิดสูงสุด คือ 100 และคาคะแนนศูนยกลางระหวางสูงสุด คือ 53.74 จากนั้นดําเนินการสังเกต
และสั ม ภาษณ เชิ ง ลึ ก พบว า เครื อ ข า ยการทํ า งานกิ จ กรรมลี ล าศเพื่ อ สุ ข ภาพจํ า แนกได 6 ลั ก ษณะคื อ
1) ดานความสัมพันธในกลุม 2) ดานการบริหารกิจกรรมลีลาศใหบรรลุวัตถุประสงค 3) ดานการขับเคลื่อน
กิจกรรมลีลาศ 4) ดานการฝกสอนกิจกรรมลีลาศ 5) ดานการจัดงานลีลาศสังสรรค และ 6) ดานการสืบสาน
กิจกรรมลีลาศของคนรุนใหม จากนั้นดําเนินการสนทนากลุมแกนนําสมาชิกจํานวน 8-12 คน เพื่อหาแนวทาง
การรณรงคทางการสื่อสารสุขภาพผูสูงอายุ โดยวิธีวิเคราะห SWOT พบวา แนวทางการรณรงคทางการสื่อสาร
เพื่อสุขภาพคือ การจัดโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชน : นอง-พี่สมานฉันท ณ เมืองจันทบุรี มีผูเขารวม
160 คน ผลการประเมินโครงการพบวา ผูเขารวมโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู เจตคติ และ
การปฏิบัติลีลาศเพื่อสุขภาพในระดับดีมาก
คําสําคัญ : การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือขายสังคม, กิจกรรมลีลาศเพื่อผูสูงอายุ
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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 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 53.47. 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

บทนํา
การสื่ อ สารเพื่ อ สุ ข ภาพ (Health communication) มองว า การสื่ อ สารเป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ
ของการสรางสังคมใหม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งของการสือ่ สารเพีอ่ สุขภาพ ซึง่ หากมองใหลกึ ซึง้ วา การสือ่ สาร
คือวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมที่มิไดมุงเนนเพียงใชการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอยางเดียว แตยังเปนการสื่อสาร
เนื้อหาสาระที่คํานึงถึงเรื่องสุขภาพทั้งในระดับปจเจกบุคคลไปสูระดับสังคม Ethier (2006) ใหความสนใจ
เรื่องความเชื่อมโยงระหวางบุคคล กลุม และองคการวาเปนการกระทําในลักษณะของความสัมพันธระดับ
บุคคลขึ้นไป ผานกระบวนการเครือขาย โดยใหความสําคัญในการใชประโยชนจากเครือขายทางสังคม
ในการวิจัยสุขภาพสวนบุคคล (Personal health) โดยเฉพาะประเด็นการสรางเครือขายการมีสวนรวม
ทางสังคม (Participation social network) เพื่อการรักษาสุขภาพตั้งแตระดับบุคคลไประดับชุมชน และ
ระดับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ จากสถานการณสังคมผูสูงอายุ
ในป 2561 พบวา ความสําเร็จในการคุมกําเนิดของประเทศไทย ทําใหอัตราการเกิดลดลงอยางมาก ตั้งแต
พ.ศ. 2513 จนถึงปจจุบัน ประกอบกับความกาวหนาเทคโนโลยีทางการแพทย และระบบสาธารณสุข ทําให
ประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น เฉลี่ย 77 ป ทําใหโครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก และคาดวา
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ในป พ.ศ. 2579 จะมีสัดสวนผูสูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2561) แนวโนมดังกลาว
นําไปสูการศึกษาวิถีชีวิตผูสูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี ของ รัจนชีวาต ตั๋นติกุลวรา บดินทร ปนบํารุงกิจ และ
สมพงษ เสงมณีย (2561) พบวา จากการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) ผูสูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี
มีวิถีการดําเนินชีวิต 6 ปจจัยคือ 1) แบบใชสติปญญา 2) แบบเฝาระวังสุขภาพ 3) แบบการวางแผนการใชชีวิต
4) แบบคลอยตาม 5) แบบสรางความสัมพันธ และ 6) แบบบันเทิง โดยความสนใจกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับทั้ง 6 ปจจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมคิด แทวกระโทก (2560)
ที่พบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุประกอบดวย ดานสังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานนันทนาการ
และดานความรูสึกที่มีคุณคาในตนเอง และ กิตติวงค สาสวด (2560) พบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาจาก
ครอบครัวที่มีความรักความอบอุน สมาชิกในครอบครัวดํารงชีวิตอยูรวมกันเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และดูแลผูสูงอายุอยางดีโดยเฉพาะดานอาหาร และโภชนาการ

ภาพที่ 1 วิถีชีวิตผูสูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี
ที่มา : รัจนชีวาต ตั๋นติกุลวรา, บดินทร ปนบํารุงกิจ และ สมพงษ เสงมณีย, 2561.
อยางไรก็ตามงานวิจยั นีจ้ งึ ตระหนักถึงความสําคัญในความเปนผูส งู อายุทมี่ ใิ ชภาระแตคอื ผูเ ชีย่ วชาญชีวติ
เปนคลังปญญา คลังประสบการณ และเปนพลังในการขับเคลื่อนสังคม ดูแลตนเอง และผูอื่น การสรางระบบ
สุขภาพใหคนไทยมีสุขภาพดียาวนาน และมีชวงเวลาเจ็บปวยกอนเสียชีวิตสั้นลง การปรับสภาพแวดลอมที่อยูดี
ปลอดภัยสอดคลองกับสังคมสูงวัย การใชชีวิตอยางเปนสุขในยามชรา คนในชุมชน และสถาบันในชุมชน
ผนึกกําลังเพื่อสรางระบบรองรับสังคมผูสูงอายุ กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ (Dance for health) คือ กิจกรรม
หนึ่งที่พยายามสรางคุณคาใหเกิดกับกลุมสังคมผูสูงอายุทั้งเชิงคุณคาทางสุขภาพ และเชิงคุณคาทางจิตใจ
ซึ่ง ปทมาวดี สิงหจารุ (2558) วิจัยพบวา ลีลาศเปนกิจกรรมการออกกําลังกายที่เสริมสมรรถภาพทางดาน
รางกายใหกับผูสูงอายุไดเปนอยางดี การรณรงคทางการสื่อสารโดยใชกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ
จึงเปนแนวทางหนึ่งที่นอกจากจะทําใหงานวิจัยครั้งนี้ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมจากการมีสวนรวมโดยกลุม
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ผูสูงอายุเอง และเปนการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพในอนาคต เปนกลุมผูสูงอายุ
ตนแบบทีม่ คี วามสุขในการสรางเครือขายทางสังคมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี จากความเปนมาและความสําคัญ
จึงเปนที่มาของการศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือขายทางสังคมของกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ผูสูงอายุในเขตอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีดังจะไดทําการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหเครือขายทางสังคมของผูสูงอายุในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
2. เพือ่ พัฒนาแนวทางการรณรงคทางการสื่อสารเพื่อสุขภาพผูสูงอายุดวยกิจกรรมลีลาศ

ประโยชนของการวิจัย
ผลการวิจัยนอกจากจะเขาใจพฤติกรรมวิถีชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมืองจันทบุรีแลวยังเปนการสราง
ความรู  เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห เ ครื อ ข า ยทางสั ง คมที่ เ ป น ประโยชน ต  อ การใช แ นวคิ ด การสื่ อ สารสุ ข ภาพ
เกิดกิจกรรมตนแบบการรักสุขภาพดวยกิจกรรมลีลาศ การเห็นคุณคา และพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุที่สามารถ
ดํารงตนเปนระบบเครือขายทางสังคมทีต่ อบสนองการเปนสังคมผูส งู วัยอยางมีประสิทธิภาพ จึงสามารถกําหนด
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังภาพ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินงานวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนรูปแบบการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed-method research) เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยสํารวจวิถีชีวิตผูสูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี วิเคราะหเครือขายทางสังคมของผูสูงอายุ และ
พัฒนาแนวทางการรณรงคทางการสื่อสารสุขภาพดวยกิจกรรมลีลาศในกลุมผูสูงอายุ มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. เลือกกลุมตัวอยางการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผูสูงอายุที่มีความสนใจกิจกรรม
ลีลาศเพือ่ สุขภาพในเขตเมืองจันทบุรี จํานวน 40 คน เพือ่ วิเคราะหเครือขายทางสังคม และคัดเลือกแกนนําเครือขาย
สมาชิกกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาแนวทางการรณรงคทางการสื่อสารสุขภาพดวยกิจกรรมลีลาศ
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2. สรางเครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสํารวจเครือขายทางสังคมดวยกิจกรรมลีลาศ
2) แบบสัมภาษณกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ 3) แบบวิเคราะห SWOT กลยุทธการรณรงคทางการสื่อสาร
สุขภาพดวยกิจกรรมลีลาศ และ 4) แบบประเมินโครงการกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) เชน เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ และรวบรวมขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (Primary source) เชน สํารวจเครือขายทางสังคม สังเกต
แบบมีสวนรวม สัมภาษณเชิงลึกลักษณะเครือขายผูสูงอายุในกิจกรรมลีลาศจันทบุรี ดําเนินการสนทนากลุม
เพื่อพัฒนาแนวทางการรณรงคทางการสื่อสารสุขภาพดวยกิจกรรมลีลาศ ชวงการวางแผนโครงการดําเนินการ
วิเคราะหกลยุทธการสื่อสารกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ ดวยเทคนิค SWOT analysis และ TOWS matrix
(ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2554)
4. การวิเคราะหเครือขายทางสังคมดวยโปรแกรม UCINET 6.0 (Borgatti, Everett, & Johnson,
2013; Borgatti, Everett, & Freeman, 2002) ตีความขอมูลที่ไดจากการสังเกต สัมภาษณจําแนกลักษณะ
บทบาทหนาที่เครือขายเพื่อหาขอสรุปรวม และขอแตกตางระหวางขอมูล นําเสนอขอมูลวิเคราะหเครือขาย
ในลักษณะแผนภาพโครงสรางเครือขาย และพรรณนาความขอมูลแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค
การวิจัย

ผลการวิจัย
1. เครือขายทางสังคมของผูสูงอายุในกิจกรรมการลีลาศเพื่อสุขภาพ
การวิเคราะหเครือขายกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพผูสูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี สามารถสรุปเปน
แผนภาพโครงสรางเครือขายไดดังภาพที่ 3

ลีลาศจันทรกระจางฟา

รักษลีลาศจันทบุรี

ภาพที่ 3 โครงสรางเครือขายทางสังคมกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
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จากภาพแสดงโครงสรางสมาชิกกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพของกลุมผูสูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี
พบวา กลุมสมาชิกแบงออกเปน 3 กลุม ซึ่งความหนาแนนจะพบมากที่สุดทางขวามือ คือ กลุมสมาชิกชมรม
รักษลีลาศจันทบุรี กลุมตรงกลางเปนกลุมที่แตกตัวออกมาจากชมรมรักษลีลาศจันทบุรี กอตั้งเปนชมรมใหม
ใชชื่อวา ชมรมลีลาศจันทรกระจางฟา ทั้งนี้เริ่มมีการติดตอบุคคลทางซายมือที่รวมตัวกันอยางหลวม ๆ เขามา
เปนสมาชิก ดังนัน้ โดยภาพรวมคาความหนาแนน (Density) ของเครือขายทางสังคมในกิจกรรมลีลาศเพือ่ สุขภาพ
เทากับ 0.70 ดังนั้นการศึกษาเครือขายทางสังคมผูสูงอายุเขตเมืองจันทบุรีวาบุคคลใดมีความสามารถในการ
เปนศูนยกลางเครือขายทางสังคมของผูส งู อายุกจิ กรรมลีลาศเพือ่ สุขภาพเมืองจันทบุรมี ากทีส่ ดุ สามารถวิเคราะห
ไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาความเปนศูนยกลาง (Centrality) ของสมาชิกกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
44

Centrality
ชื่อ-สกุล
พ.ต.ท.ฐนภัทร
คุณณรงค
คุณประสงค
คุณอุบล
คุณบุปผา
พ.ญ. ไพเราะ
รศ. ธีรวรรณ
คุณนิชานันท
คุณอัมพารดี
คุณญาณภัค
คุณยุรี
คุณรัชนก
คุณพัชรี
คุณมาลี
คุณอทิตา
คุณอรุณ
คุณสุมณา
คุณทรงวุฒิ
ร.ต.ต. อุทัย

Indegree centrality
26.00
26.00
27.00
26.00
27.00
26.00
26.00
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)

วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

Incloseness
centrality
75.00
75.00
76.47
75.00
76.47
75.00
75.00
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

Betweenness
centrality
1.52
0.90
1.61
0.90
1.61
0.90
0.90
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)

ตารางที่ 1 คาความเปนศูนยกลาง (Centrality) ของสมาชิกกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ลําดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Centrality
ชื่อ-สกุล
อ. ทองทิพย
คุณสิทธิ
คุณอภิชาต
คุณสมพร
คุณชลกร
คุณจรัญ
คุณธนิดา
คุณธัญญาพร
คุณคํานอย
คุณวรรณดี
คุณกัลยา
คุณธัณยสุตา
คุณปวิชญา
คุณชนิดา
คุณวาสนา
คุณคณิต
คุณประพิมพ
คุณรัตนาภรณ
คุณกฤษณา
ผศ. รัจนชีวาต
คุณพงษศักดิ์

Indegree centrality
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

Incloseness
centrality
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
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

จากตารางที่ 1 สมาชิกที่คาเขาสูระดับศูนยกลาง (Indegree centrality) ของชมรมลีลาศ
เพื่อสุขภาพในจังหวัดจันทบุรี สูงสุด 3 ลําดับ กลุมลําดับแรกได 39 คะแนน ไดแก คุณธนิดา คุณจรัญ และ
คุณอัมพารดี กลุมลําดับที่สอง ได 38 คะแนน ไดแก ร.ต.ต.อุทัย อ.ทองทิพย คุณอภิชาต และคุณคํานอย
กลุมลําดับที่สามได 37 คะแนน ไดแก คุณธัญญาพร และคุณสิทธิ ตามลําดับ คาศูนยกลางความใกลชิด
(Incloseness centrality) พบวา ยังคงเปนบุคคลในกลุมเดิม ที่มีคาเขาสูระดับศูนยกลาง สูงสุด 3 ลําดับแรก
คือ 100, 97.50 และ 95 ตามลําดับ สมาชิกเหลานี้จึงทําหนาที่เปนแกนหลักของเครือขายลีลาศเพื่อสุขภาพ
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สวนสมาชิกที่มีคาศูนยกลางระหวาง (Betweeness centrality) สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 53.47, 52.27
และ 46.68 ตามลําดับ ไดแก คุณอัมพารดี คุณสิทธิ และคุณอภิชาต สมาชิกเหลานี้ควรทําหนาที่เปน
สะพานเชื่อม (Bridges) ประสานระหวางสมาชิกที่เปนแกนหลักกับสมาชิกที่อยูบริเวณรอบนอก หรือ
ชายขอบของเครือขาย โดยคุณอัมพารดี คุณสิทธิ และคุณอภิชาตจะคอยประสานระหวางกลุมใหเกิด
ความใกลชิด ดังนั้นจากตารางการวิเคราะหเครือขายทางสังคมกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุ
ในเขตเมืองจันทบุรีบุคคลที่จะทําหนาที่เปนแกนนําคนสําคัญไดดีที่สุดในการประสานบุคคลตาง ๆ ใหดําเนิน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอเครือขายไดคือ คุณอัมพารดี
ตารางที่ 2 การวิเคราะหสมาชิกแกนนําหลัก/กลุมรอง (Core/Periphery) กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
โครงสรางเครือขาย
กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ

กลุมหลัก (Core)
อัมพารดี ธนิดา จรัญ อภิชาต
สิทธิ ฐนภัทร ประสงค อุบล
บุปผา
นิชานันท ญาณภัค ยุรี รัชนก พัช
รี อรุณ สุมณา อุทัย ทองทิพย สม
พร ธัญญาพร คํานอย พงษศักดิ์
Core/Periphery fit (correlation) = 0.54

กลุมรอง Periphery
ณรงค ไพเราะ ธีรวรรณ มาลี อ
ทิตา ทรงวุฒิ ชลกร วรรณดี
กัลยา
ธัณยสุตา ปวิชญา ชนิดา วาสนา
คณิต ประพิมพ รัตนาภรณ
กฤษณา รัจนชีวาต

จากการวิเคราะหสมาชิกแกนนําหลัก และกลุมรอง (Core/Periphery) กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
พบวา มีคา Core/Periphery fit (Correlation) =0.54 สมาชิกที่เปนแกนนําหลักของเครือขายกิจกรรมลีลาศ
เพื่อสุขภาพมีจํานวน 22 คน และที่เหลือเปนจํานวนสมาชิกกลุมรองของเครือขาย 18 คน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
บุคคลของกิจกรรมเพื่อสุขภาพนั้นมีบทบาทสําคัญของเครือขายเพื่อการติดตอประสานกัน และการสราง
ความสัมพันธใกลชิด โดยสมาชิกแกนนําหลักสวนใหญทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับสมาชิกใหมในชมรม
ที่ยังมีประสบการณการลีลาศนอยได เชิญชวนใหผูสนใจเขามาออกกําลังกายดวยการลีลาศ ขณะเดียวกัน
กลุมที่เปนสมาชิกรองสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูการลีลาศเพื่อสุขภาพ เกิดการพัฒนาทักษะการลีลาศที่ดี
ตอสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ และพรอมที่จะเปนกลุมแกนนําหลักตอไป
อยางไรก็ตาม จากการสังเกตแบบมีสวนรวม และสัมภาษณเชิงลึกเครือขายทางสังคมลีลาศเพื่อสุขภาพ
พบวา บทบาทหนาที่ของสมาชิกจําแนกออกเปน 6 ดาน คือ 1) ดานการติดตอใกลชิดในกิจกรรมลีลาศ
2) ดานการบริหารกิจกรรมลีลาศใหบรรลุวัตถุประสงค 3) ดานการขับเคลื่อนกิจกรรมลีลาศ 4) ดานการฝกสอน
กิจกรรมลีลาศ 5) ดานความสามารถในการจัดงานลีลาศ และ 6) ดานการสืบสานกิจกรรมลีลาศของคนรุนใหม
ซึ่งแตละบทบาทหนาที่ของสมาชิกมีการนําไปวิเคราะหหาความโดดเดนของแกนนําแตละดานตอไป
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ภาพที่ 4 ลักษณะเครือขายทางสังคมกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพเมืองจันทบุรี
การจําแนกประเภทดังกลาวจึงเปนการยืนยันวา เครือขายทางสังคมผูสูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี
มีความโดดเดนดานการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีความถนัดการเปนผูนํา และผูตามในแตละดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการติดตอระหวางเครือขายนั้นมีปฏิสัมพันธเพื่อการสนทนา หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การสื่ อ สารภายในกลุ  ม ระหว า งการฝ ก ซ อ มลี ล าศ ซึ่ ง สื่ อ บุ ค คลมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในลั ก ษณะการสื่ อ สาร
แบบซึง่ หนา (Face to face) สมาชิกสวนใหญเกิดความสนิทสนม ไวเนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกัน ไมมกี ารสงวนทาที
ในระหวางการสื่อสารกับเพื่อนสมาชิก การสื่อสารแบบไมเปนทางการ (Informal communication)
ไรกฎเกณฑที่ตายตัวแนนอน ประการสําคัญ คือ สื่อบุคคลมีอิทธิพลตอเครือขายกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
แทบทุกดาน ซึง่ แตละคนจะมีหนาทีร่ บั ผิดชอบกิจกรรมลีลาศใน 6 ลักษณะ (ภาพที่ 4) คือการสรางความสัมพันธ
ในลักษณะพี่นอง คลายกับการสื่อสารแบบคนในครอบครัว การชักจูง โนมนาวใจในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
คูส อื่ สารสามารถเห็นหนาคาตา ระหวางทีม่ าพบปะพูดคุยกันในชมรมลีลาศเพือ่ สุขภาพจะมีการพูดคุยเปดโอกาส
ใหซักถามไดทันทีเกี่ยวกับขอสงสัยตาง ๆ ในการกาวเดินตามจังหวะเสียงเพลง การฝกซอมลีลาศขั้นพื้นฐาน
(Basic movement) มีการสือ่ สารแลกเปลีย่ นเรียนรูท กั ษะลวดลายลีลาศ (Dance figure) ใหม ๆ สําหรับสมาชิก
ที่มีทักษะพื้นฐานลีลาศคลองแคลวแลว การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการดูแลสุขภาพ โภชนาการอาหาร
โดยนําอาหารทานเลนมาแบงปนกันรับประทาน นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาปญหาสวนตัวอื่น ๆ ในกรณีที่มี
ความไววางใจซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายผูสูงอายุในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล เมืองจันทบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2. แนวทางการรณรงคทางการสื่อสารเพื่อสุขภาพดวยกิจกรรมลีลาศ
จากการสนทนากลุม เพื่อพัฒนาแนวทางการรณรงคทางการสื่อสารเพื่อสุขภาพดวยกิจกรรม
ลีลาศนั้น แกนนําสมาชิกผูเขารวมวิเคราะหกลยุทธการรณรงคกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ พบวา กลยุทธ
การรณรงคทางการสื่อสารสุขภาพที่เครือขายสมาชิกตองการ คือ การจัดงานลีลาศสังสรรคภายใตชื่อ
โครงการ “ลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชน : นอง-พี่ สมานฉันท ณ เมืองจันทบุรี” ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (หอประชุมกระตาย) คณะผูวิจัยพรอมดวยแกนนําคนสําคัญผูจัดงานสังสรรค
ลีลาศ คือ คุณอัมพารดี สุชาครีรัตน วางแผน ดําเนินโครงการ และประเมินผลโครงการ สรุปขั้นตอนการรณรงค
กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ ไดดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 คุณอัมพารดี สุชาครียรัตน แกนนําผูจัดงานลีลาศเพื่อสุขภาพ และคณะผูวิจัย
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
(หอประชุมกระตาย) อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

48

วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

2.1 การวางแผนโครงการ การวางแผนโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชน นอง-พี่สมานฉันท
ณ เมืองจันทบุรี เปนหัวใจสําคัญของการรณรงคกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพผูสูงวัยในเขตเมืองจันทบุรี ดังนี้
2.1.1 การวิเคราะหกลุม เปาหมายโดยใชขอ มูลจากการสํารวจทัว่ ไปเกีย่ วกับวิถชี วี ติ ผูส งู อายุ
เขตเมืองจันทบุรีประกอบการพิจารณา พบวา มี 6 ดาน คือ แบบใชสติปญญา แบบเฝาระวังสุขภาพ
แบบวางแผนการใชชีวิต แบบคลอยตาม แบบสรางความสัมพันธ และแบบบันเทิง ซึ่งวิถีชีวิตแตละดานของ
ผูสูงอายุในเขตเมืองจันทบุรีนั้นเปนตัวชี้วัดวา ผูสูงอายุในเขตเมืองจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี เครือขายกิจกรรม
ลีลาศเพือ่ สุขภาพมีแกนนําสําคัญในการจัดกิจกรรมลีลาศเพือ่ สุขภาพทีส่ ามารถเปนศูนยรวมของเครือขายลีลาศ
เพื่อสุขภาพได คือ คุณอัมพารดี สุชาครียรัตน โดยมีคาความเปนศูนยกลางมากที่สุด (จากตารางที่ 1) และ
เปนแกนนําที่มีความสามารถในการจัดงานสังสรรคลีลาศเพื่อสุขภาพ
2.2.2 การวิเคราะหสถานการณ ภายหลังจากที่ระบุกลุมเปาหมายชัดเจนแลววาตองการ
จัดโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชน : นอง-พี่สมานฉันท ณ เมืองจันทบุรี ซึ่งการวิเคราะหสถานการณดังกลาว
จะไปกําหนดทิศทางกิจกรรมโครงการลีลาศเพือ่ สุขภาพผานแกนนําคนสําคัญ 8-12 คน วางแผนรวมกันวิเคราะห
สถานการณเกีย่ วกับกิจกรรมลีลาศเพือ่ สุขภาพ โดยใชวธิ กี ารวิเคราะหจดุ แข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) หรือ SWOT analysis และการวิเคราะหเชิงกลยุทธ TOWS
matrix โดยไดกลยุทธเกี่ยวกับสถานการณลีลาศเพื่อสุขภาพไดดังนี้ คือ 1) กลยุทธเชิงรุก คือ มีแกนนําสมาชิก
จัดงานลีลาศอยางมีประสิทธิภาพในการสรางเครือขายทัง้ ภายใน และภายนอกเปดโอกาสใหผสู นใจเขามาฝกลีลาศ
อยางเสรี และผานสื่อใหม พรอมทั้งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค 2) กลยุทธเชิงรับ คือ สมาชิกที่เปนคนรุนใหม
ยังมีนอ ย และไมสนใจลีลาศเพราะเปนกิจกรรมของผูส งู อายุ จึงควรสรางสมาชิกวัยเยาวใหสนใจลีลาศเพือ่ สุขภาพ
3) กลยุทธเชิงพัฒนา คือ การขับเคลือ่ นกิจกรรมลีลาศเพือ่ สุขภาพไดรบั การนําเสนอผานการสือ่ สารสังคมเครือขาย
เปดโอกาสใหผูสนใจเขามาเปนสมาชิก และจัดงานลีลาศสังสรรคกระชับความสัมพันธของเครือขายผูสนใจ
กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ และ 4) กลยุทธเชิงปองกัน คือ จัดงานสรรคลีลาศเพื่อสุขภาพควรใชชวงฤดูกาล
ผลไมชวงระหวางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม มาเปนจุดเดนในการประชาสัมพันธผูสนใจเขารวมงานลีลาศ

ภาพที่ 7 สนทนากลุมเพื่อวางแผนการรณรงคทางการสื่อสารกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล เมืองจันทบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
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2.2 การดําเนินการรณรงคโครงการ ดําเนินการจัดงานสังสรรคลลี าศตามการวิเคราะหกลยุทธเชิงรุก
ภายใตชื่อโครงการ “ลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชนนอง-พี่สมานฉันท ณ เมืองจันทบุรี” เปนการสรางใหเกิดกระแส
การรักสุขภาพ การลดอคติทมี่ ตี อ ลีลาศ ซึง่ เดิมอาจจะมองวาลีลาศเปนกิจกรรมของผูส งู อายุ แตทจี่ ริงแลวลีลาศ
เปนกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพไดทกุ เพศ ทุกวัยไมตอ งรอใหถงึ วัยสูงอายุ และทีส่ าํ คัญกิจกรรมลีลาศเพือ่ สุขภาพ
ดังกลาวสรางความสัมพันธอันดีของผูสนใจลีลาศ ดวยคําวา “นอง-พี่สมานฉันท” แสดงความสัมพันธทางสังคม
ทีท่ าํ ใหชอ งวางระหวางวัยแคบลงซึง่ สอดคลองกับสังคมสูงวัย และมองวาทุกคนเปนเสมือนพีน่ อ งกัน เมือ่ มาเจอกัน
จึงสรางสรรคกจิ กรรมรณรงคดา นสุขภาพทีม่ ปี ระโยชนทงั้ รางกาย และจิตใจ ขยายเครือขายทางสังคมกลุม ลีลาศ
เพื่อสุขภาพใหเติบโตอยางตอเนื่อง ใชสื่อประชาสัมพันธโครงการผานสื่อบุคคล (Personal media) เปนหลัก
และใชชองทางการสื่อสารผานสังคมเครือขายออนไลน เชน ไลน (Line)

ภาพที่ 8 การใชสื่อ และการดําเนินกิจกรรมรณรงคกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
(หอประชุมกระตาย) อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
นอกจากนี้ การจัดงานลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชน : นอง-พี่สมานฉันท ณ เมืองจันทบุรี มีแนวคิด
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ใชเนื้อหาการสื่อสารที่มีใจความสําคัญ (Key message) โนมนาวใจใหเกิดการ
มี ส วนร ว ม และตั ด สิ น ใจเข า ร ว มกิ จ กรรมลี ล าศเพื่ อ สุ ข ภาพชุ ม ชน ด ว ยแนวคิ ด ที่ ว  า 1) เป น งานลี ล าศ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี สมเด็จพระราชินใี นรัชกาลที่ 7 ครบ 112 ป 2) เปนการนอมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได แดสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 3) เปนการลีลาศ
เพื่อสุขภาพชุมชน สรางเครือขายทั้งภายใน และภายนอก แกผูสนใจกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ และ
4) เปนกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนสาธารณกุศลภายหลังจากการหักคาใชจายทั้งหมดจะมอบใหคณะ
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 การประเมินผลโครงการ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ภาพรวมการประเมินความรู เจตคติ และการปฏิบัติทักษะลีลาศเพื่อสุขภาพ
ความรูลีลาศเพื่อสุขภาพ
จํานวน N= 160
รอยละ
- รู
144
89.84
- ไมรู
16
10.16
เจตคติตอลีลาศเพื่อสุขภาพ
= 2.90, S.D. = 0.40 (ดีมาก)
การปฏิบัติลีลาศเพื่อสุขภาพ
=3.17, S.D. = 0.40 (ดีมาก)
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วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

การประเมินผลโครงการใชแบบประเมินการจัดงานเพื่อวัดความรู เจตคติ และการปฏิบัติทักษะลีลาศ
พบวา งานลีลาศครัง้ นีม้ ผี เู ขารวม 160 คน ซึง่ โครงการลีลาศเพือ่ สุขภาพชุมชน : นอง-พีส่ มานฉันท ณ เมืองจันทบุรี
ก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเป น ไปตามเกณฑ ก ารประเมิ น ความรู  เจตคติ และการปฏิ บั ติ ทั ก ษะลี ล าศ
โดยผูเขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพในระดับดีมาก รอยละ 89.84 มีเจตคติ
เห็นดวยกับการจัดกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพในระดับดีมาก ( = 2.90, S.D. = 0.40) และการปฏิบัติลีลาศ
เพื่อสุขภาพบอยครั้งในระดับดีมากเชนกัน ( = 3.17, S.D. = 0.40)

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือขายทางสังคมของกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสะทอนภาพการสื่อสารของกลุมผูสูงอายุจนกระทั่งสามารถพัฒนาเครือขาย
ผูสนใจในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ การเกิดของเครือขายการสื่อสารเปนกลุมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยอาศัย
พื้นฐานของผูนิยมกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพเหมือนกัน นอกจากนี้ยังเกิดแนวคิดผูนําทางความคิด (Opinion
leader) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลีลาศเพื่อสุขภาพ (Schäfer
& Taddicken, 2015) โดยวิธีการไมเปนทางการผานการสื่อสารระหวางบุคคล และผูนําทางความคิด
จะสามารถเผยแพรกระจายขาวสารของกิจกรรมลีลาศเพือ่ สุขภาพ รวมไปถึงการสือ่ สารเพือ่ การพัฒนาเครือขาย
ทางสังคมสังคม ซึ่งจะแพรกระจายขาวสารผสมผสานความคิดเห็นสวนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ไปยังสมาชิกภายในกลุมนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และผูนําทางความคิดดังกลาวยังสามารถโนมนาวใจ
ไปสูการจัดโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพชุมชนนอง-พี่สมานฉันท ณ เมืองจันทบุรี ซึ่งกิจกรรมในโครงการดังกลาว
เปนการรณรงคทางการสื่อสารเพื่อการรักสุขภาพของกลุมผูสูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี กอใหเกิดความสําเร็จ
ของการสื่อสารทั่วไปของเครือขายผูกิจกรรมผูสนใจลีลาศเพื่อสุขภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรม (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2548) เกี่ยวกับการรับรูถึงประโยชนของกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ทําใหเกิดทัศนคติทดี่ ใี นการสงเสริมสุขภาพทีส่ ง ผลตอระบบสุขภาพทีด่ ี และตัดสินใจออกกําลังกายดวยการลีลาศ
และนําไปสูการเขารวมงานสังสรรคที่ใชลีลาศเปนเครื่องมือสรางความสัมพันธ
เครือขายทางสังคมในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของกลุมผูรักสุขภาพผูสูงอายุ
ในเขตเมื อ งจั น ทบุ รี นั บ เป น ปรากฏการณ ท างความคิ ด ที่ ส อดคล อ งกั บ การสื่ อ สารสุ ข ภาพ (Health
communication) (Northouse & Northouse, 1998) โดยมีเปาหมายสื่อสารสุขภาพเพื่อใหขอมูล ความรู
จูงใจใหคนในสังคมตระหนักตอความสําคัญของสุขภาพ รวมทัง้ การพัฒนาวิถชี วี ติ ดานสุขภาพ สําหรับการสือ่ สาร
สุขภาพในกลุมลีลาศเพื่อสุขภาพเกิดการสื่อสารระหวางบุคคล และการสื่อสารในกลุมยอยผานสื่อสังคม
เครือขาย โดยสมาชิกในกลุม ลีลาศจะมีการติดตอพูดคุยซึง่ หนาแลกเปลีย่ นบทบาทกันเปนผูส ง สาร และผูร บั สาร
ในลักษณะการสือ่ สารสองทาง (Two-way communication) มีการสือ่ สารระหวางกลุม ยอยเกีย่ วกับดานสุขภาพ
ความรูสึกที่มีตอการฝกลีลาศเพื่อสุขภาพ สื่อสารสื่อใหมผานสื่อสังคมเครือขาย (Social media) อยางไลน
(Line application) และเฟสบุค (Facebook) โดยมีการตั้งกลุมเฉพาะกิจพูดคุยกันเรื่องกิจกรรมลีลาศ และ
เรื่องราวอื่น ๆ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ และการรวมงานสังสรรค
การสืบสานของกลุม อาศัยการสื่อสารรวมกันระหวางสมาชิกในกลุมกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
แสดงใหเห็นความสามัคคีแนนแฟนของสมาชิกในกลุม กระตุน ใหผสู นใจเขามารวมกิจกรรมของกลุม ผูน ยิ มลีลาศ
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เพื่อสุขภาพ ใชเวทีการฝกซอมลีลาศเปนเวทีแลกเปลี่ยนขาวสารลีลาศ การแสดงความคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับ
การฝกลีลาศเพื่อสุขภาพ การสืบสานกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพจึงตองอาศัยความนาเชื่อถือ (Creditability)
ของบุคคลที่มีลักษณะเปนผูนํานันทนาการที่มีพฤติกรรมอิงความสัมพันธของมนุษยกับการจัดกิจกรรม
ตามสถานการณ (สราวุธ ชัยวิชิต, 2552) ที่วามีการสํารวจความตองการของผูเขารวมกิจกรรมเปนสวนใหญ
เนนกิจกรรมที่ทําใหผูเขารวมไดทํากิจกรรมเปนกลุม ทํากิจกรรมอยางทั่วถึง ใชอุปกรณเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ออกแบบกฎกติกาที่มีความยืดหยุนตามรูปแบบของกิจกรรม สรางสัมพันธภาพในกิจกรรมอยางใกลชิด และ
มีการวางแผนกระตุนการทํากิจกรรมเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ทําใหผูรับสารรูสึกไววางใจในตัวผูสงสาร
และมีความสามารถในการลีลาศ สื่อบุคคลที่จะสืบสานกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพควรไดรับความเชื่อถือจะตอง
เปนผูมีความชํานาญ และมีประสบการณดานลีลาศพอสมควร (Middlebrook, 1974; Aronson & Golden,
1962)

ขอเสนอแนะ
1. งานวิจยั ครัง้ นีย้ งั จํากัดเพียงแคการศึกษาวิถชี วี ติ ของผูส งู อายุในเขตเมือง ซึง่ หากมีการวิจยั ครัง้ ตอไป
ควรศึกษาผูสูงอายุในเขตชนบท
2. เมื่อสังคมไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ควรดําเนินการรณรงคทางการสื่อสารดานสุขภาพที่เปน
ประโยชนตอวิถีชีวิตผูสูงอายุเพื่อขานรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางตอเนื่อง และจัดกิจกรรมที่ลด
ชองวางระหวางวัยไมเปนอุปสรรคในการสรางสรรคกิจกรรมดี ๆ รวมกันระหวางคนรุนใหม และผูสูงอายุ
ที่ตางเห็นคุณคาซึ่งกันและกันอยางแทจริง
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เขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ โดยนําเอาการสื่อสารในฐานะเครื่องมือการรณรงคเพื่อสุขภาพบูรณาการ
รวมกับกิจกรรมลีลาศเพื่อสมรรถภาพทางกายอยางเปนรูปธรรม ขอบคุณสมาชิกเครือขายกิจกรรมลีลาศ
เพื่อสุขภาพจันทบุรีที่กรุณาใหขอมูลทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จดวยดี
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วิจัยนาฏศิลปสรางสรรค ชุด ดีดสะบารังกาใหญ

CREATIVE THAI DANCE DESIGN : DEED SABA RUNGKAYAI
นัยนปพร ชุติภาดา
NAIPAPORN CHUTIPADA
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY
นครราชสีมา
NAKHON RATCHASIMA

บทคัดยอ
งานวิจัยนาฏศิลปสรางสรรค ชุด ดีดสะบารังกาใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา วิธีการ
เลนสะบา และอนุรักษการเลนสะบายิง ฉะนั้นผูวิจัยจึงนําผลจากการศึกษาคนความาเปนแนวทางในการ
สรางสรรคการแสดงทางดานนาฏศิลปจากการละเลนพื้นบาน โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ ศึกษา
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณผูนําชุมชน ปราชญชาวบานถึงขั้นตอน วิธีการเลน ทาทางที่ใชเลน
สะบา และการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา การเลนสะบาในพื้นที่ตําบลรังกาใหญ
มีลักษณะการเลนสะบาที่มีเอกลักษณเปนของตนเองคือ การใชไมแค็ด (ไมไผเหลาใหแบนมีขนาด 1 ฟุต)
ในการดีดลูกสะบาใหโดนลูกสะบาของคูตอสู การเลนสะบาของชาวบานตําบลรังกาใหญมีลักษณะการเลน
ที่แตกตางจากการละเลนของภูมิภาคอื่นคือ เปนการเลนเพื่อการแขงขันเปนหลัก ในการสรางสรรคการแสดง
ไดนําทาเลนจาก 28 ทา มาใชในการประกอบแสดงเพียง 6 ทา ไดแก ทาอีอก ทาอีหมากกะโป ทาอีเขาแก
ทาคีบตอย ทาอีจมูกดุด และทาอีสีลอยสงกน การเลนจะแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายชายและฝายหญิง
แสดงถึงความแข็งแรงของผูเลน ตองมีความแมนยําในการยิงลูกสะบาในทาทางตาง ๆ การแสดงชุด ดีดสะบา
รังกาใหญ ไดแบงชวงการแสดงอออกเปน 4 ชวง คือ 1) เปนการชวนกันของหนุมสาวมาเลนสะบา 2) แสดงถึง
การเตรียมสถานที่เลนสะบา 3) นําเสนอทาทางการเลนสะบาระหวางชายและหญิง 4) แสดงการรําวงคูกัน
ระหวางชายหญิงหลังจากแขงขันเสร็จสิ้น ใชวงดนตรีมโหรีพื้นบานโคราชประกอบการแสดง เครื่องแตงกาย
ประยุกตจากการแตงกายแบบพื้นบานโคราช คือ สวมเสื้อและนุงโจงกระเบน สวมใสเครื่องประดับดินเผา
คําสําคัญ : นาฏศิลปสรางสรรค, ดีดสะบา, รังกาใหญ

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
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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
E-Mark Ka Po E-Kao Kae E-Keep Toi E-Ja Mook Dud E-Si Loy Song Kon. The play is divided
into 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

บทนํา
อํ า เภอพิ ม าย จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป น อี ก หนึ่ ง อํ า เภอที่ มี ค วามน า สนใจในทางประวั ติ ศ าสตร
มายาวนานมีชุมชนที่หลากหลายวัฒนธรรมตั้งถิ่นฐานกระจายอยูโดยทั่วบริเวณอําเภอพิมาย มีวัฒนธรรม
และการละเลนพื้นบานอันเกาแก คือสะบายิง เรียกอีกชื่อหนึ่งวา สะบาสีลอย เปนการเลนสะบาที่พบในตําบล
รังกาใหญ มีผสู บื ทอดอยูไ มมากนักและไดเลือนหายจากการเลนไปแลว ณ ชวงเวลาหนึง่ เนือ่ งจากชุมชนในตําบล
รังกาใหญไมมีการสืบทอดการเลนสะบายิง และในกลุมเยาวชนคนรุนใหมแทบไมรูจักวาเคยมีการเลนสะบายิง
ในชุมชนทองถิ่น ทั้งที่รูปแบบการเลนละบายิงนั้นสามารถเลนไดทุกเพศทุกวัย (สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554, น. 80) ชุมชนไดตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของวัฒนธรรม
ทีม่ ลี กั ษณะทีโ่ ดดเดน แสดงถึงเอกลักษณวฒ
ั นธรรมของตนไดอยางชัดเจนยิง่ ขึน้ จึงไดรวมตัวกันฟน ฟูการละเลน
สะบายิงขึ้น โดยนํามาเลนในวันสงกรานต ใชพื้นที่บริเวณลานวัดการะเวก เปนสนามในการแขงขัน นับไดวา
เปนกีฬาพื้นบานอีกชนิดหนึ่งของชาวบานตําบลรังกาใหญ (ประเสริฐ คาขาย, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2559)
การเลนสะบายิงจึงกลับมาเลนในเทศกาลวันสงกรานตภายในชุมชนอีกครั้ง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการฟนฟู
จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเลนสะบายิงของชาวตําบลรังกาใหญ
ที่กําลังจะสูญหาย ฉะนั้นผูวิจัยจึงไดคิดสรางสรรคชุดการแสดง ดีดสะบารังกาใหญ ที่มาจากการละเลน
สะบายิงขึน้ เพือ่ เปนอีกรูปแบบหนึง่ ของการอนุรกั ษการละเลนพืน้ บาน ในมิตดิ า นการแสดงอีกทัง้ ยังเปนกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวใหกับชุมชนตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไดมีการสงเสริมและพัฒนา ตําบล
รังกาใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาใหเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในอนาคตไดอีกดวย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเปนมาและวิธีการเลนสะบายิง บานรังกาใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. เพือ่ สรางสรรคการแสดงดานนาฏศิลปพื้นบาน ชุด ดีดสะบารังกาใหญ

ประโยชนของการวิจัย
1. ผลงานการสรางสรรคสามารถเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรและบริการวิชาการใหกับบุคคลากร
นักเรียนนักศึกษา
2. ผลงานวิ จั ย สามารถนํ า มาใช ป ระกอบเป น สื่ อ ในการเรี ย นการสอนที่ มี ส  ว นเกี่ ย วข อ งกั บ งาน
ดานนาฏศิลป รวมถึงแนวทางในการทํางานดานการวิจัยสรางสรรคตลอดจนชุมชนที่มีความสนใจ
3. เปนแนวทางในการสรางสรรคการแสดงทางดานนาฏศิลปใหกบั หนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ
4. เพือ่ เปนสวนหนึง่ ในการการอนุรกั ษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของทองถิน่ สืบตอไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสรางสรรคการแสดงชุด ดีดสะบารังกาใหญในครัง้ นี้ เปนการดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยนําบริบท
วัฒนธรรมชุมชนรังกาใหญ และองคความรูดานการละเลนสะบายิง นํามาบูรณาการกับองคประกอบการแสดง
รวมกับแนวคิดขององคประกอบการแสดงดานนาฏศิลป ไดแก รูปแบบการนําเสนอ นักแสดง ดนตรี ลีลาทารํา
เครือ่ งแตงกาย และอุปกรณประกอบการแสดง โดยผานกระบวนการพัฒนาเพือ่ ใหผลงานดังกลาวเปนสวนหนึง่
ในการอนุรักษ สืบทอด และเผยแพรการเลนสะบายิงของชาวตําบลรังกาใหญ ใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
ยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดความยั่งยืนจึงมีการนําความรูคืนสูชุมชนและสถานศึกษา ในการรวมกันรักษาสืบตอไป
บริบททางวัฒนธรรมชุมชนรังกาใหญ

กระบวนการพัฒนา
- ศึกษาขอมูลและสรางสรรคการแสดง

องคความรูการละเลนสะบายิง

วิจัยนาฏศิลป
สรางสรรค

- นําเสนอชุมชน ปรับปรุงและพัฒนา
- คืนความรูสูชุมชน
- เผยแพรผลงาน

การแสดงนาฏศิลปสรางสรรค
ชุด ดีดสะบารังกาใหญ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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แนวคิดการสรางสรรค
ดานองคประกอบการแสดง
- รูปแบบการนําเสนอ
- นักแสดง
- ดนตรี
- ทารํา
- เครื่องแตงกาย
- อุปกรณประกอบการแสดง

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรกลุมตัวอยาง เปนกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมชาวบานตําบลรังกาใหญ
ผูที่เคยเลนสะบายิง กลุมนักแสดง กลุมเยาวชนในชุมชนตําบลรังกาใหญ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
2.1 การศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเรื่องประวัติการละเลนสะบายิง
และหลักแนวคิดทฤษฎีในการสรางสรรคการแสดง รวมไปถึงการศึกษาขอมูลจากกลุมชาวบานตําบลรังกาใหญ
ที่เคยเลนสะบายิงโดยการสัมภาษณ นายประเสริฐ การคา เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนตํารังกาใหญ
และ ประวัติการเลนสะบายิง คุณยายรําไพ การคา เรื่อง วิธีการเลนและทาที่ใชเลนสะบายิง และ นายสุรพงษ
พลฉิม เรื่อง กติกา ขั้นตอนทาที่ใชเลนสะบายิง
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม คือ การลงฝกปฏิบัติ
ทดลองในการเลนสะบายิงรวมกับชาวบาน และ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม คือ การศึกษาวิธีการเลนสะบายิง
และสอบถามประเด็นเกี่ยวกับกติกาในการเลนสะบายิง และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการแสดง
เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการแสดงใหมีคุณภาพถูกตองสวยงามยิ่งขึ้น
3. รวบรวมขอมูลทีไ่ ดนาํ มาวิเคราะห เพือ่ เปนแนวทางในการสรางสรรคการแสดง ชุด ดีดสะบารังกาใหญ
โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาขั้นตอนกระบวนการตั้งแตกอนที่จะเริ่มเลน วิธีการเลน ทาทางที่ใชเลนสะบายิง
3.2 กําหนดรูปแบบ วัตถุประสงค ขอบเขตของการสรางสรรคการแสดง
3.3 สรางสรรคเพลงใหเหมาะสมกับชุดการแสดงและบริบททางวัฒนธรรมในชุมชน
3.4 ออกแบบกระบวนทารําการแสดงชุด ดีดสะบารังกาใหญ ตามขั้นตอนในการเลนสะบายิง
มาประสานกับกระบวนการแสดง ซึ่งมีการแบงชวงการแสดงที่กําหนดไว 4 ชวง
ชวงที่ 1 เปนการเรียกหรือชวนของหนุมสาวกันมาเลนสะบา
ชวงที่ 2 เปนการชวยกันเตรียมสถานที่เลนสะบา
ชวงที่ 3 เปนการแขงขันเลนสะบาระหวางชายและหญิง
ชวงที่ 4 เปนการรําวงคูกันระหวางชายหญิงหลังจากแขงขันเลนสะบาเสร็จสิ้น
3.5 ถายทอดทารําใหกับนักแสดง และทดลองปฏิบัติทารําประกอบเขากับเพลง เพื่อแกไขทารํา
ใหเขากับจังหวะเพลง
3.6 ออกแบบรูปแบบการแสดงและการแปรแถว เพื่อใหเหมาะสมกับการแสดงในแตละชวง
3.7 ออกแบบเครื่องแตงกาย
3.8 การคัดเลือกผูแสดง
3.9 นําการแสดงออกเผยแพร และนํากลับมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการแสดงอีกครั้ง
4. นําการแสดงเพือ่ เสนอและพัฒนารวมกับชุมชน โดยการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ
นํามาปรับปรุงการแสดงเพิ่มเติม
5. จัดการอบรมและฝกทักษะปฏิบัติการแสดงชุด ดีดสะบารังกาใหญ ใหแกชุมชน
6. สรุปผลการวิจัย
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ผลการวิจัย
การวิจัยนาฏศิลปสรางสรรค ชุด ดีดสะบารังกาใหญ ตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาและวิธีการเลนสะบายิง ตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสี ม า เพื่ อ นํ า การละเล น พื้ น บ า นมาเป น แนวทางในการสร า งสรรค ก ารแสดงทางด า นนาฏศิ ล ป
โดยมีแนวทางการดําเนินวิจัยดวยการศึกษารวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ การสังเกต
แบบมีสวนรวมในการปฏิบัติ และศึกษาวิธีการเลนสะบายิงรวมถึงทาทางตาง ๆ ที่ใชเลนสะบายิงดวย
1. การศึกษาความเปนมาและวิธีการเลนสะบายิง บานรังกาใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
มีผลการวิจัยดังนี้
ชัชชัย โกมารทัต (2549, น. 348-349) ไดกลาววา การะเลนสะบาลอหรือสะบาดีดไมปรากฏ
หลักฐานวาเริ่มมีการเลนตั้งแตเมื่อไหร แตพบวามีการเลนสะบากันแลวในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเปนการ
สนุกสนานรื่นเริงในงานประเพณีของชาวบาน เชนในวันตรุษสงกรานต นอกจากนั้นยังพบวา มีการเลนสะบา
ในตอนตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร ในรัชกาลที่ 1 เมื่อ จ.ศ. 1151 (พ.ศ. 2332) ไดจัดใหมีการเลนสะบาเปน
กีฬาเลนเพือ่ ความสนุกสนานเปนการเฉลิมฉลอง ในงานทรงผนวชของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2457 พบวามีการเลนสะบากันในงานตรุษสงกรานตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนการเลนทีส่ นุกสนานมาก และใหมกี ารจัดการบรรเลงดนตรีลกั ษณะพิณพาทยประกอบการเลนดวย เรียกวา
“การเลนสะบาเขาพิณพาทย” หรือเรียกวา “สะบารํา” คือเมื่อเลนสะบาแพชนะกันแลวฝายแพตองออกรํา
ตามจังหวะพิณพาทย การเลนสะบาจัดวาเปนประเพณีอยางหนึ่งที่นิยมเลนกันในเทศกาลตรุษสงกรานต
ซึ่งมีการเลนสืบทอดตอเนื่องกันมาแตสมัยโบราณแลว สะบาลอเปนกีฬาพื้นเมืองไทยเกาแก โดยทั่วไป
แทบทุกจังหวัดของภาคกลาง นิยมเลนกันมากในจังหวัดทางทิศตะวันออกของภาคลกลาง เชน ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด บางทองถิ่นเรียกวา “สะบาดีด” มีลักษณะการเลนคลายกับการเลนสะบาทั่วไป แตเนน
ที่การลอลูกสะบาใหกลิ้งไป แลวจึงดีดลูกสะบาใหถูกลูกสะบาที่ตั้งตรงกับคูของตนเอง ซึ่งในปจจุบันจะพบวา
มีการเลนสะบาของชาวมอญพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ การเลนสะบามอญมี 2 ประเภท คือ
สะบาบอนเปนการเลนสะบาระหวางหนุมสาว เมื่อฝายใดตกเปนฝายแพจะถูกยึดลูกสะบา เมื่อตองการขอคืน
จะตองยอมทําตามฝายที่ชนะสั่ง เชน ฟอน รํา เตน หรือทําทาตลกขบขัน จึงจะไดลูกสะบาคืน สวนสะบาทอย
คือ สะบาที่นิยมเลนกันในกลุมชายฉกรรจ ที่มีพละกําลังรางกายแข็งแรง และยังเปนการเชื่อมความสัมพันธ
ของคนมอญในแตละหมูบ า น ไมนยิ มเลนเปนเกมสการพนัน จะมีเพียงการดืม่ สุราเล็ก ๆ นอย ๆ ดวยกันในหมูค ณะ
ซึง่ การเลนสะบาทัง้ 2 อยางนี้ จะนิยมเลนในชวงเทศกาลสงกรานตเทานัน้ (อรวรรณ นุม เจริญ, 2550, น. 21-22)
นอกจากการเลนสะบาที่ปรากฏใหในภาคตะวันออกและภาคกลางแลว การเลนสะบายังปรากฏวา
มีการละเลนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จะมีการเลนสะบายิงในงานบุญ
เดือน 4 ซึ่งเปนชวงที่วางเวนจากทํางาน และ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จะมีการละเลนสะบายิง
ในเทศกาลสงกรานต แตชาวบาน ตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย จะเรียกการเลนสะบาลอ (สะบาดีด)
ที่ทางภาคกลางเลนวา “สะบายิง” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา สะบาสีลอย เปนสะบาที่เลนไดทุกเพศ ทุกวัย
อาจเลนเดี่ยว (คูเดียว) หรือหลายคูก็ได แตไมควรเกิน 5 คู เพราะจะทําใหเกมยืดเยื้อ การจับคูเลน ถาเปนเด็ก
ใครชอบใครมักอยูฝายเดียวกัน แตถาเปนหนุมสาวใครชอบใครมักจับคูกันการเลนสะบาเปนการเลนที่ตองใช
พละกําลังพอสมควร เพราะผูเลนจะตองวิ่ง กระโดด เขยง(กระเติ่ง) ตลอดการเลน ซึ่งการเลนสะบายิงจะเลน
ในชวงเทศกาลสงกรานตเทานั้น รายละเอียดของการเลนมี ดังนี้
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1.1 การแตงกายทั้งหญิงและชายจะแตงกายแบบพื้นบาน ไมสวมรองเทา แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การแตงกายการละเลนสะบาในอดีต
ที่มา : สุจิตต วงษเทศ, 2558, น. 267.
1.2 อุปกรณการเลน คือ สนาม ลูกสะบา โทนและไมแค็ด (ไมยิง)
1.2.1 สนาม อาจเปนลานวัด หรือลานบาน ที่สะอาด ราบเรียบ ไมมีกรวด อิฐหรือหิน
ขนาดกวางประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 25 เมตร ถาเปนลานใตรมไมก็จะดีอยางยิ่ง

ภาพที่ 3 สนามที่ลานใตถุนบาน
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บานผูใหญบาน หมู 18 บานหนองโสมง ตําบลรังกาใหญ
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
1.2.2 ลูกสะบา เปนรูปวงกลม เสนผาศูนยกลางตั้งแต 2 นิ้ว ขึ้นไป เรียกลูกสะบาวา
หัว สะบาแตละคู ควรมีขนาดเทากัน เรียกวาหัวเทากัน บางครั้งลูกสะบาอาจทําจากเขาสัตว เชน เขาวัว
เขาควาย ก็ได สะบาแตละหัวจะมีดานหนา ดานหลัง ดานหนา (หรือดานหงาย) มักมีลวดลายเปนดอกจัน
หรือลวดลายเปนวงกลม สวนดานหลัง (หรือดานควํ่า) มักเปนหนาเกลี้ยง ๆ
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ภาพที่ 4 ลูกสะบาดานหนาลวดลายเปนวงกลม
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บานผูใหญบาน หมู 18 บานหนองโสมง ตําบลรังกาใหญ
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 5 ลูกสะบาดานหลังเปนหนาเกลี้ยง
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บานผูใหญบาน หมู 18 บานหนองโสมง ตําบลรังกาใหญ
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
1.2.3 ไมแค็ด (บางแหงเรียก ไมแงด หมายถึงไมงัด) เปนไมไผยาวประมาณ 1 ฟุต
กวางประมาณ 1 นิ้ว เหลาใหออนแข็งตามตองการ ฝายหญิงจะเปนผูใชไมแค็ด ยิงลูกสะบา สวนฝายชาย
จะใชนิ้วมือยิงลูกสะบาแทน

ภาพที่ 6 ไมแค็ด
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บานผูใหญบาน หมู 18 บานหนองโสมง ตําบลรังกาใหญ
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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1.2.4 โทน ใชตีประกอบการเลน มักใชโทนตั้งแต 2 ลูกขึ้นไป เพื่อใหเสียงกระหึ่มจังหวะที่ตี
มักเปน ปะ-โทน-ปะ-โทน-ปะ-โทน-โทน
1.3 วิธีการเลน มีดังนี้
1.3.1 ผูเลน ผูเลนทั้งสองฝายตกลงเกี่ยวกับกติกาและการตอรอง เชน ตอระยะทาง
จากเมนเริ่มตนถึงเมนตั้งลูก ใหผูหญิงสั้นกวาผูชาย การตกลงวาใครจะจองหัวใด (คูกับใคร) การตกลงกัน
เรือ่ งรางวัลสําหรับฝายชนะ ฯลฯ สุดทายคือการตกลงวาฝายใดจะไดเริม่ เลนกอน โดยมีคนกลางถามทัง้ สองฝาย
วาจะเลือกหงาย หรือควํา่ เสร็จแลวโยนสะบาขึน้ เมือ่ สะบาตกลง ทีพ่ นื้ ถาสะบาหงาย ฝายทีเ่ ลือกหงายจะไดขนึ้ กอน
1.3.2 กติกาทั่วไป มีดังนี้
1) การเลนเกมหนึ่ง ๆ หมายถึง ฝายใดฝายหนึ่งเลนทาตาง ๆ ตั้งแตทาแรกไปจนถึง
ทาสุดทายไดสําเร็จกอน จะเปนฝายชนะ
2) ในระหวางการเลนหามหยิบสะบาของคนอื่นอยางเด็ดขาด
3) หากทําทาแลวสะบาสีลอยไป อนุญาตใหวิ่งไปตะครุบใหสะบาหยุดสีลอยได
เมื่อทําครบทุกคนแลวจึงยิงบอง (การยิงลูกสะบาใหโดนลูกสะบาคูตอสู)
4) การไถ ตองไถโดยผูอยูหัวถัดกันเปนผูไถหากทําไมสําเร็จ คนอยูถัดไปจึงจะไถได
ถาไถไมสําเร็จอีกฝายหนึ่งจะไดขึ้น (มีสิทธไดเปนฝายขึ้นไปเลน)
5) การเริ่มเลนทุกคนในทีมจะตองเลนพรอมกัน ถาใครในทีมยังทําทาแรกไมเสร็จ
คนอื่น ๆ จะเลนทาตอไปไมได ตองรอใหเสร็จพรอม ๆ กันในทีม
6) ใครคูใครจะตองคอยตรวจสอบการเลนในแตละทาของคูตนเองวาทําถูกตอง
หรือไม ถาทําไมถูกก็มีสิทธิ์ไดขึ้น
1.3.3 ทาตาง ๆ ของการเลน เริ่มเลนโดยฝายไดขึ้นกอนยืนรอที่เมนเริ่มเลน ผูเลนอีกฝาย
เปนฝายตั้งลูก ใหสะบาหางกันประมาณ 1 ฟุต หันหนาสะบาไปทางฝายเริ่มเลน เมื่อสะบาของฝายขึ้นสีลอยไป
ผูเ ลนสามารถวิง่ ไปตะครุบใหสะบาหยุดได จุดทีส่ ะบาหยุดสีลอย คือ จุดทีจ่ ะตองยิงบอง ทาของการเลนมีทงั้ หมด
28 ทา ชื่อของแตละทาเกี่ยวของกับอวัยวะของรางกายตั้งแตคอลงไปถึงเทา เชน ทาอีคอ ทาอีอก ทาอีเขาออน
ทาอีตาสน ทาอีขาถีบ เปนตน เมื่อเลนมาถึงทาสุดทายถือวาจบเกม ฝายชนะมีสิทธิ์ที่จะไดรางวัลหรือฝายแพ
อาจตองถูกปรับตามขอตกลง (สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554, น. 80-88)
2. การสรางสรรคการแสดงดานนาฏศิลปพื้นบาน ชุด ดีดสะบารังกาใหญ มีผลการวิจัยดังนี้
2.1 การสร า งสรรค ง านเริ่ ม จากการกํ า หนดแนวความคิ ด หลั ก เพื่ อ ที่ จ ะสร า งงานให ต รงกั บ
ความตองการของชุมชน โดยศึกษาขั้นตอนวิธีการละเลนสะบายิง จากชาวตําบลรังกาใหญเพื่อนํามาเปนขอมูล
ในการสรางสรรคการแสดง ชุด ดีดสะบารังกาใหญ ในรูปแบบนาฏศิลปพื้นบาน
2.2 การประดิษฐทา รํา ผูว จิ ยั ไดนาํ ทาทางของการเลนสะบายิงทัง้ หมด 28 ทา โดยคัดเลือกทาทาง
การเลนสะบายิง เพียง 6 ทา ไดแก ทาอีอก ทาอีหมากกะโป ทาอีเขาแก ทาคีบตอย ทาอีจมูกดุด ทาอีสีลอย
สงกน เพื่อใหเหมาะสมกับผูแสดงในแตชวงของการแสดง และไดออกแบบทารําโดยใชทาทางธรรมชาติ เชน
การเดิน ทาเรียก ทากวาดลานปรับพื้นที่กอนการเลนสะบายิง ทาเลนสะบายิง และหาทาเชื่อมมาใสเพื่อให
การรํามีความตอเนื่องกลมกลืนกัน โดยแบงชวงการแสดงออกเปน 4 ชวง ดังนี้ ชวงที่ 1 เปนการเรียกหรือ
ชวนของหนุม สาวกันมาเลนสะบา ชวงที่ 2 เปนการชวยกันเตรียมสถานทีเ่ ลนสะบา ชวงที่ 3 เปนการแขงขันเลน
สะบาระหวางชายและหญิง ชวงที่ 4 เปนการรําวงคูกันระหวางชายหญิงหลังจากแขงขันเลนสะบาเสร็จสิ้น
ดังจะไดเห็นจากการประดิษฐทารําดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวอยางการสรางสรรคทารํา
ทาดั้งเดิม
1. ทาอีอก

ประดิษฐสรางสรรคทารํา

จับสะบาไวที่อก ใชนิ้วชี้อีกมือลอสะบา

นําทาอีอกมาแสดงเพื่อใหเห็นถึงรูปแบบการแขงขันสะบา
ของทั้ง 2 ฝาย

2. ทาอีหมากกะโป

นําทาอีหมากกะโป มาปรับใชในเรือ่ งของการแสดงทีเ่ นนจุด
วางสะบาในแนวขวางที่โคนขาออน แลวกระ สนใจ โดยใหคฝู ง ซายมือเลนสะบา คูฝ ง ขวามือนัง่ เชียร คูต รง
กลางแสดงทานิ่ง
โดดไปขางหนา
3. ทาอีเขาแก

เหน็บสะบาไวตรงเขาแลวกระโดดไปขางหนา ใช ก ารกระโดดเท า คู  ม าประยุ ก ต ใ ช กั บ ท า อี เ ข า แก
แลวปลอยใหลูกสะบาวิ่งไปในลานดิน
โดยกระโดดไปในทิ ศ ทางทั้ ง 4 ทิ ศ เพื่ อ สื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง
การใชพลังงานคงที่ และหนักแนนเมื่อกระโดดลอยตัว
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ทาดั้งเดิม

ประดิษฐสรางสรรคทารํา

4. ทาอีคีบตอย

นํ า ท า เต น บี บ อยมาประยุ ก ต ใช กั บ ท า อี คี บ ต อ ยแสดง
เอาลู ก สะบ า คี บ ไว ที่ เ ท า ข า งหนึ่ ง แล ว ให เ ห็ น ถึ ง ท า ทางการเล น ที่ โ ลดโพ น ของผู  ช าย และ
กะเติ่ง
การเคลื่ อ นไหวที่ ต  อ เนื่ อ งและหยุ ด พั ก ท า เพื่ อ ให เ ห็ น
จุดเนนสําคัญในการแสดง
5. ทาอีจมูกดุด

นัง่ คุกเขากมลงแลวใชจมูกดันใหสะบาสีลอยไป
ในลานดิน
ใชทา อีจมูกดุดมาใชกบั ทาวิดพืน้ ในการปรับเปลีย่ นขนาดของ
การใชพื้นที่ใหมีขนาดกวาง และปรับแถวจากแถวตอนลึก 2
แถว มาเปนแถวเฉียงคู
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ทาดั้งเดิม
6. ทาอีสีลอยสงกน

ประดิษฐสรางสรรคทารํา

สีลอยสะบาลอดระหวางขาของตนเองใหหมุน
ไป
นําทามวนหนามาประยุกตใชกับทาอีสีลอยสงกน เพื่อใหมี
การเคลื่อนไหวทาทางมาดานหนาเวทีและเปนการแสดงให
เห็นการเนนจุดสนใจของผูแสดง โดยให 2 คู ที่นั่งดานขาง
เชียรเพื่อน
2.3 การออกแบบดนตรีประกอบการแสดง ใชวงมโหรีพื้นบานโคราช ซึ่งประกอบดวย ซอกันตรึม
ปแกว กลองเติ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ ฉะนั้นในการออกแบบดนตรีประกอบการแสดง จะเพิ่มกลองโทนเขาไปดวย
เพื่อตีประกอบจังหวะเพื่อใหเกิดจังหวะใหเกิดความสนุกสนานครื้นเครงมากยิ่งขึ้น โดยการบรรเลงดนตรี
แบงออกเปน 4 ชวง คือ ชวงที่ 1 เปนการเรียกหรือชวนของหนุมสาวกันมาเลนสะบา ชวงที่ 2 เปนการ
ชวยกันเตรียมสถานที่เลนสะบา จะเริ่มจากจังหวะชาเพื่อสื่อเปนการเดินชวนกันมาเลนสะบายิง มาชวยกัน
เตรียมสถานที่เลนสะบายิง ชวงที่ 3 เปนการแขงขันเลนสะบาระหวางชายและหญิง เปนจังหวะปานกลาง
ชวงที่ 4 เปนการรําวงคูกันระหวางชายหญิงหลังจากแขงขันเลนสะบาเสร็จสิ้นใชจังหวะเร็ว สวนการบรรเลง
ในชวงสุดทายที่ผูแสดงจะเขาหลังเวทีจะใชจังหวะชา เพื่อแสดงใหเห็นถึงการลาจากกันกลับบานของตนเอง
2.4 การออกแบบเครื่องแตงกาย การแตงกายของคนโคราชในสมัยกอนนิยมนุงโจงกระเบน
เพื่อความสะดวกในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในการดํารงชีวิตประจําวัน ดังนั้นในการออกแบบเครื่องแตงกาย
ผูว จิ ยั ก็ยงั คงยึดรูปแบบการแตงกายแบบดัง้ เดิมไวคอื นุง โจงกระเบน สวนเสือ้ ผูช ายและผูห ญิงจะมีการออกแบบ
ใหมีรูปทรงที่ทันสมัยเพื่อใหเหมาะกับผูแสดง เครื่องประดับทําดวยดินเผาซึ่งเปนสินคาที่มีชื่อเสียงในอําเภอ
ดานเกวียนมาใชเปนเครื่องประดับเพื่อสวมใสกับชุดเครื่องแตงกาย ดีดสะบารังกาใหญ แสดงดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 การแตงกายผูชายและผูหญิง
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร
2.5 รูปแบบการแสดง เนนรูปแบบการแสดงเสมือนจริง คือผูแสดงจะไมสามารถคาดการณไดวา
ฝายไหนจะเปนผูชนะหรือผูแพ การออกแบบรูปแบบการแสดง จะสื่อใหเห็นถึงลักษณะทาทางของการ
แสดงอารมณความรูสึกของผูแสดง ที่แสดงความรูสึกภายในออกมาเปนทาทางตาง ๆ ที่ไมเหมือนกัน เชน
การหยอกเยาระหวางชายหญิง ทาแสดงอารมณดีใจ เสียใจ ผิดหวัง เมื่อรูวาตนเองแพหรือชนะ

ภาพที่ 8 การแสดงออกทาทางตามอารมณความรูสึกของผูแสดงแตละคน
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ หองปฏิบัติการนาฏศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อภิปรายผล
จากการศึกษาขอมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมี
สวนรวมผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาออกแบบสรางสรรคการแสดง ชุด ดีดสะบา
รังกาใหญ โดยนําเสนอการละเลนสะบายิง ของชาวตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลปพื้นบานดังนี้
1. การสรางสรรคงานเริ่มจากการกําหนดแนวความคิดหลักเพื่อที่จะสรางงานใหตรงกับความตองการ
ของชุมชน โดยศึกษาขัน้ ตอนวิธกี ารละเลนสะบายิง จากชาวตําบลรังกาใหญเพือ่ นํามาเปนขอมูลในการสรางสรรค
การแสดง ชุด ดีดสะบารังกาใหญ ในรูปแบบนาฏศิลปพื้นบาน ซึ่งสอดคลองกับ สุรพล วิรุฬหรักษ (2547,
น. 225-241, 246-249) ที่กลาวถึง หลักทฤษฎีการสรางสรรคและการออกแบบนาฏยประดิษฐนํามาเปน
แนวทางในการสรางสรรคงาน และทฤษฎีทัศนศิลปเพื่อนํามาใชในการออกแบบการเคลื่อนไหวการแสดง
เพื่อใหเกิดอารมณและความรูสึกในรับชมเมื่อ ผูแสดงการเคลื่อนไปในทิศตาง ๆ
2. การประดิษฐทารํา ผูวิจัยไดนําทาทางของการเลนสะบายิงทั้งหมด 28 ทา โดยคัดเลือกทาทาง
การเลนสะบายิง เพียง 6 ทา ไดแก ทาอีอก ทาอีหมากกะโป ทาอีเขาแก ทาคีบตอย ทาอีจมูกดุด ทาอีสีลอย
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สงกน เพื่อใหเหมาะสมกับผูแสดงในแตชวงของการแสดง และไดออกแบบทารําโดยใชทาทางธรรมชาติ เชน
การเดิน ทาเรียก ทากวาดลานปรับพื้นที่กอนการเลนสะบายิง ทาเลนสะบายิง และหาทาเชื่อมมาใสเพื่อให
การรํามีความตอเนื่องกลมกลืนกัน ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดการประดิษฐทารําเซิ้ง พจนมาลย สมรรคบุตร
(2538, น. 61-75) ทีไ่ ดรวบรวมแนวคิดการประดิษฐทา รําของการแสดงนาฏศิลปพนื้ เมืองอีสานของผูเ ชีย่ วชาญ
ทางนาฏศิลป มาใชเปนแนวทางในการออกแบบทารําโดยการศึกษาทาทางธรรมชาติจากสิง่ ทีเ่ ราจะสรางสรรคขนึ้
ทารําจะตองไมซับซอน มีการเรียงลําดับทาเพื่อสื่อความหมายของการแสดงใหชัดเจน
3. การออกแบบดนตรีประกอบการแสดง ใชวงมโหรีพนื้ บานโคราช ซึง่ ประกอบดวย ซอกันตรึม ปแ กว
กลองเติ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ ฉะนั้นในการออกแบบดนตรีประกอบการแสดง จะเพิ่มกลองโทนเขาไปดวย
เพื่อตีประกอบจังหวะเพื่อใหเกิดจังหวะใหเกิดความสนุกสนานครื้นเครงมากยิ่งขึ้น โดยการบรรเลงดนตรี
แบงออกเปน 4 ชวง คือ ชวงที่ 1 เปนการเรียกหรือชวนของหนุมสาวกันมาเลนสะบา ชวงที่ 2 เปนการชวยกัน
เตรียมสถานที่เลนสะบา จะเริ่มจากจังหวะชาเพื่อสื่อเปนการเดินชวนกันมาเลนสะบายิง มาชวยกันเตรียม
สถานที่เลนสะบายิง ชวงที่ 3 เปนการแขงขันเลนสะบาระหวางชายและหญิง เปนจังหวะปานกลาง ชวงที่ 4
เปนการรําวงคูก นั ระหวางชายหญิงหลังจากแขงขันเลนสะบาเสร็จสิน้ ใชจงั หวะเร็ว สวนการบรรเลงในชวงสุดทาย
ที่ผูแสดงจะเขาหลังเวทีจะใชจังหวะชา เพื่อแสดงใหเห็นถึงการลาจากกันกลับบานของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ
พีรพงศ เสนไสย (2546, น. 89-90) เกี่ยวกับแนวคิดการสรางสรรคเพลง เนื่องจากมนุษยมีความแตกตางกัน
ในดานชาติพันธุ วัฒนธรรม การดํารงชีพ การแตงกาย ซึ่งแตละกลุมชนจะมีลักษณะวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ฉะนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดนี้มาใชเปนแนวทางในการสรางสรรคเพลงประกอบการแสดง โดยไดนําวงมโหรี
โคราชซึ่งเปนวงดนตรีที่มีเอกลักษณเฉพาะทองถิ่นโคราช มาบรรเลงเพลงประกอบการแสดง ชุด ดีดสะบา
รังกาใหญ เพื่อสื่อใหเห็นถึงวัฒนธรรมทางดนตรีของชาวโคราชใหเดนชัด
4. การออกแบบเครื่ อ งแต ง กาย การแต ง กายของคนโคราชในสมั ย ก อ นนิ ย มนุ  ง โจงกระเบน
เพือ่ ความสะดวกในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในการดํารงชีวติ ประจําวัน ดังนัน้ ในการออกแบบเครือ่ งแตงกายผูว จิ ยั
ก็ยังคงยึดรูปแบบการแตงกายแบบดั้งเดิมไวคือนุงโจงกระเบน สวนเสื้อผูชายและผูหญิงจะมีการออกแบบ
ใหมีรูปทรงที่ทันสมัยเพื่อใหเหมาะกับผูแสดง เครื่องประดับทําดวยดินเผาซึ่งเปนสินคาที่มีชื่อเสียงในอําเภอ
ดานเกวียนมาใชเปนเครือ่ งประดับเพือ่ สวมใสกบั ชุดเครือ่ งแตงกาย ดีดสะบารังกาใหญ ซึง่ สอดคลองกับ พีรพงศ
เสนไสย (2546, น.102-108) กลาวาถึง แนวคิดความสัมพันธระหวางเครื่องแตงกายตองานนาฏยประดิษฐ
ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งที่จะทําใหงานนาฏยประดิษฐเกิดความสมบูรณ เพราะเครื่องแตงกายสามารถบงบอก
เอกลักษณ ลักษณะนิสัยใจคอของตัวละคร หรือผูแสดง รวมไปถึงเครื่องประดับตาง ๆ ดวย
5. รูปแบบการแสดง เนนรูปแบบการแสดงเสมือนจริง คือผูแ สดงจะไมสามารถคาดการณไดวา ฝายไหน
จะเปนผูช นะหรือผูแ พ การออกแบบรูปแบบการแสดง จะสือ่ ใหเห็นถึงลักษณะทาทางของการแสดงอารมณความรูส กึ
ของผูแ สดง ทีแ่ สดงความรูส กึ ภายในออกมาเปนทาทางตาง ๆ ทีไ่ มเหมือนกัน เชน การหยอกเยาระหวางชายหญิง
ทาแสดงอารมณดใี จ เสียใจ ผิดหวัง เมือ่ รูว า ตนเองแพหรือชนะ ซึง่ สอดคลองกับ ทฤษฎี Post modern Dance
(ฐาปนีย สังสิทธิวงศ, 2558, น. 68-73) ทีไ่ ดรวบรวมลักษณะการแสดงของศิลปนในยุคสมัยใหมทมี่ คี วามหลากหลาย
มีเอกลักษณเฉพาะตน และสามารถสรุปไดวา Post modern Dance เปนการสรางสรรคงานทางดานนาฏศิลป
ทีม่ เี อกลักษณเฉพาะตัว เกิดจากความถนัดของศิลปน โดยจะมีกรอบแนวคิดทีแ่ ตกตางกันออกไปขึน้ อยูก บั ศิลปน
นัน้ ๆ การออกแบบลีลานาฏยศิลปนนั้ สามารถใชทา ทางการเคลือ่ นไหวตามธรรมชาติทเี่ ปนกิจวัตรประจําวันได
และสามารถกระทําไดอยางตรงไปตรงมา ที่สําคัญปราศจากรูปแบบ ที่ตายตัวและเคลื่อนไหวอยางอิสระ
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นอกจากนีผ้ วู จิ ยั ยังไดเผยแพรการแสดงชุด ดีดสะบารังใหญ เนือ่ งในงานศิลปวัฒนธรรมโคราชนานาชาติ
งานวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย การนําชุดการแสดงสงเขารวมประกวดนาฏศิลปไทย
สรางสรรคชิงถวยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมูลนิธิไทย

