คำนำ

รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561 เป็นการรวบรวม
ผลงานวิจัยที่นาเสนอทั้งในรูปแบบบรรยายและการนาเสนอแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย
ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 จานวนทั้งหมด 379
ผลงาน โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจั ยที่นาเสนอในรูปแบบบรรยาย จานวน 144 ผลงาน และรูปแบบโปสเตอร์ จานวน 235
ผลงาน มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดทารวมบทความฉบับสมบูรณ์ มีการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
แต่ละด้าน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับฯฉบับนี้เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในกลุ่มด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 226 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ด้านวิจัยสถาบัน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

59
112
22
17
16

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงขอขอบคุณผู้นาเสนอผลงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดทารายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้สาเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย

คณะผู้จัดทา

สารบัญ
หน้า
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา..................................................................................................................
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาทีส่ ่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ชีวสาธน์ กิ่งแก้ว ลินดา นาคโปย กัญภร เอี่ยมพญา…………………………………………….……………………...
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
บุญธรรม มาดี วิชิต แสงสว่าง อังคณา กุลนภาดล……………………………………………………………………….
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพัฒนาทักษะให้
นักศึกษาสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
วิลาสินี สุขกา………………………………………………………………………………………………………..………………..
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ร้านจันทร์สุวรรณ์ โมจิ อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
วันเกษม สุขะพิบูลย์ ชุติมา พราหมณนันทชมานนท์ นาถา บารุง กิตติมา ปั้นทอง…………………………..
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารประจาทางสายนครสวรรค์ – กรุงเทพมหานคร ในเขต
บริการ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จารุวรรณ กมลสินธุ…์ ………………………………………………………………………………………………………………
พฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัทของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ชมปณัสกาญน์ ศุภวงค์ธนากานต์………………………………………………………………………………………………..
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อของฝาก กรณีศึกษา ในเขตอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ประกายใจ อรจันทร์………………………………………………………………………………………………………………..
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับนักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
อัจจิมา สมบัติปัน สุพจน์ วงค์ดี สรพงษ์ ศรีเดช จิตดนัย คณะบุตร……………………..………………………
แนวทางการแก้ไขปัญหาการไม่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิง
จังหวัดนครสวรรค์
กนกทิพย์ บารุงศรี วิบูลพันธ์ วิเวกวินย์ พีรพล ดิลกศิลป์ วิลาสินี ชูทอง………………………………….
สภาพ ความคาดหวังและความต้องการจาเป็นในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อานุสิด มะโนสาน พูนชัย ยาวิราช ประเวศ เวชชะ สมเกียรติ ตุ่นแก้ว…………………………………………
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูประจาการในสถานศึกษาท้องถิ่น ด้วยรูปแบบ e-CLIP
กรณีศึกษา โรงเรียนวัดไทรเหนือ นครสวรรค์
สุภาณี เส็งศรี ธงชัย เส็งศรี....................................................................................................................
การอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาช่างทอผ้าตีนจกในภาคเหนือตอนล่างผ่านการจัดทานามานุกรม
วศิน ปัญญาวุธตระกูล วรรณชลี กุลศรีไชย ศรัญญา ละม่อมสาย........................................................
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การผลิตดนตรี 2 (Production Skill 2) โดย
ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 4MAT
สรวิศ เขียนเสมอ.....................................................................................................................................
ผลการใช้สื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
อุษา โพธิกุล อนุชิตร แท้สูงเนิน เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์ ………………………………………………………………………

1-10
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21-29
30-38
39-46
47-56
57-63
64-72
73-81
82-90
91-100
101-111
112-120
121-129
130-138

สารบัญ
หน้า
การศึกษาเหตุปัจจัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค
แววตา พูลสวัสดิ์....................................................................................................................................
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้โปรแกรมจีโอมิเตอร์เก็ตชแพดที่มีต่อความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จุฬาลักษณ์ สมหมาย อุเทน ปุ่มสันเทียะ..............................................................................................
การสร้างสื่อวีดิทัศน์สาธิติการวาดภาพทางพฤษศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรู้การ
วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ (ทัศนศิลป์)
จตุพล โนมณี..........................................................................................................................................
ดนตรีในพิธีไหว้ครูพิณเพียตราชสานักกัมพูชา
โสภณ ลาวรรณ์......................................................................................................................................
ผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อการสอน เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ เฉลิมชัย สังโยคะ
ธีรภัทร์ พุ่มพลอย....................................................................................................................................
การถอดบทเรียนความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูมืออาชีพ กรณีศึกษาครูคอมพิวเตอร์ ใน
โรงเรียนสังกัดสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธงชัย เส็งศรี สุภาณี เส็งศรี....................................................................................................................
วิเคราะห์ภาษาในคอลัมน์ “องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นพวรรณ เนตรธานนท์..........................................................................................................................
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้
แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA
Model) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วัฒนชัย ปัญจิต วริศรา ตั้งค้าวานิช เบญญาพัชร์ วันทอง...................................................................
การประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ชฎาพร สุขสงค์ วริศรา ตั้งค้าวานิช เบญญาพัชร์ วันทอง.................................................................
การสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
อภิญญา เอี่ยมพงษ์................................................................................................................................
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรม
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์
พิมผกา แท่งทอง อุเทน ปุ่มสันเทียะ....................................................................................................
ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์สาหรับนิสติ
ปริญญาตรี
ศุภสิทธิ์ เต็งคิว สุภาณี เส็งศรี กอบสุข คงมนัส......................................................................................
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาโปรแกรมวิชาปฐมวัย
ชั้นปีที่ 3
อรทัย บุญเที่ยง สุนี บุญพิทักษ์.............................................................................................................
แผนแม่บทการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ สิรยิ ุพา เลิศกาญจนาพร สรียา ทรัพย์ศิริ กรรณิการ์ มอญแก้ว..................

139-148
149-158

159-169
170-179
180-186
187-195
196-203

204-211
212-216
217-224
225-235
236-241
242-248
249-257

สารบัญ
หน้า
การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพื่อการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา :
ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
มานพ ชุ่มอุ่น อาชวิน ใจแก้ว...............................................................................................................
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดแพร่
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร สิริยุพา เลิศกาญจนาพร…………………………………………………………………….
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เปรียบเทียบระหว่างการใช้อุปกรณ์การปลูก
แบบมาตรฐานและการใช้อุปกรณ์การปลูกแบบประยุกต์
สิริยุพา เลิศกาญจนาพร อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ สรียา ทรัพย์ศิริ กรรณิการ์ มอญแก้ว................
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวเมียนมาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เผด็จ ทุกข์สูญ สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย จักรรัฏฐ์ ธรรมจิต ชนกภร สุขลาภ........................................
แนวทางการสืบสานศิลปกรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดบ้านสร้าง
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนภูมิ ปองเสงี่ยม..................................................................................................................................
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านสันทรายต้น
กอก ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มานพ ชุ่มอุ่น อาชวิน ใจแก้ว.................................................................................................................
ความเป็นผู้นากับการกระตุ้นนวัตกรรมองค์กร
บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง....................................................................................................................
การรับรูค้ วามยุติธรรมในองค์กรและความตั้งใจที่จะลาออก: การศึกษาเชิงประจักษ์ของข้าราชการตารวจชั้น
ประทวนในเขตภาคเหนือประเทศไทย
ปิยะวรรณ คุม้ ญาติ ซินเนีย รัติภัทร์ เนาวลักษณ์ เอื้อพิชญานนท์.....................................................
ศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มธุรกิจการค้า การบริการสูเ่ ศรษฐกิจสีเขียว
ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลาภู
รัชนีวรรณ พูลสวัสดิ…์ ……………………………………………………………………………………………………………….
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความง่าย ความมีประโยชน์ และความตั้งใจใช้ระบบการชาระเงิน SAMSUNG PAY
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
อัครภาส เกียรติเสริมขจร ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม…………………………………………………………………………
การจัดการการเงินเพื่อชุมชน กรณีศึกษากลุม่ วิสาหกิจชุมชนเขตพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
ศิริพร โสมคาภา......................................................................................................................................
การพัฒนาระบบบัญชีเชิงพาณิชย์สาหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบ้านหนอง
บัวเหนือ จังหวัดตาก
ยุพิน มีใจเจริญ……………………………………………………………………………………………………..…………………
การศึกษาการรับรู้และทัศนคติที่มตี ่อภาพลักษณ์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม
ศีลดา สุขเกิด ชนกนันท์ คุ่ยปรางค์ รจชรินทร์ญา ศรีอินทร์ สิรินทร์ทิพย์ ขันทรี…………………………
การรับรู้ถึงประโยชน์และความพึงพอใจในการรับชมรายการข่าวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน์ของนักศึกษา
ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จิรวัฒน์ ทองสุข ปทุมรัตน์ ปรางวิรุฬห์ วริศรา อนุสิทธิ์ ภาสวิทย์ ดีเทิดเกียรติ ยุรนันท์ รอดทุ่ง
สุวารีย์ วงศ์วัฒนา ลาเนา เอี่ยมสอาด วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล...........................................................

258-267
268-273
274-279
280-290
291-299
300-309
310-318
319-327
328-337
338-348
349-355
356-359
360-365

366-371

สารบัญ
หน้า
พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติ ที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มณิสรา นครจันทร์ ณัฐกานต์ อามาต1 ปิยพร โชพุดซา เกียรติก้อง นาคโสภณ
พฤติพันธ์ อ่อนบัว สุวารีย์ วงศ์วัฒนา ลาเนา เอีย่ มสอาด วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล……………………….
การศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงครามของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ขนิษฐา กริมหนู ชลาทิพย์ ฟักทอง นฏกร พันธุ์อุดม นิตยา ขันทองดี แพรวพรรณ ปัดถา
สุกัญญา พุ่มม่วงภานุพงษ์ สาสะกุลรี สุวารีย์ วงศ์วัฒนา ลาเนา เอี่ยมสอาด
วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล…………………………………………………………………………………………………..……….
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสาร และส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้ารับ
บริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก
สิริรัตน์ บุญเรือง สมศักดิ์ พงษ์เดช นภาภรณ์ ขลุย่ นาค………………………………………………………….…
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้าดอกไม้สีทองของเกษตรกรหมู่ 4 ตาบลเนินมะปราง อาเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก
รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล พิมพ์ยุพา ปัญญาคา…………………..…………
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต
ปนัญม์พร ตันตราพล……………………………………………………….………………………………………………………
พฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจาเปรียบเทียบกับเจ้าของกิจการ
ชนัยน์พร พุทธแก้ว………………………………………………………………………………………………………………….
การหนุนเสริมเครือข่ายชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นบ้านบาง
กระน้อย อาเภอบางกระทุม่ จังหวัดพิษณุโลก
วาลิกา โพธิ์หิรัญ……………………………………………………………………………………………………………………..
ความสั มพันธ์ร ะหว่างทักษะวิ ชาชีพบั ญชี ประสิทธิภ าพการปฏิบัติงาน และคุณภาพข้อมูลทางบัญ ชี
ของผูท้ าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่
สิริศักดิ์ รัชชุศานติ...................................................................................................................................
บทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายหญิงในนวนิยายเรื่องกรงกรรม
ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ ประภาษ เพ็งพุ่ม..........................................................................................
การแปรรูปวรรณกรรมและอนุภาคในนาคี
ชญานิน เลี่ยงอิ้ว ศิรโรจน์ ศุภเวทย์เวหน ธีรพัฒน์ พูลทอง...............................................................
รูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชาตรี จาลองกุล.....................................................................................................................................
คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ศรีเสด็จ กองแกน....................................................................................................................................
การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่มีผลต่อการมีบุตร กรณีศึกษาตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
ศศิประภา อินหา ดลยา ชานาญ อรรฆยา เซ็นเครือ............................................................................
การพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาหรับวิสาหกิจชุมชนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
ศศิประภา ทิพย์ประภา.......................................................................................................................

372-376

377-381
382-390
391-396
397-404
405-411
412-421
422-430
431-439
440-449
450-457
458-465
466-471
472-478

สารบัญ
หน้า
คุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
กณวรรธน์ อุ่นจันทร์ พัทธดนย์ ธรรมกุล.............................................................................................
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร กรณีศึกษาอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นฤภร แก้วมิ่งตระกูล ชนารดี ตรีสอน อรรฆยา เซ็นเครือ....................................................................
การศึกษาการกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ชุตินันต์ ใบตอง นิติภูมิ ศิลธรรม อรรฆยา เซ็นเครือ.............................................................................
รูปแบบการสร้างสื่อแอนิเมชันฉบับภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดลาปาง
สิริรัตน์ วาวแวว เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ นิชธาวัลย์ ฟูคา...................................................................
วิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็กที่มผี ลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร
อุไรวรรณ สิงห์ทอง หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น อรรทยา ไชยเสนา จักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม รัศมี ราชบุรี....................
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนชาติตระการ
สัจจา บรรจงศิริ บาเพ็ญ เขียวหวาน สุธิดา มณีอเนกคุณ ปาลีรัตน์ การดี...................................
ตานานพระยาโคตรบองในความทรงจาของชาวพิจิตร: กรณีศึกษาตาบลเมืองเก่าและตาบลโรงช้าง อาเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร
กุลภัทรา รุ่งเจริญ บุษราพร อินทรักษา แทนทัย บารุงชล ศศิธร ยอดนุ่ม อุทุมทอง นวลป้อง
ภัครพล แสงเงิน......................................................................................................................................
การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อต่อศาลปู่ตาและศาลน้าคา:กรณีศึกษาตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัด
ขอนแก่น
สิริยากร สุโพธิ์ กฤตภาส บารุง ภัครพล แสงเงิน....................................................................................
การศึกษาวิเคราะห์หลักทิศ 6 ของเหตุการณ์จากตัวละครในวรรณกรรม เรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระ
คลัง (หน)
ธราธร เกิดใหม่ ศราวุฒิ ทรัพย์นาคี ภัครพล แสงเงิน.............................................................................
การเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้โดยใช้งานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์เป็นฐาน
สุรีย์พร ใหญ่สง่า.....................................................................................................................................
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่องลูกอีสานของคาพูน บุญทวี
จริยา คุ้มมา ณัฐพล วงค์คงคา ภัครพล แสงเงิน...................................................................................
นวนิยายชุด “ลูกไม้ของพ่อ” : การวิเคราะห์เชิงนิเวศสานึก
พรพารัตน์ สุขชาวนา เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ขวัญชนก นัยจรัญ......................................................
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการ
ผลิตภาพยนตร์สั้น
อารีรัตน์ ใจประดับ................................................................................................................................
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากรวมเรื่องสั้นชุดอสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง
ฌิชกมล คารินทร์ ศิริรัตน์ จันทร์ทอง ขวัญชนก นัยจรัญ………………….…………………………………………
การศึกษาการใช้สานวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่นจากอนิเมะ
กันต์กวี เกิดเข้ม นฤมิตร อินทร์ศวร ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า.........................................................................
การวิเคราะห์ความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง
พนิตนันท์ บุญมี วิมลรัตน์ จ่ายก ขวัญชนก นัยจรัญ...........................................................................
กลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาออนไลน์
ศักดิ์เดช แย้มเอิบสิน จารุวรรณ เบญจาทิกลุ ........................................................................................

479-487
488-495
496-504
505-510
511-519
520-529

530-541
542-549
550-558
559-565
566-571
572-581
582-588
589-596
597-605
606-614
615-621

สารบัญ
หน้า
การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ พรประเสริฐ ทิพย์เสวต...................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สมศักดิ์ คาศรี สานิตย์ กายาผาด สมลักษณ์ พรหมมีเนตร ขวัญหทัย ยิ้มละมัย...............................
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาการทาตู้ไม้สักโบราณบ้านขวาง ตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิง
ในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ดานความตระหนัก
ตอการตั้งครรภไมพึงประสงค อยูในระดับปานกลาง ดานการแสดงออกดานพฤติกรรมทางเพศ และดานการปฏิบัติตนเพื่อ
ปองกันไมพึงประสงคอยูในระดับนอย ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคม ประกอบดวย ดานครอบครัว ดานสิ่งแวดลอม
ดานสื่อ และดานเพื่อน อยูในระดับนอยตามลําดับ สําหรับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคนั้น
จะตองใหความสําคัญเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ การคุมกําเนิดที่ถูกวิธี โดยใชกิจกรรมและสื่อสังคมออนไลนในการสะทอนสภาพ
ปญหาการตั้งครรภจากผูมีประสบการณตรงวาการตั้งครรภกอนวัยอันควรตองเจอกับปญหาอะไรมาบาง และที่สําคัญปญหานี้
ทุกภาคสวนตองรวมมือกันในการแกไขอยางจริงจังจึงจะประสพความสําเร็จ
คําสําคัญ : การตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิง แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
Abstract
The study uses the mixed method model of quantitative and qualitative research. The purposes
of this research were to study prevention and solution of unwanted pregnancy among adolescents in
school. The research findings that Problems affecting pregnancies are unwanted. The awareness of
unwanted pregnancies was moderate. The expression of sexual behavior. And the practice to prevent
unwanted is low. For the prevention and resolution of unwanted pregnancies. The importance of
knowledge about sex. How is contraception by using activities and social media to reflect on the problem
of pregnancy from experienced people, the premature pregnancy must face some problems. And all this,
the problem must be solved in a serious way.
Keywords : unwanted adolescent women pregnancy, guidelines for the preventing and resolving
บทนํา
ในปจจุบันวัยรุนมักเห็นวาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนเรื่องปกติ ทําใหวัยรุนขาดการปองกันตนเองเนื่องจาก
ขาดทักษะที่ดีและขาดความตระหนักถึงปญหาที่จะตามมา (สุมาลัย นิธิสมบัติ, 2553 : 1) การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรมในดานตางๆ รวมถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอกและสื่อตางๆ ที่มีเนื้อหายั่วยุเอื้ออํานวยใหวัยรุนมีเพศสัมพันธ
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กันอยางอิสระมากขึ้น จากการที่ขาดความรูความเขาใจในการปองกันการตั้งครรภและขาดความพรอมในการมีชีวิตครอบครัว
เปนผลใหเกิดการตั้งครรภในวัยรุนในอัตราที่สูง (สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, 2555) การตั้งครรภในวัยรุนเปนเรื่องสําคัญที่นานา
ประเทศตางใหความสนใจ องคก ารสหประชาชาติ (United Nation – UN) ไดกําหนดเป าหมายหนึ่งของการพั ฒ นาแห ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) คือการพัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภโดยมีตัวชีว้ ัดสําคัญประการหนึ่ง
คือการลดอัตรามารดาอายุ 15-19 ป จากรายงานขององคการอนามัยโลก (World Health Organization – WHO, 2008)
ในป พ.ศ.2551 พบวามีอัตราการตั้งครรภของผูหญิงในชวงอายุ 15-19 ป จํานวนประมาณ 16 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 11
ของอัตราการเกิดทัว่ โลกซึ่งรอยละ 95 ของการเกิดจากผูหญิงในชวงอายุนอ ยในประเทศทีม่ ีรายไดปานกลางและรายไดต่ํา
ในระดับภูมิภาคจะพบวาประเทศไทยมีจํานวนการตั้งครรภในผูหญิงอายุ 15-19 ป สูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
ในแถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต โดยข อ มู ล จากการสํ า รวจของกองทุ น เพื่ อ เด็ ก แห ง สหประชาชาติ (United Nations
Children's Fund – UNICEF, 1998) นอกจากนี้จากรายงานผลตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของประเทศไทยในป
พ.ศ.2553 ยังพบวาการตั้งครรภในผูหญิงที่อายุนอยกวา 20 ป มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2543 เปนตนมา
สถิติการมีบุตรของวัยรุน มีจํานวนสูงกวาเกณฑมาตรฐานกําหนดถึง 71 จังหวัด ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานที่องคการอนามัยโลก
(WHO) กําหนดไมเกินรอยละ 10 ซึ่งในป พ.ศ. 2552 สูงเป นอันดับ 2 ของโลกและเป นอันดับ 1 ของทวีป เอเชีย (อรพิน ธ
เจริญผล, 2555) และจากรายงานสถิติสุขภาพโลก 2013 (World Statistics 2013) ขององคการอนามัยโลก พบวาประเทศ
ไทยมี อัตราการคลอดบุตรของวัยรุน อยูลําดับที่ 5 ในกลุมประเทศประชาคมอาเซียน (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2555 : 20)
สถานการณการตั้งครรภในกลุมแมวัยรุน เปนปญหาในสังคมที่สะสมมาอยางตอเนื่อง จากสถิติสาธารณสุข พบวา
ภาวะเจริญพันธุในประเทศไทยไดลดต่ํากวาระดับทดแทน อัตราการเจริญพันธุรวมไดลดลงถึงระดับ 1.5 ซึ่งจากการสํารวจ
ประชากรหญิง 1,000 คน ป พ.ศ.2539 มีการตั้งครรภ 31 คน และในป พ.ศ.2554 ลดลงเหลือ 24 คน ขณะที่อัตราการคลอด
บุตรของวัยรุน อายุ 15 -19 ป ตอหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน ในชวง 11 ป มีแนวโนมสูงขึ้นมาเรื่อยๆ ตั้งแตป พ.ศ.2546 ถึง ป
พ.ศ.2550 และลดลงในป พ.ศ.2551 ที่อัตรา 39.79 หลังจากนั้นก็มีแนวโนมสูงขึ้น โดยในป พ.ศ.2554 มีอัตราสูงสุดที่ 46.60
และคอยๆ ลดลง ในป พ.ศ.2556 ที่อัตรา 41.54 (สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2557) และ
ผลการวิจัยของศูนยอนามัยที่ 8 จังหวัดนครสวรรค ซึ่งศึกษาในแมวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป ที่อยูใน 14 จังหวัด และคลอดบุตร
คนแรกไมเกิน 2 ป จํานวน 2,900 ตัวอยางในป พ.ศ.2555 พบวา รอยละ 68 เปนนักเรียน นักศึกษา
ประเทศไทยมีผูหญิงอายุต่ํากวา 20 ปที่คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 355 ราย โดยมีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จํานวนถึง 10
รายตอวันที่กลายเปนคุณแมวัยใส (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย, 2556) เปนที่นาสังเกตวาจํานวนผูหญิงตั้งครรภที่
มีอายุระหวาง 15-19 ป ในประเทศไทยกลับเพิ่มขึ้น ทั้งๆ ที่ผูหญิงในวัยนี้ควรจะอยูในโรงเรียน เพื่อสรางอนาคตตามที่ตั้งใจ
หรือไดใฝฝนไวในวันขางหนา จากรายงานวิจัยจํานวนมากยืนยันตรงกันวาวัยรุนยังเปนวัยที่ไมพรอมสําหรับการตั้งครรภและ
การเปนแม ดังนั้นการเปนแมวัยใสจึงถือวาเกิดจากการตั้งครรภที่ไมพรอม ไมวาจะเปนเพราะแตงงานหรือตั้งใจจะตั้งครรภก็
ตามการเปลี่ยนบทบาทจากวัยรุนมาเปนแมวัยใส ลวนทําใหโอกาสของตัววัยรุนเอง ครอบครัว สังคม สูญเสียไป ไมสามารถ
ประเมินมูลคาผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เกิดขึ้นตอวิถีการดําเนินชีวิต คุณภาพชีวิต สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ
ได (กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNFPA), 2556)
ดังนั้นการที่ประเทศไทยมีเด็กผูหญิงจํานวนมากที่ตั้งครรภในวัยเรียนยอมสงผลกระทบนําไปสูการสูญเสียทรัพยากร
โดยรวมของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได (กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNFPA), 2556) และ
ขอมูลจาก สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแตป พ.ศ.2552-2556 พบวาสัดสวนของนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันของประเทศไทยที่ยังสูง สะทอนใหเห็นวามีเด็ก
จํานวนหนึ่งที่ถูกปฏิเสธสิทธิทางการศึกษา ถึงแมวาจํานวนของนักเรียนที่ออกกลางคันจะมีสัดสวนที่ลดลง แตเปนที่นาสังเกต
วาจํานวนรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่ออกจากโรงเรียนกลางคันในชวง 5 ปที่ผานมามีมากกวาจํานวนรอยละ
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ของนักเรียนมัธยมปลายที่ออกกลางคัน (สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) กรณีนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน
กลางคันนั้นมาจากหลายสาเหตุ เชน ความยากจน แมจะไมปรากฏจํานวนที่ชัดเจนวามีเด็กนักเรียนผูหญิงตองออกกลางคัน
เพราะการตั้งครรภจํานวนเทาใด แตเมื่อใดที่วัยรุนตั้งครรภมักจะออกจากโรงเรียนหรือตองเปลี่ยนที่เรียน ทั้งนี้เปนเพราะ
สังคมไทยยังไมยอมรับการตั้งครรภหรือการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เมื่อวัยรุนตั้งครรภทั้งตัวเด็กเองและผูปกครองจะรูสึกอับ
อาย เสื่อมเสีย รวมทั้งโรงเรียนก็เกรงวาจะเสียชื่อเสียง เด็กจึงตองออกจากโรงเรียนหรือตองเปลี่ยนโรงเรียน แมวาขณะนี้มี
โรงเรี ย นที่ เป ด รับ ให เด็ กนั ก เรีย นที่ ตั้ งครรภ เรีย นต อได ก็ ต าม (กองทุ น ประชากรแห งสหประชาชาติ ป ระจํา ประเทศไทย
(UNFPA), 2556)
จากสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องและเปนปญหาสําคัญที่สงผล
กระทบตออนาคตของประเทศชาติ ปญหาดังกลาวยังไมไดรับการแกไข (เจตน ศิรธรานนท, 2558) จนกระทั้งไดมีการจัดทํา
เปนวาระแหงชาติและตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อดําเนินการเรื่องดังกลาว แตก็ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได (สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ, 2558) สําหรับสถานการณ การตั้งครรภในวัยรุนในจังหวัดนครสวรรค ปรากฏวาสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด ซึ่งตามกรอบมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ไดกําหนดคือ รอยละของผูหญิงอายุต่ํากวา 20 ป ที่ตั้งครรภตอผูหญิง
ทุกชวงอายุที่ตั้งครรภ ตองไมเกินรอยละ 10 เพื่อบงชี้ระดับความรุนแรงของปญหาดังกลาว ปรากฏวามีระดับอัตราการคลอด
บุตรของมารดาอายุต่ํากวา 20 ป สูงสุดติด 10 อันดับแรกของประเทศในป พ.ศ.2550-2554 คิดเปนรอยละ 18.84 (2,011
ราย) 17.91 (1,869 ราย) 18.69 (2,004 ราย) 18.65 (1,953 ราย) 19.48 (2,059 ราย) ตามลําดับ (สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2557) สวนอัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 15-19 ป ตามเกณฑสากลขององคการ
อนามัยโลก กําหนดไวไมเกิน 50 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน ปรากฏวาอัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 15-19 ป
ในจังหวัดนครสวรรค ตั้งแตป พ.ศ.2548 -2556 มีอัตราการคลอดในวัยรุนสูงกวาเกณฑเปาหมายที่กําหนดไว ดังนี้ 54.4 57.6
57.6 58.9 58.2 59.2 62.1 59.2 และ 57.2 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาจํานวนมารดาวัยรุนในจังหวัดนครสวรรคมีแนวโนม
เพิม่ ขึ้น (บุญฤทธิ์ สุขรัตน, 2557)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาระดับความรุนแรงของปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในจังหวัดนครสวรรค มี
ระดับนาเปนหวงเนื่องจากวัยรุนที่อยูในวัยการศึกษาตองเปนแมโดยไมตั้งใจ ไมพรอมที่จะทองหรือตั้งครรภไมพึงประสงคลวน
ทําใหโอกาสของตัววัยรุนเอง ครอบครัว สังคม สูญเสียไปไมสามารถประเมินมูลคาผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่
เกิดขึ้นตอวิถีการดําเนินชีวิต คุณภาพชีวิต สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจได ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เพื่อนํามาวิเคราะหหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค
ของวัยรุนหญิงในโรงเรียนตอไป
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสภาพปญหา ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมที่มีอิทธิพลตอปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคของ
วัยรุนหญิงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
2.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงโรงเรียน
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เปนการศึกษาสภาพปญหา ปจจัยแวดลอม และลักษณะทางสังคมที่มีอิทธิพลตอปญหาการตั้งครรภของวัยรุนหญิง
ในโรงเรี ย น ผู วิ จั ย ใช วิ ธี วิ จั ย เชิ งสํ า รวจ (Survey Research) ด ว ยแบบสอบถาม สํ า หรั บ ขั้ น ตอนในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
ประกอบดวยวิธีการ ดังนี้
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1.ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนหญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย (ม.
1- ม.6) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค จํานวน 6 โรงเรียน
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 6,442 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ กําหนดขนาดของตัวอยางโดยใชตารางทาโร ยามาเน (Yamane, 1973; อางถึง
ใน สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา, 2560) ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 3% และระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 947 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random sampling) (สุรพงษ โสธนะเสถียร,
2545)
2.เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ของ Likert โดย
แบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ โดยแบบสอบถามไดแบงออกเปน 3 ตอน และแบบสอบถามที่ใชสําหรับการเก็บ
ขอมูลการวิจัยนี้ มีคา alpha = .955
3.วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย (1) จัดประชุมชี้แจงทีมงานเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปที่
4 สาขาวิชารัฐศาสตร ที่มาเปนผูชวยนักวิจัย เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการวิจัยเนื้อหาในแบบสอบถาม ขั้นตอนวิธีการเก็บ
ขอมูล และวิธีบันทึกขอมูล (2) แจกจายแบบสอบถามใหกับทีมงาน (3) ทีมงานไปเก็บขอมูลตามพื้นที่เปาหมาย (4) รวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมดเพื่อนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร (5) การบรรณาธิกรณขอมูล (Data editing)
โดยนําขอมูลมาตรวจสอบ แกไข รวบรวมและจัดการเขียนเพื่อเผยแพรนําเสนอตอไป
4.การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะตรวจสอบความถูกตองของการตอบแบบสอบถาม และประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปดวยคอมพิวเตอร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (  )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิจัย เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัย จึงได กํา หนดรูป แบบการดํา เนิ น การวิจั ย โดยใช วิธีการจั ด
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1.การจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จะดําเนินการจัดสนทนากลุมแตละครั้งประกอบดวย นักเรียน
หญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) จํานวน 6 คน ผูปกครอง จํานวน 6 คน อาจารยแนะแนว อาจารยฝาย
ปกครองและอาจารยประจําชั้น จํานวน 6 คน ตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 4 คน ครั้งละ จํานวน 22 คน รวมทั้งหมด
6 ครั้ง มีจํานวนผูสนทนากลุมทั้งสิ้น 132 คน
2.ใชในการสนทนากลุมอยูระหวาง 45 นาที แตไมเกิน 1 ชั่วโมง เพื่อเปนการระดมสมองในประเด็นที่กําหนดเพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นรวมกันโดยทุกคนในกลุมสามารถแสดงความคิดเห็นโตแยงไดอยางเปนอิสระ ไมใชการสัมภาษณ
กลุมที่ผูวิจัยเปนคนสัมภาษณ
3.ประเด็นในการสัมภาษณ ผูวิจัยไดนําเอาผลการศึกษาจากการวิจัยในเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการวัดระดับสภาพ
ปญหา ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมที่ไดมากําหนดเปนประเด็นในการสนทนา เพื่อใหทุกคนมีความคิดเห็นและรวมกัน
เสนอแนวทางในการปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค (ทองไมพรอม) ในการสนทนากลุมก็จะรวมกันเสนอแนวทางในการที่จะ
ทําอยางไรใหนักเรียนหญิงสามารถปองกันตนเองไมใหตั้งครรภในวัยเรียน เปนตน
4.การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
พบวาวัยรุนหญิงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ที่
ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 16 ป จํานวน 255 คน คิดเป นรอยละ 26.9 กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 5
จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 24.2 ปจจุบันพักอาศั ยอยูกับบิดามารดา จํานวน 758 คน คิดเปนรอยละ 80.0 สถานภาพ
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สมรสของบิดามารดาแตงงานและอยูดวยกัน จํานวน 606 คน คิดเปนรอยละ 64.0 อาชีพหลักผูปกครองประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไป จํานวน 292 คน คิดเปนรอยละ 30.8 รายไดของครอบครัวที่อาศัยอยูดวยในปจจุบันมีสถานะพอเพียงและมีเงิน
เหลือเก็บ จํานวน 570 คน คิดเปนรอยละ 60.3 นักเรียนไดรับคาใชจายตอสัปดาห ไมเกิน 500 บาท จํานวน 688 คน คิดเปน
รอยละ 72.7 ทราบขอมูลถึงภัยของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนจากสื่อออนไลน จํานวน 731 คน คิดเปนรอยละ 77.2 มี
คานิยมในเรื่องเพศจะรักษาความบริสุทธิ์จนกวาจะแตงงาน จํานวน 697 คน คิดเปนรอยละ 73.6 คิดวาจะมีครอบครัวเมื่ออายุ
ระหวาง 21-25 ป จํานวน 379 คน คิดเปนรอยละ 40.0 ความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อนอยูในระดับดีมาก จํานวน 603 คน
คิดเปนรอยละ 63.7 และใชเวลาวางพักผอนหยอนใจดวยการนอนพักอยูบาน จํานวน 531 คน คิดเปนรอยละ 56.1
สภาพปญหาที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงค
ตารางที่ 1 สภาพปญหาที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ในภาพรวม
สภาพปญหาที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย
วัยรุนหญิงในโรงเรียน
(X)
(S.D.)
ความตระหนักตอการตั้งครรภไมพึงประสงค
2.90
.682
ปานกลาง
การปฏิบัติตนเพื่อปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค
1.88
1.148
นอย
การแสดงออกดานพฤติกรรมทางเพศ
2.27
1.262
นอย
รวม
2.35
.639
นอย
จากตารางที่ 1 พบวาสภาพปญหาที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย ( X = 2.35, S.D.= .639) เมื่อพิจารณาเปนดานพบวาดานที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ความตระหนักตอการ
ตั้งครรภไมพึงประสงค ( X = 2.90, S.D.= .682) และดานที่อยูในระดับนอย ไดแก การแสดงออกดานพฤติกรรมทางเพศ ( X =
2.27, S.D.= 1.262) และดานการปฏิบัติตนเพื่อปองกันไมพึงประสงค ( X = 1.88, S.D.= 1.148) ตามลําดับ
ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงค
ตารางที่ 2 ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ในภาพรวม
ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมที่มีผลตอการ
ตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน
ดานครอบครัว
ดานเพื่อน
ดานสื่อ
ดานสิ่งแวดลอม
รวม

คาเฉลี่ย
(X)
2.56
2.13
2.32
2.48
2.37

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
.710
.985
.912
.999
.733

ความหมาย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย

จากตารางที่ 2 พบวาปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงใน
โรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.37, S.D.= .733) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับนอย ไดแก
ดานครอบครัว ( X = 2.56, S.D.= .710) ดานสิ่งแวดลอม ( X = 2.48, S.D.= .999) ดานสื่อ ( X = 2.32, S.D.= .912) และดาน
เพื่อน ( X = 2.13, S.D.= .985) ตามลําดับ
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แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน
กลุมเด็กนักเรียนหญิง ไดขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1.อยากใหพอแมเปดใจ สามารถปรึกษาและใหคําแนะนําเรื่องเพศไดตลอดเวลา
2.ครูนาจะมีเทคนิคการสอนเรื่องเพศที่เขาใจงายพรอมสื่อที่ทันสมัย
3.มีการติดตั้งตูหยอดเหรียญจําหนายถุงยางอนามัยในสถานที่เด็กวัยรุนเขาถึงงาย เชน หองน้ําหางสรรพสินคา สถานี
บริการน้ํามัน สวนสาธารณะ ขางตูเอทีเอ็ม หรือแมแตในบริเวณโรงเรียน เปนตน
4.หักหามใจตนเองไมใหมีเพศสัมพันธ
5.สาธารณสุขมาใหความรูโดยตรงพรอมทั้งนําถุงยางอนามัยมาแจกดวย
6.ไมแตงตัวที่เนนโชวรูปราง ที่เปนการยั่วยุใหเกิดอารมณทางเพศ
7.ไมไปไหนสองตอสองกับผูชาย
8.หากจําเปนตองมีเพศสัมพันธที่หลีกเลี่ยงไมไดตองใชถุงยางอนามัย
9.ไมดูสื่อที่กระตุนอารมณทางเพศ
10.เปดอบรม นําเอาผูมีประสบการณตรง (ทองวัยเรียน) มาเลาใหฟง
กลุมพอแมผูปกครองของนักเรียน ไดขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1.เอาใจใสบุตรหลานของตนเอง
2.เปดใจรับฟงและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศไดทุกเวลา
3.สอนแนะนําเรื่องเพศใหกับลูกอยางถูกตอง
4.แนะนําเรื่องการแตงกายที่ไมเปนการกระตุนทางเพศแกเพศตรงขาม
5.สอนเรื่องการปองกันการตั้งครรภ (ถุงยางอนามัย ยาคุมกําเนิด ยาคุมฉุกเฉิน)
6.หากิจกรรมที่ครอบครัวทํารวมกัน
7.ไปไหนดวยกันเสมอแตไมเปนการควบคุมที่เขมงวดเกินไปจนทําใหเกิดการตอตาน
8.สอนใหรูจักกลาปฏิเสธหากถูกขอมีเพศสัมพันธ
9.สังเกตพฤติกรรมของลูกและคอยใหแนะนํา
10.ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีแกลูกๆ
กลุมครูอาจารยของนักเรียน ไดขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1.ใหความรูเรื่องเพศแบบตรงๆ
2.ใหความเอาใจใสและทําใหเด็กมัน่ ใจวาเชื่อใจได
3.นํากิจกรรมที่เหมาะสมมาเปนสือ่ กลางในการถายทอดองคความรูใ หกับเด็กนักเรียน
4.นํากรณีศึกษามาใหนักเรียนไดรบั ชมและรวมแสดงความคิดเห็นในการหาแนวทางปองกัน
5.นําเด็กนักเรียนไปเยี่ยมชมบานแมวัยใสที่เต็มใจถายทอดประสบการณตรงใหกับนองๆ ไดศึกษาเปนตัวอยางทั้งแม
วัยใสที่มีครอบครัวอบอุนและครอบครัวมีปญหา
6.ตองใสใจและเขมงวดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศในโรงเรียน
7.สอนแนะนําเกี่ยวกับการคุมกําเนิดที่ถูกตองสําหรับเด็กผูชายและผูหญิง
8.สอนใหนักเรียนหญิงใหตระหนักในคุณคาของความเปนผูหญิง
9.มีชองทางในการใหคําปรึกษาที่เด็กสามารถเขาถึงไดสะดวกและงาย
10.สอดสองพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่แสดงออกทางเพศอยางใกลชิด
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กลุมหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1.สรางบรรยากาศการเลี้ยงดูและความอบอุนในครอบครัว
2.จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุมเพราะมีความแตกตางกันในหลายมิติ
3.มีการคัดกรองกลุมเสี่ยง/กลุมเปราะบาง เพื่อเผฝาระวัง/ปองกัน หรือนําเด็กกลุมเสี่ยง/กลุมเปราะบาง มาทํา
กิจกรรมสรางสรรค เพื่อลดโอกาสการอยูในสถานการณเสี่ยง”
4.การเพิ่มพื้นที่สรางสรรค ใหวัยรุน ไดมีพื้นที่สรางสรรคในแบบที่ตนเองชอบ/สนใจ ในแนวคิด “เด็กคิด เด็กทํา
ผูใหญใหการสนับสนุน”
5.สอนใหเด็กมีทักษะในการปฏิเสธใหเปน
6.จัดกิจกรรมเยี่ยมบานแมวัยรุน เพื่อใหนักเรียนไดเขาไปสัมผัสชีวิตจริงของผูที่ตั้งครรภไมพรอม และนําผลการเยี่ยม
บานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
7.ประสานหนวยงานสาธารณะสุข เปดโอกาสใหนักเรียนหญิงไปฝกงานในแผนกวางแผนครอบครัวหรืองานอนามัย
แมและเด็ก เพื่อใหไดสัมผัสประสบการณของหญิงตั้งครรภที่หลากหลายเคส
8.อาจใหชมหรือฟงคลิปบทสัมภาษณเด็กวัยรุนที่ทองไมพรอม ตองผานอะไรมาบาง ตองรับภาระอะไรบาง เปน
กรณีศึกษา
9.ใหความรูเกี่ยวกับเพศศึกษาที่ถูกตองและเหมาะสมกับชวงวัย
10.ใชสื่อทุกแขนงประชาสัมพันธรณรงคใหขอมูลที่เปนจริงในรูปแบบที่โดนใจวัยรุน
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยพบปรากฏการณทางดานความคิดของนักเรียนหญิงในปจจุบันที่ไดสะทอนออก
มาถึงสภาพปญหา ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ที่อยูใน
ระดับนอยและปานกลางนั้นผูวิจัยจึงนําปรากฏการณที่พบมาอภิปรายผลดังตอไปนี้
ดานสภาพปญหาที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน
จาการวิจัยพบวาสภาพปญหาที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับ
นอย เมื่อพิจารณาเปนดานพบวาดานที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ความตระหนักตอการตั้งครรภไมพึงประสงค เพียงดาน
เดียวนอกนั้นอยูในระดับนอย ไดแก ดานการแสดงออกดานพฤติ กรรมทางเพศ และดานการปฏิ บัติตนเพื่อป องกันไมพึ ง
ประสงคนั้น อาจเนื่องมากจากความเจริญทางดานเทคโนโลยี สภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเด็กนักเรียนไดเรียนรูสิ่ง ตางๆ
จากสื่อออนไลนมากกวาการเรียนการสอนในระบบสถานศึกษา ตลอดจนการเขาถึงสื่อสังคมออนไลนทําใหเด็กนักเรียนมี
ความรูสึกคลอยตามและชินชากับพฤติกรรมที่พบเห็นในการแสดงออกเกี่ยวกับทางเพศ การกอดจูบ การมีเพศสัมพันธของ
ดารา การแสดงออกทางเพศที่เปนการยั่วยุใหเกิดอารมณ ทางเพศจากสื่อตางๆ สิ่งเหลานี้เปนตัวกระตุนระบบการคิดและ
กระบวนการเรียนรูทางสังคมที่สงผลตอเด็กนักเรียนในปจจุบันไมไดใหความสําคัญตอคุณคาตนเองมีคานิยมทางเพศที่ผิด และ
ทําใหแสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่สอไปในทิศทางที่จะกอใหเกิดการตัง้ ครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนได ดังจะเห็นไดจากการ
ตอบแบบสอบถามที่วา การมีแฟนเปนเรื่องปกติ การกอดจูบ จูงมือกัน ไปไหนสองตอสองเปนเรื่องธรรมดา เปนตน ซึ่งเมื่อเปน
เชนนี้การที่เด็กนักเรียนไดตอบแบบสอบถามแลวทําใหผลที่ไดอยูในระดับนอยและปานกลางนั้นจึงไมใชเรื่องแปลก แตกับเปน
เรื่องดีที่ทําใหทุกฝายเชน พอแมผูปกครอง ครูอาจารย และหนวยงานที่เกี่ยวของ จะไดนําเอาขอมูลที่ไดใชในการกําหนด
แนวทางที่จะหาวิธีปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงคในวัยเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป ซึ่งประเด็นดังกลาวที่กลาว
มานั้ นสอดคลองกับการวิจัย ของ กิ่งดาว มะโนวรรณ (2553) เรื่องแนวทางการแก ไขปญ หาการตั้งครรภ ไมพึ งประสงค :
กรณีศึกษาโครงการคุณแมวัยใสหวงใยอนาคต ศูนยฝกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวาสตรี
วัยรุนที่เขารวมโครงการดังกลาวมีทัศนคติที่เห็นวาการถูกเนื้อตองตัวกัน การอยูรวมกันกอนแตงงานเปนเรื่องปกติธรรมดา และ
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นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยที่สงผลใหเกิดการตั้งครรภไมพึงประสงคนั้นเกิดจาก เพื่อนยุยงสงเสริม สื่อมีอิทธิพลตอการแสดงออก
พฤติกรรมทางเพศ เชน การแสดงบทบาทการเปนคูรักในละครโทรทัศน ปายโฆษณา วีซีดี และคลิปวีดีโอโป และนอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับการวิจัยของ ศิริพ ร จิรวัฒ นกุล และคณะ (2554) เรื่องการศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญ หาการ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน (แมวัยใส) ที่คนพบวาการหามวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป ไมใหมีเพศสัมพันธเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก
เพราะการรับรูของเด็กเองที่เห็นการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนเรื่องธรรมดาที่ไมใชความผิด ในการลักลอบมีเพศสัมพันธยัง
เปนความทาทาย ประกอบกับมีสิ่งกระตุนยั่วยุจากสื่อตางๆ ทั้งของมึนเมาและสิ่งเสพติดที่มีอยูทั่วไปรอบๆ ตัวเด็ก ดังนั้นเด็ก
วัยรุนหญิงทุกคนไมวาจะเปน “เด็กเที่ยว” หรือ “เด็กเรียน”ตางเปนกลุมเสี่ยงเหมือนกัน
ดานปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคมที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน
พบวาป จจัยแวดล อมและลักษณะทางสังคมที่ มีผลตอการตั้งครรภ ไมพึ งประสงค ของวัยรุน หญิ งในโรงเรียน ใน
ภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับนอย ไดแก ดานครอบครัว ดานสิ่งแวดลอม ดาน
สื่อ และดานเพื่อน ตามลําดับนั้น อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ขณะเรีย นพักอาศัยอยูกับครอบครัวที่มี
พอแมอยูดวยกันเปนครอบครัวที่อบอุน ไดศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับเพศสัมพันธโดยใชสื่อออนไลน และมีความคานิยมใน
เรื่องเพศที่จะรักษาความบริสุทธิ์จนกวาจะแตงงาน โดยคิดวาตนเองจะแตงงานเมื่อมีอายุระหวาง 21-25 ป ประกอบกับใช
เวลาวางพักผอนอยูกับบานไมไดออกไปเที่ยวเตรที่ไหน ทําใหเด็กนักเรียนรูวาการมีเพศสัมพันธจะนํามาซึ่งปญหาและทําให
ตนเองเสียโอกาส จึงเกิดการยับยั้งชั่งใจไมปลอยอารมณคลอยตามรูจักปฏิเสธและไมแสดงพฤติกรรมที่ยั่วยุใหเกิดอารมณทาง
เพศ จึงทําใหปจจัยดานตางๆ ที่กลาวมาไมมีผลกับเด็กนักเรียนกลุมนี้ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ศศิธร สิมคํา (2553) เรื่อง
การศึกษาประสบการณการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยในวัยรุนหญิง พบวาวัยรุนหญิงใหความหมายของการมีเพศสัมพันธที่ไม
ปลอดภัย 5 ประเด็น ประกอบดวย (1) การมีเพศสัม พันธกอนวัยอันควร (2) การมีเพศสัมพันธดวยความประมาทในการ
ปองกัน (3) การมีเพศสัมพันธโดยไมรูวาอีกฝายเปนโรค (4) การมีเพศสัมพันธที่นํามาซึ่งปญหาและความทุกข และ (5) การมี
เพศสัมพันธที่ทําใหสูญเสียโอกาสในชีวิต สําหรับปจจัยสงเสริมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ไดแก สถานการณที่
ลอแหลม การใชเครื่องดื่มมึนเมาและกระแสนิยมของกลุมเพื่อน ซึ่งหากตั้งครรภไมพึงประสงคจะสงผลกระทบใหเกิดความอับ
อายเสียชื่อเสียง เปนภาระของครอบครัวและความทุกขทรมานทั้งดานรางกายและจิตใจ และสอดคลองกับการศึกษาของ
สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2553) เรื่องบทบาทของครอบครัวกับการปองกันการตั้งครรภกอน
วัยอันควรของวัยรุนไทย พบวาครอบครัวยังคงมีบทบาทสําคัญในการปองกันการตั้งครรภของบุตรหลาน และการอบรมสั่งสอน
ทําใหวัยรุนหญิงกลาปฏิเสธการมีเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม ซึ่งเปนการชี้แนะทางออกใหแกวัยรุนหญิงและการใชไหวพริบ
ปฏิภาณในการเอาตัวรอดจากการมีเพศสัมพันธที่ไมพรอม เชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับวิจัยครั้งนี้
1.พบวาเด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนมีทัศนคติที่มองวาเรื่องการมีเพศสัมพันธกับคนรักหรือเพศตรงขามเปนเรื่องปกติ
ไม ให ค วามสําคั ญ กั บ ประเด็ น ของการกระตระหนั ก ต อการตั้ งครรภ ไม พึ งประสงค การปฏิ บั ติต นในการป อ งกัน และการ
แสดงออกดานพฤติกรรมทางเพศ ดังนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โรงเรียนตอง
ตื่นตัวและกําหนดมาตรการเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับแกไขประเด็นนี้เปนการเรงดวน
2.จําเปนอยางยิ่งที่ตองเรงสรางทัศนคติใหกับนักเรียนหญิงมีความผูกพันกับครอบครัว โรงเรียน รูจักรักนวลสงวนตัว
ไมหันไปพึ่งพาบุคคลอื่นที่อาจทําใหเด็กนักเรียนตัดสินใจที่ผิดจนเกิดการตั้งครรภไมพึงประสงคได
3.ในเมื่อเด็กนักเรียนตองการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ทําไมหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โรงเรียน สาธารณสุข ไมเขามา
กําหนดแนวทางรวมกันในการจัดกิจกรรมรณรงคใหความรูโดยตรงใหกับเด็กนักเรียนโดยแยกเปนกลุมตามชวงวัยเพื่อใหเด็ก
นักเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับการปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงคไดอยางเหมาะสม
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ขอเสนอแนะสําหรับวิจัยครั้งตอไป
1.ควรทําการศึกษาวิธีการพัฒนาการสอนวิชาเพศศึกษาที่เหมาะสมกับชวงวัยของเด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยแยก
เปนมัธยมศึกษาตอนตนกับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.ควรทําการศึกษาประเด็นการปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงคในโรงเรียนโดยศึกษาจากนักเรียนชาย
3.ควรทําการศึกษาเรื่องมาตรการควบคุมสื่อสังคมออนไลนทเี่ ผยแพรเนื้อหาที่กระตุนอารมณทางเพศเพื่อปองกันการ
ตั้งครรภไมพรอมของวัยรุน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ไดอุดหนุนทุน
วิจัยประจําปงบประมาณ 2560 ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกทานใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลเปน
อยางดี ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝายที่ทําใหงานวิจัยนีส้ ําเร็จลงไดดวยดี
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คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
SHOOL ADMINISTRATOR CHARACTERISTICS AFFECTING TEACHERS’ MORALE IN WORKING
UNDER CHACHOENGSAO PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1
ชีวสาธน กิ่งแกว1* ลินดา นาคโปย1 และ กัญภร เอี่ยมพญา2
1
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 2สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
*
corresponding author e-mail: kengkart1@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาระดับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครู ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู และศึกษาคุณลักษณะผูบริหารที่
สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ผูบริหารสถานศึกษาและ ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธใน
ทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทีค่ ุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาดานความรูความสามารถ และ
ดานมนุษยสัมพันธ สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถรวมกันพยากรณขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดรอยละ 29.90
คําสําคัญ : คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา ขวัญ ขวัญในการปฏิบัติงาน
Abstract
The purposes of this research were to study the level of school administrator characteristics, the
level of teachers’ morale in working, the relationship between school administrator characteristics and
teachers’ moral in working and school administrator characteristics affecting teachers’ moral in working
under chachoengsao primary educational service area office 1. The research results were as follows: the
level of school administrator characteristics and the level of teachers’ morale in working mean was at a high level,
the relationship between school administrator characteristics and teachers’ moral in working was at a
moderate level with the statistical significance of .05 and school administrator characteristics in terms of
knowledge and competency and human relationship affected teachers’ moral in working with the statistical
significance of 0.5. It could be used to predict teacher’s moral in working under chachoengsao primary
educational service area office 1 at 29.90 %.
Keywords : school administrator characteristics, morale, morale in working
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บทนํา
การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคทั้งในดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแบบกาวกระโดด การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคนทุกชวงวัยจึงเปนพันธกิจสําคัญรวมกันของรัฐ และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งในการกําหนดเปาหมายการจัดการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูสื่อ แหลงเรียนรู การวัดประเมินผลของผูเรียน ในทุกระดับการศึกษา ทุก
กลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย เพื่อสรางและพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถ
ศึกษาเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถ ความถนัดความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพมีการดํารงชีวิต
อยางเปนสุขรวมกับผูอื่นในสังคม การปรับปรุงระบบการผลิต การพัฒนาครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับประเภท
การศึกษาเพื่อใหไดครูดี มีความรูทักษะ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีจิตวิญญาณของความเปนครู เขาสูระบบการศึกษา
ของประเทศในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดสูงสุดของศักยภาพของแตละบุคคลตอไป (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ตามมาตรา 39 ที่ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงทั้งใน 4 ดาน
ในบริบทของดานการบริหารงานบุคคล ประเด็นที่สําคัญประการหนึ่งคือผูบริหารตองมีความสามารถจูงใจใหคนรวมกันทํางาน นั่น
หมายถึงตองรูจักสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหผูรวมงานไดทุมเทปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถ (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2545) ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการทํางานและมีคุณสมบัติหลายอยางรวมกันตามที่หนวยงานตองการจึงจะ
บริหารงานใหเกิดผลดี จะเห็นไดวาผูบริหารที่ขาดความสามารถยอมจะขาดความเชื่อถือจากผูใตบังคับบัญชา อันเปนตนเหตุแหงปญหา
ของการบังคับบัญชาในที่สุดความสามารถในการทํางานของผูบริหาร นอกจากจะกอใหเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจากผูรวมงานและบุคคล
ทั่วไปแลว ยังเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งในการนําองคกรไปสูเปาหมายตามวัตถุประสงค ซึ่งลักษณะทาทางและบทบาทของผูนําหรือ
หัวหนางานที่มีตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน (ผูนําตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีการวางตัวที่เหมาะสม มีความเขาใจถูกตอง และมี
สัมพันธอันดีกับลูกนอง) เพราะผูนําเปนเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงความเขาใจอันดีระหวางองคการกับผูปฏิบัติงาน ดังนั้นสัมพันธภาพ
ระหวางหัวหนางานและผูรวมงานจึงมีความสําคัญตอการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานขององคการอยางมาก (พูนสุข
สังขรุง, 2550) ขวัญเปนสิ่งสําคัญตอความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่การงานของแตละคนเปนอยางมาก ขวัญของครูจะมีผลตอ
การปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน ครูจะมีความตั้งใจในการสอนเพื่อใหลูกศิษยของตนมีความรูอยางเต็มที่
ขวัญของครูจึงมีผลตอการเรียนของนักเรียน ดังที่ แอนเดอรสัน (Anderson, 1953; อางถึงใน อาคม วัดไธสง, 2547) ไดรายงาน
ผลการวิจัยวาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคอนขางสูง มีขวัญสูงกวาครูในโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา นอกจากนี้ยังไดรับการยืนยันจากผลงานวิจัยของเอลเลนเบอรก (Ellenberg, 1972; อางถึงใน อาคม
วัดไธสง, 2547) ซึ่งพบวา ขวัญของครูนอกจากจะมีผลตอการเรียนของนักเรียนแลว ยังทําใหสถานศึกษานั้นมีลักษณะแตกตางไปจาก
สถานศึกษาอื่น ๆ กลาวคือ การที่ครูมีขวัญดีจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่นกวาสถานศึกษาที่ครูมีขวัญต่ํา และอยางไร
ก็ตามความเปนจริงประการหนึ่งของสังคมปจจุบันคือการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหมไดสงผลกระทบตอครูและวิชาชีพครูอยางรุนแรง
โดยมีปจจัยหลายประการที่บั่นทอนขวัญกําลังใจของผูที่อยูในวิชาชีพครูตั้งแตปญหาหนี้สินที่สงผลใหครูมีคุณภาพชีวิตที่ต่ําลงขาดขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานและในบางกรณีมีผลใหครูไมสามารถอุทิศตนตอการปฏิบัติหนาที่ครูอยางเต็มที่สงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การสอนลดต่ําลง (พิมพิดา โยธาสมุทร, 2553) สอดคลองตามที่ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตครูโดยคณะกรรมการการศึกษาวิจัยและประเมิน
ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ไดศึกษาวิจัยเรื่องเหตุแหงทุกขที่นําไปสูความสิ้นหวังในการปฏิบัติหนาที่ของครูไทยเนื่องในวันครู 16
มกราคม 2556 พบวา ปญหาที่เปนเหตุแหงทุกขดานการงาน เปนดานที่มีอิทธิพลสูงสุดในการอธิบายระดับความสิ้นหวังในการปฏิบัติ
หนาที่ครูตามที่พบ ในการวิจัยมีประเด็นปญหาจากการบริหารสถานศึกษาและความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา สงผลกระทบตอขวัญ
กําลังใจและการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา (จันทรแรม เรือนแปน, 2556) นอกจากนี้จากการวิจัยของ คูปเปอร (Cooper, 1974;
อางถึงใน อาคม วัดไธสง, 2547) พบเชนกันวาขวัญของครูมีผลตอประสิทธิภาพในการสอน ฉะนั้นจึงยืนยันไดวา ขวัญของครูยอมมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพการสอนของครูซึ่งสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดวยซึ่งการทํางานใด ๆ ก็ตามถาหาก
บุคลากรมี
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ความรูสึกที่ดีตองานและสภาพแวดลอมของงานตลอดทั้งมีความรูสึกที่ดีตอผูบริหารและเพื่อนรวมงาน เขาก็จะทํางานดวย
ความสุขและดวยความตั้งใจ เพราะความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา หากผูบังคับบัญชาวางตัวเปนมิตร สราง
บรรยากาศของความเปนกันเองไดอยางเหมาะสม มีความเขาใจ เห็นใจผูบังคับบัญชา เอาใจใสความเปนอยู ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ยอม
ทําใหบรรยากาศในการทํางานมีความสุข มีชีวิตชีวาจะชวยใหเกิดขวัญกําลังใจที่ดี จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาทีจ่ ะตองสราง
ขวัญและกําลังใจใหเกิดแกครูและบุคลากรอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการบริหารสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค (เนตร
พัณณา ยาวิราช, 2550)
จากผลสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (พ.ศ.25542556) ในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ผลการประเมิน ถึงแมวาจะไดรับการรับรองถึงกวา
รอยละ 89 แตสถานศึกษาบางแหงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 การใชสื่อเทคโนโลยี การสงเสริมพัฒนาการเรียน การแนะแนวของผูเรียน
ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน และการนิเทศภายในสถานศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา อยูในระดับพอใช (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2559) ซึ่งถือเปนปญหาที่ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองตระหนักและดําเนินการพัฒนาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาและทําวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษา
ระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 2. เพื่อศึกษาระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครู 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบั ติงานของครู และ 4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูบริ หารที่สงผลตอขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครู
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประชากรทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 142 โรงเรียน จํานวน 1,636 คน กําหนดขนาด
ตัวอยางจากตารางของเครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 313 คน
การสรางเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึน้ ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการสรางเครื่องมือ โดย
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา และขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครู
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท
(Likert) (Best & Kahn, 1993)
3. สร า งแบบสอบถามฉบั บ ร า ง โดยนํ า คํ า นิ ย ามศั พ ท เ ฉพาะตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น ข อ มู ล ในการสร า ง
แบบสอบถาม นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบปรับปรุงแกไข
4. นําแบบเสนอแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
โดยใชวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (index of items objective congruence: IOC) แลวเลือก
ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป พิจารณาตัดหรือปรับปรุงขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ
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5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับกลุมบุคคลที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ครูผูสอน จํานวน 30 คน
6. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลว ไปหาคาความเชื่อมั่ น ดว ยวิธี การหาคา สัมประสิท ธิ์อัลฟาของครอนบรั ค
(Cronbach, 1990) ไดคาความเชื่อมั่น .95
7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึ กษาวิ จั ยในครั้ งนี้ ผู วิจั ยนํ าข อมู ลที่ ได มาดํ าเนิ นตามขั้ นตอน โดย ตรวจสอบจํานวน และความสมบู รณ ของ
แบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 313 ฉบับ คิดเปน 100 % นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรแลว
นําเสนอในรูปแบบตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
การวิเคราะหขอมูล คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาและขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามแนวคิดของของลิเคิรท (Likert) (Best & Kahn, 1993 : 247)
การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s
product moment correlation coefficient) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งพิจารณาความสัมพันธจากคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสันที่คํานวณไดมาแปลผลในรูปของความสัมพันธ (พิสณุ ฟองศรี, 2554)
การวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมกับ
คําบรรยายประกอบ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม
n=313
คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา
ระดับ
อันดับ
S.D.
̅
1. ดานบุคลิกภาพ
4.17
.46
มาก
5
2. ดานคุณธรรมจริยธรรม
4.44
.45
มาก
2
3. ดานความรูความสามารถ
4.26
.42
มาก
3
4. ดานวิสัยทัศน
4.23
.55
มาก
4
5. ดานมนุษยสัมพันธ
4.49
.59
มาก
1
รวม
4.32
.38
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ =4.32) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน
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โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานมนุษยสัมพันธ ( ̅ =4.49) ดานคุณธรรมจริยธรรม ( ̅ =4.44) ดาน
ความรูความสามารถ ( ̅ =4.26) ดานวิสัยทัศน ( ̅ =4.23) และดานบุคลิกภาพ ( ̅ =4.17) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม
n=313
ขวัญในการปฏิบัติงานของครู
ระดับ
อันดับ
S.D.
̅
1. ดานความรวมมือรวมใจ
4.28
.42
มาก
5
2. ดานความกระตือรือรน
4.39
.52
มาก
4
3. ดานความพึงพอใจ
4.39
.44
มาก
3
4. ดานความมีระเบียบวินยั
4.62
.35 มากที่สุด
1
5. ดานความเชื่อมั่น
4.41
.48
มาก
2
รวม
4.42 .30
มาก

จากตารางที่ 2 พบว า ขวั ญในการปฏิ บั ติ งานของครู สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา
เขต 1 โดยภาพรวม โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ =4.42) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุดคือดานความมีระเบียบวินัย ( ̅ =4.62) และดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดาน
ความเชื่อมั่น ( ̅ =4.41) ดานความพึงพอใจ ( ̅ =4.39) ดานความกระตือรือรน ( ̅ =4.39) ดานความรวมมือรวมใจ ( ̅ =4.28) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบ ริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัตงิ านของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X
Y
X1
1.000
X2
.545*
1.000
X3
.535*
.501*
1.000
X4
.638*
.276*
.605*
1.000
X5
.465*
.442*
.437*
.577*
1.000
X
.810*
.688*
.772*
.816*
.786*
1.000
Y
.315*
.274*
.495
.391*
.422*
.490
1.000
* P ≤ .05
จากตารางที่ 3 พบวา คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 1 มีความสัมพันธในทางบวก (r x y = .490) อยางมีนัยสําคั ญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รายดานพบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เรียงตามลําดับ คือ ดานความรูความสามารถ (r x y = .495) ดานมนุษยสัมพันธ (r x y = .422) และความสัมพันธกัน
อยูในระดับคอนขางต่ําในดานวิสัยทัศน (r x y = .391) ดานคุณธรรมจริยธรรม (r x y = .315 ) และดานบุคลิกภาพ (r x y = .274)
2

2

2

2

2
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณคุณลักษณะผูบ ริหารสถานศึกษาทีส่ งผลขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ตัวแปร
b
S.E.b
t
sig
Β
คาคงที่ (a)

2.695

.175

-

15.415

.000

ดานความรูค วามสามารถ (X3)

.288

.049

.395

5.919

.000

ดานมนุษยสัมพันธ (X5)

.133

.032

.260

4.150

.000
R = .547, R2 = .299, S.E.est = .25697, F = 26.230, p = .000
* P ≤ .05
จากตารางที่ 4 พบวา มีตัวแปรคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา 2 ดานที่รวมกันพยากรณ ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คือ ดานความรูความสามารถ (X3) และดานมนุษยสัมพันธ (X5) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .547 โดยมีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) ภาพรวม
เท ากั บ .299 หมายถึ ง คุ ณลั กษณะผู บริ หารสถานศึ กษาสามารถร วมกั นพยากรณ ข วั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านของครู สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดรอยละ 29.90 เรียงลําดับอํานาจพยากรณจากมากไปนอย คือ
ดานความรูความสามารถ (X2) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .288 และ ดานมนุษยสัมพันธ (X5) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ
เทากับ .133 ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. ระดับคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ พิมพชนก ตัณฑะเตมีย (2559) ไดศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดานโดยคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารอยูในระดับสูงสุด รองลงมาไดแก
ความเชื่ อมั่ นในตนเอง ด านภาวะผู นํ า ความฉลาดมี ความรู และความสามารถการปรั บตั วให เข ากั บสถานการณ ความอดทนสู ง
มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอื่น และการตัดสินใจตามลําดับ สอดคลองกับ สามารถ ฟองศิริ (2558) ไดศึกษา เรื่องคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานคุณสมบัติทั่วไป ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธ ดาน
บุคลิกภาพ และดานความเปนผูนํา และสอดคลองกับจินดา พุมสกุล (2556) ไดศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ในภาพรวมและทุกราย
ดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ วิสัยทัศน ความรู มนุษยสัมพันธ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คุณธรรม
วิชาชีพ บริหารจัดการดี ภาวะผูนํา และบุคลิกภาพ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษามี คุณลักษณะดานความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศน เปนผูนําทางวิชาการ
มองการณไกล มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสั ตย สุจริ ต กระตือรือร น มีความเมตตากรุณา เปนผูใฝ รู มีความเป น
ประชาธิปไตย เปนผูที่มีความรูค วามสามารถ มีความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา มี
คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ยรรยง สุขมี (2554) ไดศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางการใช
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อํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พบวาขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และไดใหเสนอแนะสถานศึกษาและ
ผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของควรสงเสริมและหาวิธีการที่จะรักษาระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา ใหอยูในระดับมากตลอดไปเพราะขวัญเปนเรื่องของความรูสึกและทัศนคติของแตละบุคคล ยอมเปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลา
และสภาพแวดลอม เชน สนับสนุนใหครูไดรับความกาวหนา โดยสนับสนุนการศึกษาอบรมดูงาน การลาศึกษาตอหรือการเลื่อนตําแหนง
ในหนวยงานใหสูงขึ้น ควรปรับปรุงวิธีการทํางานโดยยอมรับหรือยกยองชมเชยครูในความสามารถ สนับสนุนใหความชวยเหลือครู เชน
สวัสดิการประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ การตอบแทนผลงานดวยการใหรางวัลหรือโบนัส สอดคลองกับงานวิจัยของ พยนต บุญเพ็ง (2553) ได
ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบวาสภาพขวัญในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา มีสภาพขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเทียน
สุนารี (2554) ไดศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
พบวา ระดับขวัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีขวัญอยูในระดับคอนขางสูง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู บริ หารสถานศึ กษามีการส งเสริ มให ขวั ญกําลังใจของครูใหสามารถปฏิบั ติงานไดเต็ มความรู
ความสามารถ มีการวางตั วที่ เหมาะสม กลาคิ ดตัดสิ นใจและรั บผิดชอบในสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น มีความเมตตาบริสุ ทธิ์ ยุติ ธรรม มี ความรู
ความสามารถรอบดาน มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกฝาย มีวิสัยทัศนที่ดี ใหครูมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกๆ ดาน
เปดโอกาสและสงเสริมใหครูไดมีโอกาสเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
3. ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ
ยรรยง สุขมี (2554) ไดศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครู ใ นสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สงขลา พบวาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลามีความสัมพันธกันในทางบวก สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี เจริญจิตรกรรม (2550) ที่ศึกษาวิจัย
เรื่อง ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีผลวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ของผูบริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี พบวาคุณลักษณะของผูบริหาร
โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ธงไชย อนันตพรรค
(2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 ผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธกันในทิศทางบวก สอดคลองกับงานวิจัยของ
สันทนีย บุญถนอม (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหาร
โรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูดานการจูงใจในระดับปานกลาง
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากความสั มพั นธ กั บผู บั งคั บบั ญชาเป นป จจั ยที่ ทํ าใหเกิ ดแรงจู งใจในการทํ างาน โดยแสดงถึ ง
ความสัมพันธอันดีตอกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกันชวยใหบุคคลทํางานดวยกันอยางเปนปกติสุข
4. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จากคุ ณลั กษณะผู บริ หารสถานศึก ษา 5 ดา น ซึ่ งนํ ามาพยากรณ ขวัญ ในการ
ปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมสามารถพยากรณได 2 ดาน คือดานความรูความสามารถ และดานมนุษยสัมพันธ ดังนี้
4.1 คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาดานความรูความสามารถสงผลตอ ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1สอดคลองกับงานวิจัยของ ยรรยง สุขมี (2554) ไดศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวาง
การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พบวาขวัญใน
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การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาความสัมพันธระหวางการใช
อํา นาจของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด า นความเชี่ ย วชาญหรื อ ความรู ค วามสามารถกั บ ขวั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านของครู โดยมี
ความสัมพันธกันในทางบวกในระดับคอนขางสูง ซึ่งขวัญของครูจะมีผลตอการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะการจัดการเรียน
การสอน ครูจะมีความตั้งใจในการสอนเพื่อใหลูกศิษยของตนมีความรูอยางเต็มที่ ขวัญของครูจึงมีผลตอการเรียนของนักเรียน
ดังที่ แอนเดอรสัน (Anderson, 1953; อางถึงใน อาคม วัดไธสง, 2547) จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพชนก ตัณฑะเตมีย
(2559) ไดศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการ ปฏิบัติงานของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งดานความฉลาดมีความรูและความสามารถ มีอิทธิพลสูงสุด เปน
ปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารที่มีความรูความสามารถมีประสบการณในการทํางาน มีความรู
กวางขวาง มีทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ มีความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบใชเหตุผลในการแกปญหา
และเขาใจกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
4.2 คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาดานมนุษยสัมพันธสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเทียน สุนารี (2554) ไดศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยที่สงผลตอ
ขวัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา ปจจัยดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคลองกับ รังสินันท แปนทอง (255) ไดศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนสังกัดศูนยเครือขายสองพี่นอง หวยแมเพรียง ปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พบวาปจจัยที่สงผลตอขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครู ดานความสัมพันธระหวางครูกับผูบริหารสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูมองวาผูบริหารสถานศึกษา มีการติดตอเกี่ยวของสรางสัมพันธระหวางบุคลากรเปนสะพาน
ทอดไปสูการสรางมิตร มีกระบวนการจูงใจของบุคคลอยางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพไดรับการยอมรับนับถือ การใหความ
รวมมือ และการใหความจงรักภักดี ในการติดตอสัมพันธกัน ระหวางบุคคล ตอบุคคล ตลอดจนองคกรตอองคกร
สรุปผลการวิจัย
1. คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและ
รายดานมี คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดั บคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ด านมนุษยสั มพันธ ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความรูความสามารถ ดานวิสัยทัศน และดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ
2. ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดคือดานความมีระเบียบวินัย สวนดานอื่นมีคาเฉลี่ย
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความเชื่อมั่น ดานความกระตือรือรน ดานความพึงพอใจและดานความ
รวมมือรวมใจ ตามลําดับ
3. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู มี 2 ดาน คือ ดานความรูความสามารถ และดานมนุษย
สัมพันธ สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 และสามารถรวมกันพยากรณขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ไดรอยละ 29.90
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การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา ระดับความ
เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวก อยูใน ระดับมาก
(rxy=.866) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา มี
จํานวน 4 ดาน เรียงลําดับดานที่มีอํานาจพยากรณจากมากไปนอย คือ ดานการการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดานกระบวนการเรียนรู ดานการ
จัดการเรียนการสอนและดานโครงสรางพื้นฐาน สรางสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z’y = .982X1 - .355X4 + .260X3 + .048X2
คําสําคัญ : การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา องคกรแหงการเรียนรู
Abstract
The purposes of this research were to study the level of the management of information technology for education, the
level of learning organization, the relationship between the management of information for education, and the learning organization
and the management of information technology for education effected to the learning organization of school. The research results
were as follows: The management of information for education of school, as a whole, was at a high level. The learning organization of
school, as a whole, was at a high level. The relationship between the management of information technology for education and
affecting learning organization of school, as a whole, was at a high positive at the level of .01. And the management of information
technology for education effected to the learning organization of school, which had prediction power the internal administration, the
education, the learning process, the infrastructure. The standard equation was Z’y = .982X1 - .355X4 + .260X3 + .048X2
Keywords : education management, information technology for education, learning organization
บทนํา
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิ่งอํานวยความสะดวกสบายตอ การดํารงชีวิต
เปนอันมาก เทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี จะเห็นไดวาชีวิตในการทํางาน หรือแมแตการศึกษาเลา
เรียนจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น มีการใชขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปลี่ยนไปมีการสื่อสารผานคอมพิวเตอรมากขึ้น การ
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บริหารและการจัดการศึกษาของประเทศจึงจําเปนตองปรับตัวและกาวใหทันตอความเจริญและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นดวย การ
จัดระบบและพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็วตอการนําไปใชและมี ความแมนยําเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารของ
ผูบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน โดยมีผลมาจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือยุค
ไอซีที (ict) ซึ่งเปนรอยตอของการกาวสูยุคสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ทําใหการพัฒนาประเทศตางๆ ในทุกภูมิภาคของโลกไดมี
การพัฒนาใหคนในประเทศของตนมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีมีความเหลื่อมล้ํานอยที่สุดโดยอาศั ยบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขามาชวยเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒ นาประเทศ ซึ่งการเปลี่ย นแปลงดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอทุกองคกรที่
จะตองมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอด และสามารถพัฒนาอยางตอเนื่องในทามกลางสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงเปนสิ่งสําคัญโดยองคกรตองจัดใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู รวมทั้งมีการถาย
โอนความรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลจากการใชความรูใหมๆ โดยบุคลากรตอ งมีแนวความคิดในการจัดการความรู และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสรางองคความรูหรือนวัตกรรมที่มีคุณคาตอองคกร
แนวความคิดเรื่ององคกรแหงการเรียนรูเปนแนวคิดใหมที่จะนํามาใชบริหารองคกรที่จะมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในองคกร
ใหมีความรูความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยที่บุคลากรจะตองมีความรูมีความสามารถและมีทักษะอยาง
แทจริง ตองมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะอยางตอเนื่องดวยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยแนวคิดในการ
พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูจะครอบคลุมตั้งแตระดับบุคคลจนถึงระดับองคกร ที่จะตองมีเปาประสงคและระบบงานในการพัฒนาผูนําและบุคคลากรใน
องคกรอยางชัดเจน โดยการสงเสริมการเรียนรูใหเกิดผลเปนรูปธรรม
องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม มีวิธีการเรียนรูที่เปนพลวัต มีการสอนคนของตนเองใหมี
กระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อชวยใหเขาใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรูจัดการและใชความรูเปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จควบคู ไปกับการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เดวิด เอ การวิน (ยุรพร ศุทธรัตน, 2552) ใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวาคือองคกร ที่มีทักษะในการสรางสรรค เรียนรูและ
ถายทอดความรู และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนื่องมาจากความรูใหมและความเขาใจ อยางถองแท
การเรียนรูและนวัตกรรมจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงมีความจํา เปนอยางยิ่งที่จะตองสงเสริมและ
สรางสภาพการณเพื่อใหทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สังคมแหง การเรียนรูเปนสังคมแหงภูมิ
ปญญา ตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปนของการเรียนรูที่ทุกคนและทุกสวนในสังคมมีความใฝรูและพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ การ
เรียนรูตลอดชีวิตเปนเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความตอเนื่องเปนปกติวิสัย ในชีวิตประจําวันของคนทุกคนไปจนตลอดการสิ้นอายุขัย เปนการ
เรีย นรูที่ เกิดขึ้นไดในทุ ก เวลาทุ ก สถานที่ของคนทุก คนในทุก สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ในสถานศึก ษาก็เชนเดีย วกัน การที่จ ะสราง
สมรรถนะคนในสถานศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูนั้น ผูบริหารจําเปนตองสงเสริมการพัฒนาคุณ ภาพการเรียนรูเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ วิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศสรางแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูรวมถึง
นวัตกรรมตางๆ เพื่อใหบุคคลในสถานศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยางแทจริง
จากการศึก ษาสภาพปจ จุบันและป ญ หาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อการเรีย นรูมาใช ใน การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวาปญหาอุปสรรคที่สําคัญมีสาเหตุมาจากปจจัยเบื้องตนซึ่งไดแก การขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อและ
บํารุงรักษาทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขาดซอฟตแวรในการใชงานที่เหมาะสม การใชทรัพยากรที่มีอยูไมคุมคา ผูบริหาร
และครูสวนใหญมีประสบการณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางนอย และผูบริหารสวนใหญใหการสนับสนุนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอนยังไมมากนัก
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ไดสรุปสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารการจัดการศึกษาไว
ดังนี้ 1) ผูบริหารระดับสูงขาดความเชื่อมั่นต อการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผูบริหารบางสวนอาจไมเห็ นความสําคัญของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงไมเขาใจการใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง 2) การเปลี่ยนแปลงผูบริหารรวมทั้งการปรับเปลี่ยนบุคลากรในตําแหนงสวนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จะมีผลกระทบตอโครงการตางๆ ในลักษณะของการดําเนินงานที่ตอเนื่องหรือจําเปนตองเปลี่ยน
โครงสรางการบริหารจัดการและการทํางาน 3) กระทรวงศึกษาธิการขาดแผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ชัดเจนทําใหไม
สามารถพัฒนาบุคลากรไดทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 4) ในปจจุบันบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ภาระงานหลักอื่นดวยทําใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการเปนไปอยางลาชา 5) ขาดแคลนครูอาจารยที่มีความสามารถ