ภาพที่ 9 การเผยแพรการแสดง เนื่องในงานศิลปะวัฒนธรรมโคราชนานาชาติ
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ณ ณ ลานอนุสาวรียทาวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 10 การเผยแพรการแสดงเนื่องในงานวิชาการนานาชาติ
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 ณ เวทีราชภัฏภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

ภาพที่ 11 การนําชุดการแสดงสงเขารวมประกวดนาฏศิลปไทยสรางสรรค
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงละครวังหนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรุงเทพมหานคร
จากการทีน่ าํ การแสดงออกเผยแพรในแตครัง้ ผูว จิ ยั ไดรบั คําติชม ขอเสนอแนะจากผูช มและคณะกรรมการ
มาพั ฒ นาการแสดงให ส วยงามและมี ค วามน า สนใจมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ผู  วิ จั ย ยั ง ได นํ า การแสดงไปนํ า เสนอ
ใหผูนําชุมชนไดรับชมเพื่อปรับปรุงการแสดงใหตรงกับความตองการของชุมชน
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ภาพที่ 12 นําเสนอการแสดงตอชุมชนบานรังกาใหญ
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู 8 ตําบลรังกาใหญ อําเภพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดจัดอบรมและฝกปฏิบัติทักษะการแสดงชุด ดีดสะบารังกาใหญ เพื่อคืนความรู
สูชุมชน โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรงานวิจัยและถายทอดความรูใหกับชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถ
นําไปใชประโยชนและขยายผลการแสดง ชุด ดีดสะบารังกาใหญ ไปสูเยาวชนในรุนตอ ๆ ไปไดอีกดวย

ภาพที่ 13 การจัดอบรมฝกทักษะปฏิบัติการแสดงใหแกนักเรียน
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมโรงเรียนพิมายสามัคคี ตําบลรังกาใหญ
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
การแสดงชุด ดีดสะบารังกาใหญ ยังทําใหเยาวชนไดเรียนรูถึงการละเลนสะบายิงในทองถิ่นของตนเอง
ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งในการชวยอนุรักษและฟนฟูการเลนสะบายิงใหแพรหลายไปถึงเยาวชนในชุมชน ตําบล
รังกาใหญ นอกจากนี้การแสดงชุด ดีดสะบารังกาใหญยังเปนการแสดงที่สงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน ตําบล
รังกาใหญ ตามกรอบนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาที่ไดมีการสงเสริมและพัฒนาหมูบาน OTOP เพื่อการ
ทองเที่ยวและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของ ตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ใหเปนแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติในอนาคตอีกดวย
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ขอเสนอแนะ
1. งานวิจัยนาฏศิลปสรางสรรคในรูปแบบนาฏศิลปพื้นบาน ที่เนนรูปแบการแสดงใหเหมือนกับ
การแขงขันการเลนสะบาจริง ซึง่ เปนการแสดงรูปแบบใหมทไี่ มสามารถคาดเดาเหตุการณขา งหนาไดวา ใครชนะ
หรือแพ งานวิจัยสรางสรรคนี้จึงเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการสรางสรรคเพื่องาน
นาฏศิลปในชุดการแสดงอื่น ๆ ไดอีกตอไป
2. ควรนําการแสดงชุด ดีดสะบารังกาใหญ บรรจุไวในหลักสูตรทองถิ่น ของตําบลรังกาใหญ อําเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เพื่อตรวจสอบกลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ
โดยผานการรับรูข องผูบ ริโภค เพือ่ ใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธการตลาดของผูป ระกอบการใหเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค อีกทั้งเปนการเพิ่มมูลคาและสรางคุณคาใหกับมะขามเทศ
ชวยสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดอีกดวย โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูบริโภคจํานวน 542 คน
ผลการวิจยั พบวา กลยุทธการตลาดมีความสัมพันธกบั การรับรูข องผูบ ริโภค และความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ
แปรรูปจากมะขามเทศ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้การทดสอบสมมติฐานพบวา โมเดล
ในการวั ด มี ค วามสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ 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 ทุกคาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
สามารถอธิบายไดวา กลยุทธการตลาด มีอิทธิพลทางออมตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ
โดยผานการรับรูของผูบริโภคไดรอยละ 8.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.00 ดังนั้น ผูประกอบการสามารถ
นําผลการวิจัยไปประยุกตใชเพื่อวางแผนกลยุทธการตลาด โดยมุงเนน ที่การสรางการรับรูใหกับกลุมผูบริโภค
เปาหมายเพื่อสงเสริมใหตระหนักรับรูคุณคาผลิตภัณฑอาหารและเกิดตั้งใจซื้อของผูบริโภค อันเปนวิถีทาง
ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันตอไป
คําสําคัญ: กลยุทธการตลาด, ความตั้งใจซื้อ, ผลิตภัณฑมะขามเทศ

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.
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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 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

บทนํา
ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศพืชผักและผลไมรสชาติดีที่มีใหรับประทานตลอด ชาวตางชาตินิยม
เดินทางเขามายังประเทศไทยเพื่อรับประทานผลไมสดกัน เพราะผลไมไทยมีราคาถูก มีรสชาติที่ดี และ
มีใหบริโภคกันตลอดทั้งป จึงแสดงใหเห็นวาผลไมไทยมีศักยภาพมาก ซึ่งในแตละปการผลิตผลไมสดของไทย
มีมูลคามากกวา 1 แสนลานบาท โดยผลไมของไทยมีปริมาณมากที่ออกเปนฤดูกาล ทําใหผลผลิตที่ไดมีมากเกิน
ความตองการของตลาด อุตสาหกรรมแปรรูปผลไมจงึ กลายเปนอุตสาหกรรมทีช่ ว ยยืดอายุการเก็บรักษาผลไมสด
เพือ่ สนองความตองการ ของตลาดในชวงนอกฤดูกาล ขณะเดียวกัน ก็สามารถสงออกไปยังตลาดตางประเทศได
ทั้งนี้เปาหมายการสงออก ป 2560 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 10 คิดเปนมูลคาประมาณ 1,561.13 ลานเหรียญ
สหรัฐ ซึง่ ไทยเปนผูน าํ การผลิตและสงออกผลไมเมืองรอนของโลก ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ และมะมวง เนือ่ งจาก
ผลไมไทยมีรสชาติดี หลากหลายและมีผลผลิตตอเนื่องตลอดป (วันวิสาข สุธีรพจน, 2560) สําหรับตลาดภายใน
ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยถือเปนฐานการผลิตผักผลไมแหลงสําคัญของโลก มีการผลิตที่ไดคุณภาพและ
มีใหเลือกทั้งผลไมเพื่อการสงออกและผลไมพื้นบานที่มีความเปนเอกลักษณของพื้นที่ปลูก เชน มะขามเทศ
ลองกอง แสดงใหเห็นวาผลไมของไทยมีความหลากหลาย มีรสชาติโดดเดน จึงเปนทีต่ อ งการของทัง้ ตลาดภายใน
ประเทศและตางประเทศ และดวยกระแสความนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มากขึ้น ผักผลไมที่ปลอดภัย
และผลไมสดพื้นบาน เชน มะขามเทศ จึงไดรับการตอบรับและความตองการจากตลาดมากขึ้นไปดวย เกิดเหตุ
กาณที่มีพอคาคนกลางเขามาติดตอขอซื้อมะขามเทศโดยตรงจากสวน ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อขายที่มากขึ้น
ซึ่งหากปลอยใหพอคาคนกลางเขามาควบคุมตลาดไดนั้น ในอนาคตพอคาคนกลางยอมสามารถกําหนดราคาได
ตามที่ตองการ จะสงผลตอระบบธุรกิจมะขามเทศทั้งระบบไมวาจะเปน เกษตรกรและกลุมเกษตรกร ผูรวบรวม
ผลผลิตมะขามเทศในชุมชน ธุรกิจโลจิสติกส รวมถึงผูบริโภคก็จะไดรับผลกระทบดังกลาวดวยเชนกัน
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มะขามเทศ ซึ่งเปนผลไมไทยพื้นบานที่เปนไมผลขนาดใหญเจริญเติบโตเร็ว กิ่งเหนียว มีหนาม
พบเห็นไดแทบทุกภาคของประเทศไทย ไมวา จะเปนริมถนน สวนหลังบาน หรือทุง นา ทนทานตอสภาพแหงแลง
และดินเค็มไดดี เหมาะทีจ่ ะปลูกไวเปนรมเงาและพืชบํารุงดิน เมือ่ มีอายุมากขึน้ เนือ้ ไมจะแข็งนําไปใชประโยชน
เปนไมใชสอย และทําฟน ทําถาน ซึ่งการปลูกมะขามเทศนั้น ควรขุดหลุมปลูกตนกลามะขามเทศ ขนาดกวาง
50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ทิ้งระยะหางระหวางตนรอบทิศทาง 8 เมตร และขุดรองนํ้าระหวาง
แนวตนมะขามเทศเพื่อใหมีนํ้าใชในการดูแลใหน้าํ รวมดวย ซึ่งจะทําใหไดตนมะขามเทศประมาณ 20 ตนตอไร
ทั้งนี้กอนปลูกไดปรับสภาพดินดวยการใชปุยคอกรองพื้นเพื่อสรางแหลงอาหารรดนํ้าสัปดาหละครั้ง ควบคู
ไปกับการพรวนดินดูแลกําจัดวัชพืช ใสปุยคอกสลับกับปุยเคมี เดือนละครั้ง รอใหมะขามเทศเจริญเติบโต
ประมาณ 6 เดือน ก็จะติดดอกและเริ่มใหผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุไดประมาณ 1 ป โดยจะใหผลผลิตตั้งแต
เดื อ นมกราคมและสามารถเก็ บ ผลผลิ ต ออกจํ า หน า ยวั น เว น วั น ไปจนสิ้ น สุ ด เดื อ นมี . ค.ของทุ ก ป ผลผลิ ต
เฉลี่ยตอไรอยูที่ประมาณ 600 กิโลกรัมตอไร ตลอดชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ราคารับซื้อซึ่งจะมีพอคาคนกลาง
มารับซื้อถึงสวนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท (ทองสุข ชูประทีป, 2556)
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เปนอําเภอหนึ่งที่เปนแหลงผลิตมะขามเทศที่สําคัญ แรกเริ่ม
มีพื้นที่ปลูกมะขามเทศประมาณ 250 ไร มีจํานวนตนมะขามเทศประมาณ 6,000 ตน เกษตรกร 80 ครัวเรือน
(ธิติพัทธ ชัญถาวร, 2554) ซึ่งมะขามเทศของอําเภอโนนไทยเปนมะขามเทศที่มีรสชาติดี หวาน เนื้อละเอียด
ซึ่งจะแตกตางกับมะขามเทศเขตอื่น สาเหตุที่มะขามเทศอําเภอโนนไทยมีรสชาติดีนาจะเปนเพราะดินเค็ม
ทําใหมะขามเทศอําเภอโนนไทยเปนที่นิยมของผูบริโภค ราคาขายสงจากสวนประมาณ 40-45 บาทตอกิโลกรัม
ราคาขายปลีกประมาณ 80-90 บาทตอกิโลกรัม ทั้งนี้บานดอนสระจันทร เปนหมูบานขนาดกลาง ในอําเภอ
โนนไทย ประชากรในหมูบานทํานา ทําสวน ทําไร และเลี้ยงสัตว มีการปลูกมะขามเทศตามหัวไรปลายนา
แตเปนการปลูกไมมากเทาไร ซึง่ ตอมามะขามเทศบานดอนสระจันทรไดรบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีรสชาติ
หวาน มัน อรอย และมีฝก ใหญ จึงไดมกี ารขยายพันธุม ะขามเพิม่ มากขึน้ ชาวบานในหมูบ า นนิยมปลูกกันมากขึน้
และใชชอื่ พันธุม ะขามเทศของหมูบ า นวา “พันธุเ พชรโนนไทย” ปจจุบนั มีเกษตรกรในหมูบ า นกวา 80 ครอบครัว
ปรับเปลีย่ นสภาพพืน้ ที่ ซึง่ เดิมทีเปนนาขาวและไรมนั สําปะหลัง มาเปนสวนมะขามเทศพันธุน ี้ ทําใหสภาพพืน้ ที่
ภายในหมูบานเต็มไปดวยตนมะขามเทศเกือบทั้งหมด และแตละปจะมีมะขามเทศจากหมูบานแหงนี้สงออกไป
จําหนายยังตลาดทัว่ ทัง้ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอืน่ ๆ เกือบทัว่ ประเทศ ปละกวา 5,000 ตัน สรางรายได
เขาสูชุมชนปละกวา 10 ลานบาท สงผลใหการปลูกมะขามเทศเพื่อสงขายกลายเปนอาชีพหลักของเกษตรกร
บานดอนสระจันทร โดยมีเกษตรกรที่ปลูกมะขามเทศที่อําเภอโนนไทยเพิ่มจํานวนขึ้นประมาณ 100 ราย
บนพืน้ ทีร่ วม 750 ไร ในทองที่ ตําบลถนนโพธิ์ ตําบลมะคา และ ตําบลโนนไทย สรางรายไดปล ะกวา 63 ลานบาท
(ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ, 2555) ทั้งนี้ผลผลิตมะขามเทศจากเกษตรกรจะออกชวง 4 เดือน คือ ตั้งแต ธันวาคมมีนาคม ซึ่งผลผลิตที่ออกมาจํานวนมากจะมีพอคาคนกลางมารอรับซื้อถึงสวนของเกษตรกร และมีบางสวน
เนาเสียจึงตองทิ้งไปโดยไมเกิดประโยชนอีกเปนจํานวนมาก จะเห็นวายังมีขอจํากัดดานการผลิตและการตลาด
ของมะขามเทศ คณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นชองทางการนํามะขามเทศดังกลาวมาทําการแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑ
มะขามเทศ เชน นํ้ามะขามเทศพรอมดื่ม ไอศกรีมมะขามเทศ และแยมมะขามเทศ ที่สามารถยืดอายุเก็บรักษา
ไดนาน อีกทั้งเปนการสรางมูลคาใหกับมะขามเทศ และเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรในชุมชนไดดวย ถือเปน
ยกระดับมะขามเทศโดยนําเทคโนโลยีมาชวยแปรรูปเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ รวมถึงการหาชองทางการจําหนายตางๆ
จึงเปนทีม่ าในการศึกษาถึงกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูปเพือ่ สรางมูลคาเพิม่ สูอ ตุ สาหกรรม
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เชิงพานิชย ซึง่ นับเปนตนแบบของธุรกิจทีม่ สี ว นชวยเหลือชาวสวนรายยอย ลดปญหาผลผลิตการเกษตรลนตลาด
และประคองราคาไมใหตกตํ่า รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑมะขามใหกับชุมชน สงผลใหชุมชนเขมแข็งและ
ยั่งยืนได
ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาสภาพทัว่ ไปและจุดเดนของผลิตภัณฑเพือ่ หาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามเทศ
แปรรูป โดย พวงพรภัสสร วิรยิ ะ และ สุภาพร ลักษณมีธนสาร (2559) พบวา ผูบ ริโภคมีความตองการผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มนํ้ามะขามเทศในดานคุณประโยชน โดยมีความตองการดื่มแลวบํารุงรางกาย คิดเปนรอยละ 46 ดาน
รูปแบบมีความตองการรูปแบบของนํา้ มะขามเทศเปนแบบพรอมดืม่ คิดเปนรอยละ 76 และ ไมควรเติมนํา้ ผลไม
ชนิดอื่นเพื่อปรับกลิ่นรส คิดเปนรอยละ 67 นอกจากนี้ผูบริโภครอยละ 92 ตองการบริโภคขณะเย็น สําหรับ
ความตองการดานรสชาติพบวา รอยละ 55.7 ตองการใหเครือ่ งดืม่ นํา้ มะขามเทศมีรสหวานปานกลาง รอยละ 46
และ ตองการใหเครื่องดื่มนํ้ามะขามเทศไมมีการเติมกลิ่นใบเตย หรือ กระเจี๊ยบ คิดเปนรอยละ 51 ทั้งนี้
แนวทางการการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มนํ้ามะขามเทศ ควรดําเนินการผลิตใหมีรสชาติที่ถูกปากกับผูบริโภค
มีราคาตอชิ้นที่เหมาะสมกับคุณคาและประโยชนที่ไดรับ ควรมีชองทางการจัดจําหนายสินคาอยูใกลผูบริโภค
อยางครอบคลุมทุกพื้นที่ และควรมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาและประโยชนของผลิตภัณฑ
แกผูบริโภคเพื่อเพิ่มการรับรูและการเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มนํ้ามะขามเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อสงเสริม
ใหผูบริโภคไดรูจักและรับรูวามีผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ นอกจากนี้จากขอเสนอแนะของงานวิจัย
ผูบ ริโภคใหความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑในดานการทําใหรสชาติถกู ปากผูบ ริโภค สรางตราสินคา
เพื่อเพิ่มการจดจํา และควรมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาและประโยชนของผลิตภัณฑ ดังนั้น
ผูป ระกอบการควรใหความสําคัญอยางมากในเรือ่ งของการผลิตใหไดมาตรฐานและมีความเปนอัตลักษณทชี่ ดั เจน
ดังนั้น การศึกษากลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อของผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป จึงมี
วัตถุประสงคเพือ่ ทราบถึงระดับความตองการซือ้ ของผูบ ริโภคทีม่ ตี อ ผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป ซึง่ เปนปจจัย
ที่จะเชื่อมโยงและสงเสริมใหผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูปเปนที่ตองการของผูบริโภค พรอมทั้งชวยทําให
กลุมชาวบานผูผลิตมีรายได และสามารถพึ่งพาตนเองไดตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษากลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ

ประโยชนของการวิจัย
เพื่อใหทราบถึงกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการตั้งใจซื้อ และสามารถนําไปประยุกตในการ
สงเสริมกลยุทธตลาดเพื่อใหผูบริโภคมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง“การวิเคราะหกลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ”
ผูวิจัยได ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิด
และสมมติฐาน ประกอบดวย ตัวแปรกลยุทธการตลาด (Marketing : MKT) ตัวแปรการรับรูของผูบริโภค
(Receive : REC) และตัวแปรการตั้งใจซื้อ (Purchase intention PCI) ของการวิจัยไดดังภาพ 1
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การรับรูค ุณคา
H1

กลยุทธการตลาด

H3

การตั้งใจซื้อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : Fishbein & Ajzen, 1975.
สมมติฐานการวิจัย
H1: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูคุณคาของผูบริโภค
H2: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป
H3: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอการตั้งใจซื้อโดยผานการรับรูคุณคาของผูบริโภค

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคทั่วไปในประเทศไทย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมอยางมีระบบ (Systematic sampling) และ
มีขนาดใหญพอ ซึ่งสอดคลองกับ Kline (2011) ที่ไดกลาววาการวิเคราะหสมการโครงสรางขนาดตัวอยางควรมี
200 ตัวอยางขึ้นไป (Tabacnick & Fidell, 1996) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรจํานวน 19 ตัวแปร ดังนั้น
ขนาดตัวอยางตองมีอยางนอย 380 ตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้ใชทั้งสิน 542 ตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม ที่ผานการหาความตรงเชิงเนื้อหา
จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พบวา มีดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (Index
of item-objective congruence) ในระดับสูง และผานการหาความเชื่อมั่น โดยนําแบบสอบถามไปทําการ
ทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนํามาคํานวณคาความเชื่อมั่น
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’s alpha coefficient) มีคาเทากับ 0.91 จากนั้น
จึงนําไปใชจริงในการเก็บรวบรวมขอมูล (George & Mallery, 2003; Kline, 2005)
3. การเก็บและรวบรวมขอมูล
3.1 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไว
เชน หนังสือพิมพ วารสาร บทความ สิ่งพิมพตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการเก็บแบบสอบถามผูบริโภคกลุมเปาหมาย
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4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลใชสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน โดยการศึกษา
ครั้งนี้ใชการวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM: Structural equation modeling) โดยทําการตรวจสอบ
ความสอดคลองของตัวแบบ (Goodness of fit measure) เพื่อพิจารณาวาตัวแบบสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษจากคาดัชนีตาง ๆ ในตารางที่ 1 แลวนําผลที่ไดมาสรุปและอภิปรายผล
ตารางที่ 1 คาสถิติในการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางตามสมมติฐานกับขอมูล
เชิงประจักษ
สถิติที่ใชวัดความสอดคลอง
1. คาไค-สแควร ( )
2. คาสัดสวน / df
3. คา GFI, AGFI, CFI
4. คา NNFI, TLI
5. คา RMSEA

ระดับการยอมรับ
ที่ไมมีนัยสําคัญหรือคา P-value สูงกวา 0.05 (Schumacker &
Lomax, 2004)
มีคาไมควรเกิน 3.00 (Kline, 1998; Ullman, 2001)
มีคาตั้งแต 0.90-1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลอง (Byrne, 1994)
มีคาตั้งแต 0.90-1.00 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
(Hair, et al., 2010)
มีคาตํ่ากวา 0.05 (Browne & Cudeck, 1993) (Stieger, 1990)

ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง
MKT
REC
PCI

MRT
1.00
0.17
0.14

REC

PCI

1.00
0.27

1.00

สําหรับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา กลยุทธการตลาด (MKT) การรับรู
คุ ณ ค า ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม ะขามเทศแปรรู ป (REC) และ การตั้ ง ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ม ะขามเทศแปรรู ป (PCI)
ตามตารางที่ 2 นั้น กลยุทธการตลาด (MKT) มีความสัมพันธเชิงบวกการรับรูคุณคาของผลิตภัณฑมะขามเทศ
แปรรูป (REC) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( =0.17, p<0.01) และมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป (PCI) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( =0.14, p<0.01) และการรับรูคุณคา
ของผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป(REC) มีความสัมพันธเชิงบวกมากที่สุด กับ การตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศ
แปรรูป (PCI) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( =0.27, p<0.01)
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การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง
ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง พรอมทั้งดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโครงสรางกลยุทธ
การตลาด ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคาสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของสมการเชิงโครงสรางกลยุทธการตลาดทีม่ ผี ลตอความตัง้ ใจซือ้
ผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป
ดัชนี
เกณฑวัด
Chi-Square p. > 0.05

ผลลัพธ
2.10

ผลสรุป
ผาน

CMIN/df.

< 5.0

2.08

ผาน

GFI

> 0.90

0.99

ผาน

AGFI

> 0.90

0.98

ผาน

NFI
IFI
CFI
RMR
RMSEA

> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.05
< 0.05

0.97
0.98
0.99
0.00
0.03

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

แนวคิดในการอางอิง
Hair et al. (1998; 2006), Bollen (1989)
และ Sobel (1982)
Bollen (1989) และ Diamantopoulos and
Siguaw (2000)
Hair et al. (1998; 2006) และ Browne and
Cudeck (1993)
Durande-Moreau an Usunier (1999)
และ Harrison Walker (2001)
Hair et al. (1998; 2006) และ Mueller (1996)
Hair et al. (1998; 2006) และ Mueller (1996)
Hair et al. (1998; 2006) และ Mueller (1996)
Diamantopoulos and Siguaw (2000)
Hair et al. (1998; 2006) และ Browne and
Cudeck (1993)

คา 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 โครงสรางกลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูปผานการรับรู
ของผูบริโภค
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จากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลตามสมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ มีเงือ่ นไขดังนี้
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2556)
1. คาไคสแควร (Chi-Square: ) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบความกลมกลืนของโมเดลตามภาวะ
สันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ในการทดสอบโมเดลตองการใหคาสถิติไคสแควร ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p >0.05) เพราะตองการยืนยันวาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษไมแตกตางกัน
2. คาดัชนีอัตราสวนไคสแควรสัมพันธ (Relative Chi-Square Ratio : /df) เปนอัตราสวนระหวาง
คาไคสแควรกับองศาอิสระ (ไคสแควรหารดวยองศาอิสระ) โดยควรมีคาระหวาง 2-5 ซึ่งในการวิจัยนี้ผูวิจัย
ไดกําหนดเกณฑไววาควรมีคานอยกวา 3
3. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit Index : GFI) จะมีคาอยูระหวาง 0 และ คา 1
โดยคาดัชนี GFI ควรมีคาสูงกวา 0.90 ซึ่งจะถือวาโมเดลกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
4. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก (Adjusted goodness of fit index : AGFI) เมื่อนําดัชนี
GFI มาปรับแก โดยคํานึงถึงขนาดองศาอิสระ ซึ่งรวมทั้งจํานวนตัวแปร และขนาดกลุมตัวอยางจะไดดัชนี
AGFI ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคาดัชนี GFI โดยจะมีคาอยูระหวาง 0 และ 1 คาดัชนี AGFI ที่เขาใกล 1
แสดงวาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยคาดัชนี AGFI ควรมีคา
สูงกวา 0.90
5. ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root mean squared error of
approximation : RMSEA) เปนคาสถิตจิ ากขอตกลงเบือ้ งตนเกีย่ วกับคาไคสแควรวา โมเดลตามภาวะสันนิษฐาน
มีความเที่ยงตรงสอดคลองกับความเปนจริงและเมื่อเพิ่มพารามิเตอรอิสระแลวคาสถิติมีคาลดลง โดยถา
คาดัชนี RMSEA ตํ่ากวา 0.05 แสดงวาโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลในเชิงประจักษ
ในระดับดี (Good fit) ถาอยูระหวาง 0.05-0.08 แสดงวาพอใชได และหากคาดัชนีอยูระหวาง 0.08-0.10
แสดงวาไมคอยดี (Mediocre) และถามากกวา 0.10 แสดงวาไมดีเลย (Poor fit)
6. คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative fit index: CFI) เปนดัชนี
ที่มาปรับแกปญหาของ RFI (Relative fit index) เพื่อใหดัชนีมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ดัชนีนี้จึงมาจาก
มาตรฐานของคาไคสแควรแบบ Noncentrally ดวยเชนกัน และเปนดัชนีที่ไมไดรับผลกระทบจากขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยควรมีคาไมตํ่ากวา 0.90
ทั้งนี้คาสถิติที่สอดคลองกลมกลืนกับโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษจะใชการพิจารณา
ตามโมเดลสมมติฐานที่ตั้งไว หากสถิติที่คํานวณไดไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดก็จะตองปรับโมเดลใหม
โดยอาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎี และคาดัชนีปรับแตงโมเดล (Model modification indices) ซึ่งเปนคาสถิติเฉพาะ
ของพารามิเตอรแตละตัวและปรับจนไดโมเดลทีม่ คี วามสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และมีคา สถิติ
ตามเกณฑที่กําหนด
จากนั้นคณะผูวิจัยทําการวิเคราะหคาอิทธิพลและคา p-value ของการทดสอบสมมติฐาน พบวา
กลยุทธการตลาดทีม่ ผี ลตอการตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ มากทีส่ ดุ ไดแก การรับรูค ณ
ุ คาผลิตภัณฑ
มีคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.27 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 รองลงไดแก กลยุทธการตลาด มีคาอิทธิพลรวม
เทากับ 0.06 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหคาอิทธิพล และคา p-value
สมมติฐาน
กลยุทธการตลาด
การรับรูคา
กลยุทธการตลาด
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ
การรับรู
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ
** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

คานํ้าหนักของ
ตัวแปรที่มีอิทธิพล
0.12
0.06
0.27

SE.

p-value

0.03
0.05
0.05

0.00**
0.00**
0.00**

ตอมาคณะผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
H1: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป
ผลการทดสอบสมมติฐานเปนการยอมรับ H1 หรือ กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป มีคานํ้าหนักของตัวแปรเทากับ 0.06 โดยสามารถอธิบายแบบจําลองโมเดล
กลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูปไดรอยละ 1.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.001
H2: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอการตั้งใจซื้อผานการรับรูคุณคาของผลิตภัณฑมะขามเทศ
แปรรูป
ผลการทดสอบสมมติฐานเปนการยอมรับ H2 หรือ กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอการตั้งใจซื้อ
ผานการรับรูคุณคาของผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป มีคานํ้าหนักของตัวแปร เทากับ 0.12 โดยสามารถอธิบาย
แบบจําลองโมเดลกลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูปไดรอยละ 8.00 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001
H3: การรับรูคุณคามีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ผลการทดสอบสมมติฐานเปนการยอมรับ H3 หรือ การรับรูคุณคามีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป มีคา นํา้ หนักของตัวแปร เทากับ 0.27 โดยสามารถอธิบายแบบจําลองโมเดลกลยุทธ
การตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูปไดรอยละ 8.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001
การทดสอบสมมติฐานของโมเดลทั้งหมด ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบตามสมมติฐานของโมเดล
สมมติฐานการวิจัย
H 1: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพล
ทางตรงตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ
มะขามเทศแปรรูป
H2: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทาง
ออมตอความตั้งใจซื้อผานการรับ
รูคุณคาของผลิตภัณฑมะขามเทศ
แปรรูป
H3: การรับรูคุณคาของผลิตภัณฑมี
อิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจซื้อ

คา
การรับรูคุณคาผลิตภัณฑ การตั้งซื้อผลิตภัณฑ
อิทธิพล
p-value
มะขามเทศแปรรูป
มะขามเทศแปรรูป
DE
IE
TE
DE
IE
TE

0.12

DE
IE
TE

R2
** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
R2 หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ

0.01

0.06

0.00**

0.06
0.06
0.00
0.06

0.00**

0.27

0.00**

0.27
0.08

อภิปรายผล
กลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ มีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Walker and Kent (2009a) กลาวคือ การสื่อสารทางตลาดที่เหมาะสมจะสงผลใหมีความตั้งใจซื้อเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้จากการทดสอบสมมติฐานพบวา กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอการตั้งใจซื้อโดยผานการรับรู
คุณคาของผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป โดยสอดคลองกับ เกศสิรี ปนธุระ (2556) ที่พบวา การตั้งใจซื้อซํ้า
ของผู  บ ริ โ ภคต อ สิ น ค า อาหารโอทอปจะเพิ่ ม ขึ้ น ถ า ผู  บ ริ โ ภคมี ทั ศ นคติ ดี มี ก ารรั บ รู  คุ ณ ค า เพิ่ ม ขึ้ น และ
การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูคุณคาสินคาอาหารโอทอป จะเพิ่มขึ้นถาผูบริโภคมีทัศนคติดีเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จากขอคนพบนีว้ สิ าหกิจชุมชนควรเนนประชาสัมพันธ คุณคาสินคา เสริมสรางทัศนคติทดี่ แี กผบู ริโภคอยางจริงจัง
และตอเนื่อง จะชวยสงเสริมใหตระหนักรับรูคุณคาผลิตภัณฑอาหารและตั้งใจของผูบริโภค อันเปนวิถีทาง
ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันตอไป
สรุปไดวา กลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ โดยมีความสัมพันธ
กับการรับรูคุณคาของผูบริโภค และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป โดยมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนี้การทดสอบสมมติฐานพบวา โมเดลในการวัดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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 ทุกคาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด สามารถอธิบายไดวา กลยุทธการตลาด
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มีอิทธิทางออมตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑโดยผานการรับรูคุณคาของผูบริโภคไดรอยละ 8.0 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.001 ดังนั้น ผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชเพื่อวางแผนกลยุทธการตลาด
โดยมุงเนนที่การสรางการรับรูใหกับกลุมเปาหมาย ไดแก การสรางการรับรูคุณคา การรับรูประโยชนของ
ผลิตภัณฑ การรับรูดานราคา ผานการสงเสริมการตลาดตาง ๆ การประชาสัมพันธ การโฆษณา การสราง
เรื่องราวของผลิตภัณฑโดยบอกกลาวความเปนมาของผลิตภัณฑที่มีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว การพัฒนา
ผลิตภัณฑที่สะทอนถึงอัตลักษณของชุมชน โดยการอาศัยสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสรางชื่อ สรางสัญลักษณ
ผานตราสินคาหรือการออกแบบบรรจุภัณฑ การตั้งราคาใหมีความเหมาะสม รวมทั้งการเพิ่มชองทาง
การจัดจําหนายเพื่อใหกลุมเปาหมายเขาถึงผลิตภัณฑไดอยางสะดวกและรวดเร็วตอบสนองความตองการของ
ผูบ ริโภคไดอยางตอเนือ่ ง นอกจากนีอ้ าจพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑใหมคี วามรวมสมัย โดยการคงเอกลักษณ
ดั้งเดิมผสานดวยคุณภาพในการนํามาบริโภคใหเหมาะกับวิถีของคนรุนใหมเพื่อสนองตอบความตองการ
ของตลาดใหมที่เปนชองวางทางการตลาดที่สามารถทํากําไรได ทั้งนี้กลยุทธการตลาดดังกลาวยังเปนการสราง
รายไดและอาชีพใหกับเกษตรกรในชุมชนได ซึ่งถือเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง
และยั่งยืนสืบไป

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจเพื่อใชเปนแผนที่นําทางการดําเนินธุรกิจ
มะขามเทศแปรรูปใหประสบความสําเร็จ
2. ควรมี นํ า กลยุ ท ธ ก ารตลาดโดยมุ  ง เน น ที่ ก ารสร า งการรั บ รู  ไ ปทดลองใช กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน
ประเภทอื่น ๆ
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ในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณอยางสูงตอสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาที่สนับสนุนทุนและอํานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวง
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บทคัดยอ
การสรางสรรคการแสดงชุด ชาติพนั ธุใ นอุทยานธรณีโคราช มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาบริบททางวัฒนธรรม
กลุมชาติพันธุตามเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช เขตอําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอขามทะเลสอ อําเภอเมือง
และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ สรางสรรคการแสดงนาฏศิลปในชือ่ ชุดชาติพนั ธุใ นอุทยาน
ธรณีโคราช และเพื่อประเมินผลคุณคาของการแสดงชุด ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช โดยใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากศึกษา การสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสังเกต
แบบไมมีสวนรวมจากผูนําทองถิ่น ผูรู ผูเชี่ยวชาญทางดานชาติพันธุโคราช อุทยานธรณีวิทยา แลวนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหขึ้นเปนชุดการแสดง
ผลการวิจัยพบวากลุมชาติพันธุในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช มีเรื่องราวความเปนมา วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น และวิถีชีวิตความเปนอยูที่หลากหลายและโดดเดนแตกตางกัน ใชศึกษาคนควา เพื่ออนุรักษและ
ถายทอดตอบุคคลรุน หลังและผูส นใจ ผานรูปแบบของศิลปะการแสดงนาฏศิลป นํามาถายทอดเปนทารําโดยใช
องคความรูในศาสตรนาฏศิลปมาสรางสรรคทารํา และนําเสนอในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค
โดยกําหนดรูปแบบการแสดงเปน 3 ชวงไดแก รายรําตีบทตามเนื้อรอง การแสดงทาทางประกอบเนื้อรองและ
ทํานองเพลงที่บงบอกถึงลักษณะของแตละกลุมชาติพันธุ และแสดงทาทางประกอบทํานองเพลงที่แสดงถึง
การรวมมือรวมใจกัน ประกอบการเรียบเรียงทํานองเพลงขึน้ มาใหม การออกแบบเครือ่ งแตงกายมีการประยุกต
จากการแตงกายที่เปนเอกลักษณของแตละกลุมชาติพันธุ เพื่อใหเหมาะสมกับการแสดงที่เปนเอกลักษณและ
ใชเผยแพรแกโรงเรียนเครือขายเปนชุดการแสดงทีน่ กั เรียนไดเรียนรูแ ละจัดเปนการแสดงนาฏศิลปทใี่ ชเปนกิจกรรม
ของนักเรียนและสถานศึกษาในการหนุนเสริมการประชาสัมพันธการเขาสูความเปนจีโอพารคของยูเนสโกได
คําสําคัญ : การสรางสรรคการแสดง, ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช

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
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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.
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

บทนํา
นครราชสีมา มีประชากรที่ประกอบหลายกลุมชาติพันธุ บางกลุมก็เปนเจาของถิ่นเดิม เชน กลุมชาวบน
(ญัฮกุร) กลุมไทยโคราช บางครั้งก็อพยพโยกยายเขามาภายหลัง ดวยสาเหตุทั้งทางดานการเมือง การสงคราม
และอพยพมาเพื่อหาแหลงที่ทํากินใหม เชน กลุมไทย ลาว เขมร มอญ กวย(สวย) จีน แขก เปนตน (ปรีชา
อุยตระกูล, 2541, น. 187) การอพยพของกลุมชนจากหลากหลายวัฒนธรรม เชน กลุมวัฒนธรรมไทย ลาว
ยวน มอญ เขมร ทําใหเกิดการผสมผสานทางชาติพันธุกับกลุมชาวพื้นถิ่นเดิม ซึ่งมีอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของตน (นฤมล ปยวิทย, 2558, น. 38)
ในปจจุบนั จังหวัดนครราชสีมายังมีความโดดเดนในเรือ่ งของแหลงธรณีวทิ ยา นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
จนไดมกี ารประกาศจัดตัง้ เปนอุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพารค ซึง่ เปนจีโอพารคหนึง่ ในหาของประเทศไทย
ที่มีเปาหมายการดําเนินงานสูจีโอพารคโลกของยูเนสโก โดยบทบาทหรือพันธกิจหลักของอุทยานธรณีโคราช
ตามแนวทางของยูเนสโก คือ การอนุรักษ การศึกษา และการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม
สําคัญในการดําเนินกิจกรรม (ประเทือง จินตสกุล, สัมภาษณ, 10 สิงหาคม 2560)
จากความสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและเพิ่มชองทางประชาสัมพันธอุทยาน
ธรณีโคราช เพื่อนําไปสูจีโอพารคโลกของยูเนสโก ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการใชศิลปวัฒนธรรมทางดาน
การแสดงนาฏศิลปเปนสื่อในการเชื่อมโยงครั้งนี้ จึงไดมีแนวความคิดในการศึกษาเกี่ยวกับวีถีชีวิตกลุมชาติพันธุ
เพือ่ ออกแบบงานนาฏกรรม โดยใชองคประกอบการสรางสรรคทา รํา เพือ่ ใหเกิดชุดการแสดงใหมทเี่ ปนเอกลักษณ
และนําไปสูการเผยแพรแกเครือขายโรงเรียนจีโอพารคในเขตอําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอขามทะเลสอ
อําเภอเมือง และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใชเปนการประชาสัมพันธและตอนรับแขกผูมาเยือนหรือแสดง
ในโอกาสตาง ๆ ตามความเหมาะสม
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทขอมูลพื้นฐานของกลุมชาติพันธุตามเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช ไดแก อําเภอสีคิ้ว
อําเภอสูงเนิน อําเภอขามทะเลสอ อําเภอเมือง และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อสรางสรรคการแสดงดานนาฏศิลปชุด ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช
3. เพื่อประเมินผลคุณคาของการแสดงชุด ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช

ประโยชนของการวิจัย
1. คนในชุมชนทองถิ่นไดเรียนรูและมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ อุทยานธรณีโคราช เพื่อนําไปสู
จีโอพารคโลกของยูเนสโก ผานการแสดงชุดชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช
2. เปนแนวทางสําหรับการสรางสรรคงานนาฏศิลปในรูปแบบของการประชาสัมพันธและการมี
สวนรวมของชุมชน หรือในรูปแบบอื่น ๆ ตอไป
3. เพื่อการอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
การสรางสรรคการแสดง หมายถึง การคิด ประดิษฐ การแสดงนาฏศิลป โดยใชหลักการตามองคประกอบ
การสรางสรรคนาฏศิลป ไดแก เพลง เนื้อรอง ลีลาทารํา เครื่องแตงกาย รูปแบบการแปรแถว ผูแสดง
อุทยานธรณีวิทยา หมายถึง พื้นที่ที่ประกอบดวย แหลงอนุรักษที่เปนที่รูจักหรือมีชื่อเสียงเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและแหลงธรณีวิทยา รวมทั้งแหลงทางดานโบราณคดี (Archeology) นิเวศวิทยา
(Ecology) และวัฒนธรรม (Culture) แบงเปน 4 ระดับ ตามคุณสมบัติ ไดแก ระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ และ ระดับโลก โดยอุทยานธรณีวิทยา อาจถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวา จีโอพารค
อุทยานธรณีโคราช หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตรบริเวณลุมนํ้าลําตะคองตอนกลาง-ตอนลาง มีพื้นที่
ครอบคลุม 5 อําเภอของจังหวัดนครราชสีมา จากดานตะวันตกถึงตะวันออก คือ อําเภอสีควิ้ สูงเนิน ขามทะเลสอ
เมืองนครราชสีมา และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช หมายถึง กลุมชนที่มีวัฒนธรรม ประเพณีและภาษาพูดเดียวกันรวมถึง
มีความเชื่อวาสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ซึ่งอาศัยอยูในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช 5 อําเภอ
ไดแก กลุมชาติพันธุไท-โคราช, กลุมชาติพันธุไท-ยวน, กลุมชาติพันธุไท-จีน, กลุมชาติพันธุไท-มุสลิม,
กลุมชาติพันธุไท-ลาว
คุณคา หมายถึง ระดับความสําเร็จในการประเมินผลการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค ชุด ชาติพันธุ
ในอุทยานธรณีโคราช
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ไดใชผลการศึกษาความรูและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย
ทีม่ งุ เนนสรางสรรคผลงานทางดานนาฏศิลป โดยบูรณาการความรูจ ากการศึกษาบริบทวิถชี วี ติ ของกลุม ชาติพนั ธ
ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช รวมกับแนวคิดขององคประกอบการแสดงดานนาฏศิลป ไดแก รูปแบบการนําเสนอ
แนวคิด เพลง เนื้อรอง ลีลาทารํา เครื่องแตงกาย และรูปแบบการแปรแถว เพื่อใหเกิดชุดการแสดงใหมที่เปน
เอกลักษณนาํ ไปสูก ารเผยแพร ประชาสัมพันธอทุ ยานธรณีโคราช และเพือ่ นําไปสูจ โี อพารคโลกของยูเนสโกตอไป
วีถีชีวิตกลุมชาติพันธุในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช
-

ความเปนมา
การดําเนินชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี
การทํามาหากิน
การแตงกาย

องคประกอบการสรางสรรคการแสดง
-

แนวคิด
เพลง
เนื้อรอง
ลีลาทารํา
เครื่องแตงกาย
รูปแบบการแปรแถวผูแสดง

การสรางสรรคการแสดงชุด
ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากร กลุมเปาหมาย และสาระสําคัญ
การวิจัยในครั้งนี้มุงเนนศึกษาบริบทเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมความเปนอยูของกลุมชาติพันธุ
ในอุทยานธรณีโคราชเพือ่ สรางสรรคเปนชุดการแสดงชาติพนั ธุใ นอุทยานธรณีโคราช โดยมีกลุม เปาหมายจํานวน
74 คน คือ กลุม ผูร ทู มี่ คี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับกลุม ชาติพนั ธุ จํานวน 1 คน ทางดานอุทยานธรณีโคราชจํานวน
1 คน และทางดานการแสดงนาฏศิลปจํานวน 2 คน กลุมนักแสดงจํานวน 10 คน นักเรียนจํานวน 60 คน
2. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลในประเด็นเกี่ยวกับบริบทวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
อุทยานธรณีโคราชและองคประกอบการแสดงนาฏศิลป โดยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก เอกสาร งานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วของเกีย่ วกับกลุม ชาติพนั ธุใ นอุทยานธรณีโคราช (จรุงศรี โพธิก์ ลาง และคณะ, 2560) หลักการสรางสรรค
การแสดงตามองคประกอบการสรางสรรคนาฏยประดิษฐ (สุรพล วิรุฬหรักษ, 2547) นอกจากนี้ยังไดศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับการใชสื่อสําหรับประชาสัมพันธดานวัฒนธรรม (กิตติฤกษ ปตาทะสังข, 2557) การสัมภาษณ
กลุมผูรูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ อุทยานธรณีโคราชและการแสดงนาฏศิลป รวมถึง
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การลงพื้นที่ภาคสนามในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราชทั้ง 5 อําเภอ ไดแก อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอ
ขามทะเลสอ อําเภอเมืองนครราชสีมา และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับดํารงอยูของกลุม
ชาติพันธุและการมีสวนรวมของชุมชน
2.2 การสรางสรรคชุดการแสดง ผูวจิ ัยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของและการสัมภาษณกลุม ผูร ู เกีย่ วกับบริบททางวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ของกลุม ชาติพนั ธุใ นอุทยาน
ธรณีวิทยา เพื่อบูรณาการสรางสรรคการแสดงชุดชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช ตามแนวคิดการสรางสรรค
การแสดงดานนาฏศิลป โดยเริ่มจากการกําหนดรูปแบบ วัตถุประสงค ขอบเขตของการสรางสรรคการแสดง
นําขอมูลเสนอผูเ ชีย่ วชาญเพือ่ สรางสรรคเพลงและเนือ้ รองใหเหมาะสมกับชุดการแสดงและบริบททางวัฒนธรรม
วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช เมื่อไดบทเพลงแลวจึงออกแบบและประดิษฐทารํารวมถึง
การแปรแถว เพื่อใหเหมาะสมกับการแสดงในแตละชวงแลวจึงออกแบบเครื่องแตงกาย
2.3 คัดเลือกนักแสดงใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่โดดเดนของแตละชาติพันธุ
ไดแก ชาติพนั ธุไ ทโคราชควรมีลกั ษณะรูปรางสันทัดผิวสองสี ชาติพนั ธุไ ทยวนควรมีลกั ษณะรูปรางสันทัดผิวขาว
กลุมพันธุไทจีนควรมีลักษณะสันทัดผิวขาวตาเล็ก กลุมชาติพันธุไทอิสลามควรมีลักษณะรูปรางสันทัดผิวสองสี
ตาโตจมูกโดง และ กลุมชาติพันธุไทลาวควรมีลักษณะสันทัดผิวขาว
2.4 จัดทําตนแบบการแสดงชุดชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราชและถายทารําใหกับนักแสดง
ทดลองปฏิบัติทา รําประกอบเขากับเพลง
2.5 วิพากษตน แบบชุดการแสดงโดยผูเ ชีย่ วชาญ นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาเปนการแสดง
ชุดชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช เพื่อใชสําหรับแสดงและจัดกิจกรรมถายทอดความรูตอไป
2.6 ประเมินผลชุดการแสดง โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการคืนความรูสูชุมชน
ถายทอดใหกับกลุมเปาหมายโดยการสาธิตและฝกปฏิบัติ
2.7 ประเมินผลโดยการสัมภาษณในประเด็นความพึงพอใจในการขยายความรู ที่มีตอผูเขารวม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการคืนความรูสูชุมชนกับกลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียน ครู ผูนําชุมชน รวมถึง
ประเมินความพึงพอใจจากผูชมที่เขาชมชุดการแสดง
2.8 นําผลงานสรางสรรคการแสดงชุดชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราชเผยแพรตอสาธารณชน
3. วิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลที่ไดจากการบันทึกการสัมภาษณ การสังเกต
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมมาถอดความ ดําเนินการเรียบเรียงขอมูลจัดแยกเปนประเด็น และตรวจสอบ
ขอมูลเบื้องตนโดยผูวิจัย แลวจึงนํากลับไปใหกลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก กลุมผูรู ตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลอีกครัง้ นําขอมูลทีไ่ ดมาวิเคราะห สังเคราะหเพือ่ ใหไดขอ มูลในเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงคของการวิจยั
แลวจึงนําผลที่ไดมาสรางสรรคเปนชุดการแสดง และจัดทํารายงานวิจัย โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
แบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis)
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ผลการวิจัย
การสรางสรรคการแสดงชุด ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช เปนการสรางสรรคผลงานชุดการแสดง
นาฏศิลปที่กําหนดแนวคิดเกี่ยวของกับความเปนมา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และ วิถีชีวิตความเปนอยู
ของกลุมชาติพันธุในพื้นที่อุทยาน มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาบริบททางวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ
ตามเขตพืน้ ทีอ่ ทุ ยานธรณีโคราช เพือ่ สรางสรรคการแสดงดานนาฏศิลปในชือ่ ชุด ชาติพนั ธุใ นอุทยานธรณีโคราช
รวมถึงเพื่อเผยแพรการแสดงใหกลุมโรงเรียนเครือขายตามเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการ
สงเสริมการเขาสูจีโอพารคโลกของยูเนสโกในอนาคต นําเสนอรูปแบบการแสดงตามกรอบแนวคิด โดยศึกษา
และรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร แหลงขอมูลตาง ๆ สัมภาษณกลุมผูรู นํามาสูการออกแบบสรางสรรค
การแสดงชุดชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช ตามหลักและขั้นตอนองคประกอบการสรางสรรคการแสดง
จัดวิพากษผลงานโดยผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลป นักดนตรี และผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น
เพื่อนํามาสูคุณภาพของผลงานที่สามารถนําไปเผยแพรสูทองถิ่นและขยายผลเพื่อการศึกษาในโอกาสตอไป
แสดงผลการวิจัยดังนี้
1. บริบททางวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุตามเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช
จากการศึกษาบริบทกลุมชาติพันธุในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช ลวนแตมีวัฒนธรรมทองถิ่น และ
วิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวของกลุมชาติพันธุตาง ๆ เชน กลุมชาติพันธุไทโคราช จะมีอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของตนเอง ในดานเครื่องแตงกาย ดนตรี เพลง และที่สําคัญคือ ภาษาโคราช กลุมชาติพันธุไทอีสาน หรือ
คนลาวเวียง รักษาวิถีชีวิตความคิดความเชื่อประเพณี พิธีกรรม และภาษาอีสาน อันเปนอัตลักษณของคนอีสาน
กลุมชาติพันธุไท-ยวน (ไทโยนก) จะมีวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่เดนชัดแบบลานนา
คือ ภาษาคําเมือง หัตถกรรมผาทอ เปนตน กลุม ชาติพนั ธุไ ทจีน จะมีประเพณีความเชือ่ ทีย่ งั ยึดมัน่ กลุม ชาติพนั ธุ
ไทมุสลิม เปนกลุม คนทีเ่ ริม่ ตนจากการรวมของคนทีอ่ พยพมาจากภาคใตของประเทศไทยมาอยูบ ริเวณเขายายเทีย่ ง
อําเภอสีคิ้ว มีอัตลักษณของวัฒนธรรมในเรื่องของศาสนา ภาษาและการแตงกาย (จรุงศรี โพธิ์กลาง และคณะ,
2560) ซึง่ ขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษาบริบทกลุม ชาติพนั ธุใ นพืน้ ทีอ่ ทุ ยานธรณีโคราช สามารถนําไปสูก ารออกแบบ
และสรางสรรคการแสดง ชุด ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช

ภาพที่ 2 กลุมชาติพันธุไทโคราช
ที่มา : จรุงศรี โพธิ์กลาง และคณะ, 2560, น. 12.
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ภาพที่ 3 กลุมชาติพันธุไทยวน (ไทโยนก)
ที่มา : จรุงศรี โพธิ์กลาง และคณะ, 2560, น. 15.
2. สรางสรรคการแสดงดานนาฏศิลปในชื่อชุด ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช
เปนการศึกษาบริบทกลุมชาติพันธุในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช เพื่อนํามาสรางสรรคเปนการแสดง
ชุดชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช ผานเรื่องราวความเปนมา วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และ วิถีชีวิต
ความเปนอยู ทีห่ ลากหลายและโดดเดนแตกตางกัน จึงเปนทีน่ า สนใจทีจ่ ะศึกษาคนควา เพือ่ อนุรกั ษและถายทอด
ตอบุคคลรุนหลังและผูสนใจ ผานรูปแบบของศิลปะการแสดงนาฏศิลป โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สัมภาษณกลุมผูรูทางดานศิลปวัฒนธรรม ทางดานอุทยานธรณีวิทยา
และทางดานนาฏศิลป เกี่ยวกับความเปนมา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและวิถีชีวิตความเปนอยูของกลุม
ชาติพันธุ เพื่อนํามาถายทอดเปนทารําโดยใชองคประกอบการสรางสรรคการแสดงและนําเสนอในรูปแบบ
ของการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค โดยกําหนดรูปแบบการแสดงเปน 3 ชวงไดแก ชวงที่ 1 รายรําตีบท
ตามเนื้อรอง ชวงที่ 2 เปนการแสดงทาทางประกอบเนื้อรองและทํานองเพลงที่บงบอกถึงลักษณะของ
แตละกลุมชาติพันธุ ชวงที่ 3 แสดงทาทางประกอบทํานองเพลงที่แสดงถึงการรวมมือรวมใจกันโดยมีตัวอยาง
ลักษณะทารําที่ใชดังภาพที่ 4-10

ภาพที่ 4 ลักษณะตัวอยางทารําตีบทตามเนื้อรองชวงที่1 แสดงถึงความยิ่งใหญ เปนปกแผน
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ณ หองปฏิบัติการนาฏศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ภาพที่ 5 ลักษณะตัวอยางทารําชวงที่ 2 แสดงถึงชาติพันธุไทโคราช
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ณ หองปฏิบัติการนาฏศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 6 ลักษณะตัวอยางทารําชวงที่ 2 แสดงถึงความสวยงามของหญิงสาวกลุมชาติพันธุไทยวน
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ณ หองปฏิบัติการนาฏศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 7 ลักษณะตัวอยางทารําชวงที่ 2 แสดงถึงชาติพันธุไทจีน
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ณ หองปฏิบัติการนาฏศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ภาพที่ 8 ลักษณะตัวอยางทารําชวงที่ 2 แสดงถึงชาติพันธุไทมุสลิม
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ณ หองปฏิบัติการนาฏศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 9 ลักษณะตัวอยางทารําชวงที่ 2 แสดงถึงชาติพันธุไทลาว
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ณ หองปฏิบัติการนาฏศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 10 ลักษณะตัวอยางทารําชวงที่ 3 แสดงถึงความรวมมือรวมใจกัน
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ณ หองปฏิบัติการนาฏศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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เพลงที่ใชประกอบการแสดงไดเรียบเรียงเนื้อรองและทํานองเพลงขึ้นมาใหมผานเนื้อรองที่มี
การบรรยายถึงเรื่องราว วิถีชีวิต ความเปนอยูของกลุมชาติพันธุที่เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (บุญสม สังขสุข, สัมภาษณ, 25 สิงหาคม 2560) ดังตัวอยางเนื้อรองที่วา
เปนหลักเปนแหลง นครแหงบรรพชีวิน ภูมิบานฐานถิ่น แผนดินโคราช
ยิ่งใหญในโลก สามมรดกธรรมชาติ คนชนไมขาด ทั่วทุกเขตคาม
อุทยานธรณีอันมีคา นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
เปนแหลงเรียนรู มีผูแนะนํา บันทึกจดจํา ความอัศจรรย
ที่โดดเดนเห็นไดชัด คือฟอสซิลสัตว ดึกดําบรรพ
แตละอําเภอหลายชาติพันธุ หนึ่งในนั้นอําเภอสูงเนิน
เฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมือง สีคิ้วรุงเรือง บานเมืองเจริญ
ขามทะเลสอ พูดเพราะเหลือเกิน ดั่งลํานําดําเนิน เกริ่นพรรณนา
โคราชเมืองใหญหลายวัฒนธรรม สวยสดงดงามดอกนาวามเอย
หนาบุญหนาทาน จิตใจออนโยน เปนคนขยัน เอื้อเฟอเจือจุน นาทูนนาเทิด
ภาษาโคราชมีอัตลักษณ หลุมมากก็วาตลุก เดินทางไปไมถูก วิ่งเลยก็วาเตลิด
พูดไทยคลายกะลาว ดักปลาไหล มันยังเขาอยูตะลัน
ไทยวน ไทยวน ไทยยวน โอแมหนานวล ไทยวนโคราช
งามแทนะแมตาหวาน งามแทนะแมตาหวาน ขอตามไปบานของนองไดไหม
ไทยวนมีเชื้อชาติลงมาจากเหนือของไทย รับรักพี่หนอยไดไหม
รับรักพี่หนอยไดไหม ผิวนวลใย แมสาวไทยยวน
แสนสุขใจคนไทยเชื้อสายจีน ไดทํามาหากิน อยูบนแผนดินของเมืองยาโม
หมั่นขยันอดทน คาขายทุกคน สนุกสุขใจ บารมีคุณยาโม เหมือนดังรมโพธิ์ คุมครองปองกัน
รักเมืองไทย คนไทยใจแสนงาม ทุกเขตคามวัฒนธรรม นั้นเปนพื้นฐาน
อยูโคราชหลายป สําราญชีวี เหมือนดังสวรรค บรรพบุรุษทุกทาน ถึงเทศกาล กราบไหว ทั้งป
ไทย มุสลิม ไมแบงชน เชื้อชาติ อยุโคราชไรทุกขสนุกสุขี
พุทธ อิสลาม ไดพึ่งพา ทุกศาสนาไดทําดี รักสามัคคี อารี มีนํ้าใจ
พี่จา ใหพี่มา นอละแมนยามญาติ เมืองโคราช นอละบานนองอยู นองอยู นองอยู นองอยู
นองซิพานอละแมนไปดู ของดี นอละแมนดะดาด โอนอ โคราชนี้เอย มาพี่เอย มาพี่เอย
พี่เอย ใหมาเลย นอละแมนคนโก เมืองยาโม นอละบานเมืองใหญ เมืองใหญ เมืองใหญ เมือง
ใหญ นองซินํานอละแมน พี่อายไหวพระ นอละแมนเกาวัด นองสาวละเปนลาวโคราช งามบพี่เอย บ พี่เอย
บพี่เอย
การออกแบบเครื่องแตงกายไดมีการออกแบบตามหลักการแสดงนาฏศิลป โดยการประยุกต
ใหมีลักษณะที่สอดคลองและบงบอกถึงอัตลักษณและเอกลักษณของกลุมชาติพันธุ แบงออกเปน 5 กลุม
ไดแก กลุมชาติพันธุไทโคราช จะสวมเสื้อแขนตุกตา คอปาด นุงโจงกระเบน คลายกับชุดหมอเพลงโคราช
สวมใส เ ครื่ อ งประดั บ ดิ น เผาจากด า นเกวี ย น มี ก ารออกแบบทรงผมเป น ทรงดอกกระทุ  ม ซึ่ ง เป น ทรงผม
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ของคนโคราชสมัยกอน กลุมชาติพันธุไทยวนสวมเสื้อผาฝาย แขนสามสวน ปกลายพื้นเมืองชาวยวนโยนก
สวมผานุงยาวที่เปนเอกลักษณของชาวยวน สวมเครื่องประดับเงิน เกลาผมมวยจุกดานบนคลายหญิงสาว
ภาคเหนือพรอมทั้งทัดดอกไม กลุมชาติพันธุไทจีนสวมชุดกี่เพาสีแดงซึ่งเปนสีมงคลสําหรับชาวจีน สวมเครื่อง
ประดับมุก ทําผมมวยจุกสองขางผูกลิบบิ้นผาสีแดง กลุมชาติพันธุไทมุสลิมสวมเสื้อลูกไม ผาอก ดานในสวมเสื้อ
ในนาง นุงผาโสรงปาเตะและมีผาคลุมศีรษะซึ่งเปนเอกลักษณของชาวมุสลิม กลุมชาติพันธุไทลาวสวมเสื้อ
แขนกระบอก นุง ผาซิน่ ลาวระดับหนาแขง หมสไบทับเพือ่ ความสวยงาม เกลาผมมวยเอียงดานขางและทัดดอกไม

ภาพที่ 11 การแตงกายตามลักษณะชาติพันธุ
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ณ หองปฏิบัติการนาฏศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รู ป แบบการแปรแถวสํ า หรั บ การแสดงหมู  มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ มิ ใ ห ผู  ช มเบื่ อ หน า ย เมื่ อ มี ก าร
เคลื่อนไหวบางจะไดเห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงามแปลกตา การแสดงชุดชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช
ไมมีรูปแบบการแปรแถวที่ตายตัว เนื่องจากสรางสรรคเปนระบําเบ็ดเตล็ด จึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ไดตามความเหมาะสมของสถานการณที่นําไปแสดง (นงนุช วงษสุวรรณ และคณะ, 2546, น. 137) ดังนั้น
ในการกําหนดรูปแบบการแปรแถว สามารถพิจารณาการจัดตําแหนงของผูแสดงไดตามบริบทของจํานวนคน
และขนาดของพื้นที่แสดง
3. ประเมินผลคุณคาของการแสดงชุด ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช
ผูวิจัยไดมีประเมินผลคุณคาของการแสดงชุด ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช โดยนําเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ คณาจารยทางดานนาฏศิลป กลุมเปาหมายในการถายทอดและนําไปใชจริงไดชม พบวา การแสดง
มีความสวยงาม เขาใจงายและสอดคลองกับสิ่งที่ตองการจะสื่อสารออกมา แตตองการใหมีการปรับทารําบาง
เนื่องจากกลุมเปาหมายที่จะนําไปใชจริงนั้นมีชวงวัยและทักษะทางดานนาฏศิลปที่แตกตางกัน โดยเฉพาะ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จึงควรมีการปรับทารําที่ไมยาก จนเกินไป (วิลาวัลย วัชระเกียรติศักดิ์, สัมภาษณ,
19 กันยายน 2560) รวมถึงควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาและระยะเวลาของเพลงที่ใชประกอบการแสดงใหนาน
กวานี้ ผูวิจัยจึงไดนํามาปรับปรุงตามคําเสนอแนะและมีการมอบความรูสูชุมชนโดยการลงพื้นที่ไปอบรม
ถายทอดทารําโดยการสาธิตและฝกปฏิบัติ ใหแกโรงเรียนเครือขาย จีโอพารค ทั้ง 6 โรงเรียน ใน 5 อําเภอ
ไดมีสวนรวมในการใชชุดการแสดงนี้ประชาสัมพันธโครงการเพื่อการเขาสูจีโอพารคโลกของยูเนสโกตอไป
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อภิปรายผล
1. การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาบริบทกลุม ชาติพนั ธุใ นพืน้ ทีอ่ ทุ ยานธรณีโคราชโดยศึกษาจากเอกสาร
ตํารา การสัมภาษณผรู ู การลงพืน้ ที่ และนําผลมาวิเคราะห ตามกรอบแนวคิดคือการนําวิถชี วี ติ และบริบทชุมชน
มาสรางสรรคเปนชุดการแสดงโดยใชองคประกอบการสรางสรรคทางดานนาฏศิลป ซึ่งไดคนพบวาในเขตพื้นที่
อุทยานธรณีโคราช มีชาติพันธุที่อาศัยอยูเดนชัด 5 กลุมดวยกัน คือ 1) กลุมชาติพันธุไท-โคราช 2) กลุมชาติพันธุ
ไท-ยวน 3) กลุม ชาติพนั ธุไ ท-จีน 4) กลุม ชาติพนั ธุไ ท-มุสลิม และ 5) กลุม ชาติพนั ธุไ ท-ลาว โดยแตละกลุม ชาติพนั ธุ
ลวนแตมีวิถีชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา การทํามาหากิน การแตงกาย ภาษา
ทีเ่ ปนเอกลักษณเฉพาะตัว ควรคาแกการศึกษาและนํามาสรางสรรคเปนผลงานทางดานการแสดงเพือ่ การอนุรกั ษ
เผยแพรและเปนชองทางในการประชาสัมพันธตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติฤกษ ปตาทะสังข
(2557, น. 117-129) พบวา กลุมชาติพันธุแตละกลุมมีอัตลักษณ ที่แตกตางกันทั้งดานภาษา การแตงกาย
อาหาร และประเพณี การสรางสรรคหรือพัฒนาสื่อในรูปแบบใหม ๆ สําหรับการประชาสัมพันธวัฒนธรรม
ใหมีความเหมาะสมกับผูชมทุกวัย มีประโยชนดานการการศึกษาอัตลักษณ สามารถใหความรู และทําใหผูชม
สามารถจดจํา เนือ้ หาไปพรอมกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังนัน้ สือ่ หรืองานสรางสรรค จึงเปนทางเลือกหนึง่
ที่เหมาะสมอยางยิ่งในการ ประชาสัมพันธดานวัฒนธรรมใหกวางขวางตอไป
2. การสรางสรรคการแสดงดานนาฏศิลป ชุด ชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช จะมีลักษณะการแสดง
ที่สื่อใหเห็นวัฒนธรรมของแตละกลุมชาติพันธุ ผานรูปแบบการสรางสรรคตามองคประกอบการแสดง ไดแก
การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการแสดง การออกแบบเพลง เนื้อรอง ทารํา เครื่องแตงกาย การแปรแถว
นําเสนอในรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรค สอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล วิรุฬหรักษ (2547, น. 225-241)
ที่วา นาฏยประดิษฐ คือหลักการและวิธีการเคลื่อนไหวรางกายเพื่อการฟอนรํา การหาขอมูล แรงบันดาลใจ
นวัตกรรมการออกแบบและประกอบสราง การกําหนดแนวคิดของเนื้อหาและรูปแบบ การพัฒนาออกแบบ
ทาทาง การเคลื่อนไหว แนวทางและการวิเคราะหดนตรี ความสัมพันธของการแสดงกับฉาก เครื่องแตงกาย
แสง สี เสียง อุปกรณการแสดง การคัดเลือกผูแสดง การฝกซอม
3. ประเมินผลคุณคาของการแสดงชุดชาติพันธุในอุทยานธรณีโคราช มีเปาหมายเพื่อใหการแสดง
ไดมคี วามถูกตองตามหลักการสรางสรรคการแสดงและเปนไปตามวัตถุประสงคทตี่ งั้ ไว สามารถนําไปใชประโยชน
ไดอยางสูงสุด โดยใชวธิ กี ารประเมินผลดวยการวิพากษจากผูท รงคุณวุฒิ ผูร ู และผูน าํ ไปใช รวมถึงการประเมินผล
ความพึงพอใจจากผูชม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล วิรุฬหรักษ (2547, น. 225-241) ที่วา การแสดง
นาฏกรรม ควรมีเปาหมายทีส่ อื่ สารกับคนดูทงั้ อรรถและรส คือเนือ้ หาและอารมณ การประเมินผลของการแสดง
เปนการตรวจสอบวา ผูชมไดรับในสิ่งตาง ๆ ตรงตามที่คนทําไดนําเสนอหรือไมเพียงใดรวมถึงแบบประเมิน
ควรมีการตั้งคําถามใหตรงกับวัตถุประสงคของการแสดงที่ตั้งไวการประเมินสามารถทําไดทั้งแบบสอบถาม
ที่จะไดคําตอบทางกวางและการจัดกลุมสนทนาหลังการแสดงซึ่งจะไดสัมภาษณทางลึก
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ขอเสนอแนะ
1. สามารถเปนแนวทางในการสรางสรรคการแสดง สําหรับผูที่สนใจที่จะสรางสรรคผลงานทางดาน
นาฏศิลป
2. ควรมีการสนับสนุนใหมีการจัดเปนโครงการตอเนื่อง ในพื้นที่อื่นๆตอไป ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาวิชาการดานนาฏศิลปรวมกับภูมิปญญาทองถิ่นสืบไป
3. ควรมีการตอยอดนําไปพัฒนาเปนหลักสูตรในสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนเกิดความซาบซึ้ง
และภูมิใจในภูมิปญญาของชุมชน
4. ควรมีการนําไปบูรณาการกับรายวิชาอืน่ เพือ่ ใหสอดคลองกับแนวทางทีจ่ ะพัฒนาไปสูพ นื้ ทีม่ รดกโลก
ของจีโอพารค

กิตติกรรมประกาศ
การสรางสรรคผลงานทางดานการแสดงในปจจุบัน นับวามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนางานทางดาน
นาฏศิลป อีกทั้งยังนํามาสูการเผยแพรความรูใหกับชุมชน ไดนําไปใชประโยชน การศึกษาในครั้งนี้ไดดําเนิน
การวิ จั ย สร า งสรรค ก ารแสดงชุ ด ชาติ พั น ธุ  ใ นอุ ท ยานธรณี โ คราช โดยได รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
จากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเปนโครงการหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่ง
ตอบทบาทการพัฒนาคณาจารยในมหาวิทยาลัยและการตอบสนองตออัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยการ
เปนทีพ่ งึ่ ของทองถิน่ ตลอดจนการสรางองคความรูค วบคูก ารสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ใหคงอยู
ผูวิจัย ขอขอบพระคุณ อาจารยวิลาวัลย วัชระเกียรติศักดิ์ ผูใหคําแนะนําในการดําเนินการวิจัย อีกทั้ง
คณาจารยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัย
ไมกลายเปนหิน ผูบริหาร คณาจารยและนักเรียน โรงเรียนเครือขายจีโอพารค ที่ใหความกรุณาสนับสนุนขอมูล
และการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ชวยใหการพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
นักศึกษาทุกคนที่รวมกระบวนการดําเนินการวิจัย นํามาสูผลการวิจัยที่มีประโยชนตอการศึกษาและคืนความรู
สูชุมชน
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ใหเปน
อีกชองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธหนุนเสริมการประชาสัมพันธการเขาสูความเปนจีโอพารคของยูเนสโกได
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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งยุ ท ธศาสตร ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 354 คน เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซึง่ มีความเทีย่ งทัง้ เทากับ 0.95 แบบประเมินความเปนไปได ความเปนประโยชน
ความถูกตอง และความเหมาะสม และการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ภาพรวม อยูในระดับนอย
ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 มี 6 ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ประกอบดวย ผลผลิต ผลลัพธ 7 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบดวย ผลผลิต ผลลัพธ 4 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนากําลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย ผลผลิต
ผลลัพธ 8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประกอบดวย ผลผลิต ผลลัพธ 5 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ประกอบดวย ผลผลิต ผลลัพธ 6 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 6 จัดสรรทรัพยากร
ในระบบการศึกษาเพื่อสรางความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมลํ้าระหวางพื้นที่ ประกอบดวย ผลผลิต
ผลลัพธ 5 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ และผลการประเมินยุทธศาสตร ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : ยุทธศาสตร, การยกระดับคุณภาพการศึกษา, การประเมินยุทธศาสตร

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,
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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 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