22

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ด านเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อที่ จะบู รณาการกระบวนการเรี ยนการสอนด วยเทคโนโลยี ใหม ๆ ส งผลให การพั ฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศของ
กระทรวงศึ กษาธิ การมั กไม เป นไปตามเป าหมายและรวมไปถึ งอุ ปกรณ ทางด านเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ ไม เต็ มประสิ ทธิภาพ 6) โครงสรางของ
กระทรวงศึกษาธิการแบงออกเปน 5 องคกรหลัก ทําใหขาดเอกภาพในการทํางานขาดการเชื่อมโยงบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขาดการบูรณา
การทรัพยากร ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะสื่อนวัตกรรมและองคความรูในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส 7) กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสราง
พื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานฮารดแวร (hardware) ซอฟตแวร (software) เครือขาย (network) และบุคลากร (people ware)
ยังไมเพียงพอ เชน การจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการไม
สามารถเชื่อมโยงไดอยางทั่วถึงทุกหนวยงาน รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร
โรงเรียนในฐานะที่เปนองคกรแหงการเรียนรู ตองมีองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหโรงเรียนมีลักษณะการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ผูบริหารที่มีความมุงมั่น เปนแบบอยางในการเรียนรู เมื่อผูบริหารเชื่อในคุณคาขององคกรแหงการเรียนรู ผูบริหารเหลานั้นตอง
เปนแบบอยางที่ดี ที่กระตือรือรนในการเรียนรู สงเสริมใหผูอื่นไดเรียนรูและมองตนเองเปนผูฝกสอน เปนผูอํานวยความสะดวก และ
ผูสนับสนุนที่ชวยสงเสริมผลักดันสรางเสริมการเรียนรู
ผูวิจัยเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง
เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดการกระจายความรูอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูและเกิดการ
แกปญหาอยางเปนระบบ ซึ่งจะนําไปสูก ารพัฒนาสถานศึก ษาใหเปนองคก รแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อน จึงมีความสนใจในการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 2) ระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษากับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 4) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา โดยคาดวาผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษาในทุกดานโดยเฉพาะดานการพัฒนาการเรียนรูและดาน
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยที่จะนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนการสอน เชน การใชสื่อมัลติมีเดียการใชอุปกรณใน
การจัดเก็บขอมูล การใชนวัตกรรมตางๆ และการนําเทคโนโลยีมาใชในการสืบคนขอมูล จะทําใหผูเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู
สามารถคนควาดวยตัวเองได เกิดการทํางานเปนทีมและที่สําคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ การนําเทคโนโลยีมาบริหารสถานศึกษาให
บุคลากรในสถานศึกษาเกิดการเรียนรู การมีวิสัยทัศนกวางไกลเนื่องจากการเปดรับขาวสารตางๆ จากสื่อเทคโนโลยีทั้งนี้สถานศึกษาจะ
พัฒนากลายเปนองคกรแหงการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 1,477 คน ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนจํานวน 160 คน และครูผูสอนโรงเรียนจํานวน 1,317 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 306 คน ประกอบดวย ผูบ ริหารสถานศึกษา 33 คน และครูผสู อนในสถานศึกษา 273 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะแบบสอบเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(checklist) จํานวน 3 ขอประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับสถานะ เพศและระดับการศึกษา
2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating Scale)
โดยกําหนดเปนคะแนน 5 ระดับ เริ่มจากมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุดไปหานอยที่สุดประกอบดวย 6 ดาน คือ
ดานการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการเรียนการสอน ดานกระบวนการเรียนรู ดานทรัพยากรการเรียนรู และดานความรวมมือภาครัฐเอกชน
และชุมชน
3. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(rating Scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดวยแบบสอบถามตามขั้นตอนดังตอไปนี้
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1. ผูวิจัยนําหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมอบใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 และผูบริหารสถานศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม โดย
กําหนดเวลาในการสงคืน
2. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยนําสงและเก็บคืนดวยตนเอง
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดมาทําการตรวจสอบขอมูลและนําไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละ (percentage)
2. วิเคราะหการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา โดยใช คาเฉลี่ย ( ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑในการแปลผลตามแนวคิดของเบสท
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีการของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)
4. วิเคราะหการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ด วยการวิ เคราะห การถดถอยพหุ คู ณ (multi regression analysis) แบบเป นขั้ นตอน (stepwise
method)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x=3.81, S.D.=0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย ไดแก ดานการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา (x=4.00, S.D.=0.61) รองลงมา คือ ดานการเรียนการสอน (x=3.99, S.D.=0.56) และดาน
โครงสรางพื้นฐาน (x=3.96, S.D.=0.41) ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานทรัพยากรการเรียนรู (x=3.48, S.D.=0.43)
2. ผลการพิจารณาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x=4.06, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหา
คาเฉลี่ยนอย ดังนี้ ดานการถายทอดความรูอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายในองคกร (Y5) (x=4.17, S.D.=0.64) รองลงมาคือ ดานการทดลอง
แนวทางใหมๆ (Y2) (x=4.13, S.D.=0.57) และดานการแกปญหาอยางมีระบบ (Y1) (x=4.03, S.D.=0.55) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการ
เรียนรูจากประสบการณของตนเองและอดีต (Y3) (x=3.96, S.D.=0.58)
3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธกันในทางบวกอยูในระดับมาก (rxy=.866) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X
X1
1.00
X2
.784**
1.00
X3
.988**
.772**
1.00
X4
.865**
.831**
.897**
1.00
X5
.506**
.475**
.502**
.529**
1.00
X6
.279**
.046**
.314**
.336**
.644**
1.00
Y
.969**
.724**
.949**
.767**
.469**
.240**
.866**
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**p≤.01
4. ผลการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสถานศึกษาทั้งหมด 6 ดาน มีเพียง 4 ดานที่สงผลตอองคกรแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คือ ดานการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา(X1) รองลงมา คือ ดาน
ดานกระบวนการเรียนรู (X4) ดานการเรียนการสอน (X3) และดานโครงสรางพื้นฐาน (X2) ซึ่งทั้ง 4 ดานนี้ สามารถพยากรณการบริหารที่สงผลตอองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานทรัพยากรการเรียนรู (X5) และดานความรวมมือภาครัฐเอกชนและ
ชุมชน (X6) ไมสงผลตอความเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สงผลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
Model
B
S.E.b
T
β
Constant
.741
.067
10.999
X1
.901
.076
.982
11.829
X4
-.403
.036
-.355
-11.231
X3
.258
.090
.260
2.854
X2
.065
.030
.048
2.191
2
R=.981
R =.962
S.E.est=.11132
P=.000

Sig.
.000
.000
.000
.005
.029

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลพร ใหมอินตะ (2555) ไดศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรมงคล สนพลาย (2558) ไดศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดเพชรบุรี พบวาการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ไดกลาวถึงการยกระดับระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษานําระบบ ICT มาใชในการจัดการเรียนรู การ
บริการทางวิชาการ และบริหารจัดการ มีโครงขายสัญญาณสําหรับการใชงานที่มีเสถียรภาพ สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางรวดเร็วและ
ทั่วถึง รวมทั้งมีระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยนาเชื่อถือ สําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในทุกระดับ โดยมีแนวทางและวิธีในการดําเนินโครงการ
ไดแก การจัดทําแผนแมบท ICT ดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใชเปนกรอบใหหนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
ไดอยางมีเอกภาพ ไมเกิดความซ้ําซอนของงบประมาณและพื้นที่ในการดําเนินงานอยางที่ผานมา พิจารณาบูรณาการ Hardware Software People
ware Network และงบประมาณดาน ICT ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีอยูใหเปนระบบ พัฒนาและจัดทําระบบฐานขอมูลดานการศึกษาเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และใหจัดตั้งกองทุน ICT เพื่อการศึกษาสงไปยังสถานศึกษาโดยตรงเพื่อ
เรงรัดยกระดับการจัดการเรียนรูของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันมีการจัดการขอมูลคลังขอมูลขาวสารและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการบริการดานการศึกษาที่ทันสมัย และใหทุกๆ โรงเรียนไดมีการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ไปในทิศทางเดียวกัน เชน การใชระบบ
รับสงหนังสือทางราชการ (e-office) ระบบการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา (data management center) เปนตน สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการนักเรียน เชนการใชระบบยืนยันตัวตน (authentication system) ในการเขาใชอินเทอรเน็ต ระบบการลงทะเบียน
เรียนออนไลน ระบบดูเกรดออนไลน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลนผาน google classroom รวมถึงสงเสริมใหครูสามารถเปน
วิทยากรตนแบบในดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หรือ DLIT เพื่อรวบรวมเนื้อหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองความตองการและการใชงานในชีวิตของครูและนักเรียนทีม่ ีความทันสมัยสามารถ
เปดใชไดทุกที่ทุกเวลา และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใหดีขึ้นสอดคลองกับศตวรรษที่ 21
2. ผลการศึกษาองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา มีคาเฉลี่ย
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของศศกร ไชยคําหาญ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของจิรกาญจน จิระ
สาคร (2553) ไดศึกษาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของมูฮัมหมัดรออี มะลี (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารกับความเปนองคกรแหง การเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เลิศพงษ ไปนาน (2555) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบวาโดยภาพรวมมีสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีสนับสนุนใหเกิดการถายทอดความรูตามความ
ตองการขององคการ สงเสริมใหบุคลากรในองคการเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา มีการพัฒนาทั้งดานความคิดและจิตใจมีการถายโอนความรูสูบุคคล
ใหแกกันอยางทั่วถึงและมีการทํางานรวมกันเปนทีม มีการแกปญหาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการฝกอบรมโดยสงเสริมใหบุคลากรทีม่ ีความรู
ความสามารถเปนที่ประจักษมาถายทอดความรู รวมถึงนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูและเพิ่มผลผลิตและการพัฒนางานอยางตอเนื่องไปสูเปาหมาย
รวมกันขององคกร พรอมทั้งมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ซึ่งอยูภายใตองคการที่มีบรรยากาศการเรียนรูรายบุคคลและ
กลุม มีการเพิ่มศักยภาพเพื่อทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และมีการรวมกันวิเคราะหความตองการ วิเคราะหจุดแข็งจุดดอย การกําหนดเปาหมาย
รวมกัน แสวงหาวิธีการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาผูบริหารและบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ นําไปสูการจัด
การศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของชุมชน และสังคม การจัดการคุณภาพอยางเปนระบบ เพื่อสรางความมั่นใจตอผูปกครอง ชุมชน
สังคม ในการปฏิบัติหรือการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม พันธกิจที่ไดรวมกันกําหนดไวนั้น จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจเปนสาเหตุสงผลใหองคกร
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก
3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา มีความสัมพั นธกันในทางบวกอยูในระดับมาก (rxy=.866) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
ใกลเคียงกับงานวิจัยของ วศิณี สืบสุทธา (2554) ไดศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สัมพันธกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 พบวาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการศึกษามี
ความสัมพันธทางบวกกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดย
ภาพรวมอยูในระดับต่ํา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความพรอมดานอุปกรณ และขีดความสามารถของบุคลากรในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหสถานศึกษาเปนองคกร
แหงการเรียนรู บุคลากรมีการพัฒนาตนเองเพื่อกาวไปสูองคกรแหงการเรียนรูผา นกระบวนการฝกอบรม มีการจัดตั้งกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและกลุมเครือขายยอยคูขนานกับเขตคุณภาพการศึกษาทั้ง 17 เขต มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการ
เรียนรูโดยใชเทคโนโลยี ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กลาววา การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ใน
การบริหารจัดการคุณภาพอยางมีเปาหมาย เพื่อสรางประสิทธิภาพการทางานใหสูงสุดใหแกองคกร โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ไมอาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยน
ที่รวดเร็วของเทคโนโลยี การแขงขันทั่วโลก การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใหมๆ ความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนแนวโนมสูความ
เปนสังคมยุคบริการและขอมูลสารสนเทศยิ่งขึ้น พลังผลักดันเชนนี้ทําใหองคกรทุกประเภทไดรับผลกระทบเชื่อมโยงกันเปนลูกโซ จนตองลงสูสนามแขง
ขันอันเป นผลใหตองปรับเปลี่ยนเปนองคกรที่มีความคลองตัว ปรับตัวไดดี มีความพรอมที่ จะเรียนรู และเต็มไปดวยการสรางสรรคเพื่อสามารถ
สนองตอบการเลือกของลูกคาที่มีความเปนตัวของตนเอง มากยิ่งขึ้นไดอยางรวดเร็ว วิสุทธิมรรค อํานักมณี (2550) ไดกลาววา ปจจัยที่เปนสาเหตุหรือ
สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูจําเปนที่ตองประกอบดวยการจัดหา การใช การพัฒนาบุคลากร การแสวงหาการจัดระบบการใช การจัดและ
พัฒนาระบบฐานขอมูล การมอบหมาย ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาและพัฒนา และการใชประโยชนที่มุงไปสูการพัฒนาคุณภาพนักเรียนการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนรูภายในองคการจึงเปนชองทางหนึ่งที่ทําใหคนเขาถึงความรู ทั้งการคนหาความรู มีการใชในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนรู มีการสรางเครือขายและสรางฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากรในการเรียนรูและทําใหเกิดความรูใหมๆ ซึ่งปจจัยที่
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เปนสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวยคุณลักษณะที่บงชี้คือ การจัดหา การใช การพัฒนาบุคลากร การแสวงหาการ
จัดระบบการใช การจัดและพัฒนาระบบฐานขอมูล การมอบหมายความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาและพัฒนา และการใชประโยชนที่มุงไปสูการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน
จากเหตุผลดังกลาว จึงชวยสงผลใหการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธในทางบวก อยูในระดับมาก (rxy=.803) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวาการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จํานวน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดานกระบวนการเรียนรู ดานการจัดการเรียน
การสอน และดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถพยากรณองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอธิบายเปนรายดานได ดังนี้
1) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาดานการการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรและทีมงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไวอยางชัดเจน มี
จุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากรและทีมงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และใหบุคลากรไดใชศักยภาพอยางเต็มที่มีการวิเคราะหความตองการและความ
จําเปนในการพัฒนาระบบและทีมงานในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน โดยมุง
พัฒนาบุคลากรและทีมงาน โดยการสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน เนนใหตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลอยางเปนระบบไมแยกสวนรวมถึงมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและทีมงานเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขอยูเสมอ โดย
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 4 ไว คือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการ ไดแก พัฒนาโปรแกรม ซอฟตแวร หรือระบบงานที่ใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ
และการบริการดานการศึกษา ใหแกบุคลากรทางการศึกษา ผูสอน และผูเรียน เปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายและวางแผนตัดสินใจดําเนินงานเพื่อ
การศึกษาของประเทศ จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
2) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาดานโครงสรางพื้นฐาน สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากโครงสรางพื้นฐานเชนระบบอินเทอรเน็ต เครือขายอินทราเน็ต เปนปจจัย
สนับสนุนกระบวนการการจัดการเรียนการสอน กอใหเกิดกระบวนการเรียนรู สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 3 คือ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ไดแก พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการ
พัฒนาระบบเครือขายและเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนตอการเขาถึงระบบสารสนเทศและสื่อการเรียนรูของทุกฝายที่เกี่ยวของ ตั้งแตผูเรียน ผูสอน และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรู ระบบบริหารจัดการ และระบบบริการทางการศึกษาไว คือ จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจ
ทําใหดานโครงสรางพื้นฐานสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
3) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาดานการเรียนการสอน สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ขวยใหครูผูสอนใชเปนเครื่องมือ
ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถอกแบบรูปแบบการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ที่หลากหลาย มีการจัดนิทรรศการและการแขงขันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กระตุนใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการศึ กษาในการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน สอดคล องกั บแผนแม บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 2 ไวคือ สงเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก การพัฒนาผูเรียน
ดวยการพัฒนาและใชสื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสรางแรงจูงใจหรือกระตุนใหเกิด
ความนาสนใจในการศึกษาคนควา ทั้งในแบบที่มีปฏิสัมพันธกับผูสอน ปฏิสัมพันธกันเองในหมูผูเรียน ตลอดจนถึงการเรียนรูดวยตนเอง จากเหตุผล
ดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยดาน การจัดการเรียนการสอนสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
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4) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาดานกระบวนการเรียนรู สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูท ี่หลากหลาย
ตามความสนใจ สามารถพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในการเรียนรู สรางสรรคและนําเสนอผลงาน สอน สอดคลองกับแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 2 ไวคือ สงเสริมสนับสนุน
ระบบการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก การพัฒนาผูเรียนดวยการพัฒนาและใชสื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อสรางแรงจูงใจหรือกระตุนใหเกิดความนาสนใจในการศึกษาคนควา ทั้งในแบบที่มีปฏิสัมพันธกับผูสอน ปฏิสมั พันธ
กันเองในหมูผูเรียน ตลอดจนถึงการเรียนรูดวยตนเอง จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยดานกระบวนการเรียนรูสงผลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
5) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาดานทรัพยากรการเรียนรู ไมสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาบางแหงยังไมมีการดําเนินการจัดทําเว็บไซตทใี่ ชในการ
จัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน ยังไมสามารถพัฒนาระบบจัดการแหลงการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู ขาดการจัดรวบรวมสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปนระบบ ขาดการจัดการคลังแหลงเรียนรู ศูนยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
หรือหองสมุดอิเล็กทรอนิกส จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยดานทรัพยากรการเรียนรูไมสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
6) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาดานความรวมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน ไมสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการดําเนินการของสถานศึกษายังขาดความรวมมือ
กับองคกรภาครัฐ เอกชนและชุมชน ในการสนับสนุนสถานศึกษา สถานศึกษายังขาดเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะ
ใหบริการความรูกับชุมชนโดยอยางทั่วถึง สถานศึกษาบางแหงยังขาดการประสานเครือขายชุมชน ทองถิ่น รวมถึงองคกรภาครัฐและเอกชน ใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยดานความรวมมือกับภาครัฐ เอกชนและชุมชนไมสงผลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยไดรับความอนุเคราะหจากผูช วยศาสตราจารย ดร.วิชิต แสงสวาง และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคณา
กุลนภาดล ซึ่งทานไดใหความกรุณาแนะนําแนวทาง ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรอง ตลอดจนใหขอคิดเห็นตางๆ เพื่อทําใหงานวิจัยนี้เสร็จ
สมบูรณ ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ไดใหความอนุเคราะหและ
อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดีสุดทายนี้ คุณประโยชนอันพึงไดรับจากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาคุณแดบิดา มารดา และ
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ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง.
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บทคัดยอ
การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยที่พัฒนาทักษะใหนักศึกษาสามารถแขงขันในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน โดยใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู วิจั ย ใช เครื่อ งมื อ วิ จั ย คื อ แบบสั งเกตแบบไม มี ส ว นรว มและแบบสั ม ภาษณ เชิ ง ลึ ก คณาจารย จ าก 5 คณะที่ จั ด สอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน แลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะหสังเคราะห ซึ่ง
ผลจากการวิจัยพบวา คณาจารยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความรูวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด
โดยตั้งอยูบ นหลั กการจัดการศึกษาที่ เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ คือ 1. วิธีการจัด การเรียนการสอนของคณาจารยทั้ง 5 คณะ
แบงเปน 2 กลุมคือ 1.1 คณะที่จัดการเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
และคณะวิศวกรรมศาสตร มีการปรับเอาแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ STEM เขามาใช เชน การสรางการเรียนรูโดยเนนการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชโครงงานเปนฐานในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง 1.2
คณะที่ จั ด การเรี ย นด า นมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร ได แ ก คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร คณะศิ ล ปศาสตร แ ละคณะ
บริหารธุรกิจ ซึ่งเนนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการใชโครงงานเปนฐาน และสรางการเรียนรูผานกิจกรรมที่สอดแทรกใน
โครงงานเพื่อเนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะปฏิบัติจริงและเรียนรูจากการทดลองปฏิบัติเองโดยผูสอนเปนคนแนะแนวทาง 2. แนว
ทางการพัฒนาทักษะของนักศึกษาซึ่งทางคณาจารยไดสอดแทรกไวในการเรียนการสอน สรุปเปนทักษะสําคัญ ดังนี้ 2.1 ทักษะ
การปฏิบัติการและการใชเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของอัตลักษณมหาวิทยาลัย 2.2 ทักษะดานภาษาอังกฤษ
ซึ่งถูกสอดแทรกไวในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยทั้ง 5 คณะเพื่อเปนการเสริมใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใช
เมื่อเกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในกลุมประชาคมอาเซียน 2.3 ทักษะทางสังคมดานมนุษยสัมพันธและการอยูรวมกับผูอื่น
คําสําคัญ : การจัดการศึกษา เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทักษะแรงงาน ประชาคมอาเซียน
Abstract
This paper reported a preliminary qualitative inquiry on the instructional methods of lecturers in
enhancing skills for student in a period of ASEAN Community (AC). This study aimed to determine the
teaching methods of lecturers which were able to improve students’ skills in a recent period of freely
exchange of labour. The specific descriptive information was gathered by using in-depth interview and
non-participated observation. The key informants were the lecturers of five faculties at Rajamangala
University of Technology Srivijaya. Analysis process relied on a content analysis method in order to
interpret information from different aspects. The findings emphasized that 1. The instructional methods
were 1.1 The STEM education applied in instructional method of the instructors in faculty of industrial
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education and technology and faculty of engineering. The STEM education enhanced science,
mathematics and technology skills of students as well as using the project based as a tool for improve
students’ practices skills. 1.2 The project based learning was predominated in faculty of architecture,
faculty of liberal arts and faculty of business administration. It was used as a significant method of
instruction and the instructors were a coach of learning. 2. The important skills that applied for student
were 2.1 practicing skill of science and technology 2.2 English languages’ skill 2.3 interpersonal and
multicultural awareness’s skill.
Keywords : teaching method, student oriented, labour skills, ASEAN Community
บทนํา
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปจจุบันถูกทาทายดวยเงื่อนไขปจจัยใหมๆ อยางกวางขวางมากขึ้น ความทา
ทายที่อุบัติขึ้นใหมและสงผลตอการศึกษาของไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได คือ การรวมกลุมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตหรือที่รูจักกันนามการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) การบูรณาการเปนประชาคมอาเซียนทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง และวัฒนธรรม
ทําใหกลายเปนสังคมที่กวางใหญขึ้น มีความหลากหลายและมีความทาทายหลายประการ ประกอบกับการบูรณาการดาน
เศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC) เปนเงื่อนไขสําคัญที่มีแนวโนมสงผลกระทบตอประชาชนอยางเดนชัด
ที่สุดนั่นก็คือ การที่ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกจะกลายเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เนนการเคลื่อนยายสินคา การบริการ
การลงทุ น เงิน ทุน และแรงงานมีฝ มื อระหวางกันอยางเสรี จะเห็น ไดวาหลายหน วยงานมีค วามตื่ นตั วหลั งจากเกิด การ
รวมกลุมประชาคมอาเซียน และในระดับหนวยงานดานการศึกษามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมทั้งหลักสูตร
วิธีการสอน ผูสอน และตัวนักศึกษาในการเตรียมความพรอมกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งความทาทายดานการจัด
การศึกษานี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549) ไดวิเคราะหไวอยางนาสนใจกลาวคือ ปรัชญาหลักของการศึกษานั้น ควร
เปนไปเพื่อการพัฒนาคนใหสามารถชวยเหลือประเทศสามารถผลิตสินคา บริการ และสามารถแขงขันกับนานาชาติไดอยาง
ยั่งยืน อยางไรก็ดีการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของไทยยังประสบปญหาอยางมากโดยเฉพาะการจั ดการศึกษาในระดับ
ปริญ ญาตรีที่ ขาดแผนการพัฒ นาทั้งในด านเนื้อหา สาระและกระบวนการจัดการเรีย นการสอน อีกทั้ งยังพบวาบั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาของไทยมีขอจํากัดหลายประการ เชน การเรียนการสอนในลักษณะทองจําขาดความคิดสรางสรรค ขาด
เปาหมายชีวิตในระยะยาว มีปญหาภาวะผูนําและการขาดทักษะภาษาอังกฤษ ปญหาการสื่อสาร ถายทอดความรูและขาด
ความรูรอบตัวและการใชเทคโนโลยีพื้นฐานเปนตน ซึ่งโดยธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น มี
องคประกอบที่สัมพันธกัน 3 องคประกอบ คือ คน องคความรูและสังคม (เรณุมาศ มาอุน, 2559) โดยองคประกอบทั้งสาม
จะมีความสัมพั นธซึ่งกันและกัน ในสวนนี้ อาจารยระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของและมีความใกลชิดในการพั ฒ นา
ศักยภาพของผูเรียนจึงมีความสําคัญอยางมากเพื่อใหการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสามารถบรรลุเปาประสงค อัครยา
สังขจันทร (2545) ไดกลาวถึงผูสอนวา เพื่อการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ ผูสอนจะตองใชยุทศาสตรการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยทั้งนี้ยอมรับกันวาการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ วิธีการที่สามารถสรางและพัฒนาผูเรียนให
เกิดคุณลักษณะตางๆ ที่เปนที่ตองการในปจจุบัน ดังนั้นการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจะกอใหเกิดโอกาสในการ
พัฒนาตนเองของนักศึกษาตามความถนัด สติปญญาและศักยภาพ อีกทั้งนักศึกษามีการรับฟงผูอื่นมากขึ้น การสอนเชนนี้ทํา
ใหนักศึกษาไดคิดอยางสรางสรรค มีการประเมินผูเรียนจากพฤติกรรม ผลงาน ความคิดของนักศึกษาเองและผูสอนมีความ
จําเปนที่จะตองพัฒนาตนเองรวมดวยเพื่อคุณภาพของการจัดการศึกษา
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สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเองมีความทาทายจากการเขาสูประชาคมอาเซียนไมนอย กลาวไดวา
อาจเปนผลมาจากจากบริบททางพื้นที่ที่อยูใกลกับบริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยมีทั้งโอกาสและความทา
ทายไปพรอมๆ เชน การเขามาของนักศึกษาตางชาติ การเขามาของแรงงานจากตางชาติ หรือการใชโอกาสใหนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไดมีโอกาสไปฝกประสบการณยังตางประเทศเปนตน ในสวนของการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
เตรียมความพรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียนนั้น ไดดําเนินการมาเป นระยะเวลาที่ต อเนื่อง เชน ในดานวิชาการมีการจัดทํ า
งานวิจัยของคณาจารยในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC)
การเตรียมความพรอมของมหาลัยในการจัดการหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน งานวิจัยเกี่ยวกับความ
พรอมดานภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนเปน
ตน นอกจากนี้ยังมีการริเริ่มโครงการความรวมมือตางๆ กั บมหาวิท ยาลัยในตางประเทศ เชน การจัดทํ า MOU ระหวาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน ซึ่งความพยายามเหลานี้
สะทอนใหเห็นถึงความตื่นตัวในการพัฒนาทั้งในดานตัวองคกรและดานการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาใหเกิดความพรอมตอ
การเขาสูประชาคมอาเซียน อยางไรก็ดีขอสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจากการเปนหนวยงานทางดาน
การศึกษา คือ การผลิตบัณ ฑิตใหมีความสามารถสอดคลองกับสถานการณ ในปจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมี แนวทางการผลิต
บัณฑิตโดยกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตผูจ บการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยเนนการเปน “บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ กลาวคือ บัณฑิต
ถูกคาดหวังใหเปนผูมีทักษะชํานาญดานเทคโนโลยีพรอมทั้ งนี้ยังมีความสามารถดานการลงมือปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง
เหมาะสมตามศาสตรที่เรียนมา อยางไรก็ตามพบวาธรรมชาติของผูที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมี
ความแตกตางหลากหลายทั้งในสวนขององคความรู ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม หรือแมกระทั่งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
องคประกอบเหลานี้ลวนแลวแตสงผลตอการจัดการเรียนการสอนใหมีผลสัมฤทธิ์สอดคล องกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ทั้งสิ้นซึ่งขอมูลสวนนี้ยังไมไดรับการศึกษา ดวยเหตุนี้เองจึงเปนที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งมีความตองการศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเชื่อมโยงเขากับการสงเสริมใหนักศึกษา
สามารถจบไปและสามารถแขงขันในตลาดแรงงานที่เปดกวางไดตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
2. เพื่อศึกษาทักษะที่สอดแทรกในการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาสามารถแขงขันในตลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียนของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ งนี้ ใช ร ะเบี ย บวิ ธี วิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางจั ด การเรี ย นการสอนของคณาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาใหสามารถแขงขันในตลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียน โดยกําหนดเครื่องมือวิจัยเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยสรางแบบสังเกตกําหนด
หัวขอคือ สภาพหองเรียน จํานวนนักศึกษาในหองเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และปฏิสัมพันธระหวางอาจารยและ
นักศึกษา เพื่ อนํามาประกอบเป นขอมูลกับ การสัมภาษณ เชิงลึก กลุมตัวอยางเปนอาจารยผูสอนทั้ง 5 คณะที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลา อันประกอบไปดวยคณะศิลปศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะละ 3 ทานโดยการเลือกตัวอยาง
แบบจําเพาะเจาะจง (purposive sampling) วิธีการดําเนินการผูวิจัยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและนํามาสู
การพัฒ นาแนวคําถามของแบบสัมภาษณเชิงลึก แนวคําถามสัมภาษณ ปลายเปดเพื่อสอบถามผูสอนเกี่ยวกับความคิดเห็น
วิธีการสอน การประเมินผลและแนวทางการพัฒนาทักษะของนักศึกษาเพื่อใหสามารถนําไปสูการแขงขันในตลาดแรงงานของ
ประชาคมอาเซียนได ในการนี้ ผูวิจัยดํ าเนิ นการสั มภาษณ เชิงลึกด วยตัวเองเพื่อ เก็ บ รวบรวมขอ มูล และความคิดเห็ น จาก
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คณาจารยในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก พิจารณาความ
สอดคลองของเนื้อหาประเด็นสําคัญ ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล และใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) มา
วิเคราะหการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่จะนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาใหสามารถ
เปนแรงงานที่มีทักษะและแขงขันกับความทาทายในตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนได
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในแตละ
คณะมีความแตกตางกันไปตามธรรมชาติของศาสตรตางๆ อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยมีการกําหนดอัตลักษณของนักศึกษาซึ่งถือ
เปนเปาหมายรวมกันของการผลิตบัณฑิตนั่นคือ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตรที่เลาเรียน ทั้งนี้ยัง
มุงเนน ใหบั ณ ฑิ ต เป นผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดวย ซึ่งสามารถอธิบ ายแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1.วิธีการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยแตละคณะแบงได 2 กลุมดังนี้
1.1 คณะที่จัดการเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
และคณะวิศวกรรมศาสตร
การใช แ นวคิ ด การเรี ย นรู แ บบ STEM ศึ ก ษา (มาจากตั ว ย อ S หมายถึ ง Science T หมายถึ ง Technology E
หมายถึง Engineer และ M หมายถึง Mathematics) ซึ่งมีคณาจารยในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นํามาใช
จัดการศึกษา โดยเทคนิควิธีนอี้ าจารยในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ไดรับการอบรม STEM ริเริ่มนําเอาวิธีการ
นี้เขามาชวยในการดึงศักยภาพและความถนัดของนักศึกษา ซึ่งผลลัพธพบวาไดชวยดึงความสนใจของนักศึกษาไดเปนอยางดี
เพราะการเรียนการสอนตามแนวคิด STEM เหมาะสมกับนักศึกษาในยุคปจจุบันที่โลกของเทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมาก
อีกทั้งเทคโนโลยียังมีความสัมพันธกับศาสตรทั้ง 4 ดานของ STEM ซึ่งผูสอนมีการวางแผนการสอนประกอบกับสิ่งแวดลอม
สื่อ วัสดุอุปกรณตาง ๆ มีการใชโครงงานในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ผูสอนยังสงเสริมใหนักศึกษาเลือกหัวขอที่
สนใจในการทําโครงงานเองบนพื้นฐานของการแกปญหาใดปญหาหนึ่ง โดยเฉพาะในรายวิชาทางดานการปฏิบัติการ ทั้งนี้นี้ใน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีการเนนการคิดคนสรางนวัตกรรมของนักศึกษาในโครงงานตางๆ ควบคูไปกับการ
ทํางานวิจัยซึ่งเปนผลประจักษผานการนําเอานวัตกรรมของนักศึกษาสงประกวดในเวทีการแขงขันวิชาการตางๆ สวนอาจารย
ในคณะวิศวกรรมศาสตร เนนการเรียนการสอนที่เนนพัฒนาทักษะชาง เทคโนโลยี ทักษะการคนควาแบบวิทยาศาสตรและ
ทักษะการคิดคํานวณ ซึ่งมีความสําคัญอยางมากกับวิศวกรในทุกๆ สาขาวิชา และสอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ
STEM เชนกัน ทั้งนี้อาจารยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มีการเนนการ
ประเมินผลการศึกษาผานชิ้นงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายทั้งในรูปแบบผลงานกลุมและผลงานเดี่ยว เพื่อชวยในการหลอ
หลอมใหนักศึกษามีความตื่นตัวและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยูเสมอ สวนการประเมินชิ้นงานเปนกลุมเพื่อชวยสงเสริมเจต
คติดานการทํางานเปนทีมใหกับนักศึกษา
ขอดีของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการจัดการเรียนรู STEM คือ การสรางใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
กระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรูดวยตัวเองมากขึ้น ในสวนของขอเสียเนื่องดวยธรรมชาติของนักศึกษาที่เขามาเรียน
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพื้นฐานองคความรูเดิมที่แตกตางกันอยางมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย มีนักศึกษาที่จบการศึกษาสายอาชีวะ (ปวช.) และสายสามัญเขามาเรียนตอในระดับอุดมศึกษารวมกัน
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางสวนซึ่งเปนผูมีภูมิลําเนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งสวนใหญจบการศึกษาจากโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลาม ทําใหพื้นความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักศึกษามีความแตกตางกันอยางมาก รวมถึงจํานวนของ
นักศึกษาโดยเฉพาะในหองเรียนที่มีขนาดใหญเกินไป การจัดการเรียนรูตามแนว STEM ศึกษาจะทําใหนักศึกษาบางสวนไมมี
สวนรวมและผูสอนเองไมสามารถแนะนําใหคําปรึกษาไดอยางทั่วถึง
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1.2 คณะที่จัดการเรียนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลป
ศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ
ในสวนของการจัดการเรียนการสอนในคณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะศิลปศาสตร และคณะบริหารธุรกิจมีการเนน
นําเอาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) มาใช โดยวิธีการนี้สอดคลองและเหมาะสมกับ
รายวิชาตางๆ ที่จัดสอน เชน ในคณะสถาปตยกรรมศาสตรโดยเฉพาะในวิชาดานการออกแบบที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรค
ของนักศึกษา นักศึกษาไดมีโอกาสรวมกันระดมความคิดในการแกไขปญหาหรือสรางสรรคผลงานหนึ่งๆ ผานโครงงานที่ไดรับ
มอบหมาย อีกทั้งในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตรที่โดดเดนคือ การเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดทําโครงการตางๆ รวมกับคณาจารย และดวยวิธีนี้จึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถเขาใจบรรยากาศการทํางานจริงได
ตั้งแตยังศึกษาอยู สวนในคณะศิลปศาสตร โดยเฉพาะสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว มีการจัดการเรียนการสอนซึ่งเนน
โครงงานการฝกปฏิบัติการทางวิชาชีพดานการโรงแรม ทองเที่ยว โดยมุงเนนใหนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติที่เปนเลิศและที่
น าสนใจคื อ มี ก ารมอบหมายโครงงานแสดงผลงานของนั ก ศึ ก ษา เช น โครงงานการออกแบบโต ะ อาหาร โครงงานการ
ปฏิบัติการของสาขาการโรงแรม และโครงงานการแสดงโครงงานนิทรรศการการทองเที่ยวของนักศึกษาสาขาการทองเที่ยว
ซึ่งการมอบหมายงานเปนโครงงานเหลานี้ นักศึกษามีอิสระในการคิดสรางสรรคและออกแบบผลงาน สวนผูสอนมีหนาที่เปนผู
แนะนําและใหคําปรึกษา สวนในคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการบัญชีมีการเนนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติผานโครงงานโดย
นําเอาประสบการณใกลตวั ของนักศึกษาเขามาประยุกตใช เชน ผูสอนพบวาในนักศึกษาในสาขาการเงินจํานวนมากมีผูปกครอง
ประกอบกิจการสวนตัว ผูสอนจึงมอบหมายงานใหนักศึกษาจัดทําบัญชีตนทุนของกิจการครอบครัวของนักศึกษาเองและนํามา
เสนอเปนโครงงานในชั้นเรียน ซึ่งวิธีการนี้ผูสอนเนนย้ําวาชวยเสริมทักษะการคิดคํานวณใหนักศึกษาไดเปนอยางดี อีกทั้งการหา
ขอมูลของสถานประกอบการหรือกิจการตางๆ ทําไดงาย และนักศึกษามีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม สงผลใหจากเดิม
ที่วิชาเกี่ยวกับการคํานวณเปนวิชาที่ยากและนาเบื่อ แตดวยวิธีการนี้ ไดสรางความสนใจใหกับผูเรียนมากขึ้น สะทอนจาก
ผูเรียนวาเนื้อหามีความใกลตัวและหาขอมูลไดสะดวก ในสวนการประเมินผลการศึกษา วิธีการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน
ผูสอนใชการประเมินผานชิ้นงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายทั้งในรูปแบบผลงานกลุมและผลงานเดี่ยว โดยเนนการใหนักศึกษา
ไดฝกปฏิบัติจริงและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยูเสมอ ใหอิสระในสิ่งที่นักศึกษาสนใจควบคูกับการสรางความภาคภูมิใจใหกับ
นักศึกษาผานกิจกรรมที่อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวม
ขอดีของการของการจัดการเรียนรูโดยวิธีการใชโครงงานเปนฐาน คือ นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงและในบางสาขาวิชา
เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเขามามีสวนรวมในโครงงานซึ่งชวยใหนักศึกษาไดฝกประสบการณจริง เรียนรูผิดถูกดวยตัวเอง
โดยมีคณาจารยทําหนาที่เหมือนเปนผูชี้แนะ (Coaching) การสอน ซึ่งผูเรียนสะทอนวาชวยใหตนเองมีทักษะทางดานการ
ปฏิบัติมากขึ้นและเปนจุดแข็งในศักยภาพของตัวเอง สวนขอเสียคือ ผูสอนตองใชระยะเวลายาวนานในการใหคําปรึกษา และ
การตรวจชิ้นงานตางๆ ซึ่งแตกตางจากการจัดการศึกษาโดยใชวิธีบรรยายหรืออภิปรายในหองเรียน นอกจากนี้ในการฝกทักษะ
ปฏิบัติมีความจําเปนตองใชวัสดุอุปกรณตางๆ ซึ่งทําใหมีตนทุนคาใชจายที่สูงในการนําเอาวัสดุอุปกรณตางๆ มาใชฝกปฏิบัติ
2. ทักษะที่สอดแทรกในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาใหสามารถแขงขันในตลาดแรงงานอาเซียน
จากผลการวิจัยพบวา คณาจารยในคณะตางๆ จัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จําเปนเมื่อมี
การรวมกลุมประชาคมอาเซียน โดยสรุปไดดังนี้
2.1 ทักษะการปฏิบัติการและการใชเทคโนโลยี เกิดจากประสบการณของผูสอนที่พบวา การจัดการ
ศึกษาที่เนนให ผูเรียนฝกปฏิบัติ สามารถชวยใหเกิดการเรียนรูที่เร็วขึ้นเพราะวิธีนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลียนแบบ
ทักษะ ฝกหัดทักษะนั้นดวยสถานการณจริงและสถานการณจําลอง ซึ่งทักษะการปฏิบัตินี้ผูสอนมีทัศนคติที่เล็งเห็นวามีความ
สอดคล อ งกั บ ทั ก ษะแรงงานทั้ งภายในและภายนอกประเทศต อ งการ อี ก ทั้ งยั งเป น ปณิ ธานของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งมี ค วาม
จําเปนตองพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกัน สวนทักษะทางดานเทคโนโลยีซึ่งผูสอนเสนอวา ในตลาดแรงงานปจจุบันการเพิ่ม
ผลผลิตของสินคาลวนแลวแตตองพึ่งพาเทคโนโลยีทั้งสิ้น ดังนั้นนักศึกษาไมวาจะเปนนักศึกษาในศาสตรใดควรไดรับการพัฒนา
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องคความรูดานเทคโนโลยี ซึ่งแนวทางของคณาจารยที่ปรากฏ เชน คณาจารยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สนับสนุนใหนักศึกษาคิดคนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตางๆ ควบคูไปกับการทํางานวิจัย และคณาจารยในคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร สงเสริมใหนักศึกษาทําโครงงานรวมกับอาจารยซึ่งเปนผลงานทางวิชาการและผลงานที่สามารถตอยอดเปนเชิงพาณิชย
ได เชน โครงงานออกแบบอาคารประหยัดพลังงานเปนตน
2.2 ทักษะดานภาษาอังกฤษ ถือเปนทักษะสําคัญซึ่งประชาคมอาเซียนเองไดกําหนดภาษาอังกฤษใหเปน
ภาษาที่ใชรวมกันในประชาคม อยางไรก็ดีคณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยยังมีขอจํากัดในการออกแบบ
การเรียนการสอนที่สอดแทรกทักษะภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตามจากการวิจัยพบวามีความพยายามในการนําเอาภาษาอังกฤษ
ใชในการเรียนการสอน เชน ในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น และสิ่งทอ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมอบหมายงานใหนักศึกษา
ออกแบบเสื้อผาและบรรยายองคประกอบของเสื้อผาชุดตางๆ เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด และสาขาสถาปตยกรรมและผังเมือง
ในรายวิชาการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานมีการใชภาษาอังกฤษทั้งหมดในใบงาน อยางไรก็ดีผูสอนเสนอแนะวาในสวน
ของใบงานที่เปนภาษาอังกฤษจะตองมีขนาดสั้นกระชับ เพื่อใหนักศึกษาไมเบื่อหนาย นอกจากนี้ขอจํากัดของการนําเอา
ภาษาอังกฤษเขามาใชในการเรียนการสอน คือคณาจารยไมทราบองคความรูเกี่ยวกับอาเซียนอื่นๆ ที่จะสามารถประยุกต
สอดแทรกเขาสูบทเรียนไดนอกเหนือไปจากทักษะภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตามทักษะภาษาอื่นๆ ยังถูกนํามาใชในการเรียนการ
สอน เชน ในคณะศิลปศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว เพื่อเปน
การเพิ่มทักษะความชํานาญใหกับนักศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถใหนักศึกษาเมื่อเขาสูตลาดแรงงาน สวนภาษาอื่นๆ เชน
ภาษามลายู จัดการศึกษาในหมวดการศึกษาทั่วไปเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียน แตปจจุบันมีนักศึกษาสนใจศึกษา
จํานวนไมมากนัก

ภาพที่ 1 ผลงานของนักศึกษาใชภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 2 ใบงานที่ใชภาษาอังกฤษทั้งหมดโดย

ในการบรรยายสวนประกอบของเสื้อผา

มีเนื้อหาขนาดไมยาวมากจนเกินไป

2.3 ทักษะทางสังคมดานมนุษยสัมพันธและการอยูรวมกับผูอื่น จากการสัมภาษณคณาจารยพบวาทักษะดาน
มนุษยสัมพันธและการอยูรวมกันกับผูอื่นเปนทักษะที่คณาจารยไดสอดแทรกเขา ไปใชในการเรียนการสอน เนื่องจากโดย
ธรรมชาติของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เอง มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งมาจากสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งนักศึกษาเหลานี้มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางออกไป การจัดการเรียนการสอนของคณาจารยจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการเสริมสรางทักษะทางดานมนุษยสัมพันธและการอยูรวมกันกับผูอื่นที่มีวัฒนธรรมความเชื่ อแตกตาง
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หลากหลาย ดังที่ ศิริพันธ ศิริพันธุ (2557) เสนอแนะวาในการจัดการศึกษามีความจําเปนตองสงเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรม
ใหกับนักศึกษาเพื่อประโยชนแกนักศึกษาเกิดความตระหนักและสามารถอยูในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได
นอกจากนี้ คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เล็งเห็นวา การเปดประชาคมอาเซียนแรงงานที่มีทักษะ
สามารถเดินทางไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนไดอยางเสรี ดังนั้นนอกจากทักษะทางการทํางานแลว ทักษะทางสังคมจึง
จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมและวั ฒนธรรมที่แตกตางกัน ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการใช
โครงงานเปนฐาน จึงเปนการสรางเสริมคุณลักษณะที่ดีของการทํางานเปนทีมและการทํางานกับผูอื่น นอกจากนี้คณาจารยยัง
สนับสนุนโครงการตางๆ ใหนักศึกษาไดเขารวมเพื่อเปนการเปดโลกทัศน เชน คณะสถาปตยกรรมศาสตรสนับสนุนใหนักศึกษา
ไปโครงการแลกเปลี่ยนในตางประเทศและสนับสนุนใหนักศึกษาไปฝกงานยังตางประเทศ เชน สิงคโปรและมาเลเซีย สวนคณะ
ศิลปศาสตรจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาไทยและนักศึกษาจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน
อภิปรายผล
ปรัชญาของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้นไดยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ซึ่งจากการวิจัย สามารถวิเคราะหการจัดการศึกษาของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจําแนกไดดังนี้
การวิเคราะหผูสอน
การเรียนการสอนตองจัดใหเหมาะกับผูเรียน ดังนั้นผูสอนมีหนาที่ในการออกแบบการเรียนการสอนที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความเขาใจคุณลักษณะของผูเรียน จากการวิจัยวิเคราะหไดวา คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรียนรู
จากประสบการณ การสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของนักศึกษา โดยเฉพาะทราบถึงพื้นฐานองคความรูของนักศึกษาที่มีความ
แตกตางอยางมาก ซึ่งเปนผลมามหาวิทยาลัยเปนเปาหมายของการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นของนักศึกษาที่จบการศึกษาใน
ระดับ ปวช. และนักศึกษาที่จบการศึกษาสายสามัญ ผูสอนเองจึงตองออกแบบกลยุทธการสอนวิธีการถายทอดและการฝก
ทักษะใหสอดคลองครอบคลุมและเปนประโยชนกับนักศึกษาทั้งหมดไมวาจะเปนสื่อการเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนรู ซึ่ง
แนวทางการจัดกาเรียนการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้ง 5 คณะซึ่งมีการใชแนวคิดแบบ
STEM ศึ ก ษาและการใช โครงงานเป น ฐาน แสดงให เห็ น ว า ผู ส อนมี ค วามตื่ น ตั ว ในการสร า งการเรี ย นรู ให กั บ นั ก ศึ ก ษา
เชนเดียวกับที่ พรทิพย ศิริภัทราชัย (2556) ไดเสนอแนะไววาแนวโนมการจัดการศึกษาจําเปนตองบูรณาการทั้งดานศาตร
ตางๆ และบูรณาการในหองเรียนและชีวิตจริงทําใหการเรียนนั้นมีความหมายตอผูเรียน การจัดการศึกษาตามแนวคิดการจัด
การศึกษาแบบ STEM ผูสอนจึงมีสวนสําคัญอยางมากตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ของผูเรียน สวน Gulimzhan Zhylkybay
(2014) ไดเนนย้ําถึงคุณประโยชนของการใชโครงงานเปนฐานเพื่อการเรียนรูวา วิธีการนี้สรางใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน
ในการคิดและเปนการสรางเสริมความสามารถของบุคคล
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมการเรียนรู
ลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดลอมและสภาพสังคมเปนบริบทการเรียนรูทเี่ ปนสิ่งเราภายนอก และแรงจูงใจเปนสิ่ง
เราภายในตัวผูเ รียนซึ่งจะกระตุนการแสดงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน สิ่งแวดลอมการเรียนรูท ี่คณาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดจดั ขึน้ นั้นเนนผานทางกิจกรรม โครงงาน และการฝกปฏิบตั ิจริงไดแก
1) สิ่งแวดลอมภายนอกที่ เปน บริบ ทในการเรียนรูเชน ห องเรียนซึ่งเปนห องปฏิ บัติการ มีการจัด เตรียมอุปกรณ
เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และมีการจัดหาแหลงเรียนรูตาง ๆทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชนใกลเคียง
เชน อุทยานการเรียนรูนครสงขลา ซึ่งอํานวยความสะดวกใหคณาจารยสามารถจัดการเรียนรูใหนักศึกษาได
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2) สภาพทางสังคมหรือบริบททางสังคม คณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดจัดการเรียนรูผาน
โครงงานซึ่งอาศัยความรวมมือจากชุมชนภายนอก ไดแก การจัดโครงการเรียนรูวัฒนธรรมกระเบื้องดินเผาสงขลา ของคณะ
ศิลปศาสตร
3) การสนับสนุนการเรียนรูจากผูเกี่ยวของในระดับมหาวิทยาลัย มีกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยจัดโครงการแลกเปลีย่ นคณาจารยและแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศซึ่งไดทํา MOU รวมกัน
เพื่อเปนชองทางในการสนับสนุนทั้งคณาจารยและนักศึกษาในการสรางประสบการณใหม และเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาการทาง
เทคโนโลยีของประเทศตางๆ พรอมทั้งเรียนรูสังคมและวัฒนธรรมของตางประเทศอีกดวย ในระดับรองลงมาคือ ระดับคณะมี
ผูบ ริห ารของคณะวิศ วกรรมศาสตร คณะบริ ห ารธุรกิ จ และคณะศิ ล ปศาสตร เล็ งเห็ น ความสํ าคั ญ ในการจัด จางอาจารย
ชาวตางชาติเขามาสอนรวมกับคณาจารยชาวไทย ในทางหนึ่งเพื่อเปนประโยชนแกนักศึกษาใหสามารถปรับตัว คุนเคยกับ
อาจารยชาวตางชาติและสนับสนุนการเรียนการสอนที่ใชภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
การวิเคราะหงานเพื่อการเรียนรู
คณาจารยมีการกําหนดเปาหมายการเรียนรูผานงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษา ประกอบดวยเปาหมาย
การเรียนรูในระดับ รายวิชา เป าหมายการเรียนรูระดับ หน วยการเรีย นรู และเปาหมายการเรียนรูระดั บบทเรียน ซึ่งเป น
มาตรฐานการเรียนรูจะบอกเปาหมายการเรียนรูไวแบบกวาง ทําใหผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายการเรียนรูไดตามศักยภาพ
นอกจากนี้ยังมีการระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติไดรวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐาน
การเรียนรูของนักศึกษา ตัวชี้วัดมีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรมสามารถนําไปใชในการกําหนดเนื้อหา จัดทํา
หนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอนและเปนเกณฑสําหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียนได
สรุปผลการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพใหนักศึกษาสามารถแขงขันในตลาดแรงงานที่เปดกวางขึ้นจากการ
เกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนนั้น ถือเปนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยตาง ๆ กลุมคณาจารยของมหาวิทยาลัยจึงถือเปน
ปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการชวยพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติที่มีศักยภาพแขงขันในตลาดแรงงาน ซึ่งจากการ
วิจัยสรุปไดวา แนวทางการจัดการศึกษาของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพบวา 1. วิธีการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารยทั้ง 5 คณะแบงเปน 2 กลุมคือ 1.1 คณะที่จัดการเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร มีการปรับเอาแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ STEM เขามาใช
เชน การสรางการเรียนรูโดยเนนการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชโครงงานเปนฐานในการจัดการเรียนรู
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง 1.2 คณะที่จัดการเรียนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเนนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการใชโครงงานเปนฐาน และสรางการเรียนรู
ผานกิจกรรมที่สอดแทรกในโครงงานเพื่อเนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะปฏิบัติจริงและเรียนรูจากการทดลองปฏิบัติ เอง สวน
ผูสอนเปนคนแนะแนวทาง 2. แนวทางการพัฒนาทักษะของนักศึกษาซึ่งทางคณาจารยไดสอดแทรกไวในการเรียนการสอน
สรุปเปนทักษะสําคัญ ดังนี้ 2.1 ทักษะการปฏิบัติการและการใชเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของอัตลักษณ
มหาวิทยาลัย 2.2 ทักษะดานภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกสอดแทรกไวในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยทั้ง 5 คณะเพื่อเปน
การเสริมใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชเมื่อเกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในกลุมประชาคมอาเซียน 2.3 ทักษะทาง
สังคมดานมนุษยสัมพันธและการอยูรวมกับผูอื่น กลาวโดยสรุปจากการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม
ซึ่งจากการวิจัยสะทอนใหเห็นวาในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนมีความสําคัญอยางยิ่งและในกระบวนการนี้ หากผูสอนมี
การจัดเตรียมแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เขมแข็ง มีการเพิ่มเติมทักษะตางๆ ที่จําเปนเขาสูกระบวนการเรียนการสอน
จะสามารถนําไปสูศักยภาพของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น นําไปสูการเตรียมพรอมใหนักศึกษาสามารถเขาสูตลาดแรงงานในระดับ
อาเซียนและสามารถแขงขันกับแรงงานของประเทศอื่นๆ ไดตอไป
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ขอเสนอแนะเพื่อการนําเอางานวิจัยไปใชประโยชน
1. การจัดการศึกษาโดยใชงานกลุมสงเสริมใหในกลุมมีคนเกงและคนออนอยูดวยกัน เพื่อชวยเหลืองานซึ่งกันและกัน
เปนแนวทางการจัดการศึกษาที่คนพบใหมจากงานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากธรรมชาติของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลมีความหลากหลายเปนอยางมาก ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนดังกลาวในทาง
วิชาการเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําไปใชตอไป
2. ควรมีการเพิ่มความรูความสามารถและการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษให แกนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและพัฒนาทักษะในการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ
พรอมทั้งวัดความรู ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษอยางจริงจังใหกับนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี และเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย
3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับใหมีทักษะในการปฏิบัติงานระดับสากล เพื่อเสริมสรางและ
พั ฒ นาทั กษะ ความรูความเขาใจในการบริ ห ารงานเพื่ อพั ฒ นาความสามารถของนั กศึ กษา คณาจารย และแนวทางการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยใหสามารถปรับตัว ตอบสนองเทาทันกับสภาพแวดลอม และการเขาสูประชาคมอาเซียน
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน และเพื่อพัฒนากลยุทธการแขงขันธุรกิจขนาดยอม(SMEs) ราน
จันทรสุวรรณ โมจิ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก
แบบกึ่งโครงสราง กลุมตัวอยางจํานวน 20 คน วิเคราะหคุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ซึ่งเปนบริบทภายใน โดย
ใชแบบจําลอง PRIMO-F และวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยภายนอก โดยใชแบบจําลอง PEST Analysis และ SWOT
Analysis ผลการวิจัย พบวา ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม (SMEs) ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายใน
ไดแก ดานบุคคล มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑคอนขางสูง ดานทรัพยากรจะ
เขมงวดเรื่องการเลือกใชวัสดุอุปกรณ ดานนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค เปนที่ยอมรับดานความคิดสรางสรรค ทั้งในดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑดั้งเดิมหรือตนตําหรับ ดานการตลาด ไดขยายชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑสินคาในชองทางอื่น ๆ
นอกเหนือจากการจัดจําหนายหนาราน ดานการดําเนินการ ใชการปนดวยมือ ยังคงการผลิตดวยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไมใช
สารกันบู ดจึงทํ าให เปนขนมปลอดสารกั นบูด เปน ขนมที่สดใหมทุ กวัน ที่สามารถเก็บ ไดนานถึง 15 วัน ดานการเงิน เมื่ อ
พิจารณาดานการเงิน พบวา ความผันผวนทางการเมืองที่ผานมาไดสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึน้
แตยังคงจําหนายในราคาเดิม ทําใหทางรานหาวิธีการลดตนทุนการผลิตใหนอยที่สุด ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก
P ดานการเมือง จะไดรับผลกระทบจากความผันผวนทางการเมือง แตการที่รัฐบาลไดกําหนดแนวนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในการเขารวมโครงการดังกลาว E ดานเศรษฐกิจ การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศอาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม การเปนผูประกอบการในทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ทําใหมีความรู
ความเขาใจในสังคมวัฒนธรรมการบริโภคของชาวจังหวัดนครสวรรคเปนอยางดี T ดานเทคโนโลยี ไดปรับปรุงพัฒนาสินคา
และผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาที่มีความหลากหลายมากขึ้น และผลการจัดทํากลยุทธ
การพัฒนาศักยภาพการแขงขัน พบวา กลยุทธ SO ผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพื่อใหลูกคามั่นใจในสินคาวาปลอดภัย ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพ ขยายสินคาใหเปนที่รูจักของลูกคาในพื้นที่ตาง ๆ กลยุทธ WO การนําเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มกําลังการผลิต
กลยุทธ ST การเลือกใชบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพสามารถที่จะคงสภาพของคุณภาพสินคาไวไดนานยิ่งขึ้น กลยุทธ WT การ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาเกิดความความพึงพอใจในสินคาและบริการในระยะยาว
คําสําคัญ : กลยุทธการแขงขัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โมจิ นครสวรรค
Abstract
The purpose of this study were to investigate the operational SMEs condition and to develop the
competitive strategy of Chan Suwan Mochi in Amphoe Mueang Nakhonsawan by Qualitative research
method by documentary study and Se-mi constructor in-depth interviews 20 people’s participants
analyzed the characteristics of SMEs entrepreneurs. Using PRIMO-F model and external environment
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analysis. Using PEST Analysis and SWOT Analysis. The result of the study shown that, 1 result of the
operational SMEs condition 1.1 the internal condition, Personal; they have high knowledge and skill for
products development. Resource; strict at using innovation and creativity, Innovative; original products
development, Marketing; not only sales in the shop but also in another way, Operation; still made by
hand and use the natural ingredient, fresh, no preservative and can keep for 15 days, Financial; political
changing effect to business, cost so high but price still the same so Chan Suwan have to find to reduce
the cost. 1.2 the external condition, Political; has some effects but the government support for the SMEs
business, Economic; decelerate of Thai economic effect to the business, Social & Culture; Chan Suwan is
a local business so it is an advantage for them to know the social and culture of local customer,
Technology; improvement and development the products in order to satisfy the customer expectation. 2
the result of competition strategy development found that SO strategy produce the high quality products
and customer believe that not harmful to their health, promote the products to other customer. WO
strategy use the new technology to increase the production. ST strategy use the good quality of packaging
to preserve the products. WT strategy continuous improvement of knowledge and skills to create
sustainable customer loyalty.
Keywords : competitive strategy, small and medium enterprise (SMEs), mochi, Nakhon Sawan
บทนํา
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (คณะกรรม สสว.) ไดเห็นชอบใหจัดสรรเงินกองทุนขของ
สสว.เพื่อการฟนฟูผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เสริมสรางพัฒนาผูประกอบการภายใตงบบูรณาการป 2560 เปน
วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,256 ลานบาท ทั้งนี้ รัฐบาลตองการเรงกระตุน เรงสราง “นักรบเศรษฐกิจ” หนาใหม ผลักดันโครงการ"
GEF-UNIDO Cleantech Programmed for SMEs in Thailand" เพื่อเปนแหลงทุนสงเสริมวิจัยพัฒนา SMEs กลุมเริ่มตน
หรือ Startup เพื่อสนับสนุนใหคิดคนนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสะอาด โดยเปนเงินทุนรวมระหวางระหวางกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก 2 ลานดอลลารสหรัฐฯ กับรัฐบาลไทย 4 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในรูปแบบเครดิต หรืออุปกรณ โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของ
แผนงานสรางผูประกอบการเทคโนโลยีใหม ในเปาหมาย 1 ตําบล 1 SMEs ซึ่งในภาพรวมรัฐบาลจะจัดตั้ง “National Startup
Center” ขึ้นมา เพื่อผลักดันใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุน ทั้งในและตางประเทศ เพื่อขยายธุรกิจและตลาด เปนการ
สรางความเขมแข็งจากภายในอยางเปนรูปธรรม (ฐานเศรษฐกิจ , 2560) รวมถึงการใหความรูและขอมูลตาง ๆ ที่จะพัฒนา
ผูประกอบการรุนใหม และ SMEs ทั้งหลายไดมีโอกาส ปรับรื้อระบบการดําเนินธุรกิจใหฟนตัว รวมพลัง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เปลี่ยนประเทศไทยตามยุทธศาสตร 20 ป กาวสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลวมีความมั่นคงในทุกดานพัฒนาประเทศสูความ
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” SMEs ยุคใหมตองมีแนวคิดในการปรับตัวเพื่อใหทันตอการแขงขัน แมจะทําธุรกิจในประเทศ ก็ตอง
ปรับปรุงรูปแบบการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งทางดานหนวยงานภาครัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย และภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับสถานการณ
ของอาเซียนและตลาดโลก จัดตั้งศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Service Center : BSC) ทั้งในสวนกลาง 2 แหง
และภาค 11 ศู นย เพื่ อ เชื่อ มโยง ส งเสริม และสรางความเชื่อ มั่น ให กับ กลุม SMEs แม วาสถานการณ ท างด านการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและตางประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ดังนั้น การที่รัฐบาลจะสงเสริมพัฒนากลุม SMEs ให
เกิดความเขมแข็งสู Thailand 4.0 จําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการดําเนินธุรกิจ มีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มา
เชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจใหเปนระบบ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานที่มุงเนนการสรางสรรคนวัตกรรมในลักษณะเปน
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Digital Services ที่ มี ก ารสร า งคุ ณ ค า (Value Creation) จากสิ น ค า และบริ ก าร พั ฒ นาการผลิ ต และการบริ ก ารให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความตองการของลูกคาและผูบริโภคไดจริง เพิ่มโอการทางการตลาดกับกลุม SMEs
ในการขยายชองทางจําหนายสินคาไปยังตลาดตางประเทศมากที่สุด (ไทยรัฐ, 2559)
รานจันทรสุวรรณ โมจิ กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 ที่ชาวจังหวัดนครสวรรค และนักทองเที่ยวตางนิยมรับประทานและซื้อ
เปนของฝากของขวัญใหญาติมิตร และเพื่อนสนิทกันอยางกวางขวาง โดยรานจันทรสุวรรณ โมจิ จะทําขนมโมจิที่ใชสูตรแบบ
โบราณเพื่อสุขภาพ จะปลอดสารกันบูดและสารเคมีที่เจือปนในรูปของสารกันบูด จึงทําใหผลิตภัณฑรานจันทรสุวรรณ มีความ
สด ความสะอาด ปลอดสารพิษ และความปลอดภัย ตอผูบริโภค (จันทรสุวรรณโมจิ. com, 2013) อยางไรก็ตาม ยังคงพบ
สภาพปญหาในการดําเนินธุรกิจของรานจันทรสุวรรณ โมจิ ดังนี้ 1) การแขงขันทางดานการตลาดของ SMEs ประเภทเดียวกัน
กับรานจันทรสุวรรณ โมจิ คอนขางสูง มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนากลยุทธทางการตลาด โดยขยายไปสูกลุมคาปลีกที่มาซื้อ
สินคาไปจําหนายตอกลุมนักทองเที่ยวและตลาดยามค่ําคืน หรือ Night Bursar ทําใหการแขงขันทางการตลาดเขมขนมาก
ยิ่งขึ้น, 2) ปญหาดานระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ เนื่องจากสวนประกอบผลิตภัณฑขนมโมจิที่เปนเปลือกนอก (crust)
หุมสวนไส (filling) มีคา Water Activity สูง ซึ่งแบคทีเรียเกือบทุกชนิดไมสามารถเจริญเติบโตไดที่คา Water Activity ต่ํากวา
0.9 และราสวนใหญจะไมเจริญเติบโตที่คา Water Activity ต่ํากวา 0.7 คา Water Activity จึงมีผลโดยตรงตอการกําหนด
อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑขนมโมจิ และผลิตภัณฑอื่น ๆ (ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2546), 3) ปญหา
ความสม่ําเสมอและเทาเทียมกันในคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการในทุกสาขา และ 4) การกําหนดกลยุทธในการพัฒนา
ผลิตภั ณ ฑ ให มีคุณ ภาพตามมาตรฐานที่ กําหนด ซึ่งการกระทําดังกลาวถือเป นความรับผิดชอบอยางหนึ่งของผูผลิตที่ควร
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสําคัญ ดังนั้น การศึกษาสภาพการดําเนินงานและการพัฒนากลยุทธการแขงขันราน
จันทรสุวรรณ โมจิ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค จะเปนการวิเคราะหบริบทภายในและภายนอกองคการ ครอบคลุมทั้งมิติ
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี รวมถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน พฤติกรรมของผูบริโภค การจะ
พัฒนา นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ และนวัตกรรมดานการตลาด และนวัตกรรมการบริการ ที่จะชวยใหการดําเนินธุรกิจมีความ
สะดวก รวดเร็ว คลองตัว สามารถพัฒนารูปแบบการจัดจําหนายผลิตภัณฑตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ดี เป นที่
ตองการของตลาด และสามารถแขงขันไดอยางมั่งคง และยั่งยืน

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑรานจันทรสุวรรณโมจิ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
SWOT Analysis
วิเคราะหขอมูลภายในองคการ (ความเปนผูประกอบการ)
PRIMO - F
วิเคราะหขอมูลภายนอกองคการ (สภาพแวดลอม ดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี)
PEST Analysis
จัดทํากลยุทธ TOWS Matrix
(กลยุทธเชิงรุก, กลยุทธเชิงปองกัน, กลยุทธเชิงแกไข และ
กลยุทธเชิงรับ
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากบุคลากร รานจันทร
สุวรรณ โมจิ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 20 คน ประกอบดวยผูประกอบการ 1 คน, ฝายผลิต 5 คน,
ฝ า ยขาย 5 คน และ ฝ า ยบริ ก ารลู ก ค า 9 คน โดยใช แ บบสั ม ภาษณ เชิ ง ลึ ก กึ่ ง โครงสร า ง (Se-mi structure In-depth
interview) ประกอบดวยแนวคําถาม ดังนี้ 1) ประวัติความเปนมาของรานจันทรสุวรรณ โมจิ, 2) ดานการบริหารจัดการและ
การดําเนินการ, 3) ดานผลิตภัณฑ , 4) ดานงบประมาณ, 5) ดานการตลาด, 6) ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 7) ดาน
ปญหาและอุปสรรค นอกจากนี้แลว คณะผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non - participation Observation) ใน
หนวยที่ทํางาน เชน กระบวนการผลิต การจัดสถานที่จําหนายสินคา การใหบริการ และสิ่งแวดลอมในหนวยที่ทํางาน ตลอดจน
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการวิเคราะหขอมูล จากนั้น จึงทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT
Analysis) และวิเคราะหบริบทภายในดวยแบบจําลอง PRIMO-F Analysis และวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกทาง
ธุรกิจดวยแบบจําลอง PEST Analysis ซึ่งการวิเคราะหปจจัยภายในและนอกทั้ง 2 ดาน นี้ เปนการประเมินขีดความสามารถ
และการตอบสนองตอโอกาส และอุปสรรคของรานจันทรสุวรรณ โมจิ
ผลการวิจัย
1.ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม (SMEs) รานจันทรสุวรรณ โมจิ อําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
ผลการศึกษาขอมูลเชิงจุลภาคหรือบริบทภายในองคการ โดยใชแบบจําลอง PRIMO-F Analysis เปนดังนี้
P – People (ดานบุคคล) รานจันทรสุวรรณ โมจิ มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการพัฒนา
ผลิตภัณฑคอนขางสูง โดยเฉพาะของเจาของกิจการที่เปนผูริเริ่มทําขนมโมจิ เจาแรกออกจําหนายในจังหวัดนครสวรรค และได
พัฒนากระบวนการผลิตจนกลายเปนสัญลักษณสําคัญของรานที่ลูกคาและนักทองเที่ยวตางยอมรั บวาขนมโมจิและผลิตภัณฑ
สินคาของรานจันทรสุวรรณ โมจิ มีคุณภาพ สด สะอาด อรอย และถูกหลักอนามัย ประการสําคัญพนักงานจะเอาใจใสดาน
คุณภาพและมาตรฐานในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต โดยทางรานจะผลิตสินคาออกจําหนายเฉพาะวันตอวันเทานั้น
R – Resources (ดานทรัพยากร) รานจันทรสุวรรณ โมจิจะเขมงวดเรื่องการเลือกใชวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งวัตถุดิบในการผลิตขนมโมจิ หรือสินคาอื่น ๆ จะตองไมมีสารกันบูดและสารเคมีที่เจือปนในรูปของสารกันบูด จึงทําใหราน
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จันทรสุวรรณ โมจิ เปนตนตําหรับโมจิปลอดสารพิษ รวมถึงการบรรจุหีบหอที่นําเขาถุงไนลอน (Nylon) ที่สั่งจากประเทศญี่ปุน
มาใชในการบรรจุภัณฑ เปนการสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาซึ่งถือเปนกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางจากคูแขงทางธุรกิจอื่น ๆ
I – Innovations and Ideas (ด า นนวั ต กรรมและความคิ ด สร างสรรค ) สํ า หรั บ ด า นนวั ต กรรมและความคิ ด
สรางสรรค รานจันทรสุวรรณ โมจิ เปนที่ยอมรับดานความคิดสรางสรรค ทั้งในดานการพัฒนาผลิตภัณฑดั้งเดิมหรือตนตําหรับ
(original product) คือ การเปนตนตําหรับขนมโมจิของจังหวัดนครสวรรค และพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
M – Marketing (ดานการตลาด) รานจัน ทรสุ วรรณ โมจิ ไดขยายชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณ ฑ สินคาใน
ชองทางอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดจําหนายหนาราน โดยมีการขยายสาขา การจําหนายทางออนไลน บริการสงทางพัสดุ
ไปรษณีย การออกบูทตามเทศกาลตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ทําใหมีกลุมลูกคาเพิ่มมากขึ้น
O – Operations (ดานการดําเนินการ) รานจันทรสุวรรณโมจิ ผลิตขนมตามตนแบบที่เริ่มตนผลิตมาตั้งแตตอน
เริ่มตนกิจการ ไมไดใชเครื่องจักรขนาดใหญ ใชการปนดวยมือ ยังคงการผลิตดวยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไมใชสารกันบูดจึงทําให
เปนขนมปลอดสารกันบูด เปนขนมที่สดใหมทุกวัน ที่สามารถเก็บไดนานถึง 15 วัน และดวยความตั้งใจที่จะให โมจิของจันทร
สุวรรณโมจิ เปนโมจิขึ้นชื่อและเปนสัญลักษณของฝากของขวัญของชาวเมืองปากน้ําโพจริง ๆ โดยลูกคาที่ตองการรับประทาน
โมจิจะตองเดินทางมาซื้อที่จังหวัดนครสวรรค เทานั้น
F – Finance (ดานการเงิน) เมื่อพิจารณาดานการเงิน พบวา ความผันผวนทางการเมืองที่ผานมาไดสงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจของรานจันทรสุวรรณ โมจิ ทั้งนี้เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทําใหกําลังการซื้อของลูกคาลดลง
ประกอบกับการปรับคาแรงขั้นต่ํา และราคาวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณปรับตัวสูงขึ้น ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น แตยังคงจําหนาย
ในราคาเดิม ทําใหทางรานตองแบกรับอัตราดอกเบี้ย โดยการหาวิธีการลดตนทุนการผลิตจากการลดการสูญเสียและการ
ผิดพลาดจากการบริหารจัดการใหนอยที่สุด
ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกโดยใชแบบจําลอง PEST Analysis เปนดังนี้
P – Political (ดานการเมือง) ถึงแมวาการดําเนินธุรกิจของรานจันทรสุวรรณ โมจิ จะไดรับผลกระทบจากความผัน
ผวนทางการเมือง แตการที่รัฐบาลไดกําหนดแนวนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รัฐบาลตองการเรง
กระตุ น เรง สร าง “นั ก รบเศรษฐกิ จ ” หน า ใหม ผลั ก ดั น โครงการ"GEF-UNIDO Cleantech Programmed for SMEs in
Thailand" เพื่อเปนแหลงทุนสงเสริมวิจัยพัฒนา SMEs กลุมเริ่มตน เพื่อผลักดันใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุน ทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อขยายธุรกิจและตลาด เปนการสรางความเขมแข็ง จึงเปนโอกาสของรานจันทรสุวรรณ โมจิ ในการเขารวม
โครงการดังกลาว เพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีความเขมแข็งและกาวหนามากขึ้น
E – Economic (ดานเศรษฐกิจ) การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ของรานจันทรสุวรรณ โมจิอยูบาง ซึ่งรัฐบาลไดจัดทําแผนการสงเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) กําหนดให“SME
ไทยเติบโต แขงขันไดในระดับสากล เพื่อเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ” ทั้งนี้เพื่อให SME เปนแรงขับเคลื่อน
ประเทศไทยกาวพนกับดักประเทศรายได ปานกลางใหไดภายใน 10 ป สงเสริมใหSME มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ
แบบมืออาชีพ (Smart SME) พัฒนา SME รุนใหมให กาวเขาสูการเปนผูประกอบการที่สรางคุณคา และมูลคา (High Value
Startup)
S = Sociocultural (ดานสังคมวัฒนธรรม) การเปนผูประกอบการในทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ทําใหมีความรู
ความเขาใจในสังคมวัฒนธรรมการบริโภคของชาวจังหวัดนครสวรรคเปนอยางดี
T = Technology (ดานเทคโนโลยี) จากการที่รานจันทรสุวรรณ โมจิ ไดปรับปรุงพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑเพื่อ
ตอบสนองความต อ งการและความคาดหวังของลู กค าที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้น นั้ น ผู ป ระกอบการจํ าเป น ต อ งพึ่ งพา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาผสมผสานกับการใชกําลังคน (Handmade) ประกอบกับเทคโนโลยียังชวยในการแปรรูปวัตถุดิบ
ถนอมสินคาและผลิตภัณฑ ใหคงคุณคาทางโภชนาการไว เพื่อการสงไปจําหนายยังตางประเทศ
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ตารางที่ 1 การนําเสนอกลยุทธเพื่อวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงาน)ราน จันทรสุวรรณ โมจิ โดยใชเทคนิค TOWS Matrix
ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

โอกาส (O)
O1. นโยบายภาครัฐสนับสนุน สงเสริมสินคา SMEs
O2. รัฐบาลมีการสงเสริมตลาดอาเซียน
O3. มีการขยายตลาดการคาที่ หลากหลาย
O4. กําลังซื้อของลูกคา จะมากขึ้นในชวงเทศกาล
O5. ไมสงผลกระทบตอสังคม ในเรื่องของน้ําเสียหรือมลพิษตางๆ
O6. นําเทคโนโลยีมาใช เพื่อชวยเพิ่มผลผลิต
อุปสรรค (T)
T1. ความมั่งคงทางการเมือง ทําใหเศรษฐกิจชะลอตัว
T2. ตนทุนการขนสงสูง
T3. อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทําใหวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นตามไปดวย
T4. สภาพอากาศอาจจะทําใหโมจิอยูไดไมนาน

จุดแข็ง (S)
S1. สมาชิกทุกคนมีความสามัคคีและรวมมือชวยกันเปนอยางดี
ภายในองคกร
S2. เปนตนตําหรับโมจิปลอดสารพิษไมมีสารกันบูดและ
สารเคมีที่เจือปนในรูปของสารกันบูด
S3. มีการใชถุงไนลอน (Nylon) ที่สั่งจากประเทศญี่ปุน ใชใน
การบรรจุภัณฑสินคาของทางราน
S4. ผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลายชนิดและหลายรสชาติ
S5. มีชองทางการจัดจําหนายหลายชองทาง
S6. มีการตรวจสอบผลิตภัณฑทุกชนิดกอนการจําหนายเสมอ
S7. มีสภาพคลองของกิจการที่ดี
กลยุทธ SO
(ใชประโยชนจากโอกาสโดยใชจุดแข็งภายใน)
1. ( S2,O5) ผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพื่อใหลูกคามั่นใจในสินคา
วาปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
2. ( S5, O3) ขยายสินคาใหเปนที่รูจักของลูกคาในพื้นที่ตางๆ

จุดออน (W)
W1. พนักงานบางคนแสดง
กิริยามารยาทที่ไมประทับใจแกลูกคา
W2. ยังเนนการใชงานฝมือในการปน
โมจิ
W3. ชวงใกลเทศกาลตางๆ มีการผลิต
สินคาไมทันตามความตองการของ
ลูกคา

กลยุทธ ST
(หลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยใชจุดแข็ง)
1. ( S3, T4) การเลือกใชบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพสามารถที่จะ
คงสภาพของคุณภาพสินคาไวไดนานยิ่งขึ้น

กลยุทธ WT
(ลบจุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัด)
1. (W1, T1) ตองมีการอบรม
พนักงานเพิ่มเติมเพื่อใหลูกคาประทับ
ในการบริการของพนักงาน

กลยุทธ WO
(ลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่มี)
1. ( W3, O6) การนําเทคโนโลยีมา
ชวยกําลังการผลิต

2. ผลการจัดทํากลยุทธการพัฒนาศักยภาพการแขงขันดวยเทคนิค TOWS Matrix ของธุรกิจขนาดยอม ราน
จันทรสุวรรณ โมจิ (ตารางที่ 1) พบวา
1) กลยุทธ SO (การใชประโยชนจากโอกาสโดยใชจุดแข็งภายใน) ประกอบดวย (1) ผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพื่อให
ลูกคามั่นใจในสินคาวาปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และ (2) ขยายสินคาใหเปนที่รูจักของลูกคาในพื้นทีต่ าง ๆ
2) กลยุทธ WO (การลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่มี) ประกอบดวย การนําเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มกําลังการผลิต
3) กลยุทธ ST (การหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยใชจุดแข็ง) ประกอบดวย การเลือกใชบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพสามารถที่
จะคงสภาพของคุณภาพสินคาไวไดนานยิ่งขึ้น
4) กลยุทธ WT (การลบจุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัด) ประกอบดวย การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อให
ลูกคาเกิดความความพึงพอใจในสินคาและบริการในระยะยาว
อภิปรายผล
1. ผลการการศึกษาศักยภาพการดําเนินงาน (SWOT Analysis) ของรานจันทรสุวรรณ โมจิ อําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรคดานปจจัยภายในตามแบบจําลอง PRIMO-F Analysis และดานสภาพแวดลอมภายนอกตามแบบจําลอง PEST
Analysis พบวาสินคาและผลิตภัณฑของ ราน จันทรสุวรรณ โมจิ มีความเขมแข็งในการดําเนินการธุรกิจในระดับปานกลาง
โดยเปนเจาแรกที่ผลิตและจําหนายขนมโมจิที่มีคุณภาพ สด สะอาด อรอย และถูกหลักอนามัย จนกลายเปนสัญลักษณสําคัญ
จังหวัดนครสวรรค ที่กลุมลูกคาและนักทองเที่ยวตางยอมรับในคุณภาพและมาตรฐาน ประการสําคัญรานจันทรสุวรรณ โมจิ
จะมุงเนนการเลือกใชวัสดุอุปกรณ และวัตถุดิบในกระบวนการผลิตขนมโมจิ หรือสินคาอื่น ๆ โดยจะตองไมมีสารกันบูดและ
สารเคมีที่เจือปน ซึ่งสงผลใหการเก็บรักษาผลิตภัณฑขนมโมจิมีระยะเวลาไมเกิน 15 วัน เนื่องจากสวนประกอบผลิตภัณฑขนม
โมจิที่เปนเปลือกนอก (crust) หุมสวนไส (filling) มีคา Water Activity สูง ซึ่งแบคทีเรียเกือบทุกชนิดไมสามารถเจริญเติบโต
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ไดที่คา Water Activity ต่ํากวา 0.9 และราสวนใหญจะไมเจริญเติบโตที่คา Water Activity ต่ํากวา 0.7 คา Water Activity
จึงมีผลโดยตรงตอการกําหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ ขนมโมจิ และผลิตภัณฑอื่น ๆ (ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว, 2546) จึงมีความจําเปนทําใหรานจันทรสุวรรณ โมจิตองพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุหีบหอที่นําเขาถุง
ไนลอน (Nylon) ที่สั่งจากประเทศญี่ปุนมาใชในการบรรจุภัณฑ ตามทัศนะของ นิติ รัตนปรีชาเวช (2553) กลาววาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมจะตองมุงพัฒนานวัตกรรมองคการ และการบริหารจัดการใหเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อมุง
ยกระดับผลการดําเนินการขององคการ เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น ไมมีความสามารถเพียงพอตอการ
เผชิญหนากับองคการขนาดใหญ ซึ่งรานจันทรสุวรรณ โมจิ ไดพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการขยายการตลาด
และชองทางการจัดจําหนายในชองทางอื่น ๆ การจําหนายทางออนไลน บริการสงทางพัสดุไปรษณีย การออกบูทตามเทศกาล
ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ทําใหมีกลุมลูกคาเพิ่มมากขึ้น โดยแนวคิดการดําเนินธุรกิจดังกลาว เปนคุณลักษณะของผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีมุมมองตองเปลี่ยนแปลงตนเองกอน แลวเปนผูทําหนาที่ใหคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพัฒนากระบวนการ
ทํางานมากกวาการเปนผูชี้นํา ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมภายในองคก ารอยางรวดเร็ว (กนช รัติวานิช ,
2556) อยางไรก็ตาม รานจันทรสุวรรณ โมจิ ควรมีการวางแผนการผลิตใหเพียงพอตอการจําหนายในชวงเทศกาลสําคัญ ๆ ที่
จะมีกลุมลูกคาและนักทองเที่ยวมาซื้อหาสินคาและผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก รวมถึงการวางแผนการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต
เนื่องจากการปรับคาแรงขั้นต่ําและวัตถุดิบราคาสูงขึ้น เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคง ซึ่ง Nuthall, P.L. (2006)
กลาววาผูประกอบการตางใหความสําคัญกับตนทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยมองวาตนทุนเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่จะเปนตัวชี้วัด
และบงบอกถึงโอกาสของความอยูรอดในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การทราบตนทุนที่แทจริงจะทําใหผูประกอบการสามารถ
กําหนดรายละเอียดตาง ๆ ของแผนการดําเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาของ จงกลบดินทร แสงอาสภวิริยะ
(2551) ที่ พบวา การดําเนินงานสวนใหญ ของผูประกอบการ OTOP สวนใหญ จะขาดความรูในการจัดทํา แผนธุรกิจ และ
แผนการตลาด ประสบปญหาระบบการบัญชีการเงิน และระบบการผลิตสินคา รวมถึงการศึกษาของ อัญชัญ จงเจริญ (2554)
พบวา ปญหาของผูประกอบการ OTOP ประสบปญหาผลิตภัณฑที่มีลักษณะที่คลายคลึงกัน ขาดกลยุทธการดึงดูดลูกคา การ
ขาดความรูดานการตลาดและการจัดการผลิตภัณฑ
2. ผลการจัดทํากลยุทธการพัฒนาศักยภาพการแขงขันราน จันทรสุวรรณ โมจิ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ 1)
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน อรอย สด สะอาด และถูกหลักอนามัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ, 2) ขยายชองการจัด
จําหนายเพื่อใหสินคาและผลิตภัณฑเปนที่รูจักของลูกคามากขึ้น, 3) การเลือกใชบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ ถนอมและรักษาคุณคา
ของผลิตภัณฑไดนานยิ่งขึ้น, 4) การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการดําเนินธุรกิจ และ 5) การพัฒนาความรูและทักษะ
บุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความพึงพอใจและสรางความภักดีตอสินคาและบริการอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ กฤษณะ ดาราเรือง (2559) กลาวถึงกลยุทธการแขงขันผลิตภัณฑ OTOP หมูฝอยโกเนียรฯ ประกอบดวย การพัฒนาตรา
สัญลักษณสินคาและบรรจุภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม และการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งรานจันทรสุวรรณ ไดนําเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหมควบคูกับการนอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชตามนโยบายไทยแลนด 4.0 การสรางภาพลักษณของสินคา (Brand Image) การพัฒนาบุคลากร (Smart Young
SMEs) การประชาสัมพันธเพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) เพื่อใหกลุมลูกคาเปาหมายและประชาชน
ทั่วไปเกิดความชื่นชอบ (Good Will) ตอผลิตภัณฑ รวมถึงสรางความพึงพอใจและสรางความภักดีตอสินคาและบริการอยาง
ยั่งยืน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการประยุกตใชทรัพยากร และภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อทดแทนการ
นําเขาจากตางประเทศ และเสนอตอภาครัฐเพื่อการสงเสริมสนับสนุนการสรางวิสาหกิจขนาดยอมรายใหมๆ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ พิ สู จ น ถึ งป จ จั ย ตั วแปรอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากด านบุ ค ลากร องค ค วามรู และความคิ ด
สรางสรรค ที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขันของขนาดยอม ซึ่งจะเปนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ในเขตบริการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค กรุงเทพมหานครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตู
โดยสารประจํ าทางสายนครสวรรค -กรุ งเทพมหานครในเขตอํ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด นครสวรรค เพื่ อ เปรีย บเที ย บลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร กั บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารของผู ใ ช บ ริ ก ารรถตู โ ดยสารประจํ า ทางสายนครสวรรค กรุงเทพมหานครในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรคผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตู
โดยสารประจําทางสายนครสวรรค-กรุงเทพมหานคร ในเขตบริการ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีระดับความสําคัญของปจจัยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล ดานสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดาน
กระบวนการมีระดับความสําคัญของปจจัยอยูในระดับมาก สวนดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญของปจจัยอยูใน
ระดับนอยเมื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสารประจํา
ทางสายนครสวรรค – กรุงเทพมหานครในเขตบริการ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามเพศพบวา ระดั บ
ความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน การจําแนกตามอายุ พบว า ระดับความสําคัญของ
ปจจัย ดานผลิตภัณ ฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน ดานกระบวนการ มีระดับความสําคัญของปจจัยแตกตางกัน การจําแนกตาม
การศึกษา พบวา ระดับความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม
แตกตางกัน สวนดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีระดับความสําคัญ
ของปจจัยแตกตางกัน การจําแนกตามอาชีพ พบวา ระดับความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดา นราคา ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน สวนดานชองทางการจัดจําหนาย
และดานกระบวนการ มีระดับความสําคัญของปจจัยแตกตางกัน การจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ระดับความสําคัญ
ของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล ดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน สวนดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีระดับความสําคัญของปจจัยแตกตางกัน
คําสําคัญ : การเลือกใชบริการ รถตูโดยสาร สวนประสมทางการตลาด
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Abstract
The objectives of the research were to study the factors of demography of customer who using
the Public Van Transportation Case Study: From Nakhonsawan to Bangkok Around Amphur Maung
Nakhonsawan, Nakhonsawan Province. To study Factors Affecting Customers’ choosing Behavior on the
Public Van Transportation Case Study: From Nakhonsawan to Bangkok Around Amphur Maung
Nakhonsawan, Nakhonsawan Province. To compare the relationships between demography of customer
and Factors Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van Transportation. The findings
revealed that The overall of the seven Factors that Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public
Van Transportation include Product, Price, Place, Promotion, People, Physical evidence and Process were
in the high level. When checking in detail, factors were considered important to the high level ranking as
follow-: Product, Price, Place, People, Physical evidence and Process but Promotion was in the low level.
When compare the relationships between demography (gender) of customer and Factors Affecting
Customers’ choosing Behavior on The Public Van Transportation. The findings revealed that gender was
not effected to 7’s marketing mix factors. When compare the relationships between demography (age) of
customer and Factors Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van Transportation. The
findings revealed that the differentiation of age was not result to Product, Price, Place, People, Physical
evidence but was resulted to Process. When compare the relationships between demography (education
level) of customer and Factors Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van Transportation.
The findings revealed that the differentiation of education level was not resulted to Product, People,
Physical evidence but was resulted to Price, Place, Promotion and Process. When compare the
relationships between demography (occupation) of customer and Factors Affecting Customers’ choosing
Behavior on The Public Van Transportation. The findings revealed that the differentiation of education
level was not resulted to Product, Price, Promotion, People, Physical evidence but was resulted to Place
and Process. When compare the relationships between demography (income) of customer and Factors
Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van Transportation. The findings revealed that the
differentiation of education level was not resulted to Product, Place, People, Process but was resulted to
Price, Promotion, Physical evidence.
Keywords : decision making, the public van transportation, marketing-mix
บทนํา
การคมนาคมขนสงถือวามีสวนสําคัญอยางมากในการดํารงชีวิตเห็นไดจากขอมูลสถิติการใชสถานีขนสงผูโดยสาร
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) โดยมีสถิติรวมผูใชบริการจํานวน 395,509,573 คน และ
หนึ่งในกิจการดานการขนสงที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง คือ การใหบริการรถตูโดยสารประจําทาง และมีการจดทะเบียนรถ
ใหม เมื่อเทียบสัดสวนรถตูโดยสาร มีจํานวนมากเปนลําดับ ที่ 2 รองลงมาจากรถโดยสารประจําทางประเภทอื่น ซึ่งรถตู
โดยสารประจําทาง มีการจดทะเบียนรอยละ 53.85 ของจํานวนรถโดยสาร ที่จดทะเบียนใหมทั้งหมด จํานวน 11,157 คัน มี
จํานวนการจดทะเบียนเฉลี่ยปละ 2,231 คันตอป โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 72.75 ตอป เพิ่มขึ้น 521 คัน ในป พ.ศ.
2549 เปน 4,560 คัน ในป พ.ศ. 2553 (ศูนยวิชาการเพื่ อความปลอดภัยทางถนน, 2555) โดยรถตูโดยสารที่ ใหบ ริการใน
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ปจจุบัน แบงออกเปน 2 หมวด ไดแก รถตูโดยสารหมวด 1 คือ เสนทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด ที่มีเสนทาง
ตอเนื่องที่ เขารวมกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) ประมาณ 5,200 คัน และรถตูโดยสารหมวด 2 คือ
เสนทางจากกรุงเทพมหานครไปตางจังหวัดที่เขารวมกับบริษัท ขนสง จํากัด(บขส.) จํานวนประมาณ 4,000 คัน รวมเปน
9,200 คัน (กรมการขนสงทางบก, 2555) ซึ่งจังหวัดนครสวรรค ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางหรือภาคกลางตอนบน มีจํานวน
ประชากรมากถึง 1,076,144 คน อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 เพียง 237 กิโลเมตร
(ฐานขอมูลทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค, 2552) จึงมีคนเดินทางระหวางนครสวรรค – กรุงเทพมหานคร เปนจํานวนมากจากการ
สัมภาษณพนักงานขนสงชํานาญงานที่ศูนยประชาสัมพันธทารถนครสวรรค พบวา มีผูใชบริการรถตู โดยสารประจําทาง สาย
นครสวรรค-กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยตอวัน 100-270 คน และภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค มีทารถตูโดยสาร
ประจําทางที่มีการจดทะเบียนถูกตองจํานวน 8 ทารถตู (นางวิชชุณัย รอยศรี เจาพนักงานขนสงชํานาญงาน, 2557) จากการ
เติบโตของกิจการรถตูโดยสารประจําทาง สายนครสวรรค-กรุงเทพมหานคร ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหการแขงขันของ
ผูประกอบการสูงขึ้นโดยผูประกอบการตางใชกลยุทธในการจูงใจลูกคาใหใชบริการมากที่สุด ในการดําเนินธุรกิจดานการ
ใหบริการที่ประสบความสําเร็จ การเขาใจถึงความตองการของผูใชบริการถือเปนสิ่งที่สําคัญ และมีความจําเปนซึ่งสอดคลองกับ
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการของ Philip Kotlerไววา แนวคิดที่
เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการซึ่งจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ในการกําหนดกลยุทธการตลาด ซึ่ง
ประกอบดวย ดานผลิตภัณ ฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด
(Promotion) ด า นบุ ค คล (People) ด า นการสร า งและนํ า เสนอลั ก ษณ ะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) และดานกระบวนการ (Process) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546)
ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค –
กรุงเทพมหานคร ในเขตบริการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนประโยชนแกผูประกอบธุรกิจใหบริการรถตู
โดยสารประจําทาง นํ าไปเป น แนวทางในการปรับ ปรุงกลยุทธ เพื่ อเพิ่ มลู กคาและตอบสนองให ตรงกั บความตอ งการของ
ผูใชบริการมากที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค -กรุงเทพมหานคร ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารของผู ใ ช บ ริ ก ารรถตู โดยสารประจํ า ทางสายนครสวรรค กรุงเทพมหานคร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
3. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทาง
สายนครสวรรค-กรุงเทพมหานคร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู ที่ ใช บ ริ ก ารหรื อ เคยใช บ ริ ก ารรถตู โดยสารประจํ า ทาง สายนครสวรรค กรุงเทพมหานคร ที่ทารถตูในเขต อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ไมเกิน 1 ป
กลุมตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยางผูวิจัยเก็บแบบสอบถามจากผูที่ใชบริการหรือเคยใชบริการรถตูโดยสาร
ประจําทางสายนครสวรรค – กรุงเทพมหานคร ที่ทารถตูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค จํานวน 400 คนโดยการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ของการวิจัยครั้งนี้ไมสามารถกําหนดจํานวนประชากรที่แนนอนจึงใชสูตรของ William G.
Cochran (1997:75)การคัด เลือกกลุมตัวอยาง เทคนิ คการสุมกลุม ตัวอยางโดยอาศัย หลักความนาจะเปน โดยใชการสุ ม
ตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) มีขั้น ตอน ดังนี้ 1เก็บแบบสอบถามจากผูที่ใชบริการหรือเคยใช
บริการรถตูโดยสารประจําทาง สายนครสวรรค-กรุงเทพมหานคร ที่ทารถตูในเขต อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ไมเกิน 1 ป
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จํานวน ค ทารถตู 2 สุมตัวอยางโดยใชโควตา การสุมตัวอยางประเภทนี้ผูวิจัยตองเลือกตัวอยางที่มีลักษณะของประชากร โดย
ในขั้นแรกใหกําหนดโควตาโดยรวมที่ จะสุม จากประชากรทั้งหมด 3 สุมตัวอยางโดย อาศัยความสะดวก (Convenience
Sampling) หรือการเลือกตัวอยางแบบบั งเอิญ (Accidental Sampling) โดยคัดเลือกผูที่ใชบ ริก ารหรือเคยใชบริการรถตู
โดยสารประจําทางที่ทารถตูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ไมเกิน1 ป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 3
สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตู
โดยสารประจําทางสวนที่ 3 ขอเสนอแนะ สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-way Analysis of
Variance หรือ One-way ANOVA) และคาเอฟ (F-test) ทดสอบภายหลัง(Post Hoc.) เพื่อหาคูที่แตกตางกันโดยใชวิธีของ
LSD(Least Significant Difference) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 พบวา ลักษณะทางประชากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 223 คนคิดเปนรอย
ละ 55.80 มีอายุระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน
205 คน คิดเปนรอยละ 51.20 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.20
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร
ลักษณะทางประชากร

จํานวน
223
151
205
150
117

เพศหญิง
อายุ 20 – 30 ป
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
นักเรียน/นักศึกษา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5001 – 10000 บาท

รอยละ
55.80
37.75
51.20
37.50
29.20

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมทั้ง 7 ดาน มีระดับความสําคัญของปจจัยอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.80 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาปจจัยดานกระบวนการ มีระดับความสําคัญของปจจัยมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.22
รองลงมา คือ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย 4.12 ปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.07 ปจจัย
ดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย 3.94 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ย 3.90 ปจจัยดานบุคคลมีคาเฉลี่ย 3.80 และ ปจจัย
ดานสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ย 2.53
ตารางที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) โดยรวมที่สงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสารประจํา
ทางสายนครสวรรค-กรุงเทพมหานครในเขตบริการอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
คาเฉลี่ย

3.94
4.07
3.90
2.53
3.80
4.12
4.22
3.80

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s)
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยดานบุคคล
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
ปจจัยดานกระบวนการ
รวม
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ระดับความสําคัญของปจจัย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
แปลความหมาย
.560
มาก
.825
มาก
.723
มาก
.942
ปานกลาง
.618
มาก
.643
มาก
.528
มาก
.691
มาก
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จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณ ฑทุกขออยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแกความปลอดภัย ในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.21 รองลงมาคือ ความนาเชื่อถือของรถตูโดยสารประจําทางมีคาเฉลี่ย 4.17 ดานราคา พบวา ทุกขออยู
ในระดับมากเชนเดียวกัน คาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ราคาคาโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง มีคาเฉลี่ย 4.11 รองลงมา
ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.09 ดานชองทางจัดจําหนาย คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ที่ตั้งของทารถตูมี
ความสะดวกในการเดินทางมีคาเฉลี่ย 4.24 รองลงมา มีบริการจองตั๋วผานทางโทรศัพท มีคาเฉลี่ย 4.08 ดานการสงเสริม
การตลาด สวนใหญอยูในระดับนอย โดยคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก มีการโฆษณาผานสื่อตางๆมีคาเฉลี่ย 3.09 รองลงมา คือ แถม
รอบโดยสารฟรี เมื่อใชบริการตามจํานวนที่กําหนด มีคาเฉลี่ย 2.43 ดานบุคคล คาเฉลี่ยสูงที่สุด พนักงานขับรถตูมีความ
ชํานาญในการใหบริการดานเสนทาง มีคาเฉลี่ย 4.14 รองลงมา พนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ รถตูโดยสาร
ประจําทางได และพนักงานขับรถตูมีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีคาเฉลีย่ 3.87 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ คาเฉลี่ยสูงที่สุด มีการกําหนดตารางเดินรถที่แนนอนมีคาเฉลี่ย 4.49 รองลงมา ปายตารางดินรถมีความชัดเจน มี
คาเฉลี่ย 4.36 และดานกระบวนการ คาเฉลี่ยสูงที่สุด มีการออกเดินทางตามเวลาที่กําหนดมีคาเฉลี่ย 4.55 รองลงมา การ
ติดตอขอใชบริการสะดวกรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 4.26
ตารางที3่ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับสูงในรายดาน
ระดับความสําคัญของปจจัย
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s)
มาตรฐาน
แปลความหมาย

S.D.
ดานผลิตภัณฑ
ความปลอดภัยในการใหบริการ
4.21
.759
มาก
ความนาเชื่อถือของรถตูโดยสารประจําทาง
4.17
.754
มาก
ดานราคา
ราคาคาโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง
4.11
.902
มาก
ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับการใหบริการ
4.09
.898
มาก
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ที่ตั้งของทารถตูมีความสะดวกในการเดินทาง
4.24
.847
มาก
มีบริการจองตั๋วผานโทรศัพท
4.08
.917
มาก
ดานการสงเสริมการตลาด
มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ
3.09
1.178
มาก
แถมรอบโดยสารฟรี เมื่อใชบริการตามจํานวนที่กําหนด
2.43
1.148
นอย
ดานบุคคล
พนักงานขับรถตูมีความชํานาญในการใหบริการดานเสนทาง
4.14
.788
มาก
พนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรถตูโดยสารประจํา
3.87
.860
มาก
ทางได
พนักงานขับรถตูมีความกระตือรือรนในการใหบริการ
3.87
.798
มาก
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
มีการกําหนดตารางเดินรถที่แนนอน
4.49
.694
มาก
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ปายตารางเดินรถมีความชัดเจน
4.36
.810
มาก
ดานกระบวนการ
มีการออกเดินทางตามเวลาที่กําหนด
4.55
.599
มากที่สุด
การติดตอขอใชบริการสะดวกรวดเร็ว
4.26
.715
มาก
จากตารางที่4 ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ ตามลักษณะทางประชากรโดยจําแนกตามเพศ
ตางกัน มีระดับความสําคัญของปจจัยทั้ง 7 ดาน ไมแตกตางกัน อายุที่ตางกัน มีระดับความสําคัญดานกระบวนการแตกตางกัน
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีระดับความสําคัญดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด และดานกระบวนการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 อาชีพที่ตางกัน มีระดับความสําคัญดานชองทางการ
จัดจําหนาย และดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันมีระดับความสําคัญ
ดานราคาดานการสงเสริมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 เปรีย บเที ย บป จ จั ย ที่ ส งผลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารของผู ใช บ ริ ก ารรถตู โดยสารประจํ าทางสายนครสวรรค –
กรุงเทพมหานคร ในเขตบริการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากร
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายไดเฉลี่ย
ระดับความสําคัญ
ของปจจัย
t
Sig
F
Sig
F
Sig
F
Sig
F
Sig
ดานผลิตภัณฑ
0.380 0.542 0.952 0.447 2.048 0.107 1.217 0.300 1.598 0.159
ดานราคา
0.461 0.856 1.259 0.281 2.689 0.046* 2.158 0.058 2.768 0.018*
ดานชองทางการจัด
1.064 0.744 0.471 0.798 2.816 0.039* 3.368 0.005* 0.990 0.423
จําหนาย
ด าน ก ารส งเส ริ ม
0.200 0.896 2.047 0.071 3.939 0.009* 1.249 0.285 3.772 0.002*
การตลาด
ดานบุคคล
0.066 0.857 1.964 0.083 0.711 0.546 2.141 0.060 0.910 0.475
ด า นการสร า งและ
นํ า เสนอลั ก ษ ณ ะ 0.674 0.138 1.314 0.257 2.061 0.105 1.535 0.178 3.978 0.002*
ทางกายภาพ
ดานกระบวนการ
0.541 0.919 2.587 0.026* 5.162 0.002* 2.363 0.039* 0.952 0.447
จากตารางที่ 5 พบวา ท ารถที่ ใหบ ริการรถตูโดยสารประจําทางบางท า ควรจะควบคุ มดูแลพนั กงานขับ รถรถตู
โดยสารประจําทาง ไมควรขับรถเร็วจนเกินไป เพราะอาจทาใหเกิดอุบัติเหตุไดมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 23 คน และควร
ออกรถใหตรงเวลาหรือตรงตารางเวลาเดินรถ จํานวน 12 คน
ตารางที่ 5 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม
ลําดับที่
ขอคิดเห็น
1
พนักงานขับรถตูโดยสารประจําทางขับรถเร็วเกินไป
2
ทารถตูโดยสารประจําทางในบางที่ออกไมตรงเวลา
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จํานวน (คน)
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12
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อภิปรายผล
ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ ตามลักษณะทางประชากรโดยจําแนกตามเพศตางกัน มีระดับ
ความสําคัญของปจจัยทั้ง 7 ดาน ไมแตกตางกัน อายุที่ตางกัน มีระดับความสําคัญดานกระบวนการแตกตางกันมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีระดับความสําคัญดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
และดานกระบวนการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 อาชีพที่ตางกัน มีระดับความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนาย
และดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันมีระดับความสําคัญดานราคาดาน
การสงเสริมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ รัตนาภรณ เทียมอราม (2551) ไดศึกษาเรื่อง การตัดสินใจใชบริการของผูโดยสารรถตูสาบฟวเจอรพารรังสิต
ถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา เพศตางกัน ตัดสินใจใชบริการรถตูโดยสารไมแตกตางกัน ระดับการศึกษา และรายได
ตางกัน ตัดสินใจใชบริการของรถผูโดยสารรถตูแตกตางกัน ในดานความสะดวก ความรวดเร็ว อัตราคาโดยสาร จํานวนรถที่มี
ใหบริการ และพนักงานขับรถ อยางมีนัยสําคัญ 0.05
สรุปผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปน เพศหญิ ง จํานวน 223 คนคิดเปนรอยละ 55.80 มีอายุ
ระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 205 คน คิด
เปน รอยละ 51.20 อาชีพ นักเรียน/นั กศึกษา จํานวน 150 คน คิดเป นรอยละ 37.50 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 –
10,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.20
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s) โดยรวมมีระดับความสําคัญของปจจัยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแกความปลอดภัย ในการใหบริการ มี
คาเฉลี่ย 4.21 ดานราคา คาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ราคาคาโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง มีคาเฉลี่ย 4.11 ดานชองทางจัด
จําหนาย คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ที่ตั้งของทารถตูมีความสะดวกในการเดินทางมีคาเฉลี่ย 4.24 ดานการสงเสริมการตลาด สวน
ใหญ อ ยูในระดับ น อย โดยค าเฉลี่ย สูงที่ สุด ได แก มี การโฆษณาผานสื่อ ต างๆมี คาเฉลี่ ย 3.09 ด านบุค คล ค าเฉลี่ย สูงที่ สุ ด
พนักงานขับรถตูมีความชํานาญในการใหบริการดานเสนทาง มีคาเฉลี่ย 4.14 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
คาเฉลี่ยสูงที่สุด มีการกําหนดตารางเดินรถที่แนนอนมีคาเฉลี่ย 4.49 และดานกระบวนการ คาเฉลี่ยสูงที่สุด มีการออกเดินทาง
ตามเวลาที่กําหนดมีคาเฉลี่ย 4.55
เปรี ย บเที ย บป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารของผู ใ ช บ ริ ก ารรถตู โ ดยสารประจํ า ทางสายนครสวรรค –
กรุงเทพมหานคร ในเขตบริการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากร
จําแนกตามเพศ พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน
จําแนกตามอายุ พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน สวนดานกระบวนการ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยของผูที่มีอายุระหวาง 20-30 ป กับอายุ 31-40
ป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีอายุ 31-40 ป มีระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ สูง
กวาผูที่มีอายุ 20-30 ป และ ผูที่มีอายุระหวาง 31-40 ป กับผูมีอายุ 51-60 ป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
โดยผูที่มีอายุ 31-40 ป มีระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ สูงกวาผูที่มีอายุ 51-60 ป
จําแนกตามการศึกษา พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตาง
กัน สวนดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ที่ระดับ .05เมื่อทําทดสอบคาเฉลี่ยรายคูพบวา ระดับความสําคัญ ของปจจัยดานราคาของผูที่มีการศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษา กับผูที่มีการศึกษาระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเทา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา สูงกวาผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดาน
ชองทางการจัดจําหนายของผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย สูงกวาผูที่
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาดานชองทางการจัดจาหนายของผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กับผูที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มี
ระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย สูงกวาผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาดานการสงเสริมการตลาด
โดยจําแนกตามการศึกษา พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ของผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
กั บ ผู ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ สู งกวา ปริ ญ ญาตรี มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ าคั ญ ที่ ร ะดั บ .05 โดยผู ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงกวาผูที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีดานการ
สงเสริมการตลาดของผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กับผูที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีความแตกตางกันอยา งมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงกวาผูที่
มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีดานการสงเสริมการตลาดของผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา กับผูที่มี
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เที ยบเท า มี ระดั บ ความสํ าคั ญ ของป จจั ย ด านการส งเสริม การตลาด สูงกวา ผูที่ มี การศึ กษาระดับ สูงกวา ปริญ ญาตรีด า น
กระบวนการ ของผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 โดยผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ สูงกวาผูที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาดานกระบวนการ ของผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ
สูงกวาผูที่ มีการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีหรือเทียบเทาดานกระบวนการ ของผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับผูที่มี
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 โดยผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มี
ระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ สูงกวาผูที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี
จําแนกตามอาชีพ พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล และดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน ดานชองทางการจัดจาหนาย และดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05เมื่อทดสอบพบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานชองทางการจัดจําหนาย โดยจําแนกตามอาชีพปจจุบัน
พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ของผูที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิตนักศึกษา กับผูที่มี
อาชีพแมบาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีอาชีพแมบาน มีระดับความสําคัญของปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย สูงกวาผูที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิตนักศึกษาดานชองทางการจัดจําหนาย ของผูที่มีอาชีพนักเรียน
พนักงานบริษัท เอกชนกับผูที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05โดยผูที่มีอาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย สูงกวาผู ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ดานชองทางการจัดจาหนาย ของผูที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผูที่มีอาชีพแมบาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ ร ะดั บ .05 โดยผู ที่ มี อ าชี พ แม บ าน มี ระดั บ ความสํ า คั ญ ของป จ จั ย ด านช อ งทางการจั ด จํ าหน า ย สู งกวา ผู ที่ มี พ นั ก งาน
บริษัทเอกชนดานกระบวนการ โดยจําแนกตามอาชีพ พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ ของผูที่มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา/นิสิตนักศึกษา กับผูที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีอาชีพ
ธุรกิจ สวนตั ว มี ระดับ ความสําคัญ ของปจจั ยดานกระบวนการ สู งกวาผูที่ มีอ าชี พนั กเรียน/นัก ศึกษา/นิ สิตนั กศึ กษาด าน
กระบวนการ ของผูที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผูที่ มีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 โดยผูที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ สูงกวาผูที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
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จําแนกตามรายไดเฉลีย่ ตอเดือน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล ดานกระบวนการ ไม
แตกตางกัน ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05เมื่อทดสอบหาความแตกตางพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ของผูที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท
กับผูที่มีรายได 5,001-10,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มี
ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาสูงกวาผูที่มีรายได 5,001-10,000 บาทดานราคา ของผูที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท
กับผูที่มีรายได 10,001-15,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีรายได ต่ํากวา5,000 บาท มี
ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา สูงกวาผูที่มีรายได 10,001-15,000 บาทดานราคา ของผูที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท
กับผูที่มีรายได 20,001-30,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มี
ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา สูงกวาผูที่มีรายได 20,001-30,000 บาทดานการสงเสริมการตลาด โดยจําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ระดับความสําคัญ ของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ของผูที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท กับผูที่
มีรายได 10,001-15,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงกวาผูที่มีรายได 10,001-15,000 บาทดานการสงเสริมการตลาด ของผูที่มี
รายไดต่ํากวา 5,000 บาท กับผูที่มีรายได 20,001-30,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มี
รายได 20,001-30,000 บาท มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงกวาผูที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท
ดานการสงเสริมการตลาด ของผูที่มีรายได 5,001-10,000 บาท กับผูที่มีรายได 20,001-30,000 บาท มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีรายได 20,001-30,000 บาท มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงกวา
ผูที่มีรายได 5,001-10,000 บาทดานการสงเสริมการตลาด ของผูที่มีรายได 10,001-15,000 บาท กับผูที่มีรายได 20,00130,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีรายได 20,001-30,000 บาท มีระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงกวาผูที่มีรายได 10,001-15,000 บาทดานการสรางและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ โดย
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานการสรางและนํา เสนอลักษณะทางกายภาพ ของผูที่มี
รายไดต่ํากวา 5,000 บาท กับผูที่มีรายได 5,001-10,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มี
รายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สูงกวาผูที่มีรายได
5,001-10,000 บาทดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ของผูที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท กับผูที่มีรายได
10,001-15,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สูงกวาผูที่มีรายได 10,001-15,000 บาทดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ของผูที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท กับผูที่มีรายได 20,001-30,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ สูงกวาผูที่มีรายได 20,001-30,000 บาทดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ของผูที่มีรายได 5,00110,000 บาท กับผูที่มีรายได 15,001-20,000 บาท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูที่มีรายได 15,00120,000 บาท มีระดับความสําคัญของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สูงกวาผูที่มีรายได 5,001-10,000
บาท
ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามพบ คือ พนักงานขับรถรถตูโดยสารประจําทางขับรถเร็วจนเกินไป อาจทาให
เกิดอุบัติเหตุไดมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 23 คน และควรออกรถใหตรงเวลาหรือตรงตารางเวลาเดินรถ มีผูแสดงความ
คิดเห็นจํานวน 12 คน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเจาพระยา
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา พฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัทของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธร ะหวา งลัก ษณะประชากรศาสตรกับ พฤติก รรมการเลือ กซื้อ โดนัท พบวา
พฤติกรรมการซื้อโดนัทเพื่อบริโภคเองมากที่สุด สวนใหญเลือกซื้อโดนัทยี่หอ Mister Donut เลือกซื้อโดนัทแบบมีหนา (ท็อป
ป งต างๆ) มากที่ สุ ด ทํ าการซื้อ เดื อนละ 1 ครั้ง ซื้ อ โดนั ท 3 – 4 ชิ้ น / ครั้ง ค าใช จ ายในการซื้ อ โดนั ท 50 – 100 บาท
ทําการเลือกซื้อโดนัทชวงเวลา 17.01 น. – 20.00 น. โดยเลือกซื้อโดนัทที่หางสรรพสินคามากที่สุด และตนเองเปนผูมีสวนรวม
ในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ผลการวิจัยพบวา การเลือกซื้อโดนัทของผูบริโภคในดานตางๆมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากคือ
รสชาติ มีคาเฉลี่ย 4.42 คุณภาพของโดนัท มีคาเฉลี่ย 4.20 ความหลากหลายของหนา มีคาเฉลี่ย 4.10 ความชอบสวนตัวมี
คาเฉลี่ย 4.10 ราคา มีคาเฉลี่ย 4.05 ชื่อเสียงของยี่หอโดนัท มีคาเฉลี่ย 4.01 รูปลักษณของโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.98 คุณภาพ
ของการบริการมีคาเฉลี่ย 3.97 ปริมาณของโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.82 ทําเลที่ตั้งของราน มีคาเฉลี่ย 3.73 การใหสวนลด มี
คาเฉลี่ย 3.65 การรับประกันโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.61 การแจกของแถมและคุณ คาทางอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.52 โดยที่อ ายุ
ต า งกั น มี ก ารเลื อ กซื้ อ โดนั ท แตกต า งกั น ในด า น คุ ณ ภาพของการบริ ก าร การแจกของแถมและการให ส ว นลดที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญ.05 และอาชีพตางกันมีระดับในการเลือกซื้อโดนัทแตกตางกันในดานรสชาติ คุณภาพของโดนัทและความหลากหลาย
ของหนาที่ระดับนัยสําคัญ .05
คําสําคัญ : พฤติกรรมการเลือกซื้อ โดนัท
Abstract
This research aims to study the buying behavior of consumers' Donuts in Muang Nakhon
Sawan. Nakhon Sawan to examine the relationship between demographic characteristics and buying
behavior found that donut donut purchase behavior for their own consumption the most. Most brands
donut shop Mister Donut donuts to buy a home. (Toppings are) most purchases per month for one-time
purchase of donuts 3-4 / pcs times the cost of buying donuts 50-100 baht to buy donuts at the time
17:01 am. - 20.00. By buying donuts. most malls And he is involved in the purchase decision possible.
The research found that Buying donuts consumers in areas with a total average level was very flavorful
with an average of 4.42 of a donut with an average of 4.20 a variety of averaged 4.10 Personal averaged
4.10 price with an average of 4.05. donuts brand reputation with an average of 4.01 of a donut shape with
an average of 3.98 quality of service, with an average of 3.97 with an average volume of 3.82 donuts
location request. The store has an average of 3.73 discount with an average of 3.65 to 3.61 with an
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average donut guarantee premiums and nutritional value is 3.52 and Age has a different effect on the
buying donuts in different areas. Quality of service Premiums and discounts at a significant level. 05. And
a different level of buying donuts in different flavors. The quality of donuts and a variety of functional
significance. 05.
Keywords : behaviorbuying, donut
บทนํา
ปจจุบั นโดนั ทกลายเปน กระแสนิยม และมีการปรับรูปแบบผลิตภัณ ฑ เพื่ อเพิ่ มความหลากหลาย ให ตอบสนอง
ความตองการของผูบ ริโภคมากขึ้น เป นทั้ งแบบลักษณะกลมมี รูแ ละไมมี รูต รงกลางหรือรูปทรงตางๆ ย อนกลับไปเมื่อ ป
พ.ศ. 2521 คุณสุทธิชัยและคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน เปนผูบุกเบิกนําโดนัทมาสูเมืองไทย ในชื่อราน มิสเตอร โดนัท เปน
โดนัทแบรนดแรกทีเ่ ขามาในประเทศไทย นําเขามาจากประเทศญี่ปุนโดยเปดใหบริการสาขาแรกที่สยาม สแควร ในนามบริษัท
ไทยแฟรนไชซิ่ง จํากัด จากนั้น ในป 2524 ดังกิ้น โดนัท ก็ไดเปดตัวตามมาดวยจุดขายโดนัทสัญชาติอเมริกันเมื่อวันที่ 19
ตุลาคม โดยเลือกพื้นที่สยามสแควรเปดสาขาแรกเชนเดียวกับ มิสเตอร โดนัท (misterdonut, 2552)
จากที่ เคยมี เพี ย งแค 2 แบรนด แ ข ง ขั น เพื่ อ ครองส ว นแบ ง ตลาดกั น มาตลอดเกื อ บ 30 ป ตลาดโดนั ท ก็ เริ่ ม มี
ผูประกอบการรายใหมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งไมไดมีการจําหนายโดนัทแคในเขตกรุงเทพฯ เพียงเทานั้น แตยังมีการขยายสาขา
ไปทั่วประเทศไทย ทําใหโดนัทภายใตชื่อแบรนดตางๆ เปนที่รูจักของผูบริโภคโดยทั่ว ตลาดโดนัทมีการแขงขันกันสูงและยัง
ไดรับความนิยมจากผูบริโภคสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งวัดไดจาก 4 ปที่ผานมา ไดแก พ.ศ. 2556 โดนัทมีมูลคาตลาดถึง 3,000
ลานบาท พ.ศ. 2557 โดนัทมีมูลคาตลาดถึง 3,450 ลานบาท พ.ศ. 2558 โดนัทมีมูลคาตลาดถึง 3,500 ลานบาท จนกระทั่งป
พ.ศ. 2559 ตลาดโดนั ท มี มู ล ค า สู งถึ ง 3,850 ล า นบาท ซึ่ งเพิ่ ม จากป พ.ศ. 2556 มากขึ้ น ถึ ง 850 ล านบาท และสํ า หรั บ
ส วนแบ งการตลาดที่ ผ านมา Mister Donut ยั ง คงเป น ผู นํ า ในการครองส ว นแบ งการตลาดที่ ม ากกว า 50% ตามมาด ว ย
Dunkin’s Donut ที่ครองสวนแบงการตลาดอยูที่ 20% โดนัท Krispy Kreme ซึ่งนับเปนแบรนดนองใหมที่เพิ่งเขามาในตลาด
โดนัทไทย ยังคงครองสวนแบงการตลาดอยูที่ 10% และโดนัทสัญชาติไทยแบรนดอื่นๆ เชน Daddy Dough, NK Donut และ
MIZZ Donut มีสวนแบงการตลาดอยูที่ 10% (marketeer, 2559)
เนื่องจากโดนัทเปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่มีแนวโนมมูลคาตลาดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งผูบริโภคมีพฤติกรรม
การบริโภคที่เปลี่ยนไป และยังคงใหความนิยมบริโภคขนมโดนัทมากขึ้น ดวยเหตุนี้เอง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษา
วิจัย พฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัทของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค เพื่อที่ผูประกอบการในธุรกิจ
ทั้งที่เปนผูประกอบการรายเดิม และผูประกอบการรายใหมหรือผูที่สนใจในธุรกิจโดนัท จะไดใชเปนพื้นที่ตนแบบในการศึกษา
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอผูบริโภคใหเหมาะสม โดยสามารถเขาถึงและตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความไดเปรียบในการแขงขันมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ โดนั ท ของผู บ ริ โ ภค ในเขตอํา เภอเมื อ งนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัท
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ ทํ าการศึกษาในครั้งนี้คื อผูซื้ อหรือผูรับ ประทานโดนั ท ภายใน 6 เดือนที่ ผานมา ในเขตอําเภอเมือ ง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค การวิจัยครั้งนี้ ประชากรผูซื้อหรือผูรับประทานโดนัท ภายใน 6 เดือนที่ผานมา ในเขตอําเภอ
เมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอนจึงใชกําหนดตัวอยางโดยสูตรของ William G. Cochran
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(กัลยา วานิชยบัญชา, 2549) วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) การสุม
ตั วอย างโดยใชวิ จ ารณญาณ (Judgemental Sampling) เป น การเลื อกกลุ ม ตั ว อยา งเพื่ อ ให ได จํา นวนตามต อ งการโดยมี
หลักเกณฑเลือกแบบเจาะจง กลุมตัวอยางเปนผูซื้อหรือผูรับประทานโดนัท ภายใน 6 เดือนที่ผานมา ในเขตอําเภอเมือง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรคมาและสามารถใหขอมูลได
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ชในการรวบรวม คือ แบบสอบถาม ซึ่งกลุมตัวอยางจะเปนผูตอบแบบสอบถามโดยใชแบบสอบถามสวน
บุคคล (Self-Administrated Questionnaire)
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการศึกษา
ข อ มู ล ที่ ร วบรวมได จ ากแบบสอบถามจะนํ า มาวิ เคราะห โ ดยใช ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบดวยความถี่ (Frequency) รอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือOne-way ANOVA)
ผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 พฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัท พบวา วัตถุประสงคในการเลือกซื้อโดนัทเพื่อบริโภคเองจํานวน 301 คน
คิดเปนรอยละ 75.2 ยี่หอโดนัทที่เลือก Mister Donut จํานวน 311 คนคิดเปนรอยละ 35.5 รูปแบบโดนัทที่ชื่นชอบโดนัทมี
หนา (ท็อปปงตางๆ)จํานวน 209 คนคิดเปนรอยละ 52.2 ความถี่ในการซื้อโดนัท ซื้อเดือนละ 1 ครั้งจํานวน 132 คนคิด
เปนรอยละ 33.0 จํานวนชิ้นโดนัทที่ซื้อ 3 – 4 ชิ้น / ครั้งจํานวน 191 คนคิดเปนรอยละ 47.8 คาใชจายในการซื้อโดนัท 50 –
100 บาทจํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.0 ชวงเวลาการซื้อโดนัท 17.01 น. – 20.00 น. จํานวน 134 คนคิดเปนรอยละ
33.5 สถานที่ในการซื้อโดนัท หางสรรพสินคา จํานวน 325 คนคิดเปนรอยละ 81.2 ผูมีสวนรวมในการซื้อโดนัท ตนเอง
จํานวน 196 คนคิดเปนรอยละ 49.0
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการเลือกซือ้ โดนัท
พฤติกรรมการเลือกซื้อ

รอยละ

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. ซื้อเพื่อบริโภคเอง
75.2
1.46
1.018
2. Mister Donut
35.5
0.78
0.416
3. โดนัทมีหนา (ท็อปปงตางๆ)
52.2
1.70
0.808
4.ซื้อเดือนละ 1 ครั้ง
33.0
3.59
1.225
5. จํานวนชิ้นโดนัทที่ซื้อ3 – 4 ชิ้น / ครั้ง
47.8
2.24
0.682
6. คาใชจายในการซื้อโดนัท 50 – 100 บาท
45.0
2.50
0.960
7. ชวงเวลาการซื้อโดนัท 17.01 น. – 20.00 น.
33.5
2.84
1.030
8. สถานที่ในการซื้อโดนัท หางสรรพสินคา
81.2
1.96
0.644
9. ผูมีสวนรวมในการซื้อโดนัท ตนเอง
49.0
4.47
2.735
จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สิ่งที่มีผลในการเลือกซื้อโดนัท ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
3.906 อยูในระดับมาก ไดแก ดานรสชาติ มีคาเฉลี่ย 4.42 ดานคุณภาพของโดนัท มีคาเฉลี่ย 4.20 ดานความหลากหลายของ
หนาและความชอบสวนตัว มีคาเฉลี่ย 4.10 ดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.912
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับที่มผี ลในการเลือกซื้อโดนัท
สิ่งที่มีผลในการเลือกซื้อโดนัท

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย

แปลผล

รสชาติ
4.42
0.583
มาก
คุณภาพของโดนัท
4.20
0.741
มาก
ความหลากหลายของหนา
4.10
0.881
มาก
ความชอบสวนตัว
4.10
0.880
มาก
ราคา
4.05
0.912
มาก
จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน อายุตางกันระดับในการเลือกซื้อโดนัทแตกตางกัน ใน
ดานคุณภาพของการบริการ การแจกของแถม และการใหสวนลด อยางมีนัยสําคัญที่ .05 อาชีพตางกันระดับในการเลือกซื้อ
โดนัทแตกตางกัน ในดานคุณภาพของการบริการ การแจกของแถม การใหสวนลด รสชาติ คุณภาพของโดนัทและความ
หลากหลายของหนา อยางมีนัยสําคัญที่ .05
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับที่มผี ลในการเลือกซื้อโดนัท โดยจําแนกเปนอายุและอาชีพ
ระดับผลตอการเลือกซื้อ
อายุ
F
Sig
1. รสชาติ
.612
.746
2. ชื่อเสียงของยี่หอโดนัท
.606
.751
3. คุณภาพของโดนัท
.814
.576
4. คุณภาพของการบริการ
3.135
.003*
5. ความหลากหลายของหนา
1.207
.297
6. การแจกของแถม
2.364
.022*
7. ความชอบสวนตัว
1.000
.431
8. คุณคาทางอาหาร
.757
.624
9. ทําเลที่ตั้งของราน
1.891
.070
10. ปริมาณของโดนัท
1.040
.402
11. การรับประกันโดนัท
2.001
.054
12. การใหสวนลด
2.850
.007*
13. รูปลักษณของโดนัท
.888
.516
14. ราคา
.556
.792

อาชีพ
F
2.392
1.720
2.876
3.717
2.888
2.343
1.844
.629
1.484
1.987
1.076
2.215
1.035
1.306

Sig
.021*
.103
.006*
.001*
.006*
.024*
.078
.732
.171
.056
.378
.032*
.406
.246

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.5 มีชวงอายุมากที่สุดคือ
20 – 24 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 29.8 ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ส ว นใหญ อ ยู ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า
คิดเปนรอยละ 28.2 อาชีพนักเรียน / นักศึกษา คิดเปนรอยละ 47.0 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 5,001 -10,000
บาท คิดเปนรอยละ 60.0 ดานพฤติกรรมผูบริโภค จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคซื้อโดนัทเพื่อบริโภคเองมากที่สุด สวนใหญ
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เลือกซื้อโดนัทยี่หอ Mister Donut เลือกซื้อโดนัทแบบมีหนา(ท็อปปงตางๆ)มากที่สุด ทําการซื้อเดือนละ 1 ครั้ง มากที่สุด
ซื้อโดนัท 3 – 4 ชิ้น / ครั้ง คาใชจายในการซื้อโดนัท 50 – 100 บาท ทําการเลือกซื้อโดนัทชวงเวลา 17.01 น. – 20.00 น.
โดยเลือกซื้อโดนัทที่หางสรรพสินคามากที่สุด และตนเองเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด พฤติกรรมการเลือกซื้อ
โดนัทของผูบริโภค ของผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคา เฉลี่ยรวม คือ รสชาติ มี
คาเฉลี่ย 4.42 คุณภาพของโดนัท มีคาเฉลี่ย 4.20 ความหลากหลายของหนา มีคาเฉลี่ย 4.10 ความชอบสวนตัว มีคาเฉลี่ย
4.10 ราคา มีคาเฉลี่ย 4.05 ชื่อเสียงของยี่หอโดนัท มีคาเฉลี่ย 4.01 รูปลักษณของโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.98 คุณภาพของการ
บริการ มีคาเฉลี่ย 3.97 ปริมาณของโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.82 ทําเลที่ตั้งของราน มีคาเฉลี่ย 3.73 การใหสวนลด มีคาเฉลี่ย
3.65 การรับประกันโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.61 การแจกของแถม มีคาเฉลี่ย 3.52 และคุณคาทางอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.52
อภิปรายผล
ผูบริโภคตองการเลือกซื้อโดนัท Mister Donut มากที่สุดสอดคลองกับผลการวิจัยของ เกตุวดี สมบูรณ และเรืองเมษ
จันทรตรง (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีในตราสินคามิสเตอร โดนัทของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไดกลาววา ความจงรักภักดีตอตราสินคา พบวาผูบริโภคมีความจงรักภักดีในตราสินคามิสเตอร โดนัท
โดยรวมอยูในระดับที่มาก ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริโภคที่เดินทางมาซื้อโดนัทที่มิสเตอร โดนัทเปนประจํา แนะนําญาติ เพื่อน
คนรูจัก ใหมาซื้อโดนัทที่มิสเตอร โดนัท มีแนวโนมที่จะซื้อโดนั ทที่มิสเตอรโดนัทซ้ําในครั้งตอไป มีทัศนคติในเชิงบวก มีความ
เชื่อมั่นในตราสินคามิสเตอรโดนัท ยอมจายเงินเพื่อซื้อโดนัทของมิสเตอรโดนัทอยางเต็มใจและมีความพึงพอใจซื้อโดนัทของ
มิสเตอรโดนัทตอไป แมวาจะมีโดนัทตรายี่หออื่นที่มีคุณภาพที่เทากันและราคาถูกกวา และเล็งเห็นถึงความแตกตางระหวาง
ตราสินคามิสเตอรโดนัทกับตราสินคาอื่นในการตัดสินใจเลือกซื้อโดนัทของมิสเตอรโดนัท
ผู ต อบแบบสอบถามซื้อเพื่อบริโภคเองมากที่สุด ระดับที่มีผลในการเลือกซื้อโดนัท โดยรวมในระดั บ มาก สิ่ ง ที่ มี
ผล ใน ก ารเลื อ ก ซื้ อ โด นั ท มา กที่ สุ ด เรี ย งต ามลํา ดั บ จาก มากไปหานอย ไดแก รสชาติ คุณภาพของโดนัท ความ
หลากหลายของหน า ความชอบสวนตัว ราคา ชื่อเสีย งของยี่ห อโดนัท รูปลั กษณ ข องโดนัท คุณ ภาพของการบริก าร
ปริมาณของโดนัท ทําเลที่ตั้งของราน การใหสวนลด การรับประกันโดนัท การแจกของแถม และคุณคาทางอาหาร ซึ่ง
สอดคลองกับวิจัยของ กฤษณา อุนธนโชติ (2556) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ในศูนยการคาวร
รัตน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริโภค พบวา กลุมตัวอยาง มีวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อบริโภคเอง
มากที่สุด
ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ คือ ตนเองเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อซื้อโดนัทมากที่สุดในการเลือกซื้อโดนัท
ของผูบริโภคในแตละครั้งของแตละคนมีผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันไป เชน ซื้อเพื่อใหคนในครอบครัวไดรับ
ประทาน บางคนซื้อเพื่อเปนของฝาก หรืออาจจะซื้อเพื่อใชในการอื่นๆ ฉะนั้นในการซื้อโดนัทตองมีผูที่เกี่ยวของในการตัดสินใจ
ซื้อดวยทุกครั้ง สอดคลองกับผลการวิจัยของ เดือนเพ็ญ จีนจรรยา (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑของมิสเตอรโดนัท ในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑของ
มิสเตอรโดนัท คือ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑ ไดแก ตนเอง เพื่อน เพื่อนรวมงาน
ผูตอบแบบสอบถามซื้อโดนัท 3 – 4 ชิ้น / ครั้ง คาใชจายในการซื้อโดนัท ผูตอบแบบสอบถามมีคาใชจายในการซื้อ
โดนัทตอครั้ง 50 – 100 บาทสอดคลองกับผลการวิจัยของนางสาวเบญจลักษณ มุสิกะชะนะ (2554) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาดานพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ พบวา สวนใหญเลือก
ซื้อเบเกอรี่จากรานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน คาใชจายในการซื้อครั้งละ 51 - 100 บาท และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
กฤษณา อุนธนโชติ (2556) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ในศูนยการคาวรรัตน พบวา ผูบริโภคมี
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่เฉลี่ยตอครั้ง 51 – 100 บาท มากที่สุด
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ผู ต อบแบบสอบถามซื้ อ เดื อ นละ 1 ครั้งชวงเวลาการซื้อโดนัท ผูตอบแบบสอบถามซื้อโดนัทชวงเวลา 17.01 น. –
20.00 น. ในการเลือกซื้อโดนัทของผูบริโภคนั้น มีชวงเวลาในการซื้อที่ตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากอาชีพและรายได สวนใหญ
ผูบริโภคจะซื้อโดนัทในชวงเวลา 17.01 น. – 20.00 น. มากที่สุด เนื่องจากเปนชวงเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียน เปนเวลา
พักผอนสวนบุคคลที่จะมีอิสระในการไปซื้อสิ่งตางๆไดตามที่ตองการ สอดคลองกับผลการวิจัยของนางสาวเบญจลักษณ มุสิ
กะชะนะ (2554) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎร ผลการศึกษาดานพฤติกรรมการ
บริโภคเบเกอรี่ พบวา สวนใหญเลือกซื้อเบเกอรี่จากรานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน ชวงเวลาที่เลือกซื้อคือ เวลา 17.00 20.00 นาฬิกา
ผู ต อบแบบสอบถาม ซื้อโดนัทที่หา งสรรพสิน คา ในการซื้อโดนัทของผูบริโภคมักคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว
และทําเลที่ตั้งของรานคอนขางมาก ถาแบรนดไหนมีสาขาหนารานที่มากกวายอมไดเปรียบมาก ในทางตรงกันขามแบรนดที่มี
สาขาและหนารานนอยก็จะเสียเปรียบเชนกัน บางรานตั้งอยูใจกลางเมือง หรือบางรานตั้งอยูนอกเมือง ก็เปนสิ่งที่ทําใหเสียสวน
ครองตลาดไดเชนกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ อุมาวดี วุฒินาม (2557) เพื่อศึกษาปจจัยดานความคาดหวังและความ
ต อ งการของผู บ ริ โภคที่ มี ต อ ร า นเบเกอรี่ แ ละเพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เบเกอรี่ บ ริ เวณ
มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมพบวา ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง คือ เดินทางสะดวกหาซื้อไดงาย มีหนาราน
และสาขาที่ชัดเจนอยูในแหลงชุมชน
ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี อ ายุ ตางกันมีระดับผลตอการเลือกซื้อโดนัทแตกตางกันในดาน คุณภาพของการบริการ
การแจกของแถมและการใหสวนลดที่ระดับนัยสําคัญ .05 และอาชีพตางกันมีระดับในการเลือกซื้อโดนัทแตกตางกันในดาน
รสชาติ คุณภาพของโดนัทและความหลากหลายของหนาที่ระดับนัยสําคัญ .05 ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ เดือนเพ็ญ จีน
จรรยา( 2549) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมิสเตอรโดนัท ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาอายุแตกตางกันมี
ความจงรักภักดีตอตราสินคาของมิสเตอรโดนัท ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 เนื่องจากการรับประทานอาหารวาง
สามารถบริโภคไดตลอดสงผลตอความภักดีตอตราสินคาของมิสเตอรโดนัทไมแตกตางกัน ดานอาชีพตางกันมีระดับผลตอการ
เลือกซื้อโดนัทแตกตางกันในดาน คุณภาพของการบริการ การแจกของแถม การใหสวนลด รสชาติ คุณภาพของโดนัทและ
ความหลากหลายของหนา อยางมีนัยสําคัญที่ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย เดือนเพ็ญ จีนจรรยา(2549) ปจจัยที่มีผลตอ
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ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อของฝาก กรณีศึกษา ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรการเลือกซื้อของฝาก เพื่อศึกษาปจจัยการ
เลือกซื้อของฝาก เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรกับปจจัยการเลือกซื้อของฝากในอําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการเลือกซื้อของฝาก กรณีศึกษาอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ทั้ง 7
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ โดยภาพรวมทั้ง 7 ดาน มีระดับที่มีผลอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีระดับที่มีผลอยูในระดับมาก สวนดานกระบวนการมีระดับที่มีผลอยูในระดับมากที่สุด การ
เปรียบเทียบปจจัยการเลือกซื้อของฝาก กรณีศึกษาอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามดังนี้ดานเพศ พบวา
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ แตกตางกัน สวนดานอื่นไมแตกตางกัน ดานอายุ
พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล และดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ แตกตางกัน สวนดานอื่น ไมแตกตางกัน ดานสถานภาพ พบวา ปจจัยดานบุคคลและดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันสวนดานอื่น ไมแตกตางกัน ดานการศึกษา พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคคลและ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกัน สวนดานอื่นไมแตกตางกัน ดานอาชีพ พบวา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล และ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
และดานกระบวนการ แตกตางกัน สวนดานชองทางการจัดจําหนาย ไมแตกตางกัน และดานรายไดเฉลีย่ ตอเดือน พบวา ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคลและดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ แตกตางกัน สวนดานราคา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่.05
คําสําคัญ : การเลือกซื้อ ของฝาก สวนประสมทางการตลาด
Abstract
This research aims: to study the demographic characteristics affecting the buy souvenirs to study
the factors that influence the selection of deposit and to compare the demographic factors that affect
performance. to buy souvenirs in Muang Nakhon Sawan. Nakhon Sawan The research found that Factors
Affecting buy souvenirs. Case of Nakhon Sawan Nakhon Sawan 7 aspects: product, price, distribution
channels. The promotion of individuals to build and deliver the physical aspect. And the process 7 the
overall level has resulted in a high level. Considering it was found that the products, prices and
distribution channels. The promotion of individuals to build and deliver the physical aspect. A level that
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has resulted in a high level. The process has resulted in the highest level. The comparison factor for
buying souvenirs. Case of Nakhon Sawan Nakhon Sawan By the gender. The factors for the creation and
presentation of the physical processes and the different aspects of a different age that product. The
distribution channel Promotion and marketing of the building and the physical characteristics of different
parts of the state do not vary that factor and the physical appearance and presentation. Different aspects
of No significant difference in the study found that factors promoting the market and the creation and
presentation of the physical characteristics of different parts of other different careers found that the
products, prices and promotions. Marketing and the creation and presentation of physical
appearance. And the process of the different distribution channels. not different and the median income
for months. Product factors Promotion Marketing The distribution channel and the creation and
presentation of physical appearance. And the process is different, the price is no different. The significant.
05.
Keywords : buying, souvenir, marketing mix
บทนํา
สินคาของฝากเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของแตละจังหวัด ของฝากประเภทอาหารบงบอกวัฒนธรรมการ
ดํารงชีวิตความเปนอยูของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ สะทอนถึงการรับประทานอาหาร การถนอมอาหาร ในทองถิ่นรวมทั้งมี
ความสําคัญตอชุมชน สังคมและการทองเที่ยว ธุรกิจของฝากจึงมีความสําคัญ ในการสรางงานอาชีพใหมๆ ธุรกิจของฝากจึง
เป น ธุ ร กิ จ ที่ ส ร า งรายได ให กั บ ชุ ม ชนและประเทศสร า งชื่ อ เสี ย งหรื อ เอกลั ก ษณ ข องประเทศทํ า ให เกิ ด ความสมบู ร ณ
ทางการทองเที่ยวเกิดการกลับมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งและยังทําใหลูกคาเกิดความภูมิใจ หรือเปนการสรางการยอมรับทางสังคม
แสดงออกถึ งฐานะทางเศรษฐกิ จ เป น แหล งใช จ า ยที่ สํ า คั ญ ของนั ก ท อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด จากสถิ ติ ในป พ.ศ. 2554 พบว า
นักทองเที่ยวมีคาใชจายเฉลี่ย 4,187.12 บาท ตอคน/ตอวัน มีรายไดจากการทองเที่ยว 776.217 ลานบาท และเพิ่มขึ้นในป
พ.ศ.2555 โดยมี ค าใช จ ายเฉลี่ ย 4,392.81 ต อ คน/ต อ วั น รายได จ ากการท อ งเที่ ย ว 983.928 ล านบาท ในป พ.ศ. 2556
มีรายได 1,171,651 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.08 (อุตสาหกรรมการทองเที่ยว, 2556) สําหรับจังหวัดนครสวรรคตั้งอยู
ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน นับไดวาเปนจุดกึ่งกลางระหวางภาคที่ผูเดินทางสวนมากมักจะใชเปนจุดพักรถ
พรอมทั้งรับประทานอาหาร และซื้อของฝาก เนื่องจากมีรานขายของฝากที่หลากหลาย เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูซื้อ
สงผลใหการแขงขันของผูประกอบการสูงขึ้น ผูประกอบการรานขายของฝากจึงตองสรางจุดเดนของสินคาที่เปนของฝากเพื่อ
ตอบสนองตอปจจัยการเลือกซื้อ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูซื้อหรือเคยซื้อ ซึ่งวิธีการที่สําคัญ 2 สวน
ใหญนั้นใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดมาเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารใหผูใชบริการประกอบไปดวย
การสงเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) การโฆษณา การประชาสัมพันธและการใชพนักงานขาย ดานบุคคล (People)
สิ่งที่ เกี่ ยวข อ งกั บ เจ าหน าที่ ที่ ได บ ริก ารขายสิ น ค าต องมี ค วามสามารถ ด านการนํ า เสนอลัก ษณะทางกายภาพ(Physical
Evidence and Presentation) รูปแบบการใหบริการ ดานกระบวนการ(Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการ
ที่ นํ า เสนอให กั บ ผู ใ ช บ ริ ก ารเพื่ อ มอบการให บ ริ ก ารอย า งถู ก ต อ งรวดเร็ ว และทํ า ให ผู ใ ช บ ริ ก ารเกิ ด ความประทั บ ใจ
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546)
ธุรกิจของฝากเปนธุรกิจที่สรางรายไดใหกับจังหวัดเปนอยางมากและจังหวัดนครสวรรคถือเปนอีกหนึ่งจังหวัดที่มีของ
ฝากที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของคนทั่วไปจึงมีการแขงขันทางธุรกิจเปนอยางมากจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัย
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สวนประสมทางการตลาดของรานขายของฝากในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจ
จําหนายสินคาของฝาก นําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มยอดขายและตอบสนองใหตรงกับความตองการของผู
ผูบริโภคมากที่สุดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรการเลือกซื้อของฝากในอําเภอ เมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดการเลือกซื้อของฝากในอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
3. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรกับปจจัยการเลือกซื้อของฝากในอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปที่ซื้อหรือเคยซื้อของฝากในรานจําหนายของฝาก
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามจากผูซื้อหรือเคยซื้อจํานวน 400 คนโดยการกําหนดขนาดตัวอยางและการ
สุมตัวอยางซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไมสามารถกําหนดจํานวนประชากรที่แนนอนจึงใชสูตรWilliam G. Cochran (1977) การ
สุมตัวอยางเปนการสุมแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ 1. มีการเก็บแบบสอบถามจากผูซื้อหรือเคยซื้อของฝากในรานขายของฝากใน
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรคจํานวน 10 ราน 2. การสุมตัวอยางโดยใชโควตา การสุมตัวอยางประเภทนี้ผูวิจัย
ตองการเลือกตัวอยางที่มีลักษณะของประชากรโดยในขั้นตอนแรกใหกําหนดโควตาโดยรวมที่จะสุมจากประชากรทั้งหมดกอน
3. การสุมตัวอยางโดยใชวิจํารณญาณเปนการสุมตัวอยางที่ตองใชแระสบการณในการเลือกตัวอยางซึ่งเปนวิจํารณญาณของผู
สุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรร
รมการเลือกซื้อของฝาก สวนที่ 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คาที (t-test) และการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-way Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA) และค าเอฟ (f-test) ทดสอบ
ภายหลัง (Post Hoc.) เพื่อหาคูที่แตกตางกัน โดยใชวิธีของ LSD (Least Significant Difference : LSD) มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05
ผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น เพศชาย จํ า นวน 217 คนคิ ด เป น ร อ ยละ 54.20
มีอายุ 21-30 ป จํานวน 132 คนคิดเปนรอยละ 33.00 มีสถานภาพโสดจํานวน 188 คนคิดเปนรอยละ47.00 การศึกษากําลัง
ศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 189 คนคิดเปนรอยละ47.20 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 95 คนคิดเปนรอยละ23.75 มี
รายไดต่ํากวา10,001 บาทจํานวน 139 คนคิดเปนรอยละ 34.80
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล
เพศชาย
21-30 ป
โสด
ปริญญาตรี
นักเรียน/นักศึกษา
ต่ํากวา 10,001 บาท

จํานวน
217

รอยละ
54.20

132
188
189
95
139

33.00
47.00
47.20
23.75
34.80

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อของฝากดังนี้ นําของฝากไปใหพอแม
จํานวน 184 คนคิดเปนรอยละ 46.00 สินคาประเภทขนมขึ้นชื่อจํานวน 257 คนคิดเปนรอยละ 64.00 สาเหตุที่ไมเลือกซื้อของ
ฝากเพราะที่จอดรถไมเพียงพอจํานวน 370 คนคิดเปนรอยละ92.50 ปจจัยในการเลือกเพราะมีของฝากใหเลือกหลายชนิด
จํานวน 287 คนคิดเปนรอยละ71.80 การตัดสินใจเลือกซื้อดวยตัวเองจํานวน 279 คนคิดเปนรอยละ69.80 รานของฝาก
โดยเฉพาะจํานวน 217 คนคิดเปนรอยละ 54.25 ซื้อของฝากชวงเวลาเดินทางกลับภูมิลําเนําจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ
39.00 เลื อกซื้ อของฝากที่ค าดวาผูรับ จะชอบ จํานวน 293 คนคิ ดเป นรอ ยละ 73.20 คาใช จายในการซื้อ 201-300 บาท
จํานวน115 คนคิดเปนรอยละ 28.75
ตารางที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกซื้อของฝาก
พฤติกรรมการเลือกซื้อของฝาก
ความประสงคจะนําของฝากไปมอบใหพอแม
สินคาประเภทขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัด
สาเหตุที่ไมเลือกซื้อของฝากเพราะที่จอดรถไมเพียงพอ
ปจจัยในการเลือกเพราะมีของฝากใหเลือกหลายชนิด
การตัดสินใจเลือกซื้อดวยตัวเอง
รานของฝากโดยเฉพาะ
ซื้อของฝากชวงเวลาเดินทางกลับภูมิลําเนา
เลือกซื้อของฝากที่คาดวาผูรับจะชอบ
คาใชจายในการซื้อ 201-300 บาท

จํานวน
184

รอยละ
46.00

257
370
287
279
217
156
293
115

64.00
92.50
71.80
69.80
54.25
39.00
73.20
28.75

จากตารางที่ 3 พบว าป จ จั ย การเลื อ กซื้ อ ของฝากในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค จั ง หวั ด นครสวรรค ในป จ จั ย ด า น
กระบวนการมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.53 รองลงมาเปนปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย 4.46และปจจัยดานบุคคลมีคาเฉลี่ย 4.37
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ตารางที่ 3 ปจจัยการเลือกซื้อของฝากในอําเภอเมืองนครสวรรคจังหวัดนครสวรรค
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
คาเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
(S.D.)
̅
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
4.46
.437
ปจจัยดานราคา
4.32
.492
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
3.51
.757
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
3.68
.787
ปจจัยดานบุคคล
4.37
.527
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกาบภาพ
4.30
.530
ปจจัยดานกระบวนการ
4.53
.479
สวนประสมทางการตลาดบริการ
4.17
.573

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อของฝาก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จําแนกตาม
เพศ พบวา ระดับที่มีผลตอการเลือกซื้อ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและ ดานกระบวนการ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4 ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อของฝาก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
ระดับผลตอการเลือกซื้อ
ชาย
หญิง
t