บทนํา
คุณภาพการศึกษาไทยมีสาเหตุจากหลายปจจัย ใจกลางของปญหาคุณภาพการศึกษาไทยไมใชการขาด
ทรัพยากร แตเปนการขาดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรอันเนื่องมาจากการขาดความรับผิดชอบของระบบ
การศึกษาตอนักเรียนและผูปกครองนั่นเอง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557, น. 27) การเริ่ม
การปฏิ รู ป คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึ ง ต อ งมุ  ง ตรงไปที่ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบ
รัฐมักมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ (องคกรเพือ่ ความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ,
น. 2555) ซึ่งแนวทางการสรางความรับผิดชอบมีอยู 2 แนวทางหลัก ไดแก การปรับปรุงใหสายความรับผิดชอบ
เชื่อมตอกันมากขึ้น อีกแนวทางหนึ่งคือ การทําใหโรงเรียนและครูตองรับผิดชอบตอผูปกครองโดยตรงในสาย
ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ รัฐยังมีบทบาทหลักในการอํานวยความสะดวกและสรางกลไกใหผูปกครองและสังคม
สามารถกํากับและตรวจสอบโรงเรียนไดงา ยขึน้ ดังเชน การปรับปรุงขอสอบมาตรฐานใหมคี ณ
ุ ภาพและการเปดเผย
ขอมูลผลการสอบระดับโรงเรียน ซึ่งเปนแกนหลักของการสรางความรับผิดชอบเปนหนาที่ของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
จากกรอบแนวคิดความรับผิดชอบของระบบการศึกษาดังที่ไดกลาวมา การปฏิรูประบบการศึกษา
ใหมีความรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้นมีแนวทางดําเนินการโดยปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง สื่อ เทคโนโลยี และ
ตําราเรียนใหมีความทันสมัยสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และทักษะอื่นที่ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน
และภาคีอื่น ๆ ตองการ จัดใหมีปรับปรุงระบบการสอบมาตรฐานใหเปนการสอบไลแบบ Literacy based
เพื่อใหสามารถประเมินผูเรียนไดวามีทักษะตรงกับหลักสูตรแกนกลางที่ไดรับการปรับปรุงใหมหรือไม และ
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สามารถสะทอนคุณภาพการสอนของโรงเรียนและครูได ควรมีการปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพโรงเรียน
และการประเมินผลงานครูใหเชื่อมโยงกับผลการสอบมาตรฐานที่ปรับปรุงใหมของนักเรียน และเชื่อมโยง
ผลประเมิ น ดั ง กล า วเข า กั บ ผลตอบแทนที่ ค รู จ ะได รั บ เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจให โรงเรี ย นและครู รั บ ผิ ด ชอบ
ตอผูป กครองนักเรียน ชุมชนและภาคีอนื่ ๆ และปรับระบบฝกอบรมและพัฒนาครูใหสอดคลองกับการสอนความรู
และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ การปรับระบบการเงินเพื่อการศึกษาใหมีลักษณะเปนเงินอุดหนุน
รายบุคคลมากขึน้ ซึง่ จะชวยใหโรงเรียนมีความรับผิดชอบตอผูป กครองและนักเรียนมากขึน้ รวมถึงการเพิม่ ระดับ
การแขงขันเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพราะหากโรงเรียนไมมีคุณภาพหรือไมมีความรับผิดชอบ
โรงเรียนจะไดรับเงินอุดหนุนนอยลงเนื่องจากผูปกครองและนักเรียนเลือกเขาเรียนในโรงเรียนอื่น (บรรจบ
บุญจันทร, กานต เนตรกลาง และ อริสา นพคุณ, 2560) แนวทางทั้ง 4 ประการ มีความสอดคลองและ
สนับสนุนเปาหมายของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิมของกระทรวงศึกษา
ทัง้ 4 มิติ ไดแก การพัฒนาคุณภาพผูเ รียน การพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ ประเด็นสําคัญเรงดวนคือการพัฒนาระบบการประเมินผลครู และระบบสนับสนุน
การพัฒนาทักษะครูซึ่งประกอบดวยประเด็นสําคัญ ไดแก ระบบการประเมินผลครูเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทีเ่ หมาะสม ระบบการประเมินผลครูเพือ่ เลือ่ นวิทยฐานะทีเ่ หมาะสม แนวทางในการปรับปรุงระบบการประเมิน
ผลครู ซึ่งเชื่อมโยงกับความรูและความสามารถในการสอนของครู และผลการเรียนของนักเรียน แนวทาง
ในการใชคะแนนสอบมาตรฐานของผูเรียนในการประเมินผลครูท่ีเปนธรรมและจูงใจใหพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอน และแนวทางการพัฒนาทักษะและคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21
จะเห็นวา การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหมควรคํานึงถึงความเหมาะสมของ
ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในปจจุบัน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2553) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษาซึ่งอาจมีปญหาเชนเดียวกับภาพรวมของการ
จัดการศึกษาไทยที่ผูวิจัยมีบทบาทหนาที่ประการหนึ่งที่จะตองรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในฐานะคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาก็กาํ ลัง
ประสบปญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาเชนเดียวกับที่กลาวขางตน ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
สรางยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ใหสงู ขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนสารสนเทศสําหรับการกําหนดนโยบาย และการวางแผนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสําหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 2
2. เพือ่ สรางยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
3. เพื่อประเมินยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
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ประโยชนของการวิจัย
1. ทําใหทราบระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2
2. ไดยทุ ธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 2
3. ทําใหทราบผลการประเมินยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
4. ทําใหไดสารสนเทศสําหรับการกําหนดนโยบาย และการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษายุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูวิจัยไดนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัยโดยแบงออกเปน 3 ระยะดังตอไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2
1. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 2
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง มีดังนี้
2.1 ประชากร ได แ ก ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ใ นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จํานวน 1,800 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2, 2560)
2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จํานวน 354 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ
Krejcie and Morgan (1970) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 จากนั้นดําเนินการสุมอยางงาย (Simple
random sampling)
3. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบสอบถามเกีย่ วกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรวัดประมาณคา
5 ระดับ คาความสอดคลองระหวางขอคําถามรายขอกับนิยามเชิงปฏิบัติการ IOC ระหวาง 0.80-1.0
นําไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.95
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนมีนาคม 2561 ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 354 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 100
5. การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหขอมูลโดยการ
คํานวณหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ระยะที่ 2 การสรางยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
การสรางยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูวิจัยใชหลักการสรางยุทธศาสตรโดยการสังเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศ เชน สมบูรณ ศิริสรรหิรญ
ั (2547, น. 136-140) McCauley, Moxley, and Velsor
(1998, pp. 4-8)
1. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
2. แหลงขอมูล ไดจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ (Focus group) จํานวน 9 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง
โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกประกอบดวย 1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวของ 2) มีประสบการณ
ในการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนา ขอเสนอเชิงนโยบาย 3) เปนผูเกี่ยวของกับ
การกําหนดหรือสรางยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก รางยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งมี 3 องคประกอบ ไดแก
ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร และกลยุทธ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสนทนากลุมเกี่ยวกับยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน
9 คน มีกรอบการสนทนากลุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร คือ ความถูกตอง และความเหมาะสมของการใชถอยคํา
สํานวน และระดับของภาษา
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับมาวิเคราะหเนื้อหาและปรับปรุง
เพื่อใหเกิดความสมบูรณของยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในแตละองคประกอบ ไดแก ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัดภายใต
ยุทธศาสตร และกลยุทธ
ระยะที่ 3 การประเมินยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
1. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก การประเมินยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในดานความเปนประโยชน ความเปนไปได
ความเหมาะสม และความถูกตอง
2. กลุมเปาหมายที่ศึกษา ไดแก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
จํานวน 9 คน กลุมเปาหมายไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบประเมินความเปนไปได และแบบประเมินความเปนประโยชน
เกีย่ วกับยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนเมษายน 2561 โดยการสนทนากลุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน
5. การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2
รายการ
ดานหลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี
ดานระบบการประเมินผลผูเรียน
ดานระบบประเมินและพัฒนาคุณภาพครู
ดานระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ดานระบบการเงินเพื่อการศึกษา
ภาพรวม

1.98
2.09
2.03
2.06
2.25
2.08

SD
.35
.39
.32
.36
.42
.25

ระดับ
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย

จากตารางที่ 1 ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับนอยทุกดาน
2. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ
ผลผลิต : ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและทุกประเภท
ผลลัพธ : ผูเรียนเปนเด็กพิการและดอยโอกาสไดรับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
1) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของผูเรียนในสังกัด
2) รอยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) รอยละของผูเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
4) รอยละของผูเรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
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วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

5) รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได
6) จํานวนผูรับบริการจากแหลงเรียนรูในชุมชน
7) จํานวนทุนและแหลงทุนทางการศึกษา
กลยุทธ
1) ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใหแกผเู รียนในทุกพืน้ ที่
ครอบคลุมถึงเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ
2) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเขาถึงแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย
3) เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรม
4) จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา
5) เรงพัฒนาแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต : ผูเรียน สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับสามารถเขาถึงทรัพยากร และ
ระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ : สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีศูนยกลางในการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล
และระบบฐานขอมูลกลางที่ถูกตองและทันสมัย
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
1) รอยละของผูเรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบใดระบบหนึ่ง
หรือทุกระบบ เชน DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
2) รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วไมตํ่ากวา 30 Mbps
3) จํานวนระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เปนปจจุบัน
4) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ
1) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ
ไมซํ้าซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ระบบ
การรายงานผลของฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ใหเปนเอกภาพ
เปนปจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
3) ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษาและ
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพิ่มคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ
4) จัดหาอุปกรณ/ทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับผูเรียนอยางเพียงพอทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากําลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาชุมชน
ผลผลิต : มีการพัฒนากําลังคนดานอาชีพ และดานวิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความรู
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผลลัพธ : ประชาชนมีอาชีพทีส่ อดคลองกับความตองการของการพัฒนาชุมชน รวมทัง้ มีผลงานวิจยั
และนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชจริงในเชิงพาณิชย และการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
1) สัดสวนผูเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ
2) ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาทางดานอาชีพ
3) รอยละของผูส าํ เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา
ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพ
4) รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ
5) รอยละของงานวิจัย และสิ่งประดิษฐที่นาไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาชุมชน
6) จํานวนเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคนกับองคการ/หนวยงานทั้งในและตางประเทศ
7) รอยละของผูเรียนสายวิทยาศาสตร ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี
8) รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร และดานอื่น ๆ ที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
กลยุทธ
1) เรงผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาทีจ่ าํ เปนตอการพัฒนาชุมชน อาทิ ดานอาชีวศึกษา วิทยาศาสตร
2) เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนทางดานอาชีพใหทนั กับความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3) สงเสริมภาพลักษณทางดานอาชีพ เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพใหแกผูเรียน
4) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเนื่องทุกระดับ
5) เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขายความ
รวมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหวางองคการภายในและตางประเทศ
6) สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผลลัพธ : เกิดระบบการพัฒนาครูบคุ ลากรทางการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และชวยสรางขวัญกําลัง
ใจใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
1) รอยละของครูตามแผนการพัฒนา มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด
2) รอยละของผูบริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด
3) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตร
ที่คุรุสภาใหการรับรอง และผานการประเมินเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4) จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับสวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
5) ระดับความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีม่ ตี อ การบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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กลยุทธ
1) วางแผนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2) ปรับระบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
3) เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจําการที่สอนไมตรงวุฒิ
4) สรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษา
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผลผลิต : การมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผลลัพธ : มีภาคีเครือขายการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
1) จํานวนกลุมบุคคลหรือภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2) รอยละของการใหความรวมมือของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษา
3) สัดสวนของการมีสวนรวมในแตละลักษณะ (การมีสวนรวมในการรวมคิดและตัดสินใจ
การมีสวนรวมในการสนับสนุนและรวมดําเนินงาน การมีสวนรวมควบคุม)
4) จํานวนครั้งของผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามาตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนในรอบป
5) จํานวนครั้งการใหและรับบริการหรือความชวยเหลือจากทุกภาคสวน
6) สัดสวนของการเขามามีสวนรวมโดยความสมัครใจหรืออาสาสมัคร
กลยุทธ
1) ปลูกจิตสํานึกในความรับผิดชอบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2) ระดมความรวมมือจากภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาในหลายลักษณะ เชน การมีสวนรวม
ในการรวมคิดและตัดสินใจ การมีสวนรวมในการสนับสนุนและรวมดําเนินงาน การมีสวนรวมควบคุม
3) พัฒนาระบบการตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียน
4) สนับสนุนใหมีการใหและการรับบริการหรือความชวยเหลือจากทุกภาคสวนทุกรูปแบบ
5) สงเสริมการมีสวนรวมทั้งโดยความสมัครใจหรืออาสาสมัคร
ยุทธศาสตรที่ 6 จัดสรรทรัพยากรในระบบการศึกษาเพือ่ สรางความรับผิดชอบและลดความเหลือ่ มลํา้
ระหวางพื้นที่
ผลผลิต : รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ผลลัพธ : การมีสว นรวมในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเพือ่ พัฒนาการศึกษา
ของรัฐและเอกชนไดอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
1) รอยละของเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรเปนคาใชจายรายบุคคลแกผูเรียน
2) จํานวนทุนการศึกษาทีจ่ ดั สรรใหแกผเู รียนทีม่ าจากครอบครัวทีม่ รี ายไดนอ ย ตามความเหมาะสม
และความจําเปน
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3) สัดสวนของการจัดสรรงบประมาณใหกับสําหรับผูเรียนแตละกลุมโดยคํานึงถึงความเสมอภาค
ทางการศึกษาและความเปนธรรม
4) สัดสวนของการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษาในสังกัด
5) จํานวนกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาในสังกัด
กลยุทธ
1) จัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปเปนคาใชจา ยรายบุคคลทีเ่ หมาะสมแกผเู รียนการศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน
2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย
ตามความเหมาะสมและความจําเปน
3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลอง
กับความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษแตละกลุม โดยคํานึงถึงความเสมอภาค
ในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
4) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมอี สิ ระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงคุณภาพ และความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษา
6) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยตํ่าใหสถานศึกษาเอกชนเพื่อใหพึ่งตนเองได
7) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
3. การประเมินยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ตารางที่ 2 การประเมินยุทศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6
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รายการ
ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
พัฒนากําลังคนรวมทัง้ งานวิจยั ทีส่ อดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาชุมชน
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
การสงเสริมการมีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
จัดสรรทรัพยากรในระบบการศึกษาเพือ่ สรางความรับผิดชอบ
และลดความเหลื่อมลํ้าระหวางพื้นที่
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จากตารางที่ 2 การประเมิ น ยุ ท ธศาสตร ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในดานความเปนประโยชน ความเปนไปได
ความเหมาะสม และความถูกตอง โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
1. ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับนอยทุกดาน โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าที่สุดตามลําดับ ดังนี้ 1) ดานหลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี 2) ดานระบบประเมินและ
พัฒนาคุณภาพครู 3) ดานระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 4) ดานระบบการประเมินผลผูเรียน
5) ดานระบบการเงินเพื่อการศึกษา
1.1 ดานหลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับนอยทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สดุ 2 อันดับแรก ไดแก ผูเรียนเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากความแตกตางทางดานเศรษฐกิจของแตละครอบครัว โดยเฉพาะอยางนักเรียน
ที่มาจากครอบครัวยากจนในชนบท ยอมมีโอกาสและความพรอมในดานการเรียนการสอนตํ่ากวาเด็กนักเรียน
ที่มีความพรอมสูงกวา ประกอบกับในสภาพปจจุบันงบประมาณที่แตละโรงเรียนไดรับจากรัฐบาลถูกผูกยึดติด
กับจํานวนนักเรียนของแตละโรงเรียน เปนทีท่ ราบกันดีวา มีจาํ นวนนักเรียนในวัยเรียนตํา่ ลงทุกปอนั เนือ่ งมาจาก
โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนไป กลาวคืออัตราการเกิดลดลง ในขณะที่ประชากรผูสูงอายุเพิ่มจํานวนมากขึ้น
ทุกป ดวยเหตุนี้อาจเปนสาเหตุหลักของการเขาถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรูอยูในระดับนอยดังกลาว
สอดคลองกับการศึกษาของ รุงนภา จินดามล และ คมสันท ขจรปญญาไพศาล (2556) ที่ไดศึกษาสภาพและ
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน โดยรวมอยูใ นระดับมาก โดยสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี สภาพ
และปญหาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 คณะผูว จิ ยั เสนอแนะวาควรนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการเผยแพรผลงานทางวิชาการมากขึน้ ควรสงเสริมสนับสนุนและใหความรูแ กครูในการผลิต
และการจัดทําสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ โดยเฉพาะการจัดทําบทเรียนสําเร็จรูป (CAI) หรือบทเรียนออนไลน
(E-Learning) และควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการตัดสินและวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อความถูกตอง
1.2 ดานระบบการประเมินผลผูเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา สวนใหญอยูในระดับนอย โดยขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ไดแก มีระบบสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลในการ
กําหนดนโยบายของรัฐและการเลือกสถานศึกษาของผูปกครอง ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินผลการเรียนรูข องผูเ รียนทางโรงเรียนมักจัดเก็บไวเพือ่ เปนความลับ ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะการเปดเผยขอมูล
อาจเปนการละเมิดสิทธิสว นบุคคลทีอ่ าจจะสรางความไมสบายใจใหกบั นักเรียนและผูป กครองบางคน ดวยเหตุนี้
จึงไมมีระบบฐานขอมูลที่แทจริงเพื่อนําไปกําหนดเปนนโยบายของรัฐบาลหรือฝายที่เกี่ยวของ สอดคลองกับ
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การศึกษาของ บรรจบ บุญจันทร, กานต เนตรกลาง และ อริสา นพคุณ (2560) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา ชื่อเสียง
ของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการประเมินผลผูเรียนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ ถาหากผูปกครองทราบวาระบบ
การประเมินผลผูเรียนอยูบนพื้นฐานความถูกตอง ชัดเจน สามารถเขาถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนไดอยาง
รวดเร็ว เปนปจจุบัน ก็จะงายตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนมากยิ่งขึ้น
1.3 ดานระบบประเมินและพัฒนาคุณภาพครูโดยภาพรวม อยูใ นระดับนอย เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ
พบวา สวนใหญอยูใ นระดับนอย โดยขอทีม่ คี า เฉลีย่ ตํา่ ทีส่ ดุ 2 อันดับแรก ไดแก ระบบการพัฒนาครูมปี ระสิทธิภาพ
และพัฒนาครูใหมีการนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยมาพัฒนาชุมชน ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากครูท่ีไดรับ
การพัฒนาทางวิชาชีพสวนใหญมักจะนําองคความรูที่ไดรับไปพัฒนาตนเพื่อเขาสูวิทยฐานะและมีการยายกลับ
ภูมิลําเนาทําใหไมสามารถพัฒนาชุมชนไดอยางเต็มที่ สอดคลองกับการศึกษาของ Hisschemöller and
Hoppe (2001) ที่ไดอธิบายไวอยางละเอียดวา ปญหาดังกลาวดูเหมือนจะเปนเรื่องธรรมดาแตกลับเปนปญหา
ที่มีผลคอนขางรุนแรงซึ่งมารถจําแนกออกเปน 2 ประการ ไดแก ความเกี่ยวของและสอดคลองกับองคความรู
และบรรทัดฐานและคานิยมอยูในภาวะวิกฤติ ปญหาประการแรกหมายถึงการไมสามารถนําองคองคความรู
เขาไปปรับใชใหสอดคลองกับประเด็นปญหาของชุมชน ปญหาประการที่สองหมายถึงการไมสามารถมองเห็น
ความสัมพันธของประเด็นปญหา นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับปญหาเชิงเทคนิคของฝายบริหารที่มีตอปญหาใด ๆ
1.4 ดานระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับนอย โดยขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก การสงเสริมให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และระบบการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
ซึ่งเปนหนวยหลักในการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูที่จะเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจะตองเปนผูท มี่ คี วามตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาทุกประเภท
จะตองอาศัยการศึกษา ซึ่งบุคคลเชนนี้อาจมีจํานวนไมมากนัก ประกอบกับสภาวะการแขงขันและการบีบคั้น
ทางเศรษฐกิจทําใหทุกครอบครัวตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอด และปลอยใหเห็นหนาที่หลักของสถานศึกษา
ดวยเหตุนี้จึงทําใหระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยูในระดับนอยดังกลาว สอดคลอง
กับการศึกษาของ พงษชัย บุญคง และ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2553) ที่ไดศึกษา ปญหาการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา ในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาตองอาศัยการมีสว นรวมของครูซงึ่ ครูมคี วามใกลชดิ กับผูป กครองและนักเรียน หากโรงเรียนมีจดุ เนน
ที่ไมชัดเจน อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรในระดับตํ่าดังกลาว
1.5 ดานระบบการเงินเพื่อการศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา สวนใหญอยูในระดับนอยและปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก จัดสรรทรัพยากร
ในระบบการศึกษาเพือ่ สรางความรับผิดชอบและลดความเหลือ่ มลํา้ ระหวางพืน้ ที่ และมีการใชขอ มูลผลการประเมิน
ผูเรียนซึ่งเปนคะแนนการทดสอบมาตรฐานขั้นตํ่าของนักเรียนในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ดอยโอกาสอยางเหมาะสม ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายการใชทรัพยากรในระบบการศึกษา
ขึ้นอยูกับนโยบายของผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่แตละแหง ซึ่งบางแหงอาจจะมีจุดเนนที่แตกตางกันไป
ตามสภาพปญหาและความตองการ ดวยเหตุนี้อาจเปนสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้า
ระหวางพื้นที่ สอดคลองกับการศึกษาของ องคกรเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (2555)
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ที่สรุปจากผลการสอบโครงการประเมินผลการศึกษา PISA ขององคกรเพื่อความรวมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2555 พบวา ปญหาความเหลือ่ มลํา้ ทางการศึกษา ในทีน่ หี้ มายถึงความแตกตางในผลลัพธ
ของการศึกษา โดยหากพิจารณาถึงพื้นฐานที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนแตละคน
ปจจัยทางดานครอบครัว หรือความแตกตางของแตละโรงเรียนที่นักเรียนแตละคนเขาเรียนอยูจะพบวาปจจัย
ทั้งหลายเหลานี้ ตางก็มีสวนทําใหเด็กแตละคนไดรับความรู ความเขาใจที่ไมเทากัน จึงสะทอนออกมา
เปนผลคะแนนสอบที่แตกตางกันตามไปดวย
2. ยุ ท ธศาสตร ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ประกอบดวย ผลผลิต/ผลลัพธ 6 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบดวย ผลผลิต/ผลลัพธ
3 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากําลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการ
พัฒนาชุมชน ประกอบดวย ผลผลิต/ผลลัพธ 8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบดวย ผลผลิต/ผลลัพธ 5 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประกอบดวย ผลผลิต/ผลลัพธ 6 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 6 จัดสรร
ทรัพยากรในระบบการศึกษาเพื่อสรางความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมลํ้าระหวางพื้นที่ ประกอบดวย
ผลผลิต/ผลลัพธ 5 ตัวชีว้ ดั 7 กลยุทธ ทีเ่ ปนเชนนีอ้ าจเนือ่ งมาจากทัง้ 6 ยุทธศาสตรสามารถลดชองวางของปญหา
ทีเ่ ปนสาเหตุหลักของการทําใหคณ
ุ ภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 อยูในระดับที่ยังไมเปนที่นาพอใจ นอกจากนี้ ยุทธศาสตรที่สรางขึ้นเกิดจากการสังเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 แลวนํามาสรางยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาทีส่ อดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
หลังจากนั้น ไดผานการพิจารณาความถูกตอง และความเหมาะสมของรูปแบบฯ โดยการสนทนากลุม
จากผูท รงคุณวุฒิ ทีใ่ หขอ เสนอแนะในการปรับปรุงถอยคํา สํานวน ทีเ่ หมาะสมกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในแตละยุทธศาสตรประกอบดวย
องคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ ไดแก ผลผลิต/ผลิต ตัวชีว้ ดั ภายใตยทุ ธศาสตร และกลยุทธ ซึง่ องคประกอบ
ทัง้ 3 องคประกอบนี้ ผูว จิ ยั ไดจากการสังเคราะหจากวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของและนํามาสูก ารกําหนดองคประกอบ
ของยุทธศาสตร ดังแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2553) ที่ระบุวา เปาประสงคเปนผลงานที่องคการคาดหวัง
วาจะใหเกิดในอนาคตหลังจากดําเนินการตามพันธกิจ ตัวชี้วัดจะเกี่ยวของกับการกําหนดหนวยการของการวัด
ตามเปาประสงค และสอดคลองกับแนวคิดของ วิโรจน สารรัตนะ (2560) ที่ระบุวา แนวทางการพัฒนาเปน
วิถีทางที่จะทําใหบรรลุผลในจุดหมายนั้น ซึ่งจุดหมายหนึ่ง ๆ อาจมีแนวทางเพื่อการปฏิบัติที่หลากหลาย
ในทางกลับกันแนวทางหนึ่งอาจเพื่อการบรรลุผลเกินกวาหนึ่งจุดหมายก็ไดเชนเดียวกัน
3. การประเมินยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในดานความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และ
ความถูกตอง โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากเปนการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิ
ไดพจิ ารณาความสอดคลองของยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา และประเมินรูปแบบ
โดยผูเชี่ยวชาญเพื่อใหมีการปรับปรุงรูปแบบใหสมบูรณยิ่งขึ้น ตามแนวคิดการประเมินรูปแบบของ Eisner
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(1976, pp. 96-104) ที่เชื่อวาผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมินที่มีความเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี
มีมาตรฐานและเกณฑมาจากประสบการณของผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ จึงเห็นวารูปแบบที่สรางขึ้นมีความเหมาะสม
นอกจานี้ยุทธศาสตรที่สรางขึ้นยังครอบคลุมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สอดคลองกับแนวคิดของ สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (2547, น. 136-140) และ
McCauley, Moxley, and Velsor (1998, p. 4-8) ที่กลาววา ยุทธศาสตรการพัฒนามีองคประกอบสําคัญ
คือ ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด และกลยุทธในการพัฒนา ซึ่งใกลเคียงกับแนวคิดของ McCauley, Moxley,
and Velsor ที่กลาววา ยุทธศาสตรการพัฒนาควรมีจุดมุงหมายที่มุงตอบสนองตอเปาหมายขององคการ
เพราะวิวัฒนาการของกระบวนทัศน (Paradigm) ของการพัฒนาตองเปลี่ยนไปตามบริบทของหนวยงานนั้น ๆ
นอกจากนี้ ยุทธศาสตรทผี่ า นกระบวนการประเมินจากผูท รงคุณวุฒทิ เี่ กีย่ วของกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เปนผูประเมินเพื่อพิจารณาตัดสินและ
ตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งเกณฑที่นํามาใชสําหรับการพิจารณาสอดคลองกับแนวคิดของ Guskey (2000, pp.
56-57) 4 ประการ คือ ความเปนประโยชน ความเปนไปได ความถูกตอง และความเหมาะสม

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรจัดแหลงเรียนรูใ หผเู รียนเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ
1.2 ควรจัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลในการกําหนดนโยบายของรัฐ
1.3 ควรพัฒนาครูใหมีการนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยมาพัฒนาชุมชน
1.4 ควรสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2
2.2 ควรศึกษาปจจัยทีเ่ อือ้ และปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
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บทคัดยอ
งานวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสือ่ สัญลักษณทเี่ หมาะสมสําหรับการออกแบบตัวการตนู สัญลักษณ
ทองถิน่ ใหกบั ผลิตภัณฑชมุ ชน และพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑทสี่ รางเอกลักษณในการการประชาสัมพันธสง เสริม
การทองเที่ยวใหกับพื้นที่ในเขตตําบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา แบบมี
สวนรวม เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกจากการสุมประชากรกลุมตัวอยาง ใน 9 หมูบาน ทําการ
วิเคราะหสูกระบวนการออกแบบบนฐานแนวคิดในการแปลงทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่สูนโยบายเศรษฐกิจ
สรางสรรค ผลการวิจัยพบวา สื่อสัญลักษณที่เหมาะสมและเปนภาพลักษณของพื้นที่ที่โดดเดนและเปนที่จดจํา
คือ ผลิตภัณฑขนมจีนประโดก ในเขตพื้นที่หมู 1 ที่มีประวัติความเปนมายาวนาน ประกอบดวย เสนขนมจีน
นํ้ายาไก นํ้ายาปา นํ้ายาปา นํ้ายาปลากะทิ นํ้ายาหวาน (นํ้าพริก) และโบสถ 300 ป เปนสื่อสัญลักษณ
ในการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว และ การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑโดยใชการแฝงทัศนคติเชิงบวก
ออกแบบตัวการตูนเด็กและสัตวเลี้ยง นารัก สีสันสดใส สะดุดตา มีความเปนมิตร ตามแนวคิดการแปลงภาพ
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สัญญะจากศิลปะและวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธกับผลิตภัณฑ ได 4 รูปแบบ คือ
นองกะทิและลุงชอน พี่แกงไกและแมกะตาก พี่แกงปา และ เจานํ้าพริก โดยไดนําผลงานการออกแบบ
มาตอยอดสูการออกแบบผลิตภัณฑสินคาที่ระลึก ได 5 ชนิด คือ ชุดหมอนอิง 5 แบบ ถุงผาแบบรุด 6 แบบ
และแบบมีหูหิ้ว 6 แบบ เข็มกลัด 7 แบบ กระติกนํ้า 5 แบบ และ สติ๊กเกอรไลนที่ใชภาษาโคราชสื่อความหมาย
9 แบบ
คําสําคัญ : ตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น, พัฒนาผลิตภัณฑ, เศรษฐกิจสรางสรรค, ตําบลหมื่นไวย

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 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

บทนํา
เศรษฐกิจสรางสรรค คือ กระบวนการที่เกิดจากการนําปจจัยดาน “ทุนทางปญญา”หรือ “องคความรู”
ไปใชใหเกิดประโยชนสงู สุดในเชิงพาณิชย ตลอดจนเกิดการตอยอดสูก ารสรางความแตกตางอันนําไปสูก ารสราง
มูลคาและการสรางคุณคา สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555พ.ศ. 2559) ที่มีการกําหนดทิศทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหอยูบนพื้นฐานความรูที่เนนการใชความคิด
สรางสรรคและการสรางนวัตกรรมเพื่อสรางสินคาและบริการ รวมถึงพัฒนาปจจัยแวดลอมตาง ๆ ของทองถิ่น
โดยการตอยอดสูก ารยกระดับความภาคภูมใิ จของอัตลักษณชมุ ชน เชือ่ มโยงการพัฒนาทีต่ อ เนือ่ งไปสูแ ผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) โดยใชแนวคิดดานเศรษฐกิจสรางสรรค
เปนปจจัยสําคัญในทําใหเกิดสําเร็จของนโยบาย
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เศรษฐกิจสรางสรรคนนั้ เปนแนวคิดในการนําจินตนาการ หรือความคิดสรางสรรคของมนุษยมายกระดับ
สูการสรางสินคาชั้นเลิศ ซึ่งประเทศญี่ปุนนับเปนตัวอยางที่ชัดเจนในสวนของประเทศที่ประสบความสําเร็จ
ในการใช แนวคิด เศรษฐกิ จสรางสรรค โดยเฉพาะเรื่องของการสร า งสิ น ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ ตั ว การ ตูน สั ญลั ก ษณ
ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการสรางภาพลักษณเพื่อการประชาสัมพันธ ที่นําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบ
ตาง ๆ และกลายเปนสินคาสงออกที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศ ตัวการตูนสัญลักษณจากประเทศญี่ปุน
ที่คนไทยรูจักเปนอยางดี อาทิ โดเรมอน ฮัลโหลคิตตี้ โคอาลามารช ริลักคุมะ ฯลฯ ในปจจุบันหนาที่ของ
ตัวการตูนสัญลักษณ ในประเทศญี่ปุนนั้นไมไดจํากัดอยูเพียงแคตัวแทนในการนําเสนอสินคาเพียงเทานั้น แตยัง
)
มีสวนสําคัญในการเปนตัวแทนของทองถิ่น ซึ่งตัวการตูนเหลานั้นจะถูก เรียกวา yurukyara (
โดย yurukyara ที่เรียกไดวาประสบความสําเร็จและเปนรูจักของทั่วโลกมากที่สุด ณ ชวงเวลานี้คงจะหนีไมพน
คุมะมง (
) ซึ่งเปนตัวการตูนสัญลักษณของการประชาสัมพันธกิจกรรมของเมือง “คุมาโมโตะ” มาตั้งแต
ป พ.ศ. 2553 ดวยภาพลักษณที่มีความโดดเดน นารัก รวมทั้งมีการผสมผสานเรื่องราว ที่สื่อถึงเอกลักษณ
และผลิตภัณฑของพื้นที่ อันเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัด จึงสงผลให คุมะมงนั้น
ไดรับเลือกใหเปนมาสคอตอันดับหนึ่งในการประกวดมาสคอต ประจําป ใน พ.ศ. 2554 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ประเทศไทยแลว จะเห็นวาประเทศไทยเองก็มีความพยายามในการออกแบบตัวการตูนสัญลักษณ ในหลาย ๆ
กิจกรรม เชน ตัวการตนู สัญลักษณสาํ หรับงานกีฬาระดับชาติ หรือสําหรับองคกร ในสวนของจังหวัดนครราชสีมา
เองก็มีการออกแบบตัวการตูนสัญลักษณที่เปนที่รูจักอยูบาง โดยมากจะใชเกี่ยวกับการแขงขันกีฬา อาทิ
งานนครราชสีมาเกมส ในป พ.ศ. 2557 ที่ใชชางสี่งากับไดโนเสารเปนตัวการตูนสัญลักษณ การใชแมวโคราช
เปนตัวการตูนสัญลักษณประจําสโมสรฟุตบอลของจังหวัด เปนตน เพียงแตตัวการตูนสัญลักษณสวนใหญ
ยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย รวมทั้งยังไมเกิดการตอยอดสูการพัฒนาเปนสินคาหรือสื่อประชาสัมพันธ
ที่สามารถสรางภาพจดจําใหกับทองถิ่นไดเทาที่ควร
เศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทยนั้นสวนใหญยังคงมุงเนนใหเห็นถึงผลในภาพรวมจากมุมมอง
ของภาคสวนสังคมหรือเมืองขนาดใหญ โดยในสวนของประชาชนกลุม ฐานรากนัน้ ยังคงประสบปญหาในการขาด
การสนับสนุนกลไกการขับเคลือ่ นดานการสงเสริมการพัฒนาพืน้ ทีก่ ลุม ยอยใหเกิดเศรษฐกิจสรางสรรคทเี่ หมาะสม
จากปญหาในขางตนนี้จึงเปนมูลเหตุในการจุดประกายความสนใจในการ วิจัยเรื่อง “ออกแบบตัวการตูน
สัญลักษณทองถิ่น สูการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ในเขตพื้นที่ตําบลหมื่นไวย
จังหวัดนครราชสีมา” เนือ่ งจากจังหวัดนคราชสีมาเปนจังหวัดขนาดใหญทมี่ กี าํ ลังในการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน
ในตลาดที่คอนขางสูงดวยผลพวงของความหลากหลายจากผลิตภัณฑชุมชนที่นาสนใจ อาทิ เครื่องปนดินเผา
ดานเกวียน ผาไหมเนือ้ ดี ผัดหมีแ่ ละอาหารถิน่ ฯลฯ โดยเฉพาะในเขตพืน้ ทีต่ าํ บลหมืน่ ไวย ซึง่ เปนพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดโดยในปจจุบันนั้นมีหลายภาคสวนเขามาใหความสนใจผลักดัน และสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑของพื้นที่ตําบลหมื่นไวย ภายใตความรวมมือของประชาชนอยางเขมแข็ง แตปญหาหลัก
ของการประชาสัมพันธนั้นคือการขาดภาพจําในสวนของเอกลักษณผลิตภัณฑของแตละชุมชน ซึ่งการวิจัย
ในครั้งนี้จะเปนสวนชวยในการผลักดันเอกลักษณและอัตลักษณของผลิตภัณฑในทองถิ่นตําบลหมื่นไวย
สูการสนองนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคใหเติบโตไดอีกชองทางหนึ่ง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสือ่ สัญลักษณทเี่ หมาะสมสําหรับการออกแบบตัวการตนู สัญลักษณทอ งถิน่ ใหกบั ผลิตภัณฑ
ชุมชนในเขตตําบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ ที่สรางเอกลักษณในการการประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว
ใหกับพื้นที่ในเขตตําบลหมื่นไวย

ประโยชนของการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 ดวยทุนทางวัฒนธรรม
สูการออกแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น และพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว
ใหกับชุมชน ในเขตพื้นที่ตําบลหมื่นไวย เพื่อสรางคุณคาสูการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
1. ได ต  น แบบแนวคิ ด ในออกแบบตั ว การ ตู น สั ญ ลั ก ษณ ท  อ งถิ่ น สู  ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวใหกับชุมชน ในเขตพื้นที่ตําบลหมื่นไวยจังหวัดนครราชสีมา
2. เปนแนวทางในการสรางเอกลักษณสาํ หรับผลิตภัณฑชมุ ชน เพือ่ สนองนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค
ภายใตยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0
3. ยกระดับความภาคภูมิใจในอัตลักษณของชุมชนในตําบลหมื่นไวย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และเปนตนแบบแนวคิดใหกับพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย
4. ชิ้นงานที่สรางสรรคขึ้นจากผลการวิจัยสามารถนําไปจดสิทธิบัตรได
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ออกแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น สูการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค ในเขตพื้นที่ตําบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา” ใชกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
นามธรรม
ศึกษาบริบทของพื้นที่
- ศิลปะ วัฒนธรรม
- วิถีชีวิต
- สภาพแวดลอมโดยรวม

วิเคราะห และ
ถอดรูปลักษณะ
เอกลักษณ

ตัวการตูนสัญลักษณ
ทองถิ่น

ผลิตภัณฑเพื่อการ
ประชาสัมพันธและ
สงเสริมการทองเที่ยว
ใหกับชุมชนในพื้นที่
ตําบลหมื่นไวย

รูปธรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง “การออกแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น สูการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค ในเขตพื้นที่ตําบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา” เปนการวิจัยเชิงประยุกตโดยใชวิธีการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนหลัก รวมกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งดําเนินการวิจัยรวมกับกลุมคน
ในพื้นที่ ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือประชาชนที่อยูในพื้นที่ของตําบลหมื่นไวย อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 10,260 คน (กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กลุมงานกฎหมายและระเบียบทองถิ่น 2,
2560) ทั้งประชากรภายในและภายนอก โดยวิธีการการเลือกตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน
(Non-Probability Sampling) โดยการเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) ในการ
เลือกตัวอยางโดยผูว จิ ยั พยายามไดเก็บตัวอยางตามทีไ่ ดรบั ความรวมมือ โดยกําหนดจํานวนรวม 50 คน จาก 9 หมู
วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและปฏิบัติ
กิจกรรมดังนี้
1. ผูว จิ ยั เปนเครือ่ งมือสําคัญทีท่ าํ ใหไดมาซึง่ ขอมูลเชิงลึก สําหรับการวิจยั แบบมีสว นรวมนีเ้ ปนงานวิจยั
ที่เกี่ยวของกับบุคคล ดังนั้นการศึกษาและเรียนรูรวมระหวางผูวิจัยกับกลุมเปาหมายจะมีสวนชวยใหไดขอมูล
ที่แทจริงมากยิ่งขึ้น
2. อุปกรณเก็บบันทึกขอมูล ไดแก สมุดบันทึก กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง
3. การสังเกตและการจดบันทึก ผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตและจดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป
ของชุมชน เปนการรวบรวมขอมูลในรูปแบบของการสังเกตแบบมีสวนรวม โดยการรวมเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมชุมชนในวาระตาง ๆ สังเกตและจดบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของ และการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม
กับกิจกรรมในฐานะผูสังเกตการณ โดยใชมุมมองจากวงนอกเพื่อนําไปสูการศึกษาและวิเคราะหตอไป
4. การสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview) ผูวิจัยไดจัดทําแบบสัมภาษณเชิงลึก สําหรับเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางในพื้นที่ 9 หมู ของตําบลหมื่นไวย อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 50 คน เพือ่ ศึกษาบริบทและเอกลักษณของชุมชนในแตละหมูเ พือ่ นํามาวิเคราะหผล
และสังเคราะหสูการออกแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น
5. รวบรวมขอมูล จากเอกสารและแบบสัมภาษณ นํามาใหประโยชนในการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
สังเคราะหแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค จากผลการออกแบบตัวการตนู
สัญลักษณทองถิ่น
6. การประเมินความพึงพอใจจากเวทีการนําเสนอในตอผูนําชุมชนและตัวแทนประชากรในพื้น 9 หมู
ของตําบลหมื่นไวย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นตอผลงานออกแบบ และ
คัดเลือกรูปแบบผลงานสําหรับพัฒนาเปนตนแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่นของพื้นที่ ตําบลหมื่นไวย
โดยหลังจากการไดรับผลการแสดงความคิดเห็นแลว จึงไดทําการออกแบบผลิตภัณฑตนแบบสินคาที่ระลึก
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลเบื้องตน
1. การศึกษาบริบทชุมชน โดยวิธีการศึกษาขอมูลจากเอกสารของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. สัมภาษณบุคคลผูเกี่ยวของกับชุมชนในพื้นที่ 9 หมู ของตําบลหมื่นไวย อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

116

วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

3. เดินสํารวจ สังเกต จดบันทึกและบันทึกสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ที่เกี่ยวของ ศึกษา
ขอมูลดานประวัติความเปนมา สภาพทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เปนตน
ขั้นที่ 2 ศึกษาเอกลักษณของชุมชนใน ตําบลหมื่นไวย
ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อดึงขอมูลมาใชสําหรับการวิเคราะห เพื่อหาเอกลักษณและจุดเดน
ของพืน้ ที่ ตําบลหมืน่ ไวย โดยการรวมแสดงความคิดเห็นเพือ่ นําขอมูลทีไ่ ดมาใชเปนแนวทางในการในการกําหนด
รูปแบบใหมสําหรับการออกแบบประเด็นคําถามที่ตองการ ในสวนของการสัมภาษณเชิงลึก
1. ความเปนมา เสนทางการทองเที่ยว และผลิตภัณฑของอําเภอหมื่นไวย
2. จุดเดน รูปแบบ เอกลักษณของอําเภอหมื่นไวย
3. ความตองการดานการออกแบบสินคาที่ละลึกของอําเภอหมื่นไวย
ขั้นที่ 3 การออกแบบและพัฒนาตนแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่นและผลิตภัณฑ
นําผลการศึกษาจากขั้นที่ 2 มาประมวนผลรวมกับการศึกษาขอมูลในขั้นที่ 1 เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการออกแบบ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยการมีสวนรวมในการวิเคราะหและพัฒนารูปแบบจากการ
จัดเวทีประชาคม
1. วิเคราะหขอ มูลทีร่ วบรวมมาทัง้ หมดโดยใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ เพือ่ หาแนวทางในการออกแบบ
ตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น
2. การรางแบบ 2 มิติ เพื่อกําหนดแนวความคิดหลัก โดยใชผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อสังเคราะห
รูปแบบแนวความคิด จากการผสมผสานความตองการของชาวบานในพื้นที่กับจินตนาการและแรงบันดาลใจ
ของผูวิจัยเพื่อกําหนดภาพลักษณในสวนของการออกแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น
3. นําตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่นมาใชเปนกราฟกบนผลิตภัณฑที่กําหนดใหเปนสินคาที่ระลึก
ขั้นที่ 4 การทดลองสรางผลงานตนแบบ
การทดลองขึ้นแบบจริงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และตัดตอกราฟกลงบนภาพของตนแบบผลิตภัณฑ
เพื่อทดสอบความพึงพอใจ
ขั้นที่ 5 การประเมินผล
การประเมินความพึงพอใจจากเวทีการนําเสนอในตอผูนําชุมชนและตัวแทนประชากรในพื้น 9 หมู
ของตําบลหมื่นไวย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นตอผลงานออกแบบ และ
คัดเลือกรูปแบบผลงานสําหรับพัฒนาเปนตนแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่นของพื้นที่ ตําบลหมื่นไวย
โดยแบงเนื้อหาการประเมินความพึงพอใจดวยการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นตอไปนี้
ดานโครงสราง/รูปแบบความสมบูรณของผลงาน
- ความเหมาะสมดานความสมบูรณของผลงาน
- ความเหมาะสมดานการออกแบบกับตนทุนและกระบวนการผลิต
- ความเหมาะสมดานเนื้อหาที่นําเสนอในผลงาน
- ความเหมาะสมของประโยชนดานการใชงาน
ดานการออกแบบ/ความสวยงาม
- ความสวยงามเหมาะสมของรูปแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น
- รูปแบบของภาพกราฟก สี และการจัดวางองคประกอบที่สื่อถึงเอกลักษณของพื้นที่
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- ความสวยงามสรางสรรคของผลงาน
- ความสื่อถึงเอกลักษณของผลิตภัณฑภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
- ความพึงพอใจตอภาพลักษณโดยรวมของผลงานที่มีสวนในการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ ตําบล
หมื่นไวย
ขั้นที่ 6 การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเปนหลักในการวิเคราะหขอมูลสูการออกแบบ
สรางสรรคผลงานตนแบบ
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดแบงกระบวนการวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบตามกระบวนการ ดังนี้
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการออกแบบ ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยการพรรณนาวิเคราะห
และผลจากการจัดเวทีวเิ คราะหแบบมีสว นรวม เพือ่ การพัฒนาตนแบบตัวการตนู สัญลักษณทอ งถิน่ และตนแบบ
ผลิตภัณฑ

ผลการวิจัย
จากการดําเนินกิจกรรมงานวิจัยเรื่อง การออกแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น สูการพัฒนาผลิตภัณฑ
ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ในเขตพื้นที่ตําบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา มีผลการวิจัยดังนี้
การศึกษาสือ่ สัญลักษณทเี่ หมาะสมสําหรับการออกแบบตัวการตนู สัญลักษณทอ งถิน่ ใหกบั ผลิตภัณฑ
ชุมชนในเขตตําบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา
ในการศึกษารูปแบบของสื่อสัญลักษณที่เหมาะสมสําหรับการออกแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น
ใหกับพื้นที่ตําบลหมื่นไวย ไดใชกระบวนการการวิจัยแบบมีสวนรวมจากตัวแทนของชุมชนทั้ง 9 หมูในเขตพื้นที่
ในการตกผลึกประเด็นปญหา เสนอแนวคิด และรวมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบผลงาน เพือ่ เปนแนวทาง
ในการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสนิ คาของทีร่ ะลึกทีส่ รางเอกลักษณ และสงเสริมภาพลักษณในการประชาสัมพันธ
ดานการทองเที่ยวใหกับชุมชนสูนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค โดยไดผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนี้
ตอนที่ 1 รูปแบบและสื่อสัญลักษณที่เหมาะสมสําหรับการออกแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น
ใหกับผลิตภัณฑชุมชนในเขตตําบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา
ดานการออกแบบสื่อสัญลักษณที่เหมาะสมสําหรับการออกแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่นใหกับ
ผลิตภัณฑชุมชนในเขตตําบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา ดวยกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม ในการศึกษา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใหทองถิ่นไดเกิดการตระหนักถึงคุณคาและมีความรูสึกรวมในการออกแบบ
ตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น ทั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนาแนวคิดตนแบบในการออกแบบตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น
ดวยการเชื่อมโยงภาพกับความหมายซึ่งเปนผลสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของพื้นที่ในเขตตําบลหมื่นไวย
และพบวา ภาพลักษณของพืน้ ทีท่ โี่ ดดเดนและเปนทีจ่ ดจําของกลุม ประชากรทีถ่ กู สุม สอบคือ ภาพของผลิตภัณฑ
ขนมจีนประโดก ในเขตพืน้ ทีห่ มู 1 โดยมูลเหตุทที่ าํ ใหขนมจีนประโดกเปนทีจ่ ดจําของพืน้ ทีค่ อื ประวัตคิ วามเปนมา
ทีย่ าวนาน ภาพจําทีแ่ ตกตาง รวมทัง้ คุณสมบัตพิ เิ ศษของผลิตภัณฑ จึงเปนสวนสําคัญในการสรางใหเกิดภาพลักษณ
ที่คนสวนใหญสามารถระบุไดวา “ขนมจีนประโดก”คือภาพจําของพื้นที่ ดานการออกแบบผูวิจัยไดใชการแฝง
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วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

ทัศนคติเชิงบวกใหกับตัวการตูนที่สื่อถึงผลิตภัณฑหลักของพื้นที่ ไดแก ขนมจีนประโดก อันประกอบไปดวย
เสนขนมจีน นํ้ายาไก นํ้ายาปา นํ้ายาปลากะทิ นํ้ายาหวาน (นํ้าพริก) ใชโบสถ 300 ป เปนสื่อสัญลักษณ
ในการประชาสัมพันธสถานทีท่ อ งเทีย่ ว โดยออกแบบใหมคี วามนารักและเปนมิตรอันเปนบุคลิกของเจาบานทีด่ ี
ดวยรูปลักษณของตัวการตูนที่มีความเปนเด็ก และสัตวเลี้ยง มีการใชรูปแบบเชิงสัญลักษณของผลิตภัณฑ
มาเปนสวนประกอบใหเกิดเปนองคประกอบในภาพรวมของตัวละครทําใหเกิดอํานาจในการสื่อสารที่ชัดเจน
โดยใชแนวความคิดในการวิเคราะหสญ
ั ญะ (กาญจนา แกวเทพ และคณะ. 2555) ในการใชสญ
ั ลักษณจากศิลปะ
และวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสภาพแวดลอม ที่มีความสัมพันธกับผลิตภัณฑและสื่อสารความหมายโดยรวม
ของพื้นที่ กระตุนการจดจําดวยการใชโครงสีสดใสสะดุดตา โดยมีการจําแนกผลการออกแบบเปนตัวการตูน
4 รูปแบบ ดังนี้
ตัวการตนู รูปแบบที่ 1 มีการออกแบบโดยใชบคุ ลิกของเด็กผูช ายใสโจงกระเบนสีสม ทีม่ คี วามนารักสดใส
การผสมภาพเอกลักษณทองถิ่น ไดแก การออกแบบเครื่องแตงกายใหมีความเปนพื้นถิ่นโบราณ แสดงถึง
ความเปนตนตํารับ เสนขนมจีนเปนสวนของทรงผม โจงกระเบนสีสมและสัตวเลี้ยงเปนปลาชอนในโถ
ที่คลายหมอของนํ้ายา เพื่อสื่อถึงนํ้ายาปลากะทิ

ภาพที่ 2 ตัวการตูนนองกะทิที่ไดแรงบันดาลใจจากขนมจีนนํ้ายาปลากะทิ
ที่มา : ภาพวาดดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ หอง 36.04.51 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตัวการตูนรูปแบบที่ 2 มีการออกแบบโดยใชรูปลักษณของเด็กผูหญิง โดยดึงบุคลิกมาจากถวยรางวัล
ของชุมชน การผสมภาพเอกลักษณทอ งถิน่ ไดแก ออกแบบเครือ่ งแตงกายใหมคี วามเปนพืน้ ถิน่ โบราณโดยใสเสือ้
คอกระเชาสีเขียวและใสโจงกระเบนสีแดงซึ่งเปนสีเดียวกับถวยรางวัลตนแบบ เพื่อใหเหมาะกับภาพของแมคา
ขนมจีนทีต่ อ งการความคลองตัวในการหาบขนมจีนขาย มีความนารักสดใสสือ่ ถึงมิตรไมตรี มีอปุ กรณในการขาย
ขนมจีน ไดแก งอบ และหาบขนมจีน มีเสนผมสีสมที่ตัดทอนมาจากจับของเสนขนมจีนและสีของนํ้ายาไก
ซึ่งขยายความหมายโดยใชไกสีสมมาประกอบเปนสัตวเลี้ยง
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ภาพที่ 3 ตัวการตูนนองกะทิที่ไดแรงบันดาลใจจากขนมจีนนํ้ายาไก
ที่มา : ภาพวาดดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ หอง 36.04.51 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตัวการตูนรูปแบบที่ 3 มีการออกแบบโดยใชรูปลักษณของเด็กผูชาย โดยดึงบุคลิกมาจากการผสม
ภาพเอกลักษณทองถิ่น ออกแบบเครื่องแตงกายโดยดึงสัญลักษณที่สื่อถึงอาชีพทําไรทํานาของพื้นที่ตําบล
หมื่นไวย โดยถานึกถึงเครื่องแตงกายที่สื่อถึงอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร คนสวนใหญจะนึกถึงชุดมอฮอมสีนํ้าเงิน
ออกแบบโดยดึงบุคลิคใหมีความนารักสดใสสื่อถึงมิตรไมตรี มีเสนผมสีแดงทรงเดทร็อคมัดดวยกานผักบุง
ที่ดูสะดุดตารวมสมัย ตัดทอนมาจากลักษณะของเสนขนมจีนที่ไมเปนระเบียบและสีของนํ้ายาปา

ภาพที่ 4 ตัวการตูนนองกะทิที่ไดแรงบันดาลใจจากขนมจีนนํ้ายาปา
ที่มา : ภาพวาดดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ หอง 36.04.51 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตัวการตูนรูปแบบที่ 4 มีการออกแบบโดยใชรูปลักษณของนองหมา เนื่องจากนํ้ายาหวานหรือนํ้ายา
นํ้าพริกมักถูกวางจําหนายเปนหมอเล็ก ๆ ที่แยกออกจากหมอนํ้ายาหลัก อีกทั้งยังมีวัตถุดิบหลักเปนถั่ว
ซึ่งเปนชนิดของวัตถุดิบที่แตกตางจากนํ้ายาประเภทอื่น ๆ ผูวิจัยจึงออกแบบตัวละครใหมีความแตกตาง
จากตัวละครอื่น ๆ โดยกําหนดบุคลิกของสัตวเลี้ยงของครอบครัวที่เปนผูชวยเสริมสรางสีสันใหกลุมตัวละคร
โดยมีรปู ลักษณมาจากการผสมภาพเอกลักษณของผลิตภัณฑขนมจีนนํา้ ยาหวาน ซึง่ มีสว นผสมของถัว่ และพริกแหง
ราดลงบนเสนขนมจีนยุง ๆ ซึง่ คลายขนของสุนขั มีความนารักสดใส เปนมิตร ใชโครงสีทสี่ อื่ ถึงผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน
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ภาพที่ 5 ตัวการตูนนองกะทิที่ไดแรงบันดาลใจจากขนมจีนนํ้ายาหวาน
ที่มา : ภาพวาดดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ หอง 36.04.51 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ เพื่อสรางเอกลักษณในการการประชาสัมพันธ
ในดานสงเสริมการทองเที่ยวใหกับชุมชนในเขตตําบลหมื่นไวย
การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ เพือ่ สรางเอกลักษณในการการประชาสัมพันธในดานสงเสริมการทองเทีย่ ว
ใหกบั ชุมชนในเขตตําบลหมืน่ ไวยนัน้ ผูว จิ ยั ไดทาํ การออกแบบผลิตภัณฑตน แบบเพือ่ สงเสริมการประชาสัมพันธ
การทองเทีย่ วของพืน้ ที่ โดยมีเกณฑการพิจารณาจากชนิดของผลิตภัณฑทเี่ ปนทีน่ ยิ ม มีความสัมพันธในสวนของ
การทองเที่ยว และสามารถสั่งผลิตเปนสินคาที่ระลึกไดงาย จํานวน 5 รูปแบบดวยกัน อันไดแก 1) ชุดหมอนอิง
จํานวน 5 แบบ โดยสาเหตุที่เลือกผลิตภัณฑประเภทนี้ เพราะเปนของที่ระลึกที่นักทองเที่ยวมักติดรถไวและ
มีประโยชนในการเดินทาง มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ ที่เห็นภาพไดชัดเจน มีเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุน
การผลิตได 2) ชุดถุงผาแบบรูดจํานวน 6 แบบ และชุดถุงผาแบบมีหูหิ้วจํานวน 6 แบบ โดยสาเหตุที่เลือก
ผลิตภัณฑประเภทนี้ เพราะกระเปาหรือถุงผาสวย ๆ นั้นถือไดวาเปนสิ่งจําเปนในการทองเที่ยว โดยเปนสินคา
ที่มีคุณสมบัติในการประชาสัมพันธไดในขณะใชงาน 3) เข็มกลัดจํานวน 7 แบบ โดยสาเหตุที่เลือกผลิตภัณฑ
ประเภทนี้ เพราะเปนของที่ระลึกที่มีราคาถูก ซื้อไดงาย พกพาสะดวก และสามารถติดกระเปาแลวกลายเปน
สื่อประชาสัมพันธรูปแบบหนึ่ง 4) กระติกนํ้าจํานวน 5 แบบ โดยสาเหตุที่เลือกผลิตภัณฑประเภทนี้ เพราะ
เหมาะสําหรับกระแสรักสุขภาพที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน ทั้งยังมีความสอดคลองกับสถานที่ทองเที่ยว
บริเวณพื้นที่สวนสุขภาพหมื่นไวย 5) สติ๊กเกอรไลนที่ใชภาษาโคราชในการสื่อความหมาย จํานวน 9 แบบ
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ภาพที่ 6 ตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่นบนผลิตภัณฑหมอน 5 แบบ
ที่มา : ภาพวาดดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ หอง 36.04.51 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 7 ตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่นบนผลิตภัณฑชุดถุงผาแบบรูดจํานวน 6 แบบ, ชุดถุงผาแบบมีหูหิ้ว
จํานวน 6 แบบ
ที่มา : ภาพวาดดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ หอง 36.04.51 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 8 ตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่นบนผลิตภัณฑเข็มกลัดจํานวน 7 แบบ
ที่มา : ภาพวาดดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ หอง 36.04.51 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ภาพที่ 9 ตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่นบนกระติกนํ้าจํานวน 5 แบบ
ที่มา : ภาพวาดดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ หอง 36.04.51 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 10 ตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่นในรูปแบบของสติ๊กเกอรไลนจํานวน 9 แบบ
ที่มา : ภาพวาดดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ หอง 36.04.51 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อภิปรายผล
ในสวนของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกที่จะศึกษาสื่อสัญลักษณที่เหมาะสมสําหรับการออกแบบ
ตัวการตนู สัญลักษณทอ งถิน่ ใหกบั ผลิตภัณฑชมุ ชนในเขตตําบลหมืน่ ไวย จังหวัดนครราชสีมา โดยใชกระบวนการ
วิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อนํามาวิเคราะหหาเอกลักษณของพื้นที่สูการการออกแบบตัวการตูน โดยไดเลือกใช
รูปลักษณที่เปนตัวการตูนที่มีสัดสวน 1:2 (สวนหัวใหมีขนาดชวงลําตัว) ซึ่งเปนสัดสวนที่ทําใหตัวการตูน
มีความนารัก และเพื่อขยายใหเห็นถึงโครงสรางใบหนาที่แสดงถึงผลิตภัณฑขนมจีนประโดก ซึ่งเปนจุดเดน
ของพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการสื่ออารมณที่แสดงถึงมิตรไมตรี อันเปนภาพลักษณที่ดีในการสงเสริม
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การทองเที่ยว ใชโครงสีโทนรอนสดใสเนื่องจากเปนโทนสีที่กระตุนความอยากอาหารไดดี และเหมาะสมกับชุด
ตัวการตูนที่สื่อถึงผลิตภัณฑที่เปนกลุมอาหาร ทั้งนี้ไดมีการเพิ่มสีขาวลงในชุดโครงสีเพื่อใหเกิดภาพรวมที่มี
ความสดใสนุมนวล สบายตา เพื่อใหภาพรวมของตัวการตูนที่ออกแบบใหมนี้มีคุณสมบัติที่เปนไปตามแนวคิด
3 ขอในการที่มาสคอตจะกลายเปน yurukyara ของ Miura Jun ซึ่งไดแก 1) การสื่อสารที่สื่อถึงภาพลักษณ
และเอกลักษณเชิงบวกของพื้นที่ 2) ตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่นมีลักษณะเดนเฉพาะตัวที่สรางการจดจํา
3) ตัวการตนู สัญลักษณทอ งถิน่ ทีอ่ อกแบบนัน้ มีความเปนมิตรและเขาถึงงาย ทีส่ อดคลองกับประเด็นในการศึกษา
เรื่องปจจัยความสําเร็จของ yurukyara ของ มธุริน ธรรมทรงศนะ (2557)
ในสวนของพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเพือ่ สรางเอกลักษณในการประชาสัมพันธในดานสงเสริมการทองเทีย่ ว
ใหกับชุมชนในเขตตําบลหมื่นไวยนั้น ผูวิจัยไดมีการพิจารณาแนวคิดในการเลือกประเภทของผลิตภัณฑรวมกับ
กลุมเปาหมายโดยเปนการประยุกตใชวิธีการในการประเมินความพึงพอใจแบบมีสวนรวม ที่สอดคลองกับ
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของ รจนา จันทราสา (2555) ที่กลาวถึง วิธีการในประเมินความพึงพอใจ
จากกลุม ตัวอยางของตัวแทนผูผ ลิตและผูบ ริโภคผลิตภัณฑ โดยเครือ่ งมือในการวิจยั ประกอบดวย แบบสอบถาม
ทัง้ ปลายปดและปลายเปด รวมทัง้ การลงพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นความคิดเห็นและการเรียนรูร ว มกันกับผูผ ลิตผลิตภัณฑชมุ ชน
โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะหเชิงพรรณนา ซึ่งงานวิจัยชุดนี้สามารถวิเคราะห
แนวทางในการเลือกประเภทของผลิตภัณฑในกลุมของสินคาที่ระลึกออกมาเปนเกณฑ 3 ประการ ไดแก
1) ชนิดของผลิตภัณฑทเี่ ปนทีน่ ยิ ม และเปนทีต่ อ งการในตลาด 2) มีความสัมพันธในสวนของการทองเทีย่ วและเหมาะสม
กับการวางภาพกราฟกที่สงเสริมการประชาสัมพันธกับภาพลักษณของพื้นที่ตําบลหมื่นไวย 3) สามารถสั่งผลิต
เปนสินคาทีร่ ะลึกไดงา ย โดยไดวเิ คราะหและพิจารณาเลือกผลิตภัณฑได 5 รูปแบบดวยกัน ไดแก 1) ชุดหมอนอิง
ซึ่งอาจจะจําหนายในสวนของปลอกอยางเดียวหรือรวมตัวหมอนดวยก็ได โดยเปนของที่ใชประโยชนไดจริง
มีความเกีย่ วของกับการทองเทีย่ วเดินทาง มีพนื้ ทีใ่ นการวางองคประกอบในการประชาสัมพันธ ทีเ่ ห็นภาพไดชดั เจน
มีเทคโนโลยีทสี่ ามารถสนับสนุนการผลิตไดงา ย 2) ชุดถุงผาทัง้ แบบรูดและแบบมีหหู วิ้ จํานวน เนือ่ งจากมีประโยชน
ใชสอย ที่สัมพันธกับการเดินทางทั้งทางไกลและใกล เปนผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติในการประชาสัมพันธไดดี
ในขณะใชงาน 3) เข็มกลัด เนื่องจากเปนของที่ระลึกที่มีราคาถูกทําใหเปนของที่ระลึกที่งายแกการซื้อฝาก
พบพาและใชงาน สามารถสั่งผลิตไดงาย 4) กระติกนํ้าสําหรับพกพาเวลาเดินทาง โดยสาเหตุที่เลือกผลิตภัณฑ
ชนิดนี้ เพราะเปนสินคาทีใ่ นกระแสรักสุขภาพ ทีก่ าํ ลังเปนทีน่ ยิ มและสอดรับกับการใชในปจจุบนั ทีค่ นนิยมพกพา
เครือ่ งดืม่ สําหรับเดินทาง ทํางาน หรือออกกําลังกายซึง่ มีความเหมาะสมกับการใชงานกับบริเวณพืน้ ทีส่ วนสุขภาพ
หมื่นไวย 5) สติ๊กเกอรไลนที่ใชภาษาโคราชในการสื่อความหมาย เปนสินคาที่อยูในกระแสของสังคม ใชตนทุน
ในการผลิตและจําหนายที่ถือวานอยมาก แตมีประสิทธิภาพในการสื่อสารประชาสัมพันธที่สูงและตรงประเด็น
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ปนงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ที่ โดยเนนศึกษาในประเด็นของการออกแบบตัวการตนู
สัญลักษณทองถิ่นใหกับพื้นที่ตําบลหมื่นไวย โดยมีวัตถุประสงคปลายทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาที่ระลึก
เพือ่ สงเสริมศักยภาพดานการประชาสัมพันธและการทองเทีย่ วในพืน้ ทีต่ าํ บลหมืน่ ไวย โดยผูว จิ ยั ไดใชกระบวนการ
คิดจากการตอยอดและถอดรูปทุนทางสังคม และศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น ที่มีในพื้นที่ มาใชในการสราง
ภาพลักษณที่เปนรูปธรรมอันนําไปสูผลตอการจดจําและระลึกถึง เพื่อพัฒนากลไกการสรางการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณของพื้นที่ผานตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่น โดยใชผลิตภัณฑของที่ระลึกเปนชองทางในการสื่อสาร
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสําเร็จของผลการดําเนินการในสวนของการสรางมูลคาเพิ่มจากการสราง
ตัวการตูนสัญลักษณทองถิ่นของประเทศญี่ปุนจะพบวาภาพลักษณในบทบาทของการเปนผูมีชื่อเสียงของ
ตัวการตูนเปนสิ่งที่สําคัญมาก ซึ่งนอกจากการประชาสัมพันธถึงตัวตนแลว การสรางการตระหนักถึงหรือ
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การสรางกระแสขาวแปลก ๆ ทีท่ าํ ใหคนไดเห็นภาพและเรือ่ งราวของตัวการตนู ทีถ่ กู สรางขึน้ มาอยางตอเนือ่ งนัน้
จะชวยทําใหเกิดความนาสนใจและกระตุน การจดจําไดมากกวาเมือ่ เปรียบเทียบกับตัวการตนู สัญลักษณทอ งถิน่
ของประเทศไทย ที่ถึงแมวาจะมีการพัฒนารูปแบบที่สื่อถึงเอกลักษณทองถิ่น หรือออกแบบไดนารักเพียงใด
ก็ยังไมถือวาเกิดกระแสการตอบรับที่ดี
จากการสรุปผลการดําเนินการในการวิจยั ในครัง้ นีท้ าํ ใหเกิดเปนผลงานสรางสรรคในสวนของการออกแบบ
ตัวการตนู สัญลักษณทอ งถิน่ และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑรปู แบบใหม ๆ ทีใ่ หผลในเชิงบูรณาการสงเสริม
ความนาสนใจ ใหกับการทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลหมื่นไวย ภายใตแนวคิดดานเศรษฐกิจสรางสรรค ผานแนวคิด
ในการวิเคราะหตคี วามทุนและบริบทของพืน้ ทีส่ กู ารออกแบบภาพสินคาทีร่ ะลึก ซึง่ ถือเปนการนําเสนอแนวทางใหม
ในการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่ตําบลหมื่นไวยอีกชองทางหนึ่ง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
ในการทําวิจัยครั้งนี้สามารถสรางใหเกิดแนวทางโดยหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของสามารถ
นําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาและประยุกตในเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับ
สงเสริมและพัฒนาภาพลักษณของพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวและเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนได
ในอนาคต
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการผลักดัน และสงตอกลไกการใชงานผลงานวิจัยในสวนนี้เพื่อสื่อสาร
สรางการรับรูแกจังหวัดและสังคมภายนอกอยางตอเนื่อง อีกทั้งควรศึกษาการนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปผลิต
และทดลองตลาดจริง รวมทัง้ ประเมินผลความพึงพอใจตอผลงาน เพือ่ นําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
และตอยอดผลงานวิจยั สูก ารสรางสือ่ ประชาสัมพันธการทองเทีย่ วในพืน้ ทีต่ าํ บลหมืน่ ไวยในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
มากขึ้น อันจะนําไปสูการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจแกชุมชนใหยั่งยืนในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครัง้ นี้ เปนสวนหนึง่ ในการตระหนักถึงคุณคาของการบูรณาการงานดานการออกแบบสรางสรรค
สูผลิตภัณฑเพื่อใหทองถิ่นไดใชประโยชนอยางแทจริง โดยใชกระบวนการวิจัยเปนแกนขับเคลื่อนกิจกรรม
การการสรางสรรคผลงานจนสําเร็จลุลวง โดยไดรับความชวยเหลืออยางดียิ่ง ทั้งดานวิชาการ ดานดําเนิน
งานวิจัย และงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไดมอบทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งไดจัดกระบวนการเพื่อ
สงเสริมใหทีมผูวิจัยไดเกิดประสบการณในการพัฒนาผลงานวิจัย
ขอบคุ ณ ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ศิ ริ พ ร หงส พั น ธุ  ซึ่ ง เป น อาจารย ที่ ป รึ ก ษาโครงการ คณะผู  บ ริ ห าร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมทั้งเจาหนาที่ทุกทานที่ชวยผลักดันตลอดจนใหการสนับสนุน ทําให
การวิจัยนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี ขอขอบคุณผูใหความอนุเคราะหขอมูลในเขตพื้นที่ตําบลหมื่นไวยทุกทาน
ที่ใหใหความรวมมือตอการวิจัยอยางดียิ่ง ขอขอบคุณคณาจารย และนักศึกษาในสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป
และที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ และใหกําลังใจมาโดยตลอด สําหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากงานวิจัยนี้
ขอมอบใหกับบิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และถายทอดประสบการณ
ที่ดีใหแกคณะผูวิจัย
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสื่อสาร ปญหาอุปสรรค และความตองการทางการสื่อสาร
เพื่อกําหนดแนวทางสูการฟนฟู อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการ
ธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยวิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการวิเคราะหจากเอกสาร ลงพื้นที่ สัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุม และจัดเวทีระดมความคิดเห็นกับผูให
ขอมูลสําคัญไดแก คณะทํางานภาครัฐโครงการธนาคารปูมา กลุมชาวประมงพื้นบาน สมาชิกแกนนําเครือขาย
พบวา การสื่อสารโครงการธนาคารปูมาไดมีภาครัฐเปนผูสงสารหลักซึ่งนําขอมูลขาวสารที่แสดงถึงวิธีหรือ
มาตรการการอนุรกั ษ ฟน ฟู เพือ่ เสริมสรางความมัน่ คงดานอาหารอยางยัง่ ยืนทีเ่ กิดจากผลของโครงการธนาคาร
ปูมาเผยแพรตอชุมชน ผานแกนนําสมาชิกจนเกิดเปนเครือขายความสําเร็จรวมกัน ใชการเจรจาพูดคุย สรางขอ
ตกลงรวมกันระหวางสมาชิกเครือขาย โดยพบวาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารประกอบดวย
2 ประการ คือ การขาดงบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อเฉพาะกิจและมาตรการทางกฎหมาย สภาวการณ
การสือ่ สารเปนลักษณะการสือ่ สารเพือ่ การพัฒนาตามขัน้ ตอนการสือ่ สารในการพัฒนาระบบการจัดการประมง
ทั้ง 10 ขั้นตอน ดานความตองการทางการสื่อสาร พบวา ตองการใหมาตรการตาง ๆ มีการสื่อสารที่ชัดเจน
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และเขาใจตรงกันมากขึ้น การปลูกฝงความรับผิดชอบและสรางจิตสํานึกไดสงผลตอการเสริมสรางความมั่นคง
ดานอาหารอยางยั่งยืน
คําสําคัญ : สภาพการณการสื่อสาร, การฟนฟู อนุรักษ, ความมั่นคงดานอาหาร, โครงการธนาคารปูมา
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

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
the had conducted the communication this government who passed on the steps and
implementation of conservation and sustainablity of food stability resulted from the Blue
Swimming Crab Sustainability Project to community by network leaders which returned
success. The information had been conducted mainly by conversation to create mutual
agreement between network members. There were 2 problems of communication
found which were lacking of budget to support specific media making and lacking
of legal measures. Communication situation are communications in aspect of development
in accordance with communication process to development of fisheries management
system in 10 steps. For demanding in communication, it was found requirement on
assurance of more clarity and mutual understanding in communication on legal measures.
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

บทนํา
นับแตตนทศวรรษที่ 1980 เกือบทุกประเทศในโลกตางตระหนักถึงปญหาการจัดการทรัพยากรประมง
(อุธร ฤทธิลึก, 2556, น. 135-137) การเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีความตองการอาหารในระยะ 50 ปขางหนา
สงผลตอตัวเลขการสงออกวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหารไทย แตสภาวการณเชนนี้อาจเปนเพียงประโยชน
ชั่วคราว เมื่อพบวาทรัพยากรในทองทะเลอยางปูมา (Blue swimming crab) สัตวนํ้าเศรษฐกิจของ
อาวคุงกระเบนและพื้นที่ใกลเคียงของจังหวัดจันทบุรี กําลังเริ่มเขาสูสภาวะการขาดแคลน เสื่อมโทรม
เพราะขาดแนวทางอนุรักษ ฟนฟูอยางยั่งยืน ประกอบกับกฎหมาย กฎระเบียบ ระบบบริหารจัดการที่ซับซอน
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ขาดการบูรณาการใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ทรัพยากร ปูมา Portunus pelagicus เปนสัตวนํ้า
เศรษฐกิจที่สําคัญของอาวคุงกระเบนและพื้นที่ใกลเคียงของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งปจจุบันกําลังเปนที่ตองการ
ของผูบริโภคอยางสูง ทําใหมีปริมาณของปูมาที่ถูกจับมาใชประโยชนสูงเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากราคาของปูมา
มีแนวโนมสูงขึ้นตลอด ทําใหปูมาที่มีไขนอกกระดองถูกนําขึ้นมาใชมากขึ้นตามลําดับ สงผลใหปริมาณปูมา
รุนใหมมีปริมาณลดลง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดจัดทําโครงการ
เพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปูมาในอาวคุงกระเบนและพื้นที่ใกลเคียง ภายใตชื่อโครงการธนาคาร
ปูมา โดยทําการรวบรวมและนําแมปูมาไขนอกกระดองที่ยังมีชีวิต นํามาปดไขออกจากแมปูมาแลวนําไป
เพาะฟกในถัง และปลอยลงแหลงนํ้าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มจํานวนลูกปูมาใหกับอาวคุงกระเบน ตามแนวทาง
การฟนฟู อนุรักษ และเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร ที่วาดวยการเพิ่มฐานทรัพยากรวัตถุดิบใหเกิดความ
ยัง่ ยืนตามบริบทของชุมชน ดังนัน้ การสือ่ สารจึงเปนแกนกลางสําคัญทีก่ อ ใหเกิดความสําเร็จ หากแตสภาพการณ
การสื่อสารโครงการดังกลาวยังพบปญหา อุปสรรค ที่กอใหเกิดความตองการอันเกิดขึ้นจากการสื่อสาร
ที่ไมเอื้ออํานวยตอแนวทางการฟนฟู อนุรักษ และเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารของทรัพยากรปูมาภายใน
ชุมชน (อุธร ฤทธิลึก, 2556, น. 135-137)
ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวตามวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา
ดานการสื่อสารตามสภาพการณการสื่อสารที่พบปญหา อุปสรรค ความตองการที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสาร
ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังกลาว จะสงผลตอการการวางแผนในการกําหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อการฟนฟู
อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืน ของชาวประมงพื้นบานภายในอาวคุงกระเบนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการสื่อสาร ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร เพื่อกําหนดแนวทาง
สูการฟนฟู อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. เพื่อศึกษาความตองการทางการสื่อสาร เพื่อกําหนดแนวทางสูการฟนฟู อนุรักษ เสริมสราง
ความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
สภาพการณการสื่อสาร หมายถึง ปญหา อุปสรรคและความตองการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสื่อสาร
เพื่อกําหนดแนวทางสูการฟนฟู อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการ
ธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การฟนฟู อนุรักษ หมายถึง การเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปูมา ภายในอาวคุงกระเบน
ซึ่งประกอบดวยวิธีการอันหลากหลาย ตามระบบโครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
ความมัน่ คงดานอาหาร หมายถึง ผลของการสือ่ สารทีส่ ะถอนถึงความพอเพียง การเขาถึง การใชประโยชน
และเสถียรภาพของทรัพยากรปูมาภายในอาวคุงกระเบน
ชาวประมงพื้นบาน หมายถึง แกนนํา สมาชิก เครือขายโครงการธนาคารปูมา ภายในอาวคุงกระเบน
อั น ประกอบด ว ย กลุ  ม ประมงชายฝ  ง ท า แคลง อํ า เภอนายายอาม จั ง หวั ด จั น ทบุ รี กลุ  ม ประมงชายฝ  ง
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บานปากตะโปน-บานทาแคลง อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ประมงชายฝงคุงกระเบน อําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี กลุมประมงชายฝงเจาหลาว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี และกลุมเครื่องมือประมง
บานคุงกระเบน (ปูมา) อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

ประโยชนของการวิจัย
องคความรูใหม มิติดานการสื่อสารชุมชุนที่วาดวยรูปแบบ/แนวทางการสื่อสาร เพื่อกําหนดแนวทาง
สู  ก ารฟ  น ฟู อนุ รั ก ษ เสริ ม สร า งความมั่ น คงด า นอาหารอย า งยั่ ง ยื น กรณี ศึ ก ษา โครงการธนาคารปู ม  า
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
สภาพการณการสื
่อสาร เพืจ่อัยการกําหนดแนวทางสู
การฟนฟู อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคงดาน
อาหารอยางยั่งยืน

ปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร

ความตองการทางการสื่อสาร

แนวทางการสื่อสาร เพื่อกําหนด แนวทางสูการ
ฟนฟู อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร
อยางยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการ ธนาคารปูมา
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) ของ ศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุง กระเบน อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ (2555, น. 30-31) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)
การสัมภาษณกลุม (Focus group) การจัดเวทีระดมความคิดเห็น และการลงพืน้ ที่ สังเกตการณแบบมีสว นรวม
(Observation participation) ผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive sampling) คณะทํางานภาครัฐ (ผูสงสาร) ในโครงการธนาคารปูมา จํานวน 3 คน และกําหนด
โควตา (Quota sampling) กลุมละ 3 คน จากทั้งหมด 5 กลุมสมาชิกเครือขายชาวประมงพื้นบาน (ผูรับสาร)
รวม 15 คน ภายในพื้นที่ทะเลของอาวคุงกระเบนที่พิจารณาเห็นไดจากเครื่องมือการทําประมง ประกอบดวย
1) กลุมประมงชายฝงทาแคลง อําเภอนายายอาม จังหวดจันทบุรี 2) กลุมประมงชายฝงบานปากตะโปน130

วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

บานทาแคลง อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 3) กลุม ประมงชายฝง คุง กระเบน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
4) กลุมประมงชายฝงเจาหลาว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี และ 5) กลุมประมงบานคุงกระเบน (ปูมา)
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี และเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะทํางานภาครัฐโครงการธนาคารปูมา (ผูสงสาร)
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณและระดมความคิดเห็นแบบมีสวนรวม ทําใหไดขอมูลที่ครอบคลุมประเด็น
เนื้อหาการศึกษาตามวัตถุประสงคคือ สภาพการณการสื่อสาร ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจน
ความตองการทางการสื่อสาร เพื่อกําหนดแนวทางสูการฟนฟู อนุรักษ เสริมสราง ความมั่นคงดานอาหาร
อยางยั่งยืน

ผลการวิจัย
จากการศึกษา สภาพการณการสื่อสารเพื่อกําหนดแนวทางสูการฟนฟูอนุรักษเสริมสรางความมั่นคง
ดานอาหารอยางยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดผลการวิจัย
ตามแผนภาพที่ 2 และสามารถอธิบายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้

ภาพที่ 2 กรอบผลการศึกษาสภาพการณการสื่อสารโครงการธนาคารปูมา
1. สภาพการสื่อสาร ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ผูสงสาร : จากการสัมภาษณ พบวา โครงการธนาคารปูมา มีศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนผูสงสาร โดยเปนคณะทํางานจากภาครัฐ ซึ่งมีจุดเริ่มตนจากนักวิชาการประมง
ชํานาญการของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ธนาคารปูมาไดเริ่มตนดําเนินการมาตั้งป พ.ศ. 2547
ตอมาไดมีบริษัทเอกชน คือ บริษัท แพ็คฟูด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตและสงออกอาหารทะเล
มารวมดําเนินการเพราะตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอปริมาณทรัพยากรปูมา ที่กําลังลดลง
ในอนาคตโดยมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินการของโครงการธนาคารปูมามาจนถึงปจจุบัน โดยบริษัท
จะเปนผูรับผิดชอบจัดหาแมพันธุปูมาที่มีไขนอกกระดองนํามาใหศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
เปนผูทําการเพาะฟกลูกปูบนหนวยพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าภายในอาวคุงกระเบนแลวปลอยลงสูทะเล
ภาคชุมชน/ประชาชนนั้น เกิดขึ้นจากผูสงสารนักวิชากรประมงชํานาญการ ผูสงสารไดปฏิบัติการลงพื้นที่
เขาพูดคุยใหความรูแ ละสรางความเขาใจระหวางสมาชิกภายในชุมชน จนเกิดขัน้ ตอนการจัดการประมงโครงการ
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ธนาคารปูมาเปนลักษณะเครือขาย ที่ไมไดมีการจัดตั้งเปนคณะกรรมการแบบเต็มรูปแบบ เปนลักษณะสมัครใจ
และมีจิตสํานึกรวมกันของชาวประมงพื้นบานรอบอาวคุงกระเบน โดยมีหนวยงานสาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้า
ศูนยศกึ ษาการพัฒนาอาวคุง กระเบนฯ เปนผูด แู ลทําหนาทีใ่ นฐานะพีเ่ ลีย้ งใหคาํ ปรึกษา ปจจุบนั เครือขายแกนนํา
สมาชิกโครงการธนาคารปูมา เปนรูปแบบของเครือขายทีค่ อ นขางเขมแข็ง ทัง้ นี้ ผูส ง สารแกนนําสมาชิกโครงการ
ธนาคารปูมา บางทาน สามารถเปนวิทยากรการอบรมตามแนวทางการอนุรกั ษ ฟน ฟูใหแกผทู สี่ นใจได และเปนตัวแทน
ของสมาชิกประมงพื้นบานภายในอาวคุงกระเบน ในการเขาหารือกับหนวยงานภาครัฐประมงจังหวัดจันทบุรี
ในเรือ่ งมาตรการทางการทําประมง เครือขายดังกลาวไดมกี ารตัง้ คณะกรรมการทีส่ ามารถตรวจสอบไดเปนลักษณะ
หุนสวนความสําเร็จรวมกัน เชน รวมเฝาระวังการกระทําผิดกฎหมาย การลักลอบทําประมงปูมา การทําประมง
นอกอาณาเขต การใชเรือพาณิชยขนาดใหญในการทําประมง ในสวนของงบประมาณการดําเนินงานของโครงการ
ธนาคารปูมา จะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) และกรมประมงภายใตการบริหารจัดการของศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุง กระเบนฯ นอกจากนี้ ทางโครงการยังไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกซึง่ เปนภาคธุรกิจ
เอกชนที่ไดเขารวมเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลแสดงความรับผิดชอบสูสังคม
ขอมูลขาวสาร : จากการสัมภาษณกลุมตัวแทนสมาชิกเครือขายชาวประมงพื้นบานทั้ง 5 กลุม
ภายในอาวคุงกระเบน พบวา เนื้อหาสารที่สงไปถึงผูรับสารเปนลักษณะการอธิบายถึง มาตรการการฟนฟู
อนุรักษ และการใชประโยชนเปนการใหความรู ความเขาใจ ตลอดจนเห็นภาพการสาธิต การคงอยูของจํานวน
ปริมาณปูมา ในทองทะเลตามลักษณะการอนุบาล อนุรกั ษ ฟน ฟูเพือ่ เสริมสรางความมัน่ คงดานอาหารอยางยัง่ ยืน
ของแมปูไขนอกกระดอง ตลอดจนพยายามเสริมสรางความสําเร็จในลักษณะเครือขายที่แพรกระจายไป
ในวงกวางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเนื้อหาสารที่กระจายแพรออกไปมุงเนนในมาตรการการอนุรักษ ฟนฟู
เพือ่ เสริมสรางความมัน่ คงดานอาหาร การใชประโยชนอยางยัง่ ยืนของปูมา ไดรบั ความรวมมือจากประมงพืน้ บาน
สมาชิกแกนนําเครือขายโครงการธนาคารปูมาภายในอาวคุงกระเบนเปนอยางดี อาทิ รวมกันพัฒนารูปแบบ
การเพาะเลี้ยงปูมาดวยการติดตั้งระบบถังพักไขปูดวยถังพลาสติกจํานวน 7 ใบ การใชมาตรการปดอาว
ประกาศขอหามทางการประมงในบางพื้นที่ การลดจํานวนเครื่องมือประมงทําลายลางลงในบางเขต
ชองทางการสือ่ สาร : จากการสัมภาษณคณะทํางานภาครัฐในโครงการธนาคารปูมา พบวา ผูส ง สาร
จากภาครัฐจะใชการลงพื้นที่การสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนหลัก กระทําการเชนนี้ทั้งกับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน/ชุมชน ใชการสรางความสัมพันธอันดีตอกันในระดับจิตใจที่มั่นคงเปดตัวเขาทํางานอยางจริงจัง
ในการอนุรักษ ฟนฟู เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารของปูมาอยางยั่งยืนภายในพื้นที่ จนเกิดเปนภาพของ
นักพัฒนาที่มีตอชุมชน จึงสรุปไดวา สื่อบุคคลของโครงการธนาคารปูมา คือ นักวิชาการประมงชํานาญการ
ของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ใชการพูดคุย ขอความ ความรู การสรางความเขาใจระหวางกัน
ในดานการอนุรักษ ฟนฟู เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารของปูมาอยางยั่งยืนภายในพื้นที่เปนหลัก มีการใช
วิทยุสื่อสารเปนสื่อกลางในการติดตอขาวสารระหวางชาวประมงพื้นบานกับภาครัฐ อาจมีการเชิญมาประชุม
ชีแ้ จง ถึงแนวทางมาตรการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับโครงการธนาคารปูมา และพบวาทีผ่ า นมาโครงการธนาคารปูมา
ไมไดมีสื่อประชาสัมพันธที่ผลิตขึ้นเอง ผูสงสารจะใชเครือขายสังคมออนไลนในการสงขาวสาร ภาพประกอบ
ในการสงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหเกิดกิจกรรมการเขารวมโครงการธนาคารปูมา จากสื่อมวลชนหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเปนหลัก ประกอบกับผูที่มาทํากิจกรรมตาง ๆ ไดมีการโพสตลงเพจหรือเว็บไซต Facebook
โซเซียลมีเดียตาง ๆ ทําใหบคุ คลทัว่ ไปไดทราบถึงกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ ชองการสือ่ สารของโครงการธนาคารปูมา
มีวิทยุสื่อสารเปนสื่อกลางในการติดตอขาวสารระหวางชาวประมงพื้นบานกับภาครัฐ
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นอกจากนี้จากการสัมภาษณของสมาชิกเครือขายชาวประมงพื้นบานทั้ง 5 กลุม ยังพบวา ชองทาง
การสื่อสารหรือสื่อที่ใชพูดคุยระหวางแกนนําสมาชิกภายในกลุมธนาคารปูมา ทางสมาชิกจะเนนในเรื่อง
การประชุมกลุมพบปะพูดคุย บางครั้งใชโทรศัพท ไลน ในการติดตอพูดคุย และใช Facebook บางเปนเฉพาะ
บางทานเทานั้น และพบวาเครือขายโครงการธนาคารปูมามีการจัดกิจกรรมพาไปศึกษาดูงานของพื้นที่อื่น
ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความสัมพันธ และรักษาสัตวพันธุสัตวนํ้าใหคงอยู รักษาปริมาณ
สัตวนาํ้ ไวใหกบั ทองทะเล สือ่ สารผานกิจกรรมการใหความรูแ ละสรางความเขาใจระหวางภาครัฐและประชาชน
ในพืน้ ทีต่ า ง ๆ ทัง้ ภายในศูนยศกึ ษาการพัฒนาอาวคุง กระเบนฯ และภายนอกศูนยศกึ ษาการพัฒนาอาวคุง กระเบนฯ
สําหรับในดานการผลิตสื่อของโครงการธนาคารปูมานั้น พบวา โครงการธนาคารปูมาของศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนฯ ไมไดมีงบประมาณเพียงพอในการผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการ สวนใหญสื่อที่เห็นมาจาก
หนวยงานภายนอกที่เขามาสนับสนุน และผูสงสารภาครัฐจะใชเครือขายสังคมออนไลนในการใหขาวสาร
สงภาพประกอบ เพื่อใหเปนขอมูลในการมาทําขาว ทํากิจกรรมโครงการธนาคาร ปูมาจากสื่อมวลชนหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบกับผูที่มาทํากิจกรรมตาง ๆ ก็จะมีการโพสตลงสื่อออนไลน และบนหนวยพื้นที่
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าภายในอาวคุงกระเบนเอง ก็ไดทําหนาที่เปนสื่อ/สรางชองทางการสื่อสารแบบพิพิธภัณฑ
ที่มีชีวิตไปในตัวตามคุณลักษณะเสริมไปอีกทาง
ผูรับสาร : และจากการลงพื้นที่ พบวา บุคลากรของหนวยสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าภายใน
อาวคุงกระเบนจะทําหนาที่สงสารไปยังผูรับสารหลัก ไดแก สมาชิกกลุม แกนนําสมาชิกของโครงการธนาคาร
ปูมา ทั้งนี้จะมีนักวิชาการประมงชํานาญการของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน เปนผูสงสารหลักที่จะนํา
ทีมงานของหนวยงานนี้เขาไปสื่อสารกับสมาชิกกลุม แกนนําสมาชิก การสื่อสารสวนใหญจะไหลผานแกนนํา
สมาชิกในฐานะผูรับสารชวงที่ 1 แลวแกนนําสมาชิกนําไปเผยแพรกับสมาชิกทานอื่น ๆ เปนผูรับสารชวงที่ 2
อีกครั้งในรูปแบบเครือขาย สวนสมาชิกทานทานอื่น ๆ จะนําไปเผยแพรตอนั้นแลวแตเห็นสมควรดวยความ
สมัครใจเปนลักษณะการเจรจาพูดคุย สาธิตใหเห็นภาพ ซึ่งเปนลักษณะการไหลของขาวสารภายในสมาชิก
กลุมชุมชนของอาวคุงกระเบนฯ เพราะทุกคนเปนหุนสวนความสําเร็จรวมกัน คือ การไดใชประโยชนรวมกัน
บนฐานทรัพยากรปูมาในทองถิ่น เพื่อการทํามาหาเลี้ยงชีพบนแนวทางการอนุรกั ษ ฟนฟู เสริมสรางความมั่นคง
ดานอาหารอยางยั่งยืนภายในอาวคุงกระเบน
จาการลงพื้นที่ พบวา มิติดานการสื่อสารทั้งหมดเปนลักษณะการสื่อสารตามขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบการจั ด การประมง ที่ ทํ า โดยรั ฐ ไปสู  ร ะบบการจั ด การประมงโดยชุ ม ชนของโครงการธนาคารปู ม  า
ประกอบดวย 10 ขั้นตอน คือ 1) เปนลักษณะการแจงขาวสาร เผยแพรแนวคิด ความรู ความเขาใจ และทักษะ
การจัดการประมงของเจาหนาทีห่ นวยสาธิตการเลีย้ งสัตวนาํ้ ไปยังเครือขายโครงการธนาคารปูมา ใชการสือ่ สาร
ระหวางบุคคลโดยการบอกตอ การแจงขาวสารในรูปแบบของจดหมายเปนการสื่อสารที่เกิดขึ้น 2) ในลักษณะ
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางเจาหนาที่หนวยสาธิตการเพราะเลี้ยงสัตวนํ้ากับชาวประมงเครือขายธนาคารปูมา
รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาขอสรุปรวมกัน ถึงความตองการที่จะสะทอนบทบาทในการจัดการประมง
ของเครือขายสมาชิกตามแนวทางการฟนฟู อนุรักษทรัพยากรปูมา เพื่อสงเสริมตอการพัฒนาอาชีพประมง
3) เนนการสื่อสารเพื่อสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นระหวางเครือขายธนาคารปูมา เจาหนาที่หนวยสาธิต
การเลี้ยงสัตวนํ้า ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของดวยกัน รวมถึงความรวมมือระหวางชาวประมงดวยกันระหวาง
ชุมชนประมงที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง 4) เปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ในการ
สรางความเขาใจที่ถูกตองระหวางกัน 5) เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน โดยจะเปนขอมูลเกี่ยวกับ
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นโยบาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณที่ภาครัฐจะจัดสรรใหกับโครงการธนาคารปูมา รวมถึงขอมูล
ทางวิชาการดานตาง ๆ 6) บทบาทของเจาหนาที่จะใหคําปรึกษาดานวิชาการและประสานงาน มาตรการ
การจัดการประมงใหแกสมาชิกเครือขายและชุมชนภายในอาวคุงกระเบน แตในทางกลับกันเครือขายสมาชิก
ก็ตองใหขอมูลกับเจาหนาที่หนวยสาธิตเพาะพันธุสัตวนํ้าดวยเชนกัน ในฐานะนักวิชาชีพประมงที่เชี่ยวชาญกวา
ทั้งนี้ 7) จะเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณการทําประมงรวมกัน กอใหเกิดการปฏิบัติงานตามภารกิจตาง ๆ
ตามขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการประมงโดยชุมชนของโครงการธนาคารปูมา 8) ซึ่งผลสําเร็จที่เกิดขึ้น
เปนลักษณะการสรางระบบหุนสวนรวมกัน และ (9) เครือขายดังกลาว จะมีระบบการควบคุมโดยชุมชน
เปนการทําประมงควบคูกับการฟนฟูและอนุรักษ เครือขาย จะชวยกันเฝาระวังและแจงบอกตอผูสงสาร
อยางหนวยงานสาธิตการเลีย้ งสัตวนาํ้ เพือ่ ดําเนินการตามกฎหมายตอไป และ 10) เกิดการประสานงานระหวาง
ชุมชนใกลเคียงเปนการสื่อสารเพื่อจัดการประมงในภาพรวมหรือในระดับกวางหรือที่เรียกวาเปนการสราง
เครือขายความรวมมือนั่นเอง
ปญหาและอุปสรรคการสื่อสาร : จากการสัมภาษณคณะทํางานโครงการธนาคารปูมา พบวา
ในพืน้ ทีข่ องหนวยสาธิตการเลีย้ งสัตวนาํ้ ภายในอาวคุง กระเบนฯ มีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานมีความพรอมมากยิ่งขึ้นในแงการสื่อสารที่ครบวงจร โดยจุดเดน
ของหนวยงานสาธิตแหงนี้มีความพรอมประดุจหองเรียนธรรมชาติที่มีชีวิต ซึ่งเปนการเผยแพรชื่อเสียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปจจุบันหนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวภายในอาวคุงกระเบนฯ ไดทําหนาที่
เปนทั้งผูสงสาร และชองทางการสื่อสารรองรับนักทองเที่ยวและผูเขาศึกษางานดูงานอยางตอเนื่อง และมีอัตรา
จํานวนผูเขาชมสูงตลอดทั้งป หากปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑที่มีชีวิตสวนนี้ ใหมีความพรอมดานอํานวย
ความสะดวกตอนักทองเที่ยว และผูศึกษาดูงานเพิ่มขึ้น ก็จะสงผลดีตอทางดานเศรษฐกิจชุมชนดานการ
ท อ งเที่ ย วได เ ป น อย า งดี แต ห น ว ยงานสาธิ ต ยั ง ขาดงบประมาณสนั บ สนุ น ในด า นการผลิ ต สื่ อ เฉพาะกิ จ
ที่เกี่ยวของกับโครงการธนาคารปูมา ผูสงสารจะใชเครือขายสังคมออนไลนในการสงขาวสาร ภาพประกอบ
ในการทํากิจกรรมใหสื่อมวลชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเปนหลัก ประกอบกับผูที่มาทํากิจกรรมตาง ๆ
ไดมีการโพสตเรื่องราวผานสื่อออนไลนตาง ๆ ทําใหบุคคลทั่วไปไดทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธไปอีกทาง สําหรับปญหาและอุปสรรคของการฟนฟู อนุรักษ โครงการธนาคารปูมาในดาน
ที่เกี่ยวของกับชาวประมงพื้นบาน เครือขายแกนนําสมาชิกโครงการธนาคารปูมา จากการสัมภาษณกลุม
พบวา มีชาวประมงพาณิชยตางถิ่น ไดเขามาลักลอบจับปูมา โดยการใชอวนขนาดใหญ เครื่องมือประมงลากคู
ทําใหลูกปูมาที่มีขนาดเล็ก หญาทะเล และสัตวนํ้าอื่น ๆ ที่อยูในระบบนิเวศนธรรมชาติ รวมถึงลอบที่ใชจับปูมา
ของชาวประมงพื้นบานในทองทะเลติดไปกับลากขนาดใหญนั้นดวย และปญหาและอุปสรรคในประเด็น
การออกกฎหมายควบคุมและมีผลบังคับใช สภาวการณขณะนีก้ ารสือ่ สารอยูร ะหวางขัน้ ตอนของการดําเนินการ
สื่อสารกับชาวประมงพื้นบานเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจที่ตรงกัน ซึ่งเปนหนาที่ของกรมประมงและ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ที่ตองเรงทําความเขาใจถึงมาตรการตาง ๆ ที่ออกมาเพื่อใหชาวประมง
พึงปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อประโยชนของชาวประมงพื้นบานในพื้นที่อาวคุงกระเบนในที่สุด
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2. ความตองการทางการสื่อสาร เพื่อกําหนดแนวทางสูการฟนฟู อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคง
ดานอาหารอยางยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ความตองการการสื่อสาร : การสะทอนขอมูลจากการจัดเวที พบวา โครงการธนาคารปูมา
มีความตองการการสื่อสารในประเด็นการหามาตรการ และระบบจัดการประมงที่เหมาะสมเพื่อการฟนฟู
อนุรักษ โครงการธนาคารปูมานั้น จะเริ่มจากผูสงสารหนวยงานสาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้า ศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนฯ จะเปนผูใหขอมูลตาง ๆ ในเรื่องการอนุรักษและฟนฟูพันธุปูมา ขอมูลที่สื่อสารออกไปมีความ
ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน เปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรปูมาภายในอาวคุงกระเบนและสรางเครือขาย
โครงการธนาคารปูมา ตลอดจนเผยแพรชื่อเสียงโครงการพระราชดําริ หนวยงานสาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้า
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯจะมีการปฏิบัติการลงพื้นที่อยางสมํ่าเสมอ โดยเลือกกลุมเปาหมาย
ทีพ่ จิ ารณาจากแนวเครือ่ งมือการทําประมงปูมา ภายในอาวคุง กระเบน ซึง่ ประกอบดวย 5 พืน้ ทีค่ อื 1) กลุม ประมง
ชายฝงทาแคลง อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 2) กลุมประมงชายฝงบานปากตะโปน-บานทาแคลง
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 3) กลุม ประมงชายฝง คุง กระเบน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 4) กลุม ประมง
ชายฝงเจาหลาว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี และ 5) กลุมประมงบานคุงกระเบน (ปูมา) อําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ดังกลาวจึงถูกกําหนดเปนพื้นที่สําหรับปฏิบัติการดานการสื่อสาร ที่เนนการลงพื้นที่
สรางความคลุกคลี สรางความไววางใจตอชาวปะมงพื้นบาน
โดยหวังผลการเปลีย่ นแปลงเพือ่ สรางเครือขายเปนสําคัญ ระบบจัดการประมงของโครงการธนาคาร
ปูมา มีลกั ษณะการรวมกลุม เปนหุน สวนความสําเร็จ จัดตัง้ เปนเครือขาย วัตถุประสงคกเ็ พือ่ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือ
ประมงไมทําลายทรัพยากรสัตวนํ้า ชวยกันเฝาระวัง เพื่อกอใหเกิดการใชประโยชนและความมั่นคงทางอาหาร
ของทรัพยากรปูมาที่พอเพียง เขาถึง ใชประโยชนอยางมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ จากการสะทอนขอมูลในการจัดเวที
พบวา เจาหนาทีข่ องหนวยงานสาธิตการเลีย้ งสัตวนาํ้ ศูนยศกึ ษาการพัฒนาอาวคุง กระเบนฯ จะเปนผูค อยชวยเหลือ
ปรึกษาดูแล ตลอดจนประสานงานกับประมงจังหวัด เมือ่ เครือขายสมาชิกมีขอ กังขาบางประการ เชน มาตรการ
ทางกฎหมาย และจากการสัมภาษณกลุม สมาชิกเครือขายมักเกิดความไมเขาใจในเรื่องของขอมูลขาวสาร
ดานมาตรการและระบบจัดการประมงที่เหมาะสมวาไดสงตอขาวสารถึงผูรับสารระดับใดบาง และมาตราการ
ที่มีนั้นควรเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน เพื่อเสริมสรางความเขาใจดานการพัฒนาอาชีพประมง
และสรางรายไดตอตนเอง/ชุมชนอยางยั่งยืน
สําหรับดานคณะทํางานที่ทําหนาที่เปนผูสงสารของโครงการ จากการสัมภาษณ พบวา หนวยงาน
สาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้าของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดเปดเปนพื้นที่จัดแสดงใหเปนแหลงศึกษา
ดูงานประดุจดังหองเรียนธรรมชาติที่มีชีวิต สงผลดีตอเศรษฐกิจชุมชนดานการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
แตดว ยขอจํากัดของพืน้ ทีจ่ งึ สงผลตอความตองการการสือ่ สาร ทีม่ คี วามตองการสือ่ สารแบบครอบคลุมครบวงจร
ในหนวยงานสาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้าของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
ไดรับการแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในดานการอนุรักษและฟนฟูโครงการ
ธนาคารปูมาใหมีความพรอมและสรางความประทับใจตอผูรับสาร (ผูเขาชม) ใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งสื่อที่ชาวประมง
พื้นบานเครือขายประมงปูมาตองการ จากการสัมภาษณกลุม พบวา ตองการสื่อเฉพาะกิจเพิ่มเติมเพื่อ
ประชาสัมพันธเรื่องการฟนฟู อนุรักษพันธุปูมา โดยจัดทําเปนแผนพับ ผลิตคลิปวีดีโอสั้น ๆ ประมาณ 2-3 นาที
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการฟนฟู อนุรักษพันธุปูมาภายในอาวคุงกระเบนฯ จัดทําคลิปวีดีโอที่มีภาพและ
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เพลงประกอบ หรืออาจมีเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวของกับการฟนฟู อนุรักษปูมา ทั้งนี้ เจาหนาที่ของ
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้า ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จะทําหนาที่เปนสายดวน Call center
รับเรื่องรองเรียนจากการลับลอบจับปูมา นอกจากนี้จากการจัดเวที ยังพบวา ปจจุบันกิจกรรมการเขี่ยไขปู
นอกกระดองยังมีผใู หความสนใจนอย ดังนัน้ ชาวประมงพืน้ บานภายในอาวคุง กระเบนตองชวยกันประชาสัมพันธ
รวมปลูกฝงซึ่งการสื่อสารในประเด็นการปลูกฝงความรับผิดชอบและสรางจิตสํานึกเพื่อการฟนฟู อนุรักษ
ธนาคารปูมาอยางตอเนื่อง
ในความตองการดานเนื้อหาขาวสาร ยังคงอยูที่มาตรการทางกฎหมายในการทําประมงซึ่งเชื่อมโยง
ตอขอมูลการสื่อสารในประเด็นการปลูกฝงความรับผิดชอบและสรางจิตสํานึกเพื่อการฟนฟู อนุรักษ ตลอดจน
การนําขอมูลตาง ๆ ไปขยายผลกับพื้นที่ใกลเคียง บางกลุมตัวแทนสมาชิกเครือขายธนาคารปูมา สามารถ
สร า งบทบาทการเป น ผู  นํ า เป น วิ ท ยากรบรรยายให แ ก ห น ว ยงานภายนอกได และชาวประมงพื้ น บ า น
มีความตองการใหเจาหนาที่เลือกใชชองทางการสื่อสาร ในการลงพื้นที่หรือสงวิทยากรลงพื้นที่มาใหคําแนะนํา
มากกวาการเรียกมาประชุม
สําหรับแนวทางการฟนฟู อนุรักษโครงการธนาคารปูมา จะรวมถึงการสื่อสารฟนฟู อนุรักษ
เรื่องการปลูกหญาทะเล แหลงที่อยูของปูมา อนึ่ง ผลของการสื่อสารในประเด็นการปลูกฝงความรับผิดชอบ
และสรางจิตสํานึกเพื่อการฟนฟู อนุรักษของโครงการธนาคารปูมา ไดสงผลตอการเสริมสรางความมั่นคง
ดานอาหารอยางยัง่ ยืนของทรัพยากรปูมา ไดสง ผลตอเศรษฐกิจครัวเรือน การมีรายไดทเี่ พิม่ มาก สรางเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน ธนาคารปูมา ทําใหมพี อ พันธุ แมพนั ธุป มู า สงผลใหมคี วามความยัง่ ยืนในอาชีพในการใชทรัพยากร
เพราะเมื่อ 20 ปที่แลว ปูมาในอาวคุงกระเบน มีจํานวนนอยมากประชากรคนบริโภคก็นอย แตเมื่อประชากร
มีจํานวนเพิ่มขึ้นจึงสงผลใหการเจริญเติบโตของสัตวนํ้าโตชาลง เพราะคนบริโภคมีมากกวาสัตวนํ้า สัตวนํ้า
โตไมทันตอผูบริโภค ถาหากไมมีการขยายพันธเพิ่ม ขาดการฟนฟูอนุรักษ สัตวเศรษฐกิจอยางปูมาก็คงหมดไป
สรุปไดวา การสือ่ สารในประเด็นการปลูกฝงความรับผิดชอบและสรางจิตสํานึกเพือ่ การฟน ฟู อนุรกั ษของโครงการ
ธนาคารปูมาทําใหชาวประมงพื้นบานไดสรางความเขาใจในการเขารวมโครงการธนาคารปูมาหรือการเขี่ยไขปู
สรางเครือขายผลประโยชนรวมกันภายในชุมชนอยางยั่งยืน

อภิปรายผล
โครงการธนาคารปูมา เปนโครงการทีม่ กี ระบวนการสือ่ สารตามโมเดลของกระบวนการสือ่ สารทีเ่ บอรโล
ไดนําเสนอไว อันประกอบดวย ผูสงสาร ขอมูลขาวสาร ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร มีเปาประสงค
เพิ่มจํานวนปูมาคืนสูธรรมชาติ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุชาติ เอกไพฑูรย (2554) ธนาคารปูของกลุม
ฟนฟูทรัพยากรปูมา ชุมชนเกาะเตียบ ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไดถูกจัดตั้งขึ้นโดยมี
เปาหมายในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปูใหเพิ่มขึ้น ซึ่งการสื่อสารของโครงการธนาคารปูมา เปนลักษณะ
กําหนดกรอบและการวางแผนการสื่อสารการพัฒนาเปนสําคัญ ที่ตองการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรปูมาภายใน
อาวคุงกระเบน ซึ่งมีการทํางานในระดับตาง ๆ ตามที่ กิติมา สุรสนธิ (2548, น. 330-335) ไดนําเสนอไว
โดยขั้นตอนในการพัฒนาระบบการจัดการประมง ของโครงการดังกลาวนั้น ไดนําแนวทาง การฟนฟูอนุรักษ
ของทรัพยากรปูมา มาบรรจุไวในการพัฒนาระบบการจัดการประมงโดยรัฐ ไปสูระบบการจัดการประมง
โดยชุมชน สอดคลองตามที่ กังวาลย จันทรโชติ (2541, น. 21-25) ไดศึกษาถึงการจัดการประมงประกอบดวย
10 ขัน้ ตอน คือ โครงการธนาคารปูมา เปนของรัฐ มีเจาหนาทีห่ นวยสาธิตเพาะพันธุส ตั วนาํ้ ศูนยศกึ ษาการพัฒนา
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วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

อาวคุงกระบนฯ เปนผูสงสาร ทําการสงสารโดยชี้แจง แจงขาวสารเผยแพรแนวคิดการฟนฟู อนุรักษตาม
โครงการธนาคารปูมาใหแกฝายชาวประมงพื้นบานภายในอาวคุงกระเบน โดยทั้งสองฝายจะรวมปรึกษา
หารือในประเด็นความสนใจและความตองการในระบบการจัดการประมง ที่จะเกิดขึ้น กระบวนการดังกลาว
กอใหเกิดการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและชาวประมงพื้นบานหรือฝายชาวประมงดวยกันเอง
ซึ่งเปนการติดตอสื่อสารแบบสองทางที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลระหวางกันไดกลาวคือ รัฐใหคําปรึกษา
ในบทบาทนักวิชาการ ในขณะทีร่ ฐั ก็ตอ งแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั ฝายชาวประมงพืน้ บานดวยในฐานะนักปฏิบตั กิ าร
การทําประมงมืออาชีพ และฝายชาวประมงพื้นบานก็ตองใหขอมูลบางสวนแกรัฐ สงผลใหเกิดการปฏิบัติงาน
รวมกันสรางความสนิทสนมเปนอยางดี เพราะหากเกิดปญหาหรือขอขัดแยงอะไรก็สามารถตกลงกัน
อนึ่ง การปฏิบัติงานจนสรางความสนิทสนมดังกลาว ยังไดสงผลให ผูสงสารเปนตัวกลางในการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกอืน่ ๆ ได เชน ภาคเอกชน หรือหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ ตลอดการทํางาน
รวมกันนั้นไดสรางใหเกิดระบบหุนสวนความสําเร็จ การคืนทรัพยากรทองถิ่นสูชุมชนกอใหเปนสมบัติของ
ชาวประมงรวมกัน ในทางปฏิบัติทรัพยากรเหลานี้ชาวประมงในชุมชนจะเปนเจาของและเปนผูใชประโยชน
ในขณะที่เครือขายสมาชิกจะทําหนาที่ควบคุมกันเอง เชน แจงตอผูสงสาร หนวยงานภาครัฐเพื่อเฝาระวัง
การลักลอบการทําประมงผิดกฎหมาย เครือขายธนาคารปูมาจะสรางการประสานระหวางชุมชนใกลเคียง
เกิดประโยชนในการจัดการทรัพยากรประมง ตรวจตราทรัพยากรรวมกัน รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางเครือขายชุมชน ชุมชนใกลเคียง ทําใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมตามแนวคิดของ ฐกร คาขายกิจธวัช
(2559) ไดเสนอไวในเอกสารเผยแพรของศูนยการศึกษาการพัฒนาอาวคุง กระเบน อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
กลาววาตองทําการฟนฟูสถานการณดังกลาวใหดีขึ้น โดยการใชมาตรการปดอาว การประกาศขอหามทางการ
ทําประมงในบางพืน้ ที่ การลดจํานวนเครือ่ งมือประมงประเภททําลายลางลงในบางเขต และรวมถึงกิจกรรมใด ๆ
ของมนุษยที่จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเล เปนตน มาตรการตาง ๆ เหลานั้นลวนแตมีสวนสนับสนุน
ใหทองทะเลของไทยไดรับการฟนฟู และจากปญหาและอุปสรรคที่พบในการสื่อสารโครงการธนาคารปูมา
การขาดงบประมาณดานการผลิตสื่อและประเด็นการออกกฎหมายควบคุม การมีผลบังคับใช ไดสอดคลองกับ
ปญหาและอุปสรรค ตามที่ กิติมา สุรสนธิ (2548, น. 331) อธิบายไววา ตามสภาวการณจริงที่เกิดขึ้นบอยครั้ง
จะพบเจอปญหาและอุปสรรคตอการวางแผนระบบการสือ่ สารเพือ่ การพัฒนา ในระยะที่ 1 สภาพการณทเี่ ปนอยู
ในปจจุบัน อันสงผลตอประโยชนในการวางแผนการสื่อสารที่เหมาะสมในระยะที่ 2 ระยะของการกําหนด
หรือวางลําดับความสําคัญของเปาหมาย นอกจากนี้ กิติมา สุรสนธิ (2548, น. 335) ยังไดนําเสนอเพิ่มเติม
ถึงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบใหมที่ตองมีหลักการที่วา เนนความเสมอภาคของการกระจายขาวสาร
การเขามามีสวนรวมของประชาชนเพื่อพัฒนาตนเอง และผสมผสานระหวางความคิดแบบเกากับความคิด
แบบใหม เชื่อมโยงกับผลการศึกษาในดานผูรับสารที่ตองการสนับสนุนดานการสื่อสาร อันตองการใหเกิดการ
พูดคุย เจรจา หาขอตกลงที่สรางความเขาใจที่ตรงกัน ดังนั้น ขอสรุปนี้จึงสัมพันธกับงานวิจัยของ ธงชัย
นิติรัฐสุวรรณ และคณะ (2553) ที่พบวา ความคิดเห็นของชาวประมงที่มีตอแนวทางการจัดการประมงปูมา
จัดเปนสวนสําคัญตอการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ในการจัดการทรัพยากรปูมา และงานวิจัย
ของ ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ (2546) ที่พบวา หากไดมีการรวมคิดรวมทํา เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน
ระหวางภาครัฐและประชาชนคือชาวประมงในพื้นที่ตั้งแตตนทางนาจะเกิดประโยชนและความรวมมือในการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได ขณะทีค่ วามตองการในสภาพการณสอื่ สารในดานเนือ้ หาสารทีย่ งั คงอยูใ นมาตรา
การทางกฏหมาย สอดคลองกับแนวคิดการจัดรวมในการจัดการประมงของ สมหญิง เปยมสมบูรณ (2551)
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วาดวยการจัดการประมงแบบมีสวนรวมหรือการจัดการรวม (Co-management) เปนกระบวนการจัดสรร
อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบและผลประโยชนที่เปนธรรม ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ระหวางหนวยงานของรัฐและกลุมเปาหมาย โดยการจัดการประมงรัฐจะตองยอมใหชุมชนประมงหรือองคกร
ชาวบานเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงซึ่งมีลักษณะการมีสวนรวนแบบทางการตามที่
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2548, น. 104-105 อางถึงใน เนตรนิภา
ภูตระกูล, 2555, น. 53-55) ไดนําเสนอไว
จากผลการศึกษา โครงการธนาคารปูมาที่ใชการจัดการประมงโดยชุมชน เนนการสรางเครือขายชุมชน
ของผูใชทรัพยากร (กลุมเปาหมายในการสื่อสาร) ของพื้นที่ชายฝงทั้ง 4 พื้นที่ของอาวคุงกระเบน กระบวนการ
ดังกลาวไดสอดคลองกับงานวิจัยของ กรวรรณ เวชชานุเคราะห และคณะ (2556) ที่พบวา ผลที่เกิดจาก
องคประกอบการสื่อสารชุมชนจะทําใหเกิดเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวม อนึ่ง การทําหนาที่เปน
สายดวน Call center รับเรือ่ งรองเรียนจากการลับลอบจับปูมา ของผูส ง สารซึง่ เปนเจาหนาทีข่ องรัฐ เปนวิธกี าร
ตามที่ อุธร ฤทธิลึก (2556, น. 135-137) ไดอธิบายไววา บทบาทของภาครัฐตองยอมรับความรูของชุมชน
โดยสร า งหลั ก ประกั น ว า ชุ ม ชนสามารถใช ภู มิ ค วามรู  ข องตนได จ ริ ง รั ฐ จะทํ า หน า ที่ ป กป อ งไม ใ ห อํ า นาจ
จากภายนอกเขามาแยงชิงทรัพยากรไปจากชุมชน อนึง่ ผูส ง สารยังไดวางระบบการสือ่ สารทีเ่ ขาใจถึงสภาพการณ
สื่อสารภายในชุมชนที่ใชการสรางความไววางใจที่ดีตอชาวปะมงพื้นบาน โดยพบวาสภาพการณสื่อสารที่ตอง
สื่อสารกับกลุมเปาหมายตองเอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพการทําประมง ดังที่ กิติมา สุรสนธิ. (2556,
น. 335) ไดนําเสนอไวซึ่งเปนระยะหนึ่งของการศึกษาวิเคราะหสภาพการณ
การสื่อสารในประเด็นการปลูกฝงความรับผิดชอบและสรางจิตสํานึกเพื่อการฟนฟู อนุรักษ โครงการ
ธนาคารปูมา จะสอดคลองกับแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในบางประการ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ไดอธิบายไว สําหรับขอ 1 ทีเ่ จาหนาทีจ่ ากหนวยงานสาธิตการเลีย้ ง
สัตวนํ้า เปนผูสงสารทําหนาที่หลักในการสื่อสารเผยแพร ประชาสัมพันธ แกชาวประมงพื้นบานใหตระหนักถึง
บทบาท หนาทีข่ องตนเองตอการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ ในอันทีจ่ ะเปลีย่ นพฤติกรรม นํามาสูข อ ที่ 2 ปรับปรุง
คุณภาพการทําประมงโดยใชเครื่องมือประมง ที่ไมทําลายทรัพยากรสัตวนํ้าและชวยลดการขาดแคลนลูกปูมา
และดําเนินการในขอที่ 7 กอใหเกิดการปองกันไมใหแมพันธปูมาลดนอยลง ศึกษาวิจัยเพิ่มผลผลิตลูกปูและ
เสริมสรางการปลูกหญาทะเล เปนตน โดยแนวทางการฟน ฟู อนุรกั ษ โครงการธนาคารปูมา มีการกําหนดแนวทาง
ตามมาตรการในการฟนฟู อนุรักษ ดังที่ อรพิน กาบสลับ (2550, น. 27) ไดกําหนดไวสําหรับ 2 มาตรการใหญ
คือ มาตรการการอนุรักษโดยตรง คือ การรักษา ปองกันจากกิจกรรมการเขี่ยไขปูนอกกระดอง การปลูกหญา
ทะเล และมาตรการทางสังคมใชความรวมมือจากเครือขายโครงการธนาคารปูมา ซึ่งการดําเนินงานดานการ
ฟนฟู อนุรักษของโครงการปูมา ยังสอดคลองกับการศึกษาของ สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ (2550, น. 52-53)
ที่กลาวถึง วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อันตองประกอบดวย 4 ประการ คือ ประการแรก จัดตั้งเปน
เครือขายโครงการธนาคารปูมาที่มีภาคบริษัทเอกชนใหการสนับสนุน ประการที่สอง ออกกฎหมายควบคุม
ซึง่ ถือวายังเปนความตองการดานการสือ่ สาร เนือ้ หาขาวสารขอกฎหมายทีเ่ ชือ่ มโยงตอขอมูลการสือ่ สารในประเด็น
การปลูกฝงความรับผิดชอบและสรางจิตสํานึกเพือ่ การฟน ฟู อนุรกั ษ ประการทีส่ าม การใหการศึกษาแกประชาชน
เครือขายสมาชิก รวมทัง้ พลังอํานาจของสือ่ มวลชน สังคมออนไลนในการนําเสนอเผยแพรกจิ กรรมการใหความรู
ที่เกี่ยวของสําหรับแนวทางการฟนฟู อนุรักษ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา และประการสุดทาย มีการจัดตั้ง
หนวยงานขึ้นรับผิดชอบ คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ซึ่งมีลักษณะการทํางานแบบสหวิทยาการ
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ซึ่ ง ผลของการสื่ อ สารในประเด็ น การปลู ก ฝ ง ความรั บ ผิ ด ชอบและสร า งจิ ต สํ า นึ ก ได เ กี่ ย วข อ งกั บ
สรางเศรษฐกิจครัวเรือน การเพิม่ รายไดทมี่ ากขึน้ เนือ่ งดวยการเขาระบบธนาคารปูมา จะทําใหเกิดพอแมพนั ธุป มู า
ที่มากขึ้นสงผลตอความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทําประมงภายในอาวคุงกระเบน ดังที่องคการและ
เกษตรแหงสหประชาชาติองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดอธิบายไว ตามความหมาย
ของแนวคิดความมัน่ คงทางอาหาร ทีส่ ามารถแบงออกเปน 4 มิตยิ อ ย สามารถอธิบายไดดงั นี้ 1) ความพอเพียง
ของทรัพยากรปูมาที่มีพอแมพันธุปูมาสามารถสรางความยั่งยืนตอ 2) การเขาถึงของชาวประมงพื้นบาน
ภายในชุมชน ภายใตบริษัทของการสรางเศรษฐกิจภายในชุมชน 3) เกิดการใชประโยชนทรัพยากรที่เพียงพอ
ตอการสรางรายได และ 4) เกิดเสถียรภาพของทรัพยากรปูมาของประชาชน ครัวเรือนที่สามารถเขาถึงอาหาร
ทีเ่ พียงพอตลอดเวลา โดยไมตอ งเสีย่ งกับความเปราะบางโอกาสขาดความมัน่ คงทางอาหารอยางปูมา อันเปนผล
มาจากวิกฤตหรือเหตุการณที่เปนไปตามวงจร เชน ภาวะความไมมั่นคงทางอาหารตามฤดูกาลสําหรับอนาคต
นอกจากนี้ การรูสึกถึงความไมมั่นคงทางอาหารของทรัพยากรปูมาเกิดขึ้นไดในมิติจิตวิทยาและสังคม เพราะ
หากไมฟนฟู อนุรักษหรือใชเครื่องมือประมงที่ไมทําลายทรัพยากรสัตวนํ้า สัตวเศรษฐกิจอยางปูมาก็คงหมดไป
กระบวนการดังกลาว จึงถือวาเปนกระบวนการที่สะทอนใหเห็นวาคนในชุมชน เริ่มรูสึกตอความไมมั่นคง
ทางอาหารที่ไมหยุดนิ่งแตมีพลวัตครัวเรือไมเกิดความนิ่งเฉย สอดคลองกับงานวิจัยของ Radimer ที่อางไวใน
ศจินทร ประชาสันต (2552, น. 13-17) สรุปวา ความไมมั่นคงทางอาหารของบุคคลและครัวเรือนประกอบดวย
ลักษณะสําคัญ คือ ความรูสึกกังวลใจเกี่ยวกับอาหาร คุณภาพของอาหารที่ไมเพียงพอหรือปริมาณอาหาร
ไมเพียงพอ ดังนัน้ เมือ่ บุคคลและครัวเรือนเริม่ ตระหนักถึงการเลีย้ งเพาะพันธ ฟน ฟู อนุรกั ษปมู า จึงเปรียบเสมือน
วาเปนสภาพของคนในชุมชนที่ไดผานระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อันเกิดการจัดใหมีระบบอาหารที่เพียงพอตามลักษณะการสรางความยั่งยืน
ของทรัพยากร

ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษาถึง ปญหาและอุปสรรคที่พบในการสื่อสารของโครงการธนาคารปูมาเปนการศึกษา
ถึงสภาพการณการสื่อสาร ที่เกิดขึ้นจริงตอการวางแผนระบบการสื่อสารการพัฒนา ตามสภาพการณที่เปนอยู
ในปจจุบันในระยะที่ 1 ที่จะสงผลตอประโยชนในการวางแผนหรือกําหนดวางลําดับความสําคัญของเปาหมาย
ที่เหมาะสมในระยะที่ 2 ผูศึกษา มีความเห็นวา การวางแผนระบบการสื่อสารการพัฒนา สามารถแบงไดถึง
3 ระยะ ดังนั้นจึงเห็นวา การวางแผนระบบการสื่อสารการพัฒนาสําหรับระยะที่ 2 และ 3 เปนประเด็น
ที่นาสนใจสําหรับนักสื่อสารในชุมชนที่ควรไดรับการพัฒนาตอยอด พัฒนาเปนโจทยในการวิจัยในครั้งตอไป
2. จากผลการศึกษาที่แสดงถึงพลังอํานาจของสื่อมวลชน ที่มีตอการพัฒนาในระดับทองถิ่นของการ
ขยายผล เผยแพรโครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ก็เปนอีกหนึ่งประเด็นที่ควรเกิด
การพัฒนาโจทยในการวิจยั ในครัง้ ตอไป เพราะเปนมุมมองทีแ่ สดงถึงการยอมรับทีม่ ตี อ นวัตกรรมใหมในการทําให
สังคมดําเนินไปสูความทันสมัย
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ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน บานมันแกว
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
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MAHASARAKHAM UNIVERSITY
มหาสารคาม
MAHASARAKHAM

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสถานะทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกว 2) ศึกษา
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนบานมันแกว และ 3) ศึกษาการประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการ
แผนชุมชนบานมันแกว การวิจัยนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก
กลุมตัวอยางเปนคณะกรรมการหมูบาน ปราชญชาวบาน และกรรมการกลุมอาชีพ บานมันแกว ตําบลกุดรัง
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 25 คน ที่เลือกโดยวิธีเจาะจงเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
การสังเกต และการศึกษาเอกสาร วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธีอุปมานวิเคราะหและการตีความ
สวนขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติอยางงาย ไดแก คารอยละ ผลการศึกษาพบวา ชุมชนมีทุนทางสังคมทั้งในมิติ
ของความรู ความดีและความรัก กระบวนการจัดทําแผนชุมชนบานมันแกว ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก
การสํารวจปญหาและความตองการ การเสนอโครงการ และการดําเนินโครงการ ชุมชนบานมันแกว มีการ
ประยุกตใชทุนทางสังคมดานมิติของความรูมากกวาดานความดีและความรัก โดยมีการประยุกตใชในขั้นตอน
ของการดําเนินโครงการมากที่สุด กระบวนทัศนของผูนําและฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบานเปนปจจัยสําคัญ
ตอการประยุกตใชทนุ ทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน ผูน าํ ชุมชนควรไดรบั การพัฒนากระบวนทัศนทนุ ทาง
สังคมเพื่อสงเสริมการประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนและการพัฒนาชุมชน
คําสําคัญ: ทุนทางสังคม, กระบวนการแผนชุมชน

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the status of social capital in the
community, 2) to study the process of community plan, and 3) to study the application
of social capital in community plan process. This study was based on the qualitative
research approach. The samples were 25, consisted of the village committee, village experts,
and occupational group committee. Field data were gathered by in-depth interviews,
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observation, and documentary reviews. Content analysis were done by using deductive
and interpretation methods. 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, that were 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 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 be developed their social capital
paradigm for promoting social capital in the process of community plan and community
development work.
Keywords: Social capital; Community plan process

บทนํา
ประเทศไทยไดมีการปรับกระบวนทัศนการพัฒนาในชวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 ซึ่งเปนผลมาจากความลมเหลวของการพัฒนาประเทศที่ผานมา ทั้งนี้ภาพรวมของการ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 สรุปไดวา “เศรษฐกิจดี สังคมมี ปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน”
ทําใหแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไดปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหมจากเดิมที่ให ความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนประเด็นหลักมาเปนการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไปพรอมกัน จึงเปนจุดเริ่มตน
ของแนวคิดการพัฒนาที่มี“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยใหเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนแบบองครวมที่เชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
เขาดวยกันอยางสมดุล (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554)
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเรื่องทุน ไดปรากฏขึ้นในสังคมไทยอยางแพรหลาย หลังปพ.ศ. 2540
เมือ่ ประเทศไทยไดประสบวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหทนุ ในรูปแบบอืน่ ทีไ่ มใชเงินทุน คือทุนทางสังคม ทีม่ อี ยูใ นชุมชน
ไดรบั การสงเสริมใหมบี ทบาทในการพัฒนาชุมชน ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึง่ ตนเอง ซึง่ รัฐบาลไดสนับสนุน
ใหเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2541 ภายใตกองทุนการลงทุนทางสังคม (Social investment fund : SIF) ตอมาทุนทาง
สังคมไดมคี วามสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยมากขึน้ เมือ่ ในชวงเวลาของแผนฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสํารวจ วิเคราะห และนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับ
ความท าทายและโอกาสของประเทศ ไทยหลังวิก ฤตเศรษฐกิ จ รวมถึง การส ง เสริ มเศรษฐกิ จ สร า งสรรค
ซึง่ เปนทางเลือกของเศรษฐกิจไทย การเตรียมการสําหรับภาวะโลกรอนและสรางโอกาสการพัฒนา การออกแบบ
สถาปตยกรรมทางสังคมใหเปนทางเลือกใหมของคนไทย และสรางสัญญาประชาคมใหมใหเปนพลังขับเคลื่อน
สังคมไทยสูสมดุล โดยเฉพาะประเด็นการออกแบบสถาปตยกรรมทางสังคมใหเปนทางเลือกใหมของคนไทย
ทีก่ ลาวถึงการออกแบบสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ มีเปาหมายใน 4 มิติ คือ 1) สังคมแหงความเอือ้ อาทรและสมานฉันท
(Social cohesion) 2) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic security) 3) การรวมกลุม
เพื่อสรางโอกาสใหกับทุกคนอยางเปนธรรม (Social inclusion) 4) การเสริมสรางพลังทางสังคม (Social
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empowerment) ซึ่งในการออกแบบสังคมทีมีคุณภาพเพื่อใหสนองเปาหมายทั้ง 4 มิตินั้น สิ่งที่ถูกหยิบยก
ใหเปนปจจัยสําคัญตัวแรกคือ “ทุนทางสังคม” (อาทิตย บุดดาดวง,2554)
การวางแผนเปนกระบวนการเริ่มแรกของการบริหารจัดการทั้งหมด การวางแผนจึงเปนสวนที่สําคัญ
อยางยิ่งในหนวยงานทุกระดับตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับชุมชนทองถิ่น สําหรับการพัฒนาชุมชนนั้น
การวางแผนเปนขั้นตอนสําคัญของกระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่งปญหาของการพัฒนาชุมชนนั้นสวนใหญ
เกิดจากชุมชนไมไดเปนผูร เิ ริม่ ในการคิด และวางแผนดวยตนเอง ปญหาและความตองการของชุมชนมักเกิดจาก
บุคคลภายนอกดําเนินการ ชุมชนไมเคยทําแผนพัฒนาตนเอง และกระบวนทัศนในการพัฒนาไมใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาคน (เสรี พงศพิศ, 2548, น. 10) จากปญหาและความจําเปนดังกลาว การจัดทําแผนชุมชน
จึงมีความสําคัญ ซึง่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกาํ หนดการกระจายอํานาจใหทอ งถิน่
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง และใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจ
ทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทําใหแผนชุมชนไดรบั การสงเสริมและนําไปปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะระดับทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานฐานรากของการขับเคลื่อนการพัฒนา
แผนชุมชน เปนกิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกัน เพื่อจัดทําแผนขึ้นมาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง ใหเปนไปตามที่ตองการและสามารถแกปญหาที่ชุมชน
เผชิญอยูรวมกันได โดยคนในชุมชนไดมารวมกันคิด รวมกําหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน
โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอกดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของทองถิ่นเปนหลัก ซึ่งบางกิจกรรมที่ชุมชนไมสามารถทําเองได ก็สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกได โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเขาเปนแผนขององคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) หรือแผนงาน/โครงการของราชการได แผนชุมชนอาจมีชอื่ เรียกแตกตางกันตามความเขาใจของแตละทองถิน่
อาทิ แผนแมบทชุมชน แผนชุมชนพึ่งตนเอง แผนชีวิต เปนตน
แผนชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพนัน้ ควรเปนแผนทีม่ กี ารพึง่ ตนเองและบูรณาการทุนตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน
ใหมากที่สุด โดยเฉพาะทุนทางสังคมซึ่งในแตละชุมชนตางก็มีทุนทางสังคมของชุมชนที่หลากหลาย เชน
ความรู  ภู มิ ป  ญ ญา ความเอื้ อ อาทร เครื อ ข า ยความสั ม พั น ธ ฯลฯ ทั้ ง นี้ ชุ ม ชนที่ ส ามารถประยุ ก ต ใช ทุ น
ทางสังคมบูรณาการรวมกับทุนรูปแบบอื่น ๆ ในกระบวนการแผนชุมชนได ชุมชนนั้นจะกลายเปนชุมชน
ที่เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและสามารถลดการพึ่งพาจากภายนอกไดมากขึ้น ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน
จากการศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการพัฒนาเปนชุมชนพึ่งตนเองของกลุมเกษตรอินทรียบานดอน
ศาลเจา พบวาทุนทางสังคม ในดานเครือขายของกลุมและการมีสวนรวม มีบทบาทในกระบวนการดําเนินงาน
ของกลุมตั้งแตการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ จนถึงการปรับปรุงการดําเนินงาน ซึ่งจะสามารถ
นําพาชุมชนใหเกิดการพึ่งตนเองได ดังนั้นจึงเสนอใหมีพื้นที่และเวทีใหทุนทางสังคมไดถูกใชประโยชน รวมถึง
การสรางและขยายเครือขายเพื่อใหเกิดการสะสมและเพิ่มขึ้นของทุนทางสังคม (สุเทพ คําเมฆ, 2559, น. 1-2)
นอกจากนัน้ ผูว จิ ยั ไดพบวาการศึกษาดานการประยุกตใชทนุ ทางสังคมในกระบวนการจัดทําแผนชุมชนยังมีจาํ กัด
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการนําทุนทางสังคมออกมาใชในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
ชุมชน “บานมันแกว” (นามสมมุติ) ตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ถูกเลือกเปนพื้นที่
ในการศึกษาเพราะเปนพื้นที่เปาหมายในการทํางานของหลายองคกร ไดแก สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(พอช) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ และองคการบริหารสวนตําบล
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เปนชุมชนที่มีศักยภาพดานทุนทางสังคม ซึ่งผูวิจัยไดนํานิสิตรายวิชาการวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชน
ไปเรียนรูและฝกปฏิบัติการภาคสนามแผนชุมชน จึงเปนเรื่องที่นาสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับทุนทางสังคม
ในกระบวนการแผนชุมชนบานมันแกว วามีการประยุกตใชไดมากนอยแคไหน อยางไร เพราะเหตุใด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานะทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกว
2. เพือ่ ศึกษากระบวนการจัดทําแผนชุมชนบานมันแกว
3. เพือ่ ศึกษาการประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนบานมันแกว

ประโยชนของการวิจัย
1. ไดองคความรูเกี่ยวกับทุนทางสังคมในงานพัฒนาชุมชน
2. สามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการพัฒนา
ชุมชน
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ทุนทางสังคม หมายถึง องคประกอบทุนทางสังคม 3 มิติ 1) มิติของความรู 2) มิติของความดี 3) มิติ
ของความรัก
มิติของความรู หมายถึง ความรู ภูมิปญญาหรือพื้นความรู ความสามารถของบุคคลที่สั่งสมมาจากการ
ศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมไปถึงสมรรถนะของคนและผูนํา ซึ่งแสดงถึงความรู
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะที่จําเปนในการจัดการหรือดําเนินกิจกรรมของชุมชนและสังคม
มิติของความดี หมายถึง บรรทัดฐานทางสังคม สถาบันทางสังคม ความเห็นอกเห็นใจ การตางตอบแทน
เอื้ออาทร ชวยเหลือกัน วัฒนธรรม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ความเชื่อทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา
ทรัพยากรและการใชประโยชนรวม
มิติของความรัก หมายถึง เครือขายทางสังคม ความไววางใจ การเปนพวกเดียวกัน และรักพวกพอง
กระบวนการแผนชุมชน หมายถึง ขั้นตอนและกิจกรรมในการกําหนดอนาคต แนวทางการแกปญหา
และพัฒนาชุมชนโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การสํารวจปญหาและ
ความตองการ การเสนอโครงการ และการดําเนินโครงการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ คือ
จากกระบวนการทุนทางสังคม ของ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ (2548) องคประกอบมิติทุนทางสังคม ของ อาทิตย
บุดดาดวง และ สุพรรณี ไชยอําพร (2555) แนวคิดและกระบวนการแผนชุมชน ของ กรมการพัฒนาชุมชน
(2553) ดังภาพประกอบที่ 1
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ทุนทางสังคมของ
ชุมชน
-มิติดานความรู
-มิติดานความดี
-มิติดานความรัก

การประยุกตใชทุนทาง
สังคมในกระบวนการ
แผนชุมชนบานมันแกว

กระบวนการแผนชุมชน
- การเตรียมความพรอมชุมชน
- การวิเคราะหขอมูลเรียนรูตนเองและชุมชน
- การกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนา
- การกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน
-การปฏิบัตติ ามแผนชุมชน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ (2548, 83-85) กลาวไววา กระบวนการทุนทางสังคม แบงออกเปน 2 สวน
ไดแก สวนที่เปนกระบวนการ และสวนที่เปนปจจัยแวดลอมของกระบวนการ สวนที่เปนกระบวนการทุน
ทางสังคม ประกอบดวย 3 สวนไดแก 1) สวนที่เปนระบบคิด จะเปนสวนที่มีความเปนนามธรรมสูง ระบบคิด
ดังกลาวจะมีทั้งสวนที่มีมาตั้งแตเดิม 2) สวนที่เปนวิธีการปฏิบัติ จะเปนสวนที่มีความสัมพันธกับสวนที่เปน
ระบบคิด นั้นหมายความวา เมื่อปจเจก กลุม องคกร สถาบัน หรือชุมชนมีระบบคิดเกี่ยวกับคานิยมในการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ระบบคิดดังกลาวจะสงผลใหสมาชิกมีการปฏิบัติตอกัน ดวยความเอื้ออาทรและมีความ
รวมมือกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 3) สวนที่เปนผลลัพธ จะเปนสวนที่เกิดจากผลของการที่สมาชิกมีระบบคิด
และวิธกี ารปฏิบตั อิ ยางไร ซึง่ ผลลัพธดงั กลาวอาจอยูใ นรูปของทรัพยากรทีเ่ ปนประโยชนตอ สวนรวมหรือเปนทุน
ในรูปแบบตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือสังคมสวนรวม สวนที่เปนปจจัยแวดลอมของกระบวนการ
ไดแก ปจจัยภายนอกตางๆ ทีเ่ ปนทัง้ รูปธรรม (เงินจากชุมชนภายนอก เครือ่ งมือทีไ่ ดรบั ความรวมมือจากภายนอก
บุคลากรหรือนักวิชาการจากภายนอก) และนามธรรม (ความชวยเหลือทางวิชาการจากภายนอก ขอมูลขาวสาร
ความรูตาง ๆ จากภายนอก) รวมทั้งผลที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีจากภายนอกที่มีผลตอระบบความคิด และวิธีการปฏิบัติภายในกลุม องคกร
สถาบัน และชุมชน
อาทิตย บุดดาดวง และ สุพรรณี ไชยอําพร (2555, น. 33-35) ไดสรุปองคประกอบทุนทางสังคม
ออกเปน 3 มิติ ดังนี้ 1) มิติของความรู ประกอบไปดวย ความรู ภูมิปญญาหรือพื้นความรู ความสามารถของ
บุคคลที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมไปถึงสมรรถนะของคนและผูนํา
ซึ่งแสดงถึงความรู ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะที่จําเปนในการจัดการหรือดําเนินกิจกรรมของชุมชน
และสังคม 2) มิติของความดี ประกอบไปดวย บรรทัดฐานทางสังคม สถาบันทางสังคม ความเห็นอกเห็นใจ
การตางตอบแทน เอื้ออาทร ชวยเหลือกัน วัฒนธรรม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ความเชื่อทางสังคม
ความเชื่อทางศาสนา ทรัพยากรและการใชประโยชนรวม 3).มิติของความรัก ประกอบไปดวย เครือขาย
ทางสังคม ความไววางใจ การเปนพวกเดียวกัน และรักพวกพอง
กรมการพัฒนาชุมชน (2553, น. 7-9) ไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนชุมชนไว 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1เตรียมความพรอมชุมชน ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเรียนรูตนเองและชุมชน ขั้นตอนที่ 3
การกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนา ขัน้ ตอนที่ 4 การกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน ขัน้ ตอนที่ 5
การปฏิบัติตามแผนชุมชน
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วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เปนหลัก
ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ ประชากรในการศึกษา คือ ชาวบานมันแกว ตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก คณะกรรมการหมูบาน ปราชญชาวบาน และกรรมการกลุมอาชีพ
จํานวน 25 คน เปนกลุมเปาหมาย คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง โดยใชเกณฑในการคัดเลือก คือ มีประสบการณ
ในการเขารวมจัดทําแผนชุมชนหรือเวทีประชาคม ที่จัดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสํานักงานพัฒนา
ชุมชน
การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) การสังเกตทั้งแบบ
มีสวนรวมและไมมีสวนรวม และศึกษาเอกสาร คือ แผนชุมชน และแผนพัฒนาตําบล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณไมมีโครงสราง แผนที่เดินดิน แผนที่ทรัพยากร
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติอยางงาย เชน คารอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพ
ใชวิธีอุปมานวิเคราะหและการตีความ

ผลการวิจัย
1. สถานะทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกว
ชุมชนบานมันแกวเปนหมูบานที่มีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนาน เปนหมูบานที่เกาแก
มีอายุราว 110 ป ชุมชนบานมันแกวมีโครงสรางทางสังคมที่มีความสัมพันธแบบแนวราบและเครือญาติ
มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาจากบรรพบุรุษ จึงมีทุนทางสังคมที่หลากหลายปรากฏอยูเปน
เสาหลักในการดํารงชีวิตของผูคน ดังตอไปนี้
1.1 มิติดานความรู ประกอบไปดวย ความรู ภูมิปญญาหรือพื้นความรู ความสามารถของบุคคล
ทีส่ งั่ สมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมไปถึงสมรรถนะของคนและผูน าํ ซึง่ แสดงถึง
ความรู ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะที่จําเปนในการจัดการหรือดําเนินกิจกรรมของชุมชนและสังคม
ชุมชนบานมันแกวเปนหมูบานดั้งเดิมที่เริ่มตนจากประชากรจํานวนไมมาก ชาวบานมีความ
สัมพันธฉนั เครือญาติ ประกอบอาชีพหลักดานเกษตรกรรมและพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติ จึงทําใหเกิดการพึง่ พา
อาศัยกันเพื่อความอยูรอด รวมถึงเกิดการเรียนรูจากการลองผิดลองถูกในการดํารงชีวิตจนประสบความสําเร็จ
และสั่งสมจนกลายเปนภูมิปญญาสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งทุนทางสังคมที่ปรากฏในชุมชนบานมันแกว
ในมิติของความรู ประกอบดวย องคความรูและภูมิปญญาดานหัตถกรรม ไดแก การทอผา การทอเสื่อ
การจักสาน องคความรูและภูมิปญญาดานการแปรรูปและถนอมอาหาร องคความรูและภูมิปญญาดานยา
สมุนไพร และองคความรูและภูมิปญญาดานการเกษตร
1.2 มิติดานความดี ประกอบไปดวย 1) บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง แบบแผนสําหรับยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบตั ิ หรือแบบพฤติกรรมกฎเกณฑ หรือคตินยิ มทีส่ งั คม กําหนดไวเปน มาตรฐานในการประพฤติ
ปฏิบัติท่สี ังคมยอมรับวาดีและถูกตอง 2) สถาบันทางสังคม ประกอบดวย ครอบครัว เครือญาติ และกลุมอาชีพ
3) ความเห็นอกเห็นใจ การตางตอบแทน เอื้ออาทร ชวยเหลือ กัน 4) วัฒนธรรม และประเพณี 5) ศีลธรรม
จริยธรรม 6) ความเชื่อทางสังคม ประกอบดวย ความเชื่อทางศาสนาและคานิยมทางสังคม และ 7) ทรัพยากร
และการใชประโยชนรวมกัน ประกอบดวย การใชประโยชนในแหลงนํ้าของหมูบานและปาชุมชน
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ทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกวในมิตดิ า นความดี มีพนื้ ฐานมาจากการนับถือพุทธศาสนา
และมีคา นิยมและความเชือ่ ทางสังคมทีอ่ งิ อยูก บั ศาสนธรรมและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิต์ ามความเชือ่ ทีส่ บื ทอดตอ ๆ กันมา
จนทําใหเกิดบรรทัดฐานทางสังคมในการทําความดี การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และคานิยมทีด่ งี าม
ในการดําเนินชีวิต ไดแก การกตัญูตอผูมีคุณ การเคารพผูอาวุโส การบริจาคทาน การเสียสละเพื่อสวนรวม
ความซื่อสัตย ความไววางใจกัน และการปฏิบัติตามฮีต12 คอง14
1.3 มิติดานความรัก ประกอบไปดวย 1) เครือขายทางสังคม หมายถึง ชุดของความเกี่ยวพัน
(Knit) และผูกพัน (Ties) ระหวางกันของบุคคล ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนครอบครัว เพื่อน และคนรูจักกัน
การเกี่ยวพันระหวางกันของคนในสังคม 2) ความไววางใจ คือ ความเชื่อใจ ความไวเนื้อเชื่อใจ ความไววางใจ
เปนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางคน ๆ นั้นกับบุคคลอื่น ๆ ใหออกมา ในรูปของสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
3) การเปนพวกเดียวกัน รักพวกพอง เปนรูปแบบหนึ่งของความรักที่ทําใหคนอยูเปนกลุมหมูญาติ เพื่อนฝูง
เพื่อชวยเหลือกัน กอใหเกิดพลัง และความสามัคคี
ทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกวในมิติดานความรัก พบวามีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับ
มิติดานความดี ชาวบานมันแกวมีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ มีคานิยมความเชื่อเรื่องบาปบุญที่อิงอยูกับ
พุทธศาสนาเปนสวนใหญ จึงมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน มีความหวงใยเอื้ออาทรและชวยเหลือกัน ทั้งใน
รูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การฝากใหดูแลบาน ดูแลผูเฒาผูแก และดูแลลูกหลาน
การใชประโยชนและรวมกันรักษาแหลงนํ้าธรรมชาติของชุมชน
นอกจากนั้นทุนทางสังคมในมิติดานความรักที่โดดเดนของบานมันแกว คือ การมีเครือขาย
ทางสังคมชวยเหลือแนะนํากันในการไปทํางานตางประเทศ ชาวบานมันแกวหลายคนทีไ่ ดไปทํางานตางประเทศ
จากการชวยเหลือของเครือญาติและเพื่อนบาน เพื่อหารายไดมาแกปญหาหนี้สินของครอบครัว
สถานะทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกว โดยทั่วไปสามารถกลาวไดวา ทุนทางสังคม
ที่มีอยูมากแตชุมชนยังไมสามารถนํามาประโยชนในการพัฒนาชุมชนอยางเต็มศักยภาพ ไดแก ความรูและ
ภูมิปญญา เครือขายทางสังคมของผูนําชุมชน ความเอื้ออาทร ชวยเหลือกัน และวัฒนธรรมและประเพณี
ทีด่ งี าม ในขณะเดียวกันทุนทางสังคมในมิตดิ า นความรัก คือการเปนพวกเดียวกัน อาจเปนอุปสรรคในการทํางาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการหมูบานและกรรมการองคกรชุมชน
ตารางที่ 1 สรุปสถานะทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกว
ทุนทางสังคม
มิติดานความรู
- ความรูและภูมิปญญา
- สมรรถนะของคนและผูนํา
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ความถี่ (N=25)

รอยละ

22
18

88
72

ตารางที่ 1 (ตอ)
ทุนทางสังคม
มิติดานความดี
- สถาบันทางสังคม
- ความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทร ชวยเหลือกัน
- วัฒนธรรมและประเพณี
- ศีลธรรม จริยธรรม
- ความเชื่อทางสังคม
- ทรัพยากรและการใชประโยชนรวมกัน
มิติดานความรัก
- เครือขายทางสังคม
- ความไววางใจ
- ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน

ความถี่ (N=25)

รอยละ

15
20
23
15
16
12

60
80
92
60
64
48

18
16
20

72
64
80

ขอมูลจากตารางที่1 สรุปไดวา ทุนทางสังคมในมิติดานความรูของชุมชนสวนใหญ คือ ความรู
และภูมิปญญา ทุนทางสังคมในมิติดานความดีของชุมชน คือ วัฒนธรรมประเพณี และทุนทางสังคมในมิติ
ดานความรัก คือ ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน
2. กระบวนการจัดทําแผนชุมชนบานมันแกว
ชุมชนบานมันแกว เปนชุมชนทีม่ ปี ระสบการณในการจัดทําแผนชุมชนรวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ องคการบริหารสวนตําบล และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน ซึ่งสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอมีบทบาทสําคัญในการริเริ่มกระบวนการแผนชุมชน ในป พ.ศ. 2553 ทั้งนี้กระบวนการ
จัดทําแผนชุมชนบานมันแกว สามารถสรุปไดเปน 3 ขั้นตอนหลัก (สมาน สุขใจ (นามสมมติ), สัมภาษณ,
22 เมษายน 2560) ซึ่งไมไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของกรมการพัฒนาชุมชน แตอยางไรก็ตาม
การดําเนินการมีเนื้อหาที่สอดคลองกับกระบวนการแผนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การสํารวจปญหาและความตองการ
เปนขั้นตอนเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเรียนรูตนเองและชุมชน ซึ่งชุมชนไดเรียนรูขอมูลตนเอง
ดวยการวิเคราะหขอมูล แยกแยะทุนทางสังคมและสภาพปญหา ชุมชนไดวิเคราะหสาเหตุปญหาและจัดลําดับ
ความตองการของชุมชน รวมถึงการแยกแยะศักยภาพที่มีอยูและสภาพปญหาที่เปนแนวโนมกําลังเกิดขึ้น
กับชุมชน
ขั้นตอนนี้จัดอยูในขั้นตอนตอนที่ 1 และ 2 ของกระบวนการจัดทําแผนชุมชนโดยกรมการพัฒนา
ชุมชน คือขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพรอมชุมชน ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเรียนรูตนเองและชุมชน
กลุมคนที่เขารวมในขั้นตอนนี้ ไดแก ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน ปราชญชาวบาน และ
กรรมการกลุมอาชีพ/องคกรชุมชน ซึ่งดําเนินการโดยการประชุมชาวบาน (จัดเวทีประชาคม) การสรุปทบทวน
ขอมูลความจําเปนขั้นพื้นฐานระดับครัวเรือน (จปฐ) และการไปเยี่ยมเยือนครัวเรือนยากจนหรือผูดอยโอกาส
ในชุมชน
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ขั้นที่ 2 การเสนอโครงการ
เปนการกําหนดเปาหมาย ทิศทางการพัฒนา และกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อให
ชุมชนกําหนดเปาหมายวาจะพัฒนาไปเปนชุมชนแบบไหนในอนาคต พรอมทั้งกําหนดทิศทางและแนวทาง
การพัฒนาตามศักยภาพของชุมชน รวมถึงเพือ่ ใหชมุ ชนมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนสูก ารเปนชุมชนทีป่ รารถนา
ขั้นตอนนี้จัดอยูในขั้นตอนตอนที่ 3และ 4 ของกระบวนการจัดทําแผนชุมชนโดยกรมการพัฒนา
ชุมชน คือ ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนา ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดแผนงานโครงการ
พัฒนาชุมชน
กลุมคนที่เขารวมในขั้นตอนนี้ ไดแก ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน ปราชญชาวบาน และ
กรรมการกลุมอาชีพ/องคกรชุมชน ซึ่งดําเนินการโดยการประชุมชาวบาน (จัดเวทีประชาคม)
ขั้นที่ 3 การดําเนินโครงการ
เปนการทําใหเกิดการปฏิบัติตามแผนชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยการประสานงานขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามและประเมินผลโครงการ
ซึง่ ผูน าํ ชุมชนและคณะกรรมการหมูบ า นไดมบี ทบาทสําคัญในการประสานงานและบริหารจัดการโครงการตาง ๆ
ตามแผนชุมชน
ขัน้ ตอนนีส้ อดคลองกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน คือ เปนขัน้ ตอนที่ 5
การปฏิบัติตามแผนชุมชน
3. การประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนบานมันแกว
ในกระบวนการจัดทําแผนชุมชนของบานมันแกว ทุนทางสังคมไดถูกนํามาประยุกตใชในขั้นตอน
ตาง ๆ ซึ่งสะทอนในเห็นถึงการมีสวนรวมและการพึ่งตนเองของชุมชนบานมันแกว ดังนี้
ทุนทางสังคมทีถ่ กู นํามาประยุกตใชในกระบวนการแผนชุมชนมากทีส่ ดุ คือ มิตดิ า นความรูท เี่ กีย่ วของ
กั บ ภู มิ ป  ญ ญาในการประกอบอาชี พ และความรู  ค วามสามารถของผู  นํ า ชุ ม ชนและปราชญ ช าวบ า น
ซึ่งในกระบวนการแผนชุมชนทั้ง 3 ขั้นตอน จําเปนตองใชความรูความสามารถ ประสบการณ และภูมิปญญา
ตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูปญหา ขอจํากัด คิดคนแนวทางการพัฒนาชุมชน และประสานงานใหเกิดการ
สนับสนุนการดําเนินโครงการ
ทุนทางสังคมที่เปนมิติดานความรัก ถูกนํามาประยุกตใชในขั้นการสํารวจปญหาความตองการและ
ขั้นการดําเนินโครงการ ความรูสึกเปนพวกเดียวกันจากความสัมพันธแบบเครือญาติของชาวบานมันแกว ทําให
เกิดความหวงใยเอื้ออาทรและอยากชวยเหลือแกปญหาใหแกกัน และในขั้นการดําเนินโครงการความไวเนื้อ
เชื่อใจกันชวยทําใหโครงการประสบความสําเร็จ
ทุนทางสังคมมิติดานความดี พบวาถูกนํามาประยุกตใชในขั้นการดําเนินโครงการ ซึ่งเกี่ยวของ
กับการมีความซื่อสัตยในการทํางาน ไมผิดศีล 5 (โดยเฉพาะศีลขอที่ 2) รวมถึงการเสียสละเวลาสวนตนและ
บริจาคทานอาหารวัตถุขาวของในการทํางานเพื่อสวนรวม
ซึ่งการประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนของบานมันแกว ตามที่กลาวแลวขางตน
สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปการประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน
ทุนทางสังคม
มิติดานความรู
มิติดานความดี
มิติดานความรัก

กระบวนการแผนชุมชน
การสํารวจปญหา/ความตองการ
การเสนอโครงการ
√
√
√
-

การดําเนินโครงการ
√
√
√

อภิปรายผล
ชุมชนบานมันแกวเปนชุมชนขนาดเล็ก มีอายุกวา 110 ป ชุมชนมีพชื เศรษฐกิจสําคัญคือขาว มันสําปะหลัง
และมันแกว ชุมชนมีทุนทางสังคมทั้งในมิติของความรู ความดีและความรัก กระบวนการจัดทําแผนชุมชน
บานมันแกว ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก การสํารวจปญหาและความตองการ การเสนอโครงการ
และการดําเนินโครงการ ชุมชนบานมันแกวมีการประยุกตใชทนุ ทางสังคมดานมิตขิ องความรูม ากกวาดานความดี
และความรัก โดยมีการประยุกตใชในขั้นตอนของการดําเนินโครงการมากที่สุด
ทุนทางสังคมของบานมันแกวมีลักษณะเปนกระบวนการตามที่เสนอโดย วรวุฒิ โรมรัตนพันธ (2548,
83-85) ซึ่งกระบวนการทุนทางสังคม แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่เปนกระบวนการ และสวนที่เปน
ปจจัยแวดลอมของกระบวนการ โดยทีผ่ นู าํ ชุมชนซึง่ เปนผูอ าวุโส อยูใ นฐานะปราชญชาวบาน เปนปจจัยแวดลอม
ภายในสําคัญของชุมชนที่มีผลตอการขับเคลื่อนกระบวนการทุนทางสังคมของชุมชน รวมถึงเปนเงื่อนไขสําคัญ
ตอการนําทุนทางสังคมมาใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนไดอยางเต็มศักยภาพ ผลการศึกษานีม้ คี วามสอดคลอง
กับงานวิจัยของ อาทิตย บุดดาดวง และ สุพรรณี ไชยอําพร (2555) เรื่อง ความสามารถในการนําทุนทางสังคม
ออกมาใชของชุมชนบานบางไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบวาชุมชนมีทุนทางสังคม
ที่หลากหลายแตยังมีขอจํากัดดานความสามารถในการนําทุนทางสังคมออกมาใช จากปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ
ปญหาคนทํางานสังคมมีนอย ซึ่งในการที่จะทําใหชุมชนมีลักษณะความสัมพันธและสภาพที่ชุมชนพึงปรารถนา
ไดนั้น จะตองอาศัยกระบวนการในการสรางผูนําหรือแกนนําเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นชาวบานมันแกวสวนใหญ
มีหนี้สิน ฐานะความพรอมทางเศรษฐกิจของชาวบานจึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการประยุกตใชทุนทางสังคม
ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับการศึกษาของ สุพรรณี ไชยอําพร (2560) เรื่อง ทุนทางสังคมกับการเสริมสราง
ทุนมนุษยในเขตเมืองชายแดน กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับกัมพูชา ที่วิเคราะหวาการมีรายไดตํ่า
เปนปจจัยที่ไมเอื้อใหพลังทุนทางสังคมมีความเขมแข็ง
ผูวิจัยพบวาการจัดทําแผนชุมชนที่เกิดขึ้นจริงไมไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนครบ 5 ขั้นตอนตามที่
กําหนดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนมีขอจํากัดเรื่องเวลา และชาวบานมองวาเปนบทบาท
ของผูนําชุมชนในการจัดทําแผน จึงมีการรวบรัดขั้นตอนการจัดทําแผนชุมชนใหเหลือ 3 ขั้นตอนหลัก
สวนการประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนนั้น ขึ้นอยูกับกระบวนทัศนและศักยภาพของ
ผูนําชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วิวัฒน หามนตรี (2556) เรื่องการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
เพือ่ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง พบวา ผูน าํ ทองถิน่ บางสวนขาดวิสยั ทัศน
ทําใหเกิดปญหาการจัดทําแผนชุมชนในเชิงคุณภาพ
NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August 2018)

151

ประชาชนในชนบทสามารถมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชนโดยการใชทุนทางสังคมในมิติตาง ๆ
ผลการวิจัยนี้ไดสนับสนุนแนวทางและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแผนชุมชนของหมูบาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การพัฒนาแผนชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บานสันลมจอย
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลาวคือผูนําชุมชนจะตองทําหนาที่สรางพลังชุมชน ความตั้งใจจริง
โดยสรางความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและความเชื่อมั่นศรัทธาที่ตอผูนําและกลุมผูนํา เพื่อใหเกิด
การแลกเปลีย่ นเรียนรู ดานความคิด บนพืน้ ฐานของวัฒนธรรมประเพณีวถิ ชี วี ติ ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ซึง่ แนวทางนี้
เปนการสงเสริมการประยุกตใชทนุ ทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนทีจ่ ะทําใหเกิดการมีสว นรวมของชาวบาน
อยางแทจริง (นิศรา จันทรเจริญสุข และคณะ, 2013) นอกจากนั้นทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน
บานมันแกว ยังสนับสนุนผลการศึกษาของ สุเทพ คําเมฆ (2559) เรื่องทุนทางสังคมกับการพัฒนาเปนชุมชน
พึ่งตนเองของกลุมเกษตรอินทรียบานดอนศาลเจา ซึ่งพบวาทุนทางสังคม ในดานเครือขายของกลุมและ
การมีสวนรวม มีบทบาทในกระบวนการดําเนินงานของกลุมตั้งแตการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ
จนถึงการปรับปรุงการดําเนินงาน ซึ่งจะสามารถนําพาชุมชนใหเกิดการพึ่งตนเองได ดังนั้นจึงเสนอใหมีพื้นที่
และเวทีใหทุนทางสังคมไดถูกใชประโยชน รวมถึงการสรางและขยายเครือขายเพื่อใหเกิดการสะสมและเพิ่มขึ้น
ของทุนทางสังคม

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนบานมันแกว และมีผลการศึกษาตามขอสรุป
ขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําคัญ แบงออกเปน 2 สวนคือ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานภาครัฐ
1.1 ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม มี ทุ น ทางสั ง คมที่ ห ลากหลายแต ยั ง ไม ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ให นํ า มา
ใชประโยชนในกระบวนการแผนชุมชนไดอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้นหนวยงานของรัฐที่ทํางานใกลชิดกับชุมชน
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรกําหนดเงื่อนไขในการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชน โดยกําหนด
สัดสวนการใชทุนทางสังคมของชุมชนและเงินทุน ในสัดสวนที่มีความสมดุลและเหมาะสม สําหรับการดําเนิน
โครงการพัฒนาชุมชนทุกโครงการตามแผนชุมชน
1.2 ผูนําชุมชนโดยเฉพาะคณะกรรมการหมูบานมีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนชุมชนใหเกิด
ชุมชนพึ่งตนเอง ดังนั้นผูนําชุมชนจึงควรไดรับการพัฒนากระบวนทัศนทุนทางสังคม โดยการดําเนินการภายใต
หลักสูตรเขมขนทัง้ ภาคทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ทีค่ รอบคลุมทัง้ วิธคี ดิ วิธใี หคณ
ุ คา และวิธปี ฏิบตั ิ ซึง่ ควรดําเนินการ
อยางตอเนื่องในลักษณะผูนําตนแบบกระบวนทัศนใหม
1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสงเสริมแนวคิดหรือหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการพัฒนา
กระบวนทัศนการพัฒนาของผูนําชุมชน ซึ่งจะทําใหทุนทางสังคมของชุมชนไดรับการฟนฟูและพัฒนา และ
ชวยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
เนื่องจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนยังมีขอจํากัดและ
ขาดความสมบูรณ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและเสริมสรางความเขมแข็งของแผนชุมชนดวยทุนทางสังคม
จึงควรมีการศึกษาประเด็นตอไปนี้เพิ่มเติม
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2.1 ปจจัยเงื่อนไขที่สงเสริมการประยุกตใชทุนทางสังคมในการบูรณาการแผนชุมชน
2.2 การบูรณาการและการจัดการทุนทางสังคมของชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
2.3 การใชแผนชุมชนเปนเครื่องมือในการพัฒนากระบวนทัศนวาดวยทุนในงานพัฒนาชุมชน
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บทคัดยอ
ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่ดานการขนสง
ขาวเปลือกไปยังโรงสีขาวดวยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบฟซซี่ (FAHP) รวมกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) โดยมีปจจัยที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ปจจัยระยะหางจากโรงสี ปจจัยระยะหางจาก
ถนนสายหลัก ปจจัยระยะหางจากถนนสายรอง ปจจัยปริมาณผลผลิต ในการกําหนดฟงกชันความเปนสมาชิก
ของปจจัยโดยทําการแบงขอมูลออกเปน 4 ระดับตามความเหมาะสม ไดแก ศักยภาพสูง (S1) ศักยภาพ
ปานกลาง (S2) ศักยภาพนอย (S3) และศักยภาพนอยที่สุด(N) จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบความสําคัญของระดับความเหมาะสมของปจจัยดวยการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู (Pair wise
comparison) และทํ า การกํ า หนดค า ความเป น สมาชิ ก ด ว ยฟ ง ก ชั น ความเป น สมาชิ ก แบบสามเหลี่ ย ม
(Triangular membership function) จากนัน้ ทําการสรางแผนทีศ่ กั ยภาพของทีด่ นิ โดยวิธกี ารซอนทับชัน้ ขอมูล
(Overlay) แบบ Weight Overlay ระหวางปจจัยการเขาถึงกับปจจัยผลผลิตในโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร (GIS) ผลการศึกษาพืน้ ที่ 8 อําเภอตอนบนของจังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมพบวา พืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพ
สูงพบมากที่สุดในเขตอําเภอคง คิดเปนรอยละ 48.57 ของพื้นที่ศักยภาพสูงทั้งหมด รองลงมา ไดแก อําเภอ
บัวใหญ คิดเปนรอยละ 20.68 และอําเภอโนนแดง คิดเปนรอยละ 16.70 ตามลําดับ โดยผลการศึกษา
ทีไ่ ดสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาดานการบริหารจัดการโลจิสติกสระบบการขนสงขาวเปลือก
ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสในอนาคตตอไป
คําสําคัญ : ขาว, กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบฟซซี่, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, การขนสง
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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 4 factors adopted for this analysis: distance from a rice mill, distance from
a main road, distance from a minor road and yield. In term of specifying membership
function of factors, data was divided into 4 levels of factor suitability as follows: 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. Later, membership function was specified as Triangular Membership
Function. Afterwards, the map of potential surface was created by 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%, then 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
Nakhon Ratchasima Province in order to be preparatory for a logistics hub in the future.
Keywords : Rice, FAHP, GIS, Transportation

บทนํา
ขาวเปนอาหารหลักของคนไทยซึ่งมีการเพาะปลูกอยางแพรหลายในทั่วทุกภาคของประเทศ และ
เปนผลิตภัณฑทางการเกษตรที่สรางรายไดใหกับเกษตรกร ซึ่งในป 2556 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวรวมทั้งประเทศ
65.00 ลานไร อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39.43 ลานไร เปนรอยละ 60.70 ของประเทศ (สํานักงาน
สถิติจังหวัดนครราชสีมา, 2558) ในพื้นที่บริเวณตอนบนของจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 8 อําเภอ ไดแก
อําเภอคง บานเหลื่อม บัวใหญ ประทาย โนนแดง แกงสนามนาง บัวลาย และอําเภอสีดา ที่มีพื้นที่ขนาด
2,697.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,685,931.25 ไร ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ อาชีพสวนใหญของประชากร
ในพื้นที่คือ อาชีพทํานา ในป พ.ศ. 2557 ผลผลิตขาวนาปของพื้นที่ 8 อําเภอ มีปริมาณ 298,265 ตัน
จากผลผลิตขาวรวมทั้งจังหวัด 1,086,735 ตัน โดยคิดเปนรอยละ 27.44 ของทั้งจังหวัด (สํานักงานจังหวัด
นครราชสีมา, 2557) พื้นที่บริเวณนี้จึงถือไดวาเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญอีกแหลงหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา
ในการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่สําหรับการปลูกและผลิตขาว ที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําขาวเปลือก
ไปจําหนายใหกับโรงสีที่รับซื้อขาวในพื้นที่ นอกจากการวิเคราะหปจจัยดานกายภาพของพื้นที่แลวการที่
สามารถทราบถึงศักยภาพดานเศรษฐกิจก็สําคัญมากเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งศักยภาพดานการขนสง
ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งในงานดานโลจิสติกส จากการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสดวยวิธีนําตนทุนฐานกิจกรรม
มาวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทานขาว ซึง่ ตนทุนโลจิสติกสทเี่ กิดในแตละกลุม ของโซอปุ ทาน
ขาวมีความแตกตางกันแตตนทุนโลจิสติกสที่มีมูลคามากของเกือบทุกกลุมคือ ตนทุนการขนสง (สนั่น เถาชารี
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และ ระพีพันธ ปตาคะโส, 2555) ดังนั้นการที่ทราบถึงศักยภาพของพื้นที่ในดานการขนสงจึงเปนประโยชน
อยางยิ่งในการวางแผนเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจําหนายสินคาการเกษตร โดยเฉพาะ
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน ขาว
ขอมูลกวารอยละ 80 ที่ถูกนํามาใชชวยในการตัดสินใจหรือจัดการบางอยาง มักมีความสัมพันธ
กับภูมิศาสตรโดยขอมูลจะถูกนํามาผานกระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหเปนสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ
ในการตัดสินใจตอไป ซึง่ การตัดสินใจมักจะพาดพิงถึงขอมูลทางภูมศิ าสตร ในการอางอิงขอมูลเชิงพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถ
ระบุตําแหนงบนพื้นโลกได เชนเดียวกับการขนสงสินคา ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเปนขอมูลที่สามารถ
นํามาชวยสนับสนุนการวางแผนเกี่ยวกับเสนทางรวมถึงการคํานวณระยะทางที่สั้นที่สุดได ในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) รวมกับกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบฟซซี่
(FAHP) ในการวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่ดานการขนสงขาวเปลือกในพื้นที่ 8 อําเภอตอนบนของจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งการนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประยุกตใชนี้จะชวยใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงพื้นที่
ในการสนับสนุนการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการดานโลจิสติกสขาวในเบื้องตนไดเปนอยางดี

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา
ที่มา : ภาพแผนที่วาดดวยโปรแกรม Arcgis เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ หองปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) รวมกับกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบฟซซี่
(FAHP) วิเคราะหหาศักยภาพของพื้นที่ดานการขนสงขาวเปลือกไปยังโรงสีขาว ในบริเวณ 8 อําเภอตอนบน
ของจังหวัดนครราชสีมา
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วิธีการดําเนินการวิจัย
1. อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรางฐานขอมูล
เชิงพื้นที่ และวิเคราะหขอมูล ไดแก เครื่องกําหนดพิกัดตําแหนงพื้นผิวโลก (Global positioning system :
GPS) ใชสาํ หรับสํารวจขอมูลภาคสนามเพือ่ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและแบบจําลอง โปรแกรมทางดาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใชสําหรับการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ การสรางแบบจําลองเพื่อวิเคราะหศักยภาพ
ของพื้นที่
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ไดทําการรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย ขอมูลแผนที่
รายงานเอกสาร และขอมูลสถิติดานการเกษตร จากหนวยงานที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
2.1 ตําแหนงที่ตั้งของโรงสี จํานวน 12 โรงสี ในพื้นที่ศึกษา จากนั้นสรางชั้น ขอมูลระยะหาง
จากโรงสีและสถานที่รับซื้อขาว ดวยคําสั่ง Euclidean ในโปรแกรม ArcGIS เพื่อกําหนดเขตรัศมีจากออกจาก
พื้นที่ชุมชนซึ่งสรางขึ้นจากแผนที่การใชประโยชนที่ดินป 2554 จากกรมสงเสริมการเกษตร จากนั้นทําการ
จัดชวงขอมูลโดยใชเกณฑการแบงชวงแบบ Natural Breaks (Jenks) ออกเปน 4 ชวงจากนั้นแปลงเปน
โครงสรางรูปแบบ กริดเซลลขนาด 30 x 30 เมตร เพื่อจะใชเปนปจจัยในแบบจําลอง
2.2 ระยะหางจากถนนสายหลัก สรางชั้นขอมูลระยะหางจากถนนสายหลัก ซึ่งถนนสายหลัก
ไดแก ทางหลวงแผนดินและทางหลวงชนบท ซึ่งเปนเสนทางการสัญจรหลักระหวางจังหวัดและระหวางอําเภอ
ดวยคําสั่ง Euclidean ในโปรแกรม Arc GIS เพื่อกําหนดเขตรัศมีจากเสนถนน จากนั้นทําการจัดชวงขอมูล
โดยใชเกณฑการแบงชวงแบบ Natural Breaks (Jenks) ออกเปน 4 ชวง จากนั้นแปลงเปนโครงสรางรูปแบบ
กริดเซลลขนาด 30 x 30 เมตร เพื่อจะใชเปนปจจัยในแบบจําลอง
2.3 ระยะหางจากถนนสายรอง สรางชั้นขอมูลระยะหางจากถนนสายรอง ซึ่งถนนสายรอง ไดแก
ถนนลาดยางและถนนลูกรัง ที่ใชสัญจรภายในอําเภอและสัญจรตามพื้นที่เพาะปลูก ดวยคําสั่ง Euclidean
ในโปรแกรม Arc GIS เพื่อกําหนดเขตรัศมีจากเสนถนน จากนั้นทําการจัดชวงขอมูลโดยใชเกณฑการแบงชวง
แบบ Natural Breaks (Jenks) ออกเปน 4 ชวง จากนั้นแปลงเปนโครงสรางรูปแบบกริดเซลลขนาด
30 x 30 เมตร เพื่อจะใชเปนปจจัยในแบบจําลอง
2.4 ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม/ไร) สรางชั้นขอมูลพื้นที่รูปปด (Polygon) ในมาตราสวน
1 ตอ 50,000 แสดงขอบเขตพื้นที่ระดับอําเภอ จากนั้นทําการเชื่อมโยงขอมูลเชิงบรรยายปริมาณผลผลิต
(กิโลกรัม/ไร) ในระดับอําเภอ ซึ่งเปนขอมูลปริมาณผลผลิตปการผลิต 2557/2558

158

วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

ภาพที่ 2 ชั้นขอมูลที่ใชในการศึกษา
ที่มา : ภาพแผนที่วาดดวยโปรแกรม Arcgis เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ หองปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. กระบวนการวิเคราะหปจจัยดวยตรรกศาสตรฟซซี่ (FAHP)
3.1 การกําหนดฟงกชันความเปนสมาชิก (Membership function) เปนการแปลงขอมูลปจจัย
ทั่วไปเปนคาฟซซี่ กลาวคือเปนขั้นตอนการสรางระดับความเปนสมาชิก (Fuzzy membership) ที่สามารถ
เปนไปไดซึ่งฟงกชันความเปนสมาชิก (Membership function) เปนฟงกชันที่มีการกําหนดระดับความเปน
สมาชิกของตัวแปรที่ตองการใชงาน ซึ่งรูปรางของฟงกชันความเปนสมาชิกมีความสําคัญตอกระบวนการคิด
และแกไขปญหา โดยฟงกชันความเปนสมาชิกจะไมสมมาตรกันหรือสมมาตรกันทุกประการก็ได อนุรักษ
สวางศ (2552) จากนั้นในขั้นตอนนี้เปนการกําหนดคาความเปนสมาชิกดวยฟงกชันความเปนสมาชิก
แบบสามเหลี่ยม (Triangular membership function) ซึ่งมีตัวเลขความเปนสมาชิกแบบสามเหลี่ยม
มีพารามิเตอรคือ {a, b, c} ดังสมการที่ (1) และแสดงคาตัวเลขดังตารางที่ 1
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Triangular (χ: a, b, c)
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ตารางที่ 1 แสดงตัวเลขความเปนสมาชิกแบบสามเหลี่ยม
Fuzzy Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Triangular Membership Number
(1,1,1)
(1,2,3)
(2,3,4)
(3,4,5)
(4,5,6)
(5,6,7)
(6,7,8)
(7,8,9)
(8,9,10)

การสังเคราะหผลลัพธฟซซี่ เปนการวิเคราะหผลรวมจากตารางเมททริกซของขอมูลสมาชิก
เพื่อกําหนดตัวแปรผลลัพธ โดยใชสมการที่ (2) ในการวิเคราะหผล กําหนดให ܿ = {ܿ1, ܿଶ ,……,ܿ } เปนเซต
ของปจจัย โดย ݊ คือจํานวนของปจจัย และให ܯଵǡ , ܯଶǡ ,…, ܯǡ เปนคาของขอบเขตการวิเคราะหของ
ปจจัยตัวที่ ݅௧ สําหรับทางเลือกการตัดสินใจของ m โดย I = 1,2,…,n และ ܯǡ (j=1,2,...,m) และ Si
เปนตัวเลขฟซซี่รูปสามเหลี่ยม (Triangular fuzzy numbers)
ିଵ




෩
ܵi = σ 
ୀଵ ܯ ۪ൣσୀଵ σୀଵ ܯ ൧ 

(2)

3.2 การหา Degree of Possibility
กําหนดให degree of possibility ของ ܯଵ  ܯଶ ดังสมการที่ (3)
෩ଵ  ܯ
෩ଶ ൌ sup [max(ܯ
෩ଵ ሺݔሻǡ ܯ
෩ଵ ሺݕሻሻሿ
ܸሺܯ

(3)

กําหนดให ݀ เปนจุดตัดกันระหวางรูปสามเหลีย่ ม ߤெభ และ ߤெమ เมือ่ ܯଵ ൌ ሺ݈ଵ ǡ ݉ଵ ǡ ߤଵ ሻ
และ ܯଶ ൌ ሺ݈ଶ ǡ ݉ଶ ǡ ߤଶ ሻ ดังสมการที่ (4)
160

วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

෩ଵ  ܯ
෩ଶ ൯ ൌ ݄݃ݐሺܯ
෩ଵ ܯ ת
෩ଶ ൌ ܯ
෩ଶ ሺ݀ሻ ൌ
ܸ൫ܯ
ͳǢ ݂݅݉ଶ  ݉ଵ 
ۓ
(4)
ͲǢ ݂݈݅ଵ  ݈ଶ 

۔
భ ି௨మ
 ەሺమ ି௨మ ሻିሺభ ିమ ሻ Ǣ ܱ݁ݏ݅ݓݎ݄݁ݐ

෩ଵ กับ ܯ
෩ଶ
ภาพที่ 3 แสดงคา Degree of Possibility ของ ܯ

3.3 การหา Degree of Possibility สําหรับ Convex Fuzzy Number
การหา Degree of possibility สําหรับ Convex Fuzzy Number จํานวน ݇ หาได ดังนี้
෩ଵ  ܯ
෩ଶ ǡ ǥ Ǥ Ǥ ǡ ܯ
෩ ൯ ൌ ܽ݁݃ܽݎ݁ݒሺெ෩ ሻ ǡ ݅ ൌ ͳǡʹǡ͵ǡ ǥ Ǥ ݇
ܸ൫ܯ


(5)

สมมติวา
݀ ᇱ ሺܣ ሻ ൌ ̴ሺܵ   ܵ ሻ

(6)

สําหรับ ݇ ൌ ͳǡʹǡ͵ǡ ǥ ǡ ݊Ǣ ݇ ് ݅ ทําใหไดคานํ้าหนักดังนี้
ܹ ᇱ ൌ ሺ݀ ᇱ ሺܣଵ ሻǡ ݀ ᇱ ሺܣ ሻሻ௧

(7)

และทําการ Normalization คานํ้าหนักตามสมการดังนี้
ܹ ൌ ሺ݀ሺܣଵ ሻǡ ݀ሺܣଶ ሻǡ ǥ ǡ ݀ሺܣ ሻሻ௧

(8)

3.4 การตรวจสอบความสอดคลองของขอมูล (Consistency)
การคํานวณอัตราสวนความสอดคลองกันของเหตุผล (CR) ดวยการหาอัตราสวนระหวางดัชนี
ความสอดคลองกันของเหตุผล (CI) และดัชนีความสอดคลองกันจากการสุมตัวอยาง (RI)
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3.4.1 สัดสวนความสอดคลอง (Consistency Ratio)
(9)
กําหนดให CR = คาสัดสวนความสอดคลอง (Consistency Ratio)
CI = ดัชนีความสอดคลอง (Consistency Index)
RI = ดัชนีจากการสุมตัวอยาง (Random Index)
3.4.2 ดัชนีความสอดคลอง (Consistency Index)
(10)
3.4.3 ดัชนีจากการสุมตัวอยาง (Random Index, RI)
RI เปนคาที่ไดจากการสุมตัวอยาง ซึ่งดัชนีการสุมตัวอยางของปจจัยสามารถเทียบ
คาดัชนีจากการสุมตัวอยางของปจจัยไดจากตาราที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาดัชนีจากการสุมตัวอยาง (Random index)
n
1
2
3
RI
0
0
0.58
ที่มา: Thomas & Luis, 2001.

4
0.90

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

ในการตรวจสอบคาความสอดคลองโดยที่ CR<0.1แสดงวาขอมูลที่ใชมีความสอดคลองกัน
หาก CR>0.1 จะตองมีการยอนกลับไปตรวจสอบคาคะแนนความสําคัญของแตละปจจัยและใหผเู ชีย่ วชาญปรับ
การคาคะแนน ความสําคัญอีกครั้ง แลวจึงนําขอมูลมาคํานวณใหมจนผานเกณฑที่ยอมรับได
3.5 การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ดวยสมการเชิงเสนถวงนํ้าหนัก (Weighted linear combination : WLC) หลังจากที่ไดคานํ้าหนัก (Weight) ปจจัยจากการวิเคราะหดวยตรรกศาสตรฟซซี่รวมกับการ
วิเคราะหแบบลําดับชั้นเชิงวิเคราะห จากนั้นทําการสรางแผนที่ศักยภาพของที่ดินโดยวิธีการซอนทับชั้นขอมูล
(Overlay) แบบ Weight Overlay ระหวางปจจัยการเขาถึงกับปจจัยผลผลิตในโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ดวย สมการ
(11)
Wi

Xi
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คือ คานํ้าหนักของชั้นขอมูล i
คือ คาที่คะแนนของระดับความเหมาะสมของปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหดวย
ตรรกศาสตรฟซซี่
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ผลการวิจัย
1. ผลการกําหนดฟงกชนั ความเปนสมาชิกตามระดับความเหมาะสมของปจจัยทางดานการขนสง
การกําหนดฟงกชันความเปนสมาชิกตามระดับความเหมาะสมของปจจัยทางดานการขนสง
โดยการแบงขอมูลออกเปน 4 ระดับ ตามความเหมาะสมของปจจัย ไดแก เหมาะสมมาก (S1) เหมาะสม
ปานกลาง (S2) เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) จากนัน้ ทําแบบสอบถามใหผเู ชีย่ วชาญและนักวิชาการ
ไดทําการพิจารณาเปรียบเทียบความสําคัญของระดับความเหมาะสมของปจจัยดวยการวิเคราะหเปรียบเทียบ
รายคู (Pair wise comparison) และทําการกําหนดคาความเปนสมาชิกดวยฟงกชันความเปนสมาชิก
แบบสามเหลีย่ ม (Triangular membership function) ของปจจัยสามารถแสดงผลการคํานวณการหาคานํา้ หนัก
ความสําคัญ ดังตอไปนี้
1.1 ปจจัยระยะหางจากโรงสีขาว
ตารางที่ 3 แสดงผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบปจจัยระยะหางจากโรงสีขาว
S1

S2

S3

S4

S1 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.8882 2.5508 1.7411 2.4082 3.0314 2.5508 3.5652 4.5731
S2 0.3920 0.5296 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.7411 2.4082 1.1487 2.1689 3.1777
S3 0.3299 0.4152 0.5743 0.4152 0.5743 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.2457
N

0.2187 0.2805 0.3920 0.3147 0.4611 0.8706 0.8027 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

n=4
max =4.1113

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

1.2 ปจจัยระยะหางจากถนนสายหลัก
ตารางที่ 4 แสดงผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบปจจัยระยะหางจากถนนสายหลัก
S1

S2

S3

S4

S1 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.6438 2.0477 1.7411 2.4082 3.0314 1.6438 2.7019 3.7279
S2 0.4884 0.6084 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.3195 1.5518 1.0000 1.1487 1.2457
S3 0.3299 0.4152 0.5743 0.6444 0.7579 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.2457
N

0.2682 0.3701 0.6084 0.8027 0.8706 1.0000 0.8027 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

n=4
max =4.0655

R.I.=0.89 จากตารางของ Saaty
C.I.=0.0218
C.R.=0.0243 < 0.09 ok
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1.3 ปจจัยระยะหางจากถนนสายรอง
ตารางที่ 5 แสดงผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบปจจัยระยะหางจากถนนสายรอง
S1

S2

S3

S4

S1 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.6438 2.0477 1.5157 2.2206 2.8619 1.5157 2.5508 3.5652
S2 0.4884 0.6084 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.2457 1.0000 1.1487 1.2457
S3 0.3494 0.4503 0.6598 0.8027 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.2457
N

0.2805 0.3920 0.6598 0.8027 0.8706 1.0000 0.8027 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

n=4
R.I.=0.89 จากตารางของ Saaty
C.I.=0.0204
C.R.=0.0227< 0.09
max =4.0613
หมายเหตุ : ผลการคํานวณจากโมเดลมีทศนิยมมากกวา 2 ตําแหนง

ภาพที่ 4 แผนที่ผลการกําหนดฟงกชันความเปนสมาชิกของฟซซี่
ที่มา : ภาพแผนที่วาดดวยโปรแกรม Arcgis เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ หองปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. ผลการกําหนดคานํ้าหนักของปจจัยจากการวิเคราะหดวยวิธี FAHP
นําผลการวิเคราะหความเปนสมาชิกแบบสามเหลี่ยม (TMF) ระหวางปจจัยไปทํา การสังเคราะห
ผลลัพธฟซซี่ โดยนําผลลัพธที่ไดนั้นมาวิเคราะหหา Degree of Possibility และหา Degree of Possibility
สําหรับ Convex Fuzzy Number จากนั้นทําการ Normalization คานํ้าหนักเพื่อใหไดคาคะแนนในแตระดับ
ระดับความเหมาะสมของปจจัย ไดผลการศึกษาดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงคานํ้าหนักของปจจัยการขนสงที่ไดจากการวิเคราะหดวยวิธี FAHP
Fuzzy Number
lower
middle
Upper
ระยะหางจากโรงสีขาว
0.2445
0.4601
0.8094
ระยะหางจากถนนสายหลัก
0.2051
0.3770
0.6875
ระยะหางจากถนนสายรอง
0.1088
0.1629
0.2938
หมายเหตุ : การวิเคราะหดวยวิธี FAHP แสดงทศนิยมมากกวา 2 ตําแหนง
ปจจัยบงชี้

Normalized weights
0.5040
0.4240
0.0720

หลังจากที่ไดใหคานํ้าหนัก (Weight) ปจจัยจากการวิเคราะหดวยตรรกศาสตรฟซซี่รวมกับ
การวิเคราะหแบบลําดับชัน้ เชิงวิเคราะห จากนัน้ ทําการสรางแผนทีศ่ กั ยภาพของทีด่ นิ โดยวิธกี ารซอนทับชัน้ ขอมูล
(Overlay) แบบ Weight Overlay ระหวางปจจัยการเขาถึงกับปจจัยผลผลิตในโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร (GIS) โดยมีคา คะแนนความเหมาะสมรวมของแตละหนวยทีด่ นิ จะมีคา อยูใ นชวง 0-1 และนํามาสราง
แผนที่ศักยภาพที่ดินโดยจัดลําดับคาคะแนนดังนี้
ศักยภาพสูง
ศักยภาพปานกลาง
ศักยภาพนอย
ศักยภาพนอยที่สุด

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

0.000607628 - 0.096929513
0.096929513 - 0.173260063
0.173260063 - 0.273216735
0.273216735 - 0.464043111

2. ผลการวิเคราะหศกั ยภาพของพืน้ ทีด่ า นการขนสงในเขต 8 อําเภอตอนบนของจังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ศักยภาพสูง เปนบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ดานการขนสงขาวเปลือกอยูในระดับสูง
พบวามีพื้นที่รวมทั้ง 8 อําเภอประมาณ 451.84 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 16.44 ของพื้นที่ทั้งหมด
เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงพบวาพื้นที่สวนใหญอยูในเขตอําเภอคง คิดเปนรอยละ 48.57
ของพื้นที่ศักยภาพสูงทั้งหมด รองลงมา ไดแก อําเภอบัวใหญ คิดเปนรอยละ 20.68 และอําเภอโนนแดง คิดเปน
รอยละ 16.70 ตามลําดับ โดยอําเภอที่ไมมีศักยภาพในระดับสูงเลยคือ อําเภอประทาย
พืน้ ทีศ่ กั ยภาพปานกลาง เปนบริเวณพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพเชิงพืน้ ทีด่ า นการขนสงขาวเปลือกอยูใ นระดับ
ปานกลาง พบวา มีพื้นที่รวมทั้ง 8 อําเภอประมาณ 697.47 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 25.38 เมื่อพิจารณา
เฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพปานกลาง พบวาพื้นที่สวนใหญอยูในเขตอําเภอคง คิดเปนรอยละ 25.77 ของพื้นที่
ศักยภาพปานกลางทั้งหมด รองลงมา ไดแก อําเภอประทาย คิดเปนรอยละ 19.02 และอําเภอบานเหลื่อม
คิดเปนรอยละ 12.25 ตามลําดับ
พืน้ ทีศ่ กั ยภาพนอย เปนบริเวณพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพเชิงพืน้ ทีด่ า นการขนสงขาวเปลือกอยูใ นระดับนอย
พบวามีพนื้ ทีร่ วมทัง้ 8 อําเภอประมาณ 910.28 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 33.13 เมือ่ พิจารณาเฉพาะพืน้ ที่
ที่มีศักยภาพนอยสวนใหญอยูในเขตอําเภอบัวใหญ คิดเปนรอยละ 24.65 ของพื้นที่ศักยภาพนอยทั้งหมด
รองลงมา ไดแก อําเภอคง คิดเปนรอยละ 16.32 และอําเภอประทาย คิดเปนรอยละ 13.56 ตามลําดับ
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พืน้ ทีศ่ กั ยภาพนอยทีส่ ดุ เปนบริเวณพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพเชิงพืน้ ทีด่ า นการขนสงขาวเปลือกอยูใ นระดับ
นอยที่สุด พบวามีพื้นที่รวมทั้ง 8 อําเภอประมาณ 688.34 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 25.05 เมื่อพิจารณา
เฉพาะพื้นที่ ที่มีศักยภาพนอยที่สุดสวนใหญอยูในเขต อําเภอประทาย คิดเปนรอยละ 40.50 รองลงมา ไดแก
อําเภอแกงสนามนาง คิดเปนรอยละ 16.94 และอําเภอบัวใหญ คิดเปนรอยละ 14.70 ดังแสดงในตารางที่ 7-8
และแสดงการกระจายเชิงพื้นที่ของระดับศักยภาพดังภาพที่ 5
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่
ระดับศักยภาพ
ศักยภาพสูง
ศักยภาพปานกลาง
ศักยภาพนอย
ศักยภาพนอยที่สุด
รวม

เนื้อที่ (ตารางกิโลเมตร)
451.84
697.47
910.28
688.33
2,747.94

รอยละ
16.44
25.38
33.13
25.05
100

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ในดานการขนสงเปรียบเทียบระหวาง 8 อําเภอ
อําเภอ
คง
บานเหลื่อม
บัวใหญ
ประทาย
แกงสนามนาง
โนนแดง
บัวลาย
สีดา
รวม
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สูง
48.57
0.49
20.68
0.00
4.56
16.70
4.63
4.36
100.00
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ศักยภาพของพื้นที่ (รอยละ)
ปานกลาง
นอย
25.77
16.32
12.25
5.69
11.90
24.65
19.02
13.56
8.66
13.23
5.79
5.47
4.63
12.99
11.98
8.09
100.00
100.00

นอยที่สุด
14.53
11.86
14.70
40.50
16.94
0.03
0.62
0.81
100.00

ภาพที่ 5 แผนที่แสดงระดับศักยภาพเชิงพื้นที่ดานการขนสงขาวเปลือก
ที่มา : ภาพแผนที่วาดดวยโปรแกรม Arcgis เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ หองปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อภิปรายผล
จากการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ดานการขนสงขาวเปลือกไปยังโรงสีขาวในเขต 8 อําเภอตอนบนของ
จังหวัดนครราชสีมา ดวยกระบวนการลําดับชัน้ เชิงวิเคราะหแบบฟซซี่ (FAHP) รวมกับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร (GIS)
พบวา ปจจัยทีม่ คี า นํา้ หนักมากทีส่ ดุ คือ ปจจัยระยะหางจากโรงสีขา ว ซึง่ หมายถึงปจจัยนัน้ มีความสําคัญมากทีส่ ดุ
ในการศึกษาศักยภาพเชิงพืน้ ทีด่ า นการขนสง เพราะระยะหางจากโรงสีขา วมีผลโดยตรงตอตนทุนคาขนสงและระยะ
เวลาในการขนสงสินคา กลาวคือ หากมีระยะหางมากยิง่ ทําใหมตี น ทุนคาขนสงสูงขึน้ ดังที่ สนัน่ เถาชารี และ ระพีพนั ธ
ปตาคะโส (2555) ไดวเิ คราะหตน ทุนโลจิสติกสดว ยวิธตี น ทุนฐานกิจกรรม มาวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส
และโซอปุ ทานขาว ซึง่ ตนทุนโลจิสติกสทเี่ กิดในแตละกลุม ของโซอปุ ทานขาวมีความแตกตางกันแตตน ทุนโลจิสติกส
ทีม่ มี ลู คามากของเกือบทุกกลุม คือ ตนทุนการขนสง ดังนัน้ จึงควรมุง เนนการบริหารจัดการการขนสง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบโลจิสติกสและโซอปุ ทานขาว จากผลการศึกษาพืน้ ที่ 8 อําเภอ พบวาพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพดานการขนสง
อยูใ นระดับสูง คิดเปนรอยละ 16.44 โดยพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพสูง สวนใหญอยูใ นเขตอําเภอคง บัวใหญและโนนแดง
เนื่องจากอําเภอคง บัวใหญและโนนแดง มีจํานวนโรงสีหลายแหงในพื้นที่และตําแหนงที่ตั้งของโรงสีตั้งอยูติด
ถนนสายหลัก การทีม่ โี รงสีซงึ่ คือ แหลงรับซือ้ ขาวหลายแหงตัง้ อยูใ นพืน้ ทีส่ ง ผลใหระยะหางระหวางจากโรงสีขา ว
กับพื้นที่เพาะปลูกอยูไมไกลกันมากนัก สวนพื้นที่ศักยภาพนอยที่สุด สวนใหญเปนพื้นที่ตอนบนของอําเภอ
ประทายและบางสวนของอําเภอแกงสนามนาง ทีม่ รี ะยะหางจากโรงสีมากและมีระยะทางไกลจากถนนสายหลัก
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ขอเสนอแนะ
เพื่อยกระดับศักยภาพดานการขนสงขาวใหเพิ่มมากขึ้น ควรพิจารณาเพิ่มโรงสีหรือสถานที่รับซื้อ
ขาวเปลือกในเขตพื้นที่ตอนบนของอําเภอประทายและบางสวนของอําเภอแกงสนามนาง เพื่อรองรับผลผลิต
ในพืน้ ทีแ่ ละเพิม่ ความสะดวกใหกบั เกษตรกรในพืน้ ทีด่ งั กลาว อีกทัง้ ยังสามารถนําแนวทางการวิเคราะหศกั ยภาพ
เชิงพื้นที่ดานการขนสงขาวมาประยุกตใชกับสินคาเกษตรอื่นที่สําคัญของจังหวัด เชน มันสําปะหลังและออย
แผนที่ตาง ๆ ที่ไดจากฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรระดับอําเภอรวมถึงแผนที่ระดับศักยภาพของพื้นที่
สามารถนําไปใชเปนสื่อพื้นฐานที่อธิบายถึงบริบทชุมชนในดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมได
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงคเพื่อ ศึกษาบริบทและปญหาของผูสูงอายุในชุมชนหมูบานหัวสะพาน
ตําบลบานยาง อําเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย และ สรางสรรครูปแบบกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
และชุดการแสดงนาฏยประดิษฐพื้นบานสําหรับทองถิ่นชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
โดยใช ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส  ว นร ว ม กลุ  ม เป า หมายเป น ผู  สู ง อายุ ช าย-หญิ ง ในชุ ม ชน
บ า นหั ว สะพานจํ า นวน 60 คน เก็ บ ข อ มู ล แบบวิ ธี ผ สมผสานระหว า งวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและการวิ จั ย
เชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสรางสําหรับรวบรวมขอมูล และ
แบบประเมินเพื่อวัดความสุขของผูสูงอายุ
ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุในชุมชนถูกทิ้งใหอยูบานเพียงลําพัง แตชุมชนมีทุนทางวัฒนธรรมที่ดี ผูวิจัย
จึงสรางสรรคบทสรภัญญะ พรอมกับออกแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหว 4 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมเพลงนําพา
กิจกรรมทาพื้นฐาน กิจกรรมประสานทวงที กิจกรรมมีลีลางามสงาผูสูงวัย และสรางสรรคชุดการแสดง
นาฏยประดิษฐพื้นบาน 1 ชุด ไดแก ฟอนบูชาหลวงปูขาว โดยใชลักษณะการออกแบบทารําแบบเลาเรื่อง
ตามประวัติของหลวงปูขาวเพื่องายตอการจดจําและกระตุนความสนใจตอผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม
มีความกระตือรือรนและแสดงอารมณสนุกสนานตลอดการทํากิจกรรมเคลือ่ นไหว และจากการทําแบบประเมิน
พบวา ระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกดาน
คําสําคัญ : ผูสูงอายุ, สงเสริมสุขภาพ, กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม, ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน

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
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to promote the elderly health by using the participatory action research methodology.
The target group consisted of 60 male and female elderly in Hua Sapan Village Community.
The data were collected by employing quantitative and qualitative research method.
The instruments used in the research were: Unstructured Interview Form And the
evaluation form to measure the happiness of the elderly.
The results from the study showed that the elderly in the community were left
to live at home. However, there is a good cultural capital in the community. The researcher
then developed the 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 to tell the legend of Luang Pu Khao, so it was easy
for the elderly to remember and get the elderly interest. the elderly participated
in the activities with enthusiasm and enjoyment throughout these motor activities.
And from the results derived from the assessment forms showed that the elderly
quality of life level, 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

บทนํา
สถานการณทางประชากรของไทยพบวาโครงสรางทางประชากรของไทย เปนสังคมผูสูงอายุ ตั้งแตป
พ.ศ. 2548 และในอีกประมาณ 3 ปขางหนา หรือป 2564 ประเทศไทยจะเขา “สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ”
(Complete aged society) ทําใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลในเรื่องตางๆ เตรียมวางแผน
รองรับทั้งดานการรักษาพยาบาล การเตรียมการออมเพื่อวัยผูสูงอายุซึ่งประเทศจะพบกับภาระในอนาคต
อันใกลนี้ และสงผลตอระดับครอบครัว ชุมชน เพราะวัยแรงงานกับวิถีการทํามาหากินในปจจุบันจะทําให
ไมมีเวลาดูแลผูสูงอายุไดอยางเต็มที่ และขอมูลจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่ไดรายงานไว ดวยจํานวนที่เพิ่มขึ้นของวัยผูสูงอายุจึงเปนประเด็นทาทายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยมาก ในป 2557 มีคนวัยแรงงานอายุ 15-59 ป 4.30 คน ตอผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปหนึ่งคน
แตในอนาคต ป 2573 หรืออีกเพียงแค 16 ปขางหนาเราจะมีคนในวัยแรงงานเพียง 2 คน ตอผูสูงอายุ 1 คน
เทานั้น นอกจากนี้รายงานยังไดระบุขอมูลขนาดครอบครัวที่เล็กลงและผูสูงอายุ จะอยูตามลําพังคนเดียว
เพิ่มมากขึ้นซึ่งสาเหตุก็มาจากขนาดของครัวเรือนไทยไดเล็กลงเหลือเพียง ครัวเรือนละ 3 คน นับเปนปญหา
ที่เปนวาระแหงชาติที่ตองเรงศึกษาหาขอมูล
ในพื้นที่ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย เปนอีกพื้นที่ที่มีสภาพวิถีชีวิตที่วัยทํางาน
ตองเดินทางเขาไปทํางานในเมือง ทําใหผูสูงอายุสวนใหญถูกปลอยทิ้งใหอยูบานอยางโดดเดี่ยว อางวาง
ขาดคนดูแลเอาใจใส สงผลกระทบตอสภาพรางกายและจิตใจ (รัศมี เชาวระกํา, สัมภาษณ, 25พฤศจิกายน
2559) โดยเฉพาะจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนในงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการวิจัยรวมกับ
องค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น เครื อ ข า ย และนั ก วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย ในวั น ศุ ก ร ที่
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25 พฤศจิกายน 2559 พบวา การดูแลผูสูงอายุดานการสงเสริมสุขภาพเปนประเด็นสําคัญที่หนวยงาน
ใหความสนใจโดยพยายามจัดกิจกรรมรวมกลุมเพื่อใหผูสูงอายุไดมีกิจกรรมทํารวมกัน หากแตยังขาดการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและขาดกิจกรรมที่หลากหลาย
จากลักษณะเฉพาะของพื้นที่วิจัย พบวา ชุมชนบานหัวตะพาน ตําบลบานยางเปนชุมชนมีความผูกพัน
กับศาสนาและมีประเพณีดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบตอกันมา โดยมีศูนยกลางความเชื่อและความศรัทธา ที่ชาวบาน
ใหความเคารพสักการะ ไดแก หลวงพอขาว วัดเทพรังสรรค ดังนั้นในเทศกาลงานบุญตาง ๆ จึงมีการรวมกลุม
ของผูสูงวัยมาประกอบกิจกรรมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ดานการทําบายศรี และ
การขับบทสรภัญญะ โดยมีประเพณีสําคัญที่ขึ้นชื่อคือ งานปดทองหลวงปูขาว ซึ่งจัดขึ้นในชวงระหวางวันที่
1-3 มกราคม ของทุกป กิจกรรมดังกลาวลวนแตไดรับความสนใจจากผูสูงอายุในหมูบาน เพราะนอกจาก
จะไดเขารวมงานบุญประเพณีแลวก็ยังไดพบปะสังสรรคกันระหวางกลุมผูสูงอายุดวยกันเองอีกดวย การนํา
ศักยภาพความเปนทองถิ่นอีสานมาพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหมีความเหมาะสมกับแตละบริบทชุมชน
จึ ง เป น แนวทางที่ ค ณะนั ก วิ จั ย สนใจ และเกิ ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด ในการสร า งกิ จ กรรม
เพื่อสงเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดรับกับแนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุที่องคการบริหารสวตําบลบานยาง
ที่ตองการสรางกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อมาใชในหลักสูตรการเรียนรูของผูสูงอายุ
จากความสําคัญของตน ผูวิจัย จึงสนใจในการหาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
โดยจัดกิจกรรมทีเ่ นนการออกกําลังกายและการผอนคลายความเครียดดวยนาฏศิลปพนื้ บาน โดยมีการออกแบบ
ทาทางการเคลื่อนไหวในรูปแบบงาย ๆ สงเสริมการเคลื่อนไหวของรางกายใหเหมาะสมกับชวงอายุ พรอมทั้ง
นํ า เสนอวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ สร า งสรรค เ ป น ผลงานการแสดงนาฏยประดิ ษ ฐ ชุ ด ใหม เ ฉพาะกลุ  ม
ทีน่ อกจากจะเปนกิจกรรมในกลุม ผูส งู อายุแลว ก็ยงั เกิดประโยชนตอ สังคมในดานการสืบสานวัฒนธรรมพืน้ บาน
ซึ่งเปนภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมที่ผูสูงอายุเขาถึงไดโดยงาย และเปนพื้นที่ใหผูสูงอายุไดแสดงออก
เพื่อสรางประโยชนใหสังคม ซึ่งเปนกระบวนการสงเสริมผูอายุตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) มีทิศทาง
สงเสริมใหผูสูงอายุไดมีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ ใหมีรายไดในการดํารงชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุซึ่งประกอบดวย คุณภาพชีวิตดานกาย ใจ สังคมและเศรษฐกิจ จึงเปน
ประเด็นที่มีความสําคัญ ขณะเดียวกันการบูรณาการศาสตรทางวิชาการเพื่อใหเกิดประโยชนตอการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในดานวัฒนธรรม และใชกระบวนการมีสวนรวมทั้งนักวิชาการ นักศึกษา ชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพผูส งู อายุใหมสี ขุ ภาพกายและสุขภาพใจทีด่ อี ยางยัง่ ยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทและปญหาผูสูงอายุในชุมชนบานหัวสะพาน ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย
2. เพื่ อ หาแนวทางในการจั ด กิ จ กรรมด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น บ า นที่ ส  ง เสริ ม สุ ข ภาพแก ผู  สู ง อายุ
และสรางสรรครูปแบบกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและชุดการแสดงนาฏยประดิษฐพื้นบาน 1 ชุด
ที่ เ ป น รู ป แบบเฉพาะของท อ งถิ่ น และเหมาะสมกั บ การส ง เสริ ม สุ ข ภาพของผู  สู ง อายุ ตํ า บลบ า นยาง
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
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ประโยชนของการวิจัย
1. ทราบถึงบริบทและปญหาของผูสูงอายุในชุมชน ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
2. เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพืน้ บานทีผ่ า นกระบวนการลงพืน้ ทีว่ จิ ยั แบบมีสว นรวม
ที่สงเสริมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ หมูบานหัวตะพาน ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
3. มีผลงานการสรางสรรคกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และ
มีชุดการแสดงนาฏยประดิษฐพื้นบาน 1 ชุด ที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
4. ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมคุณภาพชีวิตดานกาย ดานจิตใจ และดานสังคมจากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมตามกระบวนการของกรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ พื้นที่
ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีวิธีการดําเนิน
งานวิจัยดังนี้
1. กลุมเปาหมาย
กลุมผูสูงอายุในพื้นที่ชุมชนหมูบานหัวสะพาน ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
ที่มีอายุระหวาง 55-75 ป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จํานวน 60 คน เปนกลุมผุสูงอายุที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม
โดยผานความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบลบานยาง ในชวงเวลาระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เดือนมกราคม 2561
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วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย แบบสั ม ภาษณ ที่ ไ ม มี โ ครงสร า ง (Unstructured
interview) ใชรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อนํามาวิเคราะหสําหรับสรางสรรคกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
และผลงานนาฏยประดิษฐพื้นบาน ชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว และแบบประเมินความสุข ที่พัฒนามาจาก
แบบวัดความสุขของกรมสุขภาพจิต และแบบวัดคุณภาพชีวิตของกรมอนามัย เพื่อประเมินผลหลังเขารวม
กิจกรรม
3. กระบวนการดําเนินงานวิจัย
งานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
พื้นที่ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางผูวิจัย
โดยนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการใหเกิดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน มีการดําเนินกระบวนการ
วิจัยโดยแบงออกเปน 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 สรางโจทยงานวิจัยรวมกับชุมชน ในการสรางโจทยงานวิจัย ผูวิจัยเริ่มกระบวนการ
ในการเลือกพื้นที่ การสรางโจทย และพัฒนาโจทยจนกระทั่งกลายมาเปนงานวิจัย โดยมีขั้นตอน คือ การสํารวจ
ขอมูลทองถิ่นเบื้องตน โดยพิจารณาจากปญหาของชุมชนในทองถิ่น การประสานงานกับผูเกี่ยวของเพื่อหา
ขอมูลเบือ้ งตนจากบริบทตาง ๆ ของชุมชน และการกําหนดทิศทางของโจทยงานวิจยั ทีส่ อดคลองกับความสนใจ
ระยะที่ 2 เก็บขอมูลเอกสารและขอมูลเชิงพื้นที่ การเก็บขอมูลแบบวิธีผสมผสานระหวางวิธีวิจัย
เชิ ง ปริ ม าณและการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยผู  วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การประสานงานกั บ ชุ ม ชน และลงเก็ บ ข อ มู ล
โดยประสานกับหนวยงานหลักที่มีหนาที่เกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบานยาง
จากนั้นจึงลงพื้นที่เพื่อเขาแนะนําตัว และชี้แจงความเปนมาของโครงการ กับนายกองคการบริหารสวนตําบล
บานยาง นายกฤตเมศ เสาไธสง จากนัน้ จึงจัดเวทีพบผูน าํ ชุมชน ผูน าํ กลุม ผูส งู อายุของหมูบ า น นักวิชาการทองถิน่
ปราชญชาวบาน เพื่อสัมภาษณ ความคิดเห็นและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และความสนใจของผูส งู อายุ เพือ่ นํามาเปนขอมูลสําหรับการออกแบบกิจกรรมดานวัฒนธรรม
และคนหากิจกรรมที่เหมาะสม
ระยะที่ 3 วิเคราะหขอ มูลเพือ่ สรางสรรคกจิ กรรมดานศิลปวัฒนธรรมและชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ
พื้นบาน ชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อหาจุดเดนของภูมิปญญาทองถิ่น และบูรณาการ
กับความตองการและความสนใจของชุมชน โดยในขั้นตอนนี้ไดผานการประชุมเพื่อวิเคราะหขอมูลรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยพี่เลี้ยง รวมถึงการนําขอมูลเขารับคําชี้แนะจากผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นเขาสูกระบวนการ
สรางสรรคกจิ กรรมดานศิลปวัฒนธรรมพืน้ บาน ทีเ่ หมาะกับการเคลือ่ นไหวของผูส งู วัยในชุมชน ประกอบไปดวย
กิจกรรมการสรางสรรคบทรองสรภัญญะ กิจกรรมการเคลือ่ นไหวดานศิลปวัฒนธรรม 4 กิจกรรม ซึง่ เปนขัน้ ตอน
ในการสรางความผอนคลายและเตรียมความพรอมของรางกายผูสูงอายุ กระตุนใหเกิดการเคลื่อนไหว การจับ
จังหวะดนตรี และฝกฝนทารําพื้นฐาน พรอมทั้งสรางสรรคชุดการแสดงนาฏยประดิษฐพื้นบาน ชุด ฟอนบูชา
หลวงปูข าว ไดแนวคิดในการสรางสรรคทา รํามาจากเรือ่ งราวของประวัตหิ ลวงปูข าว ซึง่ เลาสืบกันมาวาในปหนึง่
ฝนแลง นายอําเภอเมืองพุทไธสงในขณะนั้นนิมิตฝนถึงพระพุทธรูปองคหนึ่งตั้งอยูกลางแจง จึงสืบหาและมาพบ
หลวงปูขาว จึงเรี่ยไรเงินผูมีจิตศรัทธาสรางเปนศาลาเพื่อประดิษฐานหลวงปูขาวชั่วคราว เมื่ออัญเชิญหลวงปู
เขามาในศาลาเรียบรอย ฝนก็ตกลงมาทันที ชาวบานจึงเชื่อวาเปนเพราะอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยของหลวงปูขาว
ที่บันดาลใหฝนตก
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ระยะที่ 4 นํางานวิจัยลงสูชุมชน การนําผลงานวิจัยลงพื้นที่และใชกับกลุมผูสูงอายุ ไดรับความ
รวมมือนักวิชาการทองถิ่น ในการใหนํากิจกรรมบรรจุอยูในคาบการเรียนการสอนดานสงเสริมสุขภาพ
แกผูสูงอายุ ของโรงเรียนผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลบานยาง พรอมทั้งปรับเปลี่ยนทารําใหเขากับ
ความถนัดของผูสูงวัยและฝกซอมใหเกิดความสวยงาม พรอมเพรียง และประเมินผลกิจกรรม
ระยะที่ 5 ถอดบทเรียน โดยจัดเวทีถอดบทเรียน ซึ่งประกอบดวย ผูวิจัย นักวิชาการทองถิ่น
ผูนําชุมชน ผูสูงอายุ และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวัตถุประสงค
กระบวนการดําเนินงาน การปฏิบัติงานและผลงานวิจัยที่สงผลตอชุมชน จากนั้นจึงสรุปบทเรียนและนําเสนอ
คืนทองถิ่นเพื่อผลักดันสูระดับนโยบายผูสูงอายุในระดับพื้นที่

ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
พื้นที่ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย มีดังนี้
1. บริบทและปญหาของผูสูงอายุในพื้นที่ชุมชนบานหัวตะพาน ตําบลบานยาง พบวา สมาชิกสวนใหญ
ในครอบครัวซึ่งเปนวัยทํางานตองเดินทางไปทํางานตางจังหวัดเพื่อหารายไดเลี้ยงชีพ ไมมีเวลาใหการดูแล
ผูสูงอายุ ทําใหกลุมผูสูงอายุมีอาการซึมเศรา แตเนื่องจากเปนชุมชนมีความผูกพันกับศาสนาและมีประเพณี
ดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบตอกันมา โดยมีศูนยกลางความเชื่อและความศรัทธา ที่ชาวบานใหความเคารพสักการะ
ไดแก หลวงปูขาว วัดเทพรังสรรค จึงมีผูสูงวัยบางกลุมมารวมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรมดานภูมิปญญา
และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ดานการทําบายศรี และการขับบทสรภัญญะ ในเทศกาลงานบุญตาง ๆ
ที่ชุมชนจัดขึ้น และจากความสนใจของกลุมผูสูงอายุ จึงทําใหหนวยงานทองถิ่นพยายามสนับสนุนใหเกิด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยไมตองรอตามงานเทศกาลเพียงอยางเดียว หากแตยังคงขาด
กิจกรรมที่เปนระบบและตอเนื่อง
2. กระบวนการทํางานวิจัยเปนการแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
ที่มาจากความตองการของชุมชน โดยเกิดกระบวนการสรางสรรคชุดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่เปน
รูปแบบเฉพาะของทองถิ่นและเหมาะกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุ แสดงผลการวิจัยไดดังนี้
2.1 บทสรภัญญะประวัติหลวงปูขาว วัดเทพรังสรรค
บัดนี้จักไดกลาว
ตํานานหลวงปูขาวที่บานหัวสะพาน
สถิตวัดเทพรังสรรค
เปนพระพุทธรูปสําคัญอยูคูบานคูเมือง
ตั้งแตปสองพันสี่รอยสิบสอง
พวกพอแมพี่นองยายมาจากบานเม็กดํา
ไดพาลูกหลานทําสรางวัดวาอาราม
ยายมาตั้งบานเพื่อทํากสิกรรม
จนถึงปสองพันสี่รอยสี่สิบเจ็ด
จึ่งไดโฮมบุญเฮ็ดหลอองคหลวงปูเปนพระประธาน
นานตอมาสองพันหารอยผาน
จนถึงประมาณปลายไดยี่สิบเจ็ดป
ประชาชนจึงพากันเห็นดี
บูรณอุโบสถทันทีเพื่อใหเกิดความสวยงาม
แตติดปญหาคือวาองคหลวงปู
เพิ่นติดแนนอยูกับฐานพระมาชานาน
จึงพากันแตงเครื่องสมมาโองการ นิมนตเซาะออกจากฐานไปตั้งไวกลางวัดเรา
ในปนั้นฝนบตกดินแหงผาก
เกิดความทุกขยากเดือดรอนไปทั่วดินแดน
นายอําเภอพุทไธสงสงคนแคน
นิมิตประหลาดเหลือแสนเห็นพระอยูกลางอาราม
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ออกติดตามหาเพื่อสิแกไขไดทัน ในนิมิตคืนนั้นตามมาเห็นอยูบานหัวสะพาน
จึงนําพาสมมาที่ลวงเกินทาน
แลวนิมนตยายมาเปนพระประธานในศาลาทันใด
ตอจากนี้ไปใหอุดมสมบูรณ
ฝนตกตองเพิ่มพูนบานเมืองเจริญขึ้นมา
คนทั้งหลายเห็นฤทธิ์พระปฏิมา
จึงขานนามวา “หลวงปูขาว” เลื่องลือ
กําหนดชื่อแลวจัดงานฉลอง
บอกบุญพวกพี่นองเดือนมกราของทุกป
จัดงานบูชารําลึกถึงบารมี
วันที่ 3 เดือนยี่มีงานที่บานหัวสะพาน
เจาอาวาสจัดงานทานเปนรองเจาคณะอําเภอ
มีพระครูโชติรสโกศลเดอทาน
หลวงพอพระครูรอทุกทานไปอยูเดอ ขอบารมีหลวงปูขาวใหเจอแตโชคลาภทุกคน
ขอขอบพระคุณทุกทานหลายลน ฟงตํานานหลวงปูข าวแลวทุกคนขอจงสุขกายสบายเอย
2.2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวดานศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวยชุดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 กิจกรรม “เพลงนําพา” เปนกิจกรรมที่เนนทักษะการฟงและสรางความผอนคลาย
แกผูสูงวัย โดยใชวิธีการเปดเพลงที่มีจังหวะหลากหลายทั้งเพลงลูกทุงและเพลงหมอลําที่ผูสูงวัยคุนเคย
แลวใหผูสูงอายุปรบมือตามจังหวะเพลง เมื่อสามารถจับจังหวะไดจึงเลื่อนการปรบมือ ไปตําแหนงดานซาย
ดานขวา ดานหลัง และดานหนา และลองเปดทํานองเพื่อใหปรบมือตามทิศทางที่ซอมไวและใหปฏิบัติ
เขากับทํานองเพลง เพือ่ ฝกประสาทสัมผัสการรับรูจ งั หวะและการเคลือ่ นไหวทีเ่ ขากับทวงทํานอง จากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ 1 เพลงนําพา พบวาผูสูงอายุมีความสนใจและมีสมาธิในการปฏิบัติทาปรบมือ รวมทั้งพยายาม
ในการปฏิบัติใหเขากับจังหวะดนตรี นอกจากนี้จะสังเกตไดวา ผูสูงอายุเกิดความรูสึกผอนคลายและสนุกสนาน
กับกิจกรรม แมจะมีการปรบมือผิดฝงจากกลุมก็เกิดเสียงหัวเราะอยูเสมอ
2.2.2 กิจกรรม “ทาพื้นฐาน” กิจกรรมนี้เนนการเคลื่อนไหวที่ชวยในการคลายกลามเนื้อ
และชวยยืดหยุนรางกายเพื่อเตรียมความพรอมในการรายรํา จึงมีการกําหนดทาทางเบื้องตนที่ใชเคลื่อนไหว
เพื่อสรางความคุนชินกับกลามเนื้อสวนตาง ๆ เชน แขน นิ้วมือ และการขยับเทา ประกอบเพลง จากนั้น
จึงการถายทอดทารําพื้นฐานแบบงาย ๆ ที่ตองใชในการแสดงนาฏศิลปพื้นบาน ไดแก ทาจีบควํ่า จีบหงาย
ทาตั้งวง และทายํ่าเทา โดยเนนสรางความเขาใจในทารําพื้นฐานและไมฝนรางกายของผูสูงอายุ จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมนี้พบวา ผูสูงอายุยังไมสามารถใชรางกายไดคลองแคลวในครั้งแรก แตมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ในครั้งตอไป สามารถปฏิบัติทารําไดดีขึ้นและยํ่าเทาตรงจังหวะมากขึ้น
2.2.3 กิจกรรม “ประสานทวงที”เปนกิจกรรมการนําเสนอบทรองสรภัญญะและการถายทอด
ทารําผลงานนาฏยประดิษฐพื้นบาน ชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว โดยเริ่มจากการใหผูสูงวัยนั่งปฏิบัติทารํา
ตามที่สาธิต โดยใชมือและแขน ใหเกิดความชํานาญและสามารถจดจําทารําได จากนั้นจึงเริ่มยํ่าเทาตามจังหวะ
2.2.4 กิจกรรม “มีลลี างามสงาผูส งู วัย”เปนกิจกรรมทีต่ อ เนือ่ ง โดยในกิจกรรมนีจ้ ะเนนฝกฝน
กระบวนทารํา พรอมทั้งปรับเปลี่ยนทารําใหเขากับความถนัดของผูสูงวัยและฝกซอมใหเกิดความสวยงาม
2.3 ผลงานชุดการแสดงนาฏยประดิษฐพื้นบานชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว เปนการสรางสรรค
กระบวนทารําแบบการเลาเรื่อง โดยไดแนวคิดในการเรียงรอยทารํามาจากประวัติของหลวงปูขาวเพื่อกระตุน
ใหผสู งู อายุเกิดความสนใจและสามารถจดจําทารําไดงา ยขึน้ และมีการสรางสรรคองคประกอบในการแสดงดังนี้
2.3.1 ดนตรีประกอบการแสดง ใชทํานองเพลงที่สรางสรรคและพัฒนามาจากทํานองลาย
มโหรีอีสาน บรรเลงโดยวงโปงลาง ซึ่งเปนวงดนตรีพื้นบานอีสานที่กลุมผูสูงอายุในชุมชนชื่นชอบและคุนชิน
เนื่องจากเปนกลุมผูสูงอายุที่อยูในกลุมชาติพันธุไทย-ลาว หนึ่งในสี่กลุมชาติพันธุของจังหวัดบุรีรัมย
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2.3.2 ลักษณะการแตงกาย ใชรูปแบบการแตงกายตามความนิยมของทองถิ่น เนื่องจาก
เปนผลงานนาฏยประดิษฐพื้นบานที่มีจุดประสงคหลักในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงวัยโดยการออกกําลังกาย
ผานกระบวนทารํา แตเนนใหเกิดความพรอมเพรียงในชุมชน ดังนั้นรูปแบบการแตงกายจึงเปนลักษณะ
เครื่องแตงกายโดยทั่วไปของชาวบานที่นิยมสวมใสในเทศกาลงานบุญประเพณี ประกอบดวย เสื้อลูกไมขาว
แขนสั้นและผาถุงยาว ซึ่งเปนผาทอมือของแตละครอบครัว มีทั้งผาฝายและผาไหมตามกําลังจัดหาของผูสูงอายุ

ภาพที่ 1 ลักษณะการแตงกายการแสดงนาฏยประดิษฐ ชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว ของกลุมผูสูงอายุตําบล
บานหัวสะพาน ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
ที่มา : ถายภาพเมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย
2.3.3 กระบวนทารําและรูปแบบการนําเสนอการแสดง เปนการนําเสนอการแสดงดวยการ
ใชทา รําสือ่ ความหมายตามเรือ่ งราวประวัตหิ ลวงปูข าว โดยเลาเรือ่ งตัง้ แตชาวบานเดินทางมาสักการะหลวงปูข าว
ชาวบานอัญเชิญหลวงปูขาวประดิษฐานในศาลา หลวงปูขาวบันดาลใหฝนตกนํ้าทาอุดมสมบูรณ และชาวบาน
แสดงความรื่นเริงยินดี เฉลิมฉลองที่อยูอยางรมเย็นดวยบารมีหลวงปูขาว ประกอบไปดวยทารํา 12 ทา
ลีลาทารําเปนการผสมผสานระหวางทารํานาฏศิลป ทารําพื้นบาน และทารําเลียนแบบทาทางธรรมชาติ
เนนทารําที่ผูสูงอายุสามารถเคลื่อนไหวไดงาย ไมซับซอน สามารถปฏิบัติไดโดยไมบาดเจ็บกลามเนื้อ และ
เนนทาทางการเคลื่อนไหวของอวัยวะและกลามเนื้อที่ตองใชบอย เชน แขน และขา เปนตน ซึ่งจากการ
สรางสรรคกระบวนทารําของผลงานการแสดงนาฏยประดิษฐพนื้ บาน ชุด ฟอนบูชาหลวงปูข าว สามารถวิเคราะห
รูปแบบกระบวนทารําหลักสูการเคลื่อนไหวเพื่อการออกกําลังกาย โดยแบงรูปแบบทารําออกเปน 2 กลุม
ไดแก 1) กลุมทารําเดี่ยว หมายถึง ทารําที่มีโครงสรางเดียวแมจะปฏิบัติซํ้าก็จะใชเพียงทาเดียว และ
2) กลุมทารําชุด หมายถึง ชุดทารําที่มี 2 โครงสรางขึ้นไป เปนนําทารําเดี่ยวมารําตอเนื่องกันและมีการปฏิบัติ
ซํ้าวนทาทั้งชุดสลับไปมา ซึ่งมีรายละเอียดของทารําดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 วิเคราะหรูปแบบกระบวนทารํา
รูปแบบกระบวนทารํา

การอธิบายทารํา

การเคลื่อนไหว

ความหมายของทารํา

ทารําเดี่ยว

ยํา่ เทาตามจังหวะดนตรีมอื ทัง้ สอง
กํ า หลวม ๆ แล ว แกว ง มื อ ไป
ขางเดียวกับเทาที่ยํ่า เริ่มจาก
ยํ่าเทาซาย แกวงมือไปทางซาย

- ฝ ก เคลื่ อ นไหวขา สือ่ ถึงการเดินทางของ
และการยํา่ เทาใหตรง ชาวบาน
จังหวะ
- ฝกการเคลื่อนไหว
แขน โดยการแกวงแขน
ไปทางซายและขวา

ทารําชุด

มื อ ซ า ยจี บ ส ง หลั ง มื อ ขวา
จีบหงายชายพกนับ 4 จังหวะ
จากนั้ น เลื่ อ นมื อ ทั้ ง สองขึ้ น
ดานหนา คลายมือออกเปนตัง้ วง
โดยมื อ ขวาตั้ ง วงบน มื อ ซ า ย
ลดวงลงมาอยู  ร ะดั บ อกอี ก
4 จั ง หวะ การปฏิ บั ติ ท  า จี บ
สลับกับปลอยเปนตั้งวงแบบนี้
เรียกวา 1 ชุดทา โดยทานีป้ ฏิบตั ิ
ทั้งหมด 8 ชุด

- ฝ ก เคลื่ อ นไหวขา สื่ อ ถึ ง การอั ญ เชิ ญ
และการยํา่ เทาใหตรง หลวงปู  ข าวเข า ไป
จังหวะ
ประดิษฐานในศาลา
- ฝกการเคลื่อนไหว
แขน โดยการแกวงแขน
ขึ้นบน - ลงลาง

ทารําเดี่ยว

หญิง : มือทั้งสองจีบเขาหาตัว - ฝกการเคลื่อนไหว สื่อถึงสายฝนที่ตกลง
โดยเริ่ ม ที่ มื อ ขวาจี บ ปรกข า ง ของข อ มื อ และการ มาจากปาฏิหาริยข อง
เกร็งกลามเนื้อแขน หลวงปูขาว
มือซายจีบหงายระดับเอว
ชาย : อยู  ซ  อ นหลั ง และเยื้ อ ง
มามองหนาหญิง มือซายจีบปรก
ขาง มือขวาจีบหงายระดับเอว
ทั้งนี้ในการปฏิบัติทารํานี้ ใหผู
แสดงทั้งชายและหญิงคอย ๆ
สายจีบไลระดับมือลงมาเสมือน
สายฝน ที่กําลังตก
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จากการสรางสรรคทารํา เมื่อนําลงถายทอดแกกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูสูงอายุชุมชน
บานหัวสะพาน ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จํานวน 60 คน และรวมกันประเมินทารายรําระหวางผูวิจัย
และนักวิชาการทองถิ่น พบวาในจํานวน 12 ทา มีทารําที่ผูสูงอายุปฏิบัติไมไดจํานวน 3 ทา ไดแก ทาที่ 5
ทาที่ 9 และทาที่ 10 ผูวิจัยจึงนําทารํากลับมาปรับปรุงแกไข โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานการออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงวัยที่ไมเนนการหักโหม ซึ่งสามารถสรุปเปนตารางการปรับทารําดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางการเปรียบเทียบและปรับทารํา
ทาที่ ทารําที่ดั้งเดิมที่ออกแบบ

178

ผลการปฏิบัติ

5

ปรับเปลี่ยนทารําจากเดิม มือทั้งสองขางมวนจีบ
เปนตั้งวงแลวคอยๆ เดาะขอมือขึ้น เปลี่ยนเปน
มื อ ทั้ ง สองตั้ ง วงขึ้ น มาเลยโดยไม ต  อ งม ว นจี บ
แลวขยับมือดันออกไปตามจังหวะโดยขยับมือ
4 จังหวะ แลวจึงหันไปทิศตรงขามสลับกันไปมา
ดานซายและดานขวา