Sig

แปลคา

X

S.D

X

S.D

ดานผลิตภัณฑ

4.48

.425

4.43

.452

1.026

.230

ไมแตกตาง

ดานราคา

4.34

.479

4.29

.506

1.006

.440

ไมแตกตาง

ดานชองทางจัดจําหนาย

3.50

.774

3.52

.738

-.294

.373

ไมแตกตาง

ดานการสงเสริมการตลาด

3.69

.775

3.68

.803

.123

.952

ไมแตกตาง

ดานบุคคล

4.42

.499

4.31

.553

1.961

.112

ไมแตกตาง

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
ดานกระบวนการ

4.36

.480

4.22

.576

2.531

.035*

แตกตาง

4.56

.411

4.49

.546

1.421

.002*

แตกตาง
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จากตารางที่ 5 พบวา อายุแตกตางปจจัยดานผลิตภัณ ฑ ดานชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดาน
บุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่.05 สถานภาพแตกตางปจจัยดานบุคคล
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 การศึกษาแตกตางปจจัยดานสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่.05 อาชีพแตกตางปจจัย
ดานผลิ ตภัณ ฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด ดานบุ คคล ดานการสรางและนํ าเสนอลั กษณะทางกายภาพและดาน
กระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่.05 รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางจัดจําหนาย
ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่.05
ตารางที่ 5 อายุแตกตางปจจัยดานผลิตภัณฑ
ระดั บ ผลต อ
อายุ
สถานภาพ
การเลือกซื้อ
F
Sig
F
Sig
ดาน
3.101 .009* 2.814 .061
ผลิตภัณฑ
ดานราคา
1.627 .152
2.440 .088
ดานชองทาง 4.531 .000* .857
.425
จัดจําหนาย
ด า นส ง เสริ ม 3.480 .004* .685
.504
การตลาด
ดานบุคคล
12.187 .000* 10.968 .000*
ดานการสราง 3.727 .003* 4.678 .010*
และนํ า เสนอ
ลั ก ษณะทาง
กายภาพ
ดาน
1.961 .112
1.961 .112
กระบวนการ

การศึกษา

อาชีพ

F
1.281

Sig
.277

F
2.194

Sig
.024*

รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน
F
Sig
4.261 .002*

1.283
1.655

.276
.160

2.946
1.180

.019*
.254

1.385
4.184

.238
.002*

2.832

.024*

2.455

.021*

2.734

.029*

2.640
3.627

.034*
.006*

8.080
4.010

.000*
.000*

11.692 .000*
4.128 .003*

1.886

.112

4.868

.000*

6.673

.000*

สรุปผลการวิจัย
ดานสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 217 คนคิดเปนรอยละ 54.20 มีอายุ 21-30 ป
จํานวน 132 คนคิดเปนรอยละ 33.00 มีสถานภาพโสดจํานวน 188 คนคิดเปนรอยละ47.00 การศึกษากําลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 189 คนคิดเปนรอยละ47.20 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 95 คนคิดเปนรอยละ23.75 มีรายไดต่ํากวา
10,001 บาทจํานวน 139 คนคิดเปนรอยละ 34.80
ดานพฤติกรรมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อของฝากดังนี้ นําของฝากไปใหพอแมจํานวน
184 คนคิดเปนรอยละ 46.00 สินคาประเภทขนมขึ้นชื่อจํานวน 257 คนคิดเปนรอยละ 64.00 สาเหตุที่ไมเลือกซื้อของฝาก
เพราะที่จอดรถไมเพียงพอจํานวน 370 คนคิดเปนรอยละ92.50 ปจจัยในการเลือกเพราะมีของฝากใหเลือกหลายชนิด จํานวน
287 คนคิดเปนรอยละ71.80 การตัดสินใจเลือกซื้อดวยตัวเองจํานวน 279 คนคิดเปนรอยละ69.80 รานของฝากโดยเฉพาะ
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จํานวน 217 คนคิดเปนรอยละ 54.25 ซื้อของฝากชวงเวลาเดินทางกลับภูมิลําเนาจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 เลือก
ซื้อของฝากที่คาดวาผูรับจะชอบ จํานวน 293 คนคิดเปนรอยละ 73.20 คาใชจายในการซื้อ 201-300 บาท จํานวน115 คน
คิดเปนรอยละ 28.75
ดานสวนประสมทางการตลาดพบวา ปจจัย การเลือกซื้อของฝากในอําเภอเมืองนครสวรรคจังหวัดนครสวรรคใน
ปจจัยดานกระบวนการมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.53 รองลงมาเปนปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย 4.46และปจจัยดานบุคคลมี
คาเฉลี่ย 4.37
ดานการเลือกซื้อของฝากพบวา ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อของฝาก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
จํ าแนกตามเพศ พบว า ระดั บ ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ ป จ จั ย ด า นการสรา งและนํ า เสนอลั ก ษณะทางกายภาพและ ด า น
กระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน
ดานการเปรียบเทียบการเลือกซื้อของฝาก พบวาอายุแตกตางปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางจัดจําหนาย ดาน
สงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 สถานภาพ
แตกตางปจจัยดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 การศึกษา
แตกตางปจจัยดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที.่ 05 อาชีพแตกตางปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพและดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางปจจัยดานผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที.่ 05
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย ควรศึกษาปจจัยทีส่ งผลตอการเลือกซื้อของฝากในภูมิภาคอื่นๆ
1.กลุมผูมรี ายไดตา่ํ กวา 10,000 บาท มีจํานวนมากที่สดุ ดังนั้นควรรักษาผูซื้อที่มรี ายไดต่ํากวา 10,000 บาท ไว
เพื่อรักษาฐานผูซื้อเกาและขยายกลุมตลาดผูซื้อใหม
2. ปจจัยระดับที่มีผลตอการเลือกซื้อนอยที่สุด ไดแก ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดังนั้นควรกําหนดกลยุทธ
เพื่อนําไปพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย
3. ควรนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข เพื่อเพิ่มยอดขาย
อภิปรายผล
1. ดานผลิตภัณฑ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานผลิตภัณฑ โดยจําแนก
ตามดังนี้ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได แตกตางกันระดับที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาฎีกาญจน นิคุณรัมย (2554) เรื่องสวนประสมทางการตลาดและการเปดรับ
สื่อที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภคชาวไทยและชาวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานครพบวา
สถานภาพ อาชีพและรายไดแตกตางระดับที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภั ณฑแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05และสอดคลอง
กับงานวิจัยของของกนกพรรณ สุขฤทธิ์ เรื่องสวนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารญี่ปุนยาน
community Mall ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครพบวาดานผลิตภัณ ฑผูใชบริการมีความชื่นชอบรานอาหารญี่ปุนยาน
community Mall ในเรื่องการมีรายการอาหารใหเลือกหลากหลาย ใชวัตถุดิบที่มีคุณ ภาพ ผูบริหารรานอาหารควรจัดหา
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตใหมีความหลากหลายและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูที่มาใชบริการ
2. ดานราคา
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานราคา โดยจําแนกดังนี้
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อาชีพ พบวา อาชีพแตกตางกันมีระดับที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติคุณ บุญเกตุ (2556) กลาววาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ
ไดแก อาชีพและรายไดมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑแตกตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของสิริรัตน ปติพัฒนพงศ(2557) ที่
กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคที่แตกตางกัน ไดแก จํานวนในครอบครอง การไดรับขอมูล ขาวสาร การใชเวลาหาขอมูลแตกตาง
กัน มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่แตกตางกันในดานราคา และการสงเสริมการลาดสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
ผลการเปรียบเที ยบความแตกตางค าเฉลี่ย ดวยการเปรียบเที ยบเชิงซ อนตามวิธีของ LSD ดานชองทางการจั ด
จําหนาย โดยจําแนกตามอายุและรายได พบวาอายุแตกตางกันระดับตอการเลือกซื้อดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญที่ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา คําประเทศ (2556) ไดกลาววา เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
และรายไดที่แตกตางมีพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสถานเสริมความงามแตกตางกัน
4. ดานการสงเสริมการตลาด
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานการสงเสริมการตลาด
โดยจําแนกตามอายุ การศึกษาและอาชีพ พบวา อายุแตกตางกันระดับตอการเลือกซื้อดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่.05 สอดคลองกับงานวิจัยของสิริรัตน ปติพัฒนพงศ(2557) ที่กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคที่แตกตางกัน ไดแก
จํานวนในครอบครอง การไดรับขอมูลขาวสาร การใชเวลาหาขอมูลแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่แตกตาง
กันในดานราคา และการสงเสริมการตลาดสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค
5. ดานบุคคล
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานบุคคล โดยจําแนกตาม
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได พบวา อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดแตกตางกัน ระดับตอการเลือกซื้อดานบุ คคล
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนาธิป ผลาวรรณ ( 2556) กลาววา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณ ฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการและลักษณะทาง
กายภาพมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและบริการของลูกคา
6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ โดยจําแนกตาม อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได พบวา อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
และรายไดแตกตางระดับตอการเลือกซื้อดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยชลธิชา คําประเทศ(2556) ไดกลาววาเพศ อายุ สถานภาพการศึกษา อาชีพและรายไดที่แตกตางกันมี
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสถานเสริมความงามแตกตางกัน ในดานเหตุผลการใชบริการ ดานคาใชจายตอครั้ง ดาน
รูปแบบในการชําระคาใชบริการและดานประเภทสื่อที่รับทราบขอมูลมีผลตอปจจัยทางการตลาดบริการ
7. ดานกระบวนการ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการเปรียบเทียบเชิงซอนตามวิธีของ LSD ดานกระบวนการ โดย
จําแนกตามอาชีพและรายได พบวา อาชีพและรายไดแตกตางระดับตอการเลือกซื้อดานกระบวนการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติคุณ บุญเกตุ (2556) ที่กลาววาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ซื้อผลิตภัณฑ ไดแก เพศ อาชีพ และรายไดมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษารายได รายจาย พฤติกรรมการใชจาย เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชจาย
และปจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลตอการใชจายเงิน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานและไมผาน การเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 ผลการวิจัยพบวา สวนใหญนักศึกษามีรายได จากบิดา-มารดาตอเดือน มากกวา 2,500 บาท สวนใหญนักศึกษามี
รายจายตอเดือน มากกวา 2,500 บาทตอเดือน สวนใหญนักศึกษามีคาใชจาย ดานสุขภาพ ไมเกิน 500 บาท นักศึกษาทั้งสอง
กลุม มีพ ฤติ กรรมการใชจายเงิน ไม แตกตางกั นอยาง มี นัยสํ าคัญ ที่ ระดั บ .05 ใน 7 ด าน ยกเวน ดานบัน เทิงและพั กผอ น
นักศึกษาทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมการใชจายเงินแตกตางกัน และมีเพียง 1 ปจจัยคัดสรร คือ สภาพแวดลอมทางสังคม (ตาม
แฟชั่ น การเลี ย นแบบดารา เลี ย นแบบเพื่ อ น) เป น ป จ จัย สํ าคั ญ ที่ มี อิ ท ธิพ ลต อ การใช จา ยเงิน ของนั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย
เจาพระยาที่ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยปจจัยนี้เพียงปจจัยเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือทํานายตัวแปร
ตามคือ การใชจายเงินของนักศึกษา ไดรอยละ 2.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว
คําสําคัญ : พฤติกรรมการใชจาย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเจาพระยา วิชาการบัญชี 1
Abstract
The objectives of this research were to study : incomes, expenditure, expenditure behaviors,
Spending Behaviors, and the selected and influenced factors toward expenditure of Chaopraya University
students who ever/never passed the course of Accountancy research results revealed that most of
students got incomes per month from father and mother more than 2,500 baht. Most of students had the
expenditure per month more than 2,500 baht. Most of students had the monthly expenditure in health
aspect no more than 500 baht. Both student groups no significantly differences at the .05 level were
found in term of 7 aspects of student expenditure, except only one aspect of entertainment it was found
that both groups were significantly difference at the .05 level. It was also found that students who had
never passed the accountancy 1 course had the expenditure behavior higher than students who had
passed the course. It does not follow the hypothesis of the research set.
Keywords : expenditure behaviors, students, Chaopraya University, accountancy
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บทนํา
ปญหาราคาสินคาตางๆ ที่ ปรับตัวสูงขึ้น ทําใหคาครองชีพมีการปรับตัวสูงขึ้น สงผลกระทบตอการดํารงชีพของ
ประชากรทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมนักศึกษา ซึ่งเปนกลุมที่ยังไมมีรายไดเปนของตนเอง แตความตองการมีมากหรืออาจจะ
มากกวากลุม ผูมีรายได ป ระจําเนื่ อ งจาก ค า นิยมเรื่องวัตถุนิ ยมที่เข ามาในประเทศ ที่ ให คุณ คากับ ค านิ ยมนี้ ใครเป นผู ที่ได
ครอบครองวัตถุมากๆ ก็จะทําใหเปนที่นิยมชมชอบแกคนรอบขาง เปนที่ยอมรับแกคนในแวดวง วัยที่มีความอยากรูอยากลอง
เปนวัยที่แขงขันกันในเรื่องตางๆ เพื่อที่จะเกิดการยอมรับของสังคม คานิยมก็มีสวนในการใชจายเพราะคิดวา มีของใชของ
ประดับที่เปนของมีราคาสูง มียี่หอ ก็จะทําใหเปนที่ยอมรับจากกลุมเพื่อน หรือไมก็จะทําใหดูเดนกวาเพื่อนในกลุม ทําใหเกิด
ความรูสึกภาคภูมิใจในตัวเองมาก สามารถพบเห็น ไดม ากในกลุมวัยนักศึกษา ถือวาเปนคานิยมที่ ผิด ซึ่งเป นการใชจายที่
ฟุมเฟอย และไมมีการคิดวางแผนการใชจายเงินลวงหนา การใชจายในรูปแบบดังกลาวจะสงผลใหเกิดปญหาทางการเงิน
ตามมา เมื่อรายจายมีมากกวารายรับ (นิ่มนุช ประสานทอง, 2553)
วิชาหลักการบัญ ชี 1 (Principles of Accounting I) เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพพื้นฐาน คณะ
บริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคนตองเรียน เพื่อใหนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคนมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ความหมาย วัตถุประสงคและบทบาทของการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึ ก
บัญชีตามหลักบัญชีคู วงจรบัญชี งบการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการซื้อมาขายไป ภาษีมูลคาเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ
การควบคุมเงินสดและระบบเงินสดยอย ระบบใบสําคัญ และการจัดทําบัญชีเสมือนจริง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หลักการบัญชี 1 นอกจากจะสอนใหนักศึกษามีความรูในศาสตรวิชาชีพทางการบัญชีเบื้องตนแลว ผูสอนยังมุงเนนใหนักศึกษา
สามารถนําความรูที่ไดรบั จากการเรียนในรายวิชาหลักการบัญชี 1 มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต โดยการกําหนดใหนักศึกษา
ทําบัญชีเสมือนจริง คือทําการบันทึกรายรับรายจายเพื่อ นําขอมูลการบันทึกบัญชีรายรับรายจายมาบริหารการใชจายเงินใหมี
คุณภาพ ชวยฝกความมีระเบียบในตนเอง ลดละสิ่งที่ฟุมเฟอย รูจักการ อดออมและรูจักการพึ่งพาตนเอง มีความระมัดระวัง
ในเรื่องการใชจายมากขึ้น รูคุณคาของเงินมีความรอบคอบ จัดระเบียบการจัดการเงินเพื่อใหเปนนิสัย ใหรูจักการประหยัดและ
อดออม
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษา (1) รายไดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานหรือไมผานการเรียนวิชา
หลั ก การบั ญ ชี 1 (2) รายจ า ยของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เจ า พระยาที่ ผ า นหรื อ ไม ผ า นการเรี ย นวิ ช าหลั ก การบั ญ ชี 1
(3) พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 (4) เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานและไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 และ(5) ปจจัย
คัดสรรที่มีอิทธิพลตอการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานและไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
ผูวิจัยซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการสอนวิชาหลักการบัญชี 1 ซึ่งเนื้อหาในรายวิชาบางสวนมีการสงเสริมใหนักศึกษา
ประยุกตใชทฤษฎีองคความรูดานกระบวนการจัดทําบัญชีมาบูรณาการกับการบริหารการใชจายเงินสวนตัวของนักศึกษา โดย
การบันทึกบัญชีรับ-จาย จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษาที่ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับ
นักศึกษาที่ไมเคยเรียน วิชาหลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557 เพื่อ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอนและเปนประโยชนกับผูที่สนใจ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษาที่เคยผาน/ไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1: กรณีศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557” ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
และ การวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาที่ผานการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 กับนักศึกษาที่ไมเคยเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ชั้นปที่ 1 ป
การศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 287 คน
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กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาที่ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับ นักศึกษาที่ไมเคยเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 165 คน ไดมาจากตารางกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางประชากรของ เครจซี่ และ มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และเลือกสุมมา
โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวนคือ (1) สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (2)
พฤติกรรมการใชจายของผูตอบแบบสอบถาม และ(3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชจายเงินของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
1. ศึกษาจากทฤษฎี หลักการ และ แนวคิด ที่มาจาก ตํารา บทความ เอกสาร และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํา
ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไปใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามฉบับรางไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน พิจารณาความตรงของเครื่องมือ (Validity) ในดาน
เนื้อหา ภาษา ขอความ ความหมาย และ โครงสราง นําความเห็นที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามที่แกไขแลวและไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานวิจัย ไปลองใช (Tryout) กับกลุมตัวอยาง
จํานวน 40 คน
4. นําแบบสอบถามที่ไดจากการลองใช ไปคํานวณหาความเที่ยง (Reliability) หรือคาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยวิ ธี ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเที่ ย งแบบแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha-reliability Coefficient) ได ค า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นเทากับ 0.9899
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักศึกษาที่ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับนักศึกษาที่ไมเคยเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557 โดยไปเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเองเริ่มตั้งแต เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 165 ชุด คิดเปนรอยละ
100 ของการสุม
2. นําแบบสอบถามที่ได รับกลับคืนมาทั้งหมด ไปคํานวณคาสถิติกับโปรแกรมการคํานวณคาสถิติสําเร็จรูปดวย
คอมพิวเตอร คาสถิติที่ใชคือ จํานวน (Frequency) รอยละ (Percentage) การทดสอบคาทีแบบ Independent Sample
t-test และสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบสเต็ ป ไวซ (Stepwise-Multiple Regression Correlation
Coefficient)
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานและไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มีพฤติกรรมการใชจายเงินไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ปจจัยคัดสรรทั้ง 10 ปจจัย มีอิทธิพลตอการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญรอยละ 77.00 เปนเพศหญิง
มีอายุ 19 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 92.80 เปนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รอยละ 35.20 รองลงมาไดแก สาขาวิชาการจัดการ
และ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว คิดเปน รอยละ 19.40 และ รอยละ 13.30 ตามลําดับ ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาหลักการบัญชี 1 รอยละ 35.20 และ ไมไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการบัญชี 1 รอยละ 64.80 มีแหลงที่มาของ
รายไดจากบิดา-มารดา และ เงินกูยืมเพื่อการศึกษา คิดเปนรอยละ 72.10 และ รอยละ 19.40 ตามลําดับ
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2. นักศึกษามีรายได จากบิดา-มารดาตอเดือนโดยประมาณสูงสุดคือ มากกวา 2,500 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ
49.09 รองลงมา ไดแก 1,501-2,000 บาท คิดเปน รอยละ 27.27 สวนรายได จากการทํางานพิเศษ มีรายไดไมเกิน 500 บาท
ตอเดือน และ มากกวา 2,500 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 86.68 และ รอยละ 7.28 ตามลําดับ นอกจากนี้ไดมีรายไดจาก
ทุนการศึกษา ไมเกิน 500 บาทตอเดือน และ 500-1.000 บาทตอเดือน คิดเป นรอยละ 83.64 รอยละ 13.34 ตามลําดับ
สําหรับรายไดที่มาจาก ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ไมเกิน 500 บาทตอเดือน และ 2,001-2,500 ตอเดือน คิดเปนรอยละ 52.73
และ รอยละ 47.27 ตามลําดับ ขณะ เดียวกันมีรายไดจาก ผูปกครองไมใชบิดามารดา ไมเกิน 500 บาทตอเดือน คิดเปนรอย
ละ 86.06
3. นักศึกษามีรายจายตอเดือนโดยประมาณ มากกวา 2,500 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 83.63 รองลงมา ไดแก
1,501-2,000 บาทตอเดือน 2,001-2,500 บาทตอเดือน 1,501-2,000 บาทตอเดือน และ 501-1,000 บาทตอเดือน คิดเปน
รอยละ 9.10, 3.03, 2.42 และ 1.82 ตามลําดับ
4. นักศึกษามีแหลงที่พักอาศัยขณะศึกษา เปนหอพักเอกชน รอยละ 30.90 รองลงมาเปน บานเชา และ หอพักใน
กํากับมหาวิทยาลัย คิดเปน รอยละ 28.49 และ 25.45 ตามลําดับ
5. ภาพรวมพฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการ
บัญชี 1 (N=165) จําแนกตามดานตางๆ
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
(N=165) จําแนกตามดานตางๆ
รายการคาใชจาย
0-500 501-1,000 1,001-1,500 1,501-2,000 2,001-2,500 มากกวา 2,501
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1. ดานที่อยูอาศัยโดยประมาณ (รวมคาน้ํา คาไฟฟา)
จํานวน
47
26
30
14
21
27
รอยละ 28.49
15.76
18.18
8.48
12.73
16.36
2. ดานอาหารและเครื่องดื่ม โดยประมาณ
จํานวน
50
35
21
23
13
23
รอยละ 30.30
21.21
12.73
13.94
7.88
13.94
3. ดานเสื้อผา (ไมรวมเครื่องแบบนักศึกษา)
จํานวน
103
29
13
12
4
4
รอยละ 62.43
17.58
7.88
7.27
2.42
2.42
4. ดานยานพาหนะโดยประมาณ (น้ํามันเชื้อเพลิง คาบํารุงรักษา)
จํานวน
104
33
15
4
5
4
รอยละ 63.03
20.00
9.10
2.42
3.03
2.42
5. ดานการศึกษา โดยประมาณ (คาถายเอกสาร พิมพงาน อุปกรณการเรียนฯ)
จํานวน
115
31
3
9
1
6
รอยละ 69.70
18.79
1.82
5.45
0.60
3.64
6. ดานการสื่อสารโดยประมาณ (คาบริการแบบเติมเงิน คาบริการแบบรายเดือน)
จํานวน
108
31
11
10
1
4
รอยละ 65.46
18.79
6.67
6.06
0.60
2.42
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7. ดานสุขภาพ โดยประมาณ (คารักษาพยาบาล คาออก กําลังกายบริหารฟตเนสฯ)
จํานวน
120
22
8
7
5
3
รอยละ 72.73
13.33
4.85
4.24
3.03
1.82
8. ดานบันเทิงและพักผอน โดยประมาณ (คาทองเที่ยว เกมออนไลน คาใชจายดานอบายมุขฯ)
จํานวน
116
23
8
7
4
7
รอยละ 70.31
13.94
4.85
4.24
2.42
4.24
พบวา พฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
สวนใหญอยูที่ 0-500 บาท ในทุกดาน รองลงมาคือ 501-1,000 บาท ในทุกดาน ยกเวน ดานที่อยูอาศัยโดยประมาณ (รวมคา
น้ํา คาไฟ) อยูที่ 1,000-1,500 บาท
6. สรุปผลการเปรียบพฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาระหวางกลุมนักศึกษาที่ผาน และ
ไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
ตารางที่ 2 การเปรียบพฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาระหวางกลุมนักศึกษาที่ผาน และ ไมผาน
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
ผานการเรียน
ไมผานการเรียน
หลักการบัญชี 1
หลักการบัญชี 1
พฤติกรรมคาใชจาย
t-test
Sig.
S.D.
S.D.
X
X
1. ดานที่อยูอาศัย
4.02
2.00
4.34
2.53
-0.84
0.402
2. ดานอาหารและเครื่องดื่ม
3.84
1.74
4.18
2.41
-0.92
0.355
3. ดานเสื้อผา
2.63
1.23
2.74
1.52
-0.46
0.641
4. ดานยานพาหนะ
2.42
1.49
2.78
1.31
-1.58
0.114
5. ดานการศึกษา
2.63
1.79
2.65
1.38
-0.06
0.947
6. ดานการสื่อสาร
2.65
1.47
2.63
1.22
0.09
0.927
7. ดานสุขภาพ
2.04
1.44
2.50
1.58
-1.85
0.065
8. ดานบันเทิงและพักผอน
2.11
1.19
2.81
2.14
-2.28*
0.023
รวม
2.76
0.79
3.01
1.10
-1.48
0.140
* P < .05
พบวา โดยรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาทั้งสองกลุมคือ กลุมนักศึกษาที่ผาน และ กลุมนักศึกษาที่ไมผานการ
เรีย นวิ ช าหลั ก การบั ญ ชี 1 มี พ ฤติ ก รรมการใช จ า ยเงิน ไม แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ที่ ระดั บ .05 และเมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอียดของแตละประเด็นที่ทดสอบทั้ง 8 ดาน พบวา เกือบทุกดานนักศึกษาทั้งสองกลุมดังกลาวมีพฤติกรรมการใชจายเงิน
ไมแตกตางกัน ยกเวนเพียงดานเดียวเทานั้นคือ ดานบันเทิงและพักผอน ที่นักศึกษาทั้งสองกลุม มีพฤติกรรมการใชจายแตกตาง
กัน โดยพบวา นักศึกษาที่ไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มีพฤติกรรมการใชจายเงิน สูงกวา นักศึกษาที่ผานการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย
7. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสหสัมพันธถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ ระหวางปจจัยคัดสรรคที่มีมีอิทธิพลตอการใช
จายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหขอมูลสหสัมพันธถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ ระหวางปจจัยคัดสรรคที่มีมีอิทธิพลตอการใชจายเงิน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1
Coefficient
Model
Indep.Var.
F
R2
t
Sig.
B
Beta
1
สภาพแวดลอมทางสังคม (ตามแฟชั่น
4.02* .024 332.21 .155 2.01*
.047
การเลียน แบบดารา เลียนแบบเพือ่ น)
* P < .05 Dependent Var. = การใชจายเงิน
พบวา มีเพียง 1 ปจจัยคัดสรรเทานั้น (จากปจจัยที่ใชในการศึกษาทั้งหมด 10 ปจจัย) ไดแก สภาพแวดลอมทางสังคม
(ตามแฟชั่น การเลียนแบบดารา เลียนแบบเพื่อน) เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เจาพระยาที่ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยเพียงปจจัยนี้ปจจัยเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือทํานายตัวแปร
ตามคือ การใชจายเงินของนักศึกษา ไดรอยละ 2.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว
สรุปผลการวิจัย
1. ศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 “ศึกษารายไดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานหรือไมผาน
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1” พบวา นักศึกษามีรายได จากบิดา-มารดาตอเดือนโดยประมาณสูงสุดคือ มากกวา 2,500 บาท
ตอเดือน คิดเปนรอยละ 49.09 รองลงมา ไดแก 1,501-2,000 บาท และ ไมเกิน 500 บาท คิดเปน รอยละ 27.27 และ รอย
ละ 11.51 ตามลําดับ สวนรายได จากการทํางานพิเศษ มีรายไดไมเกิน 500 บาทตอเดือน และ มากกวา 2,500 บาทตอเดือน
คิดเปนรอยละ 86.68 และ รอยละ 7.28 ตามลําดับ นอกจากนี้ไดมีรายไดจาก ทุนการศึกษา ไมเกิน 500 บาทตอเดือน 5001.000 บาทตอเดือน และ 2,000-2.500 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 83.64 รอยละ 13.34 และ รอยละ 2.42 ตามลําดับ
สําหรับรายไดที่มาจาก ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ไมเกิน 500 บาทตอเดือน และ และ 2,001-2,500 ตอเดือน คิดเปนรอยละ
52.73 และ รอยละ 47.27 ตามลําดับ ขณะ เดี ยวกัน มีรายไดจ าก ผู ปกครองไมใช บิด ามารดา ไม เกิน 500 บาทต อเดือ น
คิดเปนรอยละ 86.06
2. ศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 “ศึกษารายจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานหรือไม
ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1” พบวา นักศึกษามีรายจายตอเดือนโดยประมาณ มากกวา 2,500 บาทตอเดือน คิดเปนรอย
ละ 83.63 รองลงมา ไดแก 1,501-2,000 บาทตอเดือน 2,001-2,500 บาทตอเดือน 1,501-2,000 บาทตอเดือน และ 5011,000 บาทตอเดือน คิดเปน รอยละ 9.10, 3.03, 2.42 และ 1.82 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญมีแหลงที่
พักอาศัยขณะศึกษา เปนหอพักเอกชน รอยละ 30.90 รองลงมาเปน บานเชา และ หอพักในกํากับมหาวิท ยาลัย คิดเป น
รอยละ 28.49 และ 25.45 ตามลําดับ
3. ศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 “ศึกษาพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่
ผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1” พบวา สวนใหญนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานหรือไมผานการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 มีคาใชจายดานที่อยูอาศัยโดยประมาณ (รวมคาน้ํา คาไฟฟา) ไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 28.49
ดานอาหารและเครื่องดื่มไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 30.30 ดานเสื้อผา (ไมรวมเครื่องแบบนักศึกษา) ไมเกิน 500 บาท
คิ ด เป น รอ ยละ 62.43 ด า นยานพาหนะ (น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ค าบํ า รุ งรั ก ษา) ไม เกิ น 500 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 63.03 ด า น
การศึ ก ษา (ค า ถ า ยเอกสาร พิ ม พ ง าน อุ ป กรณ ก ารเรี ย นฯ) ไม เกิ น 500 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 69.70 ด า นการสื่ อ สาร
โดยประมาณ (คาบริการแบบเติมเงิน คาบริการแบบรายเดือน) ไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 65.46 ดานสุขภาพ (คา
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รักษาพยาบาล คาออกกําลังกายบริหารฟต เนสฯ) ไมเกิน 500 บาท คิดเปน รอยละ 72.73 และ ดานบันเทิงและพั กผอน
โดยประมาณ (คาทองเที่ยว เกมออนไลน คาใชจายดานอบายมุขฯ) ไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 70.31 ตามลําดับ
4. ศึ กษาตามวัตถุป ระสงค ของการวิจัยข อที่ 4 “เปรีย บเที ยบพฤติ กรรมการใชจายของนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย
เจาพระยาที่ผานหรือไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1” พบวา โดยรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาทั้งสองกลุมคือ
กลุมนักศึกษาที่ผาน และ กลุมนักศึกษาที่ไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 มีพฤติกรรมการใชจายเงิน ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแตละประเด็นที่ทดสอบทั้ง 8 ดาน พบวา เกือบทุกดานนักศึกษา
ทั้งสองกลุมดังกลาวมีพฤติกรรมการใชจายเงิน ไมแตกตางกัน ยกเวนเพียงดานเดียวเทานั้นคือ ดานบันเทิงและพักผอน ที่
นัก ศึ กษาทั้ งสองกลุ ม มีพ ฤติ กรรมการใชจ ายแตกต างกั น โดยพบว า นั ก ศึ กษาที่ ไม ผ านการเรีย นวิชาหลั กการบั ญ ชี 1 มี
พฤติกรรมการใชจายเงิน สูงกวา นักศึกษาที่ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม
เปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย
5. ศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 5 “ศึกษาปจจัยคัดสรรที่มีอิท ธิพ ลตอการใชจายเงิน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานและไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1” พบวา มีเพียง 1 ปจจัยคัดสรรเทานั้น (จากปจจัยที่ใช
ในการศึกษาทั้งหมด 10 ปจจัย) ไดแก สภาพแวดลอมทางสังคม (ตามแฟชั่น การเลียนแบบดารา เลียนแบบเพื่อน) เปนปจจัย
สําคัญที่มีอิทธิพลตอการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยเพียงปจจัยนี้
ปจจัยเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือทํานายตัวแปรตามคือ การใชจายเงินของนักศึกษา ไดรอยละ 2.40 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งนี้สามารถเปนแนวทางสําหรับผูปกครองสามารถนําไปประมาณคาใชจายบุตรหลานที่กําลังจะ
ศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย
2. การศึกษาครั้งนี้สามารถเปนแนวทางผูที่สนใจในเรื่องการศึ กษาพฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษา โดยนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการใชจายเงิน
3. การศึกษาครั้งนี้สามารถเปนแนวทางสําหรับอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอนใชเปนแนวทางใหนักศึกษาในความ
ดูแลวางแผนการใชจายเงิน
4. คําถานในแบบสอบถามมีขอบกพรอง ไมครอบคลุมปญหาทั้งหมด หรือไมชัดเจน หากจะนําไปใชควรศึกษาขอมูล
หรืองานวิจัยอื่นๆ เพิ่มเติม
อธิปรายผล
1. พฤติกรรมคาใชจายและแบบแผนการใชจายแตละดานในภาพรวม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ที่ผาน
การเรียนวิชาหลักการบัญชี 1อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.79 ที่ไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1อยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.01 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละดานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ที่ผานการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 แลวพบวา พฤติกรรมคาใชจายและแบบแผนการใชจาย ดานที่อยูอาศัยและ ดานอาหารและเครื่องดื่ม มี
คาเฉลี่ย อยูในระดับมาก ดานเสื้อผา ดานการศึกษา ดานการสื่อสาร มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง สวนดานยานพาหนะ
ดานสุขภาพ และดานบันเทิงและพักผอน อยูในระดับนอย สวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ที่ไมผานการเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 พบวา พฤติกรรมคาใชจายและแบบแผนการใชจาย ดานที่อยูอาศัย มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ดาน
อาหารและเครื่องดื่ม มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก ดานเสื้อผา ดานยานพาหนะ ดานการศึกษา ดานการสื่อสาร และดานบันเทิง
และพักผอน มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง สวนดานสุขภาพ อยูในระดับนอย สอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557)
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบวาครัวเรือนทั่วประเทศในป 2557 มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 20,892
บาท คาใชจายสวนใหญรอยละ 33.9 เปนคาอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ รองลงมาเปนคาใชจายดานที่อยูอาศัยและและ
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เครื่ อ งใช ภ ายในบ า นร อ ยละ 20.0 ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเดิ น ทางและยานพาหนะร อ ยละ 19.5 ของใช ส ว นบุ ค คล/
เครื่องนุงหม/รองเทารอยละ 5.5 ใชในการสื่อสารรอยละ 3.2 คาใชจายในการศึกษารอยละ 1.7 คาใชจายสําหรับการบันเทิง/
การจัดงานพิธีรอยละ 1.5 คาเวชภัณฑ/คารักษาพยาบาลรอยละ 1.5 สอดคลองกับ ศศิยา สืบนุช (2551) การศึกษาปจจัยทีมี
อิทธิพลตอการออมของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาสวนใหญมีคาใชจายดานการบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มคิดเปนรอยละ 49 มีคาใชจายดานที่พักอาศัย รอยละ 40 สอดคลองกับ วิลาสินี ชัยธิ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช
จายเงินของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาคาใชจายทางดานที่อยูอาศัยโดยเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา
1,000 บาท คาใชจายดานอาหารและเครื่องดื่ม 1,500-3,000 บาท คาใชจายดานเสื้อผา โดยเฉลี่ยตอเดือน 401-700 บาท
คาใชจายดานยานพาหนะ โดยเฉลี่ยตอเดือน 100-400 บาท คาใชจายดานการศึกษาโดยเฉลี่ยตอเดือน 101-300 บาท คาใชจาย
ดานสุขภาพโดยเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 100 บาท คาใชจายดานบันเทิงและพักผอนโดยเฉลี่ยตอเดือน 501-1,000 บาท สอดคลอง
กับ ชอทิพย แสนดี (2553) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่พักอาศัย
หอพักเอกชน จากการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงชั้นปที่ 3 คณะวิทยาศาสตร โดยสวนใหญมีคาใชจายในดาน
อาหารและเครื่องดื่ม แตไมสอดคลองกับ ภัทรพร กิจชัยนุกูล (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาใชจายของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร พบวาคาใชจายในหมวดการเดินทางและการสื่อสารมีคาใชจายสูงที่สุดคือ 12,318.50 บาทตอเดือน (คา
ผอนรถ คาน้ํามันรถ คารถเมลและแท็กซี่ และคาโทรศัพท)
2. ปจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการใชจายเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา (ทั้งสองกลุม) พบวา
มีเพียง 1 ปจจัยคัดสรรเทานั้น (จากปจจัยที่ใชในการศึกษาทั้งหมด 10 ปจจัย) ไดแก สภาพแวดลอมทางสังคม สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนหรือทํานายตัวแปรตามคือ การใชจายเงินของนักศึกษา ไดรอยละ 2.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว สวนในภาพรวม (นักศึกษาทั้งสองกลุม) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
3.34 และที่ไมผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.46 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละขอ
พบวากลุมที่ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 พฤติกรรมในการใชจายเงิน ดานรายได ความจําเปนของสินคา คุณภาพสินคา
เปนปจจัยที่มีผลตอการใชจายเงิน รูปแบบการดําเนินชีวิต และแหลงช็อปปงสะดวก มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก สวนเพือ่ นมีผล
ตอการใชจายเงิน สภาพแวดลอมทางสั งคม (ตามแฟชั่น ,การเลียนแบบดารา,เลียนแบบเพื่ อน) ความสวยงามของสิ นค า
โปรโมชั่นของรานคา (การลด แลก แจก แถม) เวลาวาง มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง สําหรับนักศึกษาที่ไมผานการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 พบวา พฤติกรรมในการใชจายเงิน ดานรายได ความจําเปนของสินคา คุณภาพสินคาเปนปจจัยที่มีผลตอ
การใชจายเงิน รูปแบบการดําเนินชีวิต แหลงช็อปปงสะดวก ความสวยงามของสินคา โปรโมชั่นของรานคา (การลด แลก แจก
แถม) และเวลาวาง มีคาเฉลี่ย อยูในระดั บมาก เพื่อนมีผลตอการใชจายเงิน มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
พรรณวดี ปริญญา เมธี (2553) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคามือสองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการ
สุมตัวอยางนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 150 คน พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาของนักศึกษาที่สําคัญที่สุด
คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยทางดานสถานที่ และทางดานรายได โดยทางดานผลิตภัณฑ คุณภาพและ
รูปแบบของสินคามีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคามากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยคือ 4.62 และ 4.51 ตามลําดับ สวนตราสินคาหรือยี่หอ
จะมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อคอนขางมากมีคาเฉลี่ยที่ 3.74 ดานราคา ราคาถูกและราคาปานกลางเหมาะสมกับคุณภาพ จะมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคามากคาเฉลี่ยคือ 4.42 และ 4.43 ตามลําดับ สวนสินคาที่มีราคาสูงหรือสินคาที่มียี่หอจะมีอิทธิพล
ตอการเลือกซื้อปานกลาง คือ 3.02 ดาน สถานที่ที่มีการเดินทางสะดวกและสถานที่ที่มีสินคามือสองใหเลือกเยอะจะเปนที่ที่มี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคามือสองมากมีคาเฉลี่ยคือ 3.69 และ 4.36 ตามลําดับ และสถานที่ขายสินคามือสองที่อยูใกลแหลงที่
พักหรือแหลงศึกษาจะมีอทิ ธิพลตอการเลือกซื้อปานกลางคือ 3.20 สวนทางดานรายได รายรับตอเดือนจะมีอิทธิพลตอการเลือก
ซื้อมากและรายไดพิเศษจะมีอิทธิพลในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ย คือ 4.36 และ 3.19 ตามลําดับ
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แนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิงจังหวัดนครสวรรค
THE SOLUTION OF NON-EDUCATION AT HIGH SCHOOL LEVEL
CASE STUDY: WATNONGPLING SCHOOL, NAKHONSAWAN PROVINCE
กนกทิพย บํารุงศรี* วิบูลพันธ วิเวกวินย พีรพล ดิลกศิลป วิลาสินี ชูทอง
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องแนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิง
จังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง
จังหวัดนครสวรรค ศึกษาระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัด
นครสวรรค และนําเสนอแนวทางการแกปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง
จังหวัดนครสวรรค กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับระดับมัธยมตนโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา 2558
จํานวนทั้งสิ้น 108 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสํารวจความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช คือคาเฉลี่ย ( X )
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา ปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียน
วัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ที่สําคัญตามรายดาน ประกอบดวย ดานสถาบันการศึกษาและสภาพแวดลอม ดานสังคม ดาน
สภาพครอบครัว และ ดานสภาพการติดเพื่อน ระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนวัด
หนองปลิง จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับปานกลาง และแนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 5
แนวทาง คือ การวิเคราะหสาเหตุของการไมศึกษาตอ การศึกษาเชิงลึกสภาพแวดลอม บริบทของนักเรียนเปนรายกรณี สรางความ
เขาใจกับผูปกครองใหเห็นความสําคัญ ของการศึกษาโดยทางเลือก สายสามัญ และสายอาชีพ รวมกับชุมชน ทองถิ่นในการจัด
กองทุนสนับสนุนปจจัยการศึกษาเบื้องตนใหแกนักเรียนและผูปกครอง และติดตามผลการศึกษาตอของนักเรียนใหสามารถตอยอด
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา
คําสําคัญ : แนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Abstract
The purpose of research were to study the problem of non-education at high school level of Wat
Nong Pling School students Nakhon Swan Province, study the problem level of non-education at high school
level of Wat Nong Pling School students Nakhon Swan Province, and 3) bring the solution of non-education at
high school level of Wat Nong Pling School students Nakhon Swan Province. The sample was 108 students in
graded 7 to 9 of Wat Nong Pling School Nakhon Swan Province. The instrument used for the questionnaire 5
scales. The statistics used to analyzing the data mean and standard deviation. The results of the research
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were as following: The problem of non-education at high school level of Wat Nong Pling School students
Nakhon Swan Province were surrounding, social, and family. The level of problem level of non-education at
high school level of Wat Nong Pling School students Nakhon Swan Province, it found that at moderate level.
The solution of non-education at high school level were to analyze the cause of non-education at high
school level in-depth study of surrounding of some students for case study, to make understanding to
parents for the importance of education between high school and vocational level to participate in local
community for support the educational actors to students and parents and ta follow up the study result for
further study for working in the future.
Keyword : the solution of non-education, high school
บทนํา
ยุคโลกาภิวัตนการแขงขันระหวางประเทศเปนไปอยางเขมขนยิ่งขึ้น ประเทศที่มีความกาวหนาทางวิชาการ เทคโนโลยี
และยุทธศาสตรที่เหนือกวาจะมีความไดเปรียบเหนือประเทศที่มีการพัฒนาการทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ดอยกวา ดั งนั้นการที่
จะพัฒนาประเทศใหแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงตองสรางเสริมคุณภาพของกําลังคนระดับสูงของประเทศที่จะเปน
พื้นฐานในการพัฒนาประเทศดานตางๆ ตอไป ซึ่งกระบวนการที่สําคัญที่สุดในการพัฒนากําลังคน คือ กระบวนการศึกษา เพราะ
“การศึกษา คือ เครื่องมือและกระบวนการตอเนื่องอยางหนึ่งที่ชวยใหมนุษยมีความเจริญงอกงาม ปรับตัวได ดําเนินชีวิตดี และมี
การเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค มนุษยเรียนรูได คิดได ทําได และแกไขปญหาได การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาคนใหมีความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรมทั้งระดับบุคคลและระดับประเทศ ซึ่งสงผลตอการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันในการพัฒนาประเทศใหประสบความสําคัญในทุกดานๆ ไมวาดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสังคม
และดานวัฒนธรรม พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
ในหมวดที่ 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ไว ดังนี้ มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูใน
ความดูแล ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดจนใหไดรับ การศึกษานอกเหนือจาก
การศึ ก ษาภาคบั งคั บ ตามความพรอ มของครอบครัว นอกเหนื อ จากรั ฐ เอกชน และองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ให บุ ค คล
ครอบครัว มาตรา 12 องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและมาตรา13 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับ
สิทธิประโยชน ดังตอไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการใหการศึกษาแกบุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยูในความดูแล (2) เงิน อุดหนุน จากรัฐสํ าหรับการจัดการศึก ษาขั้น พื้ นฐานของบุ ตรหรือบุ คคลซึ่งอยูในความดูแลที่
ครอบครัวจัดให ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิ ไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐ
ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนของประชากรไว
ดังนี้ ยุท ธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพั ฒ นาศักยภาพทุนมนุษย ในแนวดําเนินการ ขอ 3.3 กําหนดไววายกระดับคุณ ภาพ
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การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 3.3.1 ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจํานวนผูเรียนต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันให มีขนาดและจํานวนที่เหมาะสมตามความจําเปนของพื้นที่และโครงสรางประชากรที่มี
สัดสวนวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่อง 3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนําและ
สามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสู งเขามาเปนครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ
ใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนที่เปนการ
พัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง 3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียนทั้ง
ดานทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา 3.3.4 สงเสริมมาตรการสราง
แรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเขารวมระบบทวิภาคี หรือ สหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับ
ผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพี่เลี้ยงใหรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน 3.3.5
ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ พั ฒนา
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพั ฒ นางานวิจัยไปสูนวัตกรรม รวมทั้ งขยายการจัดทําและการใช
หลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากขึ้น 3.3.6 จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัดเวลาและสถานที่ และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชน
ผลิตหนั งสือ สื่อการอานและการเรีย นรูที่ มีคุณ ภาพและราคาถูก 3.3.7 ปรับ ปรุงแหลงเรียนรูในชุม ชนใหเปน แหลงเรียนรูเชิ ง
สรางสรรคและมีชีวิต อาทิพิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการ
จัดการความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) จากนโยบายดาน
การศึกษา และยุทธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงแสดงใหเห็นวา การศึกษาเปนเรื่องสําคัญและจําเปนที่จะตองให
ความสําคัญเปนพื้นฐานเพื่อที่จะใหเติบโตเปนมนุษยที่สมบูรณและเปนประชากรที่มีคุณภาพตอไป อยางไรก็ตาม มิใชวาผูที่มาศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาจะสามารถสําเร็จการศึกษาไดทั้งหมด สวนหนึ่งตองออกจากการศึกษากลางคัน อาจมี ปญหาชีวิต ปญหาสังคม
อั น ทํ าให เกิ ด ผลเสี ย หายต อ ประเทศ นอกจากนี้ ก ารออกกลางคั น ยั ง แสดงถึ ง ประสิ ท ธิภ าพในการจั ด การเรีย นการสอนของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ อีกดวยดังนั้นการไมศึกษาตอจึงเปนประเด็นปญหาที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงประสบโดยมีปจจัยหลาย
อยางที่สงผลตอการออกไมศึกษาตอ การไมศึกษาตอลวนเปนความสูญเปลาทางการศึกษาที่นาเสียดายควรแกการปรับแกโดย
เรงดวน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
12 พ.ศ. 2560–2564) การไมศึกษาตอถือเปนปญหาสําคัญในการจัดการศึกษา ถือเปนการสูญเปลาและเปนความลมเหลวในดาน
การใหบริการสาธารณะดานการศึกษา อีกทั้งนักศึกษาที่ไมศึกษาเหลานั้นยอมไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ รวมทั้งเปนการบง
บอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา ซึ่งการแกปญหาเด็กไมศึกษาตอนั้นจําเปนตองทราบขอมูลพื้นฐาน
และขอเท็จจริงตางๆ ที่เปนสาเหตุของการไมศึกษาตอของเด็ก ในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหหมายรวมถึง
การศึกษาตอในสายอาชีพ ผูวิจัยจึงจึงเห็นวา การศึกษาเปนบริการสาธารณะที่จะตองจัดใหกับประชากรวัยเรียนใหไดเรียนจนจบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดศึกษาศึกษาวิจัยในเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิงจังหวัดนครสวรรค เพื่อใหไดผลการศึกษาปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิ ง จังหวัด นครสวรรค อยางเป นรูป ธรรม การศึกษาระดับ ปญ หาการไม ศึกษาตอ ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค และ การนําเสนอแนวทางการแกปญหาการไมศึกษาตอ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ใหสามารถรณรงคไดเขาเรียนตอในระดับมัธยม
ปลายทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพใหมากยิ่งขึ้น ในอนาคตตอไปใหเกิดความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง
จังหวัดนครสวรรค
2. เพื่อศึกษาระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียน
หนองปลิง จังหวัดนครสวรรค และ
3.เพื่อนําเสนอแนวทางการแกปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง
จังหวัดนครสวรรค
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับระดับมัธยมตนโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา
2558 จํานวนทั้งสิ้น 143 คน 5 หองเรียน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับระดับมัธยมตนโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรคปการศึกษา 2558 จํานวน
108 คน จากจํานวน 143 คน 5 หองเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแกน ( Krejcie
and Morgan, 1970 อางถึงใน สุทธนู ศรีไสย, 2551) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 108 คน จากนั้นทําการสุมแบบแบงชั้นและสุม
อยางงาย เพื่อใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 108 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) จํานวน 20 ขอ
เพื่อศึกษาปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ใน 4 ดาน
ไดแก ดานสถาบันการศึกษาและสภาพแวดลอม ดานสังคม ดานสภาพครอบครัว ดานสภาพการติดเพื่อน ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.96
การวิเคราะหขอมูล
1.วิเคราะหสภาพศึกษาปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัด
นครสวรรค จากแบบสอบถาม
2.วิเคราะหระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค
จากแบบสอบถาม
3. วิเคราะหนําเสนอแนวทางการแกปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง
จังหวัดนครสวรรค โดยการวิเคราะหความเรียงแนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค โดยการสังเคราะหจากสภาพปญหาการไมศึกษาตอ ระดับปญหาการไมศึกษา
ตอ โดยใชวงจรคุณภาพของเดมมิ่งเปนตัวแบบในการนําเสนอแนวทางการแกปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปญหาที่มีผลตอการไมศึกษาตอที่สําคัญ 4 ดานตามลําดับคือ 1) ดานสภาพการติดเพื่อนคือเพื่อที่ไมเรียนตอมักจะเขามาชักชวนให
หนีเรียนและไปทํากิจกรรมอื่นๆประกอบกับอายุตนเองมากจึงเปนสาเหตุสําคัญ 2) ดานสถาบันการศึกษาและสภาพแวดลอม
โดยทั่วไป คานิยมของสถาบันที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและมีความเขมแข็งทางวิชาการ เมื่อนักเรียนผิดหวังก็จะไมยอมเรียนตอ 3)
ดานสังคม และ 4) ดานสถานภาพครอบครัว โดยทั่วไปมักจะตองการแรงงานมาชวยในการประกอบอาชีพจึงทําใหขาดโอกาสศึกษา
ตอ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถามความคิดเห็ นตอการไมศึกษาตอและศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยและ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการของนักเรียนตออิทธิพลการไมศึกษาตอ
2. ประสานงานผูมีสวนเกี่ยวของในการลงพื้นที่ เพื่อขอความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลการวิจัย
3. ตรวจสอบจํานวนกลุมตัวอยาง และประสานหนวยงาน ที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อยืนยันความพรอมใน
การจัดเก็บขอมูลการวิจัย
4. ลงพื้นที่โดยนําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบและแกไขแลว ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดวยตัวเอง
5. ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนในการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางและไดแบบสอบถามที่สมบูรณครบถวน
จํานวน 108 ฉบับ เพื่อดําเนินการวิเคราะหตอไป
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปญหาตอการไมศึกษาตอของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ปรากฏดังนี้
1.1 จากการวิเคราะหสถานภาพกลุมตัวอยางจํานวน 108 คน จําแนกสถานภาพตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 59.25 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 40.75 สวนใหญอายุ ไมเกิน 16
ปจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 70.37 และอายุ 16 ป ขึ้นไปจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 29.63
1.2 สภาพปญหาการไมศึกษาตอของนักเรียนกรณี ศึกษาโรงเรียน วัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค พบวาปญ หา
สํา คัญ มี 4 ดา นตามลํ าดั บ คื อ 1) ด านสภาพการติ ด เพื่ อ น 2) ด านสถาบั น การศึ ก ษาและสภาพแวดล อ ม 3) ด านสั งคม และ
4) ดานสถานภาพครอบครัว
2. ผลการวิเคราะหระดับปญหาของการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกรณีโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัด
นครสวรรค ปรากฏดังตางรางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย (  ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรณีโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค
ดาน
S.D. แปลผล

1.
ดานสถาบันการศึกษาและสภาพแวดลอม
3.02 1.023 ปานกลาง
2.
ดานสังคม
2.88 1.052 ปานกลาง
3.
ดานสถานภาพครอบครัว
2.87 1.005 ปานกลาง
4.
ดานสภาพการติดเพื่อน
3.22 1.133 ปานกลาง
รวม
3.00 1.052 ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D.=1.052) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่
มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได แ ก ด า นสภาพการติ ด เพื่ อ น (  = 3.22, S.D. = 1.113) รองลงมาได แ ก ด า นสถาบั น การศึ ก ษาและ
สภาพแวดลอม (  = 3.02, S.D.=1.023) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานสถานภาพครอบครัว (  =2.87, S.D.= 1.005)
3. แนวทางการแกปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกรณีโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค มี
4 องคประกอบ ดังนี้
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องคประกอบที่ 1 การวางแผน (P)
1.1 ประสานผูบริหารโรงเรียน ผูนําทองถิ่น ทองที่ และตัวแทนผูปกครองนักเรียน เพื่อสรางความเขาในการ
สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
1.2 ศึกษาขอมูลแนวโนมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ไมศึกษาตอ ยอนหลัง 5 ป เพื่อใหทราบปญหา
และสาเหตุของปญหาการไมเรียนตอในเชิงลึก
1.3 ประชาพิจารณในนโยบายการสงเสริมใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดเขาศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยให
เห็นความสําคัญตอปจจัยดานอายุมีผลตอการตัดสินใจไมศึกษาตอ เมื่อวิเคราะหปจจัยรายดานพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกันมาก
ที่สุดคือ ปจจัยดานสถานภาพครอบครัวกับอายุของนักเรียน รองลงมาคือ ดานสังคมกับอายุของนักเรียนผลตอการตัดสินใจไมศึกษา
ตอ
1.4 กําหนดแผนในการปองกันและแกไขปญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ไมศึกษาตอ โดยความรวมมือ
จากผูบริหารโรงเรียน ผูนําทองถิ่น ทองที่ และตัวแทนผูปกครอง
องคประอบที่ 2 การรณรงคใหนักเรียนไดศึกษาตอ (D)
2.1 ประชุมชี้แจงเรื่องการรณรงคใหนักเรียนไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ประชาสัมพันธการรณรงคใหนักเรียนเรียนตอผูปกครอง นักเรียน ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
2.3 จัดตั้งกองทุนในการสงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตน
2.4 เฝาระวังเพื่อใหนักเรียนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 3 การตรวจสอบติดตาม (C)
3.1 ตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนการรณรงคใหนักเรียนศึกษาตอ
3.2 หากพบปญหา นําไปเปนขอมูลในการวางแผนตอไป
องคประกอบที่ 4 การนําปญหาไปพัฒนา (A)
4.1 ทบทวนปญหา สาเหตุของปญหา และวิธีการแกไขปญหา
4.2 ปรับปรุงแผนใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
ผลการวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในรับมัธยมศึกษาตอนปลายสรุปไดดังนี้ การวิเคราะหปญหาและ
สาเหตุของปญหา การศึกษาเชิงลึกของปญหา การสรางความเขาใจตอผูปกครองและการติดตามผลอยางตอเนื่อง
สรุปผลการวิจัย
1. ป ญ หาที่ ส ง ผลต อ การไม ศึ ก ษาต อ ของนั ก เรี ย นกรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นวั ด หนองปลิ ง จั ง หวั ด นครสวรรค พบว า
ในภาพรวมพบวา คือ 1) ดานสภาพการติ ด เพื่ อน 2) ด านสถาบั น การศึ กษาและสภาพแวดล อ ม 3) ด านสังคม และ 4) ด าน
สถานภาพครอบครัว
2. การศึกษาระดับปญหาของการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ที่คาเฉลี่ย 3.00 ดานทีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการติดเพื่อน อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.22 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดาน
สถานภาพครอบครัว อยูในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 2.87
3. ผลการนําเสนอแนวทางการแกไขการไมศึกษาตอของนักเรียนที่พบวาแนวทางการแกไขแกไขการไมเรียนตอของ
นักเรียนประกอบไปดวย 4 องคประกอบคือ องคประกอบที่ 1 การวางแผน (P) องคประอบที่ 2 การรณรงคใหนักเรียนไดศึกษาตอ
(D) องคประกอบที่ 3 การตรวจสอบติดตาม (C) และองคประกอบที่ 4 การนําปญหาไปพัฒนา (A) ที่เปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก
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กระบนการที่สามารถที่จะเชื่อมโยงปจจัยตางๆ ใหสามารถขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการไมศึกษาตอของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน สรุปแนวทาไดแกการวางแผน (P)ประสานผูมีสวนเกี่ยวของ ศึกษาขอมูลแนวโนมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนที่ไมศึกษาตอ ยอนหลัง 5 ป เพื่อใหทราบปญหาและสาเหตุของปญหาการไมเรียนตอในเชิงลึก ประชาพิจารณในนโยบาย
การสงเสริมใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดเขาศึกษาในระดับที่ และกําหนดแผนในการปองกันและแกไขปญหานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนที่ไมศึกษา รณรงคใหนักเรียนไดศึกษาตอ (D) โดยประชุมชี้แจงประชาสัมพันธเรื่องการรณรงคใหนักเรียนได
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตนและเฝาระวังเพื่อใหนักเรียนไดรับการศึกษา
อยางตอเนื่องการตรวจสอบติดตาม (C) การตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนการรณรงคใหนักเรียนศึกษาตอหากพบปญหา
นําไปเปนขอมูลในการวางแผนตอไปการนําปญหาไปพัฒนา (A) ทบทวนปญหา สาเหตุของปญหา และวิธีการแกไขปญหาการไม
ศึกษาตอ และปรับปรุงแผนการรณรงคใหนักเรียนศึกษาตอใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาการจัดการทําวิจัยเรื่องปจจัยของการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค มีการตัดสินใจไมเรียนตอตามความเห็นของกลุมตัวอยางจํานวน 108
คน ซึ่งปรากฏผลดังนี้คือ
1. ผลการวิเคราะหปญหาที่สงผลตอการไมศึกษาตอของนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค
ที่พบวา ในภาพรวมพบวา อายุมีผลตอการตัดสินใจไมศึกษาตอ เมื่อวิเคราะห ปจจัยรายดานพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกันมาก
ที่สุดคือ ปจจัยดานสถานภาพครอบครัวกับอายุของนักเรียน รองลงมาคือ ดานสังคมกับอายุของนักเรียนผลตอการตัดสินใจไมศึกษา
ตอที่เปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากความสัมพันธของสถานภาพทางครอบครัวกับนักเรียนที่มีอายุเลยวัยเรียนประกอบกับเด็กในวัยนี้
มักจะติดเพื่อน เมื่อถึงเวลาเขาเรียนตางระดับชั้นเรียน แมจะอยูในกลุมอายุเดียวกันก็มักจะเกิดความอับอายประกอบกับครอบครัว
ไมสามารถสรางความเขาใจกับบุตรหลานถึงความสําคัญของการเรียนจึงมักตามใจ จึงทําใหเกิดปญหาการไมศึกษาตอมากยิ่งขึ้น
สอดคลองกับแนวคิดของทิพยวรรณ นพวงศ ณ อยุธยา (2526) ได กลาวไววา แรงจูงใจในการศึกษาของบุคคลแตละระดับจะ
แตกตางกันออกไปตามวัย ฐานะ และโอกาสในวัยเด็ก สวนใหญจะเรียนเพราะพอ แม ใหเรียนหรือเรียนตามเพื่อน ถาเปนวัยรุน
ตอนปลายและที่กําลังจะยางเขาสูวัยผูใหญตอนตน คือ อยูระหวางอายุ 16–25 ป ก็อาจจะมีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับการเรียนไป
อีกแบบหนึ่ง เพราะผูที่อยูในวัยนี้จะเริ่มมองเห็นในแนวทางชีวิต ซึ่งเห็นไดจากบุคคลรอบขางบางคน อาจจะเริ่มมีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับภาวะครอบครัวดานตางๆ ที่เหนือจากความรับผิดชอบที่มีตอตนเองและอาจไดพบปญหาชีวิตของครอบครัวจากครอบครัว
ของตนเอง ครอบครัวของเพื่อน ญาติพี่นองหรือผูใกลชิดอื่นๆ ความคิดเกี่ยวกับการเรียน อาจจะเริ่มมีแนวหันเหเขาสูผลไดทาง
เศรษฐกิจ เชน จะเรียนในสาขาที่หางานไดงาย มีรายไดดีไมตองทํางานหนัก และสําคัญ คือ เปนงานประเภทที่ตนมีใจรักและชอบที่
จะทําได บางครั้งการเลือกเรียนสาขาวิชาตางๆหรือเลือกที่จะไมเรียนตอ เพื่อหางานทํา ของเด็กวัยรุนมักขึ้นอยูกับคานิยมของพอ
แม พี่ นอง และเพื่อน เพราะการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของคนไทย ซึ่งจะเปดโอกาสใหบุตรหลานไดตัดสินใจดวยตนเอง พอ แม
ญาติพี่นองบางคนมีคานิยมตางๆ วาการเรียนในขั้นสูงๆ เทานั้นที่จะทําใหบุตรหลานมีโอกาส ไดงานดี ทํางานมีเงินเดือนสูง เปนเจา
คนนายคน เปนที่เชิดหนาชูตาของพอ แม วงศตระกูล โดยไมคํานึงถึงความสามารถของผูเรียน ในเรื่องการสนับสนุนของครอบครัว
นี้ ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดีไมอาจสงบุตรหลานใหเรียนในระดับสูงๆ ได ก็จําเปนใหออกไปประกอบอาชีพชวยเหลือ
ครอบครัวกอน เมื่อมีโอกาสในภายหนาและมีความสนใจจึงกลับเขามาเรียนใหม ในการศึกษาของคนกลุมหลังนี้มักจะมีลักษณะ
แตกตางไปจากกลุมแรก กลาวคือ คนรุนหลังนี้มักจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ และ เพือ่ เพิ่มพูนฐานะทางสังคม และ เศรษฐกิจ
หรือ เลือกที่จะหางานทําเพื่อชวย ครอบครัว
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2. ผลการศึกษาระดับปญหาของการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลางที่คาเฉลี่ย 3.00 ดานทีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการติดเพื่อน อยูในระดับปานกลาง ที่คาเฉลี่ย 3.22 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
ดานครอบครัว อยูในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 2.87 ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก ปจจัยดานสถาบันการศึกษาและสภาพแวดลอม
เปนปจจัยที่สําคัญใกลชิดกับตัวนักเรียนมากกวาปจจัยอื่นนักเรียนที่อยูในวัยการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนชวงของวัยรุน
มีความรูสึก ที่อ อนไหวต อสภาพแวดลอ มในสังคมและมั กจะเชื่อฟ งเพื่อ นมากกวาครอบครัว จึงทํ าใหระดั บของป จจัย สูงที่สุ ด
สอดคลองกับแนวคิดของ เจือจันทร จงสถิตอยู (อางถึงในศราวรณ ศิรพันธุ 2544) ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ คือ 1) สถานภาพ สถานะทางเศรษฐกิจ และ สังคมที่แตกตาง 2) ทุนทรัพยใชในการศึกษามากหรือนอยกวา 3) คุณภาพของ
จุดการศึกษาที่แตกตาง 4) ภูมิลําเนาของสถานศึกษาที่อยูในสวนภาคกลางหรือสวนภูมิภาค นอกจากนี้ ยังพบวา คานิยมของ
นักเรียนซึ่งอยูในพื้นที่ที่ ตั้งอยูชานเมืองเอื้อใหนักเรียนพบอยูกับรอยตอระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบทจึงทําใหเกิดภาวะเสี่ ยง
ในโอกาสที่ จะไม เข าเรียนได ค อนข างสู ง ผูป กครองไม ให ค วามสํ าคั ญ ต อ การเรียนตอ ซึ่ งสอดคลอ งกั บ นโยบายของสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่วาการไมศึกษาตอถือเปนปญหาสําคัญในการจัดการศึกษา ถือเปนการสูญเปลาและเปนความ
ลมเหลวในดานการให บริการสาธารณะดานการศึกษา อีกทั้ งนักศึกษาที่ ไมศึกษาเหลานั้ นยอมไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ
รวมทั้งเปนการบงบอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา ซึ่งการแกปญหาเด็กไมศึกษาตอนั้นจําเปนตอง
ทราบขอมูลพื้นฐาน และขอเท็จจริงตางๆ ที่เปนสาเหตุของการไมศึกษาตอของเด็ก ในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ใหหมายรวมถึงการศึกษาตอในสายอาชีพ ผูวิจัยจึงจึงเห็นวาการศึกษาเป นบริการสาธารณะที่จะตองจัดใหกับประชากรวัย
เรียนใหไดเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดศึกษาศึกษาวิจัยในเรื่อง ปจจัยการสงเสริมใหนักเรียนศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2558
3. ผลการศึกษาเพื่อนําเสนอแนวทางการแกไขการไมศึกษาตอของนักเรียนที่พบวาแนวทางการแกไขแกไขการไมเรียนตอของ
นักเรียนปรากฏดังนี้คือการวางแผน (P) ประสานผูมีสวนเกี่ยวของ ศึกษาขอมูลแนวโนมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ไม
ศึกษาตอ ยอนหลัง 5 ป เพื่อใหทราบปญหาและสาเหตุของปญหาการไมเรียนตอในเชิงลึก ประชาพิจารณในนโยบายการสงเสริมให
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดเขาศึกษาในระดับที่ และกําหนดแผนในการปองกันและแกไขปญ หานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนที่ไมศึกษา รณรงคใหนักเรียนไดศึกษาตอ (D) โดยประชุมชี้แจงประชาสัมพันธเรื่องการรณรงคใหนักเรียนไดศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น สงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตน และเฝาระวังเพื่อใหนักเรียนไดรับการศึกษาอยาง
ตอเนื่องการตรวจสอบติดตาม (C) การตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนการรณรงคใหนักเรียนศึกษาตอหากพบปญหา นําไป
เปนขอมูลในการวางแผนตอไปการนําปญหาไปพัฒนา (A) ทบทวนปญหา สาเหตุของปญหา และวิธีการแกไขปญหา และปรับปรุง
แผนใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ที่เปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากกระบนการที่สามารถที่จะเชื่อมโยงปจจัยตางๆ ให
สามารถขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการไมศึกษาตอของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ วาริน
โพธินัยและจักรพงษ สุวรรณอาศน (2553) ไดศึกษาวิจัยในเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอประเภทสามัญ ศึกษาและ
ประเภทอาชีวศึกษา ของนักเรียนชั้น มัธยมศึ กษาปที่ 3 อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ในป 2553 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถป การศึกษา 2553 ดานอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลภายนอก สื่อและคําแนะนําจากรุนพี่พบวาขอที่มี
ระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือผูปกครอง มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกศึกษาตออยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 3.73 รองลงไปคือขอมูล
การประชาสัมพันธการแนะแนวของสถานศึกษาอื่นๆ เชน เอกสารโทรทัศนวิทยุ อยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 3.64 และดานที่มีระดับ
ความคิดเห็นต่ําที่สุด คือ คําแนะนํา ของญาติมีสวนชวยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตออยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.31 อยางไรก็
ตามในแนวทางการปองกันและแขไขปญ หานักเรียนไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 4 องคประกอบเปนความ
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เชื่อมโยงระหวางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจบนพื้นฐานของวงจรคุณภาพของเดมมิง สามารถที่จะนําไปสูการแกปญหาการไม
ศึกษาตอของนักเรียน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ โรงเรียนวัดหนองปลิง ที่ใหความรวมมือ และขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษา จนสําเร็จลุลวงดวยดี
คณะผูจัดทําจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความตองการจําเปนในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง โดยศึกษาความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของกับการทํางานประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยครูหลวงพระบางจํานวน 38 คน และเปนการวิจัยเชิงผสมผสาน ผลการวิจัยสรุปไดวา : สภาพการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง ภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก โดยพบวา 7 ดาน มีคุณภาพอยูใน
ระดับมาก สวน 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพ พบวาทุกดานอยูในระดับมากที่สุด
และความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานระบบขอมูลขาวสาร ดานการคนควาวิจัยและ
บริก ารทางวิช าการ ด านหลั กสู ต ร ดานการส งเสริม นัก ศึ กษา ด านระบบการประกั นคุ ณ ภาพภายใน ด านบุค ลากร ด าน
สภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู ดานการบริหารและการจัดการ ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย และ ดานประสิทธิผล
ของการเรียนการสอน
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยครูหลวงพระบาง
Abstract
This research purposes were to study the current status, the expectations of implementation and
priority needs to develop the internal quality assurance (IQA) in Luang Prabang Teachers Training College
(LPTTC). The sample group of this research were 38 persons selected from LPTTC. The Mixed methods
were conducted on this research. The research results were as follows: the current status were at high
level within 7 aspects at high level and 3 aspects were at the medium level. The expectations of
implementation were at the highest level every aspects. The Priority Need Index (PNImodified) were arranged
in descending such : Management Information Systems; Academic Research and Consultancy Services;
Curriculum; Students Support ; Internal Quality Assurance System; Human Resource; Environment and
Learning Resources; Governance and Management; Vision Mission and Goals; Teaching and Learning
Effective.
Keywords : internal quality assurance, Luangprabang TTC
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บทนํา
วิทยาลัยครูหลวงพระบางเปนสถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาชั้นสูง (อุดมศึกษา) มีบทบาทหนาที่ในการผลิตครู
ในระดับประกาศนียบัตร ชั้นกลาง ชั้นสูง และปริญญาตรี ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 แขวงคือ แขวงหลวงพระบาง แขวงไชยะบุรี
และแขวงอุดมไชย โดยภารกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตครูใหไดคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการสรางครูที่
กําหนดไว นอกจากนั้นการประกันคุณภาพภายในก็เปนภารกิจหนึ่งที่วิทยาลัยครูตองไดดําเนินการใหเปนไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อสงเสริมใหเกิดคุณภาพอยางแทจริงแกผูเรียนและสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยครูหลวงพระบาง ไดริเริ่มตั้งแต ป ค.ศ. 2011 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดย
ภาพรวมที่ผานมีดังนี้ ปการศึกษา 2011-2017 ไดรับคะแนน 3.54 (ระดับมาก) 3.58 (ระดับมาก) 2.91 (ระดับปานกลาง)
4.07 (ระดับมาก) 4.39 (ระดับมาก) จากผลประเมินดังกลาวเห็นวาคุณภาพการจัดการศึกษายังมีคุณภาพไมสูงเทาที่ควรทั้งมี
การแกวงขึ้น ลงไมเสถียรอันหมายถึงการรัก ษาระดั บคุณ ภาพไมป กติ ซึ่งอาจสงผลตอ ความเชื่อมั่ นของคนทั้งภายในและ
ภายนอก
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยครูหลวงพระบาง ยังประสบความยุงยากหลายอยางที่ทําใหผล
จากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ยังไมเปนพึงพอใจของคนสวนใหญ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชน
กระบวนการหรือขั้นตอนในการดําเนินงานยังไมรัดกุม ความเขาใจ ความรับรูของคณะทํางานและคณาจารย ตองานการ
ประกั น คุ ณ ภาพไม ลึ ก ซึ้ ง การเผยแพร ค วามรู แ ละผลการประเมิ น การจั ด บุ ค ลากรเข า มารั บ ผิ ด ชอบและมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการประกันคุณภาพ ตลอดถึงการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการดําเนินงาน และอื่นๆ
การมีระบบและกลไกที่เหมาะสมกับสภาพหรือบริบทของสถานศึกษา จะเปนสิ่งชวยใหผู ปฏิบัติ มีแนวทางและ
เปาหมายที่ชัดเจนของงาน รูหนาที่ ขอบเขตความรับผิดชอบและดําเนินงานอยางมีทิศทางและเป นระบบตอเนื่องอันจะ
กอใหเกิดประสิทธิผลของงานและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว แตการจะออกแบบระบบและกลไกที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษานั้นควรตองรูสภาพ ความคาดหวัง และความตองการจําเปนที่แทจริงของสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งสามารถนํามาเปน
ขอมูลพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหออกแบบ หรือปรับปรุงระบบและกลไกใหสอดคลองกับสถานศึกษานั้นไดอยางเหมาะสม ดังนั้น
ผูวิจัยจึงเห็นวามีความจําเปนตองมีการศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความตอ งการจําเปนของการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยครูหลวงพระบาง กอนจะนําไปสูการพัฒ นาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับบริบทของ
วิทยาลัยครูหลวงพระบาง เพื่อใหวิทยาลัยครูเกิดคุณภาพอยางแทจริงและยั่งยืนตลอดไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอนหลัก คือ
1) ขั้นศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง โดยวิธีการตอไปนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
(1) การศึกษาวิเคราะหเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจําปตั้งแตปการศึกษา ค.ศ. 2014 ถึง 2016 โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหในแตละองคประกอบมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดในคูมือการประกันคุณภาพ
(2) การสัมภาษณ เชิงลึก เก็บรวบรวมกับ ผูที่เกี่ยวของ จํานวน 5 คนใน สามระดับคือ ระดับนโยบายไดแก รอง
ผูบริหารฝายวัดและประเมินผล จํานวน 1 คน ระดับผูนํานโยบายสูการปฏิบัติ ไดแก ฝายประเมินผล จํานวน 1 คน และฝาย
ประกันคุณภาพ จํานวน 1 คน และระดับผูปฏิบัติไดแกคณะทํางานดานการประกันคุณภาพภายในจากฝายอื่น จํานวน 2 คน
โดยประเด็นสัมภาษณ ผูวิจัยไดเตรียมการไวกอนแลว ตามขอบเขตและระดับความรับผิดชอบของแตละคนที่ใหสัมภาษณ โดย
การวิเคราะหเนื้อหา
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(3) การใชแบบสอบถาม เก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานกับผูเกี่ยวของและผูปฏิบัติ จํานวนทั้งหมด 38 คน
โดยใช แ บบสอบถามในรูป แบบจัด ระดั บ ความคิ ด เห็ น (Rating Scale) โดยเนื้ อ หาในข อ คํ าถามครอบคลุ ม องค ป ระกอบ
มาตรฐานคุณภาพ 10 มาตรฐาน 50 ตัวบงชี้ โดยการวิเคราะหคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(4) การประชุมสัมมนากลุม เก็บขอมูลกับผูเกี่ยวของและผูปฏิบัติ จํานวน 38 คน ดังกลาว ผูวิจัยเสนอขออนุญาต
ผูบริหารเพื่อจัดการประชุมในวันที่ 19 ตุลาคม 2017 ซึ่งประเด็นการสัมมนาในวันนี้ มุงเนนสะทอนผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพในปที่ผานมา เปนอยางไร อะไรที่เปนปญหา และควรมีวิธีการปรับปรุงแกไขอยางไรบาง โดยการวิเคราะห
เนื้อหา
2) ขั้นศึกษาความคาดหวังและความตองการจําเปนในพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครู
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
(1) ใช แ บบสอบถามในรู ป แบบจั ด ระดั บ ความคิ ด เห็ น (Rating Scale) โดยเนื้ อ หาในข อ คํ า ถามครอบคลุ ม ใน
องคประกอบมาตรฐานคุณภาพ 10 มาตรฐาน 50 ตัวบงชี้ จากนั้นทําการจัดลําดับความสําคัญของคาดัชนีความตองการจําเปน
ของความคาดหวังในอนาคต (Priority Needs Index; PNI modified)
(2) การประชุมสั มมนากลุม ผูที่ เกี่ ยวของและผู ปฏิ บัติ จํานวน 38 คน ดังกลาว ในวัน ที่ 20 ตุล าคม 2017 โดย
ประเด็นการสัมมนา มุงเนนความคาดหวังที่ควรเปนในการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง ในแตละดาน
ควรเปนอยางไร และควรทําอยางไร และทําการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมสัมมนากลุม ใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(Content Analysis) แลวสรุปเปนความเรียง
ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพปจจุบันของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง
ไดทําการศึกษาจากสภาพการปฏิบัติงานที่เปนอยูจริงในแตละดานตามตัวแปร คือ 10 มาตรฐานคุณภาพ ดวย
การคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการปฏิบัติงานของวิทยาลัยครู ในภาพรวม
และจําแนกเปนแตละดาน แสดงดังตารางที่ 1-1 และ ตารางที่ 1-2 ตอไปนี้
ตารางที่ 1-1 ผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยครูหลวงพระบางชวงแตปการศึกษา 2014-2016
ที่
องคประกอบคุณภาพ
2014
2015 2016 เฉลี่ยรวม
แปลผล
1 ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย
3.20
3.70 4.33
3.74
มาก
2 ดานการบริหารและการจัดการ
3.40
4.17 4.50
4.02
มาก
3 ดานบุคคลากร
2.95
4.45 4.25
3.88
มาก
4 ดานหลักสูตร
3.00
4.39 3.60
3.66
มาก
5 ดานประสิทธิผลการเรียน-การสอน
2.93
4.40 4.33
3.89
มาก
6 ดานการสงเสริมนักศึกษา
3.14
3.82 4.57
3.84
มาก
7 ดานสภาพแวดลอม และ แหลงการเรียนรู
2.19
4.52 4.63
3.78
มาก
8 ดานระบบขอมูลขาวสาร
3.13
4.3
4
3.81
มาก
9 ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน
3.23
3.50 5.00
3.91
มาก
10 ดานการคนควาวิจยั และบริการทางวิชาการ
1.90
4.33 4.67
3.63
มาก
เฉลี่ยรวม
2.91
4.07 4.39
3.79
มาก
แปลผลภาพรวม
ปานกลาง มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 1-1 จะเห็นไดวา โดยภาพรวมจากรายงานการประเมินตนเองการดําเนินงานในรอบสามปหลังติดตอกัน
ตั้งแต ป 2014-2016 ที่ใชมาตรฐานคุณภาพเดียวกันกับมาตรฐานคุณภาพของศูนยประกันคุณภาพแหงชาติ มีผลประเมิน
2.91 (ระดับปานกลาง) 4.07 (ระดับมาก) และ 4.39 (ระดับมาก) ตามลําดับ
ตารางที่ 1-2 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ที่
รายการมาตรฐานคุณภาพ
แปลผล
.
1.
ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย
3.68
0.72
มาก
2.
ดานการบริหารและการจัดการ
3.64
0.74
มาก
3.
ดานบุคคลากร
3.63
0.74
มาก
4.
ดานหลักสูตร
3.48
0.70
ปานกลาง
5.
ดานประสิทธิผลของการเรียน-การสอน
3.71
0.68
มาก
6.
ดานการสงเสริมนักศึกษา
3.53
0.71
มาก
7.
ดานสภาพแวดลอม และ แหลงการเรียนรู
3.66
0.66
มาก
8.
ดานระบบขอมูลขาวสาร
3.44
0.64
ปานกลาง
9.
ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน
3.64
0.63
มาก
10. ดานการคนควาวิจยั และบริการทางวิชาการ
3.41
0.71
ปานกลาง
เฉลี่ยโดยภาพรวม
3.58
0.69
มาก
จากตารางที่ 1-2 จะเห็นไดวา โดยภาพรวม พบวาการดําเนินงานมีคุณภาพอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม = 3.58)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคุณภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 7 ดานไดแก ดานประสิทธิผลของการเรียนการสอน
ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย ดานสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู ดานการบริหารและการจัดการ ดานระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ดานบุคลากร ดานการสงเสริมนักศึกษา และ อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร
ดานระบบขอมูลขาวสาร และ ดานการคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ ดังตารางขางบน
2) การศึกษาความคาดหวังที่ควรเปนในอนาคตการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง
ผลการวิเคราะหขอมูลความคาดหวังในภาพรวมตามรายดาน และ จําแนกเปนแตละดาน มีดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความคาดหวังของการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยครูหลวงพระบางตามรายดาน
ที่
รายการมาตรฐานคุณภาพ
แปลผล
.
1.
ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย
4.67
0.49
มากที่สุด
2.
ดานการบริหารและการจัดการ
4.66
0.52
มากที่สุด
3.
ดานบุคคลากร
4.70
0.48
มากที่สุด
4.
ดานหลักสูตร
4.63
0.52
มากที่สุด
5.
ดานประสิทธิผลของการเรียน-การสอน
4.69
0.49
มากที่สุด
6.
ดานการสงเสริมนักศึกษา
4.61
0.50
มากที่สุด
7.
ดานสภาพแวดลอม และ แหลงการเรียนรู
4.71
0.47
มากที่สุด
8.
ดานระบบขอมูลขาวสาร
4.70
0.46
มากที่สุด
9.
ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน
4.73
0.46
มากที่สุด
10.
ดานการคนควาวิจยั และบริการทางวิชาการ
4.64
0.49
มากที่สุด
เฉลี่ยโดยภาพรวม
4.67
0.49
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา โดยภาพรวม พบวาความคาดหวังคุณภาพในอนาคตอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยรวม
= 4.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้
2.1) ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวม พบวา มีความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.73) และขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา มีการเสนอในเรื่องการเผยแพรเพื่อสรางความรับรูและเขาใจ
ตองานการประกันคุณภาพอยางกวางขวางภายในวิทยาลัยมากที่สุด
2.2) ดานสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู โดยภาพรวม พบวา มีความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยู
ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.71) และขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา การมีหองปฐมพยาบาลและการปรับปรุงระบบสุขอนามัย
การรักษาความสะอาดเปนความคาดหวังสูงสุด
2.3) ดานระบบขอมูลขาวสาร โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด
(คาเฉลี่ย = 4.70) และขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ผูใหขอมูลมีความคาดหวังเกี่ยวกับการใหบริการเครือขายที่สามารถใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ควรเพิ่มความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต และขยายจุดกระจายสัญญาณเพิ่มขึ้น ปรับปรุงระบบ และ
พัฒนาฐานขอมูลตาง ๆใหหลากหลายมากขึ้น
2.4) ดานบุคลากร โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย =
4.70) นอกจากนั้ น ยั งพบวา อยากให มุ งเน น การพั ฒ นาครู อ าจารย พ นั ก งานให มี คุ ณ วุฒิ ต ามเกณฑ ที่ ก ระทรวงกํ าหนด
แผนพัฒนาบุคลากรยังกําหนดไมชัดเจน
2.5) ดานประสิทธิผลของการเรียนการสอน โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.69) นอกจากนั้นพบวา ผูใหขอมูลสวนมากเสนอใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยใหมีการใชสื่อเทคโนโลยีเขามาใชในการสอนใหมากขึ้น
2.6) ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.67) ในสวนขอมูล เชิงคุณ ภาพพบวา ผูใหขอมูลสวนมากเสนอใหกําหนด ความหมาย และ
คําอธิบาย สาระสําคัญของแตละประเด็นสําคัญของวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย ใหชัดเจน
2.7) ดานการบริหารและการจัดการ โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.66) ผูใหขอมูลไดมีการเสนอบางประเด็นสําคัญ เชน ควรปรับปรุงการแตงตั้งบุคลากรในตําแหนงงาน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับคุณวุฒิ ความสามารถและความถนัดของบุคคล และ ยังเสนอใหมีการติดตาม ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของแตละงานอยางตอเนื่อง
2.8) ดานการคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพ
อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.63) นอกนั้นยังพบวา มีการเสนอประเด็นสําคัญดังนี้ ควรมีคณะกรรมการพัฒนางานดาน
การคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ เพื่อมากําหนดนโยบาย รูปแบบ และวิธีการ ใหเปนลักษณะเฉพาะของวิทยาลัยครูเอง
2.9) ดานหลักสูตร โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย
= 4.62) จากความเห็นเพิ่มเติม พบวา ควรมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการสรางครูใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
สายสามัญและความตองการของการพัฒนาทองถิ่น ปรับปรุงการกําหนดจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาชาติ
2.10) ดานการสงเสริมนักศึกษา โดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.60) นอกจากนั้นยังพบวาควรมีวิธีการติดตามนักศึกษาที่จบไปใหม และสรางเครือขายความรวมมือกับอดีต
นักศึกษาผูที่ประสบความสําเร็จหรือมีความกาวหนาในการงาน
3) การจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาตามคา PNImodified
ผลการจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาตามคา PNImodified แสดงดังตาราง 3 ตอไปนี้
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ตารางที่ 3 ผลการจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาตามคา PNImodified
คาเฉลี่ยระดับ
ความ
การ
ดานที่
รายการมาตรฐานคุณภาพ
ตองการ ปฏิบัติ
(I)
(D)
1.
ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย
4.67
3.68
2.
ดานการบริหารและการจัดการ
4.66
3.64
3.
ดานบุคคลากร
4.70
3.63
4.
ดานหลักสูตร
4.63
3.48
5.
ดานประสิทธิผลของการเรียน-การสอน
4.69
3.71
6.
ดานการสงเสริมนักศึกษา
4.61
3.53
7.
ดานสภาพแวดลอม และ แหลงการเรียนรู
4.71
3.66
8.
ดานระบบขอมูลขาวสาร
4.70
3.44
9.
ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน
4.73
3.64
10.
ดานการคนควาวิจยั และบริการทางวิชาการ
4.64
3.41