9

ปรั บ เปลี่ ย นท า รํ า โดยท า รํ า เดิ ม ที่ ต  อ งใช ก าร
ก ม หลั ง และเงยหน า สลั บ ไปมาทํ า ให ผู  สู ง อายุ
ไมสามารถปฏิบัติได ปรับเปลี่ยนใหเคลื่อนไหว
เฉพาะมือจากขวาไปซายโดยไมตองกมตัว
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ทารําหลังการนําไปใช

ตารางที่ 2 (ตอ)
ทาที่ ทารําที่ดั้งเดิมที่ออกแบบ
ผลการปฏิบัติ
10
ปรับเปลี่ยนทารําจากทารํามีการเคลื่อนไหว
ซับซอน ทําใหผูสูงอายุปฏิบัติไมทันจังหวะ
เดิมเปนทาตั้งวงแขนตึงสงหลังและมวนจีบ
สงหลังจากนั้นจึงมาปลอยเปนตั้งวง ปรับ
เปลี่ยนใหจีบสงหลังแลวขึ้นมาปลอยเปนตั้ง
วง

ทารําหลังการนําไปใช

จากตารางพบวา กระบวนทารําทั้ง 3 ทา ที่ผูสูงอายุไมสามารถปฏิบัติได เปนทารําที่ตองใช
การพลิกหรือหมุนขอมือที่ซับซอนและมากเกินไป รวมทั้งทารํามีการใชรางกายที่กมตัวและเงยหนาสลับกัน
ในเวลาสั้ น ๆ ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด อาการวิ ง เวี ย น ผู  วิ จั ย จึ ง ปรั บ เปลี่ ย นท า รํ า ให มี ค วามง า ยมากขึ้ น แต ยั ง คงสื่ อ
ความหมายเดิม จากนั้นนําไปใชในกลุมผูสูงอายุอีกครั้ง พบวาสามารถปฏิบัติไดดีขึ้น และสามารถปฏิบัติไดตรง
ตามจังหวะ ทําใหผูสูงอายุมีความสนุกสนานไปกับเพลงและไมกังวลในการปฏิบัติทารํา
2.3.4 การประเมินผลหลังเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ภายหลังจากการทํากิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม ผูวิจัยไดทําการประเมินกิจกรรม โดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมและอารมณของผูสูงอายุ
ระหว า งการทํ า กิ จ กรรมและหลั ง การทํ า กิ จ กรรม และการทํ า แบบวั ด ความสุ ข ของกรมสุ ข ภาพจิ ต และ
แบบวัดคุณภาพชีวิตของกรมอนามัย พบวา ผูสูงอายุมีความกระตือรือรน และใหความสนใจในกิจกรรม
เปนอยางดี รวมทัง้ ใหความรวมมือในการฝกหัดการเคลือ่ นไหวรางกายดวยความตัง้ ใจ ในระหวางการทํากิจกรรม
ผู  สู ง อายุ มี ท  า ที ผ  อ นคลาย มี ร อยยิ้ ม และเสี ย งหั ว เราะตลอดกิ จ กรรม แม บ างส ว นจะมี ท  า ทางเหนื่ อ ย
จากการเคลือ่ นไหวตองนัง่ พัก แตกย็ งั รวมสนุกไปกับกิจกรรมโดยปรบมือใหกาํ ลังใจสมาชิกคนอืน่ ทีย่ งั ไมยอมนัง่ พัก
ซึ่ ง ในเวลาต อ มาแม มี เวลาพั ก ก็ ยั ง คงมี ผู  สู ง อายุ บ างกลุ  ม เรี ย กร อ งให เ ป ด เพลงเพื่ อ ต อ งการรํ า ต อ เนื่ อ ง
และจากการทําแบบประเมินสามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ กอนและหลังเขารวมกิจกรรม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ดานสุขภาพรางกาย
ดานจิตใจ
ดานสัมพันธภาพทาง
สังคม
ดานสิ่งแวดลอม
โดยรวม
*p < 0.05

ระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
Sig.
กอนโปรแกรม
หลังโปรแกรม
t
(1-tailed)
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
15.97 2.32 กลาง ๆ 17.15 2.40 กลาง ๆ -1.98
0.05*
17.85 2.16 กลาง ๆ 22.78 1.30
ดี -12.98 0.00*
10.10 3.29 กลาง ๆ 14.95 2.22
ดี -12.31 0.00*
25.37
69.28

2.35 กลาง ๆ 27.05
4.85 กลาง ๆ 81.93

2.06 กลาง ๆ -4.87
3.99 กลาง ๆ -3.15

0.00*
0.00*

จากตารางที่ 3 พบวาระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจ
ดานสัมพันธภาพทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู  สู ง อายุ สู ง ขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ในทุ ก ด า น
สวนระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม กอนเขารวมกิจกรรม กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในระดับกลาง ๆ ( =69.28)
และเมื่อหลังเขารวมกิจกรรมพบวาผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับกลาง แตมีแนวโนมสูงขึ้นเมื่อดูจาก
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต ( =81.93) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมกอนและหลัง
เขารวมกิจกรรม มีคาเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละ ระดับความสุขของผูสูงอายุ กอนและหลังเขารวมกิจกรรม
ระดับความสุข
ความสุขตํ่ากวาคนทั่วไป
ความสุขเทากับคนทั่วไป
ความสุขดีกวาคนทั่วไป
รวม

กอนโปรแกรม
จํานวน
รอยละ
13
21.67
22
36.67
25
41.67
60
100.00

หลังโปรแกรม
จํานวน
รอยละ
4
6.67
15
25.00
41
67.21
60
100.00

จากตารางที่ 4 พบวา ระดับความสุขของผูสูงอายุกอนเขารวมกิจกรรม มีความสุข
ตํ่ากวาคนทั่วไป จํานวน 13 คน (รอยละ 21.67) มีความสุขเทากับคนทั่วไป จํานวน 22 คน (รอยละ 36.67)
และมีความสุขดีกวาคนทั่วไป จํานวน 25 คน (รอยละ 41.67)และเมื่อผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมแลว พบวา
ผูสูงอายุมีความสุขตํ่ากวาคนทั่วไป จํานวน 4 คน (รอยละ 6.67) มีความสุขเทากับคนทั่วไป จํานวน 15 คน
180
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(รอยละ 25.00) และมีความสุขดีกวาคนทั่วไป จํานวน 41 คน (รอยละ 67.21) นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ
ผูอํานวยการโรงเรียน และผูอํานวยการกองสวัสดิการ องคการบริหารสวนตําบลบานยางที่เขามารวมทํา
กิจกรรมกับผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุที่ไดทํากิจกรรมไดกลับไปชักชวนใหเพื่อนบานมารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ทําใหในการกิจกรรมครั้งตอมามีผูสูงวัยเดินทางมารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

อภิปรายผล

โครงการวิจัยแนวทางการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในพื้นที่
ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทและปญหาผูสูงอายุในชุมชน
ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย และ เพื่อสรางสรรครูปแบบกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
และชุดการแสดงนาฏยประดิษฐพื้นบานสําหรับทองถิ่นชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
พื้นที่ชุมชนบานหัวสะพาน ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย โดยใชวิธีการดําเนินงานวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แบงออกเปน 5 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 สรางโจทยงานวิจัย ระยะที่ 2 เปนการ
เก็บขอมูลเอกสารและขอมูลเชิงพื้นที่ ระยะที่ 3 วิเคราะหขอมูลและสรางสรรคชุดกิจกรรม ระยะที่ 4
นําผลงานวิจัยลงพื้นที่และใชกับกลุมผูสูงอายุ รวมกับนักวิชาการทองถิ่น และระยะที่ 5 เปนการถอดบทเรียน
และสงผลงานวิจัยตอชุมชน จากวิธีดําเนินงานวิจัยดังกลาว สงใหเกิดผลวิจัยที่เปนสวนสําคัญของผลลัพธ
ในกระบวนการทํางานเพือ่ แสวงหาแนวทางในการสรางกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเพือ่ สงเสริมสุขภาพผูส งู อายุ
ซึ่งสามารถอภิปรายประเด็นสําคัญ ไดดังนี้
1. การศึกษาบริบทและปญหาผูสูงอายุในแงมุมของความสัมพันธกับชุมชนที่ชัดเจน เปนปจจัย
สําคัญในการสรางกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
เนือ่ งจากชุมชนบานหัวตะพานเปนชุมชนทีม่ ที นุ ทางวัฒนธรรมสูง เพราะประชากรในพืน้ ทีเ่ ปนกลุม
ชาติพันธุไทย ลาว ที่ใหความสําคัญกับเทศกาลและงานบุญรื่นเริงตามประเพณีสืบตอกันมา จึงทําใหเกิด
การสั่งสมของภูมิปญญาทองถิ่นดานงานศิลปวัฒนธรรม เชนการทําบายศรี การขับรองบทสรภัญญะ ตลอดจน
ความชื่นชอบในเสียงดนตรี และการรําพื้นบาน เปนตน จากความชื่นชอบดังกลาวสงผลใหกลุมผูสูงวัยในชุมชน
ที่ประสบปญหาดานความซึมเศรา หรือถูกปลอยใหอยูอยางโดดเดี่ยว ยอมเปดใจและสนใจในการใหความ
รวมมือการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งการใหความรวมมือในการใหขอมูลเพื่อตกผลึกเปนชุดกิจกรรม
และเต็มใจในการเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี สอดคลองกับการศึกษาของ งามจิตต จันทรสาธิต และ ธนาทิพ
ฉัตรภูศิ (2550, น. 168) เรื่องโครงการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายแบบทาโนราหประยุกต
โดยชมรมเครือขายผูสูงอายุ จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนเปนกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก เนื่องจาก
เปนการนําทารํานาฏศิลปพื้นบานที่ชุมชนชื่นชอบมาประยุกตใหเปนทวงทาการออกกําลังกายที่สนุกสนาน
ทําใหผูสูงอายุคุนเคยกับวัฒนธรรมและไมเกิดความเบื่อหนายอีกดวย นอกจากนี้การที่ชุมชนมีความเขมแข็ง
ทัง้ ดานหนวยงานระดับทองถิน่ และกลุม ผูน าํ ชุมชน นําโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลบานยาง มีความมุง มัน่
ในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น เห็ น ความสํ า คั ญ ของการดู แ ลผู  สู ง อายุ มี ค วามตั้ ง ใจช ว ยอํ า นวยความสะดวก
ในดานขอมูลและการประสานงาน รวมทั้งผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม มีความเขมแข็งและมุงมั่นที่จะ
พัฒนาสังคมผูสูงอายุ ทั้งยังเปนหลักสําคัญในการชวยประสานงานหนวยงานและกลุมชาวบานที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่ ทําใหการเก็บขอมูลมีความครอบคลุมและสมบูรณมากขึ้น นอกจากนี้หนวงงานทองถิ่นยังมีการ
ดําเนินงานจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุในชวงเวลาเดียวกับที่ทําโครงการวิจัย จึงเปนชองทางที่ทําใหมีกระบวนการ
ทํางานที่สอดรับกันระหวางหลักสูตรการเรียนรูของผูสูงอายุกับแนวทางการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
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2. กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและชุดการแสดงนาฏยประดิษฐพื้นบาน ชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว
เปนผลสําเร็จของกระบวนการวิจัยที่ใชในการแสวงหาแนวทางเพื่อสรางกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้น
บาน และเปนสวนสําคัญในการสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
โดยสามารถวิเคราะหไดจากผลลัพธของความสําเร็จที่สรุปผลจากการสังเกตพฤติกรรมของกลุม
ผู สู ง อายุ และการทํ า แบบประเมิน ความสุ ข ในการจัดกิจกรรมด า นศิล ปวัฒ นธรรมและการสร า งสรรค
ชุดการแสดงนาฏยประดิษฐพนื้ บานชุด ฟอนบูชาหลวงปูข าว ทีม่ กี ระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม
ระหวางผูวิจัย นักวิชาการทองถิ่น และกลุมผูสูงอายุ สงผลใหชุดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและ
ชุดการแสดงนาฏยประดิษฐพื้นบาน ชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว เปนกิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 3 ดาน ไดแก ดานกาย ดานใจและดานสังคม
ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 การสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุ โดยการพัฒนาคุณภาพดานกาย ผานกิจกรรมการออกกําลังกาย
ซึง่ การออกกําลังกายในผูส งู อายุเปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหรา งกายกระฉับกระเฉงและสามารถดํารงชีวติ อยางพึง่ พา
ตนเองไดยาวนานขึน้ โดยสังเกตไดวา ผูอ ายุทเี่ ขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ
พื้นบาน ชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว สามารถเคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลวมากขึ้น มีอารมณดี หัวเราะ
อยางสนุกสนาน รวมทั้งทานอาหารชวงพักกลางวันไดมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
(2559, น. 30-31) เรื่อง การออกกําลังกายในผูสูงอายุ พบวาการออกกําลังกายจะชวยใหรางกายสามารถ
ทําหนาทีไ่ ดอยางดีมคี วามคลองตัวและการทรงตัวทีด่ ขี นึ้ สงผลใหสขุ ภาพจิตดีมสี ขุ จากการหลัง่ สารเอนดอรฟน
และสอดคลองกับบทความของ สรีรรัตน สุกมลรัตน (2560, น. 73) ซึ่งกลาวถึงการเกิดประโยชน 9 ขอ
ที่ผูสูงอายุไดรับจากการออกกําลังกายไดแก การชะลอความแก ทําใหกระฉับกระเฉง ภูมิคุมกันทํางาน ปกติ
ไมเจ็บปวยงาย กลามเนื้อหัวใจแข็งแรง สูบฉีดโลหิตดีขึ้น ชวยควบคุมนํ้าหนักตัว กลามเนื้อประสานงานดีขึ้น
การทํางานของระบบทางเดินอาหารดีขึ้น ลดความเครียด และชวยใหนอนหลับสบาย
2.2 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยการพัฒนาคุณภาพดานจิตใจ เนื่องจากการแสดงชุดฟอน
บูชาหลวงปูขาว เปนการสรางสรรคที่เกิดจากความศรัทธาในหลวงปูขาว องคพระประธานในวัดเทพรังสรรค
ผนวกกับการนําเสนอเอกลักษณของศิลปวัฒนธรรมพืน้ บานซึง่ เปนเปนภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่ ทีช่ มุ ชนภาคภูมใิ จ
ดังนั้น การแสดงชุดนี้จึงมีคุณคาตอจิตใจใน 3 แงมุม ไดแก 1) ความปลื้มปติที่ไดนําเสนอเรื่องราวของสิ่ง
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไดแก ประวัติหลวงปูขาว 2) การซึมซับรับรูในความงดงามทางดานสุนทรียศาสตรที่มาจาก
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ไดแก กระบวนทารําพื้นบานและเสียงดนตรีโปงลาง และ 3) ความภาคภูมิใจ
ในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นตนเอง นอกจากนี้การเคลื่อนไหวที่มีดนตรีประกอบ มีสวนชวยในการฝกสมาธิ
ของผูสูงอายุ สังเกตไดวาในการทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ประกอบเพลงพื้นบาน ผูสูงอายุจะจดจอ
อยูการจับจังหวะของดนตรีและพยายามเคลื่อนไหวรางกายใหตรงตามจังหวะ สอดคลองกับการศึกษาของ
บุษกร บิณฑสันต (2553, น. 169) เรื่อง ดนตรีบําบัดพบวา ในปจจุบันมีผูนําดนตรีไปใชเพื่อประกอบ
การฝกสมาธิมากขึ้น เพราะดนตรีมีจังหวะที่สามารถยึดเกาะในการกําหนดจิตได
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วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

2.3 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยการพัฒนาคุณภาพดานสังคม จากความพึงพอใจและ
ความสุขที่ผูสูงอายุไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม สงผลใหทําใหผูสูงอายุที่ไดทํากิจกรรม
ไดกลับไปชักชวนใหเพื่อนบานมารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ทําใหในการกิจกรรมครั้งตอมามีผูสูงอายุเดินทาง
มารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากที่ตั้งเปาหมายไวจากเดิม 40 คน แตมาเพิ่มเปนจํานวน 59 คน ดังนั้นการออกแบบ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและผลงานการแสดงนาฏยประดิษฐ ชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว ที่สราง
ความสุขแกผูสูงอายุจึงเปนการสงเสริมคุณภาพดานสังคมของผูสูงอายุ ที่สงผลใหกลุมผูสูงอายุในชุมชน
บานหัวสะพานมีแรงจูงใจในการออกกําลังกาย ลดความเหงา และซึมเศรา สอดคลองกับการศึกษาของ
ปยภัทรเดช พระธรรม (2554, น. 143) เรื่องการออกกําลังกายที่เหมาะกับผูสูงอายุ โดยพบวา ประโยชน
จากการเขาสังคมในกลุมผูสูงอายุ เพื่อทํากิจกรรมหรืองานอดิเรกรวมกับคนอื่น จะสงผลใหลดความซึมเศรา
ความเบื่อหนาย อีกทั้งผูสูงอายุที่ไมประสบความสําเร็จในการพยายามออกกําลังกายคนเดียว หากมีการ
รวมกลุมก็จะมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น
จากความสําเร็จของกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ ชุดฟอน
บูชาหลวงปูขาว เปนการนําเสนอถึงบทบาทที่สําคัญของนาฏศิลปที่มีคุณคาตอสังคมมากกวาการสราง
ความบันเทิง สอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล วิรุฬหรักษ (2547, น. 14-21) เรื่องบทบาทของนาฏยศิลป
ในการดําเนินชีวิตของมนุษย ที่มีประเด็นสําคัญไดแก 1) การใชนาฏศิลปเพื่อการสื่อสาร 2) การใชนาฏศิลป
เพื่อบูชาหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3) การใชนาฏศิลปในการออกกําลังกาย 4)การใชนาฏศิลปเพื่อรักษาและ
เผยแพรเอกลักษณของชุมชน และ 5) การใชนาฏศิลปเพื่อการสรางสรรคงานศิลปะ ซึ่งแนวคิดดังกลาว
มีบทบาทสําคัญในสรางโจทยงานวิจัยที่มีประโยชนตอสังคม เชนเดียวกับการสรางสรรคกิจกรรมดานศิลป
วัฒนธรรมและการแสดงนาฏยประดิษฐพื้นบาน ชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว ที่ทําใหเกิดประโยชนทั้งตอผูสูงอายุ
ตอชุมชนและนอกจากนี้ยังเปนการแสดงใหเห็นถึงกระบวนการทํางานที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
จัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมแกชุมชนอื่น ๆ ตอไป

ขอเสนอแนะ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ ชุด ฟอนบูชาหลวงปูขาว
เปนกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ตองใชความพรอมของรางกายทั้งดานการยืดหยุน การหดเกร็งของกลามเนื้อ
รวมทั้งการใชทักษะการเคลื่อนไหวที่ตองเขากับทวงทํานองเพลง จึงเหมาะสําหรับผูสูงอายุชวงตน ดังนั้น
สําหรับผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 75 ปจําเปนตองเลือกกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม นอกจากนี้ควรใหเยาวชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เปนการเชือ่ มโยงระหวางวัย และสานสัมพันธระหวางชุมชนในแตละชวงอายุ
จึงควรมีการทําวิจัยตอเนื่องเพื่อตอยอดองคความรูและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมดานศิลป
วัฒนธรรมในแตละพืน้ ที่ อาจมีบริบททางวัฒนธรรมทีแ่ ตกตางกันจึงจําเปนทีต่ อ งเลือกใชทาํ นองเพลงหรือทาทาง
ที่เหมาะกับทองถิ่นตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการฝกกลวิธีอภิปญญาที่มีผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางคําศัพทและความคงทนการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
กลุ  ม ตั ว อย า งคื อ นั ก ศึ ก ษากลุ  ม ทดลองที่ ไ ด รั บ การฝ ก การเรี ย นรู  คํ า ศั พ ท ด  ว ยกลวิ ธี อ ภิ ป  ญ ญาเป น เวลา
11 สัปดาห ผลการวิจัยพบวาการฝกการเรียนรูคําศัพทดวยกลวิธีอภิปญญามีผลตอการเรียนรูคําศัพท
ของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบ One-way ANOVA ผลจากการวิจัยนี้พบวา นักศึกษา
มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคําศัพทและความคงทนการเรียนรูคําศัพท จากผลคะแนนสอบที่สูงขึ้น เรื่อง
สวนประกอบของคํา และการวิเคราะหคํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การฝกการเรียนรูคําศัพท
ดวยกลวิธีอภิปญญาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูทางดานคําศัพทใหกับนักศึกษา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต จากผลการวิจัยมีพบวาการฝกการฝกกลวิธีอภิปญญา
อาจมีผลดีตอการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคําศัพทและความคงทน
การเรียนรูคําศัพท ดังนั้นนักศึกษาควรไดรับการฝกกลวิธีอภิปญญาเพื่อใชในการเพิ่มความสามารถทางภาษา
ของตนเองโดยอัตโนมัติ และนักศึกษาควรไดรับการสนับสนุนใหใชกลวิธีอภิปญญาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในบริบททางวิชาการ
คําสําคัญ : การฝกการเรียนรูคําศัพทดวยกลวิธีอภิปญญา, กลวิธีอภิปญญา, กลวิธีการเรียนรูคําศัพท
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ABSTRACT
The purpose of the present study was to investigate the effect of metacognitive
vocabulary learning strategies on the development of vocabulary achievement
and retention of EFL students. Students were assigned to 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.
The results from the one way ANOVA indicated that the students had increased
vocabulary achievement and retention. They obtained higher vocabulary scores for both
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 further study research, the findings suggested the
metacognitive vocabulary strategy training might have a positive effect on students’
vocabulary learning, leading to the improvement of vocabulary achievement and
retention. Therefore, the students should be trained to automatically use 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
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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.

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:
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Gu and Johnson (1996) list vocabulary learning strategies into three groups:
metacognitive, cognitive, memory and activation 1) Metacognitive (e.g. selective
attention, self-initiation) 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 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
Gu and Johson (1996)
Metacognitive
Cognitive Strategies
Memory Strategies
Activation
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Vocabulary Learning Strategies
Schmitt (1997)
Nation (2001)
Discovery Strategies,
Planning
Consolidation Strategies,
Sources
Processes
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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.
Table 2 Taxonomy of Metacognitive Strategies are based on O’ Malley and Chamot
Representative strategies
1. Selective attention

Definitions
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.
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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 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”.
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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

Purpose
to develop student
awareness of
different strategies
2. Presentation to develop student
knowledge about
strategies
3. Practice
to practice:
develop student
skills in using
strategies for
academic learning
4. Evaluation to develop student
ability to evaluate
own strategy use
5. Expansion

Activities
group discussions

group presentation

group discussions
cooperative learners
tasks

Vocabulary
Learning
Strategies
(Nation. 2001)
choosing words
choosing the
aspects of word
knowledge
choosing strategies
planning repetition
analyzing the
words
using context,
noticing,
retrieving,
generating

Vocabulary
Strategies
Word Parts (Nation.
2001)
prefix, suffix
Word Analyses
(Baumann, et al.
2003)
synonym, antonym,
example, definition,
general

write strategies used
immediately after task
discuss strategy use in
class
to develop transfer give assignments to use
of strategies to new learning strategies on
tasks
tasks related to cultural
backgrounds of students
NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August 2018)
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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 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
192
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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. 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.
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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
pretest
posttest delayed posttest
Vocabulary
Sig
t
df
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=4 1.23 0.87 2.70 0.79 3.28 0.68 69.71
2
0.00
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 17.02 1.24 18.02 1.44 380.22
2
0.00
*p < 0.05
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.
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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: 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.
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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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บทคัดยอ
คุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลเปนปจจัยสําคัญในสภาวะการแขงขันของโรงพยาบาลในปจจุบนั
ความสําเร็จของโรงพยาบาลขึ้นอยูกับการรับรูและความคาดหวังคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาล
การวิ จั ย เชิ ง พรรณนาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ วิ เ คราะห คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของโรงพยาบาลเอกชน
กลุมตัวอยางเปนผูปวยจํานวน 400 คน ที่รับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน 5 แหงในจังหวัดนครราชสีมา
ในชวงเดือนกันยายนและพฤศจิกายน 2560 คณะวิจัยไดทําการคํานวณทางสถิติและสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาจากแนวคิดทฤษฎี “SERVQUAL” ประกอบดวย 5 มิติของคุณภาพ
การใหบริการ ไดแก 1) สิ่งที่สัมผัสได 2) ความเชื่อถือและไววางใจ 3) การตอบสนอง 4) การรับประกัน
และ 5) การเอาใจใส โดยมีคําถามในการวิจัย 2 คําถามคือ 1) ชองวางระหวางการรับรูและความคาดหวัง
คุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลจาก 5 มิติของSERVQUAL คืออะไร 2) ชองวางระหวางการรับรูและ
ความคาดหวังคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลทั้ง 5 แหงมีความแตกตางกันหรือไม
ผลการวิจัยพบวาการรับรูและการคาดหวังคุณภาพการใหบริการในทั้ง 5 มิติของคุณภาพการใหบริการ
มีชองวาง โดยคุณภาพการใหบริการในมิติของการตอบสนองมีชองวางเชิงบวกมากที่สุด ในขณะที่คุณภาพ
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การใหบริการในมิติการเอาใจใสมีชองวางเชิงลบนอยที่สุด ทั้งนี้ชองวางเชิงลบแสดงใหเห็นวาคุณภาพ
การใหบริการมีความจําเปนที่ตองไดรับการปรับปรุง นอกจากนี้ ผลของการศึกษาครั้งนี้ผูบริหารสามารถ
นําไปเปนแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ เพิ่มระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของโรงพยาบาล
คําสําคัญ : คุณภาพการบริการ, SERVQUAL, การรับรู, 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 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 of this study as followings. (1) What were the gaps
between patients’ expectations and perceptions in SERVQUAL five dimensions? (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. Thus,
the negative gap indicated the need for quality improvement. The results of this study
might apply to the managers to understand the patients and to improve organizational
service quality, 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
(Tha wesaengskulthai, 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
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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).

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) W h a t
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.
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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 1980. 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 (1984) has introduced service 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),
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(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).
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
NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August 2018)
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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 & Sandifer-Smallwood, 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 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.

204

วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

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=Z 2P/(1−P)d 2] 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 450 questionnaires were distributed
to the sample and 400 questionnaires were returned which indicated a response rate of 89%
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
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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 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
(n=400)

Male
Female

A
32
50

Hospital
B C D
31 28 35
50 52 42

E
25
55

20 - 25 years old
26 - 35 years old
36 - 45 years old
46 - 55 years old
> 56 years old

4
7
15
30
26

8
13
17
24
19

23
26
14
8
9

Variables
Gender

Options

Frequency

Percentage

151
249

38
62

56
84
74
100
86

14
21
19
25
21

Age
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9
15
16
19
21

12
23
12
19
11

Table 1 (Continue)
(n=400)
Variables

Options

A

Hospital
B C D

E

19

32

25

41

42
21

38
11

39
16

7
8
22
19
26
82

19
14
23
14
11
81

18
16
20
13
13
80

Frequency

Percentage

36

153

38

26
10

40
4

185
62

46
16

30
14
18
11
4
77

38
23
11
6
2
80

112
75
94
63
56
400

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

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
Tangibility (TAN)

Perception
Mean SD
Technologically up-to-date equipment 4.21 0.82
of the hospital
Provision of proper caring and medical 3.56 0.72
service environment
Material association with the health
3.19 0.85
care service are appealing and clean
Attractiveness of the hospital
4.27 0.91
Explanations

Expectation
Mean SD
3.83 0.98

GAP
(P-E)
0.38

3.77

0.94

-0.21

3.47

0.67

-0.28

3.89

0.54

0.38
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Table 2 (Continue)
Dimensions

Explanations

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 (RES) The hospital staffs provide 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
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
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Perception
Mean SD
4.16 0.83

Expectation
Mean SD
3.55 0.64

GAP
(P-E)
0.61

3.21

0.75

3.32

0.83

-0.11

3.77

0.81

3.64

0.77

0.13

4.05

0.64

3.91

0.71

0.13

4.54

1.03

4.22

1.02

0.32

4.12
3.89
4.34
4.19
4.57

1.00
0.96
087
0.84
1.03

3.98
4.06
3.95
4.03
3.99

0.53
1.04
0.57
0.77
0.86

0.14
-0.17
0.39
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
3.92

0.84
0.85

4.02
3.81

0.84
0.59

0.20
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

1.02

4.03

0.73

0.14

Table 2 (Continue)
Dimensions
Empathy (EMP)

Explanations

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
3.67 0.57
3.47 1.01

Expectation
Mean SD
3.49 0.59
3.88 1.08

GAP
(P-E)
0.18
- 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?
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.
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Table 3 Five dimensions of quality gap identified among at five hospitals
Hospital
TAN
REL
RES
A
0.89
1.48
1.84
B
0.17
0.25
0.15
C
0.09
0.11
0.07
D
- 0.74
0.12
0.03
E
- 1.08
- 0.02
0.25
TAN=Tangibility, REL=Reliability, RES=Responsiveness,
ASS=Assurance, EMP=Empathy, P-E=Perceive-Expect

ASS
1.33
- 0.31
− 018
− 1.03
- 1.18

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 and most hospitals are redecorated their hospitals when Nakhon Ratchasima
has been a new-growth 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
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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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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญตามแนวคิด Constructivism โดยการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรูที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนใหสูงขึ้น และ
จัดกระบวนการการจัดการความรูด า นการจัดการศึกษาทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ ของผูบ ริหาร ครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนในสังกัด 23 อยางตอเนื่องอันจะกอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูของผูปฏิบัติ (Professional
learning community : PLC) ดําเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ดวยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการถอดบทเรียนจากผูเขารวมวิจัย และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) โดยเก็บจากผลการวิเคราะหขอมูลการเขารวมกิจกรรมและผลการทดสอบ O-NET
กลุมเปาหมายเปนผูบริหาร ครู โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 จํานวน 11 โรง รวม 71 นาย
ใชการเลือกแบบเจาะจงและพิจารณาจากความสมัครใจเขารวมโครงการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบกรอกขอมูลระหวางการรวมกิจกรรม แบบสะทอนผลการเรียนรู วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติ
การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา
เชิงอุปนัย (Inductive content analysis)
ผลการวิจยั พบวา 1) ผูบ ริหาร ครู มีความเขาใจ สามารถวิเคราะหและสังเคราะหผลการทดสอบ O-NET
5 ปยอนหลัง วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนําผลมาวางแผน
การสอนได ประยุกตใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL PBL และ RBL ออกแบบผังการสรางแบบทดสอบ
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สรางแบบทดสอบไดสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนํามาใช
แกปญหาการเรียนการสอนได 2) ผลการทดสอบ O-NET โดยภาพรวม 5 กลุมสาระการเรียนรูของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 สูงขึ้น จํานวน 5 โรง คิดเปนรอยละ 45.45 เมื่อเทียบกับ
ปการศึกษา 2558 และสูงกวาปการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2557 ซึ่งมีเพียงจํานวน 3 โรงเรียน
คิดเปนรอยละ 30.00 และ 3) ผูบริหาร ครูในกลุมสาระเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน และระหวางโรงเรียน
มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานความสําเร็จ ความลมเหลว จุดเดน จุดที่ควรพัฒนารวมกัน
คําสําคัญ : การยกระดับ, การติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู

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 form and learning reflection form. 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. 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

บทนํา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปนโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงาน
ตํ ารวจแห ง ชาติ มีที่ตั้งกระจายอยู  ต ามแนวชายแดน พื้น ที่ ทุ ร กั น ดาร ห า งไกลการคมนาคมทั่ ว ทุ ก ภาค
ของประเทศ ปรัชญาของโรงเรียน คือ “สรางภูมปิ ญ
 ญา พัฒนาคุณภาพชีวติ สัมฤทธิผ์ ลความมัน่ คง” โรงเรียนตํารวจ
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ตระเวนชายแดน ถือกําเนิดขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2499 ที่หมูบานดอนมหาวัน อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย เปดสอนเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2499 เปนตนมา และจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีไดโดยเสด็จพระราชดําเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนี าถ ทรงเยีย่ มเยียนราษฎร ไดทราบวา เยาวชนในชนบทสวนใหญประสบกับปญหาทุพโภชนาการ
ปญหาดานสุขภาพอนามัย ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงไปสูปญหาดานการศึกษา เพราะเมื่อเด็กเยาวชนมีสุขภาพไมดี
ก็ไมสามารถจะเขารับการศึกษาไดดี จึงมีพระราชดําริใหจัดทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และ
โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา โดยใหเริ่มดําเนินการในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ตอมาทรงมี
พระราชประสงคทจี่ ะชวยเด็กนักเรียนโดยพระราชทานทุนการศึกษาแกนกั เรียนทีเ่ รียนดี มีสติปญ
 ญาทีจ่ ะศึกษา
ตอไปไดใหไดรบั การศึกษาตอจนถึงขัน้ สูงสุด สวนผูท ไี่ มสามารถเขารับการศึกษาตอไปไดรวมทัง้ พวกไมมสี ญ
ั ชาติ
ก็ มี พ ระราชประสงค ใ ห ฝ  ก อาชี พ ที่ ส ามารถใช ไ ด ใ นท อ งถิ่ น นั้ น (สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเลย, 2558)
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดําเนินงานและสนองงานโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จัดตั้ง
และดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียน ซึ่งมีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดจํานวน 8 โรงเรียน
และศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 3 ศูนย รวมทั้งสิ้น 11 โรงเรียน อยูในพื้นที่จังหวัดนครพนม
จํานวน 8 โรงเรียน อยูในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 2 โรงเรียน และจังหวัดสกลนคร 1 โรงเรียน มีนักเรียนจํานวน
ทั้งสิ้น 1,130 คน เปดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีครูจํานวน
ทั้งสิ้น 94 คน จําแนกเปนครูที่เปนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 76 คน เปนผูดูแลเด็กและครูอาสา
จํานวน 18 คน ครูของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปนตํารวจตระเวนชายแดนไมไดเรียนวิชาชีพครู
มากอน ดังนั้น จึงจําเปนตองเพิ่มพูนความรูและทักษะทางการสอนใหแกครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ทั้งการศึกษาระยะยาวเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา และการฝกอบรมระยะสั้นดานเทคนิควิธีการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง (กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23, 2561, น. 1-11)
จากผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา พ.ศ. 2558 ของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 จํานวน 11 โรงเรียน มีเพียง 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานนากระเสริม
ที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงกวาระดับประเทศในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และเมื่อเปรียบเทียบผลระหวางปการศึกษา พบวา มีเพียงจํานวน 3 โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุม
สาระการเรียนรู ของปการศึกษา พ.ศ. 2558 สูงกวา 2557 คือ โรงเรียนบานนากระเสริม โรงเรียนบานหาดทรายเพ
และโรงเรียนค็อกนิสไทย ตามลําดับ (กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23, 2560, น. 1-9) และ
ถึงแมวาผลการวิเคราะหและสังเคราะห ผลการทดสอบ O-NET รายกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2558
จะคอนขางตํา่ กวาระดับประเทศ แตเมือ่ พิจารณาลึกลงไปในแตละสาระและมาตรฐานการเรียนรูข องแตละกลุม
สาระการเรียนรูของแตละโรงเรียน จะพบวา ทั้ง 11 โรงเรียน มีผลการทดสอบในแตละสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูแตกตางกันเมื่อเทียบกับระดับประเทศ ทั้งที่อยูในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 เหมือนกัน ยกตัวอยางเชน กลุมสาระคณิตศาสตร ในรายสาระเรขาคณิต
มีผลการทดสอบสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ คือ โรงเรียนบานหาดทรายเพ โรงเรียนบานหนองดู และ
โรงเรียนบานนาสามัคคี ในขณะที่สาระความนาจะเปน มีผลการทดสอบสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ คือ
โรงเรียนคอนราดเฮงเค็น กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในรายสาระการอาน สาระการฟง ดู และพูด
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มี ผ ลการทดสอบสู ง กว า ค า เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ คื อ โรงเรี ย นค็ อ กนิ ส ไทย ในขณะที่ ส าระวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรม มี ผ ลการทดสอบสู ง กว า ค า เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ คื อ โรงเรี ย นบ า นนากระเสริ ม โรงเรี ย น
บานหาดทรายเพ และโรงเรียนคอนราดเฮ็งเค็ล และกลุมสาระการเรียนรูที่เหลือก็จะมีลักษณะคลาย ๆ กัน
ซึ่งหากนําผลการวิเคราะหทั้งหมดมาใหทั้ง 11 โรงเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล ปญหา จุดแข็งและจุดออนซึ่งกันและกันเพื่อรวมกันพัฒนาโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน ทั้ง 11 โรง ซึ่งมีบริบทใกลเคียงกัน จากการลงพื้นที่และจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เนื่ อ งในทรงเจริ ญ พระชนมายุ ค รบ 60 พรรษา
โดยกระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนวิธีการสอนแบบ PBL RBL และ
BBL โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน เปนโรงเรียนที่มีโครงการพระราชดําริ 8 โครงการ ซึ่งสามารถใชเปนแหลงเรียนรู และ
ฝกประสบการณใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี แตเนื่องจากการบริหารจัดการภายในโรงเรียน การดําเนินงาน
โครงการและการจั ด การเรี ย นการสอนยั ง เป น การทํ า งานแบบแยกส ว น หากมี ก ารบู ร ณาการกิ จ กรรม
ในโครงการเขากับการเรียนการสอนจะเปนสิ่งที่ดีและมีประโยชนสูงยิ่งตอนักเรียน
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge management : KM) (John, 2008, p. 9) คือ การบริหาร
จัดการที่สงเสริมสนับสนุน สรางบรรยากาศ ใหคนในองคกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อทําใหเกิด
ความรูที่ฝงลึกอยูในตัวคน (Tacit knowledge) ไดแสดงออกเปนความรูที่แจงชัด (Explicit knowledge)
ในรูปแบบของ Best Practice เพื่อเก็บไวเปนคลังความรู เผยแพรใหบุคคลอื่นสามารถนําไปใชพัฒนางาน
และสรางนวัตกรรมใหกับองคกร สอดคลองกับกระบวนการของ PLC (Professional learning community)
ซึ่งเปนวิธีการรวมตัว รวมพลังและรวมเรียนรูรวมกันในการพัฒนางาน ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 1) สรางทีม
และประชุม (Community) เพื่อมีเปาหมายเดียวกัน 2) ดําเนินการวางแผน รวมดําเนินการจัดอบรมและ
รวมอบรมพัฒนา (Practice) 3) สะทอนความคิด หาแนวทางแกไข (Reflection) โดยการเปดใจรับฟง
เสนอวิธีการ และรวมกันพัฒนา 4) เลือกที่จะเรียนรูและนําสิ่งที่ดีไปปฏิบัติ ประเมินผลรวมกัน (Evaluation)
5) สรางเครือขายเพื่อการพัฒนา (Network development)
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เคยเปนผูรับผิดชอบโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
โดยกระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนวิธีการสอนแบบ PBL RBL และ
BBL โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 มากอน จึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญและการติดตาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) โดยใชการบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kemmis, Mctaggat, & Nixon, 2014,
pp. 86-87) ตามวงจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation)
และการสะท อ น(Reflection) และดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive research) การวิจัยพหุกรณีศึกษา (Multi-case study research) มีการผสมผสานวิธีการ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Johnson & Vicki, 2004, pp. 128-132) มาเปนแนวทางในการดําเนินการ

NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August 2018)

219

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 ดานการวิจัยและ
การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวคิด Constructivism โดยการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู
ที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนใหสูงขึ้น
3. เพื่อจัดกระบวนการการจัดการความรูดานการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของผูบริหาร
ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 อยางตอเนือ่ งอันจะกอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูข องผูป ฏิบตั ิ
(Professional learning community : PLC)
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1. การพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 หมายถึง การชวยให
หรือสนับสนุนใหผูบริหาร ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 มีความสามารถดานการวิจัยและ
การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดงายนาสนใจ เพื่อชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและบรรลุผลตามเปาหมาย
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการยกระดับผลการทดสอบ O-NET หมายถึง การพัฒนา
ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนระดั บประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนในสังกัด 23 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งผลสัมฤทธทางการเรียนจะอยูในรูปของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของแตละโรงเรียน
3. กระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู หมายถึง วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนที่ใชในการ
ยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายโดยการบูรณาการรวมกันประกอบดวย
3.1 กระบวนการของ PLC (Professional learning community) หมายถึง การรวมตัว
ของผูเขารวมโครงการ (ผูบริหาร ครูผูปฏิบัติการสอน และนักวิจัย) รวมพลังและรวมเรียนรูรวมกันในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 1) สรางทีมและประชุมเพื่อมีเปาหมายเดียวกัน
ในการยกระดับผลการเรียน 2) ดําเนินการวางแผน รวมดําเนินการจัดอบรม และรวมอบรมพัฒนา 3) สะทอน
ความคิด หาแนวทางแกไขโดยการเปดใจ รับฟง เสนอวิธีการ และรวมกันพัฒนา 4) เลือกที่จะเรียนรูและ
นําสิ่งที่ดีไปปฏิบัติ ประเมินผลรวมกัน 5) สรางเครือขายเพื่อการพัฒนา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปดใจรับ
และให มีผูนําและผูตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3.2 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การพัฒนาผูบริหาร และครูผูปฏิบัติการสอน
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใชวงจร 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผนโดยประชุมผูบ ริหารและ
ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด 23 เพือ่ ทําความเขาใจวัตถุประสงคโครงการ ขัน้ ตอนที่ 2 การปฏิบตั ิ
โดยดําเนินการตามแผนที่วางไว ไดแก การอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครู ขั้นตอนที่ 3
การสังเกตการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการถอดบทเรียน ขั้นตอนที่ 4 การสะทอนโดยนําผลจากการทํากิจกรรม
การถอดบทเรียนมาสรุปความสําเร็จ ปญหา แนวทางแกไขเพื่อวางแผนการดําเนินงานในวงจรตอไป
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วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

3.3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู หมายถึง การใหผูรวมโครงการ
รวมกันเปดใจ รับฟง เสนอวิธีการนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลรวมกัน และชวยเหลือกัน ภายใตบริบท
หรือวิถีชีวิตตามความเปนจริงตามระเบียบที่ปฏิบัติในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามแนวคิด Constructivism (Martin, 1994, p. 46) และชุมชนแหงการเรียนรูของผูปฏิบัติ PLC) 5 ขั้นตอน
1) สรางทีมและประชุม (Community) 2) ดําเนินการวางแผน รวมดําเนินการจัดอบรม และรวมอบรม
พัฒนา (Practice) 3) สะทอนความคิด หาแนวทางแกไข (Reflection) โดยการเปดใจ รับฟง เสนอวิธีการ และ
รวมกันพัฒนา 4) เลือกที่จะเรียนรูและนําสิ่งที่ดีไปปฏิบัติ ประเมินผลรวมกัน (Evaluation) 5) สรางเครือขาย
เพื่อการพัฒนา (Network development) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปดใจรับและใหมีผูนําและผูตาม
ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  (Hord & Sommers, 2008, pp. 60-61) การติ ด ตามแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู 
(Knowledge management) โดยการถอดบทเรียนเพื่อเสนอปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
(John, 2008, p. 9) โดยใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติ
(Action) 3) การสังเกต (Observation) และ 4) การสะทอน (Reflection) (Kemmis, Mctaggat, & Nixon,
2014, pp. 86-87)

ประโยชนของการวิจัย
ผูบ ริหาร และครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 มีความรู ความเขาใจดานกระบวนการวิจยั
กระบวนการ PLC กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL RBL PBL และการถอดบทเรียนหาจุดแข็ง
จุดออนจากการปฏิบัติ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลตอไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูบริหาร ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23
ประกอบดวย นายตํารวจนิเทศและบุคลากรที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 5 นาย ครูใหญ และครูกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
จํานวน 11 โรงเรียน รวม 66 นาย รวมทั้งสิ้น 71 นาย โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
และพิจารณาจากความสมัครใจเขารวมโครงการ ตามเกณฑ คือ ตองเปนครูทปี่ ฏิบตั กิ ารสอนในระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 6 และ ปฏิบัติการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย 1) แบบกรอกขอมูลระหวางการรวมกิจกรรม 2) แบบสะทอน
ผลการเรียนรู 3) แบบประเด็นคําถาม ที่ใชในการถอดบทเรียน ผานการหาความเหมาะสม และความเปนไปได
จากการนําไปใชในโครงการการสงเสริมการนําผลการทดสอบไปใชพฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา (O-NET) : การวิจยั และ
พัฒนาครูในการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูของผูเรียนโดยใชกระบวนการกํากับติดตามและสนับสนุน
(Monitoring and supporting) และนํามาปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามวงจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอน โดยการกํากับติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียน
เพือ่ หาสาเหตุ ปจจัย ปญหาพรอมทัง้ แลกเปลีย่ นแนวทางแกไขทีด่ แี ละบรรลุเปาหมายบูรณาการรวมกับกระบวนการ
PLC 5 ขั้นตอน 1) สรางทีมและประชุม 2) ดําเนินการวางแผน รวมดําเนินการจัดอบรมและรวมอบรมพัฒนา
3) สะทอนความคิด หาแนวทางแกไข 4) เลือกทีจ่ ะเรียนรูแ ละนําสิง่ ทีด่ ไี ปปฏิบตั ิ 5) สรางเครือขายเพือ่ การพัฒนา
บูรณาการรวมกับแบงเปน 2 ระยะ รายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning)
ประชุมผูบริหารและครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัด 23 เพื่อทําความเขาใจโครงการฯ
และประชุมทีมงานและคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อวางแผนการดําเนินงานจัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ
ในการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Action)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะหและสังเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผล O-NET 5 ป
ยอนหลัง)” พิจารณาสาระ/มาตรฐานที่ตํ่ามาพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” “การวิเคราะห
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” “การจัดการเรียนการสอนแบบการใชสมอง
เปนฐาน (Brain-based learning : BBL) แบบโครงงาน (Project-based learning : PBL) การเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based learning : RBL) และการวัดผลประเมินผลการเรียนรูแบบเนนผูเรียน
เปนสําคัญ” “การสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551 ในรูปแบบตาง ๆ” “การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ”
ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (Observation)
รวบรวมขอมูลจากแบบกรอกขอมูลการทํากิจกรรมขณะเขารับการอบรม และ จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในประเด็น “ผลการวิเคราะหผลสอบ O-NET 5 ป ยอนหลัง กับการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ผลประเมินผลกอน และหลังการอบรม” “การสรางและพัฒนาเครื่องวัดผลและประเมินผลกอนการอบรมและ
หลังการอบรม” “ปญหาการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล แนวทางแกไข และผลลัพธที่ได”
ขั้นตอนที่ 4 การสะทอน (Reflection)
นําขอมูลทีไ่ ดจากขัน้ ตอนที่ 3 มาสรุปประเด็น ความสําเร็จ ความลมเหลว จุดเดน จุดทีค่ วรพัฒนา ปญหา
แนวทางแกไขเพื่อวางแผนการดําเนินโครงการในระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) ตอไป
ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Replanning)
ประชุมผูบริหารและครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 เพื่อรายงานขอคนพบจากการ
สะทอนผล ปรับแผนการดําเนินงาน เครื่องมือ อุปกรณ เพื่อใชกับเนื้อหาในภาคเรียนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Action)
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ทบทวน และแลกเปลีย่ นเรียนรู เรือ่ ง “การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาภาคเรียนที่ 2” “การประยุกตใชการจัดกิจกรรมแบบ BBL PBL RBL
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” “การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน” “การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ”
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ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Action)
รวบรวมขอมูลจากแบบกรอกขอมูลการทํากิจกรรมขณะเขารับการอบรม และ จัดเวทีถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ในกิจกรรมที่ดําเนินการในขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 4 การสะทอน (Reflection)
นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 มาสรุปประเด็น ความสําเร็จ ความลมเหลว จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ปญหา แนวทางแกไขเพื่อวางแผนการดําเนินโครงการในปถัดไป
4. การวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณ โดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เพือ่ บรรยายคุณลักษณะของกลุม เปาหมาย วิเคราะหและเปรียบเทียบคะแนน O-NET 5 ปยอ นหลัง (พ.ศ. 2554
-2558) วิเคราะหคาเปาหมายในการเพิ่ม (3%) อัตราการเพิ่มจริงในป 2559 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหาเชิงอุปนัย (Inductive content analysis) โดยยึดหลักการวิเคราะหสังเคราะห
ภายใตความเหมือนและความตางของสาเหตุ ปจจัย ปญหา การสังเคราะหผลการกํากับติดตามและถอดบทเรียน

ผลการวิจัย
1. การพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 ดานการวิจัยและ
การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวคิด Constructivism โดยการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู
ที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัย พบวา ผูบริหาร ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
สังกัด 23 มีความเขาใจ และสามารถดําเนินการ
1.1 วิเคราะหและสังเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ปยอนหลังตั้งแตป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2558 เปนรายกลุมสาระการเรียนรู รายสาระการเรียนรู และรายมาตรฐานการเรียนรูได
1.2 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายมาตรฐาน
ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยนําผล
ที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะหผลการทดสอบ O-NET ยอนหลัง 5 ป มารวมกันพิจารณาเพื่อวางแผน
ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล โดยสาระ มาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดใดที่คะแนนตํ่าครูและผูบริหารรวมกันวางแผนเพื่อเรงพัฒนาใหกับนักเรียนเปนพิเศษ สวนมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่สูงครูและผูบริหารรวมกันสงเสริมใหดียิ่งขึ้น โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียน
1.3 การจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการวิจัย
ครั้งนี้ไดเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL PBL และ RBL ซึ่งแตละรูปแบบมีขั้นตอนกระบวนการ
ที่แตกตางกัน มีทั้งขอดีและขอจํากัด ซึ่งผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูในกลุมสาระ
การเรียนรูเดียวกัน และระหวางโรงเรียนและเลือกสิ่งที่สงผลสําเร็จและแนวทางที่ดีไปประยุกตใชกับการจัด
การเรียนการสอนของตนเองไดเปนอยางดี
1.4 ออกแบบการสรางผังการสรางแบบทดสอบ (Test blueprint) และสรางเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลทางการศึกษาไดสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.5 กําหนดปญหาการวิจัย ตั้งคําถามการวิจัย การนําปญหาในชั้นเรียนไปใชแกปญหาโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนใหสูงขึ้น ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนน O-NET ระหวางปการศึกษา 2557-2559 โดยภาพรวม 5 กลุมสาระ
การเรียนรู
คะแนน O-NET เฉลี่ย 5 กลุมสาระการเรียนรู จําแนกตามปการศึกษา
โรงเรียน
2557 2558 2559 ผลตางป กศ. 2557-2558 ผลตางป 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 ปการศึกษา 2558
จากตารางที่ 1 พบวา ผลการทดสอบ O-NET โดยภาพรวม 5 กลุมสาระการเรียนรูของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 ปการศึกษา 2559 สูงขึ้น จํานวน
5 โรง คิดเปนรอยละ 45.45 เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2558 และสูงกวาป การศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับ
ปการศึกษา 2557 ซึ่งมีเพียงจํานวน 3 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 30
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนน O-NET ระหวางปการศึกษา 2558-2559 จําแนกตามกลุม สาระการเรียนรู
โรงเรียน
A
B
C
D
E
F
G
H
I
G
K
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2558
43.75
39.31
37.60
44.00
37.50
46.88
48.44
33.75
45.56
36.00
35.83

ภาษาไทย
ป พ.ศ.
2559 ผลตาง
47.08 3.33
35.38 -3.93
52.47 14.87
52.46 8.46
52.71 15.21
49.21 2.33
52.63 4.19
41.11 7.36
38.60 -6.96
41.23 5.23
30.19 -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
ป 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

ผลตาง
-1.67
-2.78
4.67
5.71
25.00
6.87
-5.21
-11.87
10.56
6.37
3.75
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คะแนนรายวิชา
วิทย
ป พ.ศ.
2558 2559 ผลตาง
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
ป พ.ศ.
2559
43.33
32.92
43.53
44.64
41.25
40.00
44.58
35.45
32.00
34.77
35.00

ผลตาง
-7.00
-8.75
7.61
6.24
7.25
-3.50
-0.92
1.45
-0.38
-6.83
-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
ป พ.ศ.
2559
21.57
30.28
27.67
23.93
20.83
28.46
25.21
24.55
27.00
23.41
28.13

ผลตาง
-7.31
2.92
-0.70
-0.07
3.33
-0.42
-3.23
-3.58
-8.28
-2.59
-1.87

จากตารางที่ 2 พบวา มีผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้นดังนี้ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสูงขึ้น
จํานวน 8 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 72.73 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูงขึ้น จํานวน 7 โรงเรียน คิดเปน
รอยละ 63.64 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงขึ้น จํานวน 5 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 45.46 กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้นจํานวน 4 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 36.36 และ กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศสูงขึ้น จํานวน 2 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 18.18
3. การจัดกระบวนการการจัดการความรูดานการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของผูบริหาร
ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 23 อยางตอเนื่องอันจะกอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูของผูปฏิบัติ
พบวา ผูบ ริหาร ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัด 23 ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากการถอดบทเรียนเกีย่ วกับ
ความสําเร็จ ความลมเหลว จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ปญหาการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
การเรียนรูร ะหวางเพือ่ นครูในกลุม สาระเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน หรือระหวางโรงเรียน และไดเรียนรู แนวทาง
แกไขเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และไดเรียนรูวิธีการ
บูรณาโครงการในพระราชดําริกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรู

อภิปรายผล
1. จากการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัด 23 ทําใหผูบริหาร
ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัด 23 มีความรูความเขาใจและสามารถวิเคราะหผล O-NET และนําผล
ทีไ่ ดไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน ไดเรียนรูเ ทคนิคการนํากิจกรรมการกระตุน สมอง (Brain gym) เขาสู
บทเรียน กอนที่จะทําการเรียนการสอน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL PBL และ RBL
ไปประยุกตใชในการเรียนการสอนทําใหการเรียนการสอนมีทิศทางมากขึ้น ครูวิเคราะหหลักสูตร การพิจารณา
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน การสรางผังการสราง
แบบทดสอบ (Test blueprint) และการออกขอสอบทีม่ คี วามสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ไดเรียนรูปญหาการวิจัย การนําปญหาในชั้นเรียนไปใชแกปญหาโดยใชกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการได ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดใชกระบวนการ PLC บูรณาการรวมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ตามวงจร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผนที่มีการประชุมและทําความเขาใจโครงการรวมกัน มีการวิเคราะห
จุดแข็งจุดออนรวมกันเพือ่ ดําเนินการวางแผนในการดําเนินการเตรียมการ ขัน้ การปฏิบตั โิ ดยการรวมอบรม และ
รวมพัฒนานําสิง่ ทีไ่ ดจากการอบรมพัฒนาไปใช ขัน้ การสังเกต โดยการถอดบทเรียนแลกเปลีย่ นเรียนรูส งิ่ ทีส่ าํ เร็จ
เพื่อนําผลไปสูขั้นการสะทอน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา หาแนวทางแกไข และรวมกันสรางเครือขาย
เพือ่ การพัฒนารวมกัน ระหวางเพือ่ นครูในกลุม สาระการเรียนรูเ ดียวกันแตตา งโรงเรียน หรือเพือ่ นครูในโรงเรียน
เดียวกัน หรือผูบ ริหารระหวางโรงเรียน สอดคลองกับรูปแบบของ Hiatt-Michael (2001, p. 117) และ Senge (1990,
pp. 217-214) ทีก่ ลาวถึงปจจัยแหงความสําเร็จของ PLC คือ บุคลากรจะตองมีความรอบรูแ หงตน มีแบบแผนความคิดอาน
มีวสิ ยั ทัศนรว มกับทีม มีการเรียนรูข องทีม และรวมกันคิดอยางเปนระบบ ทําใหครูมสี มรรถนะในการจัดการเรียนรู
และสงผลตอผูเ รียนคิดเอง ทําเองและผลิตผลงานไดอยางสรางสรรค สอดคลองกับ จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557, น. 88)
และ วรลักษณ ชูกาํ เนิด (2557, น. 38) ทีพ่ บวา องคประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ง ผลตอชุมชนการเรียนรูค อื การมีวสิ ยั ทัศนรว ม
การเรียนรูข องผูเ รียนสงผลตอการเปนชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพ สอดคลองกับ หนูฤทธิ์ ไกรพล (2558, น. 183)
ที่พบวา การเปนชุมชนทางการเรียนรูสงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
เพือ่ พัฒนาวิชาชีพสูค ณ
ุ ภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญเพือ่ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการสูงขึน้
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2. ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัดที่ 23 ปการศึกษา 2559 เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2558 โดยรวม 5 กลุมสาระการเรียนรู พบวา
มีผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้นจํานวน 5 โรง คิดเปนรอยละ 45.45 ซึ่งสูงกวาป การศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับ
ปการศึกษา 2557 ซึง่ มีเพียงจํานวน 3 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 30 เมือ่ พิจารณาตามกลุม สาระการเรียนรู พบวา
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทยสูงขึน้ จํานวน 8 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 72.73 กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
สูงขึ้น จํานวน 7 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 63.64 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงขึ้น จํานวน 5 โรงเรียน
คิดเปนรอยละ 45.46 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้นจํานวน 4 โรงเรียน คิดเปน
รอยละ 36.36 และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสูงขึ้น จํานวน 2 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 18.18 ทั้งนี้
เนือ่ งจากผูว จิ ยั ไดใชกระบวนการ PLC ทีใ่ หทกุ คนตัง้ แตผกู าํ กับการ นายตํารวจนิเทศ ครูใหญ และครูเขารวมประชุม
เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและขอตกลงการเขารวมกิจกรรมการดําเนินโครงการ การมีสวนรวม
ในการดําเนินการวางแผน อบรบและการพัฒนาศักยภาพ การจัดกิจกรรมใหผบู ริหารและครูวเิ คราะหจดุ แข็งจุดออน
ของตนเอง ประกอบดวยการวิเคราะหและสังเคราะหผลการทดสอบ O-NET 5 ปยอ นหลัง ปการศึกษา 2554-2558
สอดคลองกับ สัมพันธ พันธุพ ฤกษ และคณะ (2558, น. 13-20) ทีก่ ลาววา การวิเคราะหรายงานผลการทดสอบ
O-NET ฉบับที่ 6 แยกตามรายวิชา เพือ่ ผูบ ริหารจะไดทราบปญหาในโรงเรียนวามีรายวิชาใดบางทีโ่ รงเรียนตองพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอ ยางเรงดวน การวิเคราะหรายงานผลการทดสอบ O-NET ฉบับที่ 2 และ 5 เพือ่ ใหครู
ไดทราบวามีสาระและมาตรฐานการเรียนรูใ ดทีค่ รูวางแผนการพัฒนาอยางเรงดวนเพือ่ ใหคะแนน O-NET ในปถดั ไป
สูงขึน้ รวมทัง้ การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เพือ่ มาวางแผนการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินผลสอดคลองกับ สัมพันธ พันธุพฤกษ และคณะ (2558, น. 14) ที่กลาววา
กอนสอนครูตองรูวาสอนไปทําไม โดยครูควรศึกษาเอกสารตัวชี้วัดและสาระแกนกลางตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในกลุม สาระการเรียนรู
ทีส่ อน แลวคิดวิเคราะหและเขียนแผนการสอน นอกจากนีผ้ วู จิ ยั ยังไดจดั การอบรมเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
และนวัตกรรมใหม ๆ ประกอบดวยการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL BBL และ RBL เพื่อใหครูสามารถนําไป
ประยุกตใชในกระบวนการสอนเพือ่ พัฒนาผูเ รียน สอดคลองกับ ชัยรัตน สิทธิรตั น (2551, น. 4) ทีพ่ บวา การจัด
การเรียนรูควรใชรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การใชวิธีการสอน
ทีห่ ลากหลายผสมผสานกันเปนการเปดโอกาสใหนกั เรียนไดแสดงความสามารถ ความถนัดไดอยางเต็มทีส่ ง ผลให
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ สอดคลองกับสยุมพร ศรีมงุ คุณ (2557, น. 70) ทีพ่ บวา การจัดการเรียนรูโ ดยใชวจิ ยั
เปนฐาน ชวยใหนักเรียนเขาใจและรูขั้นตอนในการทํางานและแสวงหาความรูดวยตนเอง รูจักการแกปญหา
ใชกระบวนการวิจัยแสวงหาความรู สงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการคิดวิเคราะหสูงขึ้น สงผล
ตอการพัฒนาดานผลสัมฤทธิท์ างการเรียน นอกจากนีผ้ เู ขารวมโครงการวิจยั ครัง้ นีย้ งั ไดนาํ สิง่ ทีไ่ ดจากการอบรม
พัฒนาไปใช และสะทอนความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและหาแนวทางแกไข โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ถอดบทเรียนและรวมกันสรางเครือขายเพือ่ การพัฒนา สอดคลองกับงานวิจยั ของ ประภาพร อุน อบ (2552,
น. 42) ที่กลาววา สิ่งสําคัญที่ไดจากการถอดบทเรียน คือ ผูรวมกระบวนการถอดบทเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน
อันนํามาซึ่งการปรับวิธีคิด และวิธีการทํางานที่สรางสรรค สอดคลองกับ ศุภวัลย พลายนอย (2556, น. 166)
ทีก่ ลาววา การถอดบทเรียนเปนการดึงเอาความรูท ไี่ ดรบั จากการทํางานมาใชประโยชนโดยสมาชิกในกลุม สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานและสะทอนกลับไดทันทีโดยบูรณาการรวมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ที่มีการวางแผนการทํางานและการปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอน และมีการปรับแผนพัฒนาในวงจรที่ 2
226

วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

3. ผลการจัดกระบวนการการจัดการความรูด า นการจัดการศึกษาทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญของผูบ ริหาร
ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัด 23 พบวา ผูบริหาร ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัด 23
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครู ผูบริหารระหวางโรงเรียน ระหวางกลุมสาระการเรียนรู จากการถอดบทเรียน
เกี่ยวกับความสําเร็จ ความลมเหลว จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ปญหาการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูของแตละโรงเรียน ไดเรียนรูแนวทางแกไขเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และไดเรียนรูวิธีการบูรณาโครงการในพระราชดําริกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และสวนใหญไดนําความรูไปปรับใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูในรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน
นอกจากนี้ผูเขารวมกิจกรรมยังไดแลกเปลี่ยนวิธีสอนที่ไดสงผลใหการทดสอบสูงขึ้น จากผลการวิจัยกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร สาระการเรียนรู ที่ 2 สาระชีวิตกับสิ่งแวดลอมซึ่งประกอบดวย 2 มาตรฐาน มาตรฐาน
ที่ 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
ตาง ๆ ในระบบนิเวศมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชน ซึง่ มีหลายโรงเรียนไดคะแนนตํา่ กวาระดับประเทศและตํา่ กวาปการศึกษา 2558 แตบางโรงเรียน
ไดคะแนนสูงกวาระดับประเทศและปการศึกษา 2558 ในมาตรฐานที่ 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิน่ ประเทศและโลก นําความรูไ ปใชในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมก็จะมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูว ธิ สี อนระหวางโรงเรียนซึง่ ทําใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู
สอดคลองกับ กรองกาญจน นาแพร (2560, น. 81) ทีพ่ บวา การเปนชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพเปนการรวมตัวกัน
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูเพื่อรวมมือรวมพลังเรียนรูรวมกันและสะทอนผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
โดยการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะ ในการนําผลการประเมินไปใช
1.1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปนโรงเรียนที่มีโครงการพระราชดําริ และนอกจากนี้
ยังมีหนวยงานภายนอกใหความสนใจเขามาจัดโครงการและกิจกรรมใหกบั โรงเรียน หากโรงเรียนบริหารจัดการ
ดานการเรียนการสอนและวางแผนนําโครงการดังกลาวมาบูรณาการกับการเรียนการสอนจะมีประโยชนสูงยิ่ง
ตอนักเรียน
1.2 การยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตองอาศัยเวลาในการพัฒนาทัง้ ดานผูเ รียน และครูผสู อน
ผูบริหารจึงควรสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนการสอนและการทดสอบใหกับนักเรียนและครู
จึงควรทําความเขาใจหลักสูตร การสอน และการประเมินผล ศึกษา วิจัยและพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ
และผูบริหารควรใหความสําคัญกับการนิเทศกํากับติดตามอยางตอเนื่อง
1.3 เนือ่ งจากครูทสี่ อนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ไมไดจบวิชาชีพครูโดยตรงเปนสวนใหญ
จึงควรมีการศึกษา พัฒนา และใชกระบวนการพีเ่ ลีย้ งเขามาชวยในการพัฒนาและควรศึกษาเปนกรณีและตอเนือ่ ง
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาผูเรียนโดยนําแนวทางที่ไดจากการอบรมพัฒนาไปวิจัย
เชิงพัฒนากับทุกระดับชั้นตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
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2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน โดยการวิเคราะหเสนทางเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอนักเรียนทั้งทางตรงและ
ทางออม
2.3 ควรมีการศึกษาเปนรายกรณีชั้นเรียนหรือรายกลุมสาระการเรียนรูโดยเริ่มศึกษาและกํากับ
ติดตามตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6
2.4 ควรมีการวิจยั และพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน ของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเปนการ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดสรางสรรคองคความรูใหม ๆ ที่เปนประโยชนแกสังคม
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) รองศาสตราจารย
ดร.สัมพันธ พันธุพฤกษ ที่ใหความอนุเคราะหเอกสารประกอบการอบรมและมาเปนวิทยากรในเรื่องการสราง
เครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และ ขอขอบพระคุณ ดร.ปรีชา อุยตระกูล
ที่ใหความอนุเคราะหมาเปนวิทยากรการถอดบทเรียน พรอมทั้งอาจารยประจําคณะครุศาสตรทุกทานที่มา
รวมเปนวิทยากรในการถอดบทเรียนใหกบั 5 กลุม สาระการเรียนรู รวมถึงผูก าํ กับ พ.ต.อ. สิปปนันท สรณคณ
ู แกว
ครูใหญ และครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 ทุกทานที่รวมกันพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฯ ในครั้งนี้
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การสื่อสารกับการตอรองอํานาจและการสรางอัตลักษณของคนพลัดถิ่น
ในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น:ศึกษากรณีสโมสรนครราชสีมา
มาสดา เอฟซี และบุรีรัมย 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
จิรพัฒน โทพล
JIRAPAT THOPHON
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
THAMMASAT UNIVERSITY
กรุงเทพมาหานคร
BANGKOK

บทคัดยอ
บทความนี้ผูวิจัยมุงเนนนําเสนอใหเห็นถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมผานการสื่อสาร
ในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น ในบทบาทของโลกาภิวัตนที่กระทบตอการเคลื่อนที่ของผูคน โดยมุงศึกษา
1) รูปแบบการสื่อสารและวัฒนธรรมความเปนทองถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น 2) เพื่อศึกษา
การกอตัวของแฟนบอลพลัดถิ่นตางชาติในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น และ 3) เพื่อศึกษาการสื่อสาร
เพื่อการสรางและการธํารงอัตลักษณของคนพลัดถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น อาศัยระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพดวยวิธี 1) การวิจัยเอกสาร 2) การสังเกตภาคสนามแบบมีสวนรวม 3) การสังเกตภาคสนาม
แบบไมมีสวนรวม และ 4) การสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางที่เปนแฟนบอล
พลัดถิ่นโดยมีโครงสรางคําถามเปนแนวทางและแบบบันทึกการสังเกตผลการวิจัยพบวา 1) ระหวางแฟนบอล
ไทยกับแฟนบอลพลัดถิ่นไมมีความแตกตางในเรื่องของรูปแบบการสื่อสาร แตแฟนบอลไทยมีการใชเครื่องมือ
ทางการสื่อสารในปริมาณสูงกวาคนพลัดถิ่น สวนวัฒนธรรมทองถิ่นจะนํามาเปนองคประกอบในการสราง
อัตลักษณของสโมสร 2) ดานการกอตัวทองถิ่นของแฟนบอลพลัดถิ่นตางชาติ พบวาปจจัยที่ทําใหเปนแฟนบอล
มักเกิดจากสื่อบุคคลเชนภรรยาชาวไทยและเพื่อนนอกเหนือจากการทําผลงานของทีมที่ประสบความสําเร็จ
3) คนพลัดถิ่นที่มาเปนแฟนบอลสโมสรทองถิ่นสามารถเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นตางๆที่เปนองคประกอบ
ของสโมสรมากขึ้น และผสมผสานสรางอัตลักษณของตนเองขึ้นใหม
คําสําคัญ : การสื่อสาร, อัตลักษณ, แฟนบอลพลัดถิ่น
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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 ethnoscapes.
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 3) the communication for diaspora people’s identity construction
and maintenance in local football culture area. The qualitative methodology was used
to conclude 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 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
thediaspora football fans did. The local culture was the elements which created the
local football club identity. 2) Aparting from success of the team, the factor that changed
the football fans to become the supporters was the personal medium; wives and friends
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

บทนํา
การศึกษาคนพลัดถิ่นที่มีอยูในแวดวงวิชาการมีการศึกษาในหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องของการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แตทมี่ กี ารศึกษากันอยางกวางขวางในศาสตรดา นนิเทศศาสตรและการสือ่ สาร
มวลชนมักจะปรากฏในรูปแบบของการสื่อสารอัตลักษณดังเชนงานวิจัยของสุจิตราเปลี่ยนรุง (2551) เรื่อง
การสื่อสารเพื่อสรางธํารงรักษาและตอรองอัตลักษณความเปนมอญของกลุมชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทย
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน หรืองานวิจัยของ กรรณิการ วรหาร (2556) เรื่อง การสื่อสารอัตลักษณความเปน
เวียดนามของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในหมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนาม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมทั้งนี้
เปนการศึกษาถึงการสรางและการธํารงรักษาอัตลักษณของคนพลัดถิ่น รวมถึงการตอรองทางวัฒนธรรมและ
การสือ่ สารระหวางคนพลัดถิน่ กับคนในประเทศทีค่ นพลัดถิน่ อาศัยอยูใ นปจจุบนั ซึง่ การปะทะกันระหวางวัฒนธรรม
ในบริบทของคนพลัดถิ่นกับคนที่เปนเจาของประเทศ กอใหเกิดผลตามมามากมายในแงของการสื่อสาร ดังนั้น
เพื่อสรางความเขาใจตัวตนหรืออัตลักษณระหวางกันในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมโลกาภิวัตน
(Globalization) ตามทัศนะของ Marshall McLuhan ในเรือ่ งการกําเนิดหมูบ า นโลก (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข
หินวิมาน, 2553, น.147-9) จึงตองมีการศึกษาวิจัยประเด็นใหมเพื่อสรางความเขาใจตอกันในเรื่องความเปน
ตัวตนของแตละวัฒนธรรม เพื่อปองกันความขัดแยงระหวางวัฒนธรรมและเพื่อรักษาอัตลักษณของตน
บนพืน้ ฐานคติทเี่ ชือ่ วาสังคมโลกาภิวตั นเปนแหลงรวมของวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายหรือสังคมพหุนยิ ม (Pruralism)
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เมือ่ กลาวถึงบทบาทโลกาภิวตั น (Globalization) ทีม่ ตี อ การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกนัน้ มีผลกระทบ
ในหลากหลายมิติทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งผลกระทบเหลานี้ Arjan Appadurai
(1996, p.33) กลาวไวในหนังสือชื่อ Modernity at Large วาเกิดจากการเคลื่อนที่อยู 5 ประการคือ
1) การเคลือ่ นทีข่ องผูค น (Ethnoscapes) 2) การเคลือ่ นทีข่ องสือ่ (Mediascapes) 3) การเคลือ่ นทีข่ องเทคโนโลยี
(Technoscapes) 4) การเคลื่ อ นของเงิ น ตรา/เงิ น ทุ น (Finanscapes) และ 5) การเคลื่ อ นที่ ข อง
ความคิด/อุดมการณ (Ideoscapes) ซึง่ เปนความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากสภาวะการเคลือ่ นไหลของวัฒนธรรมโลก
(Global cultural flow) ในยุคโลกาภิวัตนใน 5 มิติที่สําคัญ ทั้งนี้การขามไปมาของผูคน (Ethnoscapes)
เปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ “คนพลัดถิ่น” (Diaspora)
สิ่งที่ผูวิจัยสนใจศึกษา คือผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนยายไปมา
ของผูคน (Ethnoscapes) ซึ่งเปนการเคลื่อนที่ไปมาที่มักกอใหเกิดการสื่อสารในหลายระดับ ทั้งที่พบไดตั้งแต
การสื่อสารขั้นตนคือการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal communication) จนไปถึงระดับสูงสุดคือ
การสื่อสารมวลชน (Mass communication)
ในมหกรรมกีฬาโอลิมปกเมื่อกีฬาชนิดใดถูกบรรจุเขาเปนประเภทกีฬาเพื่อแขงขันในโอลิมปกแลว
ก็เสมือนวากีฬาชนิดนั้น ๆ เปนกีฬาของมวลมนุษยชาติ สวนกติกา เสียงนกหวีดและการสื่อสารที่ใชประกอบ
ในการแขงขัน ก็คือสิ่งที่นํามาเปนขอตกลงเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายทางการสื่อสารรวมกันระหวางเกม
ไมเพียงแตผคู นในวงการกีฬาเทานัน้ ทีไ่ ดใชและเขาใจภาษากีฬา แตผรู บั ชมหรือแฟนกีฬาก็ไดใชภาษาเดียวกันนี้
ดวยเชนเดียวกัน กีฬาจึงเปรียบเทียบไดกับ “ภาษาสากล” (Lingua franca) ที่มีการสื่อสารดวยขอตกลง
ที่ใหความหมายเดียวกันแมในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน (Firth, 1996; Swann, Deumert, Lillis, & Mesthrie,
2004 อางถึงใน สรรพร ศิรขิ นั ธ, 2557, น. 51) เมือ่ พูดถึงวากีฬาสัมพันธกบั คนพลัดถิน่ อยางไร Allan Guttman
ก็ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษากีฬาวา ตองนํามาคิดใหมทําใหมใหแตกตางจากการศึกษาในมิติเดิม
ทั้งเรื่องของทฤษฎีทางสังคมที่เกี่ยวกับการพัฒนาการของกีฬาและการกําเนิดขึ้นของกีฬาสมัยใหม รวมถึง
หาขอเสนอใหม ๆ ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติของคนพลัดถิ่นในกีฬามาศึกษาหาผลผลิตทางสังคมทั้งในรูปของสัญญะ
ผลกระทบทางสังคม รวมถึงการศึกษาผลกระทบทางการเมือง (Carrington, 2010, p. 24-25)
เมื่อตองการศึกษาเรื่องกีฬาเกี่ยวกับการสื่อสาร นักวิจัยสวนมากก็มักนิยมศึกษาเรื่องอัตลักษณและ
ความเปนแฟน (Fans) เชน แฟนคลับฟุตบอลในสโมสรตางๆในพรีเมียรลีก และสโมสรในไทยพรีเมียรลีก
ดังเชนงานวิจัยของกุลวิชญ สําแดงเดช (2551) เรื่องการใชสื่อเพื่อสรางและธํารงรักษาอัตลักษณของแฟน
สโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรีที่ทําการศึกษา อัตลักษณความเปนทองถิ่นของแฟนสโมสรฟุตบอล ชลบุรี เอฟซี
โดยขอคนพบที่สําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายรวมกับงานวิจัยชิ้นนี้ได คือการจะกาวเขามาเปนแฟนบอล
ของสโมสรฟุตบอลทองถิ่นนั้น ตองมีลักษณะของความเปนทองถิ่นนิยมเปนตัวแปรตั้งตน และตัวแปรตาม
คือการเปนแฟนบอลของสโมสรทองถิ่น เนื่องจากไมไดศึกษาแฟนบอลพลัดถิ่นเปนกลุมเปาหมาย กุลวิชญ
จึงตั้งคําถามวาถาหากเปนแฟนบอลพลัดถิ่นชาวตางชาติจะมาเปนแฟนสโมสรชลบุรีไดอยางไร ถาปราศจาก
ความรูส กึ ทองถิน่ นิยมเปนทุนตัง้ ตนตามขอคนพบดังกลาว ผูว จิ ยั ไดนาํ ขอสังเกตนีน้ าํ มาศึกษาตอในงานวิจยั ชิน้ นี้
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารและวัฒนธรรมความเปนทองถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น
2. เพือ่ ศึกษาการกอตัวของแฟนบอลพลัดถิ่นตางชาติในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น
3. เพือ่ ศึกษาการสือ่ สารเพือ่ การสรางและการธํารงอัตลักษณของคนพลัดถิน่ ในพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมฟุตบอล
ทองถิ่น
นิยามศัพท
คนพลัดถิ่น หมายถึง คนพลัดถิ่นที่เขามาอาศัยอยูในจังหวัดกลุมตัวอยางคือ จังหวัดนครราชสีมา
และบุรีรัมย โดยไมใชผูที่มีถิ่นกําเนิด (Homeland) อยูในที่อาศัยอยูปจจุบัน มีสถานะเปนผูอาศัย และอาจ
ยายถิน่ ดวยตาง ๆ ตามทัศนะของ Cohen (2008) แบงไว 5 ประเภท ในกรณีของการวิจยั นี้ คือ กลุม คนพลัดถิน่
ที่เปนแฟนบอลและเขาเกณฑการแบงประเภทของคนพลัดถิ่นของ Cohen
อัตลักษณ หมายถึง เครื่องหมายที่นํามาใชสื่อถึงการเปนเชื้อชาติของตนเองที่มีที่มาจากดินแดน
ที่เปนมาตุภูมิ (Homeland) ที่สามารถสังเกตเห็นไดดวยการรับฟงและมองเห็นจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ในพื้นที่ที่ทําการสํารวจ เชน ภาษา ทวงทา กิริยา การแตงกาย การสื่อสาร อาหาร ภูมปิ ญญา เปนตน
การสื่อสาร หมายถึง ลักษณะการติดตอสื่อสารระหวางคนพลัดถิ่นภายในชุมชนคนพลัดถิ่น การสื่อสาร
ระหวางคนพลัดถิ่นกับชุมชนเจาบาน เปนระดับของการสื่อสารในทุกระดับตั้งแตการสื่อสารระหวางบุคคล
การสือ่ สารกลุม การสือ่ สารสาธารณะ และการสือ่ สารมวลชนโดยอาศัยชองทางหรือเครือ่ งมือการสือ่ สารตาง ๆ
การสื่อสารกีฬา หมายถึง การรายงานและกระบวนการสรางความหมาย คานิยม หรืออุดมการณ
ทางสังคมผานตัวบทหรือเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬา โดยมี นักกีฬา องคกรกีฬา องคกรสื่อ และผูชม เขามามีสวนรวม
กันผลิต และสื่อสารความหมายผานสื่อตาง ๆ ไดแก สื่อสารผานบุคคล สื่อสารผานสื่อชุมชน สื่อกิจกรรม
สื่อวัฒนธรรม สื่อออนไลน และการสื่อสารมวลชน เปนตน และการเปนตัวแทนในเชิงความหมาย (Meaning)
ที่มีผลผลิตออกมาทั้งในรูปของสัญญะ ผลกระทบทางสังคม รวมถึงผลกระทบทางการเมือง
การสื่อสารอัตลักษณ หมายถึง การแสดงตัวตนวาเราเปนใคร เชน ชาติกําเนิด (Race) ชนชั้นทางสังคม
(Social class) สัญชาติ (Nationality) เพศและความทุพลภาพ (Sexuality and disability) และการรวมกลุม
ทางสังคม (Localized social group) มีความสัมพันธกับสมาชิกกลุมใด ปฏิสัมพันธกับคนอื่น ๆ กิจกรรม
การบริโภค (Consumption) เชน การกินอยู การแตงกาย การพูดภาษา การสรางบุคลิกภาพ การใชเวลาวาง
การเรียนหนังสือ การเลนกีฬา การดูหนังฟงเพลง ไปจนถึงรสนิยมและรูปแบบการใชชีวิตที่แตกตางหลากหลาย
สื่อ หมายถึง แหลงขาวสารที่ใหขอมูลขอเท็จจริง มีการบันทึกเพื่อการเผยแพรไวในรูปแบบตาง ๆ
เชน สื่อบุคคล สื่อมวลชนเชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร อินเตอรเน็ต สื่อกิจกรรม สื่อออนไลน
วัฒนธรรมฟุตบอล หมายถึง กลุมคน รูปแบบการแสดงออก รูปแบบกิจกรรม รูปแบบการสื่อสาร
และการสื่อสารมวลชน หรือการกระทําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับฟุตบอลที่มีการปฏิบัติโดยคนจํานวนหนึ่ง และ
มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการกระทําใหสังเกตได เชน ภาษา ทวงทา กิริยา การแตงกาย การสื่อสาร
และการกระทําตาง ๆ รวมถึงทางดานความคิดซึ่งสังเกตไมได เชน ความเชื่อ ทัศนคติ และความคิดเห็น
ของสมาชิกกลุมที่มีตอผูอื่น

NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August 2018)

233

วัฒนธรรมการเชียร หมายถึง รูปแบบการเชียรของแฟนคลับในลักษณะที่เปนการแสดงถึงการให
กําลังใจ หรือสงเสริมกิจกรรมของสโมสรฟุตบอลที่ตนเองชื่นชอบ ทั้งในสนามและนอกสนาม เชน การแตงกาย
กริยาทาทาง และการกระทําตาง ๆ ที่สมาชิกแสดงออกรวมถึงการดําเนินชีวิต (Life style) ในชีวิตประจําวัน
เชนการสรางกลุมเพื่อเชียร พบปะ พูดคุย สนทนา ถมถุย ของแฟนคลับสโมสรในพื้นที่และเวลาตาง ๆ
ฟุตบอลทองถิ่น หมายถึง การแขงกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ระดับทองถิ่น ที่มีลักษณะ ใชชื่อจังหวัดหรือ
ชื่อทองถิ่นเปนชื่อสโมสร และ มีลักษณะที่เปนตัวแทนของจังหวัดหรือทองถิ่นตามชื่อของสโมสร และไมใชทีม
ที่มีชื่อสโมสรเปนลักษณะเปนตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูว จิ ยั ใชระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ประกอบดวยการวิจยั เอกสาร (Documentary research) ทีเ่ กีย่ วของ
กับวัฒนธรรมและความเปนทองถิ่นของแฟนบอลในวัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย
การสังเกตภาคสนามแบบมีสวนรวม (Participant observation research) การสังเกตภาคสนามแบบไมมี
สวนรวม (Non-participant observation research) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)
ประชากรและกลุมตัวอยางคนพลัดถิ่นชาวตางชาติ การวิจัยนี้มุงศึกษาคนเปนเปาหมายหลักตามแนวทาง
ของการวิจัยเชิงคุณภาพและศึกษาคนพลัดถิ่นชาวตางชาติที่ตรงตามกรอบทฤษฎีลักษณะของคนพลัดถิ่น
ขอใดขอหนึง่ ของ Cohen ไดแก แฟนบอลชาวตางชาติทเี่ ชียรสโมสรฟุตบอลทองถิน่ แบงเปนสโมสรนครราชสีมา
มาสดา เอฟซี 27 คน และสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด23 คน รวมเปนจํานวน 50 คน
234

วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยไดอาศัยใชอุปกรณที่ชวยในการเก็บขอมูล ดังเชน เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป กลองวิดีโอ
และสมุดบันทึก และผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ คือ
1. สัมภาษณเจาะลึกโดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางกําหนดเปนแนวคําถาม
2. แบบบันทึกการสังเกต (Observe form)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู  วิ จั ย ลงพื้ น ที่ สั ม ภาษณ เจาะลึ ก โดยใช แ บบสอบถามแบบมี โ ครงสร า งกํ า หนดเป น แนวคํ า ถาม
แลวลงสัมภาษณในพื้นที่ที่กลุมตัวอยางแฟนบอลตางชาติชุมนุมรวมตัวกัน โดยอาศัยการสุมแบบบังเอิญ
ระหวางสัมภาษณผูวิจัยจะเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางมีโอกาสตอบอยางอิสระเพื่อใหขอมูลที่ไดมีความเจาะลึก
และลื่นไหล โดยไดและที่สําคัญที่สุดคือ การพยายามปรับตนเองใหกลมกลืน และเขาใจสมาชิกใหไดมากที่สุด
โดยการศึกษาถึงลักษณะการแตงกาย กิริยาทาทาง ประวัติสวนตัวประกอบการเก็บขอมูลและนํามาวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
อาศัยการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการหาขอมูลเพื่อนํามาเปนหลักฐานและเหตุผล
ในการสรุปความจริงทางสังคม ซึง่ โดยทัว่ ไปตามระเบียบวิธวี จิ ยั มักใชวธิ กี ารอุปนัย หมายถึงการนําเอาขอเท็จจริง
ที่ไดจากการลงสนามวิจัยที่จําเปนและเพียงพอตอความจริง แลวนําไปสูขอยุติหรือ ขอสรุป และในสวนของ
การนําเสนอขอสรุปทั่วไปอาจดําเนินการตาม “กรอบแนวเทียบ” (Metaphor) (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2545)
1. การวิเคราะหดวยการบรรยาย (Narrative) คือ การวิเคราะหดวยการสาธยายในสิ่งที่เห็นซึ่งเปน
ขอเท็จจริง
2. การวิเคราะหดวยการอภิปราย (Discussion) คือการวิเคราะหดวยการอภิปรายโดยอาศัยบริบท
โดยรอบตีความไปตามทฤษฎีที่ยึดเปนทฤษฎีหลัก

ผลการวิจัย
1. รูปแบบการสื่อสารและวัฒนธรรมความเปนทองถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น
เมือ่ เรากลาวถึงจิตสํานึกรวมของความเปนทองถิน่ ในกรณีของ “จิตสํานึกรวมของความเปนโคราช”
หรือ “โคราชนิยม” ในงานวิจัยชิ้นนี้ เปนคําที่ใชเปนตัวแทนลักษณะทางรูปธรรมและนามธรรมที่เกี่ยวกับ
จิตสํานึกรวมความเปนโคราช จะตองมีความโดดเดนแตกตางจากความเปนทองถิน่ ในแหลงอืน่ และอาจมีปรากฏ
ใหพบเห็นไดเพียงในโคราชเทานั้น สิ่งที่เปนตัวแทนของจังหวัดโคราชจึงสอดคลองกับความหมายของคําวา
“อัตลักษณ” ดานนักวัฒนธรรมศึกษาเชือ่ วากระบวนการหนึง่ ทีค่ นเรากอรูป “ตัวตน” หรือประกอบสรางอัตลักษณ
ขึ้นมานั้น อาจดูไดจากกิจกรรมการบริโภค (Consumption) ในชีวิตประจําวันของผูคน เชน การกินอยู
การแตงกาย การพูดภาษา การสรางบุคลิกภาพ การใชเวลาวาง การเรียนหนังสือ การเลนกีฬา การดูหนัง
ฟงเพลง ไปจนถึงรสนิยมและรูปแบบการใชชีวิตที่แตกตางหลากหลาย (สมสุข หินวิมาน, 2548, น. 428)
ปจจัยที่กอใหเกิดอัตลักษณโคราช อาจเกิดจากชีวิตประจําวันของผูคน แตปจจัยทางกายภาพ
ก็เปนตัวแปรในการสรางอัตลักษณที่มีความแตกตางของชาวโคราชเชนเดียวกัน เชน ปจจัยดานภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร/โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ เศรษฐกิจ การเมือง กีฬา และการสื่อสาร โดยปจจัย
เหลานี้จะกําหนดอัตลักษณวาเราเปนใคร เราเหมือนหรือตางจากคนอื่นอยางไร เชนเดียวกับ“จิตสํานึกรวม
ของความเปนบุรีรัมย”หรือ “บุรีรัมยนิยม” ในงานวิจัยชิ้นนี้ เปนคําที่ใชเปนตัวแทนลักษณะทางรูปธรรม
และนามธรรมที่เกี่ยวกับจิตสํานึกรวมความเปนบุรีรัมย
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เมื่ออัตลักษณไมไดเกิดขึ้นมาอยางลองลอยไมมีที่มาที่ไป โคราชนิยมและบุรีรัมยนิยมก็ไมไดเกิดขึ้น
มาจากสุญญากาศ แตมีสาเหตุปจจัยรูปธรรมและนามธรรมที่กอใหจิตสํานึกรวมความเปนโคราชและบุรีรัมย
เชน ลักษณะทางภูมิศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตัวแปรตน (1) สรางใหเกิดอัตลักษณ (2) จึงเกิด
สํานึกรวมความเปนโคราชหรือโคราชนิยม (3) ดังภาพที่ 2
ปจจัยการกอตัวของอัตลักษณโคราชและบุรรี ัมย

อัตลักษณโคราชและบุรรี ัมย

จิตสํานึกรวมความเปนโคราชและบุรีรัมยหรือ
“โคราชนิยม” และ “บุรีรมั ยนิยม”

ภาพที่ 2 แสดงลําดับของตัวแปรที่กอใหจิตสํานึกรวมความเปนโคราชและบุรีรัมย
ลักษณะของความเปนโคราชนิยม ของวัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่นในสโมสรนครราชสีมา มาสดาเอฟซี
มี ค วามโดดเด น ของความเป น โคราชในป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร (แมวโคราช) และฐานคติ ค วามเชื่ อ
ทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับยาโมเชื่อมโยงไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชาติพันธุของประชากรมากที่สุด แตความเปน
โคราชที่พบวามีความโดดเดนนอยกลับกลาย เปนปจจัยทางการเมืองที่มีผลตอวัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น
ของสโมสรนครราชสีมา มาสดาเอฟซี
ผลวิจัยชี้วา สิ่งแรกที่จะตองนึกถึงเมื่อเอยถึงสโมสรนครราชสีมามาสดาเอฟซีคือแมวโคราช ซึ่ง
แมวโคราชนั้นเปนสัตวพื้นถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาแมวสีสวาดหรือแมวไทยโคราช เปรียบเสมือนตัวแทน
แฟนบอลซึง่ มีความโดดเดนในวัฒนธรรมฟุตบอลสโมสรนครราชสีมา มาสดาเอฟซี และแฟนบอลยังเรียกตนเอง
วาแมวกลุมตาง ๆ และสัญลักษณของสโมสรก็เปนแมวไทยโคราช
อีกอัตลักษณหนึ่งรองลงมาของชาวโคราชคือ ทาวสุรนารีหรือยาโม ที่เปนอัตลักษณของจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากวิทยานิพนธที่เคยกลาวมากอนหนานี้เมื่อกลาวถึงอัตลักษณโคราชหลายฉบับ ตั้งยึดโยง
เกี่ยวกับยาโมวาเปนอัตลักษณซึ่งเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวโคราชลักษณะพิเศษ คือยาโมสามารถ
รวมทุกสิ่งที่เปนปจจัยของชาวโคราชไวในอนุสาวรียทาวสุรนารีเพียงสิ่งเดียวไดทั้งหมด ไมวาจะเปนการเมือง
ชาติพันธุวรรณาความเชื่อ ภาษา วัฒนธรรมและเพลงโคราช ลวนมีความเกี่ยวของกับทาวสุรนารีหรือยาโม
แทบทัง้ สิน้ อยางไรก็ดลี กั ษณะทีโ่ ดดเดนทีส่ ดุ ของยาโมในวัฒนธรรมฟุตบอลโคราชกรณีศกึ ษาสโมสรนครราชสีมา
มาสดาเอฟซีก็เปนเรื่องของความเชื่อและชาติพันธุในสวนของความเชื่อ ก็มักจะไปจุดธูปเทียนขอไหววอนยาโม
ทุกครั้งกอนเดินทางไปแขงขันเพื่อสรางขวัญกําลังใจแสดงวา “โคราชนิยม” ยังยึดโยงกับสิ่งที่เปนความเชื่อ
และไมสามารถลบหลูได คงรูปแบบโบราณครํ่าครึ มีลักษณะอนุรักษนิยมในความเปนโคราช ในขณะที่สโมสร
บุรีรัมย ยูไนเต็ดมีพยายามสรางความเปนสากลมากกวา
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ซึ่งในกรณีของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด ก็มักจะปรากฏภาพลักษณของคุณเนวิน ชิดชอบขึ้นมากอนเสมอ
เปนปจจัยสําคัญที่สรางใหสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ดประสบความสําเร็จในสายตาของบุคคลทั่วไป จากผลวิจัย
พบวาแฟนบอลชาวไทยตางยกยองวาเพราะคุณเนวินจึงมีสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด และเมื่อมีสโมสรบุรีรัมย
ยูไนเต็ด จึงทําใหชาวจังหวัดบุรรี มั ยอยูด กี นิ ดี หางไกลจากความยากจน ทัง้ นีพ้ ลังอํานาจทางการเมืองจึงยังคงอยู
ควบคูธุรกิจกีฬาของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด
อยางไรก็ดกี ารเมืองก็ไมใชปจ จัยเดียวทีส่ ง ผลตอความเปนบุรรี มั ยนยิ ม ในวัฒนธรรมฟุตบอลสโมสรบุรรี มั ย
ยูไนเต็ด แตเปนการดําเนินงานเชิงการตลาดและการสื่อสารของสโมสร ที่จะนําจุดเดนของจังหวัดในดานตาง ๆ
มาสรางใหเปนจุดขายของสโมสร เชนการนิยามคําวาเซราะกราวภายใตความหมายใหมที่ถูกประกอบสรางขึ้น
ในวัฒนธรรมฟุตบอลบุรีรัมย
นอกจากนี้เปาหมายของสโมสรสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด ไมเพียงแตการสรางความยิ่งใหญของสโมสร
ภายในประเทศไทย แตยังมีเปาหมายในการสรางความเปนสากลในระดับนานาชาติ สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด
มีการสื่อสารในลักษณะสรางความหมายใหมของความเปนทองถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย ใหมีความเปนสากล
มากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนรูปแบบการเชียร การดําเนินงาน และการสรางทีม ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารของสโมสร
บุรีรัมย ยูไนเต็ดจึงพยายามจัดการการสื่อสารใหเปนสากล
2. การกอตัวของแฟนบอลพลัดถิ่นตางชาติในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น
การกอตัวของแฟนบอลชาวไทยของสโมสรนครราชสีมา มาสดาเอฟซี เริม่ สมัยกําเนิดสโมสรฟุตบอล
จังหวัดนครราชสีมา โดยแฟนบอลยุคกอตั้งเปนเพียงกลุมเล็ก ๆ มีคนเชียรไมถึงหลักรอย ยุคที่สโมสรยังไมมี
ผูสนับสนุนอยางเปนทางการ เกิดจากการชักชวนกันในหมูเพื่อนฝูงที่มีจิตใจในการรักกีฬา เขามารวมกอตั้ง
สโมสรและทีมเชียรขึ้นแตกับสโมสรบุรีรัมยยูไนเต็ดการเชียร การสนับสนุน และการสื่อสารของแฟนบอล
ชาวไทย ไมไดรวมตัวกันเปนเปนกลุมกอนชัดเจน การเริ่มตนเปนแฟนบอลในสนาม มักเกิดจากกระแสของการ
สื่อสาร เชน การสื่อสารแบบปากตอปาก การใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งชักชวนกันมาเปนกลุมเล็ก ๆ
ไมไดจบั เปนกลุม กอนทีม่ ขี นาดใหญเหมือนแฟนบอลสโมสรนครราชสีมา มาสดาเอฟซี ลักษณะรูปแบบการเชียร
จึงเปนระบบที่สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ดกําหนดขึ้น
ดานการกอตัวของแฟนบอลชาวตางชาติสโมสรนครราชสีมามาสดาเอฟซี เริ่มตั้งแตเปนสโมสร
ฟุตบอลนครราชสีมาในอดีต ในจํานวนแฟนบอลกลุม เล็ก ๆ นัน้ มีแฟนบอลชาวตางชาติทเี่ ปนสามีของกลุม เพือ่ น
ในคราวนั้นมารวมเชียรดวย เปนจุดเริ่มตนของการมีแฟนคลับชาวตางชาติในกรณีของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด
พบวา แฟนบอลสวนใหญเริ่มรูจักสโมสรบุรีรัมยยูไนเต็ด ผานสื่อตาง ๆ ผานเพื่อน ภรรยาหรือครอบครัว
ที่เปนสื่อบุคคล หรืออาจรูจักผานสื่อมวลชนและสื่อออนไลนรวมไปถึงรูจักผานการใชสื่อประชาสัมพันธ
ของทางสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด โดยสื่อที่มีสําคัญที่สุด ซึ่งชักจูงใหชาวตางชาติเขามาเปนแฟนบอลของสโมสร
คือภรรยาชาวตางชาติทั้ง 2 สโมสรมีความคลายคลึงกันคือ สื่อบุคคลเปนสื่อหลักที่จะแนะนําใหชาวตางชาติ
ไดรูจักสโมสรและปวารณาตัวเขามาเปนแฟนบอลในที่สุด
การกอตัวของแฟนบอลชาวไทยจะมีตวั แปรตนคือ จิตสํานึกรวม “โคราชนิยม” หรือ “บุรรี มั ยนยิ ม”
(1) สงผลใหกลายมาเปนแฟนบอลนครราชสีมา มาสดาเอฟซี หรือสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด (3) ในภายหลัง
โดยสรรหาวิธีการสื่อสาร (2) เปนตัวกลางในการแสดงความเปนโคราชนิยม หรือบุรีรัมยนิยม ยกตัวอยางเชน
เมื่อฉันเปนคนโคราชหรือบุรีรัมย (4) ฉันจึงตองเชียรทีมโคราชหรือบุรีรัมย (5) เพราะเปนทีมบานเกิด
(6) ดังแสดงลักษณะความสัมพันธไวในภาพที่ 3
NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August 2018)

237

ผลของการวิจัย
เมื่อแสดงเปนตัวแปร
(1) สํานึกโคราชนิยมหรือ บุรรี ัมยนิยม

กรอบวิธีคิดของแฟนบอลชาวไทย
ฉันเปนคนโคราชหรือบุรรี ัมย(4)

จึงตองเชียรทมี โคราชหรือบุรีรมั ย (5)
(2) หาวิธีการสื่อสาร
เพราะเปนทีมบานเกิด (6)
(3) จึงเขามาเปนแฟนบอล
โคราชหรือบุรรี ัมย

ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการเกิดแฟนบอลชาวไทย ของสโมสรนครราชสีมา มาสดาเอฟซี และสโมสรบุรีรัมย
ยูไนเต็ด
ในทางกลับกันการกอตัวของแฟนบอลชาวตางชาติจะมีตัวแปรตนคือ การกลายมาเปนแฟนบอลโคราช
หรือบุรีรัมย (1) สงผลตอการเกิดจิตสํานึกโคราชนิยมหรือบุรีรัมยนิยม (3) ในภายหลัง โดยสรรหาวิธีการสื่อสาร
(2) เปนตัวกลางในการแสดงความเปนโคราชนิยมหรือบุรีรัมยนิยม ยกตัวอยางเชน เมื่อฉันเปนคนตางชาติ
ที่ตองการปรับตัวใหอยูอาศัยที่โคราชหรือบุรีรัมย อยางมีความสุข (4) ฉันจึงตองเชียรทีมโคราชหรือบุรีรัมย
(5) กอใหเกิดจิตสํานึกรวม “โคราชนิยม” หรือ “บุรรี มั ยนยิ ม”มาภายหลังการเชียรฟตุ บอล (6) ดังแสดงลักษณะ
ความสัมพันธไวในภาพที่ 4 ดังนี้
ผลของการวิจัยเมื่อแสดง
เปนตัวแปร
(1) เปนแฟนบอลโคราชหรือ
บุรีรัมย

กรอบวิธีคิดของแฟนบอล
เปาหมายของการสือ่ สาร เชนเพื่อ
ปรับตัว (4)

จึงตองเชียรทมี โคราชหรือบุรีรมั ย (5)
(2) หาวิธีการสื่อสาร

(3) เกิดสํานึกโคราชนิยมหรือ
บุรีรัมยนิยม

สงผลใหมีปจจัยความเปนโคราชนิยม
หรือบุรรี ัมยนิยมขึน้ ภายหลัง (6)

ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการเกิดแฟนบอลชาวตางชาติของสโมสรนครราชสีมา มาสดาเอฟซีและสโมสรบุรรี มั ย
ยูไนเต็ด
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3. การสื่อสารเพื่อสรางและธํารงอัตลักษณของคนพลัดถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น
ปจจัยดานการสื่อสารของแฟนบอลชาวไทยของทั้ง 2 สโมสร มีลักษณะคลายคลึงกันแตกตางกัน
เพียงเล็กนอยในประเด็นชองทางการสื่อสาร โดยสวนมากชาวไทยจะใชแทบทุกสื่อที่เปนชองทางสื่อสารหลัก
ในสโมสร คื อ บุ ค คลสื่ อ มวลชนสื่ อ ออนไลน จ ะมี แ ตกต า งเพี ย งสื่ อ กิ จ กรรมเท า นั้ น ที่ แ ฟนบอลชาวไทย
ของสโมสรนครราชสีมามาสดาเอฟซี ใชชองทางนี้ในการสื่อสาร
โดยแฟนบอลชาวไทยจะใชทกุ ชองทางการสือ่ สารเพือ่ สรางและธํารงอัตลักษณ ในวัฒนธรรมฟุตบอล
สโมสรนครราชสีมา มาสดาเอฟซี และ สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด สรางและสื่อสารอัตลักษณของตนเองใหดํารง
คงอยูไวเสมอแตแฟนบอลชาวตางชาติกลับใชเพียงไมกี่ชองทางในการสื่อสาร ซึ่งพบวาแฟนบอลพลัดถิ่น
จํานวนมากไมสามารถเขาถึงแกนแทของความเปนโคราชนิยมและบุรรี มั ยนยิ มได เนือ่ งจากใชชอ งทางการสือ่ สาร
คอนขางนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งแฟนบอลตางชาติสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด จะมีการสื่อสารที่คอนขางจํากัด
ตัวเองไมใหไปปะปนกับแฟนบอลชาวไทย เปนการสื่อสารเฉพาะกลุมภายในเทานั้น สังเกตไดวาแฟนบอล
ชาวตางชาติจะเขามาสื่อสารเพื่อสรางและธํารงอัตลักษณทองถิ่นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อใชชีวิตรอดและ
ปรับตัวเพียงชั่วขณะ แตหลังจากนั้นก็ไปสื่อสารกลับกลุมคนตางชาติดวยกันเชนเดิมอีกครั้ง เปนการพยายาม
ปดกัน้ ตัวเองไมใหสอื่ สารคลุกคลีกบั แฟนบอลชาวไทยโดยทัว่ ไป แตจะใหความสําคัญกับแฟนบอลทีเ่ ปนสือ่ บุคคล
ภายในกลุมเดียวกันเทานั้นเชนภรรยา ครอบครัว และเพื่อน

อภิปรายผล
1. รูปแบบการสือ่ สารและวัฒนธรรมความเปนทองถิน่ ในพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมฟุตบอลทองถิน่ แสดงใหเห็นวา
เมือ่ มีโลกาภิวตั น (Globalization) ก็ยอ มตองมีทอ งถิน่ (Local) โดยทองถิน่ นิยม (Localism) จะเชือ่ มโยงสัมพันธ
ปจจัยที่เปนสาเหตุของการเกิดทองถิ่นนิยมไวดวยกันจากรากฐานทางทรัพยากร ภูมิปญญา พัฒนาการและ
ประวัติศาสตรการดํารงอยูของตนเอง รวมถึงเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรมและภูมินิเวศน (พัฒนา
กิติอาษา, 2546, น.5-6) ในกรณีนี้ทองถิ่นมันเปนมากกวาหนวยทางการเมืองการปกครองแตเปนชุมชน
ทางวาทกรรมซึ่งมีผลผลิตของปฏิสัมพันธอยางเปนพลวัตดวยสโมสรฟุตบอลทองถิ่นก็เปรียบเสมือนชุมชน
ทางวาทกรรมที่สรางปฏิสัมพันธของความเปนทองถิ่นนอกจากจะเปนชุมชนของผูคนที่รักกีฬาฟุตบอลยังเปน
ชุมชนของผูคนที่รักในทองถิ่นดวย อยางไรก็ตามชุมชนที่ถูกสรางขึ้นใหมนี้ไดใหความหมาย ความเปนทองถิ่น
กับผูคนไดมากมายเชน ถาคุณรักสโมสรฟุตบอลทองถิ่นก็หมายความวาคุณรักทองถิ่น แฟนฟุตบอลบอล
จึงมักแสดงความรักทองถิ่นดวยการเชียรสโมสรทองถิ่น และสื่อสารความเปนทองถิ่นผานวัฒนธรรมฟุตบอล
ดวยรากฐานตามที่ พัฒนา กิติอาษา ไดกลาวไว
แฟนบอลชาวไทยจะใชชอ งทางการสือ่ สารทุกชนิด ทุกชองทางเทาทีม่ เี พือ่ สรางและสือ่ สารอัตลักษณ
แตแฟนบอลชาวตางชาติกลับใชเพียงชองทางไมกี่ชองทางสื่อสาร ซึ่งพบวาแฟนบอลพลัดถิ่นจํานวนมาก
ไมสามารถเขาถึงแกนแทของความเปนโคราชนิยมและบุรรี มั ยนยิ มได เนือ่ งจากใชชอ งทางการสือ่ สารคอนขางนอย
หรืออาจมีขอจํากัดดานภาษาโดยเฉพาะอยางยิ่งแฟนบอลตางชาติสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด จะมีการสื่อสาร
ที่คอนขางจํากัดตัวเองไมใหไปปะปนกับแฟนบอลชาวไทย พบวา การที่แฟนบอลชาวตางชาติเขามาสื่อสาร
เพื่อสรางและธํารงอัตลักษณทองถิ่นของโคราชและบุรีรัมย มีการแสดงอัตลักษณทองถิ่นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
เพื่อใชชีวิตรอดและปรับตัวเพียงชั่วขณะ ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร (2546) กลาววา สื่อกีฬา (Media sport) หมายถึง
การรายงานและกระบวนการสรางความหมาย คานิยม หรืออุดมการณทางสังคม (ความเปนชาติ ชุมชน ชนชั้น
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ชาติพันธุ เพศสภาวะ วัย ความรุนแรง ฯลฯ) ผานตัวบทหรือเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาที่หลากหลาย ซึ่งในผลการวิจัย
แสดงวาสื่อกีฬาเปนชองทางในการสื่อสารความเปนทองถิ่นหรืออัตลักษณได ผนวกกับกระแสนิยมการแขงขัน
กีฬาฟุตบอลทองถิน่ ในประเทศไทย ทําใหสมาคมหรือสโมสรประจําจังหวัดไดมโี อกาสพลิกฟน อัตลักษณทอ งถิน่
ของตัวเองเพื่อสรางความเปนทองถิ่นนิยมในจังหวัดไดมากยิ่งขึ้นเมื่อนําผลวิจัยเทียบกับงานวิจัยของ สุจิตรา
เปลี่ยนรุง (2551) เรื่อง “การสื่อสารเพื่อสรางธํารงรักษาและตอรองอัตลักษณความเปนมอญของกลุมชาวมอญ
พลัดถิ่นในประเทศไทยทามกลางกระแสโลกาภิวัตน” แสดงใหเห็นการพยายามใชสื่อและเครื่องมือการสื่อสาร
เพื่อการรักษาและธํารงอัตลักษณของความเปนทองถิ่นของตัวเองแสดงความสอดคลองกันในเรื่องเหตุผล
ของการสือ่ สารเพือ่ แสดงอัตลักษณทอ งถิน่ นิยมของตัวเองวาเพือ่ ตองการใหวฒ
ั นธรรมทองถิน่ ของตนเอง ดังนัน้
การสือ่ สารจึงเปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหอตั ลักษณยงั คงอยูเ ชนเดียวกับการเก็บรักษาจิตสํานึกรวมความเปนทองถิน่
2. การกอตัวของแฟนบอลพลัดถิ่นตางชาติในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น แสดงใหเห็นการกอราง
สํานึกรวมความเปนทองถิ่นนิยมในสโมสรนครราชสีมา มาสดาเอฟซีและสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด วา “คนโคราช
เชียรสโมสรนครราชสีมา มาสดาเอฟซีเพราะ เปนคนทองถิ่น ถาไมเชียรทีมทองถิ่นแลวจะไปเชียรใคร”
“สวนคนตางชาติที่มาเชียรนครราชสีมา มาสดาเอฟซีสวนใหญ เพราะภรรยาชาวโคราชชวนใหมาเชียร
แลวจึงคอยมีจิตสํานึกรวมความเปนโคราชนิยม”ในทํานองเดียวกันของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด คือ “คนบุรีรัมย
เชียรสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ดเพราะ เปนคนทองถิ่นถาไมเชียรทีมทองถิ่นแลวจะไปเชียรใคร”“สวนคนตางชาติ
ที่มาเชียรบุรีรัมย ยูไนเต็ดสวนใหญ เพราะภรรยาชาวบุรีรัมยชวนใหมาเชียร แลวจึงคอยมีจิตสํานึกรวม
ความเป น บุ รี รั ม ย นิ ย ม”เมื่ อ อภิ ป รายถึ ง ข อ ค น พบเปรี ย บเที ย บกั บ งานของกุ ล วิ ช ญ สํ า แดงเดช (2551)
เรื่อง “การใชสื่อเพื่อสรางและธํารงรักษาอัตลักษณของแฟนสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี” เรื่อง “ทองถิ่นนิยม”
(Localism) ที่คนพบปรากฏการณของแฟนสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรีวา แฟนบอลเชียรสโมสรชลบุรี
เพราะวาเปนสโมสรของบานเกิดการจะเปนแฟนบอลทองถิ่นไดก็ตองมีสํานึกรวมความเปนทองถิ่นนิยมกอน
จึงจะกอตัวความเปนแฟนบอลขึ้นมาภายหลัง ซึ่งในกรณีนี้กุลวิชญสํารวจจากแฟนบอลชาวไทยเทานั้น ดังนั้น
จึงสอดคลองจากงานวิจัยของ กุลวิชญ เพียงสวนหนึ่ง โดยการเขามาเปนแฟนบอลของแฟนบอลชาวไทยนั้น
จะต อ งมี จิ ต สํ า นึ ก ร ว มความเป น ท อ งถิ่ น นิ ย มเสี ย ก อ น (ในกรณี ง านวิ จั ย ที่ มี ผู  วิ จั ย เรี ย กว า โคราชนิ ย ม
และ บุรีรัมยนิยม) แฟนบอลชาวไทยจึงปวารณาตัวเขามาเปนแฟนบอลของสโมสรนครราชสีมา มาสดาเอฟซี
และสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด
ดังทีก่ ลาวไปแลววางานวิจยั นีเ้ ปนการยอมรับผลการวิจยั ของกุลวิชญเพียงดานหนึง่ แตอกี ดานหนึง่
ที่ วิ จั ย ชิ้ น นี้ ก็ แ สดงให เ ห็ น ว า การเป น แฟนสโมสรฟุ ต บอลท อ งถิ่ น ไม จํ า เป น ว า จะต อ งเป น คนในท อ งถิ่ น
หรือมีถนิ่ กําเนิดในทองถิน่ นัน้ กอนเสมอไป โดยผลการวิจยั นีพ้ สิ จู นวา การเขามาเปนแฟนฟุตบอลของสโมสรฟุตบอล
ทองถิน่ ไมใชเพราะการเปนคนในทองถิน่ ก็ไดโดยเฉพาะแฟนบอลชาวตางชาติแตมปี จ จัยอืน่ ทีส่ ง ผลคือ สือ่ บุคคล
หรือชาวตางชาติที่ตองการปรับตัวใหอยูอยางเปนสุขในทองถิ่นใหมจึงเปนแฟนบอลทองถิ่นเพื่อใหอยูรอดได
อยางมีความสุขเสมือนบานที่ตัวเองเคยอาศัยอยูมากอน สอดคลองกับงานของ สุจิตรา เปลี่ยนรุง เรื่องของ
การตองการความสบายใจเมื่อตนเองอยูพลัดถิ่น จึงตองผอนคลายดวยการสื่อสารบางอยาง โดยในงานของ
สุจิตรา เปลี่ยนรุง เปนชาวมอญที่พลัดถิ่นมาจึงสื่อสารอัตลักษณดั้งเดิมของตนเอง
3. การสื่อสารเพื่อการสรางและการธํารงอัตลักษณของคนพลัดถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลทองถิ่น
สามารถอภิปรายไดเปน 2 ประเด็นยอยดังนี้
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3.1 เนื่องจากอัตลักษณมีความเคลื่อนไหวอยูเสมอและมีลักษณะเปนไดนามิค (Dynamic)
ดังนั้นอัตลักษณที่ถูกสื่อสารขึ้นมาในวัฒนธรรมฟุตบอลสโมสร นครราชสีมา มาสดาเอฟซีและสโมสรบุรีรัมย
ยูไนเต็ด จึงมีการสรางและการธํารงอัตลักษณจากปจจัยของจิตสํานึกรวมความเปนทองถิน่ นิยมทัง้ แบบอนุรกั ษ
นิยมดั้งเดิมและเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยโดยทั้ง 2 สโมสรมีความคลายคลึงกันในการเลือกใชเพื่อสื่อสาร
และธํารงอัตลักษณของตัวเองซึ่งแฟนบอลของสโมสร นครราชสีมา มาสดาเอฟซี เปนกลุมแฟนบอลที่มีความ
เขมขนดานอัตลักษณและอนุรักษนิยม สวนกรณีของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด ที่ตองการสรางความเปนสากล
จึงไดนําอัตลักษณทองถิ่นมาสรางอัตลักษณใหมเมื่อเปรียบเทียบศึกษา 2 กรณี แสดงใหเห็นวาสโมสร
นครราชสีมา มาสดาเอฟซียังคงอยูนิ่งภายใตความคิดอนุรักษนิยม แตสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ดนั้นไมหยุดนิ่ง
และสามารถขับเคลื่อนเปลี่ยนไปเปนสิ่งใหมภายใตการขับเคลื่อนของโลกาภิวัตน
3.2 ถาแฟนบอลชาวตางชาติจะมีอตั ลักษณทอ งถิน่ ทีเ่ ขาใจลึกซึง้ ถึงความหมายได พบวาชาวตางชาติ
ที่อาศัยอยูในทองถิ่นเปนเวลานาน (ประมาณ 7-8 ปขึ้นไป) เปนเงื่อนไขที่จะทําใหแฟนบอลพลัดถิ่นจะสามารถ
ทราบความหมายทะลุเปลือกหรือกระพี้ของวัฒนธรรมนั้นไปสูแกนแทของอัตลักษณไดอยางแทจริงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กรรณิการ วรหาร (2556) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณความเปนเวียดนามของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม ในหมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนาม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม” พบวา สังคมพลัดถิ่น
ของคนพลัดถิ่น ในขณะที่ชุมชนเวียดนามยังเปนสังคมปดก็ยังคงอัตลักษณดั้งเดิมไวไดอยางเหนียวแนน
แตเมื่อเปดหมูบานพบวาทําใหบางอัตลักษณมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เปนลักษณะเปดมากขึ้น
แตทั้งนี้ก็มีลักษณะคอย ๆ เปลี่ยนแปลงแสดงวาอัตลักษณทองถิ่นตองอาศัยเวลาในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให
แทรกซึมเปลือกของอัตลักษณไปสูแกนแทของวัฒนธรรมที่แทจริงแบบหยั่งรากลึกไดในภายหลัง

ขอเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยจากกรณีศึกษานี้สามารถนําไปใชเพื่อเปนแนวทางการจัดการการสื่อสารวัฒนธรรม
ของกลุม ชุมชนอืน่ เพือ่ สรางและธํารงความเขาใจอันดีระหวางผูค นทีป่ ะปนอยูใ นสังคมทีม่ คี วามพหุวฒ
ั นธรรมสูง
ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงสูสังคมโลกาภิวัตนไดตอไป
2. การศึกษานีศ้ กึ ษาเพียงกลุม แฟนบอลจึงควรศึกษาคนพลัดถิน่ กลุม อืน่ ในวัฒนธรรมฟุตบอลเพิม่ เติม
เชนนักฟุตบอล สตาฟโคช และทีมผูบริหาร และควรศึกษากลุมแฟนบอลพลัดถิ่นที่เปนชาวตางชาติใหมีความ
หลากหลายทางดานเชื้อชาติและศาสนา และควรศึกษากลุมแฟนบอลพลัดถิ่นในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
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ระบบคําเรียกผีในภาษาไทดํา

THE TERMINOLOGY OF GHOSTS IN TAI DAM
ฐานะมนตร กลิ่นจันทรแดง
TANAMON KLINJUNDAENG
มหาวิทยาลัยนเรศวร
NARESUAN UNIVERSITY

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มุงวิเคราะหระบบคําเรียกผีและจัดจําพวกคําเรียกผีในภาษาไทดํา โดยใชวิธีการวิเคราะห
องคประกอบทางความหมายของคําตามแนวอรรถศาสตรชาติพันธุ ขอมูลที่ใชไดมาจากการสัมภาษณ
ผูบอกภาษาซึ่งคัดเลือกอยางเจาะจง จํานวน 5 คน เปนผูที่พูดภาษาไทดําเปนภาษาแม มีอายุ 40 ปขึ้นไป
พํานักอยูในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง และมีความเชื่อเรื่องผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ ผลการวิเคราะห
พบคําเรียกผีทั้งสิ้น 41 คํา แยกออกจากกันดวยมิติแหงความแตกตางทางความหมาย 11 มิติ ไดแก มิติ
อํานาจเหนือธรรมชาติ มิติดีราย มิติหนาที่ มิติที่อยู มิติชนชั้น มิติลักษณะการตาย มิติเพศ มิติอายุ มิติอาหาร
มิติผูทําพิธี และ มิติลักษณะเฉพาะ ความสัมพันธทางความหมายของคําเรียกผีทั้งหมดแสดงดวยการจัดจําพวก
แบบชาวบ า นได 4 ระดั บ ได แ ก ระดั บ ตั้ ง ต น มี คํ า เรี ย กผี 1 คํ า คื อ .................
...... ‘ผี ’ ระดั บ มู ล ฐาน
ꪒꪲ / / ‘ผีดี’ และ ꪠꪲꪭ...........................
มีคําเรียกผี 2 คํา คือ ꪠꪲ........................
꫁ꪱꪥ/ / ‘ผีราย’ ระดับพื้นฐาน มีคําเรียกผี
20 คํา เชน ........................
................... ‘แถน’ ꪶꪣꪒ
...................
 ‘ผีมด’ และ ระดับเจาะจง มีคําเรียกผี 18 คํา เชน
ꪨꪴ ꪹꪁꪷꪒ   ‘ผีลูกเกือด’ โลกทัศนของคนไทดําที่สะทอน
ꪠꪲ
ꪠ
ꪲ ꫁ꪔ
ꪴ ꫁ꪱꪫ   ‘ผีเรือนผูทาว’ ..............................
......................................
จากระบบคําเรียกผี ตีความไดวา ผีมีวิถีชีวิตและอุปนิสัยเหมือนมนุษย เปนสมาชิกของสังคม เปนสาเหตุ
ของความเจ็บปวยและผีไมสามารถติดตอกับคนไดโดยตรง
คําสําคัญ: คําเรียกผี, ภาษาไทดํา, อรรถศาสตรชาติพันธุ

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 live 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 41 ghost terms in total. 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,
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basic and specific. The beginner level consists of one terms: ..............
.... The fundamental
level consists of two terms: ꪠꪲ: .........................
ꪠꪲꪭ꫁ꪱꪥ / / The basic level
ꪒꪲ / / and …………………………..
………… and ………………
consists of 20 terms, e.g., ………………………
ꪶꪣꪒ  . The specific level consists of
...........................
ꪴ ꪹꪁꪷꪒ  ... From the analysis of the
ꪠ
ꪲ ꫁ꪔ
ꪴ ꫁ꪱꪫ   and ꪨ
18 terms, such as ꪠꪲ…………………..………………
meanings of all the ghost terms, Tai Dam worldviews are inferred. It can be concluded
that ghosts have ways of life and behavior similar to human, that they are members
of the society, can causes illness, and can not interact with people directly.
Keywords : Ghost terms, Tai dam, Ethnosemantics

บทนํา
ไทดํา ไทยทรงดํา หรือ ลาวโซง เปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งที่พูดภาษาตระกูลไท มีถิ่นฐานเดิมอยูที่
เมื อ งแถงหรื อ เดี ย นเบี ย นฟู (ทางตอนเหนื อ ของประเทศเวี ย ดนามในป จ จุ บั น ) ชาวไทดํ า ได อ พยพผ า น
ประเทศลาวเขาสูประเทศไทย ดวยเหตุผลทางการเมืองหลายครั้งนับตั้งแตสมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5
โดยตั้งรกรากครั้งแรกที่จังหวัดเพชรบุรี และขยายไปยังจังหวัดใกลเคียง เชน ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี
(อภิญวัฒน โพธิ์สาน, 2552) ทวา ในปจจุบันจะพบชุมชนไทดํากระจายตัวอยูมากที่สุดในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 6 จังหวัด ไดแก นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ และสุโขทัย ชุมชนดังกลาวนี้
สามารถธํารงอัตลักษณทางวัฒนธรรมไวไดอยางเขมแข็ง เพราะยังคงยึดมั่นความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือ
“ผี-ขวัญ-แถน” โดยแสดงผานพิธีกรรมที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย ที่ผานมา มีงานวิจัย
ที่ศึกษาเรื่องผีในวัฒนธรรมไทดําพอสมควร เชน วิทยานิพนธของ บุญมี ปาริชาติธนกุล (2546) และงานวิจัย
ของ เรณู เหมือนจันทรเชย (2542) แตก็เปนเพียงการรวบรวมสารัตถะของพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับ ผีเทานั้น
ผูวิจัยเห็นวา การจะเขาถึงปริชานหรือระบบความรู ความคิด คานิยม และทัศนคติของชาวไทดํา ยังสามารถ
ทําไดดวยการศึกษา “ความหมาย” ของคําที่ชาวไทดําใชเรียกประเภทของผี เนื่องจากคําศัพทในภาษา ถือเปน
ตัวแทนมโนทัศน (Concept) ของคนในชุมชน (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2549, น. 75) ดังนั้นการศึกษา
คําเรียกชื่อผีในภาษาไทดําอยางเปนระบบ จะทําใหเราสามารถคนหามโนทัศนหรือมุมมองของชาวไทดําที่มี
ตอผีหรือกระทั่งตอโลกไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหระบบคําเรียกผีในภาษาไทดํา โดยเก็บ
ขอมูลจากผูบ อกภาษาทีอ่ ยูใ นชุมชนไทดําภาคเหนือ ใชวธิ กี ารวิเคราะหองคประกอบทางความหมายและการจัด
จําพวกแบบชาวบานตามแนวทางอรรถศาสตรชาติพนั ธุ เพือ่ นําไปสูจ ดุ มุง หมายสูงสุดในการทําความเขาใจระบบ
ปริชานของสังคมและวัฒนธรรมไทดํา ตลอดจนชวยเก็บรวบรวมวงศัพทเกี่ยวกับผีในภาษาไทดําดวย

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําเรียกผีในภาษาไทดํา
2. เพือ่ จัดจําพวกแบบชาวบานของคําเรียกผีในภาษาไทดํา
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นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย ไดแก คําเรียกผี หมายถึง ชื่อประเภทของผีที่ปรากฏในวัฒนธรรมของ
ชาวไทดําในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย การวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย หมายถึง
การวิเคราะหความหมายของคํา โดยแจกแจงสวนประกอบของความหมายซึ่งเรียกวาอรรถลักษณ แลวกําหนด
มิติแหงความตางของอรรถลักษณนั้น ๆ เพื่อพิจารณาวา ความหมายของคําเรียกผีในภาษาไทดําแตละคํา
แตกตางกันในแงใด และ การจัดจําพวกแบบชาวบาน หมายถึง การจัดความสัมพันธของคําเรียกผีในภาษา
ไทดําออกเปนลําดับชั้นในรูปแบบเดียวกันกับการจัดอนุกรมวิธาน

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมการเก็บขอมูล
1.1 การคัดเลือกผูบ อกภาษา ผูว จิ ยั กําหนดคุณสมบัตขิ องผูบ อกภาษาชาวไทดํา คือ ตองพูดภาษา
ไทดําเปนภาษาแม มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป พํานักอยูในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง เปนจังหวัดซึ่งเปนพื้นที่
ที่มีชุมชนชาวไทดํา ไดแก นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ และสุโขทัย และ มีความเชื่อ
เรื่องผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ ทั้งนี้ ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหจากนายวิเชียร เชื่อมชิต ประธานชมรมไทดํา
ภาคเหนือ ในดานการคัดเลือกผูบอกภาษาใหมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด โดยเนนกลุมผูนําชุมชนหรือผูนํา
ในการประกอบพิธีกรรมเปนหลัก ทําใหไดผูบอกภาษา จํานวน 5 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดผูบอกภาษา
ที่ ชื่อ นามสกุล
1 นายจํารอง ทองเชื้อ
2
3
4
5

ที่อยู
21/3 หมูที่ 12 บานนํ้าเรื่อง ต.ทาฉนวน
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
นางทองพูล ชูกลิ่น
36 หมูที่ 2 ต.บอทอง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก
นายไทยแลนด เพชรตอม 67/2 หมูที่ 4 ต.หัวถนน อ.ทาตะโก จ.นครรสวรรค
นายรวม สิงหวี
39 หมูที่ 12 ต.ไผรอบ อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร
นายวิเชียร เชื่อมชิต
63 หมูที่ 3 ต.หนองเตา อ.เกาเลี้ยว จ.นครรสวรรค

อายุ (ป) อาชีพ
47
ผูใหญบาน /
ครูสอนภาษาไทดํา
73
หมอขวัญ
83
หมอเสน
81
หมอเสน
64
ประธานชมรมไทดํา
ภาคเหนือ

1.2 การศึกษาขอมูลภาษาเบื้องตน ผูวิจัยศึกษาเอกสาร สื่อมัลติมีเดียและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับระบบเสียง ระบบคํา และระบบตัวอักษรในภาษาไทดํา เพื่อใหมีความรูพื้นฐานสําหรับการสืบคนขอมูล
และการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยนําคําอธิบายเรื่องระบบเสียงภาษาไทดําภาคเหนือตอนลางจากงานวิจัยของ
อัญชลี สิงหนอย วงศวัฒนา (2559, น. 1459-1462) มาใชเปนเกณฑในการถายถอดเสียงและบันทึกขอมูล
เปนสัทอักษรตามระบบ IPA สวนระบบตัวเขียนภาษาไทดํา ผูวิจัยศึกษาจากคูมือการเรียนภาษาไทดํา เลม 1
ของ สุรีย ทองคงหาญ (2553) เพื่อใชในการบันทึกตัวเขียน ทั้งนี้ ในระหวางการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
จะมีผบู อกภาษาคือ นายจํารอง ทองเชือ้ ซึง่ เปนครูสอนภาษาไทดําชวยตรวจสอบความถูกตองในการสะกดคําดวย
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยสัมภาษณผูบอกภาษาดวยคําถามเชิงชวนคุย เพื่อใหไดคําเรียกผีที่ผูบอกภาษารูจัก โดยเนน
ประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีที่นําไปสูการประกอบพิธีกรรมในชีวิตประจําวันและในรอบวัฏจักรชีวิต
เมือ่ ไดรายการคําทีค่ าดวาจะเปนคําเรียกผีแลว ผูว จิ ยั จะซักถามเกีย่ วกับคําจํากัดความของแตละคําโดยละเอียด
เชน ผีชนิดนี้มีลักษณะอยางไร มีอะไรอีกบางที่เหมือนกัน เพื่อนําไปใชวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย
และสรางอรรถลักษณ นอกจากนี้จะใชคําถามเพื่อใหไดการจัดจําพวกแบบชาวบาน (Folk taxonomy)
โดยสอบถามผูบอกภาษาวา คําเรียกผีคําหนึ่งเปนคําเรียกผีอีกคําหนึ่งใชหรือไม ตามแนวคิดการเปรียบตาง
(Contrast) และการรวมไวเปนพวก (Inclusion) เพื่อใหเห็นระบบการจัดกลุมประเภทของผีตามอยางที่
ผูบอกภาษาเขาใจ อันเปนเครื่องแสดงมุมมองโลกทัศนของชาวไทดํา
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การวิเคราะหเพื่อคัดเลือกคําเรียกผี ผูวิจัยรวบรวมคําที่คาดวาเปนคําเรียกผีในภาษาไทดํา
จากผูบอกภาษาแตละคนใหเปนขอมูลเดียวกัน จากนั้นจึงนําไปคัดกรองโดยใชเกณฑวา คําเรียกผีจะตอง
เปนคําที่ผูบอกภาษาสามารถอธิบายความหมายไดชัดเจน และตองไมใชชื่อเฉพาะ (Proper name) แตเปนชื่อ
สื่อถึงคํานามทั่วไป (Name) เมื่อพิจารณาตามเกณฑดังกลาวพบวา คําที่จัดเปนคําเรียกผีในภาษาไทดํา มีทั้งสิ้น
41 คํา ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายการคําเรียกผีในภาษาไทดํา

ꪠꪲꪭ꫁ꪱꪥ
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ตารางที่ 2 (ตอ)

3.2 การวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย (Componential analysis) ของคําเรียกผี
ผูวิจัยนําความหมายแบบเต็มในตารางที่ 2 มาวิเคราะหตามหลักการวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย
เพือ่ แสดงใหเห็นวาคําเรียกผีในภาษาไทดําแตละคํา เหมือนหรือแตกตางกันดวยองคประกอบทางความหมายใด
โดยกําหนดมิติแหงความแตกตาง (Dimension of contrast) เพื่อจัดกลุมอรรถลักษณที่อยูในชุดเดียวกัน
แลวจึงระบุอรรถลักษณ (Semantic feature) ของแตละมิติ โดยใชทั้งแบบทวิลักษณ (Binary feature)
ทีก่ าํ หนดใหมหี รือไมมคี ณ
ุ สมบัตแิ สดงคาเปน + และ – ตามลําดับ และอรรถลักษณแบบพรรณนา (Descriptive
feature) ที่กําหนดใหมีแตคา + ซึ่งหมายถึงการมีคุณสมบัตินั้นประจําคํา ตัวอยางเชน
ꪄꪫꪷꪙ‘ผีขวัญ

’

+ดี
+ดูแลตัวคน
จากตัวอยางขางตน คําเรียกผี ꪄꪫꪷ
.........................
ꪙ ‘ผีขวัญ’ มีอรรถลักษณแบบทวิลักษณ คือ
[+ดี] แสดงวาความดีเปนสิ่งจําเปนในการระบุความหมายของคําเรียกผีประเภทนี้ อรรถลักษณนี้อยูภายใต
มิติแหงความแตกตางเรื่อง “ดีราย” ซึ่งมีอรรถลักษณยอย 2 อรรถลักษณ คือ [+ดี] และ [-ดี] นอกจากนี้
ยังมีอรรถลักษณแบบพรรณนา คือ [+ดูแลตัวคน] อยูภายใตมิติ “หนาที่”
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ผลการวิจัย
1. องคประกอบทางความหมายของคําเรียกผีภาษาไทดํา
คําเรียกผีในภาษาไทดํา จํานวน 41 คํา แยกออกจากกันดวยมิติแหงความแตกตางทางความหมาย
จํานวน 11 มิติ รายละเอียดมีดังนี้
1.1 มิติอํานาจเหนือธรรมชาติ เปนมิติทางความหมายที่ใชจําแนกความแตกตางในดานลักษณะ
หรือ ความสามารถที่มีเกินกวาปกติธรรมดา ถือเปนมิติที่ใชจําแนกคําเรียกผีออกจากคําอื่น ๆ ที่ไมใชคาํ เรียกผี
.......‘ผี’
แบงเปน 2 อรรถลักษณ คือ [+เหนือธรรมชาติ] และ [-เหนือธรรมชาติ] ตัวอยางเชน .....................
/  / ꪁꪙ ‘มนุ ษ ย ’ ที่ มี อ รรถลั ก ษณ
ประกอบด ว ยอรรถลั ก ษณ [ +เหนื อ ธรรมชาติ ] ซึ่ ง ต า งจาก .....................
[-เหนือธรรมชาติ] ผูวิจัยจะไมระบุอรรถลักษณ [+เหนือธรรมชาติ] เมื่อแสดงองคประกอบทางความหมาย
ของคําเรียกผี เพื่อไมใหเกิดการซอนเกิน (Redundancy) เพราะ คําเรียกผีทุกคําที่นํามาวิเคราะหประกอบดวย
อรรถลักษณดังกลาว จึงสามารถละไวในฐานที่เขาใจได
1.2 มิตดิ รี า ย เปนมิตทิ มี่ งุ เนนพฤติกรรมของผีแตละประเภททีส่ ง ผลถึงคนโดยตรง วาใหประโยชน
หรือควรคาแกการเคารพหรือไม แบงเปน 2 อรรถลักษณ คือ [+ดี] และ [-ดี] เชน .............................
ꪠꪲꪒꪲ / / ‘ผีดี’
แยกออกจา ꪠꪲ..................................
ꪭ꫁ꪱꪥ / / ‘ผีราย’ ดวยมิติแหงความตางดีราย โดย ‘ผีดี’ เปนสิ่งที่ผูบอกภาษาเห็นวา
คือผีในกลุมที่ควรเคารพและเซนไหวเพื่อใหคุณแกตนเอง จึงประกอบดวยอรรถลักษณ [+ดี] ในขณะที่ ‘ผีราย’
เปนผีที่ใหแตโทษ จึงประกอบดวยอรรถลักษณ [-ดี]
1.3 มิ ติ ห น า ที่ เป น มิ ติ ท างความหมายที่ ส ะท อ นว า ผี แ ต ล ะประเภทมี ห น า ที่ ห รื อ พฤติก รรม
อันเปนปกติวิสัยอยางไรตามมุมมองของชาวไทดํา ผูวิจัยกําหนดอรรถลักษณทั้งสิ้น 22 อรรถลักษณ ไดแก
[+ตัดสินขอพิพาท] [+กําหนดชะตาคน] [+กําหนดอายุขัยคน] [+ทําใหเกิดโรค] [+ทําใหเกิดเคราะห] [+ปดเปา
โรคภัย] [+สรางขวัญ] [+คุมครองหมูบาน][+ดูแลฝน] [+ดูแลวงศตระกูล] [+ดูแลลูกหลาน] [+ดูแลบันได]
[+ดูแลเตาไฟ] [+ดูแลประตู][+ดูแลเด็กแรกเกิด] [+ดูแลไรนา] [+ดูแลแหลงนํ้า] [+ดูแลเมล็ดขาว] [+ดูแล
ꪹꪹꪖꪙꪹꪄꪷ 
ตั ว คน] [+ดู แ ลขวั ญ ][+เอาชี วิ ต ] และ [+ทํ า ให ป  ว ย] ตั ว อย า งเช น คํ า ว า .....................................
ꪹꪹꪖꪙꪅꪮ  ‘แถนเคราะห’ ดวยอรรถลักษณในมิติหนาที่ คือ [+ทําให
‘แถนเขอ’ เปรียบตางกับ ......................................
เกิดโรค] และ [+ทําใหเกิดเคราะห] ตามลําดับ
1.4 มิ ติ ที่ อ ยู  เป น มิ ติ ท างความหมายที่ ใช แ สดงว า ผี แ ต ล ะประเภทมี ที่ พํ า นั ก ชั ด เจนหรื อ ไม
แบงเปน 2 อรรถลักษณ คือ [+มีที่อยู] และ [-มีที่อยู] โดยอรรถลักษณ [+มีที่อยู] ยังแบงเปนอรรถลักษณยอย
ตามแหลงที่อยูไดอีก 15 อรรถลักษณ ดังนี้ [+อยูเมืองแถน] [+อยูกะลอหอง] [อยูในถุงไต] [+อยูศาล]
[+อยูบันได] [+อยูเตาไฟ] [+อยูประตู] [+อยูกระดง] [+อยูหิ้งมด] [+อยูไรนา] [+อยูในแหลงนํ้า] [+อยูยุงฉาง]
ꪫꪱꪥ ‘ผีตายโหง’ ตางจาก
[+อยูในปา] [+อยูจอมปลวก] และ [+อยูในคน] ตัวอยางเชน ꪠꪲ.................................
...................................
ꪠꪲ
ꪄ꪿ꪺꪉ ‘ผีขวง’ ดวยอรรถลักษณหลัก [-มีที่อยู] และ [+มีที่อยู] ตามลําดับ ซึ่งในมิติที่อยูของ
‘ผีขวง’ ยังมีอรรถลักษณยอยคือ [+อยูในปา] ดวย
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1.5 มิติชนชั้น เปนมิติทางความหมายที่แสดงการจัดลําดับชั้นทางสังคมของผีวาอยูในกลุม
ชนชั้นสูงหรือผูปกครองหรือไม ผูวิจัยแบงเปน 2 อรรถลักษณ คือ [+ชนชั้นปกครอง] และ [-ชนชั้นปกครอง]
  ‘ผีเรือนผูทาว’ แยกออกจาก ꪠꪲ
ꪠꪲꪠ
ꪲ ꫁ꪔ
ꪴ ꫁ꪱꪫ ...
..........................
.........................................
ꪠ
ꪲ ꫁ꪙ
ꪴ ꫁ꪮꪥ  ‘ผีเรือนผูนอย’
ตัวอยาง ………………
..................................
ꪹꪭꪷꪙ  
ดวยมิติชนชั้น แมวาทั้ง 2 คํานี้ตางเปนคํารวมหมูเขาไวเปนพวกเดียวกันกับคําวา ꪠꪲ
‘ผีเรือน’ ก็ตาม เหตุที่เปนเชนนี้เพราะผูบอกภาษาแบงชนชั้นของผีโดยอิงกับวงศตระกูล กลาวคือ ‘ผีเรือน
ผูทาว’เปนผีบรรพบุรุษของตระกูลเจาหรือผูปกครองเมืองสมัยกอน ไดแก ตระกูลสิงลอ ในขณะที่ ‘ผีเรือน
ผูนอย’ เปนผีบรรพบุรุษของตระกูลสามัญชน เชน ตระกูลสิงวี สิงกา สิงเลือง สิงลู ฯลฯ
1.6 มิติลักษณะการตาย เปนมิติทางความหมายที่ใชจําแนกลักษณะของการตายหรือการกลาย
ꪠꪲꪹꪭꪷꪙ   ‘ผีเรือน’
เปนผี แบงเปน 2 อรรถลักษณ คือ [+ตายปกติ] และ [-ตายปกติ] เชนคํา ...............................
 ‘ผี ส ามสิ บ ลํ่ า ’ มี อ รรถลั ก ษณ [+เป น ญาติ ฝ  า ยชาย] ร ว มกั น อยู 
ꪠꪲꪎꪱꪣꪎꪲꪚꪩꪾ꫁ 
....................................
กับ ...................
แตก็เปรียบตางกันดวยมิติลักษณะการตาย โดย ‘ผีเรือน’ ตายตามอายุขัย มีอรรถลักษณ [+ตายปกติ]
ตางจาก ‘ผีสามสิบลํ่า’ ที่ตายไมปกติ เชน ตายจากอุบัติเหตุ ถูกยิงตาย มีอรรถลักษณ [-ตายปกติ]
1.7 มิติเพศ เปนมิติทางความหมายที่จําแนกเพศภาวะของผี ที่แบงเปนเพศหญิงและเพศชาย
กํ า หนดอรรถลั ก ษณ เ ป น [+ชาย] และ [-ชาย] ตั ว อย า งคู  คํ า เรี ย กผี ที่ ใช มิ ติ เ พศในการจํ า แนก ได แ ก
ꪎꪱꪫꪋꪺꪉ  ‘สาวจวง’ ซึ่งเปนคํารวมหมูที่อยูภายใตคํา
ꪚ꪿...............................
ꪱꪫꪋꪺꪉ ‘ ‘บาวจวง’ และ .........................................
วา.........................
ꪋꪺꪉ‘ผีจวง’ แตเปรียบตางกันดวยมิตเิ พศ โดย ‘บาวจวง’ มีองคประกอบทางความหมาย [+ชาย]
เพราะเปน ผีเพศชาย สวน ‘สาวจวง’ มีองคประกอบทางความหมาย [-ชาย] เพราะเปนผีเพศหญิง
1.8 มิติอายุ เปนมิติทางความหมายที่ใชแบงแยกผีดวยระดับชวงอายุ กําหนดอรรลักษณเปน
[+ผูใหญ] หมายถึง การมีระดับอายุที่พนวัยเด็กเกินกวา 15 ปไปแลว และ [-ผูใหญ] หมายถึง การมีระดับอายุ
ในวัยเด็กนับตั้งแตแรกเกิดจนถึง 15 ป จากขอมูลพบคําเรียู กผีที่เปรียบตางกันดวยอายุจํานวน 1 คู ไดแก
.....................................
꪿ꪹꪁꪷꪒ ‘ ‘ผีแมเกือด’ โดย ‘ผีลูกเกือด’ เปนผี
คําวา ....................................
ꪨꪴ ꪹꪁꪷꪒ ผีลูกเกือด’กับ ꪵꪣ
เด็กผูหญิงที่ตายกอนอายุ 15 ป มีอรรถลักษณ [-ผูใหญ] สวน ‘ผีแมเกือด’ เปนผีผูหญิงที่สงเด็ก หรือ
‘ผีลูกเกือด’ มาเกิด มีอรรถลักษณ [+ผูใหญ]
1.9 มิตอิ าหาร เปนมิตทิ างความหมายทีแ่ สดงใหเห็นวาผีมคี วามตองการอาหารเชนเดียวกับมนุษย
จากการวิเคราะหผูวิจัยกําหนดอรรถลักษณในมิติอาหารได 2 อรรถลักษณ คือ [+กินเครื่องเซน] หมายถึง
การกินอาหารที่จัดเปนชุด มักประกอบดวยอาหารคาวหวาน ขนม ผลไม สุรา และ [+กินของสดคาว] หมายถึง
........

ꪶꪟꪉ
ꪵꪣ꪿ꪼꪒ  ‘แมบน
การกินของทีย่ งั สดดิบ เลือด รกเด็ก ตัวอยางเชน คําวา ............................
ั ได’ และ ꪠꪲ........................
‘ผีโพง’ เปรียบตางกันในมิติอาหารดวยอรรถลักษณ [+กินเครื่องเซน] และ [+กินของสดคาว] ตามลําดับ
เพราะผูบอกภาษาเห็นวา ‘แมบันได’ เปนผีที่มีพระคุณ ชวยดูแลคนในบานมิใหพลัดตกบันได ในพิธีเสนเรือน
บาวหมอจะจัดชุดเครื่องเซนไปกองไวใหที่บันได ประกอบดวย หมูจุบ (ยําเนื้อหมูและเครื่องในหมูใสหนอไม)
และขาวสุก 1 กอน แตกตางจาก ‘ผีโพง’ ที่ผูบอกภาษามองวาเปนผีไมดีที่เขามาสิงคน ชอบกินเลือดและรกเด็ก
ในสมัยกอนหากมีการทําคลอดที่บาน จะตองนําหนามพุทรามาวางไวใตบันไดตรงที่ฝงรกเด็กและใตถุนบาน
ตรงหองที่แมอยูไฟ เพื่อปองกันไมใหผีชนิดนี้เขามาได
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ภาพที่ 1 เครื่องเซนสําหรับ ꪵꪣ꪿
ꪼꪒ  ‘แมบันได’
...........................
ที่มา : ถายเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ บานวังอิทก ตําบลวังอิทก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
1.10 มิติผูทําพิธี เปนมิติทางความหมายที่ใชจําแนกผูที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการติดตอระหวาง
มนุษยกบั ผีแตละประเภท เนือ่ งจากผีในระบบความคิดของผูบ อกภาษาไทดํา ไมปรากฏรูปรางใหเห็น การสือ่ สาร
กับผีจึงตองผานหมอพิธี ทําหนาที่เปนรางทรงของผี หรือเปนตัวแทนในการทําพิธีเซนไหวใหถูกใจผี จากการ
วิเคราะหพบ 7 อรรถลักษณ ไดแก [+หมอมด] [+จาง] [+หมอเสน] [+เจาจํ้า] [+บาวหมอ] [+หมอขวัญ]
 ‘
ꪶꪣꪒ ‘ผีมด’และ ...............................
และ [+เขยกก] เชน คําเรียกผี ꪄꪫꪷ
ꪙ ‘ผีขวัญ’ .....................
..........................
‘เจาพอ’ มีองคประกอบทางความหมายในมิติหมอพิธีซึ่งแสดงโดยอรรถลักษณ [+หมอขวัญ] [+หมอมด]
และ [+เจาจํ้า] ตามลําดับ
1.11 มิ ติ ลั ก ษณะเฉพาะ เป น มิ ติ ที่ แ สดงองค ป ระกอบทางความหมายเฉพาะของคํ า เรี ย กผี
ที่ทําใหแตกตางจากคําอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง พบ 6 อรรถลักษณ ดังนี้ [+เปนญาติฝายชาย] คือเปนญาติที่อยูใน
วงศตระกูลทางพอแมฝายชายหรือทางฝายสามี ไดแกคําวา ‘ผีเรือน’ ‘ผีเรือนผูทาว’ ‘ผีเรือนผูนอย’ และ
 ‘
‘ผีสามสิบลํา่ ’ [+มาจากตํานาน] คือเปนผีทมี่ ที มี่ าหรือปรากฏในตํานานเรือ่ งเลา ไดแก ꪯꪱꪙꪵꪯꪙ
.......................................
‘ผีอานผีแอน’ [+เปนโสด] คือเปนผีที่ตายโดยไมไดแตงงานหรือมีคูสมรส ไดแก ‘ผีจวง’ ‘บาวจวง’ และ
‘สาวจวง’ [+ตายแล ว ไปอยู  ก ะล อ ห อ ง] เป น ผี ที่ เ มื่ อ ตายผี ข วั ญ จะออกจากร า งไปอยู  ก ะล อ ห อ ง ได แ ก
ꪄꪫꪷ
ꪙꪭꪺ   ‘ผีขวัญหัว’ [+ตายแลวไปอยูเมืองแถน] เปนผีที่เมื่อตาย ผีขวัญจะออกจากราง
..............................................
ꪄꪫꪷꪙꪶꪔ  ‘ผีขวัญตัว’ [+ตายแลวไปอยูป
ไปอยูเ มืองแถน ไดแก ...........................................
 า แฮว] เปนผีทเี่ มือ่ ตายผีขวัญ
ꪙꪜꪱꪥ  ‘ ‘ผีขวัญปลาย
..............................................
จะออกจากรางไปอยูปาแฮว ไดแก ꪄꪫꪷ
ผูวิจัยไดสรุปองคประกอบทางความหมายของคําเรียกผีในภาษาไทดําทั้ง 41 คํา ดวยมิติและ
ชุดอรรถลักษณในตารางแบบกลอง ดังนี้
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ตารางที่ 3 องคประกอบทางความหมายของคําเรียกผีในภาษาไทดํา

การวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําเรียกผีในภาษาไทดํา ทําใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางคําเรียกผีแตละคํา อันเกิดจากองคประกอบทางความหมายที่แตกตางกันตามมิติและอรรถลักษณ
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2. การจัดจําพวกแบบชาวบานของคําเรียกผีภาษาไทดํา
การวิเคราะหเพื่อใหเห็นความสัมพันธเชิงระดับชั้น (Hierarchy) อยางชัดเจน ผูวิจัยไดใชแนวทาง
การจัดจําพวกแบบชาวบาน (Folk taxonomy) เพื่อทําความเขาใจระบบความคิดของชาวไทดําที่มีตอ “ผี”
ซึ่งมีแนวคิดสําคัญคือ การจัดลําดับชั้นความสัมพันธทางความหมายของคําผานกระบวนการเปรียบตาง
(Contrast) และการรวมไวเปนพวก (Conclusion) คําที่อยูในระดับบน จะเปนคําที่มีคุณสมบัติครอบคลุม
สมาชิกคําของระดับที่อยูตํ่ากวาและสมาชิกที่อยูในระดับเดียวกันจะมีคุณสมบัติตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การจัดจําพวกแบบชาวบานของคําเรียกผี
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ตารางขางตนแสดงใหเห็นการจัดจําพวกแบบชาวบานของคําเรียกผีในภาษาไทดํา ซึ่งมี 4 ระดับ
ดังนี้

.... ꪠꪲ ‘ผี’ ซึ่งเปนคําที่เปนคําศัพทรูปเดี่ยว
ระดับที่ 1 คําเรียกผีระดับตั้งตน มี 1 คํา คือ ............
มีความหมายกวางและครอบคลุมคําเรียกผีในภาษาไทดําทั้ง 41 คํา
ระดับที่ 2 คําเรียกผีระดับมูลฐาน เปนคําเรียกผีที่อยูภายใตคําเรียกผีในระดับตั้งตนและอยูเหนือ
............................
ꪒꪲ / / ‘ผี ดี ’ และ ....................................
ꪠꪲꪭ꫁ꪱꪥ / /
คําเรียกผีในระดับพื้นฐาน มีจํานวน 2 คํา ไดแก ꪠꪲ
‘ผีราย’ ซึ่งแยกออกจากกันดวยมิติดีราย อันประกอบดวยอรรถลักษณ [+ดี] และ [-ดี]
ระดับที่ 3 คําเรียกผีระดับพื้นฐาน อยูภายใตคําเรียกผีระดับมูลฐาน มีจํานวน 20 คํา ไดแก
.........................
............. ‘แถน’ ꪠꪲ....................................
ꪹꪭꪷꪙ   ‘ผีเรือน’ ...............................
ꪠꪲꪼꪕ 
ꪄꪫꪷꪙ  ‘ผีขวัญ’ ..................................
................  ‘เจาพอ’ ...................
‘ผีไต’ ................................
ꪠꪲꪲꪼꪬꪠꪲꪲꪙꪱ    ‘ผีไรผีนา’
ꪶꪣꪒ  ‘ ‘ผีมด’ .......................................................