PNI
modiﬁed

0.213
0.217
0.225
0.245
0.207
0.233
0.222
0.268
0.229
0.264

ลําดับ
9
8
6
3
10
4
7
1
5
2

จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา ความตองการจําเปนในการพัฒนาจัดลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1 ดานระบบขอมูลขาวสาร
(PNImodified = 0.269) ลําดั บที่ 2 ด านการคน ควาวิจัย และบริการทางวิชาการ (PNImodified = 0.266) ลํ าดั บที่ 3 ด าน
หลักสูตร (PNImodified = 0.248) ลําดับที่ 4 ดานการสงเสริมนักศึกษา (PNImodified = 0.234) ลําดับที่ 5 ดานระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน (PNImodified = 0.230) ลํ า ดั บ ที่ 6 ด า นบุ ค ลากร (PNImodified = 0.228) ลํ า ดั บ ที่ 7 ด า น
สภาพแวดลอม และ แหล งการเรียนรู (PNImodified = 0.223) ลําดับ ที่ 8 ดานการบริห ารและการจัดการ (PNImodified =
0.218) ลําดับที่ 9 ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย (PNImodified = 0.211) และลําดับที่ 10 ดานประสิทธิผลของการ
เรียน-การสอน (PNImodified = 0.208)
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเห็นประเด็นสําคัญที่สมควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1) จากผลการศึกษาที่พบวา ดานระบบขอมูลขาวสาร มีความคาดหวังและตองการจําเปนพัฒนาเปนลําดับแรก ทั้งนี้
เนื่องจากเหตุผลสําคัญ บางประการ คือ ประการแรก ระบบขอ มูลขาวสารของวิทยาลัยครูที่ มีอยู ยังมีไมเพี ยงพอและไม
ตอบสนองตอความตองการของการดําเนินงานใหเกิดคุณภาพเทาที่ควร ทั้งในดานที่เปนฮารดแวร ไดแก คอมพิวเตอร วัสดุ
อุปกรณไอทีอนื่ ๆ และ ดานที่เปนซอฟแวร ไดแก โปรแกรมทางการบริหารงานดานตาง ๆและระบบฐานขอมูลตาง ๆ ทัง้ นี้อาจ
เปนเพราะวา วิทยาลัยครูไดรับการสงเสริม สนับสนุน ดานงบประมาณ หรือการจัดสรร วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเครื่อง
เทคโนโลยี ไมเพียงพอ ทําใหการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศไมไดผลดี เปนดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ไดกลาวถึง
ความจําเปนในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา วาสถานศึกษาในยุคปจจุบันตองจําเปนพัฒนาระบบสารสนเทศ
เนื่องจากวา มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่ตองการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจที่มั่นใจและรวดเร็ว
มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และมีการปรับองคการเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน อนึ่ง จากผลการ
สัมภาษณ ยังพบวา ความสามารถและทักษะดานไอทีรวมทั้งดานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของบุคลากร ทีมงานหรือ
ผูมีหนาที่รับผิดชอบงานดานไอชีทีของวิทยาลัยครูยังจํากัด ทําใหกระบวนการจัดระบบสารสนเทศไมเปนขั้นตอนอยางเปน
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ระบบตอเนื่องดี เปนตนวา ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นการตรวจสอบขอมูล ขั้นการจัดระเบียบขอมูลหรือคลังขอมูล ขั้นการ
ประมวลผลขอมูล ขั้นการวิเคราะหขอมูลและขั้นการนําใชขอมูล ซึ่งเหตุผลดังกลาวสอดคลองกับผลวิจัยของ อัมรัตน จินดา
และ เอนกฤน บางทาไม (2559) ที่ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา สําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทีค่ นพบวา.แนวทางสงเสริม
....ควรใหการสงเสริมสนับสนุนใน 3 ดาน.ไดแก 1) ดานวัสดุครุภัณฑ (Hardware) 2) ดานโปรแกรมและสื่อที่ใชในการเรียน
การสอน (Software) 3) .ดานบุคลากร (Peopleware) ทั้งนี้ยังสอดคลองกับผลวิจัยของสุนันทา หาผลดี (2557) ที่พบวา ...
การจัดระบบสารสนเทศโรงเรียนควร มีการกําหนดนโยบายการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา มีการประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน แตงตั้งทีมงานหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละงานอยางชัดเจน ใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในการจัดระบบสารสนเทศ ตนสังกัดใหการสนับสนุนดานงบประมาณ โดยแตละขั้นตอนควร
ปฏิบัติ ดังนี้ ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล คํานึงถึงความตองการของการนาไปใชมีแบบฟอรมในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลที่
ได ม าจากแหล งที่ ค วรอยู ทั้ งในและนอกโรงเรี ยน และนาเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ยมาชว ยในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ขั้น การ
ตรวจสอบขอมูล มีการตรวจสอบขอมูลกอนที่จะนําไปประมวลผล ตรงตามความตองการของการนาไปใชหรือแบบฟอรมที่เก็บ
รวบรวม ตรงตามประเภทของขอมูล ขั้นการประมวลผลขอมูล มีการประมวลผลทั้งทําดวยมือและใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เขามาชวยในการประมวลผล ขั้นการจัดเก็บขอมูล มีจัดเก็บขอมูลเปนหมวดหมู แยกประเภทของขอมูล มีปายกํากับ แยกเปน
ปการศึกษาอยางชัดเจน สารสนเทศจัดทาเปนรูปเลม ขอมูลเก็บในลักษณะแฟมเอกสาร และสารองขอมูลในแผนซีดี หรือแผน
ดีวีดี ทําเปนตารางในรูปแบบเอกสารและไวในระบบคอมพิวเตอรทั้งที่เปนขอมูลและสารสนเทศ เพื่อใหงายตอการสืบคน ขั้น
การวิเคราะหขอมูล มีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่ไดประมวลผลมาแลว นาไปเปรียบเทียบใหสอดคลอง เหมาะสมกับการ
นําไปใชในการประกอบการทางาน การตัดสินใจ ยังไมมีบุคลากรที่ทําหนาที่นี้อยางงชัดเจน และขั้นการนําขอมูลไปใชมีการนา
ขอมู ล ที่ ไดไปใชป ระกอบการตั ดสิน ใจตามวัตถุป ระสงค รายงานขอมู ลไปยังหนวยงานต นสั งกัด ตามระยะเวลาที่ กํา หนด
เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลและสารสนเทศที่เปนประโยชนใหผูที่เกี่ยวของทราบทั้งในและนอกโรงเรียน มีรูปแบบการ
รายงานผลและนําเสนอขอมูลที่หลากหลาย ทั้งในรูปเอกสารแผนพับ รูปเลมวารสาร แลผานทางระบบอินเทอรเน็ต นําขอมูลที่
ไดไปวางแผน แกไข พัฒนา และปฏิบัติจริงในการบริหารสถานศึกษา
2) จากผลการศึกษาที่พบวา ดานการคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ มีความคาดหวังและตองการจําเปนพัฒนา
เปนลําดับที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยสําคัญบางประการ คือ ประการแรก มีนโยบายสงเสริมใหครูอาจารยทําวิจัย แตแนวทาง
ปฏิบัติในการสนับสนุนสงเสริมไมชัดเจน ประการที่สอง กลไกการขับเคลื่อนในรูปคณะกรรมการรับผิดชอบพัฒนางานวิจัยของ
วิทยาลัยครูยังไมชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหนาทีใ่ นการดําเนินงาน และ ประการที่สาม การสนับสนุนงบประมาณอันเปนสิ่งจูงใจ
ครู อาจารยเพื่อทําวิจัยยังมีจํากัด รวมทั้งการนําเสนอหรือเผยแพรผลงานการวิจัยของครู อาจารย ทั้งอยูภายในวิทยาลัยครู
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติยังมีนอยที่สุด ในขณะที่ แผนยุทธศาสตรการศึกษาชาติฉบับที่ 8 (2016-2020) ไดมีนโยบาย
ดานการคนควาวิจัยสําหรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงอยางชัดเจน ดังที่นโยบายไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ที่กลาววา
“สนับสนุนการคนควาวิทยาศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการทางดานวิชาการใหสอดคลองกับความตองการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม ซึ่งนโยบายสําคัญอยางหนึ่งคือการเพิ่มงบประมาณจากรัฐบาลและองคการที่ไมขึ้นกับรัฐบาล สําหรับการ
คนควาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม” (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2015) ซึ่งจะเปนโอกาสดีที่วิทยาลัยครูในการ
นําไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น วิทยาลัยครูจึงควรตองเรงพัฒนายกระดับคุณภาพดานการวิจัยและการบริการทางวิชาการใหสูงขึ้น
ทันกับสภาพปจจุบัน สอดคลองกับปราชญา รัตพลที (2558) ที่ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการสงเสริมครูดานการทําวิจัยในชั้น
เรียนของครูในโรงเรียนบานสันติสุข อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวา แนว
ทางการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู คือ โรงเรียนควรมีการกําหนดนโยบายดานการวิจัยที่ชัดเจน มีการพัฒ นา
งานวิจัยโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูมาใหการอบรม สงเสริมใหครูทําผลงานประกวดในระดับตางๆ และนิเทศ ติดตามผล การ
ดําเนินงานดานการวิจัยในโรงเรียนเปนระยะ
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3) จากผลการศึกษาที่พบวา ดานหลักสูตร มีความคาดหวังและตองการจําเปนพัฒนาเปนลําดับที่ 3 ทั้งนี้เปนเพราะวา
หลักสูตรสรางครูที่วิทยาลัยแตละแหงใชเปนหลักสูตรสวนกลาง ที่มีกระบวนการสรางและกําหนดมาจากกรมสรางครู มีจํานวน
หนวยกิตมากเกินกวาจํานวนหนวยที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรแหงชาติ อนึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อหาหลักสูตรรายวิชาก็พบวา
ไมมีความสมดุลกันระหวางเนื้อหาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกลาวคือ ภาคทฤษฎีมีมากกวาภาคปฏิบัติเกินไปทําใหการสอน
โดยเนนใหผูเรียนเปนสําคัญในการแสวงความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆนอกหองเรียนปฏิบัติไดยาก (ศู นยประกัน
คุณภาพการศึกษา, 2017) นอกจากนั้นเนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทีร่ วดเร็วตลอด ความรูก็มีการเปลี่ยนแปลง
เรื่อย ๆ การพัฒนาหลักสูตรก็ตองใหสอดคลองกับแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงและทันสมัยอยูเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อการแขงขัน
และเพื่อความอยูรอดของสถานศึกษาเอง ดังที่แผนยุทธศาสตรการศึกษาชาติครั้งที่ 8 (2016-2020) ไดกลาวถึง หลักสูตรการ
สรางครู ในยุทธศาสตรที่ 1 วา ยกคุณภาพหลักสูตรของสรางครูใหสูงขึ้น และใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรสายสามัญ ซึ่ง
สอดคลองกับ ธิดารัตน ถาบุตร (2557) ที่วา หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะสําคัญคือ สอดคลองกับจุดมุงหมายของการศึกษาชาติ
พัฒนาการของผูเรียน สภาพของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การนาไปใชในชีวิตประจําวันของผูเรียน เกิดจากความรวมมือ
ของบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนมีบทบาทเชิงรุกในการชี้นําสังคมได
4) จากผลการศึกษาที่พบวา ดานการสงเสริมนักศึกษา มีความคาดหวังและตองการจําเปนพัฒนาเปนลําดับที่ 4 ทั้งนี้
เปนเพราะวา วิทยาลัยครูมีกิจกรรมที่เปนการสงเสริมสนับสนุนนักศึกษายังอยูในวงจํากัดแตสําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู
ภายในวิทยาลัยครูเทานั้น ยังไมกวางขวางขยายไปถึงนักศึกษาที่เรียนจบใหมและอดีตนักศึกษาที่จบไปไดทํางานแลว ทั้งนี้ ตัว
บงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสําคัญอยางหนึ่งคือคุณภาพของผลผลิตอันหมายถึงนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบไป
และไมเพียงแตจะดูที่ผลผลิตเทานั้นควรดูไปถึงผลลัพธที่เกิดกับผลผลิตดวยนั้นก็คือ บัณ ฑิตที่จบไปไดมีงานทําและไดรับ
ผลกระทบกลับคืนมาอยางไรจากสังคม ซึ่งวิทยาลัยครูควรตองมีวิธีการหรือกลไกในการตรวจสอบติดตามอยางตอเนื่อง ดังที่ผล
การประชุมกลุมไดยกขึ้นสนทนา ประเด็นที่วา การติดตามนักศึกษาที่จบไปใหม และการรวมมือกับอดีตนักศึกษาที่จบจาก
วิทยาลัยครูยังไมเปนรูปประทําที่ชัดเจน อยางเปนทางการและดําเนินอยางเปนระบบตอเนื่อง ยังเปนเพียงอยูในขั้นริเริ่มหา
ชองทาง และในเรื่องของการสรางเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการ หรือ โรงเรียน หรือหนวยงานที่ใชผลผลิต (ครู) ของ
วิทยาลัยครู ยังไมหลากหลาย จึงควรมีวิธีการติดตามนักศึกษาที่จบไปใหม และสรางความสัมพันธรวมมือกับอดีตนักศึกษาผูที่
ประสบความสําเร็จหรือมีความกาวหนาในการงาน รวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือ ทั้งภายในและตางประเทศกับ
องคการ หนวยงาน เพื่อสงเสริมพัฒนาการผลิตครูใหมีคุณภาพ โดยเรื่องนี้ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนองตอดานนี้เพิ่มขึ้น
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดคลองตัวขึ้น ซึ่งสอดคลองกับนโยบายดานการสรางความสัมพันธรวมมือตอการศึกษาครู ที่กลาววา
... สรางเครือขายความสัมพันธรวมมือกับสถาบันผลิตครูในบรรดาประเทศอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะคติเกี่ยวกับแนวคิด
หลักสูตร และความเปนไปไดในกานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและพนักงาน และตอการศึกษาชั้นสูง (อุดมศึกษา) ที่
กลาววา เพิ่ มความรวมมือกับสถาบันดุอมศึกษาของประเทศอาเซียนและประเทศอื่น ๆในการสรางโครงการวิจัยคนควา
วิทยาศาสตรรวมกันรวมทั้งการเขาเปนภาคีเครือขายการศึกษาชั้นสูงและการประกันคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาและ
กีฬา, 2015)
5) จากผลการศึกษาทีพ่ บวาดานระบบการประกันคุณภาพภายใน มีความคาดหวังและตองการจําเปนพัฒนาเปนลําดับ
ที่ 5 ทั้งนีเ้ ปนเพราะวา ผูที่มีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในยังไมมีความรูความเขาใจในภาระงาน จึงควร
ที่จะตองยกระดับความรูดานนี้ ดังที่มีผูใหความเห็นตอการประชุมสัมมนาวา ผูรับผิดชอบแตละภาคสวนตองอานคูมือทําความ
เขาใจให มากขึ้น และ หนวยประกั นคุ ณ ภาพควรตอ งจัด การอบรมให ความรูแกผูที่ มีส วนรวมกอ นลงมือดํ าเนิ นงาน อนึ่ ง
ผูบริหารและบุคลากรสวนใหญไดเริม่ เห็นบทบาทความสําคัญและคุณประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สามารถใช
เปนเครื่องมือตรวจสอบและกระตุนการปฏิบัติงานของคนในองคกร ทุกภาคสวน ทุกระดับ เพื่อใหบรรลุตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว ดังที่ สมประสงค วิทยเกียรติ (อางใน ประเวศ เวชชะ, 2552) ไดกลาวถึงคุณประโยชนของการประกันคุณภาพ
การศึกษาวา การประกันคุณภาพการศึกษากอใหเกิดคุณประโยชน ประการสําคัญ เชน ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกัน
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และความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ครูไดทํางานอยางมืออาชีพ มีการ
ทํางานที่เปนระบบ โปรงใส มีความรับผิ ดชอบ ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและเนนคุณภาพ สอดคลองกับ จินตนา สระ
ทองขาว (2554) ที่ ไ ด ศึ ก ษาป จ จั ย องค ก ารที่ ส ง ผลต อ การดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ คณะวิ ช า
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วิท ยาเขตกําแพงแสน มี ขอ เสนอแนะ วา องค การควรกํ าหนดนโยบาย เปาหมาย แผนการ
ดําเนินงานและจัดทําวงจรการประกันคุณภาพของคณะอยางเปนระบบและชัดเจน รวมทั้งมีการชี้แจงนโยบายและเปาหมาย
ขององคการใหบุคลากรไดรับทราบ และมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคการเพื่อใหสามารถนํานโยบายที่กําหนดไว
ไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายขององคการ
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความตองการจําเปนในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สรุปไดวา สภาพการดําเนิน งานการประกันคุณ ภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง
ภาพรวมอยู ในระดั บ มาก โดยที่ ด า นประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นการสอน ด า นวิ สั ย ทั ศ น ภารกิ จ และเป า หมาย ด า น
สภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู ดานการบริหารและการจัดการ ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน ดานบุคลากร
ดานการสงเสริมนักศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับมาก สวน ดานหลักสูตร ดานระบบขอมูลขาวสาร และ ดานการคนควาวิจัย
และบริการทางวิชาการ ระดับคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่ ความคาดหวังที่ควรเปนของการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยครูใหมีคุณภาพในการดําเนินงาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ดานสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู ดานระบบขอมูลขาวสาร ดานบุคลากร ดานประสิทธิผลของการเรียนการสอน
ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย ดานการบริหารและการจัดการ ดานการคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ ดานหลักสูตร
และ ดานการสงเสริมนักศึกษา และเมื่อจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในการพัฒนาใหมีคุณภาพตาม คา
PNImodified จากมากไปหานอย คือ ดานระบบขอมูลขาวสาร ดานการคนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ ดานหลักสูตร ดาน
การสงเสริมนักศึกษา ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู ดาน
การบริหารและการจัดการ ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย และ ดานประสิทธิผลของการเรียนการสอน
กิตติกรรมประกาศ
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Upload บน YouTube เปนตน คุณครู และนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลงดานภาษาอังกฤษ และ การใช ICT มากขึ้น ซึ่งรวมถึง
ดานการเรียนรูในรายวิชาที่เรียนกับครูที่รวมโครงการ คุณครู และนักเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก ในกิจกรรมการเรียน
รูปแบบ e-CLIP
คําสําคัญ : อี-คลิป การจัดการเรียนรู สถานศึกษาทองถิ่น
Abstract
The research is aimed to improve teachers in order to analyze and design study plan by the
integration of STEM use blended English to communicate in classroom and content use e-Media /eCommunication to communicate in classroom. The samples were 10 secondary school teachers at Wat
Sai Nuea School, Nakorn Sawan Province and 73 secondary school students in academic year 2016 from
October 2016 to July 2017. The study has founded that 100 percent of in-service teachers were voluntary
to participate in the project. Only 80 percent of in-service teachers has participated in 3 e-CLIP rounds.
They can set the e-CLIP study plan which using blended English and Thai in teaching process and they
can use e-Media /e-Communication in many way such as selecting e-Media /e-Communication in teaching
process, communicating with teachers and students through Line Group, uploading video on Youtube,
etc. Teachers and students who participated had improved English skill, ICT skill, and learning skill.
Teachers and student were satisfied at high level in e-CLIP System.
Keywords : e-CLIP, learning management, local educational institution
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บทนํา
ด ว ยน านาป ระเทศต า งป ฏิ รู ป สั ง คม เศรษ ฐกิ จ และการศึ ก ษ าให เท าทั น ต อ การเป ลี่ ย นแป ลง
ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น เพราะเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and
Communication Technology) ที่มีประโยชนตอการจัดการสารสนเทศ สามารถติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนสารสนเทศอยาง
รวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ ทําใหบุคคลตาง ๆ กาวเขาสูวิถีชีวิตดิจิทัล มีทักษะคอมพิวเตอร และ สามารถสื่อสารทั้งภาษา
แมและภาษาอังกฤษซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนภาษาสากลของโลก ทั้งนี้ ในยุคของการปฏิรูปการศึกษานั้น ครูทุกคนตอง
ช วยกั น ทํ าให ผู เรีย นได เรี ย นรู สิ่ งต างๆ ได งา ยและสะดวกยิ่ งขึ้ น ยุ ค นี้ จึ งเป น ยุ ค ที่ ค รู ต อ งเรีย นรูเรื่อ งศาสตร ก ารสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยเอาโลกรอบตัวมาเปนแหลงความรูผานเทคโนโลยีที่กาวหนาใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูในวิถี
ชีวิตประจําวัน
จากนโยบายรัฐบาลในปจจุบัน ไดมุงทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน
โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดานอุดมศึกษา ที่มุงเนนความสําคัญของการสงเสริมบทบาทให
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทําหนาที่พี่เลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ทองถิ่น ในโครงการคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยงเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนลาง ประจําปงบประมาณ 2560 ซึ่งเปนโครงการที่มุงเนนใหสถาบันอุดมศึกษานํานวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร
ตลอดจนความรูค วามเชี่ย วชาญทางวิช าการของบุ คลากร และเทคโนโลยีจ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไปชวยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาใหกับโรงเรียนที่เปดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร” เปนสถาบันผลิตครูคุณภาพและมีนโยบายพัฒนาครูในภูมิภาค
เหนือตอนลาง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงความรูในชุมชน และมีความเปนสากลที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
บริบทของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก จึงกําหนดนโยบายเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นดวยการ
ผลักดัน และสงเสริมการจัดการศึกษาแบบ 4.0 เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมที่สอดคลองกับสภาพสังคม ซึ่ง“วิชาชีพครู” ตองสั่ง
สมประสบการณ และพัฒนาตนอยางตอเนื่อง จากประสบการณ ตั้งแตป พศ.2510 คณะศึกษาศาสตร จัดการเรียนระดับ
ปริญญาตรี โท และ เอก พรอมการพัฒนาศักยภาพครูประจําการในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการที่มุงแกการศึกษาของชาติในการพัฒนาผูเรียนตอไป
“ยุคของการปฏิรูปการศึกษา ผูสอนทุกคนตองทําใหผูเรียนเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดงาย และ สะดวก เนนความ
จําเปนที่เหมาะสมกับบริบท ที่ตองใชวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนที่มีแบบการเรียนตางกัน สามารถ
ประสบความสําเร็จไดเทาเทียมกัน...” ครูผูสอนซึ่งถือวา เปนบุ คคลสําคัญ ที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
คุณภาพตอผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน ครูจึงจําเปนตองเรงพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม ยุคแหงการติดตอสื่อสาร “ภาษา” โดยเฉพาะ”ภาษาอังกฤษ”
ในกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ที่ บู ร ณาการสาระการเรี ย น ด ว ยกิ จ กรรมที่ นํ า เสนอด ว ยภาษาแม ค วบคู
ภาษาต า งประเทศ และใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเป น เครื่ อ งมื อ นั้ น ถื อ ว า เป น ตั ว แปรหลั ก ที่ ทํ า ให เกิ ด
ประสิทธิภาพและความสําเร็จ (ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558)
e-Clip : Content and Language
Integrated
Pedagogy
via
Electronic
Communication System เป น นวั ต กรรมการจั ด การ
เรี ย น ก ารส อ น ต าม แ น วก ารเรี ย น ก ารส อ น ที่ ใช
ภาษาอั ง กฤษเป น สื่ อ เพื่ อ การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการ
ระหว างการเรี ย นการสอนตามสาระกั บ ทั ก ษะการใช
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันดวยระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส โดยมีองคประกอบคือ (1) ความรูความ
เขาใจในวัตถุป ระสงค การเรียนรูตามหลัก สูตร (2) กลยุท ธการจัด การเรียนรูต ามศาสตร (3) สาระความรูภ าษาอังกฤษที่
สอดคลองกับสาระความรูที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (4) การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนของผูสอน
และ (5) การประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง ปจจัยดังกลาวสัม พันธกับศักยภาพของผูสอน เพราะผูสอนเปนตัวเริ่มตนคุณ ภาพ
การศึกษาดวยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากชั้นเรียน [มนตรี แยมกสิกร] และเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของผูเรียนในวิถี
ชีวิตดิจิทัลนี้ ครูจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเปนแบบกลับดานโดยใชนวัตกรรมแหลงเรียนรูแบบเปดเปนเครื่องมือสําคัญ
[สุภาณี เส็งศรี]
เพื่อสนับสนุนการเรียนของผูเรียน
e : electronic หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน หรือ
นอกชั้น ระหวางครู – นักเรียน ครู – เพือ่ น ๆ และ ผูเกีย่ วของ
เพื่อการสะทอนคิดของครู
C : Content หมายถึง สาระความรูต ามหลักสูตรแกนกลาง หรือ สอดคลองกับบริบท
อาจเปนสาระเดี่ยวหรือสาระบูรณาการ ที่ครูแตละทานรับผิดชอบ
L : Language หมายถึง การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน และ ในสาระความรู
ที่ครูใชจัดการเรียนในชั้นเรียน ควบคูกับการใชภาษาไทย ของครูทุกคน
I : Integrated หมายถึง การผสมผสานวิธีการจัดการเรียนการสอนตามสาระ โดยใชภาษา
รวมกับสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน การสื่อสาร และ
การพัฒนาตนเองของครู
P : Pedagogy (ies) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนในสาระ ที่ครูไดออกแบบและใชเพื่อการเรียน
การสอนในชั้นเรียน หรือ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในที่นี้คือ แนวทางการ
จัดการเรียนการสอน STEM รวมกับการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามที่ครู
ไดออกแบบและผานการทบทวน วิพากษจากเพื่อน ๆ สมาชิกในชุมชน
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการบูรณาการวิทยาศาสตร(S) เทคโนโลยี (T)
วิศวกรรมศาสตร(E) และคณิตศาสตร(M) โดยนําจุดเดนของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแตละสาขาวิชามาบูรณาการ
รวมถึงดานบริบท (Context Integration) ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียนไปสรางชิ้นงานหรือ
แนวคิดสรางสรรคที่สามารถใชประโยชนไดในชีวิตประจําวัน โดยครูสามารถจัดกิจกรรมนี้ไดในทุกระดับ ชั้นตั้งแตชั้นอนุบาล –
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวัดไทรเหนือ สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เปดสอนตั้งแตระดับ
กอนปฐมวัย, ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ตั้งอยูในชุมชนเมืองถนนโกสีย ซึ่งเปนชุมชนขนาด
ใหญ นักเรียนสวนใหญมีปญหาดานครอบครัว ฐานะยากจนและมักไมไดเรียนตอ มีคุณครูระดับมัธยมศึกษา เขารวมพัฒนา
ศักยภาพตนเองตามรูปแบบe-CLIP จํานวน 10 คน นักเรียนที่เรียนกับคุณครูที่รวมโครงการฯ จํานวน 73 คน
“คุณ ภาพครู สะท อนคุณ ภาพศิษย ” การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มตนที่ ครู ครูตองเปลี่ยนวิธีคิด ความรู และ
เทคโนโลยีเทานั้นที่จะเปนเครื่องมือ ดังนั้น คณะทํางาน ซึ่งเปนบุคลากร ศิษยเกา และศิษยปจจุบันของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงรวมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูประจําการ
ในสถานศึกษาในทองถิ่น กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไทรเหนือ นครสวรรค ดวยรูปแบบ e-CLIP เพื่อการออกแบบแผนจัดการเรียน
โดยบูรณาการศาสตรการสอน (Pedagogy) ตามสาระ (content) ดวยภาษา (Language) อังกฤษเพื่อการสื่อสารผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (e-Media /e-Communication) ซึ่งเปนไปตามความตองการพัฒนาตนเองของเพื่อนครู และสอดคลองกับ
บริบทของการเปลี่ยนแปลง
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อพัฒนาครูประจําการใหสามารถ
1) วิเคราะห และ ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ STEM
2) ใชภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนรู และตามสาระวิชา
3) ใชสอื่ อิเล็กทรอนิกสเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
เนื้อหาและกิจกรรม สอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1) การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
2) การยกระดับความรูภาษาอังกฤษ (ครู – นักเรียน)
3) การพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนการสอน ภาษา และ ICT
ระยะเวลา ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยปฏิบัติการ โดยรวมกันดําเนินกระบวนการวิจัย ระหวาง ครู ผูบริหาร นักเรียน และทีม
ผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพความจริงของโรงเรียน และเพื่อใหเห็นภาพตามขอบเขต
ของที่กําหนด
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร คือ ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไทรเหนือ นครสวรรค ปการศึกษา 2559
กลุมตัวอยาง คือ ครูระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดไทรเหนือ ปการศึกษา 2559 จํานวน 10 คน
นักเรียนมัธยมศึกษา ม.1- ม.3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 73 คน
เครื่องมือที่ใช ประกอบดวย 1) แผนพัฒนาครูดวยรูปแบบe-CLIP พัฒนาโดยผูวิจัย ซึ่งปรับจากวงรอบ e-CLIP
2) แบบวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรู พัฒนาโดยผูวิจัย รวมกับเพื่อนครู และ ผูเชี่ยวชาญดานสะเต็มศึกษา ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และ ICT 3) แบบประเมินตนเองเพื่อการจัดการเรียนรู ซึ่งประเมินการเปลี่ยนแปลงของครูและนักเรียน ทั้ง
ดานกระบวนการเรียนการสอน ภาษาเพื่อการสื่อสาร และ การใชประโยชน ICT 4) แบบสัมภาษณการพัฒนาตนเอง แบบ
ปลายเปด และ 5) สื่ออิเล็กทรอนิกส/สื่อสังคมออนไลน ซึ่งเปนขอตกลงรวมกัน
ขั้นตอนการวิจัย
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1. วางแผนการทํางานรวมกัน โดยผูวิจัยประสานผูบริหารโรงเรียน และลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยประเด็นการวิจัย และ
ประชุมรวมกับผูบริหาร ครู เพื่อชี้แจงกรอบการพัฒนาตนเองตามรูปแบบ e-CLIP ที่เนนการจัดกิจกรรมแนวสะเต็มศึกษา
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และ การใช ICT เพื่อความเขาใจตรงกันในเปาหมายและวัตถุประสงคของกระบวนการพัฒนาตนเอง
สมัครใจเขารวมโครงการ
2. ปฏิบัติการตามที่วางแผน
2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในเรื่องที่เกี่ยวของกับความสามารถพื้นฐานของครู ไดแก แผนการจัดการเรียนรูใน
รูปแบบ e-CLIP กระบวนการดําเนินงานแบบ Lesson Study 6 ขั้นตอนในวงรอบ การใชภาษาอังกฤษรวมภาษาไทยในการจัดการ
เรียนรู วิธีการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา การประยุกตใช ICT ในกิจกรรม
2.2 ปฏิบัติการตามรูปแบบ e-CLIP โดยครูประจําการดําเนินการตามวงรอบ Lesson Study เปน
กระบวนการดําเนินการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู ทั้งดวยตนเอง และกลุมเพื่อนครู ซึ่งกําหนดเปน 6 ขัน้ ตอน ดังภาพ

ภาพที่ 1 วงรอบ e-CLIP
ทั้งนี้ ครู ผูบริหาร และผูเกี่ยวของไดตกลงรวมกันเพื่อประยุกตใชเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน คือ Line App ดวย
เหตุผล คือ ความคุนเคย งายตอการใช และทุกคนเปนสมาชิก เพื่อใชเปนเวทีการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู และแกปญหา
การดําเนินงานโครงการ ซึ่งผูวิจัยและสมาชิกครูไดสนทนาในหองสนทนากลุม และใชเปนเวทีวิพากษแผนฯ ของสมาชิกที่ไม
สามารถพบกลุมในสถานที่จริง ตลอดถึงสรางแรงจูงใจ และแรงกระตุนใหสมาชิกไดดําเนินงานทําตอเนื่อง
2.3 นิเทศ ติดตาม เพื่อรวมวิพากษแผนการจัดการเรียนรู ณ สถานศึกษา และเพื่อใหแนวทางการวิพากษแผนการ
จัดการเรียนรูแกสมาชิก และรวมวิพากษคลิปการสอนของครู ณ สถานศึกษา และเพื่อใหแนวทางการวิพากษแผนการจัดการ
เรียนรูแกสมาชิก อีกทั้งติดตามและแนะนําการจัดทํารายงานการดําเนินงานของสมาชิกตามแบบรายงานที่ทีมผูวิจัยไดจัดทํา
ขึ้น

ภาพที่ 2 สรุปผลการดําเนินการของโรงเรียน
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2.4. รวมกันสรุปความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ โดย ผูบริหาร ครูประจําการ และ คณะทํางาน ในประเด็นตาง ๆ
เชน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในรูปแบบ e-CLIP กระบวนการดําเนินงานแบบ Lesson Study การใชภาษาอังกฤษรวม
ภาษาไทยในการจัดการเรียนรู วิธีการสอนแบบ STEM การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน และ การพัฒนา
ตนเอง เปนตน
2.5 ประเมินตนเองเพื่อพัฒนา และ พัฒนาผูเรียน ครูประจําการประเมินการเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งดานการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส และบทเรียนที่ไดรับ
จากการพัฒนาตนเองครั้งนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่เรียนจากครูซึ่งจัดการเรียนดวยรูปแบบ e-CLIP
2.6 รวมสรุปผล และเตรียมการเพื่อนําเสนอตอสาธารณชน ในเวทีวิชาการ
3. เก็บรวบรวมขอมูล จากกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรียนรู คลิปการสอนและ
สังเกตการณปจจัยสนับสนุน หรือขอจํากัด โดยวางแผนลวงหนา และแจงเพื่อนครู ผูเกี่ยวของ โดยกําหนดความชัดเจนของ
ผลผลิต/ตัวชี้วัดความสําเร็จในการพัฒนาตนเองตามกรอบ
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ
1) ครู และนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งดานกระบวนการเรียน
แผนการจัดการเรียนรู
การสอน ภาษาเพื่อการสื่อสาร และ การใชประโยชน ICT
STEM / ภาษาอังกฤษ / ICT
2) ครู และนักเรียน ที่รวมโครงการรอยละ 80 มีความพึงพอใจ
ความกลาโตตอบ สนุก
ระดับมาก
การประเมินการเปลีย่ นแปลงทั้งดานกระบวนการเรียนการสอน ภาษาเพื่อการสื่อสาร และ การใช
ประโยชน ICT โดยวิเคราะหคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนตามกรอบแนวคิดสะเต็ม ภาษาอังกฤษ และ ICT
คลิปการสอน การดําเนินการตามวงรอบ เปนตน ดวยวิธีตอไปนี้
3.1 สอบถามดวยการสนทนา ในชวงเวลาที่นิเทศและติดตาม ณ สถานศึกษา และสอบถามในหองสนทนา
กลุมไลน
3.2 ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน ที่ เพื่ อ นครู ก ลุ ม ตั ว อย า งจะจั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ดํ าเนิ น การสอนในรูป แบบ e-clip ครบ
กระบวนการ Lesson Study แผนการจั ด การเรี ย นรู 1 แผน ต อ งดํ า เนิ น การ 6 ขั้ น ตอน คื อ 1) จั ด ทํ า แผน
2) ตรวจสอบแผน / ปรับแผน โดยกลุมสมาชิก 3) สอน / บันทึกคลิป 4) รับฟงการวิพากษแผนจากกลุมสมาชิก 5) สรุปสิ่งที่
ไดเรียนรูทั้งจุดออน / จุดแข็ง 6) สรุปสิ่งที่จะนําไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ดังนั้น ครูที่ดําเนินการครบ
เกณฑของขอตกลง คือ 3 แผน / 3 วงรอบ และมีแบบติดตาม 3 ฉบับ พรอมมีรองรอยการสะทอนกลับจากเพื่อนครู ผูบริหาร
และ ผูเกี่ยวของ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนครู จํานวนแผนการเรียนรู วงรอบที่ดําเนินการของครูประจําการ ที่ดําเนินการตามกระบวนการ
ครู
(n=10)

จํานวนแผน

วงรอบe-CLIP

สรุป

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

5
4
3
3
3

เปนไปตามขอตกลง และมากกวา
เปนไปตามขอตกลง และมากกวา
เปนไปตามขอตกลง
เปนไปตามขอตกลง
เปนไปตามขอตกลง
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คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9

(3)
(3)
(3)
(1)

3
3
3
1

คนที่ 10

(1)

1

เปนไปตามขอตกลง
เปนไปตามขอตกลง
เปนไปตามขอตกลง
ไมเปนไปตามขอตกลง / ปญหาสุขภาพ
ยายไปสอนปฐมวัย
ไมเปนไปตามขอตกลง / ยายสถานศึกษา

จากตาราง 1 ครูไดจัดทําแผนการเรียนรู และดําเนินการตามกระบวนการ Lesson Study ดังตาราง
ครูระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 80 พัฒนาตนเองตามรูปแบบ e-CLIP ดานการจัดการเรียนการสอน STEM ภาษาอังกฤษ
และ ICT โดยมีจํานวนรอยละ 20 ดําเนินการมากกวาขอตกลง รอยละ 60 ดําเนินการตามขอตกลง ทั้งดานการออกแบบและ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
ผลการวิเคราะห และ ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ STEM
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ครู
(n=10)

จํานวน
แผน

วงรอบ
e-CLIP

ผลการวิเคราะหแผน / คลิปการสอน
2
3
4

1

5

ขอสังเกต

S T E M S T E M S T E M S T E M S T E M

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

(3)
(3)
(3)

5
4
3

สรางสรรคผลงาน คณิตศาสตร
/ / - / / / / - / / / / / / / / / / / /
สรางสรรคผลงานและเทคโนโลยี
/ - - / / - / / / - / / / / / /
สร
างสรรคผลงาน วิทยาศาสตร และ
- / - / / - / / / / / /

คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)

3
3
3
3
3
1
1

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
-

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
-

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

เทคโนโลยี
สรางสรรคผลงาน วิทยาศาสตร
สรางสรรคผลงาน

คณิตศาสตร
สรางสรรคผลงาน

วิทยาศาสตรและสรางสรรคผลงาน
เทคโนโลยี
สรางสรรคผลงาน

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหแผนฯ บูรณาการสะเต็มศึกษา และพิจารณาคลิปการสอนดวยตนเองของครู และจากการ
สะทอนโดยเพื่ อนครูแสดงให เห็ นวาครูสวนใหญ มีพั ฒ นาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิ ดสะเต็มศึก ษาในสาระที่ต น
รับผิดชอบ มีขอสังเกตวาในแผนฯ ของครูสวนใหญจะไมแสดงกิจกรรมเพื่อนําไปสูการสรางสรรคผลงาน อยางไรก็ตามครู
สามารถวิเคราะห วิพากษแผน ฯ และคลิป ตามศาสตรการสอนที่เกี่ยวของ เนนสะเต็มศึกษาไดอยางชัดเจน โดยใหเหตุผล
“สนุก เห็นการเปลี่ยนแปลง” “จะพัฒนาตอไปเพื่อนักเรียน และ ผลงานวิชาการ” “แรก ๆ เหนื่อย ไมเขาใจ STEM แตได
ขอแนะนําจากอาจารย ไมยากเลย เพราะเราก็ทํา”
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนการสอน และ คลิป ดานการใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ครู
(n=10)
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10

จํานวน
แผน
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)

วงรอบ
e-CLIP
5
4
3
3
3
3
3
3
1
1

แผน 1 :การใชภาษาอังกฤษ

แผน 2 :การใชภาษาอังกฤษ

แผน 3 :การใชภาษาอังกฤษ

แผน 4 :การใชภาษาอังกฤษ

สื่อสาร

สาระ

สือ่ สาร

สื่อสาร

สื่อสาร

สาระ

สื่อสาร

สาระ

สื่อสาร

สาระ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/

/

/

แผน 5:การใชภาษาอังกฤษ

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนการสอน และ คลิป ดานการใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน พบวาทุก
แผน ทุกคน ปรากฏภาพการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนและตามสาระ แบบผสมผสานทุกครั้ง แตจะมากนอย
ตางกัน “ครูและนักเรียนกลาใชภาษาอังกฤษมากขึ้น” “ฝกจากอินเทอรเน็ต มีเยอะมาก มั่นใจขึ้น” โดยครูพยายามหา
คําศัพทเฉพาะ สืบคนเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษ และใชในกิจกรรมการสอน โดยเฉพาะการทักทาย เสริมแรง สวนคําศัพท
เฉพาะนั้น ครูจะสอดแทรกในสื่อการนําเสนอ “โอ...จบมานาน ลืมหมด ศัพทงาย ๆ แตคนได คนไดจริง มีตัวอยางมากมาย เอา
มาปรับใช...แลวแนะนํานักเรียนดวย..” “นักเรียนคนมา แนะนํากัน ตอบครูเปนภาษาอังกฤษ แตก็ไมถูกไวยากรณ...นักเรียน
เลาวา ฝรั่งมาถามทางหนู หนูอายนะ แตก็ตอบไป คุยมั่ว ๆ กับฝรั่ง เขาเขาใจ โอย...ตื่นเตน...”
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนการสอน และ คลิป ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา/
สื่ออิเล็กทรอนิกสในชั้นเรียน หรือพัฒนาตนเองของครู
ครู
(n=10)

จํานวน
แผน

วงรอบ
e-CLIP

ผลการวิเคราะหแผน / คลิปการสอน
2
3
4

1

5

หมายเหตุ

P C S R P C S R P C S R P C S R P C S R

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)

5
4
3
3
3
3
3
3
1
1

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
-

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/ / / / / / / / / การใชเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
/ / / / /
P = เพื่อการสอน/นําเสนอ
/
C = เพื่อการติดตอสื่อสาร
/
S = เพื่อสนับสนุนการเรียน
/
R = เพือ่ ใชเปนแหลงเรียนรู
/
/
/

ตาราง 4 แสดงการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนการสอน และ คลิป ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึ ก ษา/สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาตนเองของครู พบว า ครู ส ว นใหญ ใ ช ICT หรื อ e-Media หรื อ eCommunication 1) เพื่อการสอน /นําเสนอสารสนเทศในชั้นเรียนของตน 2) เพื่อการติดตอสื่อสาร มีปฏิสัมพันธกับนักเรียน

108

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

เพื่อนครู ผูบริหาร และ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 3) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ และ 4) เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู
ของตนเองและนักเรียน
อภิปรายผล
จากการประชุมชี้แจง มีครูระดับมัธยมศึกษาสมัครใจเขารวมกิจกรรมทั้งโรงเรียน แสดงวาครูประสงคจะพัฒนา
ตนเองและใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงแมวาจะมีผลงานตามขอตกลงรอยละ 80 ดวยเหตุผลดานสุขภาพ และยาย
สถานศึกษา แตจากการติดตามวิพากษ เสนอแนะผลงาน พบวา ครูระดับมัธยมศึกษาบางสวนไมมีวุฒิครู ไมเคยทําแผนจัดการ
เรียนรูดวยตนเอง มีครูเพียงรอยละ 1.00 ที่พัฒนาแผนจัดการเรียนรู ออกแบบและปรับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง จึง
เปนอุปสรรคตอวิชาชีพครู เนื่องจาก “ครูคือผูจัดการชั้นเรียน และ แผนการจัดการเรียนรู คือ นวัตกรรมของครู ” อยางไรก็
ตามกระบวนการศึกษาบทเรียน (Lesson Study) ชวยใหครูไดทบทวนตนเอง รูจักตนเองผานคลิปวิดีทัศน และการสะทอน
จากเพื่อนครู
อยางไรก็ตาม มีเสียงสะทอนจากครูประจําการ “ภาระงานมาก โครงการเยอะ อะไรก็..ครู ไมคอยไดสอน ...
โครงการนี้มา ก็คิดในใจ มาอีกแลว..” “จากการวิเคราะห เสนอแนะ โดยผอ. อาจารย เราใชงานไดเลย สอนเสริมใหนักเรียน”
“อาย..ไมกลาดูตัวเองจากคลิป” “นักเรียนชวยบันทึกคลิป..และ up ขึ้น YouTube”และ สื่ออิเล็กทรอนิกส
ขอสังเกต คือ มีคุณครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา จํานวน 2 คน มีความสนใจในโครงการจึงขอนําเสนอแผน
จัดการเรียนรู และ บันทึกคลิปการสอนของตนเอง เนื่องจากตองการหาวิธีการอยางหนึ่งอยางใดมาใชในกระบวนการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนการสอน ภาษา และ ICT เชนเดียวกัน เพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม จากการศึกษาผลงานของครูทั้งสอง พบวา มีคุณลักษณะความเปนผูนําทางวิชาการ “ครูมืออาชีพ”
ด านคุ ณ ภาพครู ป ระจํ า การ 1) ครูส ามารถจั ด ทํ าแผนการจั ด การเรีย นรูแ บบ e-clip ได 2) ครู ส ามารถ
สอดแทรกภาษาอังกฤษ และการใชภาษาอังกฤษผสมผสานกับภาษาไทยในกระบวนการจัดการเรียนรูได 3) ครูสามารถใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสไดในหลายลักษณะ ไดแก การเลือกใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการจัดการเรียนรู การสื่อสารกับกลุมครูและ
ก ลุ ม นั ก เรี ย น ใน ห อ ง ส น ท น า ไ ล น ก ลุ ม ก า ร Upload บ น YouTube เป น ต น เป น ผ ล ม า จ า ก ก า ร ใช
กลยุทธ 1) บอกใหรู 2) แนะใหทํา 3) ทํากันเปนกลุม 4) เรียนรูรวมกัน และ 5) กาวเดินตอไป ซึ่งสอดคลองกับความตองการ
ของครู (สัมภาษณ) ทําใหครูมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นเพราะมีคณาจารยระดับอุดมศึกษา และ เพื่อนครูชวยเหลือ ให
ขอเสนอแนะตลอดเวลาผานสื่อสังคมออนไลน
ดานเจตคติ ครูมี เจตคติที่ ดี ต อ การจัด แผนการเรี ยนรูแ บบ e-clip และการดํ าเนิ น การด วยกระบวนการ
Lesson Study และมองเห็นแนวทางในการนําไปใชกับปฏิบัติการดานอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้
ครูยังมีเจตคติที่ดีตอโครงการในลักษณะนี้ ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไดหลายดาน อาทิ 1) การยกระดับความรู
ดานภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน 2) การพัฒนาศักยภาพของครูในดานการใช ICT และดานการจัดการเรียนการสอน 3)
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา เปนตน รวมทั้งโครงการฯ ชวยใหมีความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนครูมากขึ้น
สามารถนับ ชั่ วโมงการวิพ ากษ แผน / วิพ ากษ คลิ ป เป น ชั่วโมง PLC ไดต ามข อกํ าหนดของคุ รุสภาดวย นั บวาการดํ าเนิ น
โครงการประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวทุกประการ
จากผลการวิจัยดังกลาว สามารถสรุปไดวาเปนผลมาจากกลยุทธที่ผูวิจัยไดดําเนินการ โดยปรับตามสภาพของ
ครูในสถานศึกษา ผูวิจยั ไดการกําหนดกลยุทธที่สาํ คัญเพื่อการดําเนินการ (บุหงา วชิระศักดิ์มงคล และสุภาณี เส็งศรี) ดังนี้ คือ
1) กลยุทธบอกใหรู คือ กลยุทธทจี่ ะชวยใหครูทั้งโรงเรียนไดเขาถึงทีม่ าของนวัตกรรมที่ใช แนวทางการ
ดําเนิน และภารกิจของครูทเี่ ขารวม เพื่อใหสามารถตัดสินใจเขารวมพัฒนาตนเองดวยความเขาใจและเต็มใจ
2) กลยุทธแนะใหทํา คือ กลยุทธที่จะชวยใหครูไดแนวทางจัดการเรียนรูในรูปแบบ e-clip ที่มีการใช
ภาษาอังกฤษแทรกในระหวางการจัดการเรียนรู และใชวิธีการสอนแบบสะเต็ม โดยกระบวนการ Lesson Study
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3) กลยุทธทํากันเปนกลุม คือ กลยุทธที่จะใหครูทั้งโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ และใช
พลังกลุมขับเคลื่อนใหสมาชิกดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแนวทางของนวัตกรรม e-CLIP
4) กลยุทธเรียนรูรวมกัน คือ กลยุทธที่จะใหครูทุกคนไดรวมเรียนรูไปดวยกัน รวมชี้แนะ รวมสรางสรรค
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยจัดใหมีกิจกรรมและมีเวลาที่จะพบกัน ทั้งในสถานการณจริง และสถานการณเสมือน บนสื่อสังคม
ออนไลน กลุม “e-clip นครสวรรรค”
5) กลยุทธกาวเดินตอไป คือ กลยุทธเพื่อใหครูที่เขารวมพัฒนาตนเอง ไดมีแรงจูงใจที่จะดําเนินการจัดการ
เรียนรูในรูปแบบ e-CLIP ตามกระบวนการ Lesson Study ตอเนื่องไปแมวาคณะผูวิจัยจะจบงานวิจัยไปแลว เนื่องดวยมีความ
เขาใจแนวทางที่ชัดเจน และเห็นประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของตน

ภาพที่ 3 แสดงกลยุทธที่ใชเพื่อพัฒนาครูการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาทองถิ่น ดวยรูปแบบ e-CLIP
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(1) ครูสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ e-clip ไดทุกคน ไดเรียนรูจากการวิพากษแผน / วิพากษคลิป
โดยเนนสะเต็มศึกษา ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และ ICT ทําใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาในวงรอบตอไป
(2) ครูสามารถสอดแทรกภาษาอังกฤษ และการใชภาษาอังกฤษผสมผสานกับภาษาไทยในกระบวนการจัดการ
เรียนรูได
(3) ครูสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกสไดในหลายลักษณะ ไดแก การเลือกใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการจัดการ
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การอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในภาคเหนือตอนลางผานการจัดทํานามานุกรม
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่ อรวบรวมขอมูลเครือขายชางทอผาตีน จกในฐานะภูมิปญ ญาทองถิ่นของภาคเหนื อ
ตอนลางและเสนอแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในรูปแบบนามานุกรม เพื่อการศึกษาคนควาสําหรับคนรุน
ตอไป ดําเนินการวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่ศึกษา คืออําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย อําเภอตรอน อําเภอลับแล อําเภอ
ฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 50 คนไดแก ชางทอผาตีนจก วิธีการศึกษาทําโดยศึกษาเอกสารตาง ๆ จากการสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง และการสังเกตแบบมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา 1) บริบททางวัฒ นธรรมผาซิ่นตีนจกในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง มีแหลงทอสําคัญอยู 2 แหงคือ จังหวัดสุโขทัย ในอําเภอศรีสัชนาลัย และจังหวัดอุตรดิตถ ในอําเภอตรอน อําเภอลับ
แล และอําเภอฟากทา 2) การถายทอดภูมิปญญาการทอผาตีนจก มี 2 ลักษณะคือ การถายทอดภายในสายตระกูล จากยา
ยาย สูแม และลูกหลาน และการถายทอดจากภายนอกหรือจากการอบรม 3) แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจก
ในรูปแบบนามานุกรม โดยรวบรวมรายชื่อชางทอผาที่มีชีวิตอยูในปจจุบันจํานวน 50 คน โดยประกอบไปดวย ชื่อ นามสกุล
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหนงปจจุบัน สถานที่ทางาน ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ผลงานที่สําคัญ
และภาพถายสี โดยการจัดสรรองคความรูรูปแบบนามานุกรมที่สรางประโยชนใหกับชุมชนในการสืบคนตอไป
คําสําคัญ : การอนุรักษ ชางทอผาตีนจก นามานุกรม ภูมิปญญาทองถิ่น
Abstract
This research was purposed to collaborate data regarding alliance of Teen Jok weavers in Lower
Northern Provinces of Thailand and to propose preservation methods of this local wisdom through directory
compilation that can be used in the future studies. This is a qualitative research which involved 50 Teen Jok
weavers in Hat Siao district of Sukothai province, Laplae, Tron, and Fak Tha districts of Uttraradit province. The
studies were completed through examination of records, structured interviews and participative observations. The
results revealed that 1) Cultural context of Teen Jok in Lower Northern Provinces of Thailand are concentrated in
Sisatchanalai district of Sukothai province and in Laplae, Tron, and Fak Tha districts of Uttraradit provinces 2) local
wisdom in Teen Jok Weavings are transferred via; family’s practical inheritance, and educational workshops for the
general public 3) the preservation of Teen Jok weavings is made possible by compiling a directory of the living
weavers in the studied area which will be beneficial for the future research. The compiled information including
name, surname, gender, age, marital status, current position, workplace, contactable address, type of expertise,
significant works, and color photographs.
Keywords : preservation, teen jok weavers, directory, local wisdom
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บทนํา
การทอผาเปนศาสตรและศิลปที่คนไทยรุนปจจุบันตองชวยกันอนุรักษไว สังคมไทยในสมัยกอนผูหญิงมักจะทําสิ่งของ
เครื่องใชตาง ๆ ในบานเอง โดยในชนบทของประเทศไทยบานเรือนของชาวไรชาวนามักจะปลูกเปนแบบใตถุนสูงเพื่อใชที่วางทํากิจกรรม
ตาง ๆ ของคนในครอบครัว เชน สานกระบุง รวมไปถึง การทอผา ซึ่งแทบทุกบานจะมีหูกสําหรับทอผาวางอยู จากคํากลาวที่วา “วาง
จากไรนา หญิงทอผา ชายตีเหล็ก” คือเมื่อวางจากการทําไรทํานาแลวผูหญิงจะทอผา สวนผูชายจะตีเหล็ก ทั้งยังชวยกันจัดหาพรอม
เตรียมเครื่องมือเครื่องใชในการทอผาตาง ๆ เชน ผานุง ผาหม ไวใชกันในครัวเรือน รวมถึงผาที่ใชประกอบในพิธีกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับ
การเกิด การบวช การแตงงาน และการตาย ผาทอจึงเปนสิง่ จําเปนสําหรับชีวิตคนไทย กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผาใหเกิดลวดลาย
ตาง ๆ นั้นเปนเทคนิคและความสามารถของแตละบุคคล ผาทอจึงเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงฝมือและความประณีตของผูทอ ในสมัย
โบราณเมื่อยามมีงานบุญ งานประเพณี หญิงสาวจะนําผาซิ่นที่ตัวเองเปนผูทอมาสวมใสประกวดประชันกัน เพื่อบงบอกวาใครมีฝมือใน
การทอผา เหมาะที่จะเปนแมบานแมเรือนในอนาคต (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2554)
ผาซิ่นตีนจก หมายถึง ผาซิ่นที่ทอเปนลวดลายตาง ๆ แลวตอดวยเชิงผาจกตรงชายดานลาง ผาซิ่นตีนจกมีสวนประกอบที่
สําคัญ 3 สวนคือ สวนที่1 หัวซิ่น จะอยูบนสุดของผาซิ่นโดยปกติจะเปนสีขาว หรือสีแดง สวนที่ 2 ตัวซิ่น คือสวนที่อยูตรงกลางของ
ผาซิ่นไวสําหรับตอตีนซิ่น สวนที่ 3 ตีนซิ่นหรือตีนจก คือ ผาที่ทําเชิงเปนลวดลายตางๆ อยางสวยงาม นําไปเย็บตอกันกับซิ่น เรียกวา
ผาซิ่นตีนจก คําวา จก ในที่นี้หมายถึงอาการที่ใชขนเมน ชนิดที่แข็งแยกเสนดายยืนของหูกสอดขึ้น หรือลวงลงไปตามดายยืนที่แยก
ควักขึ้นลงตลอดความกวางของดายยืน เพื่อจะไดมีลวดลายตามที่ตองการ แลวทอสลับกันไปตามที่ตองการซึ่งแตละทองถิ่นจะมี
ลวดลายการทอที่แตกตางกัน ตามปกติผาทอที่ใชคือ ผาซิ่น สวนประกอบที่เพิ่มความงามใหกับผาซิ่นคือ เชิงซิ่น ดังนั้นจึงปรากฏวา
ชนเผาไทนิยมทอผาจกเพื่อนํามาตอเปนเชิงซิ่นโดยเฉพาะขึ้น เพื่อเพิ่มสีสันและความสวยงามและเรียกผาจกที่ตอตีนซิ่นนีว้ า ผาจก
เชิงซิ่น ผาจกชนิดนี้จะมีความแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น โดยสวนมากจะพบลักษณะของผาจกนี้ ในจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ
ราชบุรี แพร และเชียงใหม (ศิริ ผาสุก, 2545)
การทอผานี้เปนประเพณีที่สืบตอกันมาในหมูผูหญิง ในหมูผูหญิงถือวาการทอผานั้นเปนคุณสมบัติหนึ่งของลูกผูหญิงทุก
คน ที่จะตองทอผาใหเปนกอนอายุ 16 ป โดยเริ่มจากการหัดเข็นฝายและทอผาตีนจก ซึ่งถือวาเปนผาทอที่มีความยุงยากมากที่สุด
เมื่อทอผาตีนจกไดแลวจึงจะสามารถทอผาชนิดอื่นได ดังนั้นสตรีทุกคนจึงตองมีผาตีนจกประจําตัวทุกคน เพราะซิ่นตีนจกเปนผา
สําคัญสําหรับนุงในพิธีตาง ๆ นอกจากนี้ลักษณะทางสังคม เชน การแตงงานผูหญิงจะเปนผูจัดเตรียมการออกเรือนเกี่ยวกับผาทั้งสิ้น
เชน ที่นอน ผาหลบหรือผาปูที่นอน ผาหม ผาเช็ดหนา ยาม และ ผาขาวมา เปนตน สิ่งเหลานี้จึงเปนตัวบังคับใหผหู ญิงเปนผูผลิต
องคประกอบเหลานี้ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543)
ขณะที่มีการศึกษาของ ฝอยทอง สมวถา (2548) ไดศึกษาความเปนมาของผาตีนจกแมแจม วาเปนมาอยางไร สืบทอด
อยางไร โดยใหความสําคัญกับการศึกษาจากชางทอผา ตั้งแตรุนทวด ยา ยาย แม ลูก มีการสืบทอดกันอยางไร ทําใหทราบวา ชางทอ
ตีนจกโบราณสืบเชื้อสายมาจากตนตระกูล บานอาฮาม ตําบลทาผา และผูหญิงแมแจมใชวาจะทอผาเปนทุกคน นอกจากนั้นยังพบวา
ชางทอตีนจกสวนใหญยังยากจน ทอตีนจกไวใชเองและแจกลูกหลาน ไมไดทอเพื่อขาย และสมโชค เฉตระการ (2552) พบวา ชุมชน
ที่มีการรวมกลุมอาชีพทอผาไหมของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางทั้งหมดมีประวัติความเปนมา และมีการถายทอดภูมิ
ปญญาเกี่ยวกับการทอผาไหมสูรุนลูกหลานทั้งสิ้น และมีแนวทางการเรียนรูสูความเปนเลิศของการพัฒนาอาชีพทอผาไหม โดยเริ่มตน
จากการถายทอดภูมิ ปญญาดานการทอผ าไหมสูรุนลูกหลานในระดับครัวเรือน มีการรวมตัวเปนกลุมอาชีพ โดยอาศัยแรงจูงใจ
โดยเฉพาะจากนโยบาย การจัดระบบและกลไกชวยเหลือประชาชนของรัฐบาล ทําใหเกิดกระบวนการในการเรียนรูและมีการพัฒนา
กลุมใหมีความเขมแข็งขึ้นเปนลําดับ โดยการเรียนรูนั้นมีรูปแบบดําเนินการในระดับครัวเรือน ระดับกลุมอาชีพ และระดับโรงเรียน
งานทั้งสามชิ้นที่กลาวมาขางตนนั้น มีความคลายคลึงกันคือการศึกษาในเรื่องของลวดลายของผาตีนจก และความเชื่อที่เกิดขึ้นแตสิ่ง
ที่คนพบในประเด็นนี้คือ
ชางทอผานั้น มีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการถายทอดองคความรู เริ่มตั้งแตในระดับครัวเรือน จนไปถึงการรวมกลุม
ในระดับอาชีพและในกลุมของโรงเรียน แมวาในระดับทองถิ่นจะมีการเก็บรวบรวมรายชื่อชางทอผาผูสรางสรรคผลงานไวเพื่อเปน
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แหลงขอมูลใหกับเยาวชนรุนหลังแลว แตในปจจุบันเมื่อองคความรูไดเปดกวางมากขึ้น การเขาถึงขอมูลไดงายผานเทคโนโลยีของคน
ยุคปจจุบัน ฉะนั้นแลวการรวบรวมขอมูลที่เขาใจงายและเขาถึงแหลงไดอยางถูกตอง จึงเปนอีกหนึ่งชองทางที่อนุรักษและยังคงสืบ
ทอดภูมิปญญาเหลานี้ใหคง โดยเนนกระบวนการศึกษาแนวทางการอนุรักษโดยการรวบรวมขอมูลชางทอผาตีนจกที่ยังมีชีวิตอยูใน
ปจจุบันที่สรางประโยชนใหกับชุมชนและตอตนเองในรูปแบบของนามานุกรม คณะผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการเก็บรวบรวมขอมูลใน
รูปแบบของนามานุกรมนั้นจะชวยใหการเขาถึงขอมูลของผูที่สนใจเกี่ยวกับชางทอผาตีนจกของชางแตละบุคคลไดงายขึ้น
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อรวบรวมขอมูลเครือขายชางทอผาตีนจกในฐานะภูมิปญญาทองถิ่นของภาคเหนือตอนลาง
2. เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในรูปแบบนามานุกรม เพื่อการศึกษาคนควาสําหรับคนรุนตอไป
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา คือ การรวบขอมูลเครือขายชางทอผาตีนจกในฐานะภูมิปญญาทองถิ่นของภาคเหนือตอนลาง
จัดเปนหมวดหมู และจัดเก็บในรูปของเอกสารจากนั้นเผยแพรและถายทอดองคความรูใหแกกลุมคนที่สนใจ การศึกษาใช
แนวคิดนามานุกรม
2. ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษาและผูรูหลัก คือ ชางทอผาตีนจก อําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย อําเภอตรอน อําเภอลับแล
อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่ศึกษาหรือผูรูหลัก คือ อําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย อําเภอตรอน อําเภอ
ลับแล และอํ าเภอฟากท า จั งหวัดอุ ตรดิตถ มีผู ให ขอมู ลสํ าคัญ (Key Informants) จํานวน 50 คน ได แก ชางทอผ าตีนจก หรือ
จนกวาขอมูลจะอิ่มตัวโดยพื้นที่การวิจัย เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย การจดบันทึก ภาพถายผาตีนจกและอุปกรณใน
การทอผาตีนจก เอกสารตาง ๆ รวมทั้งขอมูลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview ) และการสังเกตแบบมีสวน
รวม โดยการจัดเตรียมชุดคําถามในการสัมภาษณ อยางเปนระบบ และมี ขั้นตอนการดําเนินงานอยางมีระบบและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
ผลการวิจัย
1. บริบททางวัฒนธรรมผาซิ่นตีนจกในเขตภาคเหนือตอนลาง
ผาตีนซิ่นจกอําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย ผาทอที่มีชื่อเสียงและเปนเอกลักษณของจังหวัดสุโขทัย คือ ผาซิ่นตีน
จกหาดเสี้ยวหรือผาตีนจกหาดเสี้ยว เปนผาทอพื้นเมืองที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของจังหวัด มีแหลงทอที่สําคัญอยูที่ตําบล
หาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย ลวดลายที่เปนเอกลักษณของผาซิ่นตีนจกหาดเสี้ยวคือ ลวดลายโบราณดั้งเดิม 9 ลวดลาย ไดแก
ลายเครือนอย ลายเครือกลาง ลายเครือใหญ ลายสี่ขอ ลายแปดขอ ลายสิบสองหนวยตัด ลายดอกมนสิบหก ลายน้ําอาง ลาย
สองทอง โดยผาซิ่นตีนจกแตละผืนจะมีเพียงลายเดียวและจะมีลายอื่นประกอบในลายหลัก เชน ลายนกหมู ลายนกแถว ลาย
นกคาบ ลายนกคุม ลายฟนปลา ลายสรอยสา เปนตน ดังภาพที่ 1
หัวซิ่น
ตัวซิ่นมุก
ลายมนสิบหก
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ภาพที่ 1 องคประกอบผาซิ่นตีนจกมุก ไหมประดิษฐ อายุ 40 ป อําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
ผาซิ่นตีนจกบานหาดเสี้ยว มีจุดโดดเดนกวาผาชนิดอื่น คือ ใชมือจกผาเปนลวดลายทั้งผืน โดยจะใชขนเมนในการจก
(ลวง) ฝายจากดานลางขึ้นดานบนโดยจะทอผาจากดานหนา (ผาตีนจกของที่อื่นๆ เชน ผาจกแมแจม ผาจกราชบุรีจะทอจาก
ดานหลัง) โครงสรางของผาตีนจกไทพวนหาดเสี้ยว ประกอบดวย 2 สวน คือ ลายหลัก และลายประกอบ ผูทอจะใสดายสีในการจก
เขาไปโดยใชขนเมนในการสอดดายสีนั้น ๆ ใชเวลาทอนานกวาผาประเภทอื่น นอกจากนี้ยังมีผาซิ่นชนิดตาง ๆ เชน ซิ่นเข็บ ซิ่นมุก
ซิ่นแขบเย ซิ่นตาเติบ ซิ่นตาผะเหยอ ซิ่นตะผะนอย ซิ่นตาเคิ่ง ซิ่นวัยหวาน ซิ่นลายออมแดง ซิ่นลายตาหมาโดน เปนตน
ผาซิ่นตีนจกอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ผาซิ่นตีนจกของอําเภอลับแลสืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเปนชาวไทยวนที่
อพยพมาจากเมืองเชียงแสนในสมัยอยุธยาตอนปลาย จากการบอกเลาของผูเฒาผูแกไดความวา อพยพมาตั้งหลักแหลงครั้ง
แรกที่หมูบานเชียงแสน ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ แบงออกเปนสองพวก อีกพวกหนึ่งไปอยูที่หมูบานน้ํา
อาง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ไมวาชาวลับแลจะยายไปอยูที่ใดก็ยังมีการรักษาวัฒนธรรม การแตงกายดวยผาซิ่นตีนจก
สืบมาจนถึงปจจุบัน ผาซิ่นตีนจกของลับแล แบงออกเปน 3 ยุค ดวยกัน ดังภาพที่ 2
หัวซิ่นใชสีขาว/สีแดง