 ‘แมโพสพ’ ꪵꪣ꪿
..........................
ꪠꪲꪲꪚꪳꪉꪠꪲꪲꪘꪮꪉ   ‘ ‘ผีบึงผีหนอง’ ............................
ꪵꪣ꪿ꪼꪔ
...................................................
ꪼꪒ  
‘แมบันได’ .......................................
ꪵꪣ꪿ꪜꪱꪀꪔꪴ    ‘แมประตู’ ....................
ꪠꪲꪲꪀꪱꪀꪶꪨ꪿ꪉ
ꪵꪣ꪿ꪹꪔꪱꪼꪡ    ‘แมเตาไฟ’ ...........................................
ꪋ
ꪯ









........................
ꪋꪺꪉ
‘ผี
ก
ระด
ง
’
‘ผี
อ
านผี
แ
อน’
‘ผี
เ
กื
อ
ด’
ꪹꪁꪷ
ꪒ
……………… ……
’ ꪯꪱꪙꪵꪯꪙ
......................................
 
..........................
ꪠꪲꪭꪺꪝꪺ   ‘ผีปลวก’
‘ผีจวง꪿ ......................................
ꪠꪲꪄ꪿ꪺꪉ  ‘ผีขวꪶง’ ꪠꪲꪶꪟꪉ ‘ผีโพง’ ……………………………………….
และ ...................................
ꪠꪲꪫꪱꪥ  ‘ผีวาย’
ระดับพื้นฐานถือเปนระดับที่มีคําเรียกผีเปนสมาชิกอยูมากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของเลคอฟ
(Lakoff, 1995 อางถึงใน มนสิการ เฮงสุวรรณ, 2557, น. 103) วาคําที่อยูในระดับพื้นฐาน (Basic level
category) เปนคําที่ผูพูดเรียนรู จดจําไดงาย และใชบอยที่สุด อีกทั้งยังมีความหมายไมกวางเกินไปเหมือนกับ
คําที่อยูในระดับเหนือขึ้นไป และมีความหมาย ไมแคบจนเกินไปเหมือนคําที่อยูในระดับตํ่ากวา ผูวิจัยพบวา
มิติแหงความแตกตางที่สําคัญในการจําแนกคําเรียกผีระดับพื้นฐาน ออกจากกัน คือ มิติท่ีอยู มิติหนาที่ และ
มิติผูทําพิธี
ระดับที่ 4 คําเรียกผีระดับเจาะจง ถือเปนระดับลางสุดตามการจัดระดับความสัมพันธทาง
ความหมายของชุดคําเรียกผีในภาษาไทดํา และมีองคประกอบทางความหมายที่เปนรายละเอียดมากที่สุด
ꪹꪹꪖꪙꪩꪺꪉ   ‘แถนหลวง’
เมื่อเทียบกับคําเรียกผีที่อยูในระดับเหนือขึ้นไป มีจํานวน 18 คํา ไดแก ..........................................
......................................
ꪵꪖꪙꪜꪺ  ‘แถนปว’ ꪹꪹꪖꪙꪹꪹꪙꪙ
 ‘แถนชาติ’
..........................................
‘แถนแนน’ ꪹꪹꪖꪙꪎꪱꪒ
…………………………………...
ꪅꪮ  ‘แถนเคราะห’ ꪹꪹꪖꪙ
......................................
ꪹꪹꪖꪙꪹꪄꪷ ꪖ ‘แถนเขอ’ ꪹꪹꪖꪙ
....................................
ꪎꪲꪉ  ‘แถนสิง’
...................................
’ꪵꪣ꪿
.................................................
‘ ‘แมเบาแมนาง’ ꪠꪲ........................................
ꪠ
ꪲ ꫁ꪙ
ꪴ ꫁ꪮꪥ
...............
ꪜꪺꪹꪀꪷꪉꪙꪱꪉ   
ꪠ
ꪲ ꫁ꪔ
ꪴ ꫁ꪱꪫ   ‘ผีเรือนผูทาว’ ꪠꪲ
  ‘ผีเรือนผูนอย’ ꪄꪫꪷ
...........................
ꪙꪭꪺ   ‘ผีขวัญหัว’ ꪄꪫꪷ
ꪙꪶꪔ   ‘ผีขวัญตัว’
……………………………….
....................................
ꪨꪴ ꪹꪁꪷꪒ  
꪿ꪹꪁꪷꪒ   ‘ผี แ ม เ กื อ ด’ ............................
’ ..............................
ꪄꪫꪷ
ꪙꪜꪱꪥ   ‘ผี ข วั ญ ปลาย’ ꪵꪣ
’ .....................................
ꪎꪱꪫꪋꪺꪉ   ‘สาวจวง’ และ ꪠꪲ
ꪚ꪿ꪱꪫꪋꪺꪉ   ‘บ า วจวง’ ...............................
...................
....ꪾ꫁.
ꪩ
ꪎꪱꪣꪎꪲꪚꪩꪾ
‘ผี ลู ก เกื อ ด’ ...............................
.................................
...................................... ‘ผีสามสิบลํ่า’ เมื่อเปรียบตางคําเรียกผีในระดับเจาะจง จะพบวามิติสําคัญที่จําแนก
คําเรียกผีออกจากกัน คือ มิติชนชั้น มิติเพศ มิติวัย และ มิติหนาที่
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยระบบคําเรียกผีในภาษาไทดํา โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย
และการจัดจําพวกแบบชาวบาน ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหและตีความเชื่อมโยงกับสารัตถะที่ไดจากการ
เก็บขอมูลภาคสนามเพื่อชี้ใหเห็น “โลกทัศน” หรือระบบคิดเกี่ยวกับผีของคนไทดําที่นําไปสูการปฏิบัติตอผี
ใน 4 ประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. ผีมีวิถีชีวิตและอุปนิสัยเหมือนคน
1.1 ผีมอี ายุและการแบงเพศ แมจะมองไมเห็นรูปลักษณของผี แตคนไทดําก็เชือ่ วาผีมที งั้ เพศหญิง
และชายเชนเดียวกับมนุษย สะทอนจากอรรถลักษณ [+ชาย] และ [-ชาย] ในมิติเพศ ผีบางประเภทจะเปน
เพศชายหรือเพศหญิงก็ได ไมระบุหรือแบงแยกไวชัดเจน แตมีผีบางประเภทที่จําเพาะเจาะจงวาตองเปน
เพศหญิงหรือเพศชายเทานั้น ตัวอยางผีเพศหญิงในมโนทัศนของคนไทดํา เชน ‘แมบันได’ ‘แมเตาไฟ’ และ
‘แมประตู’ (ทองพูล ชูกลิ่น, สัมภาษณ, 16 มีนาคม 2559) ผูบอกภาษาซึ่งเปนหมอขวัญและรูฮีตคลองเลา
วา บันได เตาไฟ และประตู 3 สิ่งนี้เอื้อประโยชนตอคนไทดํา ในแงเปนผูดูแลคุมครองเรือนและผูอยูอาศัย
เปรียบดังแมทดี่ แู ลคุม ครองลูก จึงเรียกนําหนาวาแม นอกจากนี้ ผลการจําแนกมิตอิ ายุ ดวยอรรถลักษณ [+ผูใ หญ]
และ [-ผูใหญ] ยังเปนเครื่องแสดงวา ผีก็มีอายุเหมือนกับคน โดยคุณลักษณะความเปนเด็กหรือมีอายุนอย
ปรากฏในคําวา ‘ผีลูกเกือด’ ซึ่งตรงขามกับ ‘ผีแมเกือด’
1.2 ผีตองการอาหาร จากอรรถลักษณ [+กินเครื่องเซน] และ [+กินของสดคาว] ในมิติอาหาร
แสดงวา ผีในมุมมองของคนไทดําก็ตอ งการอาหารเชนเดียวกับมนุษย (รวม สิงหว,ี สัมภาษณ, 16 มีนาคม 2559)
หมอเสน ใหความเห็นวา ผีซงึ่ ครัง้ หนึง่ เคยเปนมนุษยกค็ งตองกินอาหารเพือ่ บรรเทาความหิวโหยเหมือนเมือ่ ครัง้
มีชวี ติ อยู ผีบางประเภท เชน ‘ผีโพง’ จะเลือกกินอาหารเฉพาะอยาง และตองหากินเอง ในขณะทีผ่ ปี ระเภทอืน่ ๆ
จะกินอาหารทีม่ นุษยจดั หาใหในรูปแบบเครือ่ งเซน ซึง่ มีรายละเอียดแตกตางกันไปตามประเภทของผีหรือพิธกี รรม
ตัวอยางเชน ในพิธีเฮี้ยะขวัญ (เรียกขวัญ) ถาเรียกผีขวัญเด็ก จะตองจัดปานขวัญหรือเครื่องเซนโดยมีไขตม
1 ใบ และขาวสุกปากหมอ ผีขวัญวัยรุน มีไกตม 1 ตัว ขนม ผลไม และเหลา สวนผีขวัญผูสูงอายุจะเปลี่ยน
จากไกตมเปนหัวหมู 1 หัว (ทองพูล ชูกลิ่น, สัมภาษณ, 16 มีนาคม 2559) หรือในพิธีเสนเรือน นอกจากอาหาร
พื้นฐานในปานเผือน อันไดแก หมู 7 ขอ 7 เฮียว (เนื้อหมูและเครื่องในหมู) หมูจุบหรือจุบผัก ขาวเหนียว
หมูปง ขนมเทียน ขาวตมมัด เผือกตม มันตม กลวย ออย ยังมีผลไมตามฤดูกาล เชน แอปเปล ทับทิม องุน
และขนมสมัยปจจุบันเทาที่จัดหาไดสะดวก เชน ขนมปง ขนมเปยะ ขนมถุง คุกกี้ นํ้าอัดลม เปนตน

ภาพที่ 2 ปานเผือนในพิธีเสนเรือน
ที่มา : ถายเมื่อ 16 มีนาคม 2559 ณ บานวังอิทก ตําบลวังอิทก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
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1.3 ผีตอ งการทีอ่ ยู คนไทดําเชือ่ วาผีสว นใหญตอ งการทีอ่ ยูเ หมือนกับคน แตจะกําหนดโดยเงือ่ นไข
ที่แตกตางกัน ที่อยูของผีจึงมีความหลากหลาย ดังปรากฏอรรถลักษณในมิติที่อยูมากถึง 15 อรรถลักษณ
อาจเปนที่อยูที่มีแตเดิมตามธรรมชาติ เชน ในปา แหลงนํ้า ไรนา หรืออาจเปนที่อยูที่มนุษยสรางขึ้น เชน
เฮือนปา หรือหอแกว (สําหรับผูตายที่อายุ 70 ปขึ้นไป) ซึ่งลูกหลานสรางใหผีขวัญปลายไวอาศัยอยูในปาแฮว
(ปาชา) สําหรับผูตายอายุ

ภาพที่ 3 เฮือนปา
ที่มา : ภาพถายเมื่อ 20 เมษายน 2559 ณ บานวังอิทก ตําบลวังอิทก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

ภาพที่ 4 หอแกวจําลอง
ที่มา : ถายเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บานหนองเนิน ตําบลหัวถนน อําเภอทาตะโก จังหวัดนครรสวรรค
1.4 ผีมีอุปนิสัยดีราย ความตางใน มิติดีราย จําแนกผีออกเปน ‘ผีดี’ และ ‘ผีราย’ ทวา ผีก็เหมือน
กับคน แมจะจัดวาเปนผีดี แตก็อาจทําผิดไดเชนกัน ตัวอยาง ‘ผีขวัญตัว’ ที่ขึ้นไปอยูเมืองแถน หากกระทําผิด
เชน ดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท หรือจีบภรรยาแถน จะถูกลงโทษจองจําไว หนทางเดียวที่จะหลุดพนก็คือ ทําให
ลูกหลานในโลกมนุษยมีอาการเจ็บปวย เพื่อจะไดเชิญหมอมดมาทําพิธีเซนไหวแถนเพื่อไถโทษแทนบรรพบุรุษ
(ไทยแลนด เพชรตอม, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2559)
2. ผีเปนสมาชิกของสังคม
2.1 ผีมีหนาที่ทางสังคม มิติหนาที่ เปนมิติที่มีอรรถลักษณมากที่สุดถึง 22 อรรถลักษณ สะทอน
ใหเห็นวา ผีในระบบคิดของคนไทดําตางก็มีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะกลุมผีดี ที่มีหนาที่
สําคัญและมีอิทธิพลตอสังคมโลกมนุษย เชน ‘ผีเรือน’ ที่ตองดูแลลูกหลานผูนับถือผีเดียวกันโดยการสืบผี
จากฝายพอ (Patrilineal descent) ‘ผีไรผีนา’ ที่ชวยดูแลไรนาจนไดผลผลิตเปนที่นาพอใจ ‘เจาพอ’ ที่ดูแล
หมูบานใหสงบสุข ‘แถนปว’ ที่ทําใหฝนตกตองตามฤดูกาลเพื่อทําการเกษตร ชาวไทดําจึงเคารพผีกลุมนี้ และ
ประกอบพิธีกรรมเซนไหวเปนประจําดวยความสํานึกในบุญคุณ
2.2 ผีมีชนชั้นทางสังคม มิติชนชั้น ที่ประกอบดวยอรรถลักษณ [+ชนชั้นปกครอง] และ [-ชนชั้น
ปกครอง] สัมพันธกับการจัดลําดับชั้นทางสังคม (Social stratification) ในชุมชนไทดํา ที่ใชวงศตระกูล
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เปนเกณฑ เเบงเปน 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นผูทาว ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจาหรือผูปกครองเมืองในสมัยกอน
และชนชั้นผูนอย ที่เกิดในตระกูลสามัญชน เมื่อตายชนชั้นก็ติดตัวไปดวย (อัญชลี บูรณะสิงห, 2531, น. 30)
ดังนั้น การปฏิบัติพิธีกรรมหรือพิธีเสนของ ‘ผีเรือนผูทาว’ (มีอรรถลักษณ [+ชนชั้นปกครอง]) จึงจัดยิ่งใหญ
กวาพิธีเสนของ ‘ผีเรือนผูนอย’ (มีอรรถลักษณ [-ชนชั้นปกครอง])
3. ผีเปนสาเหตุของความเจ็บปวย
มิติอํานาจเหนือธรรมชาติ แสดงมโนทัศนของชาวไทดําที่มีตอผีในแงที่วา ผีเปนผูมีอํานาจเหนือ
สรรพสิ่ง สามารถดลบันดาลใหคุณใหโทษแกคนได ฉะนั้น ความเจ็บปวยดวยโรคและอาการบางอยางจึงอาจมี
ผีเปนตนเหตุ เมื่อคนทําผิดตอผี เชน ลูกหลานไมปาดตงไหวผีเรือน มีผูชายแอบมานอนคางกับลูกสาวหรือ
พาหนี ‘ผีเรือน’ จะโกรธและลงโทษใหเจ็บปวย หรือหากทําการลบหลูจอมปลวก เชน อุจจาระหรือปสสาวะรด
สรางบานครอมจอมปลวก ‘ผีปลวก’ จะทําใหปวดขา (รวม สิงหวี, สัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2559) ตัวอยาง
ที่กลาวมานี้ แทที่จริงแลวเปนอุบายในขัดเกลาพฤติกรรมของคนไทดําใหยําเกรงตออํานาจของผี เพื่อนําไปสู
การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบประเพณี ตลอดจนมีจิตสาธารณะรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบชุมชน
4. ผีไมสามารถติดตอกับคนไดโดยตรง
จากมิติผูทําพิธี ที่มีถึง 7 อรรถลักษณ แสดงถึงความเครงครัดเรื่องผูทําพิธีเกี่ยวกับผีของชาวไทดํา
ผูทําพิธีหรือหมอพิธี มีบทบาทสําคัญที่สุดในการสื่อสารกับผีและทําพิธีเซนไหวใหถูกใจผี แบงเปน 2 ประเภท
คือ “หมอเอ็ดดี” ไดแก ‘จาง’ ‘หมอเสน’ ‘เจาจํ้า’ ‘บาวหมอ’ จะทําพิธีในงานที่เปนมงคล เชน ‘หมอเสน’
ทําพิธีเสนเรือน เสนปาดตงขาวใหม ตรงขามกับ “หมอเอ็ดราย” ไดแก ‘หมอมด’ ทําพิธีเสนกวัดกวายรักษา
อาการเจ็บปวย ‘หมอขวัญ’ ทําพิธีเรียกขวัญหลง และ ‘เขยกก’ ทําพิธีศพ โดยเจาภาพจะตองจัดหาผูทําพิธี
ใหตรงพิธี เพราะแตละหมอไมสามารถทําพิธีแทนกันได

ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาระบบคําเรียกผีในภาษาไทดําในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีกลุมชาติพันธุไทดําอาศัยอยู ทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อเปนการขยายวงศัพทและทําใหเห็นภาพรวมของระบบปริชานเกี่ยวกับผี
ในวัฒนธรรมไทดําทั้งหมด
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ศักยภาพทุนชุมชนในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาหมูบานลาหลัง
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

COMMUNITY CAPITALS POTENTIAL TO RESOLVE THE ISSUES FOR DEVELOPMENT OF UNDEVELOPED VILLAGES IN SOENG SANG DISTRICT,
NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
สกุล วงษกาฬสินธุ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY
นครราชสีมา
NAKHON RATCHASIMA

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะหบริบท สถานการณและระดับศักยภาพทุนชุมชน
ของหมูบานลาหลัง 2) คนหาปญหาและอุปสรรคในการนําทุนชุมชนมาแกไขปญหาการพัฒนาหมูบานลาหลัง
และ 3) กําหนดยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพทุนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาหมูบานลาหลัง
ใหมีความเขมแข็งกาวหนา เปนการศึกษาแบบผสม โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึก และ
การจัดเวทีจัดทํายุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพทุนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาหมูบานลาหลัง และ
การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง ไดแก ผูแทนครัวเรือน ผูนําชุมชน
คณะกรรมการกลุม องคกรทุนชุมชน ในหมูบานลาหลัง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 7 หมูบาน จํานวน
330 คน ทําการวิเคราะหขอมูลเนื้อหา และวิเคราะหขอมูลสถิติคาเฉลี่ย
ผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 2.12) จําแนกรายประเด็น พบวา
ทุนทางกายภาพและโภคทรัพยมีศักยภาพอยูในระดับมาก ( = 2.33) และทุนเศรษฐกิจและการเงิน อยูใน
ระดับปานกลาง ( = 1.68) ซึ่งภาพรวมของปญหาและอุปสรรคในการนําทุนชุมชนมาแกไขปญหาการพัฒนา
หมูบานลาหลังอยูในปานกลาง ( = 2.04) โดยมีคะแนนสูงสุดดานการบริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง
( = 2.17) และมีคะแนนตํ่าสุดดานการมีสวนรวมของชุมชนอยูในระดับปานกลาง ( = 1.74) สําหรับ
การจัดทํายุทธศาสตร เพื่อใหผานเกณฑชี้วัดตามขอมูล กชช2 ค. ประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดานสุขภาวะอนามัยและกีฬา ดานความรูและการศึกษา ดานการมีสวนรวม
และความเขมแข็งของชุมชน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานภัยพิบัติและความเสี่ยงของชุมชน
คําสําคัญ : ศักยภาพทุนชุมชน, พัฒนาหมูบานลาหลัง
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ABSTRACT
The purposes of this study were: 1) to study situations and levels of community
capitalpotential of undeveloped villages. 2) to find the problems and obstacles in bringing
community capitals to resolve the issues of undeveloped villages. And 3) To formulate
strategies for empowering community capitals to upgrade undeveloped villages to be
strengthened by using qualitative and quantitative research. The samples were 330 people
including household representatives, community leaders, committee members of
community capitals organization in undeveloped villages where were 7 villages of
Soeng Sang district, NakhonRatchasima province. Instrumentation was interview schedule
for study level of community capitalspotential, problems, and obstacles in bringing
community capitals to resolve the issues of undeveloped villages. Moreover, it helped
to formulate strategies for empowering community capitals to upgrade villages.
The research findings were as follows :
The levels of community capitals potential divided into 5 capitals. First, the
economics and financial capital potential in the moderate level. The average was 1.68. Second,
the human and family capital potential in the moderate level. The average was 2.12.
Third, the social and cultural capital potential in the moderate level. The average was 2.24.
Fourth, the natural and environment capital potential in the moderate level. The average
was 2.23. The last, physical and wealth capital potential at the high level. The average
was 2.33. The problems and obstacles in bringing community capitals to resolve the
problems of undeveloped villages were as follows: structure/organization system,
management, community participation, concrete/success, and the
Keywords : Undeveloped community

บทนํา
รั ฐ บาลทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ได ต ระหนั ก ว า การพั ฒ นาชนบทเป น นโยบายสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง เพราะ
ประชาชนสวนใหญของประเทศอาศัยอยูในชนบท โดยเนนการพัฒนาคน (Human development)
เนนการมีสวนรวมของประชาชน (People participation) เพื่อใหประชนมีวิถีชีวิตอยูอยางพอเพียงในระบบ
เศรษฐกิจแบบยังชีพ และการพัฒนาระดับฐานรากของชุมชน (Grass root level) การใหประชาชนมีสวนรวม
ในการศึกษา และเปนผูวิเคราะหปญหา และเลือกโครงการที่ตนตองการสําหรับการแกไขในการพัฒนาหมูบาน
ของตน โดยมีเจาหนาที่ของรัฐและภาคีเครือขายรวมมือดําเนินการใหสอดคลองกับปญหาและความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นที่
ในรัฐบาลปจจุบัน โดยการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศหรือยุทธศาสตรชาติ 20 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2560-2569 โดยมุงเนนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง โดยใหคนไทยในอนาคต มีศักยภาพรวมกันพัฒนาประเทศ มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา ทักษะ
การคิดวิเคราะห การเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รูคุณคา
ความเปนไทย มีความรับผิดชอบ รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย และ สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม
มีความเหลื่อมลํ้านอย อัตราความยากจนตํ่า มีการกระจายโอกาสการเขาถึงทรัพยากร การสรางฐานอาชีพ
บริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และกระบวนการยุตธิ รรมอยางทัว่ ถึง ไมคอรรปั ชัน่ ประชาชนทุกชวงวัยมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูดีมีสุข (จินางค กูรโรจนนนต, 2560) และไดใหความสําคัญกับการประเทศไทย มุงเนน
ใหลด ความเหลื่อมลํ้าของการพัฒนา มุงใหประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา อยางเทาเทียมกัน
มากขึน้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยกระตุน ใหนาํ ทุนชุมชน ไดแก ทุนมนุษย
ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม มาเป น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนให เ กิ ด การพั ฒ นาด ว ยความมั่ น คงและการลดความเหลื่ อ มลํ้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2559)
การพัฒนาชุมชนและการกําหนดเครื่องชี้วัดการพัฒนาหมูบานของประเทศไทย ไดมีมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 ใหกรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงานในการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
จปฐ.และขอมูลพื้นฐาน กชช2ค. ตั้งแตป 2533 จนถึงปจจุบัน และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนนําขอมูล จปฐ./กชช. 2ค. ไปใชประโยชนในการ
วางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกําหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติโครงการและ
การติดตามการพัฒนาชนบทจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชน ตองให
ความสนใจและใชเปนกลไกในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง โดยเฉพาะขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2)
เปนขอมูลสามารถบอกถึงระดับการพัฒนาหมูบานที่สําคัญ ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) คือ ขอมูล
หมูบานที่แสดงใหเห็นสภาพทั่วไป และปญหาของ หมูบานชนบทดานตาง ๆ เชน โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ
สภาพแรงงาน สุขภาวะ และอนามัย ความรูและการศึกษา การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยจาก ภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน (กรมการพัฒนา
ชุมชน, 2559)
จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดที่ใหความสําคัญแนวทางการพัฒนาที่ใชขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน
(กชช.2ค) เปนเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน ซึ่งจากการสํารวจขอมูล
พืน้ ฐานระดับหมูบ า น (กชช2.ค) ประจําป 2560 พบวาจังหวัดนครราชสีมา มีหมูบ า นทีต่ กเกณฑชวี้ ดั ทีไ่ ดคะแนน
ระดับ 1 ในตัวชี้วัด ตั้งแต 11 ขอขึ้นไป หรือเรียกวาหมูบานหลาหลัง จํานวน 33 หมูบาน ซึ่งเปนหมูบานในพื้นที่
อําเภอเสิงสาง มีหมูบานหลาหลัง จํานวน 7 หมูบาน และผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงมีนโยบาย
มอบหมายใหสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เปนแกนนําในการพัฒนาหมูบานหลาหลังใหเปนชุมชน
ทีเ่ ขมแข็งกาวหนา ทัง้ นี้ โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับผิดชอบการพัฒนาหมูบ า นหลาหลัง
ดังกลาวในเขตพื้นที่อําเภอเสิงสาง ทั้ง 7 หมูบาน (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, 2559)
ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะอาจารยประจําหลักสูตรวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งถือเปนมหาวิทยาลัย ที่มีวิสัยทัศนพันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ทองถิน่ จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาศักยภาพทุนชุมชน กระบวนการทีค่ น ควาหายุทธศาสตร แนวทางการและการพัฒนา
ใหบรรลุผลสําเร็จในการแกไขปญหาชุมชนไดตรงเปาหมาย ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
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วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

วิเคราะหปญหา สาเหตุ ทางเลือกและจัดการแกไขปญหารวมกันดวยความเขาใจ เรียนรู ปรับตัวและคิดคน
กิจกรรมการแกไขปญหาของหมูบ า นได ภายใตศกั ยภาพของทุนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาหมูบ า นลาหลัง
ใหมีความเขมแข็งกาวหนาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหบริบท สถานการณและระดับศักยภาพทุนชุมชนของหมูบานลาหลัง
2. เพื่อคนหาปญหาและอุปสรรคในการนําทุนชุมชนมาแกไขปญหาการพัฒนาหมูบานลาหลัง
3. เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพทุนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาหมูบานลาหลัง
ใหมีความเขมแข็งกาวหนา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิด
ที่สําคัญ ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับทุนชุมชน (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น, 2543) คือ สิง่ ตาง ๆ ทีม่ อี ยูใ นชุมชนทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ เอง
ตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากฝมือภูมิปญญาที่มีมูลคาหรือคุณคาของมนุษย ทุนชุมชนทั้งที่เปนเงินตราหรือ
ตัวเงินและทุนที่ไมใชเงินตรา ทุนที่มนุษยสรางขึ้น และทุนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ทุนชุมชนที่ใชในการศึกษา
ประกอบดวยคือ ทุนเศรษฐกิจและการเงิน (Economics and FinanceCapital) ทุนมนุษยและครอบครัว
(Human and Family Capita) ทุนสังคมและวัฒนธรรม (Socialand Cultural Capital) ทุนธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (Natural and the Environment Capital) และทุนกายภาพและทุนโภคทรัพย (Physical
and Wealth Capital)
2. แนวคิดการพัฒนาทุนชุมชน คือ การสรางความตระหนักถึงคุณคาของศักยภาพทุนในชุมชน
การขับเคลือ่ นทุนชุมชนทําดวยการมีภาคีรว มกันทํา เชือ่ มโยงระบบทุนภายนอกเขามาเปนสวนหนึง่ ของทุนภายใน
ชุมชนหลักการบริหารจัดการทุนชุมชน ดวยการจัดการใหสมาชิกกลุม องคกรทุนชุมชน ทํางานความสําเร็จ
ของการดําเนินงานทุนชุมชน ดวยหลักการ 4M และยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีเปาหมายการพัฒนาทุนชุมชน
จะตองมีมั่นคงสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองไดและที่สําคัญคือการพัฒนาคน (สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน, 2558)
3. การมีสวนรวมของประชาชน (ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท, 2542) คือ การที่ประชาชนไดมีสวนรวม
ในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ รวมควบคุม ติดตามประเมินผล รวมรับผิดชอบในเรื่อง
ตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง และรวมในการรับผลประโยชนไมวาจะเปนผลประโยชนทางดาน
วัตถุ ผลประโยชนทางดานสังคมหรือผลประโยชนสวนบุคคล การมีสวนรวนจึงเปนทั้งวิธีการและเปาหมาย
ของผลสําเร็จในการดําเนินงานทั้งความรวมมือรวมใจ (Cooperation) การประสานงาน (Coordination)
กับหนวยงานที่เกี่ยวของความรับผิดชอบ (Responsibility) และเขารวมดวยจิตใจและอารมณ (Mental and
emotional Involvement)
4. แนวคิดขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) หรือหมูบานลาหลัง ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน
(กชช. 2ค) ของ กรมการพัฒนาชุมชน (2559) คือ ขอมูลหมูบานที่แสดงใหเห็นสภาพทั่วไป และปญหา
ของหมูบานชนบทดานตาง ๆ จํานวน 7 ดาน 33 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ
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สภาพแรงงาน สุขภาวะ และอนามัย ความรูและการศึกษา การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน มีการจัดระดับ
ความรุนแรงของปญหาและจัดระดับการพัฒนาของหมูบาน 3 ระดับคือ หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง)
หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) และหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กาวหนา)
จากแนวคิดที่ศึกษาจึงไดนํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย โดยศึกษาศักยภาพของทุนชุมชน
ประกอบดวยทุนเศรษฐกิจและการเงินทุนมนุษยและครอบครัวทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และทุนทางกายภาพและโภคทรัพย และปญหาและอุปสรรค ทุนชุมชนในการนํามาพัฒนา
หมูบานลาหลัง ในดานโครงสรางกลไกองคกรทุนชุมชนระบบการบริหารจัดการทุน ชุมชน รูปธรรมความสําเร็จ
ทุนชุมชนการมีสว นรวมของคนในชุมชน และการบูรณาการทํางานกับภาคี และการจัดทํายุทธศาสตรการเสริมสราง
ศักยภาพทุนชุมชนในยกระดับการพัฒนาหมูบานลาหลังตามกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1
ศักยภาพของทุนชุมชนในแกไขปญหา
เพื่อการพัฒนาหมูบานลาหลัง
-ทุนเศรษฐกิจและการเงิน
-ทุนมนุษยและครอบครัว
-ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
-ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-ทุนทางกายภาพและโภคทรัพย
ปญหาและอุปสรรค ทุนชุมชน
ในการนํามาพัฒนาหมูบานลาหลัง

ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพทุนชุมชน
ในยกระดับการพัฒนาหมูบานลาหลัง
-ดานโครงสรางพื้นฐาน
-ดานสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
-ดานสุขภาวะอนามัยและกีฬา

-ดานโครงสรางกลไกองคกรทุนชุมชน
-ดานระบบการบริหารจัดการทุนชุมชน
-ดานรูปธรรมความสําเร็จทุนชุมชน
-ดานการมีสวนรวมของคนในชุมชน
-ดานการบูรณาการทํางานกับภาคี

-ดานความรูและการศึกษา
-ดานการมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน
-ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-ดานภัยพิบัติและความเสี่ยงของชุมชน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ชุมชน หมายถึง หมูบานที่มีระดับการพัฒนาเรงรัดพัฒนา
อันดับ 1 หรือหมูบ า นลาหลัง ในเขตอําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา หมูบ า นลาหลังหรือหมูบ า นเรงรัดพัฒนา
อันดับ 1 หมายถึงหมูบานที่มีการจัดระดับการพัฒนาหมูบาน จากผลการวิเคราะหและจัดเก็บขอมูล พื้นฐาน
ระดับหมูบาน (กชช.2ค) ที่แสดงถึง ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมระดับหมูบานเปนขอมูลในระดับ
หมูบานที่แสดงใหเห็นสภาพทั่วไป และสภาพปญหาของหมูบานในชนบทดานตาง ๆ เชน โครงสรางพื้นฐาน
สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย ความรูและการศึกษา การมีสวนรวมและความเขมแข็ง
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ของชุมชน สภาพแรงงาน ยาเสพติด และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม จํานวน 33 ตัวชีว้ ดั โดยไดคะแนน
1 คะแนน จํานวน 11-33 ตัวชีว้ ดั อยูใ นเขตพืน้ ทีอ่ าํ เภอเสิงสาง จังหวัดนคราชสีมา ศักยภาพทุนชุมชน หมายถึง
ขีดความสามารถตนทุนชุมชนในดานทุนเศรษฐกิจและการเงิน ทุนมนุษยและครอบครัว ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และทุนทางกายภาพและโภคทรัพยเพือ่ ตอบสนองและแกไขปญหา
การพัฒนาหมูบานใหมีความเขมแข็งกาวหนา ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพทุน หมายถึง แนวทางและ
กระบวนการ และวิธกี ารใชทนุ ของชุมชนดําเนินงานซึง่ หมูบ า นจะใชเปนเครือ่ งมือในการบังคับทิศทางการพัฒนา
หมูบานหมูบานลาหลังใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา และ ขอมูล กชช.2ค หมายถึง ขอมูลหมูบานที่แสดงใหเห็น
สภาพทั่วไป และปญหาของหมูบานชนบทดานตาง ๆ เชน โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุขภาวะ
และอนามัย ความรูแ ละการศึกษา การมีสว นรวมและความเขมแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน ของหมูบานลาหลัง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาแบบผสม โดยศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในรูปของ
การสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth interview) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และการจัดเวที
เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพทุนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาหมูบานลาหลัง และการวิจัย
เชิงปริมาณ (Qualitative research) ในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research)
ประชากรและกลุม ตัวอยาง ประชากร คือ ผูแ ทนครัวเรือนในหมูบ า นลาหลังหรือหมูบ า นเรงรัดอันดับ 1
จํานวน 7 หมูบาน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1,790 ครัวเรือน ขนาดของกลุมตัวอยางและ
วิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane (1967) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง เทากับ 326.94
เพื่อใหขอมูลเกิดความเหมาะสม ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางจํานวน 330 ครัวเรือน โดยเฉลี่ยตามสัดสวนของ
ครัวเรือนในหมูบานลาหลัง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสัมภาษณ (Interview schedule) โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและนํามาปรับปรุง
แกไขคําถามเพื่อใหมีความถูกตองของภาษา ความเที่ยงตรงและความครอบคลุมของเนื้อหาการทดสอบ
ความเชื่อถือได (Reliability) จากสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’ s Alpha Coefficient)
ของ Cronbach (1990)
การเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนวิเคราะหบริบท สถานการณที่เกี่ยวของกับทุนชุมชน เก็บรวบรวมโดยใชแบบสัมภาษณ
ทีส่ รางขึน้ เพือ่ นําไปสัมภาษณผนู าํ ชุมชน คณะกรรมการกลุม องคกรทุนชุมชนทีเ่ กีย่ วของหมูบ า นทีเ่ ปนประชากร
ในการศึกษา
2. ขั้นตอนการวิเคราะหระดับศักยภาพทุนชุมชน และปญหา อุปสรรคในการนําทุนแกไขปญหา
หมูบานลาหลัง เก็บรวบรวมโดยใหแบบสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนผูแทนครัวเรือน ในหมูบานลาหลัง
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณดวยตนเองและมีผูชวยวิจัยเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เจาหนาทีห่ นวยงานทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั การอบรมใหเขาใจวัตถุประสงค
การวิจยั กลุม ตัวอยางในการวิจยั วิธกี ารเทคนิคการเก็บขอมูลใหเขาใจคําถามในแบบสัมภาษณเปนผูช ว ยนักวิจยั
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3. ขั้นตอนจัดทําแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพทุนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาหมูบาน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการจัดเวทีในการจัดทําแผนยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพทุนชุมชนในการยกระดับการพัฒนา
หมูบานลาหลัง ประกอบดวย การทําผังชุมชน/หมูบานการิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม
(SWOT) ของหมูบาน และวิเคราะหผลการพัฒนาหมูบานจากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) และ
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) การวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดวยสถิติพรรณนา
(Descriptive statistic) คือ คารอยละคาเฉลี่ย ( )

ผลการวิจัย
การศึกษาศักยภาพทุนชุมชนในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาหมูบานลาหลังอําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหบริบท สถานการณ ศักยภาพและสภาพของหมูบานลาหลัง จํานวน 7 หมูบาน
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และความตองการในการพัฒนาหมูบานดวนทุนชุมชน พบได ดังนี้
1.1 บ า นซั บ ป ญ หาสํ า คั ญ ของหมู  บ  า นคื อ เรื่ อ งการมี ง านทํ า และงานรั บ จ า งที่ ไ ม มั่ น คง
แนวทางในการพัฒนาทุนเพื่อแกไขปญหาของหมูบาน ดวยการ “พัฒนาสินคาตุกตาผาไหม ใหเปนสินคา
OTOP” เพื่อเปนการเสริมสรางแหลงที่มาของรายได และลดปญหาการวางงานของคนในชุมชน โดยมี
ประชาชนในพื้นที่บางคนที่มีความรูเกี่ยวกับการทําตุกตาผาไหมอยูแลว
1.2 บานเสิงสาง ประสบปญหาคือ เรื่องการขายพืชผลทางการเกษตรที่มีราคาตกตํ่า ไดรายได
จากภาคการเกษตรนอย แนวทางในการพัฒนาทุนเพื่อแกไขปญหาของหมูบาน“ลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร” เพื่อเปนการเพิ่มรายไดจากการขายสินคาทางการเกษตร โดยอาจเปนการหาแนวทาง
ในการลดตนทุนการผลิต เชน ปุย ยา ซึ่งในชุมชนมีความรูเรื่องการนําเอาผิวมันมาผลิตเปนปุยเพื่อใช
ทางการเกษตรดวย
1.3 บานรุงเรืองพัฒนา ปญหาที่สําคัญของหมูบานคือ การไมไดรับความรวมมือจากคนในชุมชน
และมีครัวเรือนเขารวมกิจกรรมของชุมชนนอย แนวทางในการพัฒนาทุนเพื่อแกไขปญหาของหมูบาน
“การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน” เพื่อสรางการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพใหกับชุมชน การกระจาย
ขาวสารใหอยางทั่วถึง รวมถึงการสรางโอกาสในการรวมกลุมสงเสริมอาชีพ
1.4 บานไผสามัคคี เยาวชนในพื้นที่ไมเรียนตอเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ แนวทางในการ
พัฒนาทุนเพื่อแกไขปญหาของหมูบาน“ฝกวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจของเยาวชน” โดยอาจจะ
เปนการสงเสริมอาชีพดานงานชาง งานฝมือ เทคโนโลยี เพื่อลดปญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และเพื่อเปน
แนวทางในการประกอบอาชีพของเยาวชน และชุมชน กอใหเกิดรายไดแกประชาชนในพื้นที่
1.5 บานดอนแขวน ประสบปญหาคือ สินคาทางการเกษตรราคาตกตํ่า โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การถูกกดราคาโดยพอคาคนกลาง และเกษตรกรไมมีอํานาจตอรอง แนวทางในการพัฒนาทุนเพื่อแกไข
ปญหาของหมูบาน “สงเสริมความรูเรื่องการรวมกลุมของเกษตร” เพื่อเปนการสรางอํานาจการตอรอง
กับพอคาคนกลาง อันจะเปนหนทางในการแกปญหาการถูกกดราคา และมีอํานาจในการกําหนดราคาพืชผล
ทางการเกษตรไดดวยตนเอง
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1.6 บานโคกนอย ปญหาที่พบคือ การเลนการพนัน (ไฮโล/ไพ/หวย) เกิดจากการไมมีงานทํา
การเลนเปนอาชีพ รวมถึงการอยากเสี่ยงโชค และอีกหนึ่งปญหาเรงดวนที่ตองรีบแกไขคือเด็กแวนในหมูบาน
ซึ่งอาจเปนการเชื่อมโยงใหเกิดการมั่วสุม ปญหายาเสพติดตามมาโดยกลุมเสี่ยงมีทั้งวัยรุนผูชายและผูหญิง
จึงอยากใหมีการอบรมการสงเสริมอาชีพเพื่อหารายได การจัดกิจกรรมรวมกันในชุมชน ฯลฯ
1.7 บานราษฎรพฒ
ั นา ปญหาดานโครงสรางพืน้ ฐาน แหลงนํา้ มีนอ ย ขาดแคลน และดานสุขภาวะ
ชุมชน แนวทางในการพัฒนาทุนเพื่อแกไขปญหาของหมูบานอยากใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของมาชวยพัฒนา
สระนํ้าของหมูบานโดยการขุดลอกสระสาธารณประโยชนเพื่อจัดทําเปนแหลงทองเที่ยวและสงเสริมการออก
กําลังกายในชุมชน
ผลการศึกษาจากการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. การศึกษาระดับศักยภาพทุนชุมชนในการแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานลาหลังอําเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา พบวาระดับลาศักยภาพทุนชุมชนในการแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานหลัง โดยภาพรวม
อยูใ นระดับปานกลาง ( = 2.12) เมือ่ พิจารณาเปนรายประเด็น พบวาทุนทางกายภาพและโภคทรัพยมศี กั ยภาพ
อยูในระดับมาก ( = 2.33) และทุนเศรษฐกิจและการเงินนอยสุด ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ( = 1.68)
เมื่อพิจารณาเปนรายหมูบาน พบวาบานโคกนอยหมูที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ มีระดับศักยภาพทุนชุมชนในการ
แกไขปญหาและพัฒนาหมูบานลาหลัง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( = 2.42) โดยพบวาทุนชุมชนที่มีศักยภาพ
ในการแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานลาหลังมากที่สุด คือ ทุนทางกายภาพและโภคทรัพย อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย ( =2.94) รองลงมาคือทุนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( = 2.83) และบานรุงเรืองพัฒนา หมูที่ 8
ตําบลเสิงสาง มีระดับศักยภาพทุนชุมชนในการแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานลาหลัง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
( = 2.41) โดยพบวาทุนที่มีศักยภาพมากสุด คือ สังคมและวัฒนธรรม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( = 2.45)
สวนบานซับ หมูที่ 4 ตําบลเสิงสางมีศักยภาพของทุนชุมชนในการแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานลาหลัง
อยูในระดับนอย ( = 1.41)
2. การศึกษาปญหา อุปสรรคในการนําทุนชุมชนมาแกไขปญหาการพัฒนาหมูบ า นลาหลังอําเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไดศึกษาปญหา อุปสรรคในการนําทุนชุมชนมาแกไขปญหาการพัฒนาหมูบานลาหลัง
ดานโครงสราง/กลไกองคกร ดานการบริหารจัดการดานการมีสวนรวม ดานรูปธรรม/ความสําเร็จและดานการ
บูรณาการพบวา ปญหา อุปสรรคในการนําทุนชุมชนมาแกไขปญหาการพัฒนาหมูบ า นลาหลัง ในภาพรวมอยูใ น
ปานกลาง คาเฉลี่ย ( = 2.04) โดยดานการบริหารจัดการมีคะแนนสูงสุดซึ่งอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย
( = 2.17) สวนดานที่มีคะแนนตํ่าสุดคือดานการมีสวนรวมของชุมชน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย
( = 1.74) เมื่อพิจารณาเปนรายหมูบาน พบวาบานโคกนอย หมูที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณมีปญหาอุปสรรค
ในการนําทุนชุมชนมาแกไขปญหาการพัฒนาหมูบานลาหลัง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( = 2.48) และพบวา
ดานการบริหารจัดการมีปญหาอุปสรรคสูงสุด คาเฉลี่ย ( = 2.93)
3. ระดับปญหา อุปสรรคในการนําทุนชุมชนมาแกไขปญหาการพัฒนาหมูบานลาหลังอําเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย ( = 1.89) เมื่อพิจารณารายหมูบาน
พบวา บานโคกนอย หมูที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ มีระดับปญหา อุปสรรคในการนําทุนชุมชนมาแกไขปญหา
การพัฒนาหมูบานลาหลัง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( = 2.92) โดยพบวาทุนที่มีปญหาอยูในระดับมาก คือ
ทุนดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทุนทางกายภาพและโภคทรัพยคาเฉลี่ย ( = 2.92) เทากัน และทุน
ที่มีระดับปญหาอยูในระดับนอย คือ เศรษฐกิจและการเงิน คาเฉลี่ย ( = 1.16) และบานซับ หมูที่ 4
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ตําบลเสิงสาง มีระดับปญหาอุปสรรคในการนําทุนชุมชนมาแกไขปญหาการพัฒนาหมูบานลาหลัง อยูใน
ระดับนอย คาเฉลี่ย ( = 1.14) โดยพบวาทุนดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคาคะแนนนอยสุด คาเฉลี่ย
( = 0.92)
4. การยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพทุนชุมชนในยกระดับการพัฒนาหมูบ า นลาหลังแตละหมูบ า น
ไดวเิ คราะหขอ มูลศักยภาพของทุนชุมชนในดานตาง ๆ แลวนํามาจัดทํายุทธศาสตรการยกระดับและการพัฒนา
หมูบานลาหลัง เพื่อใหผานเกณฑชี้วัดตามขอมูล กชช2 ค. โดยไดจดั ทํายุทธศาสตร ประกอบดวยยุทธศาสตร
ดานโครงสรางพืน้ ฐาน ดานสภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ดานสุขภาวะอนามัยและกีฬา ดานความรูแ ละการศึกษา
ดานการมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานภัยพิบัติและ
ความเสี่ยงของชุมชน

อภิปรายผล
จากการศึกษาศักยภาพทุนชุมชนในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาหมูบานลาหลังอําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา มีขอคนพบและประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
การศึกษาศักยภาพทุนชุมชนในการแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานลาหลัง โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และพบวาทุนทางกายภาพและโภคทรัพยมีศักยภาพอยูในระดับมาก สอดคลองกับ กรมการพัฒนา
ชุมชน (2559) ที่ กลาววา ทุนทางกายภาพและโภคทรัพย เปนสิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวก
ตอการดําเนินชีวิตหรือเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดํารงชีพของประชาชนไดแกการคมนาคม
ขนสงระบบไฟฟาประปาระบบพลังงานการสื่อสารโทรคมนาคมโบราณวัตถุโบราณสถานหรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ จึงเปนทุนที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานลาหลังมากที่สุดเพราะเกี่ยวของกับการ
ดํารงชีวิตความเปนอยูและเปนสิ่งที่สัมผัสไดโดยตรง สวนทุนเศรษฐกิจและการเงินมีคาคะแนนตํ่าสุดซึ่งอยูใน
ระดับปานกลางอาจเนื่องจากทุนเศรษฐกิจและการเงินที่มีอยูในชุมชนมีจํากัดไมเพียงพอตอความตองการ
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของประชาชน ซึ่งจากการศึกษาจะพบวาทุนดานการเงินจะไมสามารถนํามาใชในการ
จัดหาบริการสาธารณเพือ่ คนในชุมชน การเปนกองทุนในการสงเสริมสุขภาวะและอนามัย การจัดการการศึกษา
การเปนกองทุนเพื่อใชในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปองกันภัยพิบัติของชุมชนและ
เปนกองทุนในดานการปองกันแกไขปญหาดานยาเสพติด ซึ่งมีศักยภาพอยูในระดับนอย และสอดคลองกับ
ชัยวิชญ ภณตังกิจ (2554) ไดกลาววา การมีระบบเศรษฐกิจและทุนที่มั่นคงสามารถนําไปสูชุมชนทองถิ่น
จัดการตนเองเปนปจจัยชีว้ ดั ความเขมแข็งของทุนชุนชน และมิตกิ ารพัฒนาความเขมแข็งของทุน มีระบบเศรษฐกิจ
ที่ตอบสนองคนในชุมชน มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ขอเสนอแนะ
1. การนําทุนชุมชนมาแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานลาหลัง ควรมีการสรางความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการทุนชุมชน ใหเขาใจอยางแทจริง เนนการสรางทุนที่ไมใชตัวเงินทุน
2. พัฒนาศักยภาพทุนชุมชนในการแกไขปญหาหมูบ า นลาหลัง ควรมีบรู ณาการและการบริหารจัดการ
ทุนชุมชนในชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพมี การเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน
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วารสารชุมชนวิจัย ปที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)
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การเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารชุมชนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิมพเพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรู
และวิทยาการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางคณาจารย บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและสถาบันหรือหนวยงานอื่น ๆ โดยจัดพิมพวารสารเปนราย 4 เดือน
(ปละ 3 ฉบับ) ดังนี้
ฉบับที่ 1 ตีพิมพเผยแพรเดือนมกราคม-เดือนเมษายน
ฉบับที่ 2 ตีพิมพเผยแพรเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ 3 ตีพิมพเผยแพรเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม
ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ ไดแก บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน และหรือบทความ
วิจารณหนังสือ ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วกับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิตศิ าสตร
ศิลปศาสตร รวมไปถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวกับครุศาสตร/ศึกษาศาสตร/จิตวิทยา และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร/
บริหารธุรกิจและการจัดการ
เพื่อใหบทความไดตีพิมพเผยแพรที่ถูกตองตามกระบวนการขั้นตอนของงานจัดทําวารสารชุมชนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมไปถึงบทความมีคุณภาพสามารถเผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ
*ผูสงบทความจําตองเปนเจาของบทความหรือผูเขียนบทความเทานั้น เพื่อความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานและจะต อ งให ข  อ มู ล ที่ ส ามารถติ ด ต อ ได โดยต อ งติ ด ต อ ประสานงานกองบรรณาธิ ก าร
เพื่อแจงผลการสง ซึ่งกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับบทความหากไมไดรับการติดตอเบื้องตน
จากเจ า ของต น ฉบั บ บทความ* โดยมี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า วารสารชุ ม ชนวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครราชสีมา ดังตอไปนี้
หลักเกณฑการสงบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพในวารสารชุมชนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. บทความตนฉบับที่สงมาตีพิมพจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใดมากอน และ
ไมอยูในระหวางพิจารณาเสนอขอตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่น ๆ
2. บทความตนฉบับ จะตองไมมเี นือ้ หาทีเ่ กิดจากการลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจยั ของผูอ นื่
หรือจากบทความอื่นโดยไมไดรับอนุญาต หรือปราศจากการอางอิงที่เหมาะสม ควรเกิดจากการสังเคราะห
ความคิดขึ้นโดยผูเขียนเอง
3. บทความตนฉบับ จะตองเขียนตามรูปแบบที่กําหนดไวในระเบียบการสงบทความตนฉบับวารสาร
ชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. การประเมินผลบทความตนฉบับ จําแนกเปนสรุปผลการประเมิน 4 ระดับ ไดแก (4) ดีมาก (3) ดี
(2) พอใช และ (1) ไมเหมาะสม ซึง่ ผลรวมเฉลีย่ ตงอยูใ นระดับดีขนึ้ ไปเทานัน้ จึงจะผานการเขาสูก ระบวนการแกไข
โดยแบงผลการพิจารณาบทความเปน 4 ขอ ไดแก สมควรเผยแพร โดยไมมีการแกไข สมควรเผยแพรหลังจาก
แกไขโดยผูทรงคุณวุฒิพิจารณา สมควรเผยแพรหลังจากแกไขโดยใหบรรณาธิการพิจารณา และไมสมควร
เผยแพร (กรณีสง อานประเมินใหม ผูท รงคุณวุฒอิ า นประเมิน (Peer review) จะตองไดเสนอเปนขอแนะนําอืน่ ๆ
อยูในแบบประเมินผล)
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5. ผูเขียนตองดําเนินการปรับแกไขตามคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ (Peer review)
พรอมชี้แจงการแกไขตนฉบับบทความ มายังกองบรรณาธิการ
6. กองบรรณาธิการ จะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของบทความที่ผูเขียนปรับแกไขอีกครั้ง
7. กองบรรณาธิการ จะดําเนินการจัดสงวารสารชุมชนวิจัย (ฉบับราง) ไปยังผูเขียนเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองกอนตีพิมพเผยแพร
ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกาศรับตนฉบับ/ผูเขียนสงตนฉบับมายังกองบรรณาธิการในระบบออนไลน
(1-7 วัน)

กองบรรณาธิการดาวนโหลดเพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณและความถูกตองของตนฉบับ

แจงผูเขียนแกไข

แกไข

ตรวจสอบ/พิจารณาเลือก
ผูทรงคุณวุฒิ

แจงผูเขียน Reject

(7-14 วัน)

ตนฉบับ

รับ
ผานแบบมีเงื่อนไข
ใหปรับแก

ประเมินบทความ
(peer review)

ผาน

(ไมนอยกวา30 วัน)

ไมผาน
แจงผูเขียน Reject

สงคืนผูเขียนแกไข
แกไข

กองบรรณาธิการตรวจสอบ
การปรับแกไข/ความถูกตอง

แจงผูเขียนแกไข
ภายใน 7 วัน

(7-14 วัน)

ผาน
กองบรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ (ตองผานกระบวนการทุกขั้นตอนแลวเทานั้น)

(1-3 วัน)

กองบรรณาธิการจัดสงตนฉบับใหโรงพิมพดําเนินการจัดทํารูปเลม
(30 วัน)

แจงผูวิจัย/เผยแพร
ผานเว็บไซต

รับ/ตรวจสอบ

แกไข

แจง/สงโรงพิมพแกไข

ผาน

กองบรรณาธิการดําเนินการเผยแพรวารสารชุมชนวิจัยใน http://www.rdi.nrru.ac.th/rdi/rdi_journal/

(1-7 วัน)

และประกาศรับตนฉบับในระบบออนไลน https://www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU
บนเว็บไซต www.rdi.nrru.ac.th

หมายเหตุ : ระยะเวลา รวม 105 วัน (จํานวนวัน) ทีป่ รากฏในขัน้ ตอนอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม
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การจัดทําตนฉบับบทความ และจัดเตรียมรูปแบบ
ตนฉบับ : ตองพิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด (Microsoft word) บนกระดาษขาว B5
หนาเดียว (1 คอลัมน) เวนขอบดานบน ดานลาง และดานขวา 0.5 นิ้ว (1.27 เซนติเมตร) ดานซาย 0.7 นิ้ว
(1.78 เซนติเมตร) และจากขอบหัวกระดาษ และทายกระดาษ 0.25 นิ้ว (0.63 เซนติเมตร) พิมพเวนวรรค
หรือชองวาง 1 เคาะ และระยะหางบรรทัด 1 พ.
การเขียนคําขึ้นตนภาษาอังกฤษดวยตัวอักษรพิมพใหญ สําหรับภาษาอังกฤษที่มีในเนื้อหา
ในวงเล็บ และ Keywords สวนหนาแรกของบทความที่มีชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน หนวยงาน และจังหวัด ยังคงเปน
ตัวอักษรพิมพใหญทั้งหมดเหมือนเดิม
ความยาว : แตละบทความรวมรูปภาพ และตาราง ควรอยูระหวาง 10-15 หนากระดาษพิมพ หรือ
ตามความสมบูรณ ถูกตอง เหมาะสมของบทความ และไมควรตํ่ากวา 8 หนากระดาษพิมพ
บทความ
การเรียงลําดับหัวขอในบทความ : ลักษณะและขนาดตัวอักษร
ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ : TH SarabunPSK (18 Bold)
ชื่อ-นามสกุล ผูเขียน/ผูวิจัย : TH SarabunPSK (16 Bold)
ที่อยู (หนวยงาน/สถานศึกษา) จังหวัด : TH SarabunPSK (14 Bold)
หัวขอหลักตามที่รูปแบบบทความกําหนดไว : TH SarabunPSK (16 Bold)
เนื้อหาและตาราง : TH SarabunPSK (14)
รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญทั้งหมด
2. ชื่อผูเขียน/ผูวิจัย (Author) และสถานที่ทํางานภาษาไทย และภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญทั้งหมด
2.1 ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพเฉพาะชื่อ-นามสกุล เทานั้น
2.2 หนวยงาน/สถานศึกษา เชน ชื่อหนวยงาน ชื่อมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ ใหพิมพทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
3. เนือ้ หา (Text) ใชตวั อักษรและขนาดพิมพไทยและอังกฤษ TH SarabunPSK (14) บทความภาษาไทย
ทีม่ คี าํ ศัพทภาษาอังกฤษ ควรแปลเปนภาษาไทยใหมากทีส่ ดุ ในกรณีทคี่ าํ ศัพทภาษาอังกฤษเปนคําเฉพาะทีแ่ ปลไมได
หรือแปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหทับศัพทก็ได และควรใชภาษาที่ผูอื่นเขาใจงาย ชัดเจน หากใชคํายอ
ตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน และแสดงตัวเลขในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยทศนิยม 2 ตําแหนง
4. ตารางและรูปประกอบ (Table and figure) ควรมีเฉพาะที่จําเปน สําหรับ รูป/ภาพประกอบ
ควรเปนรูปถายขาว-ดํา ทีช่ ดั เจนและมีคาํ บรรยายใตรปู /ภาพ กรณีทจี่ าํ เปนอาจใชภาพสีได และตัวเลขในตาราง
ใชทศนิยม 2 ตําแหนง
5. ผูเขียนบทความ ใหระบุคํานําหนา ชื่อ นามสุก สถานภาพ เชน สงบทความในสถานภาพนักศึกษา
ตัวอยาง นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร พรอมใสที่อยูและรหัสไปรษณียของที่ตั้งมหาวิทยาลัย และระบุอีเมลของผูเขียนบทความ
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กรณีระบุอาจารยที่ปรึกษา ใหระบุคํานําหนา ชื่อ นามสกุล สถานะ เชน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยระบุหนวยงานที่อาจารยสังกัด และกรณีมีผูรวมวิจัยหรือผูรวมเขียน
บทความ ใหระบุตําแหนง หนวยงานที่สังกัด ที่อยู และอีเมล ใหครบถวน
รูปแบบและการเขียนเอกสารอางอิงในเนือ้ หา การอางอิงทายบทความ และการอธิบายเพิม่ เติมและ
การอางเอกสารใตตารางและภาพ โดยใหเปนไปตามการอางอิงแบบ APA 6th Edition ขึ้นไป ตัวอยางเชน
การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา :
(ผูแตง, ปพิมพ, เลขหนา) ไวทายขอความอางอิง เชน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 82), (Cronbach,
1990, pp. 202-204), (Gersten, Baker, & Lloyed, 2000, pp. 9-10) หรือ
ผูแตง (ปที่พิมพ, เลขหนา) กรณีระบุชื่อผูแตงในเนื้อหาแลว เชน บุญชม ศรีสะอาด (2553, น. 82),
Cronbach (1990, pp. 202-204), Gersten, Baker, and Lloyed (2000, pp. 9-10)
(ชื่อ-สกุล, สัมภาษณ, วัน เดือน ป) กรณีสัมภาษณ เชน (รวม สิงหวี, สัมภาษณ, 16 มีนาคม 2559) หรือ
ชื่อ-สกุล (สัมภาษณ, วัน เดือน ป) เชน รวม สิงหวี (สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน 2559)
การอางอิงทายบทความ : ใหเรียงลับรายการตามตัวอักษร ก-ฮ และภาษาอังกฤษ A-Z ตัวอยางเชน
ทิศนา แขมณี. (2559). ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
(พิมพครั้งที่ 20). กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องตน (พิมพครั้งที่ 9). กรุงเทพมหานคร : สุรีวินาสาสน.
รวม สิงหวี, นาย. (2559, 16 มีนาคม). หมอเสน. สัมภาษณ.
วรพล นาหนองตูม. (2554). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและการมีสวนรวม
ของผูฟ ง วิทยุชมุ ชน จังหวัดหนองบัวลําภู. วิทยานิพนธปริญญานิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
ศศิประภา ชัยประสิทธิ์. (2553). องคกรนวัตกรรมทางเลือกของผูประกอบการยุคใหม. วารสาร
นักบริหาร, 30(2), 60-69.
สรายุทธ กันหลง. (2555). การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม Crobbach’ s alpha. สืบคน
เมื่อ 20 มกราคม 2560, จาก http://www.ipernity.com
Al-Matari, E. M., Swidi, A. K., & Fadzil, F. H. (2014). The Measurement of Firm
Performance’s Dimension. Asian Journal of Finance & Accounting, 6(1), 24-49.
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychological Testing (3th ed.). New York : Harper
& Collings.
สามารถดูหลักเกณฑการอางอิงวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดที่ https://
www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU
การสงตนฉบับ : สงบทความผานระบบออนไลนไดที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU
และกรอกขอมูลพรอมลงนามใหครบถวนในแบบเสนอขอสงบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร
ชุมชนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึง่ ตนฉบับทีส่ ง ใหกองบรรณาธิการตองเปนฉบับจริง จํานวน 2 ชุด
แผนซีดีที่มีบทความตนฉบับ จํานวน 1 แผน และสําเนาหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียม ที่
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กองบรรณาธิการวารสาชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา (สงบทความ)
เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
ตนฉบับที่จัดสง ไมควรมวนหรือพับตนฉบับ ควรสงในซองหนาและใหญพอเหมาะ
กับแผนกระดาษตนฉบับ เมื่อผูเขียนยายที่อยูหรือเดินทางไปจากสถานที่อยูเดิมเปนเวลานาน ควรแจง
ใหบรรณาธิการทราบดวย
การปรับแกตนฉบับ : โดยทั่วไป ผูอานทบทวน (Reviewer) จะตรวจสอบความถูกตองและครบถวน
ดานวิชาการแลวสงใหผเู ขียนปรับแก สิทธิในการปรับแกตน ฉบับเปนของผูเ ขียน แตกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์
ในการตีพิมพเฉพาะที่ผานความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทานั้น ซึ่งบทความ
ที่อยูระหวางดําเนินการทั้งหมด สามารถยกเลิกการตีพิมพไดหากผูเขียนบทความและบทความไมเปน
ไปตามเกณฑหรือแนวปฏิบตั ทิ กี่ าํ หนดไวของวารสาร โดยบรรณาธิการหรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมายมีสทิ ธิย์ กเลิก
การตีพมิ พ ทัง้ นีม้ กี ารประสานเพือ่ ตรวจสอบความถูกตองดานวิชาการและอืน่ ๆ อยางตอเนือ่ งจนกวาบทความ
ของผูเขียนจะไดรับการตีพิมพเผยแพร
การตรวจทานตนฉบับกอนตีพมิ พ (Final proof) : ผูเ ขียนตองตรวจทานพิสจู นอกั ษรในลําดับสุดทาย
เพื่อใหความเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเนื้อหากอนตีพิมพ
ลิขสิทธิใ์ นบทความทีต่ พี มิ พในวารสาร : บทความทีไ่ ดลงตีพมิ พในวารสารเปนลิขสิทธิข์ องสถาบันวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมายเหตุ :
1. ผูเ ขียนบทความตองลงนามรับรองในแบบเสนอขอสงบทความตนฉบับเพือ่ พิจารณาตีพมิ พในวารสาร
ชุมชนวิจยั ของสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากอน กองบรรณาธิการจึงจะนําบทความ
เสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตอไป
2. บทความแตละเรื่องใหเวลาในการพิจารณาประมาณ 2-3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนและสาขา
วิชาการของบทความที่เสนอขอลงตีพิมพ)
3. เมื่อบทความไดรับการพิจารณาใหลงตีพิมพ ผูเขียนจะไดรับวารสารชุมชนวิจัย ฉบับที่ลงตีพิมพ
บทความของผูเ ขียน จํานวน 1 เลม จัดสงทางไปรษณียล งทะเบียนตามทีอ่ ยูท รี่ ะบุไวในแบบเสนอขอสงบทความ
ตนฉบับ
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลงตีพิมพ
หากเกิดปญหาบรรณาธิการหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีสิทธิ์ในการยกเลิกตีพิมพบทความไดทันที
ติดตอสอบถามกองบรรณาธิการ วารสารชุมชนวิจัย ไดที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 0 0 0 0
โทรศัพท : 0-4400-9009 ตอ 9462 โทรสาร : 0-4427-2941
E-mail : journal-rdi@nrru.ac.th Web : www.rdi.nrru.ac.th
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แบบตรวจสอบความสมบูรณบทความตนฉบับเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารชุมชนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ชื่อเรื่อง (ไทย) .....................................................................................................................................................
(อังกฤษ) ....................................................................................................................................................
สําเนาหลักฐานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
แบบเสนอขอสงบทความตนฉบับเพือ่ พิจารณาตีพมิ พในวารสารชุมชนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กรอกขอมูลถูกตอง ครบถวน
แนบหลักฐานประกอบถูกตอง ครบถวน
ไมถูกตอง ครบถวน (กรุณาระบุ) ......................................................................................................
บทความ (องคประกอบจําเปนและตองมีครบถวน)
สาขาของบทความ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………
ผลลัพธ/องคความรูใ หม/ความเชือ่ ถือได/คุณคาทางวิชาการ/การประยุกตใชไดจริง/การนําไปใชประโยชน
ไดจริง (กรุณาระบุ) ..............................................................................................................................................
บทคัดยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ (ตามหลักไวยากรณและจํานวนคําอยูร ะหวาง 200-250 คํา)
บทนํา
วัตถุประสงคการศึกษา/วิจัย
ประโยชนการศึกษา/วิจัย
รูปแบบการศึกษา/วิจยั (กรอบแนวคิด/การศึกษาเอกสาร/ทบทวนวรรณกรรม/ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ)
วิธีดําเนินการศึกษา/วิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชศึกษา/วิจัย
วิธ/ี ขัน้ ตอน/การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ การวิเคราะห และการนําเสนอ
ผลการศึกษา/วิจัย
อภิปรายผลการศึกษา/วิจัย
ขอเสนอแนะ
ดานวิชาการ ดานโยบาย ดานพาณิชย ดานสาธารณะ
ดานพัฒนาหนวยงาน/หนวยบริการ
ความถูกตองของรูปแบบบทความ
รูปแบบ การอางอิงในเนื้อหาและทายบทความ
ความทันสมัยของการอางอิง
ขาพเจาขอยืนยันวา “การเลือกขอมูลขางตน” เปนองคประกอบที่มีอยูในบทความตนฉบับที่ไดเสนอตอ
กองบรรณาธิการวารสารชุมชนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จริง โดยตระหนักและตรวจสอบบทความ
กอนสงเสนอขอรับการพิจารณาเรียบรอยแลว หากตรวจสอบแลวพบวาไมครบถวนตามที่แจงไว จะยินดีรับ
ผลการพิจารณาเบื้องตนโดยไมมีเงื่อนไขและไมเรียกรองในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ ........................................................................... ผูยื่นบทความ
(............................................................................)
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. .............
ลงชื่อ ............................................................................. ผูตรวจสอบ
(............................................................................)
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. .............
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แบบเสนอขอสงบทความตนฉบับเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารชุมชนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................................................................................................
ตําแหนง ................................................................................... สังกัด ...........................................................................................
วุฒิการศึกษา
สูงสุด................................... ชื่อปริญญา ..........................................(อักษรยอ)...............................................
วุฒิการศึกษา กําลังศึกษาระดับ .................... ชื่อปริญญา ....................................(อักษรยอ).................................................
สาขาวิชา/วิชาเอก ...........................................................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน/ศึกษา ......................................................................................................................................................................
สถานภาพ
สายสอน/วิชาการ สายสนับสนุน
นิสิต/นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
ขอสงตนฉบับ บทความวิจัย (จากงานวิจัย/จากการศึกษา) บทความวิชาการ
บทความอื่น ๆ ระบุ .........................
ชื่อเรื่อง (ไทย) .................................................................................................................................................................................
(อังกฤษ) ...........................................................................................................................................................................
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เลขที่ ...............................................................................................(จําเปน)
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก (สงเอกสาร) บานเลขที่ ..................... หมูที่ ......... ซอย ..............................ถนน ....................................
ตําบล ..................อําเภอ ............................. จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย................................................
โทรศัพท ...................................... มือถือ .................................... โทรสาร .......................E-mail :................................................
สิ่งที่สง มาดวย :
หลักฐานการยื่นผานระบบรับ-ประเมินบทความ ไดแก ตนฉบับบทความ 2 ชุด และซีดี 1 แผน
หลักฐานการชําระคาธรรมเนียม (บุคคลภายนอก) จํานวนเงิน 4,200 บาท (บุคคลภายใน) จํานวนเงิน 2,500 บาท
โดยชําระผาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี วารสารชุมชนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประเภทออมทรัพย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่บญ
ั ชี 419-1-76208-0
ขาพเจาขอรับรองวาบทความนีย้ งั ไมเคยลงตีพมิ พในวารสารใดมากอน และไมอยูร ะหวางการพิจารณาจากวารสารอืน่ ซึง่
เปนผลงานของขาพเจาแตเพียงผูเดียว
เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมงานตามชื่อที่ระบุในบทความวิจัยจริง
ลงชื่อ ........................................................................... ผูยื่นบทความ
(............................................................................)
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. .............
กรณีสงเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 (สงบทความ)
และสงทางอีเมล : journal-rdi@nrru.ac.th โดยแสกนหลักฐานที่เปนฉบับจริงและมีขอมูลครบถวนทั้งหมด
*กรณีที่เปนนิสิต/นักศึกษา ตองใหอาจารยที่ปรึกษากรอกใบรับรองและลงนาม
ใบรับรอง
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) ................................................................................................................................................
ตําแหนง............................................................................ สถานที่ทํางาน .....................................................................................
ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................... เปนนิสิต/นักศึกษาและไดพิจารณา
บทความแลววามีความเหมาะสมที่จะขอเสนอเพื่อลงตีพิมพในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลงนาม .............................................................................ผูรับรอง
(............................................................................)
วันที่ ...................................................................
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รูปแบบบทความวิจัย
(ชื่อเรื่องภาษาไทย)……………(TH SarabunPSKตัวหนา : 18”)…………
(ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: ตัวอักษรพิมพใหญทั้งหมด)……
(TH SarabunPSKตัวหนา : 18”)………………….
(ชื่อ-นามสกุล ผูเขียนภาษาไทย) ………(TH SarabunPSKตัวหนา :16”)
(ชื่อ-นามสกุล ผูเขียนภาษาอังกฤษ: ตัวอักษรพิมพใหญ)…(TH SarabunPSKตัวหนา :16”)
(หนวยงาน/สังกัด) ……(TH SarabunPSKตัวหนา :14”)
(หนวยงาน/สังกัด ภาษาอังกฤษ : ตัวอักษรพิมพใหญ) ……(TH SarabunPSKตัวหนา :14”)
(จังหวัด) ……(TH SarabunPSKตัวหนา :14”)
(จังหวัด ภาษาอังกฤษ : ตัวอักษรพิมพใหญ) ……(TH SarabunPSKตัวหนา :14”)

บทคัดยอ (TH SarabunPSK ตัวหนา: 16”)
…(TH SarabunPSK 14”)………………….……………………………………………………………………….…………….
………………….……………………………………….…………………………….……………………………………….…………...............
คําสําคัญ: ……(TH SarabunPSK 14”)…………………………………………….……………………………………….……………

ABSTRACT (TH SarabunPSKตัวหนา : 16”)
…(TH SarabunPSK 14”)……………..……………………………………………………………………………………….…
………………….……………………………………….…………………………….……………………………………….…………...............
Keywords : ……(TH SarabunPSK 14”)……………...……………………………………………………………………….…..…

บทนํา
……(THSarabunPSK 14”)…………….……………..………………...................................................................
………………….……………………………………….…………………………….……………………………………….…………...............

วัตถุประสงคของการวิจัย
……(TH SarabunPSK 14”)……………….…………..…….............................................................................
………………….……………………………………….…………………………….……………………………………….…………...............
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ประโยชนของการวิจัย
……(TH SarabunPSK 14”)……………….…………..…….............................................................................
………………….……………………………………….…………………………….……………………………………….………….............
* (กรอบแนวคิดในการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม อาจรวมการตรวจสอบเอกสารดวยก็ได)

วิธีดําเนินการวิจัย
……(TH SarabunPSK 14”)…………….……………..…………………..............................................................
………………….……………………………………….…………………………….……………………………………….………….............
* (อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย/ทดลองและหรืออธิบายวิธีการศึกษาทดลอง)

ผลการวิจัย
……(TH SarabunPSK 14”)…………….……………..……………….................................................................
………………….……………………………………….…………………………….……………………………………….…………...............

อภิปรายผล
……(TH SarabunPSK 14”)…………….……………..…………………..............................................................
………………….……………………………………….…………………………….……………………………………….…………...............

ขอเสนอแนะ
……(TH SarabunPSK 14”)………….………………..……………….................................................................
………………….……………………………………….…………………………….……………………………………….…………...............

กิตติกรรมประกาศ (อาจมีหรือไมมี)
……(TH SarabunPSK 14”)………….………………..……………….................................................................
………………….……………………………………….…………………………….……………………………………….…………...............

เอกสารอางอิง
…(TH SarabunPSK 14”)………………………..………………………................……………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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ผูเขียนบทความ
*กรณีเปนนิสิต/นักศึกษา ระบุตําแหนงเปน นักศึกษา/นิสิตระดับ.....................หลักสูตร.......................
และตามดวยรายละเอียดดานลาง
…ชื่อ-นามสกุล (TH SarabunPSK 14”) หนวยงาน/สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย................................
ทีอ่ ยู. .....................................................................................
E-mail: ………………………………………………………………………
** กรณีมีผูรวมวิจัย/ผูรวมเขียนบทความ กรุณาระบุ
…ชื่อ-นามสกุล (TH SarabunPSK 14”) หนวยงาน/สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย............................
ทีอ่ ยู. .....................................................................................
E-mail:……………………………………………………………………………
*** กรณีมีอาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารยที่ปรึกษารวม กรุณาระบุ
…ชื่อ-นามสกุล (TH SarabunPSK 14”) อาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารยที่ปรึกษารวม
หนวยงาน/สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย........................
ที่อยู...............................................................................
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รูปแบบบทความวิชาการ
(ชื่อเรื่องภาษาไทย)……………(TH SarabunPSK ตัวหนา : 18”)…………
(ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: ตัวอักษรพิมพใหญทั้งหมด)……
(TH SarabunPSK ตัวหนา : 18”)………………….
(ชื่อ-นามสกุล ผูเขียนภาษาไทย) ………(TH SarabunPSKตัวหนา :16”)
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