ตัวซิ่น

ตีนจกลายหงษใหญ
ภาพที่ 2 ผาซิ่นเคีย๊ ะตีนจกลับแล
ยุคแรก จะเปนซิ่นดอกเคี๊ยะ ซิ่นกาฝากเขียว ซิ่นกาฝากแดง ลวดลายตาง ๆ ของยุคแรกจะมีลายดอกหงสใหญ หงสขัง
หงสทะลาม (หงสกลาง) แปดขอ งูเหลือม ดาวดึงส เก็ดถะหวา ดาวเสด็จ เปนตน แตลายประกอบไมนิยมใสมากนักจะเปนลาย
หาง ๆ เชน ขออึ่ง ขอผักกูด ดอกมะโอ ดอกแตง ดอกกามกุง ขอไลขาวเดียว นาค ขอกามปู เปนตน
ยุคกลาง จะเปนซิ่นตีนจกที่มีหลายสี เปนสีเขียว สีเหลือง สีดํา สีมวง สีคราม สีแสด สีครีม ยุคกลางจะเพิ่มลาย
ประกอบขึ้นมาอีกเชน ลายนกสรอย นกเตียว(นกไลกอย) ขอคว่ํา ขอหงาย สรอยดอกหมาก ฟนปลา กาบสรอยดอกพราว
ยุคปลาย หรือยุคหลังจะเปนซิ่นตีนจก 2 สี คือ มีสีเขียวกับสีเหลืองหรืออาจจะมีสีดําปนอยูบาง สําหรับยุคหลัง นิยมใชสี
เขียวกับสีเหลือง และนิยมใชลายประกอบ เปนขอคว่ํา ขอหงาย นกสรอย นกเตียว นกอุม นกกินน้ํา รวมตน ขอไลทาเดียว ดอกประจํา
ยาม ขอกามปู เปนตน แตในปจจุบันนั้น ชาวลับแลนิยมใส ลายหงสใหญ ลายแปดขอ เพราะลวดลายสวยงามปราณีต แตลักษณะของ
ลวดลายตาง ๆ นั้นก็มีเอกลักษณเฉพาะตัวสวยงามแตกตางกันไป (จงจรูญ มโนคํา. สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560)
ผาซิ่นตีนจกน้ําอาง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ จะเหมือนกับซิ่นตีนจกลับแลเนื่องจากเปนไทยวน ที่อพยพมา
จากเมืองเชียงแสน ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ในอดีตสาวชาวไทยวนจะทอผาซิ่นตีนจกเพียง 3 ผืน ผืนที่หนึ่งจะเอาไวใชในพิธี
แตงงาน ผืนที่สองจะเอาจะเอาไวเมื่อลูกบวช ผืนที่สามจะทอไวเมื่อตนเองไดจากโลกนี้ไป ซึ่งเปนความเชื่อวาจะไดกลับมาเกิด
ในกลุมชาติพันธชาวไทยวนอีกครั้ง เปนการสื่อถึงความรักในชาติพันธของตนเชนเดียวกัน แตกตางตรงสีที่ใชจก ผาซิ้นตีนจก
น้ําอางจะใชสีเขียว สีเหลือง ที่สดกวาผาซิ่นตีนจกลับแล ดังภาพที่ 3
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หัวซิ่น

ตัวซิ่น

ตีนซิ่นลายหงสเชียงแสน

ภาพที่ 3 ผาซิ่นตีนจกน้ําอาง
ลวดลายที่เปนเอกลักษณของผาซิ่นตีนจกน้ําอาง ก็เชน ลายหงษใหญ ลายขอกระเบื้อง ลายกลมถมโบราณ ลายหงษ
เชียงแสน สวนลายประกอบอื่น ๆ ก็เชน ลายสรอยดอกหมาก ดอกเตย ขั้วดอกเอื้อง ลายคนขี่ชาง นกนอย ลายนาค ลายกนก
ลายดอกเชียง ลายหนาหมอน ลายเกี้ยวซอนกาบ ลายเชียซอนเชีย เปนตน โดยสวนมากจะนิยมทอเปนผาซิ่น และมีการทอ
ผาขิด เชน ผาหม ผาสไบ ผาหนาหมอน ผาลอ เปนตน
ผาซิ่นตีนจกน้ําปาด อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ ผาทออําเภอฟากทา มีประวัติยาวนานมากกวา 200 ป
บรรพบุรุษชาวอําเภอฟากทาไดอพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง และมาตั้งหลักแหลงอยูริมแมน้ําปาดบริเวณตําบลฟากทาและ
ตําบลสองคอนในปจจุบัน วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนชาวฟากทา จะทอเครื่องนุงหมใชเองโดยอาศัยภูมิปญญาอันละเอียดออน
จากสภาพแวดลอมรอบตัวมาดัดแปลงเปนลวดลายบนผืนผาอยางประณีตงดงาม ดังภาพ
หัวซิ่นทอดวยจก

ตัวซิ่นมัดหมี่

ตีนซิ่นจกลายขอซอน

ภาพที่ 4 มัดหมี่พันจก สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานชื่อในป พ.ศ. 2541
การทอผาของกลุมชนไทลาว ลักษณะเดนของผาจกไทลาว จังหวัดอุตรดิตถ คือ เปนซิ่นที่ตัวซิ่นกับตีนซิ่นไม เย็บตอ
เปน 2 สวน แตจะทอตอเนื่องกันไปและมีเทคนิคการมัดหมี่ที่คลายเทคนิคเกาะลวง ลวดลายที่เปนเอกลักษณ คือ ลายภูเขา
ลายขาวพันกอน ลายพญานาค และทุกลายที่ทอจะตองมีลายขอซอน ลายเตยเกาะ และลายเชิงพญานาครวมอยูในผืนผาดวย
เอกลักษณของผาจกบานกกตองอีกประการหนึ่ง คือผาซิ่นตีนจกผาไหมและผสมผามัดหมี่ เปนเอกลักษณที่แตกตางของผาซิ่น
ตีนจกในจังหวัดอุตรดิตถ
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2. การถายทอดภูมิปญญาการทอผาตีนจก มี 2 ลักษณะคือ
จากการสํารวจและเก็บขอมูลในอําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย อําเภอตรอน อําเภอลับแล อําเภอฟากทา จังหวัด
อุตรดิตถ พบวา การเรียนรูการทอผานั้นเริ่มตนเมื่อวัยเยาว โดยจัดแบงการเรียน ออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1. การถายทอดภายในสายตระกูล เปนการถายทอดภายในครอบครัวจากรุนสูรุน จากรุนยาย สูรุนแม และรุนหลาน
วิธีการสืบทอดภายในครอบครัวนั้น กระทําโดยการเริ่มจากการหัดปลูกฝาย เก็บฝาย ดีดฝาย กระทั่งทําเสนดาย เพื่อใหผูสืบทอดได
เขาใจทุกขั้นตอน จากนั้นจึงใหลงมือปฏิบัติจริงโดยการจกตีนซิ่น ตามยา ยาย แม สอน ทําอยางนั้นจนเกิดความชํานาญ โดยสวนมาก
แลวชางทอผาจะเปนผูหญิง ดวยขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีต เชื่อวาการทอผาเปนคุณสมบัติของลูกผูหญิง วิธีการถายทอดโดย
การใหดูจากยา ยาย แมสาธิตใหดูจากนั้นจึงใหลงมือปฏิบัติจริง การลงมือปฏิบัติจริงผูฝกตองจดจําขั้นตอนและกระบวนการทอผา
แตระหวางการทอผาผูสอน ยา ยาย หรือ แม ก็จะคอยชี้แนะอยางใกลชิด ผูทอจะผานขั้นตอนการเรียนรู ลองผิดถูกแกไข จวบจน
ชํานาญการทอผาเมือ่ ผานชวงเวลาหลายป การทอผานั้นนับเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคมรูปแบบหนึ่ง
2. การถายทอดจากภายนอก เมื่อความรูเรื่องผาตีนจกเริ่มจัขาดหายไป ผูทอลวนแตเปนผูสูงอายุ อีกทั้งคนรุนใหม
ยังขาดการสืบทอดองคความรูดังกลาว ดังนั้นชางทอผาจึงไดรวมมือกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานประถมศึกษา เขาไปฝกสอน
ในรายวิชาการทอผาตีนจกใหแกนักเรียน โดยนางลั้ง จักจั่น ชางทอผาตีนจกหาดเสี้ยว กลาววา “...ตนเองนอกจากจะทอผาที่
รานแลว เมื่อโรงเรียนเชิญไปสอนนักเรียนก็ไปทุกป เพราะอยากใหคนรุนใหมสืบสาน...” เชนเดียวกันกับนายจงจรูญ มะโนคํา
ครูชางศิลปหัตถกรรม พ.ศ.2558 ชางเครื่องทอ อําเภอลับแล กลาววา “...ตนเองมักจะไดรับเชิญใหเขาไปสอนนักเรียนทอผา
เสมอ เพื่อถายทอดองคความรูใหคนรุนใหมไดสืบสานตอไป คนเรียนสวนมากก็จะเปนนักเรียน สอนใหเขาทอใหเขาทําเปน ถา
เห็นวาเด็กพอมีแววก็จะสงเสริมตอไปได...”
3. แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในรูปแบบนามานุกรม
แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกนั้นสามารถปฏิบัติไดหลากหลายแนวทาง ขึ้นอยูกับบริบทของ
ชุมชนและเปาหมายในการจัดการ โดยเปาหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ จัดทําเพื่อรวบรวมรายชื่อชางทอผาตีนจก คือ อําเภอหาดเสี้ยว
จังหวัดสุโขทัย อําเภอตรอน อําเภอลับแล และอําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ โดยจัดระเบียบขอมูลในรูปแบบนามานุกรม จํานวน
50 คน โดยจัดเรียงชื่อตามอักษร ประกอบดวยขอมูล ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหนงปจจุบัน สถานที่ทางาน
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ผลงานที่สําคัญ และภาพถายสี ดังภาพที่ 5
ชื่อ นายจงจรูญ มะโนคํา
อายุ: 47 ป
ที่อยู: บานเลขที่ 31 หมูที่ 4 ตําบลชัย
จุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
อาชีพ: ผูใหญบานหมู 4 และชางทอผา
เกียรติคุณ: ครูศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 5 นายจงจรูญ มะโนคํา ครูชางศิลปหัตถกรรม พ.ศ.2558
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ชื่อ: นางบุญเทียน สิงหดา
อายุ: 58 ป
ที่อยู: บานเลขที่ 103 หมู 3 ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา
จังหวัดอุตรดิตถ
อาชีพ: ชางทอผา ประธานกลุมทอผาบานกกตอง
เกียรติคุณ: ปราชญชุมชนดานการทอผา จังหวัดอุตรดิตถ

ภาพที่ 6 นางบุญเทียน สิงหดา เปนประธานกลุม ทอผาบานกกตองและผูอนุรักษและสงเสริมภูมิปญ
 ญาทองถิ่นดีเดน
ชื่อ: นางแรมจันทร เชื่อมศรีจันทร
อายุ: 44 ปี
ที่อยู: บานเลขที่ 4 หมู 9 ตําบลน้ําอาง อําเภอต
รอน จังหวัดอุตรดิตถ
อาชีพ: ชางทอผา เกษตรกรรม
เกียรติคุณ: ไดรับการถายทอดวิธีการทอ ผาจากแม
โดยเรียนจากการทอหนาหมอนตอนอายุ 12 ป ตอมา
ก็เริ่มทอผาไปเรื่อยๆจนทอไดทุกลาย

ภาพที่ 7 นางแรมจันทร เชื่อมศรีจันทร ชางทอผาบานน้ําอาง ผูสืบสานภูมิปญาทอผาตีนจกน้ําอางทั้งยังประกอบอาชีพทอ
ผารวมกับการทําเกษตรกรรม
ชื่อ: นางสุนทรี วิชิตนาค
อายุ: 80 ป
ที่อยู: บานเลขที่ 130 หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย
อาชีพ: ทอผา ผูป ระกอบการรานสุนทรีผาไทย รุนที่ 3
เกียรติคุณ: ครูศิลปของแผนดิน พ.ศ. 2554

ภาพที่ 8 นางสุนทรี วิชิตนาค ครูศิลปของแผนดิน พ.ศ. 2554
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อภิปรายผล
การอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในภาคเหนือตอนลางผานการจัดทํานามานุกรม
1. บริบททางวัฒนธรรมผาซิ่นตีนจกในเขตภาคเหนือตอนลาง เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปการทอผาตีนจกเมื่อ
ครั้งเคยผลิตใชในครัวเรือนก็ไดเปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อจําหนาย การถายทอดองคความรูเรื่องการทอผาจากคนรุนหนึ่งไปสูรุน
หนึ่งจึงมีความเคลื่อนไหวและถายทอดสืบเนื่องตลอดเวลา อีกทั้งลวดลายที่เปนเอกลักษณ ของแตละพื้นที่ การศึกษาของ
ขนิษฐา จิตชินะกุล (2552) ไดศึกษาลวดลายผาไทยในทองถิ่นภาคกลางตอนบน พบวา ผาตีนจกนั้นพบในอําเภอหาดเสี้ยว
จังหวัดสุโขทัย ลวดลายที่เปนเอกลักษณ คือ ลวดลายโบราณที่มีทั้งหมด 9 ลาย คือ ลายเครือนอย ลายเครือกลาง ลายเครือ
ใหญ ลายสี่ขอ ลายแปดขอ ลายสิบสองหนวย ลายดอกมนสิบหก ลายนาอาง ลายสองทอง เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาการทอ
ผาตีนจกนั้นยังพบใน อําเภอตรอน อําเภอลับแลและอําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ ผาทอสวนใหญจะเปนลวดลายที่เคยมีมา
แตโบราณไดแก ลายหงสคู ลายเกร็ดเตา ลายนกเล็ก ลายกุมถม และลายดอกเคี้ย ะ เปนตน เชนเดียวกับ สายพิณ โพธิ์บัว
(2553) ศึกษาเรื่อง ศึกษาความเปนมาและความเชื่อที่ปรากฏในลายผาตีนจกของชาวไทยพวน อําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
พบวา ลายผาโดยสวนใหญนั้นเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและรูปทรงเลขาคณิต และความละเอียดของลวดลายใน
การทอยังสื่อไปถึงเพศตรงขามวาผูทอมีคุณสมบัติเพียบพรอมเพียงใดในการออกเรือน อีกดวย
2. การถายทอดภูมิปญญาการทอผาตีนจก ปจจุบันการถายทอดขยายวงกวางมากขึ้น มิไดถูกจํากัดอยูเพียงเครือญาติหรือ
คนในครอบครัวตน แตหากยังมีการถายทอดไปสูบุคคลภายนอก ดังเชน กับ สมชาย นําประเสริฐชัย (2558) ที่วากระบวนการสกัด
ความรูจากตัวบุคคล เปลี่ยน รูปความรูแฝงที่อยูในตัวบุ คคล ให กลายเปนความรูแบบชัด แจงที่ สามารถถายทอดและจัดเก็บได
สอดคลองกับงาน ศึกษาของ ปทมา สมพงษ (2551) ที่พบวาการถายทอดการ ทอผาไหมของกลุมผลิตสินคาผาไหม อ.ป กธงชัย
จังหวัด นครราชสีมา มีการถายทอดระหวางเครือญาติหรือครอบครัว และถายทอดจากภายนอกคือมีสวนราชการมาจัดอบรมให
3. แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในรูปแบบนามานุกรม โดยงานวิจัยนามานุกรมภูมิปญญาชางทอผา
ตีนจกเปนนามานุกรมบุคคลในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง โดยนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลในอาชีพตาง ๆ นามานุกรมแตละ
เลมมักรวบรวมรายชื่อบุคคลในอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ อาทิ นามานุกรมศิลปนเพลงไทย ในรอบ 200 ป แหงกรุง
รัตนโกสินทร โดย พูนพิศ อมาตยกุล และคณะ (2525) ไดรวบรวมรายชื่อและผลงานของศิลปนผูสนับสนุนศิลปะการดนตรี
แยกเปน 4 กลุมใหญ ประวัติและผลงานของศิลปนเพลงไทยในรอบ 200 ป แหงกรุงรัตนโกสินทร นับแตสมัยรัชกาลที่ 1 เปน
ตนมา มีจํานวนทั้งสิ้น 990 คน แตเมื่อพิจารณาศิลปนภายใตขอบเขตที่กําหนดแลวไดศิลปนจํานวน 230 คน โดยแบงเปน
ศิลปนเพลงไทยที่ไมไดรวบรวมประวัติและผลงานไว ไดจัดเรียงรายชื่อไวตางหาก และจัดเรียงประวัติศิลปนที่ไมสามารถหา
ประวัติ ได ล ะเอี ย ดไว ในภาคผนวกเป น การเฉพาะ ประวั ติ และผลงานศิ ล ป น เพลงไทย 230 คนในรอบ 200 ป แห งกรุ ง
รัตนโกสินทรนี้ เปนเสมือนแนวทางในการศึกษานามานุกรมสําหรับวัฒนธรรมไทยในสาขาอื่นๆ ดังเชนการศึกษานามานุกรม
ชางทอผาตีนจกในเขตภาคเหนือตอนลางนี้
สรุปผลการวิจัย
ชางทอผาประมาณ 50 คน มีชวงอายุประมาณ 40 – 70 ป โดยชางทอเปนสวนใหญเปนผูหญิง สวนมากประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และหัตถกรรมเปนหลัก ทั้งทอในครัวเรือนของตนเองและทอในโรงทอสําหรับจัดสาธิตนักทองเที่ยว รวมไป
ถึงการทอรวมกับกลุมสมาชิก ชางทอผาตีนจกนั้นมีบทบาทสําคัญในการรังสรรคผลงานใหเปนที่ชื่นชมและยอมรับของคนใน
สังคม อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขากับยุคและสมัย แตยังคงความเปนดั้ง เดิมไวไมใหสูญหายไป และพบวาในเขต
ภาคเหนือตอนลางนั้นมีการทอผาตีนจก 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ แตเมื่อประมวลองคความรูเกี่ยวกับ
ผาตีนจกในเขตภาคเหนือตอนลางแลวนั้น ลวดลายและความเชื่อตาง ๆ ลวนแลวแตเกิดจากการรังสรรผลงานของชางทอใน
อดีตสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ดานการถายทอดการสอนแกนักเรียนจึงนับเปนการสรางชางทอผารุนตอไปขึ้นมา ซึ่งคนรุนเกา
นับวันจะโรยรา ชางทอผาเมื่ออายุมากขึ้นจะสายตาไมดีเพราะในวัยสาวใชสายตาในการทอผาอยางมาก อีกทั้งกลุมคนที่อพยพ
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เขามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนที่ประกอบการทอผาตีนจกก็จะใชวิธีการขอดูและฝกทอไปดวยจึงกลายเปนการถายทอดองคความรูสู
คนนอกความรูเรื่องการทอผาจึงแพรหลายออกไปมิไดจํากัดอยูเพียงกลุมไทพวน อําเภอหาดเสี้ยว กลุมไทยวน อําเภอลับแล
อําเภอตรอน หรือกลุมไทลาว อําเภอฟากทา เพียงเทานั้น จากลูกสูหลาน จากญาติพี่นองสูเพือ่ นบาน
กระนั้นแลวการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในภาคเหนือตอนลางผานการจัดทํานามานุกรมนับเปนรูปแบบ
หนึ่งของการรวบรวมขอมูลที่เขาใจงายและเขาถึงแหลงไดอยางถูกตองจึงเปนอีกหนึ่งชองทางที่อนุรักษ อนุรักษและยังคงสืบ
ทอดภูมิปญญาเหลานี้ใหคงอยู โดยเนนกระบวนการศึกษาแนวทางการอนุรักษโดยการรวบรวมขอมูลชางทอผาตีนจกที่ยังมี
ชีวิตอยูในปจจุบันที่สรางประโยชนใหกับชุมชนและตอตนเองในรูปแบบของนามานุกรม
กิตติกรรมประกาศ
วิ
ผ จัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยนเรศวรในการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยครั้งนี้ คุณูปการของงานศึกษานี้ขอ
อุทิศแด ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยสฤษฎ อเนกสุข ผูลวงลับ สําหรับการเริ่มตนและจุดประกายความรูแกผูศึกษาทุกทาน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ที่มี
การจัดการเรียนการสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ในวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต กลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ในกลุม 12 จํานวน 6 คน
เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู 4MAT
ในวิชา ทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MATทั้งหมด 11 คาบเรียน
เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการสอนทําการรวบรวมขอมูลโดยสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ตามวัฏจักรการเรียนรู 4MAT โดยหัวขอที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดคือ หัวขอ
“นักศึกษามีอิสระทางการแสดงความคิดเห็น”
คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนโดยใชวัฎจักรการเรียนรู 4MAT การผลิตดนตรี ความพึงพอใจ
Abstract
This study aimed to find out the satisfaction of the students of Production skill subject with the
teaching plan of 4MAT. In the study with six students inConservatory of Musicthe instruments included
Likert scale questionnaire for the satisfaction of teaching of 4MAT in Production Skill 2 (MUS162). Proceed
to manage the process of all the 11 classes of Cycle of Learning 4MAT.When the process is done we then
collect all the information by querying the satisfaction of the student due to the using of managing of the
Cycle of learning 4MAT. The results indicated that the students were satisfied with the teaching of MUS
162 using the teaching plan of 4MAT. and The topic that the student is the most satisfied with is "Each
individual is freely allow to present their own opinions"
Keywords : the 4mat cycle learning activities, music production, the satisfaction
บทนํา
การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น บริบทของการศึกษาคอนขางที่จะแตกตางออกไปจากการศึกษาของยุคที่ผานมา
คอนขางมาก ซึ่งตัวบริบทของการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น จะเปนการศึกษาที่ใชทักษะของศตวรรษที่ 21 เขามาดวย
(ศิตา เยี่ยมขันติถาวร, 2560) วิจารณ พานิช (2556) กลาวถึง ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 วา การเรียนวิชา
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พื้นฐานหลัก (Core Subjects) ซึ่งประกอบดวยวิชาเหลานี้ 1) วิชาภาษา 2) ศิลปะ3)คณิตศาสตร 4)การเมืองการปกครองและ
หนาที่พลเมือง 5)เศรษฐศาสตร 6)วิทยาศาสตร 7)ภูมิศาสตร 8)ประวัติศาสตร ซึ่งวิชาเหลานี้ก็ยังคงมีความสําคัญอยู แตยังไม
เพียงพอตอการเรียนรูเพื่อดํารงชีวิตอยูในยุคศตวรรษที่ 21 โดยวิชาพื้นฐานหลักเหลานี้นํามาสูการกําหนดกรอบแนวคิดและ
ยุทธศาสตรสําคัญใหมทางการจัดการเรียนรูเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยการสงเสริมความเขาใจในเนื้อหาวิชา
แกนหลักและสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก ซึ่งทักษะที่จะทําการสอดแทรกประกอบไปดวย 1)
หัวขอทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 แตละหัวขอแบงออกไดดังนี้ 1.1) ความรูเกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 1.2) ความรู
เกี่ ย วกั บ ก ารเงิ น เศ รษ ฐศ าส ต ร ธุ ร กิ จ แ ล ะก ารเป น ผู ป ระก อ บ ก าร (Financial, Economics, Business and
Entrepreneurial Literacy) 1.3) ความรู ด า นการเป น พลเมื อ งที่ ดี (Civic Literacy) 1.4) ความรู ด า นสุ ข ภาพ (Health
Literacy) 1.5) ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) 2) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 3)ทักษะด าน
เทคโนโลยี สื่อ และ สารสนเทศ 4)ทักษะชีวิตและอาชีพ
ดวยบริบทที่เปลี่ยนไป การจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 นั้นก็ควรที่จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยดวย โดยให
ครู ผู ส อนนั้ น เปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนในรู ป แบบเดิ ม ๆ ซึ่ งเป น การเตรี ย มตั ว ให ผู เรี ย นนั้ น ออกไปเป น คนทํ า งานที่ ใช ค วามรู
(Knowledge Worker) ซึ่งควรเนนการเรียนแบบคนควาเองของผูเรียน และมีครูผูสอนคอยใหคําแนะนํา และครูผูสอนนั้นก็
ควรออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะมากับวิชาที่สอนและยุคสมัย
วิ ช าทั ก ษะการผลิ ต ดนตรี 2 (MUS162) เป น วิ ช าที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การฝ ก ทั ก ษะในการผลิ ต ดนตรี และการฝ ก
กระบวนการบริ ห าร กระบวนการผลิ ต ดนตรี การฝ ก ฝนเกี่ ย วกั บ การทํ างานร ว มกั บ ผู อื่ น เช น นั ก ดนตรี ที่ รว มงานด ว ย
(Musician) ศิลปนที่ทําการควบคุมการผลิต (Artist) วิศวกรเสียง (Sound Engineer) ที่ทํางานรวมกันในการผลิตดนตรีของ
นักศึกษา การฝกฝนทั กษะในการดูแลการผลิตเพลงในทุ กขั้นตอนของการผลิตผลงาน อาทิเชน กระบวนการเขียนเพลง
กระบวนการบันทึกเสียง กระบวนการผสมเสียง การนําเสนอผลงานกับคายเพลง และการวางแผนการตลาด
จากการที่ผูวิจัยเปนผูหนึ่งที่ประกอบอาชีพดานการผลิตดนตรีผูวิจัยพบวา วิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162)
นั้นมีความสําคัญตอการประกอบอาชีพของนักศึกษาเปนอันมาก เนื่องจากหลังจากที่นักศึกษาไดจบการศึกษาในระดับชั้น
อุดมศึกษาไปแลวนั้น นักศึกษาจะตองทํางานอยูในสายอาชีพที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิง การวางแผนการผลิตผล
งานเพลงตางๆจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอนักศึกษา
ปจจุบันการเรียนรวมมือนั้นมีความนิยมนํามาใชจัดการเรียนการสอนอยางแพรหลาย และวิธีการจัดการสอนแบบ
วัฏจักรการเรียนรู 4MAT เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ในเรื่องรูปแบบการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของการจัดการศึกษาดานดนตรีที่กลาวมาขางตน โดยผูเรียนจะ
ไดรับการสงเสริมใหมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ฝกปฏิบัติ ฝกทักษะ เนนใหผูเรียน
ไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยผูสอนตองคํานึงถึงความแตกตางของรูปแบบการเรียนรูกับบทบาทของสมองซีกซายและ
สมองซีกขวาอยางสมดุล (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น, 2542, น.12) เนื่องจากผูวิจัยมีความคิดเห็นวา วัฏจักรการ
เรียนรู 4MAT นั้นมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในสาขาวิชา “การผลิตดนตรี (Music Production)” ของวิทยาลัย
ดนตรีอยางยิ่ง เพราะเปนกระบวนการที่จะฝกทักษะความคิด การจัดรูปแบบกระบวนการวางแผนการบริ หารการผลิตดนตรี
ซึ่งเป น กระบวนการสอนที่ ผู วิจั ย คาดวาจะสามารถชว ยให ผู เรีย นเกิ ด การเรีย นรูเนื้ อหาตามจุ ดประสงค ที่ กํ าหนดไวต าม
จุดมุงหมายของวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) แลวสงผลใหทักษะการผลิตผลงานเพลงของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนสูงขึ้น โดยการนําเสนอตัวอยาง ขอมูล ความคิด เหตุการณ ปรากฏการณที่มีหลักการทําใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตนเอง (เธียร พานิช, 2544, น.21) และสอดคลองกับงานวิจัยของ รพีพรรณ เพียรเสมอ
(2550) นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ดังนี้ คือเดวิด คอลบ (David Kolb) (อาง
ถึงใน สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2553, น.155-156) กลาวไววา การเรียนรูเกิดขึ้นจากความสัมพันธใน 2 มิติ คือ การ
รับรู (Perception) และกระบวนการจัดการขอมูล (Processing) โดยการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนผลมา
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จากวิธีการที่บุคคลรับรูแลวจัดกระบวนการเสียใหมตามแนวความถนัดของตนเอง ซึ่งการรับรูจะเกิดขึ้นได 2 วิธี คือ การรับรู
“ผานประสบการณตรงหรือประสบการณรูปธรรม (Concrete Experience)” และการรับรู “ผานความคิดรวบยอดหรือที่เปน
นามธรรม (Abstract Conceptualization)”
เมตตา เรืองวังสรรค (2557, น.25) ไดกลาวไววา การเรียนรูตามแนววัฏจักร 4MAT เปนแนวทางที่ผูสอนสามารถ
วางแผนจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนทุกชั้นและทุกกลุมประสบการณ นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมตามรูปแบบนี้เปนการจัดการ
เรียนรูที่สามารถทําใหผูเรียน ซึ่งมีลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกันไดรับการพัฒนาไปพรอมกันดวย
แมคคารธี และคณะ ไดนําแนวคิดของเดวิด คอลบ (David Kolb) มารวมกับแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานของสมอง
ทั้ง 2 ซีก ทําใหเกิดเปนแนวคิดทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชคําถามหลัก 4 คําถาม กับผูเรียน 4 แบบคอลบ แบงผูเรียน
ออกเปน 4 แบบ คือ (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น, 2542)
ผูเรียนแบบที่ 1 คือ ผูเรียนที่มคี วามถนัดในการรับรูจากประสบการณที่เปนรูปธรรม (Imaginative Learners)
ผูเรียนแบบที่ 2 คือ ผูเรียนที่มคี วามสามารถในการคิดคิดอาน (Analytic Learners)
ผูเรียนแบบที่ 3 คือ ผูเรียนที่มคี วามถนัดในการรับรูความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมแลวนําสูการลงมือทําจริง
(Commonsense Learners)
ผูเรียนแบบที่ 4 คือ ผูเรียนที่มคี วามถนัดในการเรียนรู (Dynamic Learners)
จากลักษณะของผูเรียนทั้ ง 4 แบบดังกลาว มอริส และ แมคคารธี (Morris & McCarthy ) ไดนํามาเป นแนวคิ ด
พื้นฐานที่ใชในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ 4MAT โดยจัดขั้นตอนการสอนใหผูเรียนสามารถใชสมองทั้ง
ซีกซายและซีกขวาอยางเต็มที่เปนการพัฒนาพหุปญหาทั้ง 8 ดานไดแก
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางประสบการณ
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ
ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการการสังเกตไปสูความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 6 ขั้นปรับแตงเปนความคิดของตนเอง
ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะหเพื่อนําไปประยุกตใช
ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนความรูของตนกับผูอื่น
และเพื่อพัฒนาศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนผูสอนควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนใน
รายวิชานั้นๆดวยเชนกัน ชาญณรงค ธนะมูล (2556) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง พอใจเปนความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในเชิงการประเมินคาซึ่งจะเห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจนี้เกี่ยวของสัมพันธกับทัศนคติ
อยางแยกกันไมออก ดังนั้นความพึงพอใจจึงเปนองคประกอบดานความรูสึกของทัศนคติ ซึ่งไมจําเปนตองแสดงหรืออธิบายเชิง
เหตุผลเสมอไปก็ได
Morse, N.C. (1955) (อางถึงใน ศุภ สิริ โสมาเกตุ , 2544) กลาวไววา ความพึ งพอใจ หมายถึง ทุก สิ่งทุก อยางที่
สามารถถอดความเครียดของผูทํางานใหลดนอยลง ถาเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และความเครียดก็จะลดลงหรือหมดไป
เมื่อความพึงพอใจมากขึ้น
มณีรัตนา อินตะเสนา (2556) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบใจหรือพอใจ ความรูสึกประทับใจ
หรือทัศนคติที่ดีของบุคคลตอสิ่งนั้น เปนระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการในลักษณะความเทาเทียม รวดเร็ว
ทันเวลา เพื่อผลักดันใหบุคคลบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งใจไว
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยดนตรีดวยการสอนแบบ
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วัฏจักรการเรียนรู 4MAT ซึ่งจะเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาความรูความสามารถและ
ทักษะการผลิตดนตรีใหแกนักศึกษาใหมผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู ขึ้น เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี
ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนกําลังในการพัฒนาอาชีพดานการผลิตดนตรีตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาคณะวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา Production Skill
2 (MUS162) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 มีจํานวนทั้งหมด 25 คน
1.2 กลุ ม ตั วอย าง ได แ ก นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ยนในวิช า Production Skill 2 (MUS162) ภาคเรีย นที่ 2 ป
การศึกษา 2559 ในกลุม 12 จํานวน 6 คน
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถามความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การจั ด การเรี ย นการสอนแบบวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู 4MAT ในวิช า
Production Skill 2 (MUS162) จํานวน 1 ฉบับ 12 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scales)
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 นําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยไปยังวิทยาลัยดนตรี เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลในวิชาทักษะ
การผลิตดนตรี 2 (MUS162) โดยผูวิจัยดําเนินการวิจัยดวยตนเอง
3.2 ผูวิจัยทําการทดสอบความรูกอนการสอน (Pre-test) โดยใหนักศึกษาทดลองเขียนเพลงขึ้นจํานวน 1 เพลง โดย
ใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินคะแนนแบบทดสอบชุดที่ 1 แลวเก็บรวบรวมผลงานเพลงกอนที่จะทําการสอนเพื่อวิเคราะหตอไป
3.3 ผูวิจัยดําเนินการสอนนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 4MAT ที่
ไดกําหนดไวเวลาในการสอน 11สัปดาห โดยสอนครั้งละ 1 คาบ คาบละ 3 ชั่วโมง/สัปดาห
3.4 เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการสอน ผูวิจัยทําการทดสอบความรูหลังการสอน (Post-test) โดยใหนักศึกษาเขียน
เพลงขึ้นจํานวน 1 เพลง และแบบทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินคะแนนแบบทดสอบชุดที่ 1 แลว
เก็บรวบรวมผลงานเพลงของนักศึกษาและแบบทดสอบของนักศึกษาไวเพื่อวิเคราะหตอไป
3.5 สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4MAT และนําไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะห เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ยงตรง (Validity) ของแผนการจั ดการเรีย นรู แบบทดสอบวั ดผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถาม โดยหาคาดั ชนี ความสอดคลอ งระหวางข อสอบวัดผลกั บ ลัก ษณะพฤติก รรมที่ สงผลต อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) โดยใชการหาคาสัมประสิท ธิ์ความสอดคลอง (Index of
Congruence : IOC)
4.2 วิเคราะห เพื่ อหาค าความเชื่ อมั่ น (Reliability) แบบความสอดคล องภายในของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient)ของครอนบาค (Cronbach)
4.3 วิเคราะหเพื่อหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
4.4 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ของนักศึกษาที่ไดรับการ
สอนแบบการสอนแบบวั ฏจั กรการเรีย นรู 4 MAT จากการทดสอบก อนเรียนและหลังเรียน โดยการหาค าทางสถิ ติแ บบ
Nonparametric:วิลคอกซัน (Wilcoxon Matched pairs)
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4.5 วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาโดยในการวิเคราะหจะใชคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2553, น. 162)
คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00
หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50
หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50
หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50
หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับ
นอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.01 – 1.50
หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับ
นอยที่สุด
ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลเพื่อวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา ทักษะการผลิต
ดนตรี 2 (MUS162) ผู วิจัย ได นํ าผลการตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจมาวิเคราะห ขอ มูล โดยหาค าเฉลี่ ย ( X )และค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ (S.D.) ไดดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา ทักษะการ
ผลิตดนตรี 2 (MUS162) ตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
ความพึงพอใจอยูใน
หัวขอการประเมิน
S.D.
X
ระดับ
1. ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
1.1 เนื้อหาที่สอนสามารถนําไปใชไดจริง
4.17 2.17
มาก
1.2 เนื้อหาที่สอนมีความตอเนื่อง และ เปนลําดับ
4.00 2.68
มาก
1.3 นักศึกษาไดมีสวนรวมกับกิจกรรมการสอน
4.17 2.17
มาก
1.4 รูปแบบการสอนมีความแปลกใหม
4.17 1.30
มาก
1.5 มีการสรุปและการอภิปรายระหวางนักศึกษาและผูส อน
4.50 1.64
มาก
รวมเฉลี่ย
4.20 1.99
มาก
จากตารางที่ 1 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในหัวขอ “มีการสรุปและการอภิปรายระหวางนักศึกษาและผูสอน” ( X = 4.50)และในหัวขออื่นๆรองลงมาตามลําดับ
คาเฉลี่ยรวมของดานกระบวนการจัดการเรียนรูเทากับ ( X = 4.20) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 1.99
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา ทักษะการ
ผลิตดนตรี 2 (MUS162) ตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ดานการจัดการเรียนรู
ความพึงพอใจอยู
หัวขอการประเมิน
S.D.
X
ในระดับ
2. ดานบรรยากาศในชั้นเรียน
2.1 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
4.17 2.17 มาก
2.2 บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเปนกันเอง
4.17 2.17 มาก
2.3 มีกิจกรรมที่หลากหลาย
4.17 2.17 มาก
2.4 กิจกรรมที่เรียนมีผลตอความรูของนักศึกษา
4.33 1.79 มาก
2.5 นักศึกษามีอิสระทางการแสดงความคิดเห็น
4.67 1.79 มาก
รวมเฉลี่ย
4.30 2.02 มาก
จากตารางที่ 2 ดานบรรยากาศในชั้นเรียนผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในหัวขอ “นักศึกษามีอิสระทางการแสดงความคิดเห็น” ( X = 4.67)และในหัวขออื่นๆรองลงมาตามลําดับ คาเฉลี่ยรวมของ
ดานบรรยากาศในชั้นเรียนเทากับ ( X = 4.30) และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 2.02
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา ทักษะการ
ผลิตดนตรี 2 (MUS162) ตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ดานสื่อการเรียนการสอน
ความพึงพอใจอยู
หัวขอการประเมิน
S.D.
X
ในระดับ
3. ดานสื่อการเรียนการสอน
3.1 ใชสื่ออุปกรณการสอนไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา
4.33 1.79
มาก
3.2 ผูสอนมีการจัดเตรียมเครือ่ งมือในการสอน
4.33 1.79
มาก
3.3 นักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ
4.33 1.79
มาก
3.4 ผูสอนมีการแนะนําใหคนควาขอมูลเพิ่มเติมจากสื่อ
4.50 1.64
มาก
3.5 นักศึกษาไดทดลองคนควาหาความรูเ พิ่มเติมได
4.00 2.68
มาก
รวมเฉลี่ย
4.30 1.94
มาก
จากตารางที่ 3 ดานสื่อการเรียนการสอนผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
หัวขอ “ผูสอน มีการแนะนําใหคนควาขอมูลเพิ่มเติมจากสื่อ” ( X = 4.50)และในหัวขออื่นๆรองลงมาตามลําดับ คาเฉลี่ยรวม
ของดานกระบวนการจัดการเรียนรูเทากับ ( X = 4.30) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลีย่ เทากับ 1.94
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ตารางที่ 4 แสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา ทักษะ
การผลิตดนตรี 2 (MUS162) ตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ดานการวัดและการประเมินผล
ความพึงพอใจอยู
หัวขอการประเมิน
S.D.
X
ในระดับ
4. ดานการวัดและการประเมินผล
4.1 มีสวนรวมในการประเมิน
4.17 2.17 มาก
4.2 สามารถนําสิ่งที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได
4.50 1.64 มาก
4.3 นักศึกษามีความภูมิใจในผลงานเพลงตัวเอง
4.33 1.30 มาก
4.4 สามารถประยุกตการวางแผนการจัดการได
4.33 1.79 มาก
4.5 ประยุกตแนวคิดมาใชในผลงานของตนเองได
4.50 1.64 มาก
รวมเฉลี่ย
4.37 1.71 มาก
จากตารางที่ 4 ดานการวัดและการประเมินผลผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในหัวขอ “สามารถนําสิ่งที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได” และ “ประยุกตแนวคิดมาใชในผลงานของตนเองได” ( X =
4.50)และในหัวขออื่นๆรองลงมาตามลําดับ คาเฉลี่ยรวมของดานกระบวนการจัดการเรียนรูเ ทากับ ( X = 4.37) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 1.71
สวนขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่นักศึกษาทําการเสนอมานัน้ สรุปไดดังนี้
1. นักศึกษาสามารถเขาใจเนื้อหาที่เรียนตางๆไดงายขึ้น
2. นักศึกษาตองการใหมีเวลาในการทํางานมากขึ้น
3. นักศึกษาสามารถเขาใจไดเร็วขึน้ จากการอภิปราย และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
อภิปรายผล
นักศึกษาทีไ่ ดรับการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162)โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 4MAT
มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุวิช บุษบงก (2555) ที่พบวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูสาระดนตรี เรื่องดนตรีสากล มีความพึงใจตอการจัดกิจกรรมแบบ
4MAT โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิศรา วงษสุบรรณ (2553) ที่ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT พบวานักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ทั้งนี้เพราะนักศึกษาไดทดลองรูปแบบการเรียนแบบใหมๆตามวิธีการเรียนรูของตนเอง ทั้งยังไดคนควาหา
ความรูและลงมือทําผลงานเพลงโดยที่มีผูสอนคอยแนะนํา นอกจากนี้นักศึกษายังไดฝกการแสดงความคิดเห็นและการวิจารณ
ผลงานเพลงของเพื่อนรวมชั้น จึงทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ยกตัวอยางดังกรณี
ตัวอยางตอไปนี้ 1.“นักศึกษา ก” พฤติกรรมในชั้นเรียนชวงระยะแรกไมกลาแสดงออกทั้งการแสดงความคิดเห็น และ การ
นําเสนองานเพลงหนาชั้นเรียน แตหลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฎจักร 4MAT สังเกตไดอยางชัดเจนวา
“นักศึกษา ก” เริ่มมีพัฒนาการทางดานความกลาแสดงออกมากขึ้นหลังจากไดอภิปรายรวมกับเพื่อนในชั้นเรียน 2.“นักศึกษา
ข.” ในระยะแรก ไมสามารถคิดงานเพลงตอจากเดโมได แตหลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฎจักร 4MAT
โดยใชขั้นตอนการสอนขั้นที่ 1(ขั้นสรางประสบการณ) “นักศึกษา ข.” เริ่มเรียนรูการประยุกตจากประสบการณใหมที่ไดเรียนรู
และยังรูจักคนควาแหลงขอมูลในการเขียนผลงานเพลงมากขึ้น
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลจากการศึกษาความพอใจของนักศึกษาในดานกระบวนการจัดการเรียนรู พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายหัวขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ลําดับที่ 1 มีการสรุป และ การอภิปราย
ระหวางนักศึกษาและผูสอน ลําดับที่ 2 เนื้อหาที่สอนสามารถนําไปใชไดจริง ลําดับที่ 3 รูปแบบการสอนมีความแปลกใหม
2. ผลจากการศึกษาความพอใจของนักศึกษาในดานการจัดการเรียนรู พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายหัวขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ลําดับที่ 1 นักศึกษามีอิสระทางการแสดงความ
คิดเห็น ลําดับที่ 2 กิจกรรมที่เรียนมีผลตอความรูของนักศึกษา ลําดับที่ 3 บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเปนกันเอง
3. ผลจากการศึกษาความพอใจของนักศึกษาในดานสื่อการเรียนการสอน พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายหัวขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ลําดับที่ 1 ผูสอนมีการแนะนําใหคนควา ขอมูล
เพิ่มเติมจากสื่อ ลําดับที่ 2 ใชสื่ออุปกรณการสอนไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา ลําดับที่ 3 ผูสอนมีการจัดเตรียมเครื่องมือในการ
สอน
4. ผลจากการศึกษาความพอใจของนักศึกษาในดานดานการวัดและการประเมินผล พบวามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายหัวขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ลําดับที่ 1 สามารถนําสิ่งที่เรียนไปใช
ในชีวิตประจําวันได ลําดับที่ 2 ประยุกตแนวคิดมาใชในผลงานของตนเองได ลําดับที่ 3 สามารถประยุกตการวางแผนการ
จัดการได
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ผลการใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานเครือขายสังคมออนไลน
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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้มีวัตถุประสงค เพื่อหาประสิท ธิ ภ าพของสื่ อการสอนรายวิชาทัก ษะและการสอนกีฬ าลีลาศผานสื่อสังคม
ออนไลนเอ็ดโมโด เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ
ใชสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม 1 หองเรียน จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จํานวน 50 ขอ มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR-20) เทากับ 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีคาความเชื่อมั่น
(แอลฟา) เท ากั บ 0.83 การวิเคราะห ข อ มู ลใชส ถิ ติบ รรยายได แ ก รอยละ ค าเฉลี่ย ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคาที (t-test) มี
ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) การวิเคราะหหาประสิทธิภาพสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโด มี
คา E1/E2 เทากับ 83.87/84.13 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยสื่อการสอน
ผานเครือขายสังคมออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียน
ดวยสื่อการสอนผานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโดวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : สื่อการสอน เครือขายสังคมออนไลน ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
Abstract
The purposes of this research were to develop and investigate the effectiveness of instructional
media via the Edmodo social network on “Skills and Instruction for Dance Sport” compare students’
learning achievement between the pre-test and the post-test; and investigate students’ satisfaction with
instructional media via the Edmodo social network. The subjects were students in bachelor's degree of physical
education in the academic year 2017 at Institute of Physical Education Suphanburi Campus. The subjects used
in this study were selected by cluster sampling method; comprised 20 subjects. The instruments were learning
achievement test, the reliability of which (KR-20) was at 0 .85 and the reliability of satisfaction questionnaires
(Cronbach's alpha) was at 0.83. The data were analyzed by the techniques of descriptive, percentage, mean,
standard deviation and t-test statistics. The results of this research were as the following: 1) The research was
found that instructional media via the Edmodo social network on “Skills and Instruction for Dance
Sport” met the efficiency at 83.87/84.13 level of criteria standard, which was higher than set standard
at 80/80. 2) The students’ learning achievement of instructional media via the Edmodo social network of the
post test was higher than that of the pretest and showed statistical difference at the .05 level of significance. 3)
As a whole, students were highly satisfied with instructional media via the Edmodo social network on “Skills
and Instruction for Dance Sport”.
keywords : instructional media, social network, skill and instruction for dance sport
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บทนํา
ในป จ จุ บั น เทคโนโลยี มี การเปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ ว การติ ด ต อ สื่อ สารสามารถทํ าได อ ย างรวดเร็ว ไม เฉพาะ
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น แตรวมถึงการเขาถึงขอมูลขาวสารที่รวดเร็วไรขีดจํากัด หนาที่ของผูใหญ คือ การเตรียมเด็กเหลานี้ให
พรอมสําหรับงานและอาชีพใหม ๆ ที่จะเกิดในอนาคตและอาจไมมีอยูในปจจุบัน เด็กๆ จึงตองไดรับการฝกฝนทักษะที่จํา เปน
เชน ทักษะการอาน การเขียน และการคิดคํานวณการคิดอยางมีวิจารณญาณการแกปญหาการสรางสรรค และการใชนวัตกรรม
ความเข าใจความต างวั ฒ นธรรม ความร วมมื อ การทํ างานเป น ที ม ภาวะผู นํ า การสื่ อ สาร การรู เท าทั น สื่อ คอมพิ ว เตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพและการเรียนรู ตลอดจนรูเทาทันสื่อ เปนตน เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปนพลเมืองในยุค
ศตวรรษที่ 21 ต อ ไป (วิ จ ารณ พานิ ช , 2555; Taylor & Fratto, 2012) ครู จึ งมี ห น า ที่ แ ละบทบาทสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
นักศึกษาใหมีสมรรถนะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหกับนักศึกษา ควบคูกับการพัฒนาความรูดานสาขาวิชาชีพ
การเรียนการสอนในยุคใหมนี้จึงตองเปลี่ยนแปลงไป หองเรียนธรรมดาถูกเปลี่ยนใหเปนหองเรียนที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการ
เรียนรูอยางไมมีขีดจํากัด วิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเปนรูปแบบที่สงเสริมทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น ซึ่งการ
สอนแบบเดิมไมสามารถทําใหเด็ก ๆ เกิดทักษะเหลานี้ วิธีการเรียนการสอนที่ถูกพูดถึงบอยครั้งและมีการนําไปทดลองใชอยาง
แพรหลายในปจจุบันคือ การใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประกอบการเรียนการสอน เนื่องจากสื่อโซเชียลมีเดีย
สามารถใชงานไดงาย สามารถใชการประโยชนในการคนควา แลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรูไดตลอดเวลา (รุจโรจน แกวอุไร และ
ศรัณยู หมื่นเดช, 2557) การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน รวมถึงมีการสรางสื่อสอนประเภทวีดิโอแลวอัปโหลดไวบน
โซเชียลมีเดียยูทูป (YouTube) จํานวนมากขึ้น ทําใหนักศึกษาสามารถคนควา และศึกษาไดตลอดเวลา ครูจึงควรพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน
เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) ไดรับความนิยมอยางแพรหลายและรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในหมูเยาวชน ผูที่เติบโตขึ้นพรอมกับการพัฒ นาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพั ฒนาอุปกรณ ที่ เพิ่ ม
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลและการสื่อสารแบบไรพรมแดน เชน คอมพิวเตอรพกพา ทั้งที่เปนคอมพิวเตอรแล็ปท็อป
(Laptop) และ Tablet Personal Computer เช น ไอแพด (iPad) นอกจากนี้ อุ ป กรณ สื่ อ สารที่ แ พร ห ลายทั่ ว ไปได แ ก
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟน เชน ไอโฟน (iPhone) และ ไดรับการพัฒนาใหสามารถเขาใชงานระบบเครือขายเทียบเทา
กับอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว กระแสการสื่อสารไรพรมแดนผานระบบเครือขายสังคมออนไลนนี้
ไดแพรหลายโดยเพิ่มลักษณะเดนของการสื่อสารใหสามารถสื่อสารดวยการรับ -สง และเผยแพร ทั้งภาพถาย ขอความ เสียง
และสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ไดอยางสะดวกและมีขั้นตอนการใชงานที่เขาใจงาย (Fodeman & Monroe 2009, Moreno 2010)
ตัวอยางเครือขายสังคมออนไลนทนี่ ิยมทั่วไปคือเฟซบุค (Facebook) ยูทูป (YouTube) และเอ็ดโมโด (Edmodo) เปนเว็บไซต
เครือขายสังคมที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ที่ประกอบดวยระบบผูสอน ระบบนักศึกษา และ
และระบบผูดูแล ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดตอสื่อสารทํางานรวมกัน แบงปนเนื้อหา แบบฝกหัด แบบทดสอบ
และรายงานผลการเรียน และประกาศขาวสารตาง ๆ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพสูง
ประกอบกับนักศึกษาสวนใหญมีโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟนทุกคน จึงไมเปนอุปสรรคในการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการ
เรียนการสอน และสามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนในสถาบันการพลศึกษาได
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ของสถาบันการพลศึกษา ในหลักสูตรกําหนดใหเรียน หมวดวิชา
บังคับปฏิบัติกลุมทักษะและการสอน ไมนอยกวา 40 หนวยกิต รายวิชาในกลุมนี้นักศึกษาตองเรียนรายวิชาทักษะการสอน
กีฬาลีลาศ ปญหาจากการสอนในปจจุบันพบวา เนื้อหาวิชามีมาก และอาจารยผูสอนเปนผูมีกิจกรรมหลักในหองเรียนและ
นักศึกษาตองใชเวลาในการฝกปฏิบัติมากจึงเกิดความชํานาญ ดังนั้นในการสอนอาจารยผูสอนจึงเนนทักษะดานการปฏิบัติ
มากกวาทฤษฏี และไมไดเนนการทบทวนดานทฤษฏี และนักศึกษาขาดปฏิสัมพันธในการเรียนแบบรวมมือกันในชั้นเรียน
บางครั้งนักศึกษาตองมีกิจกรรมเชน ไปเก็บตัวนักกีฬาเปนเวลานาน ไปแขงขันกีฬา รวมทั้งมีหนาที่เปนผูชวยอาจารยในสถาบัน
ในการใหบริการวิชาการแกสังคม เชนไปตัดสินกีฬาในที่ตางๆ การไปจัดการแขงขันกีฬาใหกับโรงเรียนมัธยม และการ
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แขงขันกีฬาขององคการบริหารสวนตําบลอีกจํานวนมาก ทําใหขาดเรียนขาดการติดตอกับผูสอน และขาดการติดตอกับเพื่อน
รวมชั้นเรียน ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษาสามารถติดตอกับอาจารยผูสอนไดทุกเวลา และสามารถทบทวนความรูดา นเนื้อหาทฤษฎีได
ทุกเวลา ผูวิจัยจึงสนใจสรางสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานสื่อสังคมออนไลน เพื่อใหนักศึก ษาไดใช
ทบทวนเนื้อหาวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศ
ดังนั้นงานวิจัยนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาแนวทางการนําเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลนมาใชใหเกิด
ประโยชนทางการศึกษาและสงเสริมพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนที่เหมาะสมในหมูเยาวชน ประโยชนหลักของงานวิจัยนี้จะ
สงผลตอทั้งระดับหองเรียนซึ่งไดแกผูสอนและผูเรียน โดยมุงเนนพัฒนาทักษะและความรูความสามารถของผูเรียนในการใชสื่อ
การสอนบนระบบเครือขายสังคมออนไลนประกอบกับทักษะตามเนื้อหาวิชาเปนสําคัญ นอกจากนี้ผูวิจัยมุงหวังใหผลการวิจัยนี้
เปนประโยชนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใชสื่อสังคมออนไลนที่แพรหลายอยูแลวในสังคมของเยาวชนเพื่อสงเสริม
การเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ของสถาบัน และสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปน
ประโยชนตอการวิจัยดานการเรียนการสอน และเผยแพรความรูไดอยางกวางขวาง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโด
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการ
สอนกีฬาลีลาศผานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโด
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานสื่อสังคม
ออนไลนเอ็ดโมโด
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีม้ ี 2ขั้นตอนคือ 1)ขั้นตอนการสรางสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโดรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศ
2) ขั้นตอนศึกษาผลการใชสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศ ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อการสอนตาม
ทฤษฏีตามแนวการสรางบทเรียนของ ADDIE มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยศึกษาการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําเนื้อหาและสรางบทเรียนผานสื่อสังคมออนไลน ศึกษาวิธีการใชงานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโม
โด และศึกษาเนื้อหาวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ กําหนดรายละเอียดของเนื้อหาวิชาในการสรางสื่อการสอนจํานวน 5 เรื่อง
2. การออกแบบ (Design) ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อสังคมออนไลนซึ่งมีสวนประกอบ 5
องคประกอบคือ 1) กลุมสมาชิก 2) เปาหมาย 3) สาระความรู 4) เทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลน 5) กิจกรรมการเรียนรู ซึ่ง
สวนสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย ชื่อกิจกรรม เวลาที่ใช วัตถุประสงค ขั้นตอนทํากิจกรรมการเรียนรู สื่อการ
เรียนรูและแหลงเรียนรู การวัดและการประเมินผล
3. การพัฒนา (Development) หลังจากออกแบบและเรียงลําดับเนื้อหาแลวผูวิจัยมีขั้นตอนในการพัฒนาสื่อการ
สอนซึ่งมี 5 ขั้นตอนยอยดังนี้
3.1 สรางสื่อประกอบการสอนรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศจํานวน 5 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 เบสิควอลค (Basic Walk)
เรื่องที่ 2 อันเดอร อารม เทิรน (Under Arm Turn)
เรื่องที่ 3 นิวยอรค (New York)
เรื่องที่ 4 เกรพ วาย (Grape Y)
เรื่องที่ 5 สปอต เทิรน (Spot Turn)
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3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการวิเคราะหหลักสูตรกําหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร กําหนดพฤติกรรมทีต่ องการวัด 3 ระดับคือ ความรูความจํา ความเขาใจและการนําไปใช สรางแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ กําหนดคะแนนขอที่ตอบถูกเปน 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือเลือกตอบมากกวา 1 ขอ
หรือไมตอบให 0 คะแนน ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบความเที่ ย งตรงด า นเนื้ อ หา นําผลพิจารณาดานเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ
มาหาดัชนี ความสอดคลองโดยใชสูตร IOC คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค อยู
ระหวาง 0.67-1.00 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใชกับนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬา
ลีลาศ จํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคา
อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ แลวเลือกขอสอบที่มคี วามยากงาย (p) อยูระหวาง .40 ถึง .80 และคาอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป จํานวน 50 ขอ หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น 0.85
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางสมบูรณแลวไปใชทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน พรอมทั้งนําไปใช
ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลังเรียน (Post-test)
3.3 การสรางแบบประเมินความพึงพอใจตอสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ มีทั้งหมด 15
ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ ยและนอ ยที่สุด แลว
นํา มาหาคา เฉลี่ย คาความเที่ยงตรง (IOC) คัดเลือกคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค อยู
ระหวาง 0.67-1.00 นํ าแบบสอบถามที่ ไดสรางขึ้น ไปให ผูเชี่ย วชาญตรวจคุณ ภาพการใชภ าษาและขอคําถาม แลวนํ ามา
ปรับปรุงแกไข หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใช สื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ด
โมโด ดวยสูตรหาคาสัมประสิทธิแอลฟาครอนบาค ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83
3.4 สร า งกลุ ม การเรี ย นบนเว็ บ ไซต เครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน เอ็ ด โมโด http://www.edmodo.com ที่
เปรียบเสมือนหองเรียนออนไลนพรอมใสสื่อการสอนใหนักเรียนไดเรียนรู ศึกษาคนควา แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็น
3.5 สรางกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขาย edmodo ซึ่งใหนักเรียนฝกการคิด การปฏิบัติ เปนลําดับ
ขั้นตอน มีกิจกรรมการสงผลงานบนเครือขายและการทําแบบทดสอบทายเรื่อง

ภาพที่ 1 เครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด (http://www.edmdo.com)
4. การทดลองใช (Implementation) หลังจากที่ผูวิจัยไดนํากิจกรรมการเรียนการสอนอัปโหลดบนเครือขายสังคม
ออนไลนเอ็ดเมโดแลว นําไปทดลองใชกับกลุมยอย 3 คน กลุมยอย 6 คน และกลุมยอย 9 คน นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
ขอ บกพรอ ง แล วนํ าไปทดลองกั บ นั ก ศึก ษาที่ ไม ใช กลุ ม ตั วอยางจํ านวน 30 คน โดยในภาคการศึ กษาที่ 1/2560 เพื่ อหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 (ชัยยงค พรมหมวงศ. 2556:1-20) พบวามีประสิทธิภาพ เทากับ 83.87/84.13 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
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ภาพที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด
5. การประเมินผล (Evaluation) เปนการตรวจสอบคุณภาพของสื่อการสอนบนเครือขายสังคมออนไลนรายวิชา
ทักษะการสอนกีฬาลีลาศ โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน โดยใชแบบประเมินคุณภาพดานการผลิตสื่อพบวาคุณภาพของสื่ออยูใน
ระดับมาก
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการใชสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโดรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ในการทดลองนี้ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ทําการสุม
ตัวอยางแบบกลุมจํานวน 1 หองเรียน จํานวน 20 คน ดําเนินการทดลองตามแผนการวิจัยดังตารางที่ 1 (ศรีพรรณ, 2542) มี
ขั้นตอนดังนี้
1. จัดอบรมการใชงานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโดกับนักศึกษากลุมตัวอยาง
2. ใหกลุมตัวอยางใหทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) จํานวน 50 ขอในสัปดาหที่ 1
3. กลุมตัวอยางเรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศดวยสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด โดย
ใชเวลาเรียนคาบละ 50 นาที ตอ 1 เรื่อง จํานวน 5 เรื่องเปนเวลา 5 สัปดาห โดยใหทําแบบฝกหัดทายเรื่องทุกครั้งที่เรียนจบ
4. เมื่อกลุมตัวอยางเรียนครบทั้ง 5 เรื่องแลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชขอสอบชุดเดียวกับการสอบกอนเรียน
5. ใหกลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผาน
เครือขายสังคมออนไลน
6. นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม ตัวอยางไปวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใชสูตร t-test Dependent
7. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 1 การศึกษาวิจัยเชิงทดลอง 1 กลุมตัวอยาง แบบมีการวัดประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน
กลุม
สอบกอน
การทดลอง
สอบหลัง
ER
T1
X
T2
T1 แทน ทดสอบวัดกลุมตัวอยางกอนการทดลอง (Pretest)
T2 แทน ทดสอบวัดกลุมตัวอยางหลังการทดลอง (Posttest)
E แทน กลุมตัวอยางในการทดลอง (Experimental Group)
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X แทน การสอนโดยใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานเครือขายสังคมออนไลน
R แทน การกําหนดกลุม ตัวอยางแบบกลุม
ผลการวิจัย
ผลการใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานเครือขายสังคมออนไลน ผูวิจัยไดแสดงผลดังตอไปนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ (n=30)
เรื่อง

คะแนนการทํากิจกรรม
คะแนนเต็ม X
E1

คะแนนทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม X
E2

ประสิทธิภาพ
E1/E2

การเรียนโดยใชสื่อการสอน
50
41.93 83.87
50
42.07 84.13
83.87/84.13
ผานเครือขายสังคมออนไลน
จากตารางที่ 2 พบวาประสิทธิภาพของสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานเครือขายสังคม
ออนไลน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.87/84.13
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ อนและหลังเรียนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ โดยนําคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนของกลุมทดลองมาวิเคราะหโดยใช t-test แบบ Dependent ไดผลดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
การทดลอง
n
S.D.
t
X
กอนเรียน
20
23.40
1.79
41.22*
หลังเรียน
20
42.10
1.02
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Sig.(2-tailded)
.00

จากตารางที่ 3 พบวาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศมีคาเฉลี่ย
เท ากับ 23.40 และคะแนนที่ได จากการทํ าแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเท ากั บ 42.10 ซึ่งจากการทดสอบดวย t-test
Dependent พบวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศผานเครือขายสังคม
ออนไลน
ผูวิจัยทําการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน โดยใหนักศึกษาตอบ
แบบประเมินที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น หลังจากเรียนครบทัง้ 5 เรื่องไดผลดังนี้
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
รายการ
S.D
X
ดานเนื้อหา
1 เรียงลําดับการนําเสนอเนื้อหา ถูกตอง ชัดเจน
4.55 0.51
2 ความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน
4.35 0.30
3 เนื้อหาในวิชามีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง 4.40 0.48
4
5

เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
กิจกรรมมีความสอดคลองของกับเนื้อหาบทเรียน
รวม

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก

4.55

0.51

มากที่สุด

4.40

0.50

มาก

4.39

0.46

มาก

ดานสื่อการสอน
1 ความสะดวกในการใชงาน
4.45 0.60
มาก
2 ความเหมาะสมระยะเวลาในการนําเสนอบทเรียน
4.60 0.50
มากที่สุด
3 ความชัดเจนของรูปภาพ วีดีโอ
4.50 0.51
มากที่สุด
4 ความเหมาะสมในการจัดวางตําแหนง
4.35 0.44
มาก
5 ความเหมาะสมของภาพประกอบเนื้อหา
4.45 0.60
มาก
รวม
4.45 0.53
มาก
ประโยชนที่ไดรับ
1 นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับวิชาชีพของตน
4.70 0.47
มากที่สุด
ในอนาคตได
2 นักศึกษาสามารถเขามาศึกษาได ทุกที่ ทุกเวลา
4.40 0.59
มาก
3 สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอน
4.45 0.60
มาก
4 สามารถนําไปถายทอด เผยแพรความรูไดกวางขวาง
4.45 0.68
มาก
5 สามารถใชประโยชนการคนควาขอมูลจากเครือขายสังคม
มากที่สุด
4.50 0.60
ออนไลนไดมากขึ้น
รวม
4.50 0.59
มากที่สุด
รวมทั้งหมด
4.45 0.53
มาก
จากตารางที่ 4 พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ผานเครือขายสังคมออนไลนที่ผูวิจัย สรา งขึ้น ในภาพรวมอยูในระดับ มาก มีคา เฉลี่ย 4.45 โดยมีเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับจากรายการมากที่สุดไปนอยที่สุดดังนี้ ดานประโยชนที่ไดรับมีคาเฉลี่ย 4.50 ดานสื่อการสอนมีคาเฉลี่ย 4.45 และ
ดานเนื้อหามีคาเฉลี่ย 4.39
อภิปรายผล
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนสูงกวาเกณฑที่กําหนด เนื่องจากสื่อการสอนรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศผาน
เครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด ใชหลักการพัฒนาสื่อการสอนตามทฤษฏีการสรางบทเรียนของ ADDIE มี 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 1
การวิเคราะห ขั้นที่ 2 การออกแบบ ขั้นที่ 3 การพัฒ นา ขั้นที่ 4 การทดลองใช และขั้นที่ 5 การประเมินผล โดยสรางสื่อ
ประกอบการสอนจํานวน 5 เรื่อง ซึ่ งมี ก ารออกแบบเนื้ อหาที่ เป น เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เขากั บ สถานการณ ป จ จุบั น โดยใช
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สื่อการสอนประเภทวีดีโอ มีภาพประกอบ และเพลงประกอบการฝกกีฬาลีลาศ ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ เมื่อนําเผยแพรบน
เว็บไซตเอ็ดโมโด http://www.edmodo.com ที่เปรียบเสมือนหองเรียนออนไลน ทําใหนักศึกษาไดเรียนรู ศึกษาคนควา
แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็นสรางกิจกรรมการเรียนการสอนไดทุกเวลา และเผยแพรความรูสูกลุมเยาวชนและผูสนใจ
ไดอยางกวางขวาง ทําใหผลการวิจัยดานเทคนิคการผลิตสื่อและการนําเสนอ ภาพรวมอยูในระดับดีมาก และประสิทธิภาพของ
บทเรียนเทากับ 83.87/84.13 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุลีกร พินธิระ และคณะ (2559)
คุณสมบัติของสื่อการสอนบนเครือขายสังคมออนไลน สามารถใชงานไดไมจํากัดสถานที่และเวลา สนับสนุนการเรียนรูใน
รูปแบบของความรวมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู และกอใหเกิดความรู ใหมสามารถเขาถึงไดงายไมสับสน สื่อสารกันไดรวดเร็ว
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล มีระบบจัดเก็บ ขอมูลเพื่อติดตามประเมินผลและมีระบบการประเมินผลคะแนนอยาง
ชัดเจน นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลตามความสนใจของตนเอง
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศสูงกวา
กอนเรียนสอดคลองกับ วรรณนิภา ปานหนู (2559) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมผูเรียนโดยการจัดการ
เรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสตผานเครือขายสังคมออนไลน สูงกวากอนเรียนเชนเดียวกับ กัญจน ผลภาษี (2554) สื่อสังคม
ออนไลนเปนเครื่องมือที่นักศึกษาทุกคนรูจัก เปนตัวกระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจกระตือรือรนและเกิดการอยากรูอยาก
เห็น นักศึกษามีความสนใจและใสใจในเนื้อหา และรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชากับสมาชิกรวมชั้นเรียนและ
ผูสอน ผานพื้นที่สังคมออนไลนดวยการมีปฏิสัมพันธผานกิจกรรมตางๆ ชวยสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนกับผูเรียน
และผูสอนกับผูเรียน มีการสื่อสารในเครือขายสังคมออนไลนมากกวาการเรียนในหองเรียนปกติ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเรียนดวยสื่อการสอนรายวิชาทักษะการสอนกีฬาลีลาศภาพรวมอยูใ นระดับ มาก
มีคาเฉลี่ย 4.45 สอดคลองกับ ศันสนีย เลี้ยงพานิชย (2555) เครือขายสังคมเปนเครื่องมือที่มีรูปแบบการเรียนการสอนมีความ
แตกตางจากเดิม นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงขอมูลที่ทันสมัย สรางแรงจูงใจในการเรียนเรียน มี
วิเคราะหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม มีอิสระในการคิดและการตัดสินใจ สามารถนําความรูไปใชประกอบอาชีพ
ในอนาคตได และสามารถเผยแพรความรูไดดวยตนเองอยางกวางขวาง
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
งานวิจัยนี้สามารถนําสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโดไปใชได
จริง โดยผูสอนตองสรางชั้นเรียนออนไลนกอนและเพิ่มสมาชิกเขาสูชั้นเรียน ควรอบรมการใชสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโดใหกับ
นักศึกษา กอนที่จะมีการเรียนการสอนจริง สื่อการสอนนี้สามารถใชเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ได ทําใหสามารถติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนสมาชิกในกลุม และกับอาจารยผูสอนไดตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหมีผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาใหสูงขึ้น และสามารถนําไปพัฒนาสื่อการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ไดตอไป
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) การวิเคราะหหาประสิทธิภาพสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานสื่อสังคม
ออนไลนเอ็ดโมโด มีคา E1/E2 เทากับ 83.87/84.13 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนดวยสื่อการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวยสื่อการสอนผานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโดรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
อยูในระดับมาก
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซี เทคแป
ซิฟค เพอศึกษาเหตุปจจัยสําคัญที่สงผลตอการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค โดยใชวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ ใชกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญไดแกบุคลากรในสถานศึกษาคือ ผูบริหาร ครู อาจารย และผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูแ ทนผูปกครอง ผูแทนสถานประกอบการ ผูแทนนักศึกษา ผูแทนนักการภารโรง จํานวน 46 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก การ
วิเคราะหเอกสารจากแหลงขอมูลเอกสารการรายงานประจําปของวิทยาลัย (SAR) ตั้งแตปการศึกษา 2555-2559 แบบสอบถามดาน
ความพึงพอใจ เพื่อใชกับผูประกอบการ หนวยงานและชุมชนที่มีตอผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคา
รอยละ คาเฉลี่ย วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ประสิทธิผล ดานการประกอบการ มี
รายรับมากกวารายจาย ดานผูเรียน แผนการรับนักศึกษา ในภาพรวม 5 ป พบวาประเภทวิชาพาณิชยกรรม นักศึกษาเขาศึกษาใน
สาขาวิชาบัญชีมากสุด ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไดแกไฟฟา ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.00 พบวาประเภทวิชา
พานิชยกรรม สาขาวิชาที่อยูในระดับดีไดแก สาขาวิชาภาษาตางประเทศ และสาขาวิชาบัญชี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาที่มี
ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับปานกลางไดแกสาขาอิเล็กทรอนิกสและสาขายานยนต ดานการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V – NET )
พบวา ประเภทวิชาพาณิชยการจํานวนทั้งสิ้น 416 คน มีผูผานเกณฑการทดสอบ จํานวน 244 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีผูเขาทํา
การทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET) จํานวนทั้งสิ้น 299 คน มีผูผานเกณฑการทดสอบ จํานวน 163 คน ซึ่งอยูในระดับที่
ตองปรับปรุง ดานการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึก ษา( V – NET ) ภาษาอัง กฤษ พบวา ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาวิชาที่มี
ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับดีมากไดแก สาขาวิชาภาษาตางประเทศ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมพบวาทุกสาขาวิ ชาอยูในระดับที่ตองปรับปรุง
ดานการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับผูสมัครแรกเขา พบวาประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาที่อยูในระดับดีไดแก สาขาวิชา
บัญชีมีผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมากที่สุด ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาที่มีผูสําเร็จตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับผูสมัครแรก
เขา อยูในระดับปานกลางไดแก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สวนสาขาที่อยูในระดับที่ตองปรับปรุงไดแกสาขาวิชายานยนต และสาขาวิชา
ไฟฟา ดานความพึงพอใจ ดานความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูเรียน ทางดานวิชาการ ดาน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และด า นบุ ค ลิ ก ภาพ ประเภททวิ ช าพานิ ช ย กรรมมากที่ สุ ด ได แ ก ส าขาวิ ช าการบั ญ ชี รองลงมาคื อ สาขา
ภาษาตางประเทศสาขาวิชาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร ตามลําดับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไดแกสาขาวิชาอิเลกทรอนิกส
สาขาวิชาไฟฟา และสาขาวิชายานยนต ตามลําดับ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูสําเร็จ
การศึกษา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานการ
วิเคราะหเ ชิง ตัว เลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ประเภทวิ ชาพานิชยกรรมไดแ ก สาขาวิชาการบั ญชี สาขาการตลาด สาขา
ภาษาตางประเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร ตามลําดับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไดแกสาขาวิชายานยนต สาขาวิชาอิเลกทรอนิกส
และสาขาวิชาไฟฟา มีความพึงพอใจในระดับเดียวกัน
คําสําคัญ : การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การบริหารแบบสมดุล การวิจัยแบบมีสวนรวมการศึกาาไทย 4.0 การเพิ่มขีดความสามารถ
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Abstract
This research aims to study the administrative and management levels of vocational education in
Ctech Pacific of Technology College. To study the significant factors that affect management of vocational
education in Ctech Pacific of Technology College. The research using quantitative research, qualitative
research, and the sample data providers school in case of Teachers, Administrators, Participants, Parental
representative, Representative enterprises, and Student Representative in 46. The instruments used in
research Analysis of documents from the Self-Assessment Report (SAR) from the academic year 2555-2559.
Satisfaction Questionnaire of the Operative, Agencies, the community to effect of students and graduates.
Data analyzed quantitatively using the percentage data analysis with qualitative content analysis. The results
of this study found effectiveness. The operative revenues over expenses. The admission plan, the
Department of Commerce student in the whole 5 years, Accounting student revision maximum. In case of
Industry Department, Electricity stands the achievement of a cumulative GPA over 2.00. Found that the
Department of Commerce success good level each Foreign Languages and Accounting department. The
Industry Department achievement stands moderate such as Electronics and Automotive sectors. The
national test Vocational Education (V - NET) originate that the Department of Commerce student 416 test
criteria in 244 whereas The Industry Department wishes improved 299 test measures in 163. The national
test Vocational Education (V - NET) case of English subject instituted Foreign Languages learner acquired
worthy result. The graduation of the course compared to the first candidate institute that Accounting learner
graduated auxiliary as curriculum while The Industry Department, Electronics learner graduated fair-minded.
Satisfaction The satisfaction of The establishment, Agencies, and the community to effect of students in
case of Academic, Moral, Conscience, and Personality appearance to Accounting Department the second
as Foreign Languages Department, Marketing Department and Computer Department each the Industry
Department of Electronics Department, Electrical and Automotive remained respectively. The satisfaction
of the establishment as Knowledge, Intellectual skills, Relationship of individual, Responsibility, Numerical
analysis, Communications, and Technology remained as follows respectively: Accounting Department,
Marketing Department, Foreign Languages Department, and Computer Department. Fragment of Industry
Department satisfied the equal level as Automotive, Electronics, and Electrical Department.
Keywords : Management of Vocational Education , Balanced Scorecard , Participatory Action Research.
Thai Education 4.0, Empowerment.
บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยกาวเขาสูโลกดิจิตอลอยางเต็มตัว ทําใหกิจกรรมดานตางๆไมวาจะเปนสังคม เศรษฐกิจและ
การศึกษาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูง การเขาถึงแหลงขอมูลที่มีปริมาณมหาศาลผานโลกออนไลนมากขึ้น สงผลให
คุณลักษณะของเด็กเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลไดประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งมีเปาหมายใหประเทศไทยกาวออก
จากกับดักรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง โดยใชนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเตรียมกําลังคนให
พร อ มในยุ ค นี้ เ พราะต อ งมี ค วามรู ด า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในยุ ค ดิ จิ ต อล ไกรยส ภั ท ราวาท (2559) กล า วว า การ
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เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในตลาดแรงงาน คือการแขงขันที่สูงขึ้นซึ่งจะไมใชการแขงขัน
ระหวางคนดวยกันเองอีกตอไป แตเปนการแขงขันระหวางคนกับเทคโนโลยี มีการใชเทคโนโลยี เครื่องจักร หรือหุนยนตเขา
มาแทนแรงงานมนุษย ทําใหคนมีโอกาสตกงานมากขึ้น รายงานเวทีเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum ไดชี้ใหเห็น
วา ทัก ษะที่ต ลาดแรงงานต องการในป 2020 ไดแ ก 1)ทั กษะการแกไ ขป ญหาที่ ทั บซ อน 2) การคิ ดวิ เคราะห 3) ความคิ ด
สรางสรรค 4) การจัดการบุคคล 5)การทํางานรวมกัน 6)ความฉลาดทางอารมณ 7) รูจักประเมินและการตัดสินใจ 8) มีใจรัก
บริการ 9)การเจรจาตอรอง 10) ความยืดหยุนทางความคิด
ไพฑูรย สินลารัตน (2559) กลาวไววา องคกรยูเนสโกเคยเสนอไววาเราควรสอนคนของเราใหรูจัก Learning how
to learn, Learning how to do, Learning how to work together and Learning how to be . ซึ่งไพฑูรย สินลารัตน
ไดแสดงความคิดเห็นวาถาคนไทย หรือเด็กไทยมี เพียงแนวทาง 4 ประการนี้ ก็เปนการทําตามอยางเขา เราจะมีชีวิตที่ชาญ
ฉลาดขึ้ น ได อ ย า งไรกั น จึ ง เห็ น ว า เราควรเพิ่ ม แนวทางของยู เ นสโกใหม บ างประการดั ง นี้ คื อ Learning how to learn
critically, Learning how to creatively, Learning how to work constructively และ Learning how to be wisely.
ทําใหการศึกษาของไทยตองปรับแนวคิดและเปลี่ยนวัฒนธรรมของการศึกษาเสียใหมจากเดิมที่คอยรอรับความคิด ความรูจาก
คนอื่น มาเปนการพัฒนาการสรางความรูความคิด และสรางผลงานขึ้นมาเอง การจัดการศึกษาของไทยจึงตองขับเคลื่อนเพื่อ
การพัฒนาการศึกษาไทยในยุค 4.0 โดยยกระดับ คุณภาพโรงเรียนในทุก พื้นที่ ทุกระดับตั้งแตประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษาสามารถตอบโจทยการศึกษาไทยยุค 4.0 ไดอยางชัดเจน เพราะการจัดการในระดับอาชีวศึกษา
เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มุงเนนการผลิตกําลังคนในสาขาตางๆตรงตามสายอาชีพที่ตลาดแรงงานตองการ เพื่อสงเสริม
และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยสงเสริมใหนักศึกษามีคุณสมบัติดานการคิดสรางสรรค การคิด
วิเคราะห มีทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต รูจักการทํางานเปนทีมคือสามารถทํารวมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
เกียรติอนันต ลวนแกว ( 2559 ) ไดกลาวไววา ระบบการศึกษาที่จะตอบโจทยของการขับเคลื่อนประเทศไปสู Economy 4.0
ไดจริงนั้นตองใหความสําคัญกับการเปลี่ยนวิธีการสอนใหแตความรูเชิงเทคนิคและการทองจําใหนอยลง แลวหันไปใหน้ําหนัก
กับการสรางทักษะในการเรียนรู และปรับตัวของผูเรียนใหสามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต นั่นหมายถึงวิธีการ
ประเมินผลการเรียนที่แตกตางออกไปจากปจจุบันที่เนนการสอบเพียงอยางเดียว
ดาวพงษ รัตนสุวรรณ (2559) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายใหแกผูบริหารทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาที่ทั่วโลกใหความสําคัญ
โดยสงเสริมใหนักศึกษามีคุณสมบัติหรือทักษะที่สําคัญ คือ 3 R ไดแก 1) Reading อานออก 2) Writing เขียนได 3)
(A)
Rithmatic มีทักษะในการคํานวณ 8C ไดแก 1) Critical Thinking and Problem Solving มีทักษะในการคิดวิเคราะห การ
คิด อย างมี วิจ ารณญาณ และแก ไขป ญหาได 2) Creativity and Innovation คิ ดอยา งสร างสรรค คิด เชิง นวั ต กรรม 3)
Collaboration Teamwork and Leadership ความร ว มมื อ การทํ า งานเป น ที ม และภาวะผู นํ า 4) Communication
Information and Media Literacy ทักษะในการสื่อสาร และการรูเทาทันสื่อ 5) Cross-cultural Understanding ความ
เข า ใจในความแตกต างทางวั ฒนธรรม กระบวนการคิ ด ขา มวัฒ นธรรม 6)Computing and ICT Literacy ทัก ษะการใช
คอมพิ ว เตอร และการรู เ ท า ทั น เทคโนโลยี 7) Carrer and Learning Skill ทั ก ษะทางอาชี พ และการเรี ย นรู และ 8)
Compassion มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเปนคุณลักษณะพื้นฐานที่เด็กไทยตองมี
การบริหารและการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา จึงตองจัดการศึกษาที่ตองเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา และ
เพิ่มพูนศักยภาพของครูอาจารย บุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถ มีทักษะทาง ICT สูงขึ้น ซึ่งสงผลในการ
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพใหสูงขึ้น รวมถึงการการจัดการ ดานการเงิน วัสดุอุปกรณ การ
จัดการหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการอันจะกอใหการบริหาร และ การจัดการอาชีวศึกษาประสบผลสําเร็จ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปฟค เปนสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเปดสอนทั้งในระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่เปดสอนทั้งแผนกวิชา อุตสาหกรรมและแผนกวิชาพานิชยก
รรม มุงเนนการพัฒนาฝมือ และผลิตนักศึกษาในสายอาชีพที่ตลาดตองการมาเปนเวลา 20 ป แมวาไดมีการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการมาโดยตลอดทั้งผูเรียน ผูสอน แตก็ พบวายังมีปญหาในการบริหารจัดการทั้งดานปจจัยภายนอกตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนปจจัยในทั้งปจจัยที่ฉุดรั้งที่ไมสามารถพัฒนา
กาวหนาตอไปได หรือที่เปนไปไดอยางลาชา ซึ่งเปนปญหาที่ผูบริหารคณาจารยและผูมีสวนเกี่ยวของจําเปนตองหาแนวทางใน
การพัฒนาวิทยาลัยใหมีความสามารถอยูรอดและอยูไดในภาวะของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ในบทสรุปสําหรับผูบริหาร ที่มีคําแนะนํา
ใหมีการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดานตางๆไวดังนี้ 1) การสรางเครือขายพันธมิตรการจัดการศึกษาและความรวมมือกับ
สถานประกอบการ 2) ดานการพัฒนาครูบุคลากรใหไดรับความรู มีโอกาสศึกษาตอและนําความรูมาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ( การวางแผนการสอน วิธีสอน การใชสื่อการสอน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยชั้นเรียน )งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ ซึ่งจะสงผลดีตอผูเรียนและโรงเรียนโดยตรง 3) โรงเรียนควรวางแผนการควบคุมอัตราครู ตอผูเรียน ใหเปนไปตาม
เกณฑของสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4) โรงเรียนควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อ
นํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ในการบริการจัดการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและ
ทันตอความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 5) ดานการประชาสัมพันธเชิงรุกกับผูปกครองและชุมชนภายนอกเพื่อใหเปนที่ยอมรับมาก
ขึ้นซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสนใจเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเปนลําดับแรกๆ 6) โรงเรียนมีการเปดสอนหลายสาขาวิชา ทั้งประเภท
วิชาอุตสาหกรรม และพานิชยกรรม สามารถใหบริการทางวิชาชีพไดหลากหลายวิชา จึงควรมีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ และผลกระทบอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 7) โรงเรียนควรวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยตนสังกัด และ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และขอเสนอแนะไปใชในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
ตอไป
อีกทั้งจากการที่คณะรักษาความสงบแหงชาติมีคําสั่งที่ 8/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการจัดใหมีการ
รวมสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชนเข า ด ว ยกั น เพื่ อ ให ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการบริ ห ารราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ตลอดจนมีความ
คลองตัวมาก นักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวมทั้งสิ้น 976,615 คน
ผูวิจัยในฐานะเปนผูบริหารสถานศึกษาจึงตองทบทวนและพิจารณาวาจะบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย
อยางไรภายใตสภาวการณของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามนโยบายของรัฐภายใตนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุงสูการพัฒนาประเทศดวยการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับ
รายไดของประชากร สงผลมาถึงนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตอการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย และ ความจําเปนของสถานศึ กษาในการพัฒนาเพื่ อการอยูไดและอยูร อด ของสถานศึกษา และบุคลากร ดว ย
การศึกษาหาแนวทางในการบริหารจัดการใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลการ
บริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีแปซิฟคตั้งแตปการศึกษา 2555-2559
วิธีดําเนินการวิจัย
1 ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมผูใหขอมูลไดแกฝายบริหารประกอบดวยรองผูอํานวยการ 2 คน หัวหนาสาขา
7 คนและครูผูสอน 31 คน ผูมีสวนไดสวนเสียไดแกผูแทนผูปกครอง 1 คน ผูแทนสถานประกอบการ 1 คน ผูแทนนักศึกษา 2
คน ผูแทนนักการ 2 คน รวม ทั้งสิ้นจํานวน 46 คน
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2 เครื่องมือวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และมีเครื่องมือในการวิจัย
ดังนี้
2.1 แบบวิเคราะหประสิทธิผลขององคกร ดานผลประกอบการ และ ดานประสิทธิผลผูเรียน
โดยใชแหลงขอมูลจากรายงาน SAR และรายงานผลการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ในชวงป 2555-2559
2.2 แบบสอบถาม ดานความพึงพอใจตอผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาโดยใชแหลงขอมูลจาก สถาน
ประกอบการ หนวยงาน และชุมชน
3 การเก็บรวบรวมขอมูล
เนื่องจากการทําวิจัยครั้งนี้ไดใชพื้นที่คือวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค ซึ่งเปนสถานที่ที่ผูวิจัยปฏิบัติงานทําใหการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนไปไดงายและสะดวกเนื่องจากกลุมผูใหขอมูลคือผูบริหาร หัวหนาสาขา และครูในวิทยาลัย ผูวิ จัยจึง
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดดวยตนเอง
1.ขั้นตอนวิเคราะหเอกสารผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลการรายงานจากฝายวิชาการ ฝายการเงินและเอกสารการ
รายงานประจําป ( SAR ) ของวิทยาลัย ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ดวยการวิเคราะหเนื้อหา
2.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยใชแบบสอบถามกับผูมีสวนเกี่ยวของไดแกสถานประกอบการ
หนวยงาน และชุมชน ซึ่งผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดดวยตนเอง ผูวิจัย ใชสถิติขั้นพื้นฐานโดยใชรอยละ และคาเฉลีย่
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหเอกสารเพื่อศึกษาสภาพของการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซี
เทคแปซิฟค
1.ดานประสิทธิผล
1.1 ดานผลการประกอบการ
ในภาพรวมทั้ง 5 ป พบวา ในการบริหารจัดการของวิทยาลัยมีรายรับมากกวารายจาย รวมอยูที่ 314,439,784 บาท สวน
รายจายอยูที่ 222,608,007 บาท มีผลตาง(กําไร) อยูที่ 116,427,698 บาท เมื่อเทียบกับผลตาง(ขาดทุน)ที่ -9,161,593 บาท
ซึ่ ง สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย ที่ แ สดงออกมาพบว า ในรอบ 5 ป ที่ ผ า นมี ผ ลต า ง (กํ า ไร) ทั้ ง หมด อยู ที่
91,831,777 บาท
1.2 ดานประสิทธิผลผูเรียน
1.2.1 แผนการรับนักศึกษา ในภาพรวม 5 ป พบวา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นักศึกษาเขาศึกษาใน สาขาวิชาบัญชีมากสุด (รอยละ 50.43) รองลงมาคือสาขาการตลาด
(รอยละ 42.47) รองลงมาคือ สาขาภาษาตางประเทศ (รอยละ 33.04) สวนสาขาที่นักศึกษาเขาศึกษานอยที่สุดคือสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (รอยละ 32.80) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมพบวาสาขาที่มีผูเขาเรียนมากที่สุดคือไฟฟา (รอยละ 47.41)
รองลงมาคือสาขาอิเลกทรอนิกส (รอยละ44.94) และรองลงมาคือสาขายานยนต (รอยละ 37.04)
1.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.00 พบวา
ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับดีไดแก สาขาวิชาภาษาตางประเทศ (รอยละ 84.50) และ
สาขาวิชาบัญชี (รอยละ 84.01) สวนสาขาที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับพอใชไดแกสาขาการตลาด (รอยละ 66.97) และสาขาที่มี
ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับตองปรับปรุงไดแกสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (รอยละ53.42)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับปานกลางไดแกสาขาอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 72.57) และสาขา
ยานยนต (รอยละ72.56) สวนสาขาที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับตองปรับปรุงไดแกสาขาไฟฟา (รอยละ54.37)
1.2.3 การทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา( V – NET ) พบวา
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ประเภทวิชาพาณิชยการจํานวนทั้งสิ้น 416 คน มีผูผานเกณฑการทดสอบ จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 58.65 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมมีผูเขาทําการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V – NET ) จํานวนทั้งสิ้น 299 คน มีผูผานเกณฑการ
ทดสอบ จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 54.51ซึ่งทั้งสองประเภทวิชาอยูในระดับที่ตองปรับปรุง
1.2.4 การทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V – NET ) ดานภาษาอังกฤษ พบวา
ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับดีมากไดแก สาขาวิชาภาษาตางประเทศ (รอยละ 93.57) ของ
จํานวนผูเขาสอบ สาขาที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับพอใชคือสาขาวิชาบัญชี คิดเปนรอยละ 61.98 สวนสาขาวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์
อยูในระดับที่ตองปรับปรุง ไดแกสาขาคอมพิวเตอร (รอยละ 58.75) และสาขาการตลาด (รอยละ 48.21)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมพบวา ทุกสาขาวิชาอยูในระดับที่ตองปรับปรุง ซึ่งไดแกสาขา ยานยนต (รอยละ (59.20) สาขาไฟฟา
(รอยยละ52.77)และ สาขาอิเลกทรอนิกส ( รอยละ51.96)
1.2.5 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับผูสมัครแรกเขา พบวา
ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาที่อยูในระดับดีไดแก สาขาวิชาบัญชีมีผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมากที่สุด (รอยละ
89.65) สาขาที่อยูในระดับพอใชไดแกสาขาวิชาภาษาตางประเทศ (รอยละ ุ60.42) สาขาวิชาที่อยูในระดับที่ตองปรับปรุงไดแก
สาขาคอมพิวเตอร (รอยละ 53.22) และสาขาวิชาการตลาด ( รอยละ 47.78)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาที่อยูในระดับปานกลางไดแก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสมีผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คิดเปนรอยละ 65.95 สวนสาขาที่อยูในระดับที่ตองปรับปรุงไดแกสาขาวิชายานยนต (รอยละ 55.76) และสาขาวิชาไฟฟา
(รอยละ 50.24)
2. ดานความพึงพอใจ
2.1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูเรียนในชวงป 2555-2559 พบวา
ประเภทวิชาพานิชยกรรม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูเรียน ทางดานวิชาการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลิกภาพ มากที่สุดไดแกสาขาวิชาการบัญชี ไดคาเฉลี่ยรวมทั้งสามดานอยูที่ 4.63 รองลงมา
คือสาขา ภาษาตางประเทศ ไดคาเฉลี่ยรวมที่ 4.58 รองลงมาไดแกสาขาวิชาการตลาด ไดคาเฉลี่ยรวม 4.27 และลําดับสุดทาย
ไดแกสาขาคอมพิวเตอร ไดคาเฉลี่ยรวมที่ 3.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูเรียน ทางดานวิชาการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลิกภาพ เปนลําดับแรกไดแกสาขาวิชาอิเลกทรอนิกส ไดคาเฉลี่ยรวมที่ 4.28 รองลงมาคือ
สาขาวิชาไฟฟา ไดคาเฉลี่ยรวม 4.13 และลําดับสุดทายไดแกสาขาวิชายานยนตไดคาเฉลี่ยรวมที่ 4.10
2.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาพานิชยกรรม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ทางดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ลําดับแรกไดแกสาขาวิชาการบัญชี ไดคาเฉลี่ยรวมที่ 5.0 รองลงมาคือ
สาขาการตลาด ไดคาเฉลี่ยรวมที่ 4.44 รองลงมาไดแกสาขาภาษาตางประเทศ ไดคาเฉลี่ยรวม 4.43 และลําดับสุดทายไดแก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ไดคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.40
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ทางดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ลําดับแรกไดแกสาขาวิชายานยนต ไดคาเฉลี่ยรวมที่ 4.40 รองลงมาไดแก
สาขาวิชาอิเลกทรอนิกส และสาขาวิชาไฟฟา ซึ่งไดคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.38 เทากัน
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ตอนที่ 2 การศึกษาเหตุปจจัยสําคัญที่สงผลตอการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค
ตลอดระยะเวลา 5 ป ที่ผานมาวิทยาลัยไดมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา โดยการศึกษาเหตุปจจัยสําคัญที่
สงผล และเหตุปจจัยที่ขาดหายไปอันเปนเหตุฉุดรั้งตอการบริหารจัดการของวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากปจจัยทั้งภายนอกและภายใน
พบวา
1.ดานประสิทธิผลขององคกร
1.1 ผลประกอบการดานงบประมาณมีเหตุปจจัยภายนอกที่ไดรับเกี่ยวกับนโยบายเงินอุดหนุนของรัฐขึ้นอยูกับ
จํานวนนักศึกษาซึ่งจะสงผลตอผลประกอบการเพราะคารายหัวผูกติดกับจํานวนนักเรียน ทําใหวิทยาลัยมีการใชงบประมาณ
อยางประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด จึงนับวาเปนปจจัยที่ฉุดรั้งตอการพัฒนา และเหตุปจจัยภายในที่สนับสนุนวิทยาลัยจัด
งบประมาณเพื่อการดําเนินงานโครงการตางๆเปนประจําทุกป การสนับสนุนงบประมาณโครงการจากภายนอกสถานศึกษา
การจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การวางแผนจัดลําดับความสําคัญของงานโครงการอยางชัดเจน การ
ติดตามประเมินผลงานการใชงบประมาณตลอดปการศึกษาเปนประจําทุกป
1.2 ประสิทฺธิผลดานคุณภาพผูเรียน มีเหตุปจจัยภายนอกที่เปนปจจัยฉุดรั้งดังนี้นักศึกษามีที่พักอาศัยภูมิลําเนาอยูใน
พื้นที่ไกลจากวิ ทยาลัย นักศึก ษามีพื้น ฐานการศึกษาที่แตกตางกัน มากจํา เปนตอ งใชเ วลาในการปรั บพื้นฐานเพราะ เป น
นักศึกษาจากชนเผาทําใหพูดไมชัดและ ขาดทักษะดานการคํานวณคณิตศาสตร นักศึกษาขาดสมรรถนะในบางรายวิชาชีพ
นักศึกษาขาดเรียนบอย นักศึกษาขาดทักษะในการคิดสรางสรรคงานนวัตกรรม สวนเหตุปจจัยภายนอกที่สนับสนุน ไดแก
นักศึกษามีความสนใจดานวิชาชีพ ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา สวนเหตุ
ปจจัยภายในไดแกการที่นักศึกษาขาดทักษะความคิดความชํานาญในการสรางสรรคงานนวัตกรรม
2. ดานความพึงพอใจ
2.1 ปจจัยฉุดรั้งไดแกจํานวนสถานประกอบการในเขตพื้นที่มีนอย ไมตรงตามสาขาวิชาตามความตองการของ
ผูเรียนและ อยูในจังหวัดที่หางไกลเดินทางลําบากทําใหตองเสียคาใชจายสูง ผูปกครองอยูหางไกลสถานศึกษาทําใหการติดตอ
ประสานงานระหวางสถานศึกษาและผูปกครองเปนไปดวยความยากลําบาก สวนปจจัยสนับสนุน ไดแก ผูปกครอง ชุมชน ให
ความไว ว างใจสถานศึ ก ษา เพราะสถานศึ ก ษามี ชื่ อ เสี ย งเป น ที่ รู จั ก ของชุ ม ชนและสั ง คมในจั ง หวั ด และจั ง หวั ด ใกล เ คี ย ง
สถานศึกษาสามารถสรางเครือขายเพื่อความชวยเหลือดานการจัดการศึกษาจากชุมชนหนวยงานราชการของภาครัฐและ
ภาคเอกชนเปนอยางดี อีกทั้งชุมชนและสถานประกอบการใหความรวมมือกับสถานศึกษาเปนอยางดี
อภิปรายผล
1.การวิเคราะหเอกสารเพื่อศึกษาสภาพของการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค
แปซิฟค
1.1 ดานประสิทธิผลขององคกร ผลประกอบการพบวาผกผันตามจํานวนนักเรียนในแตละป เพราะในระดับ
ปวช.นักเรียนไดรับเงินอุดหนุนคาเลาเรียนจากรัฐบาลซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หมวด 3 มาตรา 49 “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และ มี
คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย”และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
หมวด 2 มาตรา 10 “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบ
สองปทรี่ ัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” หมวด 8 มาตรา 60 (1) “ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดิน
ใหกับการศึกษาในฐานะที่มี ความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา
ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับ และ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัด
โดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน”จากบทบัญญัติดังกลาวรัฐบาลไดจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเปนเงินอุดหนุนใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานอื่น ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหวิทยาลัยตองหาหนทางการเพิ่มจํานวน
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นักศึกษาทุกป เพราะจะสงผลใหมีงบประมาณเพิ่มขึ้นตามจํานวนนักศึกษา สวนประสิทธิผลดานผูเรียนพบวาสาขาวิชาการ
บัญชี และสาขาภาษาตางประเทศมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.00 อยูในระดับดีถึงดีมาก ดานการทดสอบ
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา การทดสอบ ระดับชาติดานอาชีวศึกษาสาขาวิชาภาษาตางประเทศ และสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร มีคุณภาพอยูในระดับดี และเนื่องจากมีนักศึกษาจากจังหวัดตางๆในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกลเคียง ซึ่งถือวามี
ระยะทางหางไกลสถานศึกษา มาศึกษาเปนจํานวนมากจึงจําเปนตองจัดใหมีหอพักเพื่อเปนที่พักอาศัย อีกทั้งนักศึกษามีพื้นฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพที่แตกตางกัน จึงตองจัดใหมีการปรับพื้นฐานใหผูเรียนเพื่อใหมีพื้นฐานทางการเรียนที่ใกลเคียงกัน ดังที่
นิลมณี บัวระภา (2560) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัด การโรงเรียน วาผูบริหารจะตองดําเนินการ คือ 1) แสดง
บทบาทและหนาที่ในการบริหาร 2 ) แสวงหาทรัพยากร หรือปจจัยนําเขาที่ใชในการบริหาร ไดแก คน เงินวัสดุอุปกรณ ที่ดิน
สิ่งกอสราง ซึ่งผูบริหารตองใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
1.2 ด า นความพึ งพอใจของสถานประกอบการ องคก รตา งๆ ตลอดจนชุ มชน มี ค วามพึง พอใจตอ ผู เรี ย น และ
ผูสําเร็จการศึกษาทั้งดานความรูความสามารถ ดานทักษะทางปญญาดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการสื่อสารและเทคโนโลยี
สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่รูจักของชุมชนและสังคมในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง สามารถสรางเครือขายเพื่อความชวยเหลือ
ดานการจัดการศึกษาจากชุมชนหนวยงานราชการของภาครัฐและภาคเอกชนอยูในระดับดี สอดคลองกับ เกียรติศักดิ์ นาคสนิท
(2016)ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ดานวิชาการ พบวา นักเรียน สําเร็จ
การศึกษาแลวสามารถสอบเขาศึกษาตอโรงเรียนอื่นไดตามตองการ และการยกยองใหกําลังใจ และประกาศเกียรติคุณของ
นักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีและสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน
2. เหตุปจจัยสําคัญที่สงผลตอการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย มีทั้งสภาพปจจัยภายนอก และปจจัย
ภายใน ซึ่งมีทงั้ ปจจัยฉุดรั้ง และปจจัยสนับสนุนดังนี้
2.1 ประสิทธิผลขององคกร
2.1.1 ดานผลประกอบการเนื่องดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค เปนวิทยาลัยเอกชน บริหารจัดการโดย
งบประมาณที่ไดจากการอุดหนุนการเลาเรียนของรัฐบาลซึ่งผูกติดกับจํานวนรายหัวของนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐มาตรา ๔๙ ไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม
นอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.
๒๕๔๒แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ วรรค ๑ จึงจําเปนที่วิทยาลัยจําตองมีจํานวนนักเรียนใหเปนไปตาม
แผนที่วางแผน เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมประสบปญหาดานงบประมาณรายไดไมสมดุลกับ
รายจาย ซึ่งถือเปนปจจัยภายนอกที่สงผลตอการบริหารจัดการ สวนปจจัยภายในที่สงผลตอการบริหารจัดการ คือการดูแล
ติดตามนักศึกษาไมใหเกิดการออกกลางคันอันจะทําใหจํานวนเงินอุดหนุนลดลงตามจํานวนนักศึกษาในขณะที่ตนทุนดานตางๆ
ยังเทาเดิมเชนดานอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ และผูสอนยังคงที่
2.1.2 ดานคุณภาพผูเรียน การบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนนับเปนกระบวนการ
เพื่ อพั ฒนาผูเ รีย น โดยส งเสริ ม สนั บสนุ นกิ จกรรมตา งๆเพื่อ ให ผู เรี ยนมี ความสมบู รณ ทั้ง ร างกาย จิ ตใจ และสติป ญญามี
ประสิทธิผลตามที่ผูวิจัยไดศึกษา ซึ่งมีเหตุปจจัยภายในที่สงผลตอการจัดการศึ กษา ดังที่ ประเวศ เวชชะ (2559) กลาวไว
ไดแก แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูสอน ความพรอมของผูเรียน ความ
พรอมของทรัพยากร การประกันคุณภาพภายในและกระบวนการนิเทศภายใน ที่มุงเนนใหเกิดคุณภาพของผูเรียน สวนปจจัย
ภายนอกที่สงผลตอการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย ไดแกการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย
ตางๆ การสนับสนุนของหนวยงานรัฐ และเอกชน การสรางเครือขาย การนิเทศกํากับติดตามจากหนวยงานตนสังกัด และการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
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2.2 ดานความพึงพอใจ ผูมีสวนไดสวยเสียอันไดแกสถานประกอบการ องคกรตางๆ ตลอดจนชุมชนมีความพึงพอใจ
ตอผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย โดยไดรับคําชมเชยวาเปนผูที่ความรูความสามารถ ดานทักษะทางวิชาชีพและ
ทางปญญา เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถดานการสื่อสารและเทคโนโลยี ทําใหสถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่
รูจักของชุมชนและสังคมในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง สอดคลองกับ จันทรเพ็ญ ราชาน ( 2555) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสอดคลองกับผลสํารวจความพึงพอใจและ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม ประจําป
การศึกษา 2547
การบริ หารจั ดการการอาชีวศึ กษาใหผู มีสว นไดส วนเสี ยเกิ ดความพึ งพอใจได จึ งตอ งมี หลั กการบริห ารจัด การ
การศึกษา และหลักสูตรที่ดีมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจ ดังที่กลาวมาขางตน
สรุปผลการวิจัย
1.ประสิทธิผลดานการประกอบการสรุปโดยภาพรวม มีรายรับมากกวารายจาย วิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาเปน
ประจําทุกป ประสิทธิผลดานผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมการพัฒนาดังนี้ พัฒนาผูเรียนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.00 สงเสริมเขารวมการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา และ การทดสอบ
ระดับชาติดานอาชีวศึกษ ( V – NET ) การทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V – NET ) ดานภาษาอังกฤษ และมีการกํากับ
ดูแลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับผูสมัครแรกเขาใหเปนไปตามเกณฑ
2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวม
มีความพึงพอใจในระดับดี ทั้งประเภทวิชาพานิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ประเวศ เวชชะ อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารย ดร.สมเกียรติ ตุนแกว ที่ปรึกษารวม อาจารย
ดร.ไพรภ รัตนะชูวงศ ที่ปรึกษารวม ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความอนุเคราะหตรวจสอบ เครื่องมือวิจัยและ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปไดของงานวิจัย คณะอาจารยวิทยาลัย และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่เปนกําลังใจ
ชวยเหลือและมีสวนรวมในการทําวิจัย ที่สําคัญขอขอบคุณ ดร.สุรเจต ไชยพันธพงษ ผูรับใบอนุญาตของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ซีเทคแปซิฟค
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_121.pdf.
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดที่มีตอ
ความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
Effects of Organizing Learning Activities Using the Geometer’s Sketchpad Program
on Squares Concept of Prathom 5 Students
จุฬาลักษณ สมสาย* และ อุเทน ปุมสันเทียะ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*corresponding author e-mail : Numnum84@gmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 5 แผน และแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด
เรื่ อง รูป สี่ เหลี่ย ม ซึ่งมี ค าความยากอยู ระหว าง 0.50-0.78 ค าอํ านาจจํ าแนกอยู ระหวาง 0.22-0.47 และค าความเชื่ อ มั่ น
เทากับ 0.90 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ดวยตัวเองผานโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดที่นําเสนอความคิดรวบยอดในเชิงรูปธรรม เพื่อนําไปสูความคิดรวบยอดเชิง นามธรรม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบวัด
ความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เฉลี่ยอยูในระดับดี
คําสําคัญ : โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ความคิดรวบยอด รูปสี่เหลี่ยม
Abstract
The purpose of this study was to investigate squares concept of Prathom 5 students using
learning activities based on the Geometer’s Sketchpad program. The target group consisted of 39 students
in Prathom 5 at Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School, academic year 2017. The
research instruments were composed of 5 lesson plans of the Geometer’s Sketchpad program and
squares concept test with difficulty index at 0.50-0.78, discrimination index at 0.22-0.47 and reliability at
0.90. The activity was designed to encourage the students to construct their concepts on square by
themselves through the lesson of the Geometer’s Sketchpad program. This lesson represented
the concrete concept in order to construct the abstract ones. The data were analyzed through averages,
standard deviation and descriptive analysis. The finding the students’ score on the squares concept test
showed mean score at good level.
Keywords : geometer’s sketchpad program, concepts, squares
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บทนํา
รูปสี่เหลี่ยมเปนเนื้อหาในสาระเรขาคณิตและสาระการวัดที่มีความสําคัญยิ่งในวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลายเพราะเปนพื้นฐานสําคัญ ในการเรียนเนื้อหาเรื่องตางๆ ของคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ
(2551) ได ก ล า วเกี่ ย วกั บ สาระเรขาคณิ ต และสาระการวั ด ว า ผู เรี ย นต อ งมี ค วามคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ การบอกลั กษณะ
ความสัมพันธและจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ สรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
ในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนของตนเองที่ผานมานั้น พบวาปญหาในชั้นเรียนสวนใหญคือ นักเรียนไมคอยเขาใจ
ความคิดรวบยอดที่สําคัญของเรื่องที่เรียน และไมสามารถนําความรูหรือหลักการที่สําคัญมาเชื่อมโยงกับการแกโจทยปญหาที่มี
การประยุกตหรือซับซอนได สามารถอธิบายในสิ่งที่ผูวิจัยถามไดตามความเขาใจของนักเรียนเอง แตพบไดเพียงสวนนอยมาก
ถาเทียบกับสัดสวนของจํานวนนักเรียนทั้งหองสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากผูวิจัยไมไดสรางบรรยากาศและวิธีการในการจัดการ
เรียนรูที่สามารถประเมินความเขาใจของนักเรียนไดสรางความเขาใจเชิงความคิดรวบยอดดวยตัวเอง ซึ่งไดทําการคนควา
และพบวา การที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองนั้น นักเรียนจะตองสืบเสาะ หาองคความรูและเชื่อมโยงเพื่อแกปญหา
หลังจากนั้นจึงรวมกันอภิปรายผลที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Swan (2008) ที่วาการออกแบบการเรียนการสอนสําหรับความ
เขาใจเชิงความคิดรวบยอด ควรสรางบนความรูที่ผูเรียนมีอยูแลว เปดเผยและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับความเขาใจผิดและสราง
การเชื่อมโยงระหวางหลักการที่สําคัญภายในคณิตศาสตร
จากปญหาเรื่องความคิดรวบยอดทําใหมนี ักวิชาการหลายทานไดใชขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดรวบยอด
วาควรสอนจากรูปธรรมไปนามธรรมซึ่ง ดวงเดือน ออนนวม (2533) ไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดย
เริ่ม จากการเรียนรูที่ เป น รูปธรรม ผานการจั ดประสบการณ ให นั ก เรีย นได ลงมือ ปฏิ บั ติจากของจริงหรือ วัตถุ ควบคู ไปกั บ
สัญลักษณ จากนั้นการเรียนรูสิ่งที่เปนกึ่งรูปธรรม ซึ่งเปนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดรับสิ่งเราทางสายตา สังเกตหรือดู
ภาพของวัตถุควบคูไปกับสัญลักษณโดยไมตองลงมือกระทํากับวัตถุแลวนําไปสูการเรียนรูที่เปนนามธรรม ซึ่งนักเรียนจะใช
สัญลักษณทางคณิตศาสตรโดยไมตองลงมือกระทําวัตถุหรือดูสิ่งเราที่เปนรูป ซึ่งเปนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ กรม
วิชาการ (2539) ไดกลาวไววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูต องใชสื่อประกอบ เพื่อชวยใหนักเรียนไดเกิดความคิดรวบยอดโดยจัด
กิจกรรมจากรูปธรรมไปสูนามธรรม และหมั่นตรวจสอบผลการเรียนเปนระยะๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูดวย ดังนั้นการที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรูความคิดรวบยอด สื่อที่ใชในการสอนตองมีสวนชวยใหมองเห็น
ความเปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งสื่อที่เหมาะสมและมีการนํามาใชคือ โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ต-ชแพด (GSP)
โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อที่ชวยกระตุนการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ทันสมัย และสามารถสรางสื่อ
การเรียนรูที่มีความหลากหลายขึ้นอยูกับจุดประสงคของการนําไปใชงานทําใหนักเรียนสามารถเขาใจคณิตศาสตรไดลึกซึ้งมาก
ขึ้นและยังเปนสื่อที่สามารถจําลองสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมโดยเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงได ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมี
การพัฒนาทางดานจินตนาการเกี่ยวกับคณิตศาสตรไดดีขึ้น สมนึก บุญพาไสว (2551) นอกจากนี้ นงนุช ผลทวี (2553) ได
กลาวถึงการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ในการจัดการเรียนรูวา ควรใชในการสราง ความคิดรวบยอด การใชเหตุผล
แบบอุปนัย เพื่อแสดงที่มาของทฤษฎีบทตางๆ ในหนังสือเรียน และเมื่อนักเรียนไดขอสรุปแลว ควรใหนักเรียนไดฝกทักษะโดย
การทําแบบฝกหัดดวยตัวเอง โดยไมตองใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด แตสามารถใชโปรแกรมดังกลาวในการตรวจสอบ
คําตอบได นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยหลายคนไดนําโปรแกรมจีโอมีเตอรสเก็ตชแพด มาใชในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อิทธิชัย มาเรือน และณัชชา กมล (2559) ไดทําการวิจัยโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพื่อศึกษาความคิดรวบ
ยอดเรื่อง เศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนรอยละ 75.75 มีความคิดรวบยอดผานเกณฑรอยละ 60
จากการทดสอบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง เศษสวน นอกจากนี้ สันติ อิทธิพลนาวากุล (2550) ไดทําการวิจัยโดยใชโปรแกรมจี
โอมิเตอรสเก็ตชแพดกับการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวน เพื่อสงเสริมความคิดรวบยอด เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และในการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ซึ่งเปนสื่อที่มีความทันสมัยสามารถกระตุนความสนใจของผูเรียน
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ได อ ย า งดี แ ละ ทั ศ นี ย บุ ญ โย (2553) ได ทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การปรั บ เปลี่ ย นมโนมติ เรื่ อ ง เศษส ว น ของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด กอนเรียนนักเรียนมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในมโนมติ
เกี่ยวกับการแบงใหเทากัน เศษสวนบนเสนจํานวนและจํานวนคละมากที่สุด แตหลังจากที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อ ง เศษส ว น โดยใช โปรแกรมจี โอมิ เตอร ส เก็ ต ชแพด เป น เครื่อ งมื อ ประกอบการเรี ย นรู แล ว พบว า นั ก เรี ย นเกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนมโนมติโดยนักเรียนมีความเขาใจมโนมติเรื่อง เศษสวน ที่เปน มโนมติที่ถูกตองมากขึ้นและมีความเขาใจมโนมติที่
คลาดเคลื่อนลดลง ดังนั้นจึงกลาวไดวา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อการเรียนรูที่สําคัญในการใหนักเรียนพัฒนา
ทางดานความคิดรวบยอดของนักเรียน
จากปญหาที่พบและความสําคัญของความคิดรวบยอดที่มีตอการเรียนรูในเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะนํา
โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด มาใชในการพัฒ นาความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งประโยชนในการวิจัยครั้งนี้นาจะเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตด า นกลุ ม เป า หมายเป น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5/2 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ปการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหาของการวิจัย เปนการศึกษาความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 ในรายวิชา
คณิตศาสตร หนวยการเรียนรูเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม จํานวน 5 แผน 9 คาบ คาบละ 60 นาที เปนเวลา 3 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560
3. ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้
3.1 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดรวบยอดในเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุ ม เป า หมาย คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5/2 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 39 คน
2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใช โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพื่อสรางความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
จํานวน 5 แผน
2.1.2 แบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม มีทั้งหมด 2 ตอนรวม 15 ขอ ประกอบดวยตอนที่ 1 เปนขอสอบ
แบบอัตนัยเติมคํา พรอมอธิบายเหตุผล จํานวน 10 ขอ และตอนที่ 2 เปนแบบแสดงวิธีทําพรอมหาคําตอบ จํานวน 5 ขอ
2.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตแพด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม จํานวน 5 แผน (9 คาบ)
ซึ่งแตละแผนประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู
สื่อ การเรีย นรู การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ยนรู บั น ทึ ก หลั งสอน ความคิ ด รวบยอด โดยขั้ น การจั ด กิ จกรรมแต ล ะแผน
ประกอบดวย ขั้นนํา เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดใช บทเรียนในโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดของครู หลักการเกี่ยวกับ
รูปสี่เหลี่ยมดวยตัวเองเพื่อนําไปสูขอสรุป เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ขั้นสรุป ครูใชคําถามกระตุนนักเรียนเกี่ยวกับความรูที่ไดเรียนในแต
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ละกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความคิดรวบยอดของนักเรียน ขั้นตรวจสอบความเขาใจ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจของนักเรียน หลังจากสรางแผนการจัดการเรียนรูเสร็จ ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจความเหมาะสม ซึ่งผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหปรับการใชภาษา ควรใชภาษาที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน และเปนภาษาที่
สื่อความหมายไดชัดเจน โดยผูวิจัยปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวเตรียมนําไปใชใน
การสอนนักเรียนตอไป
ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด โดยศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของกับโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร จากนั้นออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชกรอบเนื้อหาที่สรางความคิดรวบยอดเปนแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมเมื่อสรางเสร็จไดนําไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม
พรอมแผนการจัดการเรียนรูและนําไปปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
ผูวิจัยสรางแบบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เพื่อวัดความคิดรวบยอดโดยคนควาจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และเอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคการสรางแบบวัดความคิดรวบยอด เพื่อนํามา
กํ า หนดข อ สอบให ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาและจุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู จากนั้ น ดํ า เนิ น การสร า งแบบวั ด ความคิ ด รวบยอ ด
เรื่ อ ง รู ป สี่ เหลี่ ย ม โดยแบ ง ออกเป น 2 ตอน ประกอบด ว ย ตอนที่ 1 เป น ข อ สอบแบบเติ ม คํ า พร อ มอธิ บ ายเหตุ ผ ล
จํ า นวน 10 ข อ ตอนที่ 2 เป น ข อ สอบแบบเขี ย นอธิ บ ายวิ ธี คิ ด และแสดงวิ ธี ทํ า หาคํ า ตอบ จํ า นวน 5 ข อ รวมข อ สอบ
ทั้ งหมด 15 ข อ เมื่ อ สรา งแบบวัด ความคิ ด รวบยอดเสร็จ แล วนํ าไปให ผู เชี่ ย วชาญตรวจสอบ ความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา
ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งแบบวัดความคิดรวบยอดทั้งหมดมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบวัดกับ
จุดประสงคการเรียนรู (IOC) อยูในชวงระหวาง 0.67-1.00 จากนั้นนําแบบวัดดังกลาวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 36 คน จากนั้นทําการ
คัดเลือกแบบวัดความคิดรวบยอดที่ใชไดจํานวน 15 ขอ ประกอบดวย ตอนที่ 1 จํานวน 10 ขอ ตอนที่ 2 จํานวน 5 ขอ ซึ่งมีคา
ความยากงายอยูระหวาง 0.50-0.78 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22-0.47 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัย ดําเนิ น การสอนตามแผนการจัด การเรีย นรูที่ ส รางขึ้ น โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรส เก็ต ชแพด เพื่ อศึ ก ษา
ความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 5 แผน
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยดําเนินการวัดความคิดรวบยอดโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด โดยใหนักเรียนทําแบบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคะแนนเฉลี่ยและ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแบบวัดความคิดรวบยอด เพื่อตรวจสอบวานักเรียนมีความคิดรวบยอดอยูใน ระดับใด แลวแปลผลตามเกณฑที่กําหนด
และใชการพรรณนาวิเคราะหเพื่อศึกษาความเขาใจในความคิดรวบยอดของนักเรียนแลวนําเสนอโดยการบรรยายความ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดรวบยอดเรื่อง รูป สี่เหลี่ยม โดยพิ จารณาจากคะแนนการทํ าแบบวัดความ
คิดรวบยอด ดังรายละเอียดตอไปนี้
ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม เมื่อไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนในโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
สรางรูปสี่ เหลี่ ยมด วยตนเอง ทํ าให นัก เรียนเกิดความคิด รวบยอด โดยนัก เรีย นสามารถจําแนกรูปสี่ เหลี่ย มชนิ ดต างๆ ได
ดังภาพที่ 1 และจากการวัดความคิดรวบยอดนักเรียนสามารถบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ ได และอธิบายเหตุผล
ของคําตอบไดดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 แสดงการบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม ในเรื่องนี้ผูสอนไดเปดโอกาสให นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง โดยใช
โปรแกรมจีโอมิเตอรส เก็ ตชแพดในการหาแกนสมมาตร นัก เรียนสามารถหาแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมชนิด ตางๆ ได
และนําไปสูขอสรุปเปนความคิดรวบยอดไดวา แกนสมมาตร คือ รูปที่พับครึ่งแลวแตละขางพับทับกันไดสนิท และผูเรียน
สามารถอธิบายไดวารูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ มีแกนสมมาตรกี่แกน ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4 และพบวาผูเรียนสามารถอธิบาย
เหตุผลของคําตอบโดยใชความคิดรวบยอดเรื่องแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 3 แสดงการหาแกนสมมาตรของรูปสีเ่ หลีย่ ม
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ภาพที่ 4 แสดงการอธิบายการหาแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมแตละชนิด

ภาพที่ 5 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
การสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ในการสรางรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเองโดยใหนักเรียนสรางรูปสีเ่ หลีย่ มจากโจทยที่กําหนด เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดนําไปสูการสรางรูปสีเ่ หลีย่ ม
ชนิดตางๆ ไดเอง ดังภาพที่ 6 ซึ่งผูเรียนสามารถสรางรูปสี่เหลี่ยมจากใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดได โดยครูกําหนดความ
ยาวรอบรูปและพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมให แลวผูเรียนหาความยาวดานเอง ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 6 แสดงการสรางรูปสี่เหลีย่ ม โดยครูกําหนดความยาวรอบรูปและพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
ใหนักเรียนหาความยาวดาน
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ภาพที่ 7 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง การสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนหาหลักการในการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม เมื่อได
คําตอบแลวนักเรียนสามารถสรางรูปสี่เหลี่ยมเพื่อตรวจสอบคําตอบของความยาวรอบรูปจากโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
ทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดวา “ความยาวรอบรอบสี่เหลี่ยม เปนความยาวทั้งหมดของดานสี่ดานของรูปสี่เหลี่ยม
การหาความยาวรอบรูป ของรูป สี่เหลี่ย ม ทําไดโดยการหาผลรวมของความยาวทุ กดานของรูป สี่เหลี่ยมนั้น ” ดังภาพที่ 8
ซึ่งนักเรียนสามารถนําความคิดรวบยอดที่ไดจากกิจกรรมการเรียนรู มาใชในการอธิบายเหตุผลของคําตอบจากสถานการณ
ปญหาเรื่องความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมได ดังภาพที่ 9 และ ภาพที่ 10

ภาพที่ 8 แสดงการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดตรวจสอบคําตอบการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 9 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม
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\

ภาพที่ 10 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม
พื้ น ที่ ข องรู ป สี่ เหลี่ ย ม นั ก เรี ย นหาพื้ น ที่ ข องรู ป สี่ เหลี่ ย มโดยใช สู ต ร จากนั้ น นั ก เรี ย นสร า งรู ป สี่ เหลี่ ย มโดยใช
โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพื่อตรวจสอบคําตอบการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ดังภาพที่ 11 ซึ่งนักเรียนสามารถอธิบาย
ความคิดรวบยอดเรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได จากสถานการณปญหาที่กําหนดให ดังภาพที่ 12 และ ภาพที่ 13

ภาพที่ 11 แสดงการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดตรวจสอบคําตอบการหาพื้นที่ของรูปสีเ่ หลีย่ ม

ภาพที่ 12 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
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ภาพที่ 13 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่องรูปสี่เหลี่ยม
คะแนนจากแบบวัดความคิดรวบยอด
เรื่อง
ความคิดรวบยอด
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
1.63
0.56
2.แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
1.47
0.57
3.การสรางรูปสี่เหลี่ยม
1.77
0.43
4.ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม
1.78
0.46
5.พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
1.72
0.47
รวมเฉลี่ย
1.67
0.50
เกณฑการใหคะแนนความคิดรวบยอด
คาเฉลี่ย 1.34 – 2.00
คาเฉลี่ย 0.67 – 1.33
คาเฉลี่ย 0.00 – 0.66

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

มีความคิดรวบยอดอยูในระดับดี
มีความคิดรวบยอดอยูในระดับปานกลาง
มีความคิดรวบยอดอยูในระดับนอย

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ที่มีผลตอความคิดรวบยอด
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
ซึ่งเป นการเรียนรูจากรูป ธรรมไปสูนามธรรมชวยใหนักเรียนไดม องเห็ นภาพและตัวอยางที่ห ลากหลายมากพอที่นักเรียน
สามารถสรางความคิ ดรวบยอดไดด วยตัวเอง จากสิ่ งที่ เปน รูป ธรรมทั้งยังเปน การเป ดโอกาสให นัก เรีย นไดเรียนผานการ
ตรวจสอบ คาดการณโดยใชกระบวนการคิดหาความสัมพันธของขอมูลจนสามารถอธิบายและสรุปความคิดรวบยอดดวยตัวเอง
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีความคิดรวยยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม อยางถูกตองซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของอิทธิชัย มาเรือน และณัชชา กมล (2559:หนา 163) ไดทําการวิจัย โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด
เพื่อศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง เศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนรอยละ 75.75 มีความคิดรวบยอด
ผานเกณฑรอยละ 60 จากการทดสอบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง เศษสวน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ ยุพิน พิพิธกุล
(2530: หน า 49-50) ได ก ล า วไว ว า การจั ด การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ค วรเป ด โอกาสให นั ก เรี ย นได เรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ
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ไดฝกทักษะกระบวนการ โดยฝกการสังเกต ฝกการใหเหตุผล ซึ่งผูเรียนจะตองสรุปความรูดวยตัวเอง โดยผูสอนเปนเพียงผูที่
ชวยแนะแนวทาง อีกทั้งสื่อการสอนที่ใชควรจะเริ่มจากรูปธรรม (Concrete) กึ่งรูปธรรม (Semi-Concrety) แลวจึงไปถึง
นามธรรม (Abstract) และนงนุช ผลทวี (2553: หนา 18-20) ที่ไดกลาววา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด มีสวนชวยในการ
สรางความคิดรวบยอดของนักเรียน โดยมีศักยภาพที่ชวยกระตุนใหนักเรียน คนควา พิสูจน และทบทวนเนื้อหาซ้ําๆ จนได
แนวคิดและขอสรุปเปนของตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง
สรุปผล
จากการวิจัยนี้พบวา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อที่มีความเปนรูปธรรมที่นําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร
ต างๆ ในเชิ งรู ป ธรรมงา ยต อ การสร างความเข าใจในความคิ ด รวบยอด อี ก ทั้ งเป น สื่ อ การเรีย นรู ที่ นั ก เรีย นจะตรวจสอบ
คาดการณ และเรียนทดลองซ้ําหลายๆ ครั้งจนเกิดความเขาใจ สงผลใหผูเรียนเขาใจ และสามารถอธิบายหรือสรุปหลักการ
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดของรูปสี่เหลี่ยมได เมื่อพิจารณาแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม สรุปผลไดวา มีคะแนน
เฉลี่ยอยูที่ 1.67 ซึ่งมีความคิดรวบยอดอยูในระดับดี
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาวิจัย ตลอดจนผูที่มสี วนเกี่ยวของทุกทาน
เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ. (2539). แผนการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: คุรุสภา
ลาดพราว
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร. (2551). หลั กสู ต รแกนกลางการศึก ษาขึ้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศัก ราช 2551. กรุง เทพฯ: โรงพิ ม พ ชุม นุ ม สหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย กําจัด.
ดวงเดือน ออนนวม. (2533). การสอนซอมเสริมคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ทัศนีย บุญโย. (2553). การปรับเปลี่ยนมโนมติ เรื่อง เศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชโปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad. วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแกน.
นงนุช ผลทวี. (2530). ขอเสนอแนะในการใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในการจัดการเรียนรูเรื่อง ลิมิตของลําดับ
อนันต. นิตยสาร สสวท. 39(169): 18-20.
ยุพิน พิพิธกุล. (2530). การสอนคณิตศาสตร. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมนึก บุญพาไสว. (2551). แนวคิดการสรางสื่อพลวัตดวย The Geometer’s Sketchpad. นิตยสาร สสวท, 37(157), 23-26
สันติ อิทธิพลนาวากุล. (2550). การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนโดยใชโปรแกรม GSP (The Geometer’s
Sketchpad) เพื่อสงเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4.
ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษามัธยม). กรุงเทพ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อิทธิชัย มาเรือน และณัชชา กมล. (2559). ผลการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดที่มีผลตอความคิดรวบยอด
เรื่อ ง เศษสว น ของนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 1. การประชุม วิชาการระดั บชาติ “วิท ยาศาสตรวิจัย ” ครั้ง ที่ 8. คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา. 163.
อุทัย สิงหธรรม. (2549). Geometer’s Sketchpad สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตรดวยไอที . นิตยสาร Update. 21(220): 3234.
Swan. G. (2014). Designing a Mutiple Representation Learning Experience in Secondary Algebre. Jornal of
The International Society for Desing And Development in Education. 1(1): 8-9.

158

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

การสรางสื่อวีดิทัศน สาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) โรงเรียนเทศบาล 3 ศรที รายมูล
CREATION OF THE BOTANICAL DRAWING DEMONSTRATION VIDEO. TO DEVELOP
LEARNING ACHIEVEMENT IN LEARNING "HOW TO DRAW BOTANICAL PICTURES" OF
GRADE 5 STUDENTS IN THE FIRST SEMESTER OF ACADEMIC YEAR 2017, ART EDUCATION
(VISUAL ARTS) TESSABAN 3 SRISAIMOON SCHOOL
จตุพล โนมณี
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล สังกัดสํานักการศึกษา เชียงราย
corresponding author e-mail : jnomanee@gmail.com
บทคัดยอ
การศึก ษาคน คว านี้ มี วัต ถุป ระสงค คือ เพื่อ สร างและหาประสิ ทธิ ภาพของสื่อ วีดิ ทัศ นส าธิ ตการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร เพื่ อ พั ฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง เรี ย นรู ก ารวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ใหมี ประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสื่อวีดิทัศนฯ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อวีดิทัศนฯ โดยไดดําเนิน การศึกษากับประชากรซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
เทศบาล 3 ศรีทรายมูล ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2560 จํานวนทั้งหมด 3 หองเรียน รวม 92 คน โดยเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา ประกอบดวย สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการ
วาดภาพทาง พฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ (ทัศนศิลป) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาด ภาพ
ทางพฤกษศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ซึ่งมีคา ความยากงาย
( p ) ที่ยอมรับไดมีคาอยูระหวาง 0.21 – 0.37 คาอํานาจจําแนก ( r ) ที่ยอมรับได มีคาเทากับ 0.51 แบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จากการเรียนโดยใช สื่อวีดิทัศนฯ มีคาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม (IOC) เทากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
จํานวน 1 หนวย (รวม 12 แผนการจัดการเรียนรู) โดยจากการ ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู โดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งประเมินทั้ง 6 ดาน พบวา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 มี
ความเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ผลการศึกษา พบวา สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร มีคา
ประสิทธิภาพ เทากับ 81.53/83.58 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนที่เรียนดวย สื่อวีดิทัศนฯ พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน จากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียน 40 ขอ (40 คะแนน) คิดเปน คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 20.47 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยรวมหลังจากการทํา
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียน 40 ขอ (40 คะแนน) คิดเปนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 33.12 คะแนน มี
คะแนนความกาวหนา คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 12.65 คะแนน ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ที่เรียน ดวยสื่อวีดิทัศนฯในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : สื่อวีดิทัศน การวาดภาพทางพฤกษศาสตร

159

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

Abstract
The purposes of this study were to create and find the effectiveness of botanical drawing
demonstration video media in Unit 2 “How to Draw Botanical Pictures for grade 5 students in academic
year 2017, Department of Arts, Visual Arts subject, to meet the standard criteria of 80/80. Compare their
learning achievement before and after using the video media. Study the satisfaction of the students by
using the video media. The study was conducted with the population of grade 5 students of Tessaban 3
Srisaimoon school in 1st semester of academic year 2016. The total of 3 classes were 92 students. The
instruments was used in the study were the botanical drawing demonstration video media in Unit 2 “How
to Draw Botanical Pictures”. The before and after achievement tests in Unit 2 “How to Draw Botanical
Pictures” were 40 items for four-choice quiz. The acceptable difficulty (p) was between 0.21 and 0.37. The
acceptable discriminative power ® was 0.51. Students satisfaction model of grade 5 students of Tessaban
3 Srisaimoon school after studying by using the video media. The value of the IOC is 1.00. Teaching plans
in Unit 2 “How to Draw Botanical Pictures” (1 unit including 12 plans), based on the assessment of the
appropriateness of the teaching plans of five experts assessed the six aspects. The mean was 4.81. The
standard deviation was 0.68. The study indicated that The efficiency of the botanical drawing demonstration
video media was 81.53/83.58, higher than 80/80. The students’ learning achievement before using was
average 20.47, and after using was average 33.12, was higher than the after using was average 12.65.
The students’ satisfaction of grade 5 students of Tessaban 3 Srisaimoon after using the video media was
at the highest level.
Keywords : video presentation, learn to draw a botanical image
บทนํา
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2554) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีสายพระ
เนตรยาวไกล ทรงเห็นความสําคัญ ของการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในปพ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ ตนยางนา ในปพ.ศ. 2504 ทรง
ใหนําพรรณไมจากภูมิภาคตางๆ มาปลูกไวในสวนจิตรลดา เพื่อเปนแหลงศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดําริที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษพัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหลงา
น การอนุรักษและพัฒนาดิน อนุรักษทรัพยากรปาไม เปนการอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ” ตอมาในป พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงสืบทอดพระราช
ปณิธานตอโดยมีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศ โดย
พระราชทานใหโครงการสวนพระองคฯ สวน จิตรลดา ฝายวิชาการ เปนผูดําเนินการ จัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น ในป พ.ศ.
2536-2549 โดยรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงาน กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
และเปน หน วยงาน ขึ้น ตรง กั บเลขาธิก ารพระราชวัง ตั้ง แตป พ.ศ. 2539 และต อมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํ านั ก
พระราชวังดําเนินการ จัดสรรงบประมาณให และใหอพ.สธ. ดําเนินการแยกจากโครงการ สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ตั้งแต
นั้นเปนตนมา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี
(อพ.สธ.) (2556:ออนไลน) ไดถายทอดพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร มีใจความวา “สวนสําหรับเรื่องของ โรงเรียนนั้น ก็ไดมีประสบการณ
ในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนในภาคตางๆ มาหลายแหง ก็เห็นวาเรื่องที่จะสอนให นักเรียนหรือใหเด็กมีความรู และมีความรักใน
ทรัพยากร คือ ความรักชาติรักแผนดินนี้ ก็คือรักสิ่งที่เปนสมบัติของตัว เขาการที่จะใหเขารักษาประเทศชาติ หรือรักษาสมบัติ
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ของเขานั้น ทําไดโดยกอใหเกิดความรัก ความเขาใจ ถาใครไม รูจักกันเราก็ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถ า
ใหเขารูจักวาสิ่งนั้นคืออะไร หรือวาทํางานก็จะรูสึกชื่น ชม และรักหวงแหนในสิ่งนั้นวาเปนของตน และจะทําใหเกิดประโยชน
ได เคยไดแนะนําโรงเรียนตางๆ ที่ไดไปเยี่ยม ไมเฉพาะแตโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ นี้ โรงเรียนทั่วๆ ไปดวยวา เรื่องของ
นอกจากพืชพรรณแลว สิ่งที่มีใน ธรรมชาติ สิ่งที่หาไดงายๆ นั้นก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตางๆ ไดหลายอยาง แมแต
วิชาศิลปะก็ใหมาวาด รูปตนไม ก็ไมตองหาของอื่นใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็อาจจะทําใหเรื่องของ
การเขียน รายงาน ทําใหหัดเขียนหนังสือ หรืออาจแตงคําประพันธในเรื่องของพืชเหลานี้ หรือเปนตัวอยางงานศึกษางาน
วิทยาศาสตรและวิชาอื่นๆ”
ในป พ.ศ.2559 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ได้ รวมสมัครเปนสมาชิกในโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ในขั้นตอนแรก ไดจัดใหมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับองคประกอบในโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ไดมีการ เพิ่มเติมกิจกรรมการเรียน
การสอนเรื่อง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู กลุมสาระการ เรียนรูศิลปะ ไดมีการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยไดยึดมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ฐานพุทธศักราช
2551 ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น และในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 ไดมีการจัดทําหลักสูตรฯ ใหนักเรียนได
ศึกษาเรียนรูเรื่องการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตาม มาตรฐาน ศ. 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิด
สรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคา งานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันการ วาดภาพทางพฤกษศาสตร ตัวชี้วัด ป.5/3 การวาดภาพ โดยใชเทคนิคของแสงเงา น้ําหนัก
และวรรณะสี สาระการ เรียนรูแกนกลาง เรื่อง แสงเงา น้ําหนัก และวรรณะสี ในการนี้ ผูศึกษาไดศึกษาการวิเคราะหความ
สอดคลอง หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตามรูปแบบของโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไดมีการ เผยแพรใน
เว็บไซต https://goo.gl/seKCuw
ผูศึกษาไดพบปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั่วโมง
เรียนศิลปะและการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 พบวา 1) นักเรียนหลายคน ไมสนใจสิ่ง
ที่ครูผสู อนสอนและไมเขาใจสิ่งที่ครูสอน 2) นักเรียนมีทาทางเบื่อหนายตอการรับรูทางการเรียน 3) นักเรียนหลายคนบอกกับ
ครูผสู อนวา ไมเขาใจขั้นตอนการวาดภาพ เพราะชวงที่ครูสาธิตนักเรียนอยดานหลัง ทําให มองไมเห็นในบางขั้นตอน 4) ขาด
ทักษะการใชเครื่องมือการวาดภาพระบายสี 5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่าํ กวาเปาหมายทีต่ ั้งไว และ 6) การสอนโดย
การที่ครูผสู อนสาธิตการวาดภาพ มีผิดพลาดในการใชอุปกรณในการ สาธิต เพราะมีขอจํากัดในเรื่องสถานการณที่ควบคุมไมได
เชน ขณะที่ครูผูสอนทําการสาธิตมีนักเรียนเลนกัน ดานหลัง บางครั้งเครื่องมือที่ใชสาธิต เสียหายระหวางทําการสาธิต การ
สาธิตในแตละครั้งใชเวลานานและไมสามารถ ทํายอนกลับในขั้นตอนที่นักเรียนสงสัยได เปนตน และจากการทีไ่ ดแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับครูผูสอนศิลปะ (ทัศนศิลป)ในโรงเรียนตางๆ พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปญหาการใช
สื่อการสอนไม เหมาะสมกับเรื่องที่สอน รวมทั้งไมเหมาะสมกับธรรมชาติและวัยของผูเรียน รวมถึงครูผสู อนขาดความรูที่จะ
ประยุกตใชแหลงวิทยาการ โดยครูใชเพียงหนังสือเรียน การสาธิต และภาพประกอบการเรียนเทานั้น โดยหาก ครูผูสอนเลือกใช
หรือสามารถสรางสื่อการสอนที่มปี ระสิทธิภาพจะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีคณ
ุ ภาพสราง ความเขาใจในบทเรียนที่
ครูผสู อนตองการสอน
ผูศึกษาจึงไดศึกษาคนควาหาวิธีการและแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยการศึกษาสภาพปญหาและความ
จําเปนที่ตองแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอนดังกลาว การนําสื่อวิดีทัศน มาชวยแกปญหาในการจัดการเรียน การสอน
จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของครูผูสอนและนักเรียนที่เกิดปญหาในการ เรียนการสอนศิลปะ
ภาคปฏิ บัติ ซึ่ง การสรา งและพั ฒนาสอวีดิ ทัศ น เรื่อ ง การวาดภาพทางพฤกษศาสตรในครั้ งนี้ ผู ศึก ษาได มีการขอความ
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อนุเคราะห ชวยเหลือจากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อใหการสราง และพัฒนาในครั้งนี้ ไดสื่อการเรียน
การสอนสําหรับครูผูสอนและนักเรียนที่เรียนศิลปะ (ทัศนศิลป) สามารถใช ประกอบการเรียนการสอน เกิดประโยชนกับ
ผูเรียนและผูสอนรวมถึงเปนประโยชนตอบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เกี่ยวกับการวาดภาพทางพฤกษศาสตรตอไป
วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ใหมีประสิทธิภาพตาม เกณฑ 80 / 80
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสื่อวีดิทัศนฯ โรงเรียนเทศบาล 3
ศรีทรายมูล
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อวีดทิ ัศนฯ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามหัวขอดังตอไปนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวนทั้งหมด 3 หองเรียน 92 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
2.1 สื่ อ วี ดิ ทั ศ น ส าธิ ต การวาดภาพทางพฤกษศาสตร หน ว ยการเรี ย นรู ที่ 2 เรื่ อ ง เรี ย นรู ก ารวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)
2.2 แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน 1 หนวย
(รวม 12 แผนการจัดการเรียนรู)
2.3 แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น หน ว ยการเรี ย นรู ที่ 2 เรื่ อ ง เรี ย นรู ก ารวาด
ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จากการ
เรียนโดยใช สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
3. การสรางและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.1. สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ (ทัศนศิลป) มีขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาคนควาเอกสารตํารา ที่เกี่ยวกับการสรางสื่อวีดิทัศนฯ โดยใช โปรแกรม Sony Vegas
รวมทั้งทฤษฎี แนวคดิ หลักการ วิธีการสราง รวมทั้งสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และสอบถามจากผูท ี่มีความรูดา น การสราง
สื่อวีดิทศั นฯ โดยใช ใช โปรแกรม Sony Vegas Pro 10
2) ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู
เกี่ยวกับหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
3) ศึกษาหลักการ วิธีการ ทฤษีและเทคนิควิธีการสรางสื่อวีดิทัศนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
4) จัดเรียบเรียงเนื้อหาที่จะนํามาสรางสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรมีหัวขอ
ดังตอไปนี้
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4.1) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสยั ตนทองกวาว
4.2) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนทองกวาว
4.3) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบทองกวาว
4.4) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกทองกวาว
4.5) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ผลทองกวาว
4.6) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เมล็ดทองกวาว
4.7) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสยั นางแลว
4.8) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนนางแลว
4.9) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบนางแลว
4.10) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกนางแลว
5)สรางสื่อวีดิทัศนฯ จํานวน 10 เรื่อง โดยดําเนินการออกแบบหนาจอทั้งดานขอความ ภาพและ กราฟก เสียง และ
การควบคุมหนาจอ
6)จัดทําคูมือการใชงานสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง
เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)
7)นําสื่อวีดทิศนฯ ที่สรางขึ้นนี้ไปให ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ดานคอมพิวเตอร ดานสถิติ การวิจัย ดานการสอน
ศิลปะ รวมจํานวน 5 คน เพื่อตรวจแกไขและพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) เรื่อ ง ความถูก ตอ งของ
กระบวนการจัดทํา เนื้อหา ตลอดจนความสอดคลองระหว างขั้นตอนตางๆ เพื่อนํา ขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข
8)นําสื่อวีดิทัศนฯ ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุมทดลองที่ใชในการทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One Testing) ไดแก นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ภาคเรียนที่ 1 ในปการศึกษา 2560 จํานวน 3 คน ซึ่งไมใช กลุมเปาหมาย
ประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ เกง ปานกลาง และออน ประเภทละ 1 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
-กลุ ม ทดลองที่ ใช ใ นการทดลองแบบกลุม เล็ก (Small Group Testing) ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 5
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ภาคเรียนที่ 1 ในปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน ซึ่งไมใช กลุมเปาหมาย และไมซ้ํา กับกลุม
ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง ประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ เกง ปานกลาง และออน ประเภทละ 3 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
- กลุมทดลองที่ใชในการทดลองแบบภาคสนาม (Field Testing) ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 โรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัว ภาคเรียนที่ 1 ในปการศึกษา 2560 ซึ่งไมใชกลุมเปาหมาย ไมซ้ํากับกลุมทดลอง แบบหนึ่งตอหนึ่ง และ
การทดลองแบบกลุม เล็ก จํานวน 30 คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ เกง ปานกลาง และ
ออน ประเภทละ 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
9)นําสื่อวีดทิ ัศศนฯ ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3
ศรีทรายมูล ปการศึกษา 2560 จํานวน 92 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80
10)การหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ โดยการใหนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป
การศึกษา 2560 จํานวน 92 คน ศึกษาและเรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตามขั้นตอนการสาธิตใน สื่อวีดิ ทัศนฯ และ
ปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เรื่อง ที่ 1–10 ตามสื่อวีดิทัศน เปนการทําการทดสอบ ระหวางเรียนแลวประเมินผล ตาม
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แบบประเมินชิ้นงานระหวางเรียน (E1) และในชั่วโมงเรียนที่ 12 หลังจากเสร็จสิ้น การศึกษาตามขั้นตอนในวีดิทัศนฯ ทั้ง 10
เรื่องแลว ไดมอบหมายใหนักเรียนวาดภาพทางพฤกษศาสตร 10 ภาพ ตามที่ไดเรียนรูจากสื่อวีดิทัศนฯ มาเพื่อประเมินตาม
แบบประเมินชิ้นงานหลังเรียน (E2)
3.2 แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ระดับชั้น ประถมศึกษา
ปที่ 5 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) มีการจัดทําและหาคุณภาพของ แผนการจัดการเรียนรู ตาม
ขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการ เรียนรู
ชวงชั้น ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู รวมทั้งศึกษาแนวการจดั ทําแผนการจัดการเรียนรู ตามที่หลักสูตร สถานศึกษากําหนด
2) นํามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นและตัวชีว้ ัดมาวิเคราะหเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรู โดย
จะตองใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด แลวเขียนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12 แผน ดังนี้
2.1) แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร(การทดสอบกอนเรียน)
2.2) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสัยตนทองกวาว
2.3) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนทองกวาว
2.4) แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบทองกวาว
2.5) แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกทองกวาว
2.6) แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ผลทองกวาว
2.7) แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เมล็ดทองกวาว
2.8) แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสัยนางแลว
2.9) แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนนางแลว
2.10) แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบนางแลว
2.11) แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกนางแลว
2.12) แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร (การทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
3) นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร ดานสถิติการวิจัย ดาน หลักสูตรและ
การสอน ผูเชี่ยวชาญดานการสอนศลิ ปะ รวมจํานวน 3 คน เพื่อตรวจความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) พบวา การ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องเรียนรูการ วาดภาพทางพฤกษศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดย ผูเยวชาญ
ช
จํานวน 3 คน ประเมิน 6 ดาน มีความเหมาะสมใน ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x
ˉ=
4.81)
4) นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลวมาใชกับนักเรียนเปนเวลา 12 สัปดาห จํานวน 12
ชั่วโมง
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร สาธิตการ
วาดภาพทางพฤกษศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
(ทัศนศิลป) ในการสรางและหาคุณภาพ ตามขั้นตอนดังนี้
1)ผูศึกษาไดศึกษาหลักและวิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์
เทคนิคการวัดผลการเรียนรู และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลและการวิจัย
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2) สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรมกับสื่อวีดิทัศนฯ เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลอื ก
จํานวน 50 ขอ
การหาคุณภาพแบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนนั้น ผูศึกษาไดนาํ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู จํานวน 50 ขอ เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ดานสถิติและการวิจัย ดานการสอนศิลปะ จํานวน 3 คน
เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหาโดยพิจารณาภาษา และความเหมาะสมของตัวเลือกเพื่อหาคาดัชนีความ
สอดคลอง ( IOC ) และคาความยากงาย ( p ) ที่ยอมรับไดมีคาอยูระหวาง 0.21 – 0.37 คาอํานาจจําแนก ( r ) ที่โดยมีเกณฑ
พิจารณาดังนี้
1) ผูศึกษาคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป สวนขอสอบที่มีคา ไมถึง 0.67 ผู
ศึกษาก็นําไปปรับปรุงแกไข
2) ผูศึกษานําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ปการศึกษา 2560 จํานวน 29 คน แลว นํามาตรวจใหคะแนนตอบถูกให 1 คะแนน ตอบ
ผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน
3) ผูศึกษานําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหคาความยากงาย ( p ) และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรายขอ แลวคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย อยูระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ไดขอสอบ จํานวน 40 ขอ แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธี ของ คูเดอร - ริชารดสัน (Kuder
- Richardson procedure) จากสูตร KR.21 ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับ 1.00
4) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่หาคาคุณภาพแลวไปใชทดสอบก อนเรียนและหลังเรียน กลุมเปาหมาย
จํานวน 92 คน แลวนําคะแนนที่นักเรียนทําแบบทดสอบไดไปวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน เรียนและหลังเรียน
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอโดยการใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร หนวย การเรียนรูที่
2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2560 กลุม สาระการเรียนรศิลปะ
(ทัศนศิลป)
1) ผูศึกษาไดศึกษาหลักการและแนวคิดในการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ จากหนังสือและ คูมือ ตา งๆ แลว
นํามาสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตรวัดลิเคอรท โดยมีขอความคิดเห็น 10 ขอความแบงเปน ขอความทางดาน
ความคิด 5 ขอความและขอความทางดานความรูสึก 5 ขอความ มีระดับของตัวเลือก 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และ นอยที่สุด
2) การหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อวีดิทัศนฯ ผูศึกษานําแบบสอบถามความ พึงพอใจ ที่สรางขึ้น
ไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล จํานวน 5 คน เพื่อตรวจพิจารณา
ความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
3) ผูศึกษานําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชกับ กลุมเปาหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล
3 ศรีทรายมูล ปการศึกษา 2560 จํานวน 92 คน แลวนําผลไปหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เพื่อวัดความพึงพอใจ
ของผูเรียน
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมเปาหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน เทศบาล 3
ศรีทรายมูล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 92 คน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูศึกษานําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องเรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน 40 ขอ ที่ผูศึกษาสรางขึ้นและ หาคุณภาพแลวไปใช
ทดสอบกับนักเรียนกลุมเปาหมาย
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2. ผูศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพประกอบทาง
พฤกษศาสตร ตามแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 12 แผนโดยการใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
จํานวน 10 เรื่อง ใชเวลาในการจัดกิจกรรม สัปดาหละ 1 วัน เปนเวลา 12 สัปดาห
3. เมื่อจัดกิจกรรมครบตามแผนการจัดการเรียนรูแลว จากนั้นทําการทดสอบระหวางเรียน โดยการ ปฏิบัติการวาด
ภาพทางพฤกษศาสตร ตามการสาธิตในวีดิทัศนฯ แลวประเมินตามแบบประเมินชิ้นงาน ( E1 ) หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาการ
วาดภาพทางพฤกษศาสตร ตามขั้นตอนในวีดิทัศนทั้ง 10 เรื่องแลว ในชั่วโมงที่ 12 หลังจากนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
ใหนักเรียนวาดภาพทางพฤกษศาสตร 10 ชิ้นงาน แลวประเมินตามแบบ ประเมินชิ้นงาน( E2 ) ใชเกณฑมาตรฐาน 80 / 80
4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสื่อวีดิทั ศนสาธิต
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทาง พฤกษศาสตร ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) จํานวน 40 ขอ ที่ผู
ศึกษาสรางขึ้นและหาคาคุณภาพแลว ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน โดย มีการ
สลับขอและตัวเลือกไปใชทดสอบกับนักเรียนกลมเปาหมาย
5. ดําเนินการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และหลังเรียน
6. นําผลการวัดกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล
3 ศรีทรายมูล ปการศึกษา 2560 มาเปรียบเทียบกัน
7. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีตอการเรียนรู โดยการใชสื่อวีดิทัศนฯ แลวนําผลมา วิเคราะหหาคา
เฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนสาธิตการ วาดภาพทาง
พฤกษศาสตร เพื่อ พั ฒ นาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น เรื่ อ ง เรี ยนรู ก ารวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของ นั ก เรีย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ชัยยงค พรหมวงศ (2556 : 8) ได
กลาววา การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําได โดยการประเมินผลพฤติกรรม ของผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรม
ตอเนื่อง (กระบวนการ) กําหนดคา ประสิทธิภาพเปน E1 = Efficiency of Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และ
พฤติกรรมสุดทาย (ผลลัพธ) กําหนดคาประสิทธิภาพเปน E2 = Efficiency of Product (ประสิทธิภาพของผลลัพธ ) ตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80 / 80 โดยใชสูตร
E1 / E2
2. สถิติที่ใชหาคาความสอดคลองระหวางตัวชี้วัด กับแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการ เรียนรูที่ 2
เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระ การเรียนรูศิลปะ
(ทัศนศิลป) นิรัช สุดสังข (2559 : 69) กลาววา ใหทําการวิเคราะหขอมูลตามความคิดเห็นของ ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดย
ใชสูตรการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
3. การใช สถิติเพื่อหาคาความยากงาย ( p ) คาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน 40 ขอ โดยใชกับกลุมทดลอง จํานวน 29 คน ลวน สายยศ และอังคณา
สายยศ (2543ข : 210 – 211) ไดกลาววา การใชสถิติที่ใชหาคาความยากงาย โดยใช
( p ) คาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการ
วาดภาพทางพฤกษศาสตร ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543ข : 217) ไดกลาววา การใชสถิติเพื่อหาคา ความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากสูตร KR- 20
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5. การหาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจจากการเรียนรูโดย สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง พฤกษศาสตร
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดกลาววา การหาความเชื่อมั่นของแบบวัดความ พึงพอใจ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของ Cronbach (α-Coefficient)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการสรางสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)
ผูศึกษานําเสนอผลเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ วี ดิ ทั ศ น ฯ พบว า คะแนน ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ วี ดิ ทั ศ น ฯ ที่ ไ ด ผ า นการหา
ประสิทธิภาพ พบวา มีประสิทธิภาพรวม เทากับ 81.53 / 83.58 ซึ่งสูงกวา เกณฑ 80 / 80 ที่กําหนดไว ประสิทธิภาพของ
สื่อวีดิทัศนฯ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดและเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ
พบวา จากคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน จากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเฉลี่ย 20.47 คะแนน และคะแนน
เฉลี่ยหลังจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เทากับ 33.12 คะแนน มี ความกาวหนาเฉลี่ย 12.65
คะแนน
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ จากการศึกษาโดยใช สื่อวีดิทัศนฯ พบวา ความพึงพอใจของ นักเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ที่เรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ในภาพรวมมี มากที่สุด อยูในระดับ
มากที่สุด ( µ = 4.68 ) คาคะแนนความพึงพอใจสูงสุดไดแก การเรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ทําให นักเรียนมีความสุขในการเรียน
( µ = 4.80 ) รองลงมาคือสวนคาคะแนน การเรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ทําใหนักเรียน เขาใจเรื่องการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
( µ = 4.76 ) สวนคาคะแนนความพึงพอใจตาสุด คือ นักเรียนฝกปฏิบัติ ไดทันเวลาที่กําหนด ( µ = 4.52 )

อภิปรายผล
1. จากผลการหาประสิทธิภาพของ สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนเรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2560
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ศิ ล ปะ (ทั ศ นศิ ล ป ) ที่ ส ร า งและพั ฒ นาขึ้ น พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ วี ดิ ทั ศ น ฯ ที่ ไ ด ผ า นการหา
ประสิทธิภาพ พบวา มีประสิทธิภาพรวม เทากับ 81.53 / 83.58 ซึ่งเปนไปตาม เกณฑ 80/80 ที่ กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ ผูศึกษานําสื่อวีดิทัศนฯ หาประสิทธิภาพของ สื่อวีดิทัศน ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และวิธีการหาประสิทธิภาพของ
สื่อวีดิทัศนฯ โดยการใหนักเรียนปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตรตามขั้นตอน ชิ้นงานที่ 1-10 ตามการสาธิตของสื่อวีดิ
ทัศนฯ และประเมินชิ้นงาน ตามแบบประเมินชิ้นงาน เปนการทดสอบ ระหวางเรียน (E1) หลังจากนั้นในชั่วโมงที่ 12 ให
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวมอบหมายใหนักเรียนให นักเรียนปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ชิ้นงานที่ 1-10
และประเมินชิ้นงาน ตามแบบประเมินชิ้นงาน เปนการ ทดสอบหลังเรียนรูดวยสื่อวีดิทัศน (E2) โดยประสิทธิภาพของสื่อวีดิ
ทัศ นฯ ทั้ง หมด มีคา เทา กับ 81.53/83.58 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับ ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย (2552) ได
ศึกษาการพัฒนารูปแบบวีดีโอ ซีดีกีตารคลาสสิค เพื่อสอนนักศึกษา สาขาดนตรีศึกษา และสาขาศิลปศึกษา ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพของ บทเรียนวีดิทัศนฯ มีคาเทากับ 88.50 / 86.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 สอดคลองกับ
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สรชัย ชวรางกูร และชัชฎา ชวรางกูร (2553) ไดศึกษาการพัฒนาสื่อวีดิทัศนแอนิเมชั่นสามมิติ เรื่องระบบ หมุนเวียนเลือด
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ผลการวิจัยพบวา สื่อวีดิทัศน แอนิเมชั่นสามมิติ เรื่องระบบหมุนเวียน
เลือด มีประสิทธิภาพที่ระดับ 83.13/81.15
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ พบวา จากคะแนน
เฉลี่ยรวมกอนเรียน จากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน คิดเปนรอยละ 20.47 และคะแนนเฉลี่ยรวม
หลังจากการทําแบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 33.12 คะแนน มีความกาวหนาเฉลี่ยรวม
12.65 คะแนน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยอาจเปนเพราะ การเรียนรูดวย สื่อวีดิทัศนฯ มีความนาสนใจ มีทั้งภาพและ
เสียงทชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู และเมื่อ นักเรียนมีความสนใจ ทําใหนักเรียนจดจําเนื้อหาบทเรียน
นําไปสูความเขาใจใน ขั้นตอน กระบวนการ และเทคนิค การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความก า วหน า ตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว สอดคล อ งกั บ พงศ ศั ก ดิ์ บั ว จะมะ (2555 : 82) ได ศึ ก ษาการพั ฒ นาวี ดิ ทั ศ น บน
อินเตอร เน็ตเพื่ อสงเสริ มความมีจิตสาธารณะของ นักศึ กษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบวา สื่อวีดิทัศน บนอินเตอรเน็ตเพื่อสงเสริมความมีจิตสาธารณะ มี
คุณภาพในระดับมาก ผลของความ มี จิตสาธารณะหลังเรียนสู งกวากอนเรี ยนอยางมีนัย สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
สอดคลองกับ กิตติพร ชูเกียรติ (2552 : 129) ไดศึกษาบทเรียนวีดิทัศนผานเครือขายอินเตอรเน็ต เรื่อง อุปกรณการถายทํา
ภาพยนตร สําหรับ นักศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนต พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนของนักศึกษา
มี คาเฉลี่ย (xˉ ) เทากับ 15.53 คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ย (xˉ ) เทากับ 24.23 และมีคาสวน เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.23 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมติฐานที่ตั้งไว
3. ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ที่เรียน ดวยฯ ใน
ภาพรวมมีมากที่สดุ อยูในระดับมากที่สุด ( µ= 4.68 ) เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยอาจเนื่องมาจาก สื่อวีดิทัศนฯ เปนสื่อ
ที่มีการออกแบบการนําเสนอที่ดึงดูดความสนในของนักเรียน เพราะมีทั้งภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเพลงประกอบ มีการ
สาธิตขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอยางระเอียดและชัดเจน โดยจะเห็นไดจาก คาคะแนน ความพึงพอใจสูงสุดไดแก การเรียนดวยสื่อ
วีดิทัศนฯ คือ สื่อวีดิทัศนฯทําใหนกั เรียนมีความสุขในการเรียน ( µ= 4.80 ) รองลงมาคือสวนคาคะแนน การเรียนดวยสื่อวีดิ
ทัศนฯ ทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องการวาดภาพทาง พฤกษศาสตร สอดคลองกับ ชวกิจ ทองนุยพราหมณ (2554 : บทคัดยอ) ได
พัฒนาบทเรียน วีดิทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และ ความพงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนวีดิทัศน มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด แสดงวาสื่อวีดิทัศน
มีอิทธิพล ตอการเรียนรูของผูเ รียน ในดานการสรางแรงจูง ใจตอการเรียนรู ไดเห็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งปฏิบัติตามได จากการ
สอนแบบปกติ ผูส อนไมสามารถสรางแรงจูง ใจไดดเี ทากับการใชสื่อวีดิทัศน ซึ่งประกอบไปดวยภาพและเสียงที่ นาสนใจ จาก
การที่ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนกลุมตัวอยางบางคน ซึ่งเดิมเคยมีพฤติกรรม ไมสนใจ แต มุงมั่นที่จะเรียนผานสื่อวีดิ
ทัศน ผลการทดสอบนักเรียน หลังจากการเรียนโดยสื่อวีดิทัศน พบวานักเรียนสามารถทํา คะแนนไดในเกณฑดี ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนโดยใชสื่อวีดิทัศน เปนรูปแบบการศึกษาที่แปลกใหมตอ ผูเ รียน
สรุปผล
1. สื่อวีดทิ ัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการ วาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ของนัก เรีย นระดั บ ชั้น ประถมศึก ษาป ที่ 5 ภาคเรี ย นที่ 1 ป การศึก ษา 2560 กลุ มสาระการ เรีย นรูศิ ล ปะ
(ทัศนศิลป) ที่สรางและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ที่ไดผานการหาประสิทธิภาพ พบวา มีประสิทธิภาพรวม
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เทากับ 81.53 / 83.58 ซึ่งเปนไปตาม เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว แสดงวา สื่อวีดิทัศนฯ ที่สราง และพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวย สื่อวีดิทัศนฯ พบวา คะแนน เฉลี่ยรวม
กอนเรียน จากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธทางการเรียนกอนเรียน คิดเปนรอยละ 20.47 และคะแนน เฉลี่ยรวมหลังจาก
การทําแบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป นรอยละ 33.12 คะแนน มี ความกาวหนา เฉลี่ ยรวม 12.65
คะแนน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3. ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ที่เรียน ดวยสื่อวีดิ
ทัศนฯ ในภาพรวมมีมากที่สุด อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.68) ไดตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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ดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา
MUSIC IN WAIKHRU PIN PHIAT CEREMONY OF CAMBODIAN ROYAL COURT
โสภณ ลาวรรณ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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บทคัดยอ
ดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา เปนผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความ
เป นมาของดนตรีในพิ ธีไหวครูพิ ณ เพี ยต และความเปลี่ ยนแปลงของเพลงประกอบพิ ธีไหวครูพิ ณ เพี ยตราชสํานั กกัม พูช า
ดําเนินการวิจัยจากการเก็บขอมูลภาคสนามในพิธีไหวครูประจําป 2559 ของโรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป และขอมูลเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผลการวิจัยพบวา 1).พิธีไหวครูพิณเพียตมีที่มากจากพิธีโฎนตา
คือพิธีกรรมเซนสักการะผีบรรพบุรุษ แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่หนึ่งพิธีบําเพ็ญกุศลใหกับครูเพลงที่ลวงลับไปแลว สวนที่สอง
พิธีสักการะเทพเจาและครูเพลง 2).ความเปลี่ยนแปลงของเพลงประกอบพิธี พบวาเดิมใชเพลงหนาพาทยจํานวน 34 เพลง
ปจจุบั น เหลือ 12 เพลง โดยเกิดจากป จจัย ทางการเมือ ง ภั ยสงคราม ทุน ทรัพ ย ระยะเวลา และสาระความสําคัญ เพลง
ประกอบพิธีกรรมนี้ เปนเครื่องแสดงเชิงสัญลักษณ และการเชื่อมตอสื่อสารระหวางเทพเจา ผีบรรพบุรุษ กับมนุษย
คําสําคัญ : พิธีไหวครู วงพิณเพียต ดนตรีราชสํานักกัมพูชา
Abstract
Music in Waikhru Pin Phiat Ceremony of Cambodian Royal Court study was a qualitative research
which had purposes to study the history of Waikhru Pin Phiat Ceremony and the change of the music in
Waikhru Pin Phiat Ceremony of Cambodian Royal Court. Researcher collected the data from Waikhru
Ceremony 2016, at Vichitsilp Secondary School and gathered more information from Royal University of
Fine Arts, Phnom Penh, Cambodia. The research found that. Waikhru Pin Phiat Ceremony, originally was
from Donta Ritual which was a ritual for paying respect to ancestors. It was divided into 2 parts; meritmaking event for composers of music and warship the gods and composers of music. The researcher
found that there was a change the amount of the music to use in this ceremony, which originally used Na
Phat music for 34 music to 12 music. Political, war, time and the main point were factors that effect to
the change. Those music in the event were symbols to communicate with the gods, ancestors and
humans.
keywords : waikhru ceremony, pin phiat band, music of cambodian royal court
บทนํา
ดนตรีไทยและดนตรีกัมพูชา (Thai Music and Khmer Music Traditional.) เปนวัฒนธรรมรวมที่มีหนาที่เปนสวน
หนึ่งของพิธีกรรม ประกอบการแสดง สรางความบันเทิ ง สุจิตต วงษเทศ (2553) กลาววา ดนตรีกัมพูชาและดนตรีไทยมี
รากเหงาเกาแกรวมกันราว 5,000 ป เปนวัฒนธรรมรวมของดนตรีสุวรรณภูมิบนผื่นแผนดินใหญอุษาคเนย คนสุวรรณภูมิรูจัก
ทําเครื่องดนตรีจากวัฒ นธรรมไมไผเพื่ อพิธีกรรมสื่ อสารวิงวอนรองขอตออํานาจเหนื อธรรมชาติคือผีบ รรพชน ตอมาจึงมี
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วัฒนธรรมฆอง เปนโลหะผสมเรียกวาสัมฤทธิ์ ตอมาจึงรับวัฒนธรรมจากอินเดียผานทางศาสนาจึงมีการผสมผสานเครื่องดนตรี
พิธีกรรมเพิ่มเติม อาทิ แตร สังข บัณเฑาะว เปนตน ในเชิงพิธีกรรมนั้น ณรงคชัย ปฎกรัชต (2553) ไดกลาวถึงดนตรีพิธีกรรม
วา มีความสัมพันธกับจิตเปนความรูสึกกับความเชื่อ ความคิด โดยวางระบบทางขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมรองรับ
ความเชื่ อของมนุ ษ ยเกี่ ยวขอ งกั บ การประกอบพิ ธีกรรม เหตุ เพราะความเชื่ อเป น วัฒ นธรรมอยางหนึ่งที่ มีพื้ น ฐานมาจาก
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม จิตวิญ ญาณ ไสยศาสตร และศาสนา ซึ่งเป นความคิดในวิถีชีวิต โดยวิธีการของความเชื่อนั้ น เป น
นามธรรม สามารถแสดงออกไดหลายรูปแบบ อาทิ ทางประเพณี การดําเนินชีวิต การรักษาโรค เปนตน รูปแบบเหลานี้ เปน
การแสดงสัญลักษณเชิงประจักษ และเปนกลไกลสําคัญในการดําเนินกิจกรรมในสังคม ในกลุมคนมีความพึง พอใจรวมกัน คือ
การประกอบพิธีกรรมที่เกิดจากความเชื่อ ซึ่งสามารถหลอหลอมจนเปนสวนหนึ่งของสังคม มีการเรียนรู สืบทอดจากอดีตสู
ปจจุบัน และสืบทอดตอไปในอนาคต จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลเบื้องตน วงพิณเพียต เปนวงดนตรีที่ประกอบพิธีกรรมทั้งของ
ราชสํานักและของราษฎร ซึ่งวงพิณเพียตเขาไปปรากฏในสังคมวัฒนธรรมตั้งแตอดีตจนปจจุบัน จะเห็นไดจากขอมูลบางสวน
จากการลงพื้นที่วิจัย กลาวคือ วงพิณเพียตจะถูกบรรเลงเปนประจําทุกวันพระบริเวณหนาพระราชวัง ชาวกัมพูชาเชื่อวาเมื่อได
ขอพรตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมีวงพิณเพียตบรรเลงจะเกิดการรับรูโดยญาณจากมนุษยสูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได ซึ่งความสําคัญสิ่งหนึ่งคือผู
ที่ควบคุมกระบวนการทางความเชื่อและการฝกฝนดนตรีคือพิธีกรรมไหวครูและครูผูประกอบพิธี รวมไปถึงศิษยเกาทั้งที่ทํางาน
ดานดนตรีหรืองานสวนตัว จะมีสวนทําใหวัฒนธรรมดนตรีพิณเพียตยังคงอยูคู กับสังคมกัมพูชาและพิธีกรรมตางๆ ทั้งพิธีของ
สามัญชน และพิธีในราชสํานัก
ดนตรีในพิธีไหวครูประเทศกัมพูชา เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณประกอบกับพิธีกรรมทางศาสนา จากการลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลเบื้องตน พบวาในประเทศกัมพูชาจะจัดพิธีไหวครูในโรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป (Secondary School of Fine Arts.)
และมหาวิท ยาลั ย ภู มิ ท รวิ จิ ต รศิ ล ป (Royal University of Fine Arts.) ซึ่ งเป น การศึ ก ษาดนตรี กั ม พู ช าระดั บ มั ธ ยมและ
ระดับอุดมศึกษาที่มีแหงเดียวในประเทศกัมพูชา สวนการจัดพิธีไหวครูดนตรีนั้นจะจัดขึ้นหนึ่งครั้งตอป พิธีไหวครูสามารถแบง
ออกเปนสองแบบ คือแบบเต็มกับแบบยอ โดยในปจจุบันนิยมจัดพิธีแบบยอ ซึ่งแบบยอนี้มีเพลงปรากฏ 12 เพลง และแบบ
เต็มมีเพลงปรากฏ 32-34 เพลง และใชวงพิณ เพียตในการบรรเลงหนาพาทย ซึ่งเปน เครื่องแสดงเชิงสัญ ลักษณ และการ
เชื่อมตอสื่อสารระหวางเทพเจา ผีบรรพบุรุษ กับมนุษย ดนตรีแบบดั้งเดิมของกัมพูชาจะถูกบรรเลงตามลําดับขั้นตอนของพิธี
ไหวครู โดยในชวงแรกจะมีพิธีสงฆและพิธีบังสุกุลใหกับครูผูเสียชีวิตไปแลว จากนั้นครูอาวุโสผูประกอบพิธีจะเริ่มทําพิธีจากการ
เชิญผูรวมงาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานดนตรีเขมร ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ไดจุดธูปเทียนที่จัดไวเปนสัญลักษณของการเริ่มพิธี
จากนั้นครูผูประกอบพิธีดําเนินการตามระเบียบโบราณ จนเสร็จพิธี แลวทายที่สุดเปนขั้นตอนของการผูขอมือโดยครูผูประกอบ
พิธี ผูเชี่ยวชาญดานดนตรี ศิษยผูพี่ ตามลําดับ
จะเห็นไดจากความสําคัญของวงพิณเพียตในประเทศกัมพูชา แตเนื่องจากความมั่งคงระหวางประเทศผูวิจัยจึงมุง
ศึกษาเฉพาะดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชาเพียงดานเดียว โดยการลงพื้นที่เก็บขอมูลดนตรีและบริบททางดนตรี
ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ขั้นปฐมภูมิ จึงงดเวนขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ดังนั้นเมื่อเราไดผลการวิจัยในเรื่องประวัติความ
เปนมาและการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา พบวาเพลงการณตางๆ จะปรากฏในพิธีไหวครู
ประจําปของสถาบันการศึกษา โรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป (Secondary School of Fine Arts.) และมหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตร
ศิลป (Royal University of Fine Arts.) จึงเปนขอมูลสําคัญในวงวิชาการที่สามารถเทียบเคียงไดกับประวัติดนตรีไทยได การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของดนตรีพิธีไหวครูพิณเพียต และความเปลี่ยนแปลงของเพลงประกอบ
พิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา จากความสําคัญและปญหาการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงทําวิจัยเรื่องดนตรีในพิธีไหวครู
พิณเพียตราชสํานักกับพูชา
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยดนตรีในพิ ธีไหวครูพิ ณ เพียตราชสํานักกัมพู ชา เป นการวิจัยเชิงคุ ณ ภาพที่ ไดจากการกําหนด
ความสําคัญของปญหา ผานกระบวนการขั้นตอนการวิจัยตามวัตถุประสงค การกําหนดขอบเขตการวิจัย จากการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงขอมูลจริง พิธีไหวครูประจําปในโรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป (Secondary School of Fine Arts.) และขอมูล
เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป (Royal University of Fine Arts.) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ทั้งทางดาน
บุคคล ผูรู เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับดําเนินการวิจัย เพื่อการวิเคราะห
ตีความ ใหไดมาซึ่งผลของการวิจัย โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงของหัวขอวิจัยและวัตถุประสงค รวมไปถึงการสรุปผลและ
อภิปรายผล อันมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
กระบวนการวิจยั
1)ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพิธีไหวครูพิณ เพียต แบบราชสํานักในพื้นที่เมืองหลวงกรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา ขอมูลที่เกี่ยวของ วิทยากรผูใหขอมูล ผูประกอบพิธี ผูรูดานดนตรีเขมรโดยเฉพาะวงพิณเพียต ผูประสานงาน
เกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนาม จากนั้นจึงวางแผนการดําเนินการทําวิจัย
2) กําหนดหัวขอเพื่อทําการวิจัย ใหความสําคัญของปญหา กําหนดวัตถุประสงค วางแผนการลงพื้นที่เก็บขอมูล
ภาคสนามตามแผนการดําเนินการวิจัย ประสานงานไปยังหนวยงาน และกําหนดการจัดงานพิธีไหวครู
3) ลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนาม บริบททางดนตรี ขอมูลดนตรีในราชสํานัก นักดนตรีในราชสํานัก ลงพื้นที่บันทึก
ขอมูลดนตรีในพิธีไหวครูราชสํานักกัมพูชา ตามวัน เวลา สถานที่ ดังไดนัดหมายไวเบื้องตน
4) กําหนดกรอบแนวคิด ดังแผนภูมิตอไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของดนตรีกัมพูชา

แนวคิดทฤษฎีดนตรี

ดนตรีเขมร
วงพิณเพียต
พิธีไหวครูราชสํานัก

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ทางวัฒนธรรม

แนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาชาติพนั ธ

ดานวัฒนธรรม

บริบททางดนตรีเขมร

5) จัดเรียงขอมูลทีไ่ ดจากสนาม เพื่อนํามาวิเคราะห ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เชื่อโยงกับหัวขอวิจัยและ
วัตถุประสงคการวิจัย ตามขอมูลที่ปรากฏจริงในสนาม เพื่อนํามาเขียนแบบบรรยายดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห
6) นําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการตามขั้นตอนของหลักสูตร และเผยแพรผลงานวิจัยตามประกาศหลักเกณฑการ
เผยแพรผลงาน ตาที่หลักสูตรกําหนดหรือของบัณฑิตวิทยาลัยหรือตามความเหมาะสม
ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล
1) ลงพื้นที่เก็บขอมูลในสนามจริง จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน และการติดตอประสานงานตามกําหนดการที่วางไว
ซึ่งใชเครื่องมือสําหรับบันทึกขอมูล คือ กลองถายภาพนิ่ง กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว เครื่องมือบันทึกเสียง สมุดบันทึก
และอื่นๆ
3) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ขอมูลดังนี้
- การสังเกตบริบททางดนตรี และสังเกตตัวพิธีกรรม อยางมีสวนรวม
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- การบันทึกดวยเครื่องมือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จดบันทึก
- การสัมภาษณแบบมีสวนรวม
- การเขารวมเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม
4) ลงพื้นที่เก็บขอมูลดนตรีในพิธไี หวครูราชสํานักกัมพูชา ซึ่งแบงออกเปน 3 ชวง ชวงที่ 1 กอนวันประกอบพิธี
ชวงที่ 2 วันประกอบพิธี และชวงที่ 3 หลังวันประกอบพิธี ในชวงที่ 3 นี้ สําหรับการเก็บขอมูลซ้ําจากขอสงสัยในระหวาง
ประกอบพิธีกรรม หรือขอมูลบางสวนที่ยังไมครบถวน ระหวางวันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 โดยมีผูใหขอมูลดังนี้
-นักดนตรีวงพิณเพียตบรรเลงประกอบพิธีไหวครู
จํานวน 9 คน
-Mr.SOY SA-RET
ผูประกอบพิธีกรรมไหวครูดนตรีราชสํานักกัมพูชา
-Mr.RAM DA-RA-VONG
Director Secondary School of Fine Arts.
-Mr.YOS CHAN-DA-RA
Ministry of Culture and Fine Arts, Cambodia.
-Mr.KEO DO-RI-VAN
RUFA- Royal University of Fine Arts.
-Mr.KEO SO-NAN-KA-VEI
RUFA- Royal University of Fine Arts.
-Mr.Sam-Ang-Sam
RUFA- Royal University of Fine Arts.
ขั้นจัดกระทํากับขอมูล
เมื่อไดขอมูลที่ตองการแลว นํามาจัดเรียงลําดับตามกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ เชื่อโยงกับหัวขอและวัตถุประสงค
การวิจัยตามขอมูลที่ปรากฏ เพื่อนํามาบรรยายดวยวิธีพรรณนาวิเคราะหในขอมูลตอไปนี้
1) ขอมูลเกี่ยวกับดนตรีกัมพูชาศึกษาวิเคราะหเฉพาะวงพิณเพียต
2) ขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ และการสังเกตอยางมีสวนรวมเกี่ยวกับพิธีไหวครูดนตรีพิณเพียตใน
รูปแบบราชสํานัก
3) ระเบียบขั้นตอนการไหวครูดนตรีพิณเพียตในปจจุบัน Secondary School of Fine Arts,
Cambodia.
4) ตีความจากปจจัยการเปลี่ยนแปลงของดนตรีวงพิณเพียตประกอบพิธีไหวครูดนตรีกมั พูชาที่ปรกกฎจาก
แหลงขอมูลสนามจริง Secondary School of Fine Arts, และ RUFA- Royal University of Fine Arts.
5) เชื่อโยงขอมูลกับวัตถุประสงคของงานวิจัยคือ เพื่อศึกษาประวัตคิ วามเปนมาและความเปลี่ยนแปลงของ
พิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องดนตรีในพิ ธีไหวค รูพิ ณ เพียตราชสํานักกัม พูชา ไดจากการเก็บ รวบรวมขอมูล จากพิธีไหวครูใน
โรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป (Secondary School of Fine Arts.) และขอมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป (Royal
University of Fine Arts.)
ระหวางวันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งสามารถเรียบเรียงขอมูลไดดังนี้
3.1 ประวัติความเปนมาของวงพิณเพียตในพิธีไหวครูราชสํานักกัมพูชา
3.2 ความเปลี่ยนแปลงของพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา
3.1. ประวัติความเปนมาของวงพิณเพียตในพิธีไหวครูราชสํานักกัมพูชา
3.1.1.ประวัติความเปนมาของวงพิณเพียต
จากการสัมภาษณ ประกอบกับการแปลเอกสาร Khmer Orchestra หุ น สาริน (2548 หนา 113-116)
พบวา วงเพลงพิณพาทย มีตนกําเนิดจากนักปราชญทั้งหลาย ในพระราชวังของกษัตริย และมีตนกําเนิดจากศาสนาพราหมณ
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียโบราณ เขามามีบทบาทเหนือวัฒนธรรมยุคกอนประวัติศาสตรของชนชาติเขมร ในแถบ
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แหลมสุวรรณภูมิ ในขณะนั้นเรียกวา เพลงศาสนาหรือเพลงนักปราชญ เปนเพลงสักการบูชา ในลัทธิพราหมณฮินดู ซึ่งในสมัย
นั้นยังไมไดเรียกวาวงเพลงพิณ เพียต แตใชชื่อวาวงเพลงพิณ วงเพลงพิณ มีกําเนิดตั้งแตสมัยนครภนม (อาณาจักรฟู นาน)
วงเพลงพิณนี้มีเครื่องดนตรีหลักคือ พิณ โดยเปนเครื่องดนตรีที่เริ่มบรรเลงกอนเครื่องดนตรีอื่นๆ ซึ่งสันนิฐานวาเขามาพรอม
กับการเผยแพรศาสนาพราหมณ วงเพลงพิณ มีเครื่องดนตรีประกอบกันเปนวง ทั้งรับมาจากอินเดียและของเขมรเดิม เชน
ขะแสเฎี ยว (สายเดี ยว) หรือพิณ น้ํ าเตา ขลุย สคร(กลอง) ฉิ่ง วงเพลงพิ ณ เป นวงเพลงที่อยูกับพิธีสักการะบู ชาเทพเจา
ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย ใชสําหรับประกอบการแสดงรําเจรียงและศิลปะทัศนียภาพอื่นๆ หรือในเรื่องเทวกถาตั้งแตสมัย
โบราณ
ในสมัยก อนยุ คประวัติศาสตรเขมร มีวงเพลงประเภทหนึ่ง นิยมเรีย กวาวงเพลงคงสฺ คร (คง หมายถึ ง
ฆอง สครหมายถึงกลอง) วงเพลงนี้มีสาระสําคัญเพื่อเปนขวัญและกําลังใจของทหารในการศึกสงคราม เปนเครื่องใหสัญญา
ในกองทัพ ปจจุบันวงเพลงคงสครนี้ มีการเปลี่ยนวัตถุประสงคจากเดิมใชในการศึกสงครามมาใชในพระราชพิธีพระบรมศพของ
พระมหากษัตริย เชื่อพระวงศและประเพณีศพของคนชั้นสูง วงเพลงคงสฺคร มีเครื่องดนตรีปรากฏดังมีสลักที่ตามปราสาทตางๆ
เชน ปราสาทบายน นครวัด ปราสาทบาปวน และปราสาทบันทายฉมาร ปราสาทตาพฺรหฺม แมน้ําบาที เปนตน ในวงเพลง
คงสครนั้น บางครั้งมีอุปกรณฆองเพียต (แบบ 8 ลูก) สังข ขลุย สครธม(กลองทัด) สครชัย(กลองชัย) สครสมโภร(ตะโพน) ฉิ่ง
บางครั้งมีเครื่องดนตรีฆองเพียต (แบบ 9 ลูก) ขะแสเฎียว (สายเดียวหรือพิณน้ําเตา) สรไฬ(ป) สฺครธม สฺครชัย สฺครสมโภร
วงเพลงคงสครประโคมขึ้น โดยฆองเพียตมีหนาที่บรรเลงกอนแลวเครื่องดนตรีอื่นๆ บรรเลงรับตามลําดับ
วงเพลงพิณเพียตนั้น มาจากวงเพลงพิณ กับวงเพลงคงสคร ที่กลาวมาขางตน โดนนําเครื่องดนตรีในวง
เพลงพิณและเครื่องดนตรีในวงเพลงคงสครหรือวงฆองเพียต ใชชื่อสําคัญ คือคําวา พิณ และคําวาเพียต ไดคําวา “วงเพลงพิณ
เพียต” ซึ่งวงพิณเพียตเดิม มีเครื่องดนตรี 9 ชนิด คือ พิณ ฆองเพียต ขแสเฏียว ขยงสังข ขลุย สรไฬ ฉิ่ง สครธม สครสมโภร
หลักฐานจากผนังปราสาทนครวัด แตปจจุบันเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีและวงดนตรีพิณเพียตไดปรับเปลี่ยนไป โดยตัดเครื่อง
ดนตรี ป ระเภทพิ ณ ออก ดนตรี ฆ อ งเพี ย ตจากเดิ ม ที่ มี 8 ลู ก 9 ลู ก ปรั บ เป น 16 ลู ก แทน นั ก วิ ช าการเขมรกล า วว า
จากเหตุการณการเปลี่ยนแปลงของฆองเพียตจากเดิม มี 8 ลูก มาเปน 9 ลูก และปจจุบันมีจํานวน 16 ลูกนั้น คือวิวัฒนาการ
ทางดนตรี ปจจุบันวงพิณเพียตประกอบไปดวยเครื่องดนตรีดังตอไปนี้ ฆองเพียต ฆองเล็ก สรไฬ โรเนียแอก โรเนียตทุง ฉิ่ง
ชาบ สครธม สครสมโภร
ที่มาของพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกับพูชา
พิธีไหวครูพิณ พียตถูกจัดขึ้นเปนประจําทุกปในวันพฤหัสบดี เดือนหา หลังวันปใหมหรือกอนปใหมของ
กัมพูชา (วันสงกรานต) โดยมีวัตุประสงคเพื่อการบําเพ็ญกุศลใหกับบรรพบุรุษทางดนตรีหรือครูดนตรีเปนหลังโดยจะมีพิธีสงฆ
ในชวงเชา สวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร การถวายภัตราหารพระสงฆ จากนั้ นเปนพิธีการบูชาเทพทางดนตรีและสักการะครู
ดนตรีที่ลวงลับไปแลว โดยขณะประกอบพิธีผูประกอบพิธี (หมอเชาว) จะเรียกเพลงหนาพาทยในทุกขั้นตอนจนเสร็จพิ ธี
ขั้นตอนสุดทายคือการพรหมน้ํามนตและผูกขอมือจากหมอเชาว ครูอาวุโส รุนพี่ตามลําดับ พิธีไหวครูพิณเพียตมีกําเนิดจาก
พิธีโฎนตา Mr.RAM DA-RA-VONG. Director Secondary School of Fine Arts. (สัมภาษณ.) ไดกลาววาพิธีไหวครูคือการ
ทําพิธีสักการะบูชา เปนการทําพิธีคลายประเพณีโฎนตา
ของเราแต ประกอบพิธีสักการะบูชาครูเพลง ผูส อน จะสอนใน
ตอนประโคมเพลงหนึ่งๆ การทําอยางนี้ถือเปนการรําลึกถึงคุณครูอาจารยที่มีพระคุณเทพเจาทั้งหลาย ขอใหมีความสุขทั้งมวล
ทั้งมีตัวตนและไมมีตัวตน ขอใหชวยปกปกรักษาและมีชัยชนะทุกประการ สารพี ขาวดี (2559 บทคัดยอ) กลาวถึงพิธีโฎนตา
วา พิธีแซนโฎนตา คือพิธีการเซนบูชาผีบรรพบุรุษ มีอายุนับพันป จะถูกจัดขั้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 ของทุกป
จากการศึกษาวิเคราะหและตีความจากขอมูลทราบวา พิธีไหวครูพิณเพียต มีกําเนินมาเมื่อไรไมมีหลักฐาน
ปรากฏ แตเกิดขึ้นพรอมๆกับพิธีโฎนตา คือพิธีการเซนบูชาวิญญาณผีบรรพบุรุษ ซึ่งพิธีนี้ทั้งประชาชนทั่วไปของกัมพูชาหรือ
บางจังหวัดในไทยที่ติดตอกับประเทศกัมพูชา แมกระทั้งในราชสํานักก็มีพิธีโฎนตานี้ สวนในพิธีไหวครูพิณเพียตนั้นโดยหลักคือ
การสัการะครูเพลงเขมร เทพเจาทางดนตรี และมีการบรรเลงเพลงโดยวงพิณเพียตตลอดทุกขั้นตอนของพิธีกรรม
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ภาพที่ 1 พิธีโฎนตาในพิธีไหวครูพณ
ิ เพียต
สํานักที่มา : โสภณ ลาวรรณ 31 เมษายน 2559

ภาพที่ 2 วงดนตรีพณ
ิ เพียตประกอบพิธีไหวครูแบบราช
ที่มา : ฐิติรตั น นันตาบุตร 31 เมษายน 2559

ความเปลีย่ นแปลงของเพลงประกอบพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา
จากประวัติความเปนมาของวงพิณเพียตที่กลาวไวขางตนในหัวขอนี้ เพื่อคนพบการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเพลงที่ใช
ประกอบพิ ธี ไ หว ค รู ได ข อ มู ล จากการ Mr.YOS CHAN-DA-RA Ministry of Culture and Fine Arts, Cambodiaและ
Professor.KEO DO-RI-VAN RUFA- Royal University of Fine Arts.(สัมภาษณ.) รวมไปถึงผูรูเรื่องเพลง ทราบวารูปแบบ
การจัดพิธีไหวครูพิณเพียตนี้ เริ่มมีมาตรฐานขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1และ 2 โดยมีการจัดรูปแบบวง (ดูภาพที่ 2 ประกอบ)
ดังนี้
แท่นบูชา

สครธม

สครสมโภร

โรเนียตทุง

โรเนียแอก

ชาบ

ฉิ่ง

สรไฬ
ฆองเพียต

ฆองเล็ก

ลักษณะการจัดวงพิณเพียตสําหรับพิธีไหวครูนั้น จะจัดหันหนาเขาสูแทนพิธีพรอมกับมีผูรวมพิธีนั่งปะบนอยู ซึ่งมี
ความหมายโดยนัย นักดนตรีที่บรรเลงทั้งหมดถือเปนผูเขารวมพิธีนองสักการะเทพเจาและบรรพบุรุษเสมอกัน สวนเพลงที่
บรรเลงประกอบพิธีพอมีขอมูลจากการสัมภาษณประกอบกับเอกสารทางดนตรีเขมร วิเคราะหตีความแลวเปนเพลงหนาพาทย
ที่ใชประกอบอากัปกิริยาของการแสดงโขน อันหมายถึงการแสดงอากัปกิริยาของเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีไหวครูนั้นมีหนาที่
แสดงความหมายในขั้นตอนพิธีกรรมในทุกขั้นตอน ซึ่งเพลงการเหลานี้ไมสามารถระบุไดวาเกิดขึ้นเมื่อไดและใครเปนผูประพันธ
ขึ้น เพียงแตไดขอมูลวาเทพเจาเปนผูบรรเลงและถายทอดสูมนุษย โดยเพลงการในพิธีไหวครูมีการเปลี่ยนแปลงทั้งชื่อเพลงและ
จํานวนเพลง ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ความเปลี่ยนแปลงของเพลงในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา (34 เพลง)
ลําดับ
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
27
28
29
30
31
32
33
34

Current Name
ชื่อปจจุบัน
Sathuka
Tras Thom
Phlek
Poneah Deur
Hock
Tlom
Roar Phopat
Dambang Kab
Kamont
Moharith
Poar Samlear
Smilkan Samont
Cheut Chhean
Santhek Knong
Preah Basakny
Roar Pirabrong
Khck Borkhct
Pleng Cheut
Cheut Chhing
Ba Thom
Rok Roun
Cheut Brachab
Mohachey
Sathuka
Phe Reur
Lor
Plok Toum May
Tras Bleng
Brahm Peakchichean
Pleng Srang
Sen Pren
Bray Leach
Neang Neak
Cheut Chum Kru

Translated Name
ชื่อที่แปล(เขมร)
Por Sabsathuka
Bras Brum Kru Thom
Slek Cheu Las
Poneah Deur
Hoss
Damneorsat Tlom
Tnakandal
Dambang Kal
Kou Pcheap Kal
Moharithy
Roar Mealear
Damneur Katsamait
Chhean Deur
Santhek Knong
Robamses Kny
Bang Theaneaabrong
Java Chhlongkatbratcs
Pleng Cheut
Dommeou Chokchey
Bak Thom
Rok Rork
Chambab
Moha Chokchey
Por Sabsathuka
Omtouk Kruthom
Lor Andetteuk
Dam Deum Cher
Beas Brum
Brahm Bouschinchean
Srang Preah Kongea
Sen Pren
Java Bachsach
Neang Neak
Cheut Chol Kru
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Previous Name
ชื่อกอนหนา
Sathuka
Trak Thom
Phlek
Pya Deum
Hock
Klom
Phophat
Dambang Kan
Kaman
Moharith
Rosamla
Sme Kansamait
Cheut Chhan
Krav Nay
Robam Sakny
Kerabronng
Khct Borthct
Pleng Cheut
Cheut Chhing
Preah Thom
Rok Roun
Cheut Chab
Moha Chhay
Sathuka
Phay Reur
Lor
Phlottonmay
Trak Beng
Brahm Kebven
Long Song
Sen Lao
Brovkhav Tok
Vien Tien
Cheut Chol Kru

Miscellaneous
อื่นๆ
Korup Kru
From: Phalek
Nhea Deur

Kamman
Roar Osmotil

Phreah Basakmy

Bang Vil Porpil
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ตารางที่ 2 ความเปลี่ยนแปลงของเพลงในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา (12 เพลง)
Current Name
Translated Name
Previous Name
Miscellaneous
ชื่อปจจุบัน
ชื่อที่แปล(เขมร)
ชื่อกอนหนา
อื่นๆ
1
Sathuka
Por Sabsathuka
Sathuka
2
Tras Thom
Bras Brum Kru Thom Trak Thom
Korup Kru
3
Kamont
Kou Pcheap Peak
Kaman
Kamman
4
Ba Thom
Bak Thom
Prcah Thom
5
Lea
Lea
Lea
6
Smil
Some
Some
Smel
7
Cheut Chhing
Domnoeu Chokchey Cheut Chhing
8
Plcng Chcut
Plcng Chcut
Plcng Chcut
9
Tlom
Domnoeu Sat Tlom
Klom
10
Chum Neanh
Chum Neanh
Chamnan
11
Santhek Knong
Santhek Knong
Krav Nay
12
Cheut Song
Krea Ram
Krea Ram
ที่มา : ตาราง 1 และ 2 The discussion at the Tonle Bassac National Theatre Phnom Penh on 19 January 1999
Professor.KEO DO-RI-VAN
จากตาราง 1 และ 2 มีเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่องของชื่อเพลงคือปจจัยเรื่องการกรอนคําทางภาษา
จากชื่อแปลคือชื่อเรียกแบบภาษาเขมรเดิม (Translated Name.) และถูกกรอนเสียงมาเปนแบบ(Previous Name.) ทราบวา
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้นปจจุบันจึงเรียกชื่อเพลงเปนแบบภาษาเขมรปจจุบัน (Current Name.) สวนการเปลี่ยนแปลง
เรื่องจํานวนเพลง Mr.SOY SA-RET (สัมภาษณ.) ไดกลาววา พิธีไหวครูดนตรีแตเดิมมีระเบียบวิธีที่ใชเวลานานเรียกวา “เพลง
พิณเพียตสําหรับพรใหญ”
จํานวน 34 เพลง ดวยสาเหตุปจจัยทางเมือง ภัยสงคราม ทุนทรัพย
ระยะเวลา และสาระความสําคัญ จึงมีการปรับทอนใหพิธีกรรมการไหวครูคงเหลือเพียงสาระที่สําคัญ ที่เรียกวา “เพลงพิณ
เพียตสําหรับพรเล็ก”
จํานวน 12 เพลง ซึ่งเปนเพลงที่มีความสําคัญของพิธีกรรมทั้งสิ้น เพลงพิณ
เพียตสําหรับพรใหญนั้น บางปมีความพรอมเรื่องทุนทรัพย ก็จะถูกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป (Royal University
of Fine Arts.) กรุงพนมเปญ
อภิปรายผล
วงพิณเพียตมีประวัติความเปนมายาวนานอันมีหลักเปนรูปสลักตามปราสาทตางๆ และเกิดจากวงเพลงพิณ กับวง
คงสฺคร (ฆองเพียต) ผสมกัน จึงเรียกวาวงพิณเพียต ตอมาตัดเครื่องดนตรีประเภทพิณออก คงเหลือแตเครื่องตีและเครื่องเปา
แตก็ยังคงเรียกวา วงพิณ เพียตดังเดิม ซึ่งที่มาของวงพิ ณเพียตนี้ ตรงกับการศึกษาวิจัยดานประวัติความเปนมาของดนตรี
กัมพูชา เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2554) สวนเรื่องความเปนมาของพิธีไหวครูที่ไมทราบถึงที่มาแนชัด เพียงการสัมภาษณทราบวา
เกิดจากพิธีกรรมการบูชาผีบรรพบุรุษและเทพเจา ซึ่งถูกจัดขั้นทั้งในราชสํานักและราษฎร เรียกพิธีกรรมนี้วาพิธีโฎนตา โดยพิธี
ไหวครูพิณเพียต จะมีวงพิณเพียตบรรเลงเพลงหนาพาทยบงบอกความหมายโดยนัย และเพลงการเหลานี้ไมทราบผูประพันธ
เพียงแตคําบอกเหลาสืบทอดกันมาวา เปนเพลงที่เทพเจาเปนผูแตงขึ้น และจะถูกบรรเลงในทุกขั้นตอนของพิธี จากขอมูลนี้
ผูวิจัยพบวาเปนการสรางองคความรูเชิงความเชื่อทางคติชนวิทยา เพื่อใหพิธีกรรมและตัวเพลงมีความศักสิทธิ์ สามารถสราง
ความศิริมงคลใหกับผูรวมพิธี
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พิธีการไหวครูพิณเพียตมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนถือเปนวัฒนธรรมอันดีงาม และยอมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามเหตุปจจัยหลายประการณ เชน ภัยสงคราม การเมือง ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเหมาะสมของเวลา ในเรื่อง
การเรีย กชื่ อ เพลงที่ เปลี่ ย นไปเกิ ด จากการกล อ นเสี ยง เป น ต น ดั งเช น ยศ สั ต ติ ส มบั ติ (2540 หน า 234)ได อ ธิบ ายการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีสวนสําคัญในการสืบทอดเรื่องตางๆแตวัฒนธรรมก็มีการปรับสภาพและ
สามารถเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสมของแตละสังคมซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เกิดจากปจจัยหลายอยางดวยกัน อยางไรก็ตาม
พิธีไหวครูพิณเพียตเปนพิธีกรรมที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุมคนดนตรีเขมรและเปนเครื่องมือในการสืบทอดเพื่อการดํารง
อยู ข องศิ ล ปวัฒ นธรรม สุ จริ ต บั วพิ ม พ (2538 หน า11) กล าวถึงการสื บ ทอดวา การสื บ ทอดเป น การดํ ารงเพื่ อ ความคอยู
โดยเฉพาะมรดกทางสังคมการสืบทอดเปนสิ่งที่มีคุณคาเพราะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหมนุษยวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา มีตนกําเนิดจากนักปราชญทั้งหลาย ในพระราชวัง
ของกษัตริย และมีตนกําเนิดจากศาสนาพราหมณ ในขณะนั้นเรียกวา เพลงศาสนาหรือเพลงนักปราชญ ใชชื่อวาวงเพลงพิณ
วงเพลงพิณมีกําเนิดตั้งแตสมัยนครภนม (อาณาจักรฟูนาน) วงเพลงพิณนี้มีเครื่องดนตรีหลักคือ พิณ และในสมัยกอนยุค
ประวัติศาสตรเขมร มีวงเพลงประเภทหนึ่ง นิยมเรียกวาวงเพลงคงสฺคร (คง หมายถึง ฆอง สครหมายถึงกลอง) วงเพลงนี้มี
สาระสําคัญในการศึกสงคราม มีเครื่องดนตรีคือ ฆองเพียต สวนวงเพลงพิณเพียตนั้น มาจากวงเพลงพิณ กับวงเพลงคงสคร
โดยนําเครื่องดนตรีในวงเพลงพิณและเครื่องดนตรีในวงเพลงคงสคร ใชชื่อสําคัญ คือคําวา พิณ และคําวาเพียต ไดคําวา วง
เพลงพิณ เพียต ปจจุบันวงดนตรีพิณ เพียตไดปรับเปลี่ยนไป โดยตัดเครื่องดนตรีประเภทพิณ ออก สวนที่มาของพิธีไหวครู
พิณเพียตราชสํานักกับพูชา กําเนิดจากพิธีโฎนตา
คือพิธีการเซนบูชาผีบรรพบุรุษ พิธีไหวครูพิณเพียตมีกําเนินมาเมื่อไร
ไมมีหลักฐานปรากฏ แตเกิดขึ้นพรอมๆกับพิธีโฎนตา พิธีไหวครูพิณเพียตจะถูกจัดขึ้นเปนประจําทุกปในวันพฤหัสบดี เดือนหา
หลังวันปใหมหรือกอนปใหมของกัมพูชา (วันสงกรานต) โดยมีวัตุประสงคเพื่อการบําเพ็ญกุศลใหกับบรรพบุรุษทางดนตรีหรือ
ครูด นตรี เป น หลั ง จากนั้ น เป น พิ ธี ก ารบู ชาเทพทางดนตรีแ ละสั ก การะครูเพลงเขมรที่ ล วงลั บ ไปแล ว ขณะประกอบพิ ธี
ผูประกอบพิธี (หมอเชาว) จะเรียกเพลงหนาพาทยในทุกขั้นตอน จนเสร็จพิธี
ความเปลี่ยนแปลงของเพลงประกอบพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา รูปแบบการจัดพิธไี หวครูพิณเพียตนี้ เริ่มมี
มาตรฐานขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1และ 2 เรื่องเพลงที่บรรเลงประกอบพิธีกรรมเปนเพลงหนาพาทยที่ใชประกออากัปกิริยา
ของการแสดงโขน อันหมายถึงการแสดงอากัปกิริยาของเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีไหวครูนั้นมีหนาที่แสดงความหมายใน
ขั้นตอน พิธีกรรมในทุกขั้นตอน ซึ่งเพลงการเหลานี้ไมสามารถระบุไดวาเกิดขึ้นเมื่อไดและใครเปนผูประพันธขึ้น เพียงแตได
ขอมูลวาเทพเจาเปนผูบรรเลงและถายทอดสูมนุษย โดยเพลงการในพิธีไหวครูมีการเปลี่ยนแปลงทั้งชื่อเพลงและจํานวนเพลง
อันมีเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่องของชื่อเพลงคือการกรอนคําทางภาษา สวนการเปลี่ยนแปลงเรื่องจํานวนเพลง
นั้น แตเดิมมีระเบียบวิธีที่ใชเวลานานเรียกวา เพลงพิณเพียตสําหรับพรใหญ ” จํานวน 34 เพลง ดวยสาเหตุปจจัยทางเมือง
ภัยสงคราม ทุนทรัพย ระยะเวลา และสาระความสําคัญ จึงมีการปรับทอนใหพิธีกรรมเหลือเพียงสาระที่สําคัญ ที่เรียกวา เพลง
พิณเพียตสําหรับพรเล็ก จํานวน 12 เพลง ซึ่งเปนเพลงที่มีความสําคัญของพิธีกรรมทั้งสิ้น
กิตติกรรมประกาศ
“สิริศุภมัสดุคราวะพระสาตะเรเจียแอดอุดมบรมทินกร บวรเสโธอุตะระนะโมพระพุทธศักราชพระศาสนา บรมศาสดาจารย”
ขอขอบพระคุณครูดนตรีไทยและดนตรีเขมรที่เคารพ ทั้งคุณบิดามารดา ทาน รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, ผศ.ดร.จตุพร สีมวง,
ผศ.ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน, รศ.ประทีป นักป ที่ใหคําปรึกษางานวิจัย ทาน รศ.นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง ที่สนับสนุน
สํารองทุนวิจัยและชวยแปลภาษาเขมร ขอบคุณนายพชร ลําเจียก ที่ชวยถอดเสียงพรอมแปลภาษาเขมรในพิธีกรรม และ
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกระทบในการใชสื่อการสอน เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่
จากความร ว มมื อ ระหว า งบริ ษั ท เชฟรอนประเทศไทยสํ า รวจและผลิ ต จํ า กั ด สถาบั น คี นั น แห ง เอเซี ย และคณะครุศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการจัดอบรมการใชสื่อใหแกอาจารยและครู และใหนําสื่อไปใชในการจัดการเรียนการสอน
หลังจากการนําสื่อไปใช คณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบโครงการฯ จํานวน 3 ทาน และครูในเครือขาย
โครงการฯ ที่ไดใชสื่อการสอน จํานวน 20 ทาน ซึ่งในการสัมภาษณแบงออกเปน 5 มิติ จากการสัมภาษณ พบวา อาจารยและครู
สามารถใชสื่อถายทอดใหนักเรียนไดเขาใจโดยผานการปฏิบัติจริง และนักเรียนไดทําการทดลองโดยมีสื่อการสอนที่ใชไดจริง ดาน
มิติทางเศรษฐกิจ ชวยลดรายจายเกี่ยวกับการจัดซื้อสื่อการสอนที่มีราคาสูง ดานมิติทางวัฒนธรรม อาจารยและครูยังคงวัฒนธรรม
การใชชีวิตเชนเดิม และมีการเรียนรูรวมกันมากขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางดานการใชสื่อการสอน ดานมิติทางสิ่งแวดลอม ลดมลพิษ
โดยสื่อการสอน ไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม
คําสําคัญ : ผลกระทบจากการใชสื่อ สื่อการสอน การจัดการเรียนรู
Abstract
The objective of this research was the Impact on Learning with Energy, Machine and Motion media
Investigation. Project under the cooperation of Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd., Kenan
Institute Asia and the Faculty of Education at Pibulsongkram Rajabhat University. This research distribute 3
sections; the first section was media training for lecturers and teacher. The second section, the teacher
applied the media to school. And the last section was interview The interviewed 5 dimension were
conducted with 3 lecturers and 20 teachers. The results of this research found that the teachers used the
media and students had experimented with the available teaching materials. The Economic dimension; this
media decreased the budget of school. The Cultural dimension and Environmental dimension; Lecturers and
Teachers didn’t modify lifestyle.
keywords : Impact on media, learning media, Learning
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บทนํา
จากแนวทางการจั ด การศึ ก ษาแบบ STEM เน น การนํ าความรูไปใช ในการแก ป ญ หาในชี วิ ต จริ ง รวมทั้ งการพั ฒ นา
กระบวนการหรือผลผลิตใหมที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต โดยเปนนวัตกรรมการเรียนรูแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรเขาดวยกัน ทําใหผูเรียนนําความรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหมที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี,2558) เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรู ในชั้นเรียนกับบริบทโลกของความเปนจริง เกิดทักษะสําคัญเพื่อ
การดํารงชีวิตในสังคมและการนํามาซึ่งการพัฒนาสิ่งใหมๆ หรือนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการพั ฒนาประเทศ
(อภิสิทธิ์ ธงไชย,2556) และบริบทของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 และเขต 39 จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
พิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ มีการจัดการเรียนรูที่ยังคงเนนรูปแบบการบรรยาย อันเนื่องมาจากระยะเวลาการเรียนการสอนที่มี
จํากัด แตเนื้อหาหลักสูตรที่ผูเรียนตองเรียนจํานวนมาก รวมถึงในรายวิชาวิทยาศาสตรตองใชการลงมือปฏิบัติโดยใชสื่อการสอน
ผูเรียนจึงจะเขาใจในเนื้อหาของเรื่องนั้น แตหลายโรงเรียนยังไมสามารถสงเสริมไดอยางจริงจัง และยังขาดสื่อ การสอน ที่ทําใหครู
และนักเรียน ไดเรียนรูและพัฒนาทักษะตางๆ จากประสบการณจริงอยางเปนรูปธรรม
ในปจจุบันนี้มีหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเล็งเห็นสําคัญของการสงเสริมการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม
มากขึ้ น ซึ่ ง บริ ษั ท เชฟรอนประเทศไทยสํ า รวจและผลิ ต จํ า กั ด ร ว มกั บ สถาบั น คี นั น แห งเอเซี ย และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิ บู ล สงคราม เป น หน ว ยงานที่ เล็ ง เห็ น การจั ด การศึ ก ษาแบบสะเต็ ม เช น กั น จึ ง ได มี ก ารส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางด า นสะเต็ ม
และรวมถึงการสนับสนุนสื่อการสอนเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่ ที่มีคุณภาพ เพื่อใหนกั เรียนไดเรียนรูจากสื่อการสอน
และการประยุกตใชในดานตางๆ สงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องดวยไดรับความอนุเคราะหสื่อการสอน
เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่ โดยความรวมมือระหวางบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด สถาบันคีนัน
แหงเอเซีย และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสามารถใชงานไดจริง ชวยในการสงเสริมการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถนําไปใชไดทั้งอาจารยมหาวิทยาลัย ครูและนักเรียน
ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่อการสอนเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่ ภายใตโครงการ Chevron
Enjoy Science “สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต” ขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง คือ การสะทอนถึงผลจากการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในแงผลลัพธและผลกระทบ เพื่อเปนผลงานเชิงประจักษทางกายภาพ ซึ่งสวนใหญมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียน
การสอนไปแลว จึงมักปรากฏวาไมมีการดําเนินงานในสวนของการคนหาและพิสูจนผลลัพธ เพราะใชเวลานานกวาจะเห็นผล สวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจจึงเนนการจัดทําไปขางหนา มากกวาจะมองยอนหลังไปดูวาผลงานที่ดําเนินงานไปแลวเกิดผลลัพธตาม
เปาหมายและความคาดหวังหรือไม (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์,2554) การติดตามและประเมินผลกระทบในการใชสื่อการสอน จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของประโยชนและขอคิดเห็น จึงเปนเรื่องสําคัญที่สะทอนผลที่เกิดตอเนื่องหลังจากการ
ฝกปฏิบัติการใชสื่อการสอนไป และยังตอบสนองตอตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหทราบถึงผลลัพธและผลกระทบ
จากการจัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่อการสอน เครื่องกล และการเคลื่อนที่ จึงจําเปนในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อ
คุ ณ ภาพของทั ก ษะกระบวนการทางการเรีย นที่ ดี ขึ้ น รวมทั้ งรองรับ การพั ฒ นาประเทศให มี ความมั่ น คงและยั่ งยื น ได ต อ ไป
วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลกระทบในการใชสื่อการสอน เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่

181

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 คณะวิจัยไดจัดอบรมการใชสื่อการสอนและนําสื่อการสอน เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่
(Energy , Machine and Motion) มาให ครูที่ อยูโรงเรียนในโครงการ Chevron Enjoy Science จัด การเรีย นการสอน โดยมี
ทั้งหมด 2 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวน 3 ทาน
กลุมที่ 2 ครูจํานวน 20 ทาน
รวมจํานวนผูเขารวมทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งแตละกลุมสัมภาษณโดยใชแบบประเมินผลกระทบการใชสื่อการสอน ซึ่งการเลือก
กลุมเปาหมายเปนการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากความตั้งใจในการอบรมและไดทํากิจกรรมที่เห็นถึงผลลัพธและ
ผลกระทบไดอยางชัดเจนจากการดําเนินการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการสัมภาษณของอาจารยมหาวิทยาลัยผูวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณผลกระทบในการใชสื่อการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (จัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่อการสอน เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่ Energy , Machine and Motion)
ซึ่งไดพัฒนาปรับปรุงมาจากประเมินผลกระทบที่เปนประโยชนจากโครงการการอบรมวิชาการสูสังคมของ (นิคม นาคอาย, 2557)
ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 สัมภาษณ ผูเขารับการอบรม ประกอบดวย 5 มิติ ไดแก มิติผลกระทบทางสังคม มี 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 1) ความสามารถในการประยุกตใชความรูของผูรับการอบรมในการพัฒนา ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
- ทานนําความรูที่ไดรับ ไปปรับใชในการทํางานในรูปแบบใดบาง
- ลักษณะการทํางานหรือผลงาน มีการปรับปรุงใหดีขึ้นหลังโครงการเสร็จสิ้นไปแลวระยะหนึ่งหรือไมอยางไร
ตัวบงชี้ที่ 2) เครือขายความรวมมือ / เครือขายขยายผล ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
- มีกลุมคน หรือองคกร หรือหนวยงาน ที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนา หลังโครงการเสร็จสิ้นหรือไมอยางไร
- มีการนําประเด็นความรูที่เกิดจากการอบรม ไปถายทอดสูกลุมคน องคกร หรือหนวยงานอื่นๆหรือไม อยางไร
ตัวบงชี้ที่ 3) แหลงเรียนรู/ฐานขอมูลความรูที่เปนประโยชน ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
- ประเด็นความรูในแหลงเรียนรู หรือจํานวนฐานขอมูลความรู ที่เปนประโยชน ตอบุคคล หรือกลุมคน และยังดํารงอยู
หลังโครงการเสร็จ มีหรือไม อยางไร มิติผลกระทบทางเศรษฐกิจ มี 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 1) คุณภาพของผลิตภัณฑ หรือผลงานของผูรับการอบรม ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
- ทานมีการนําความรูที่ไดรับ ไปเพิ่มคุณสมบัติ ที่ดีของผลผลิต หรือผลงาน และไดรับการยอมรับวามีคุณภาพหรือไม
อยางไร
- ทานสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปเพิ่มผลผลิต หรือผลงานของตน แลวไดรับคาตอบแทนเปนตัวเงินหรือไม อยางไร
ตัวบงชี้ที่ 2) มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดกับบุคคล กลุมคน และชุมชน ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
- ความรูที่นํามาปรับใช ทําใหเกิดการลดคาใชจาย และมีความประหยัดในการดําเนินงานหรือการใชชีวิตหรือไม อยางไร
มิติผลกระทบทางวัฒนธรรม มี 1 ตัวบงชี้ คือ การพัฒนาบนพื้นฐานอัตลักษณของกลุมผูรับการอบรม ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
- หลังเสร็จสิ้นการอบรมไปแลว การลดลงของสภาพแวดลอมเชิงลบ เชนความสกปรก ความไมเปนระเบียบ ภายในกลุม
หนวยงาน เกิดขึ้นหรือไม อยางไร
มิติผลกระทบทางสิ่งแวดลอม มี 1 ตัวบงชี้ คือ สภาพแวดลอมที่ดีของชุมชน / หนวยงาน / พื้นที่ที่ไดรับการการอบรม ประกอบดวย
ขอคําถามดังนี้

182

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

- หลังเสร็จสิ้นการอบรมไปแลว การลดลงของสภาพแวดลอมเชิงลบ เชนความสกปรก ความไมเปนระเบียบ ภายในกลุม
หนวยงาน เกิดขึ้นหรือไม อยางไร
มิติผลกระทบทางสุขภาพ มี 1 ตัวบงชี้ คือ สุขภาพของผูรับการอบรม ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
- ผูรับการอบรม นําความรูไปใช จนมีการลดลงของอาการทางลบดานสุขภาพ เชน ความเครียด ความผิดปกติของ
รางกาย หรือไม อยางไร /หรือมีการการทางบวกเชน สภาพจิตใจกลับสูสภาวะปกติ ความผิดปกติของรางกาย หรือไม อยางไร
สวนที่ 2 สัมภาษณผูใหการอบรม มี 1 มิติ คือ มิติผลกระทบทางสังคม มี 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 4) ประโยชนและคุณคาตอคนในสถาบัน หรือตอผูใหการอบรม ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
- หลังโครงการเสร็จสิ้น เกิดประเด็น ที่เป นประโยชน ในรูปแบบตางๆ ตอคนในคณะ หนวยงาน หรือมหาวิทยาลัย
หรือไม อยางไร
ตัวบงชี้ที่ 5) การนําผลการการอบรมมาปรับปรุงกระบวนการการอบรม
- หลังโครงการเสร็จ ผูใหการอบรมนําประเด็นตางๆ มาวิเคราะห พิจารณาจุดเดน จุดดอย เชื่อมโยง ไปสูการวางแผน
ปรับปรุงรูปแบบ กลไก และกิจกรรมในการดําเนินงานในรอบตอไป หรือไมอยางไร
ตัวบงชี้ที่ 6) การไดรับรางวัล / ไดรับการยกยองของผูใหการอบรมวิชาการ
- ผูใหการอบรมไดรับรางวัลยกยอง ชมเชย ทั้งในระดับชาติ นานาชาติ โดยรางวัลดังกลาว เปนผลที่เกิดหลังโครงการ
เสร็จสิ้น และมีความเชื่อมโยงกับโครงการที่เสร็จสิ้นไปแลวนั้น อยางชัดเจน หรือไม อยางไร
ขั้นตอนที่ 3 ทําการสํารวจและสัมภาษณผทู ี่ผานการฝกอบรม ซึ่งในการสํารวจและสัมภาษณ ไดกําหนดหวงโซผลลัพธของการ
วิ เคราะห ใ นส ว นของ ป จ จั ย นํ า เข า (Input) กิ จ กรรม (Activities) ผลผลิ ต (Output) ผลลั พ ธ (Outcome หรื อ Impact)
เพื่อประเมินผลตอบแทนจากการใชสื่อการสอน
ขั้นตอนที่ 4 นําขอมูลจากแบบสัมภาษณผลกระทบมาประเมิน วิเคราะห และสังเคราะหในแตละมิติและตัวบงชี้ เพื่อใชในการ
สรุปผลการสัมภาษณ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการสัมภาษณอาจารยมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ทาน
มิติของผลกระทบ
ผลการสัมภาษณ
- สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการจัดการเรียนการสอนได
มิติผลกระทบทางสังคม
- มีการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
มิติผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ
ตัวบงชี้ที่ 1

- บริษัทเชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิตจํากัด สถาบันคีนันแหงเอเซีย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม และภาคีเครือขายอื่นๆ
- กลุมโรงเรียนเครือขายโครงการ Chevron Enjoy Science ครูกลุม สาระวิทยาศาสตร
- ใหประยุกตใชเปนสื่อการสอนโดยสามารถใชไดหลายระดับชั้น
- ลดปญหาดานการขาดแคลนสื่อการสอนทางดานเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่
- มีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
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ตัวบงชี้ที่ 2
มิติผลกระทบทาง
วัฒนธรรม
มิติผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม
มิตผิ ลกระทบทาง
สุขภาพ

- ลดคาใชจายในการจัดซื้อสื่อการสอนในราคาแพง
- สามารถนําไปใชเขากับวัฒนธรรมการของตนเอง โดยไมตองเปลี่ยนแปลงการใชชีวิตเชนเดิม
- ปรับปรุงพัฒนาการสอนตามวัฒนธรรมโดยยึดการใชในชีวิตประจําวัน
- ไมมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เพราะสื่อการสอนไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม
- ทําใหมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากทีส่ ื่อในการจัดการเรียนรู
- สุขภาพจิตดีขึ้น เหลืองบประมาณไปพัฒนาสิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 2 ผลการสัมภาษณครู
มิติของผลกระทบ
ผลการสัมภาษณ
- ไดสื่อการเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนการสอน เปนสื่อการสอนที่สามารถใชงานไดจริง
- สามารถประยุกตใชสื่อในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
มิติผลกระทบทางสังคม - มีความเขาใจในการสรางสื่อการสอน และปรับปรุงการสอนใหมีความนาสนใจมากขึ้น ทําใหนักเรียนรูสึก
ตัวบงชี้ที่ 1
สนุกสนานไปกับการเรียนวิทยาศาสตร
- นักเรียนมีการพัฒนาการดานทักษะทีด่ ีขึ้นในเรื่องเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่
เนื่องจากมีสื่อการสอนใหนักเรียนไดเห็นและไดปฏิบัตโิ ดยตรง
- บริษัทเชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิตจํากัด สถาบันคีนันแหงเอเซีย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 2
ราชภัฏพิบลู สงคราม และภาคีเครือขายอื่นๆ
- กลุมเครือขายโครงการ Chevron Enjoy Science ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร
- ประยุกตใชสื่อการสอนใหสามารถใชไดหลายระดับชั้น
ตัวบงชี้ที่ 3
- มีคูมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนแนวทางในการใชสื่อและจัดกิจกรรมการเรียนรู
มิติผลกระทบทาง
- ลดปญหาดานการขาดแคลนสื่อการสอนทางดานเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่
เศรษฐกิจ
- นําความรูที่ไดมาใชในสรางสื่อการสอนที่งายและสะดวกตอการใชงานในคาบเรียน
ตัวบงชี้ที่ 1
- ลดคาใชจายในการจัดซื้อสื่อการสอนในราคาแพง
ตัวบงชี้ที่ 2
- นําความรูจากการใชสื่อการสอนไปตอยอดในการแขงขันศิลปะหัตกรรมในกลุม สาระวิทยาศาสตร
มิติผลกระทบทาง
- วัฒนธรรมการใชชีวิตเชนเดิม ไมมีกระทบที่จะตองทําการแปลงวิถชี ีวิตแตอยางใด
วัฒนธรรม
- มีการปรับการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอนใหเขากับบริบทของผูเรียนในโรงเรียนนั้นๆ
มิติผลกระทบทาง
- ไมมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เพราะสื่อการสอนไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
- ชวยใหนักเรียนสามารถเขาใจการประยุกตใชพลังงานเครื่องกล และการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น
- ลดความเครียดของครู เนื่องจากมีสื่อการสอนทีส่ ามารถใชในการจัดการเรียนรู ไมจําเปนตองหาสื่อราคา
มิตผิ ลกระทบทางสุขภาพ
แพงมาใชในการจัดการเรียนการสอน
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ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการหลังใชใชสื่อการสอนเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่ (Energy , Machine and
Motion)
- นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองได
- นักเรียนมีพัฒนาการทางดานทักษะกระบวนการทีด่ ีขึ้นทางวิทยาศาสตรควบคูกับการใชสื่อการสอนมากยิ่งขึ้น
- นักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัตกิ ิจกรรมการเรียนการสอน กลาแสดงออกในการนําเสนอและการแสดงความคิดเห็นใน
กลุมมากขึ้น
อภิปรายผล
การประเมินผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนโดยการใช สื่อการสอน สอดคลองกับ (A.K. Akella และคณะ,2552)
ที่ไดทําการศึกษาในผลกระทบ 5 มิติ ดังนี้
1. ผลกระทบทางสังคม ไดสื่อการเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนและเปนสื่อการสอนที่สามารถใชงานไดจริง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ลดคาใชจายดานการจัดซื้อจัดจางสื่อการสอนในราคาแพง ซึ่งเปนผลทําใหนักเรียนไดมีโอกาสใชสื่อการ
เรียนการสอนที่เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดจริง เห็นผลเปนรูปธรรมมากขึ้น ครูไดมีโอกาสเรียนรูจากสื่อการสอนเฉพาะเรื่องที่โรงเรียนไม
สามารถจัดสรรงบประมาณมาตอบโจทยได เพราะสื่อการสอนชนิดนี้มีราคาคอนขางสูง สงผลใหโรงเรียนประหยัดงบประมาณใน
การจัดหาสื่อการสอน
2. ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ไมมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เพราะสื่อการสอนไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม ตาง
จากสื่อการสอนที่เป นสารเคมี และผลิตภั ณ ฑ ท างเคมี ที่ ไมส ามารถยอ ยสลายหรือ เป น สารเคมี ที่เมื่อ ทิ้งแลวสงผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก
3. ผลกระทบทางสุขภาพ ครู ทํ าให มั่น ใจในการจัด การเรียนการสอนเพิ่ มขึ้น เนื่ องจากที่สื่ อในการจัดการเรียนรู และ
สุ ข ภาพจิ ต ดี ขึ้ น เหลื อ งบประมาณไปพั ฒ นาสิ่ งอื่ น ๆเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ครู ส ว นมากต อ งซื้ อ สื่ อ การสอนเอง เพราะทางโรงเรี ย นไม มี
งบประมาณในการสั่งซื้อสื่อการสอน ทําใหครูมีภาวะเครียดในเรื่องคาใชจาย
4. ผลกระทบทางวัฒนธรรม ไมมีการเปลี่ยนแปลง ครูยังคงใชชีวิตแบบวิถีเดิม เนื่องจากปรับปรุงพัฒ นาการสอนตาม
วัฒนธรรมโดยยึดการใชในชีวิตประจําวัน
5. ผลกระทบทางสุขภาพ สุขภาพจิตดีขึ้น สนใจใฝเรียนรูเพิ่มขึ้น เมื่อครูมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น จะสงผลไปยังการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
และผลการพัฒนาทักษะกระบวนการหลังใชใชสื่อการสอนเรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่ พบวา นักเรียนไดรู
และเขาใจในการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรควบคูกับการใชสื่อการสอนมากยิ่งขึ้น สามารถออกแบบการทดลองได และ
นักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบตั ิกจิ กรรมการเรียนการสอน กลาแสดงออกในการนําเสนอและการแสดงความคิดเห็นในกลุมมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด รวมกับสถาบันคีนันแหงเอเซีย ที่อนุเคราะหสื่อการสอน
เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่ คณาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โรงเรียนในเครือขาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 และหนวยงานราชการตางๆ
ที่ไดใหความชวยเหลือในเรื่องคําแนะนํา และขอมูลสนับสนุนสําหรับการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จอองนนการจัดการเรียนการสอน และ เพื่อศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ประสบความสาเร็จ อองครูมืออาชีพ กรณีศึกษา ครูคอมพิวเตอร์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้น
พื้นฐาน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบเปิดตัว ด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ครูมืออาชีพสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 5 คน
โดยการคัดเลือกจากประวัติ ผลงาน และ การเสนอชื่อจากเพื่อนครู เครื่องมือที่นช้นนการวิจัย คือ แบบบันทึกสังเกต แบบสัมภาษณ์อย่าง
มีโครงสร้าง ประเด็นสนทนานนกระบวนการกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จนนการจัดการเรียนการสอนอองครูมือ
อาชีพ คือ (1) การนฝ่รู้อองครูโดยเรียนรู้อยู่เสมอ (2) ความคิดสร้างสรรค์นนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน (3) การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครู และ นัก เรียน (4) การได้รับโอกาสจากผู้บริหารนนการพัฒนาตนเอง และ (5) การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสาเร็จอองครูมืออาชีพ กรณีครูคอมพิวเตอร์ จะมีความ
หลากหลายและแตกต่างตามบริบทอองสถานศึกษา แต่เมื่อสังเคราะห์สารสนเทศอองครูมืออาชีพแต่ละบุคคลพบว่าทุกคนจะเน้น(1) การ
นห้ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์ที่แตกต่างจากมุมมองเดิมอองตนเพื่อค้นหาทางเลือกนหม่ (2) การค้นพบด้วยตนเองและการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อสร้างชิ้นงาน และ (3) การทดลองพิสูจน์ว่าสามารถนาไปนช้ประโยชน์จริง

คาสาคัญ : ถอดบทเรียนความสาเร็จ ครูมืออาชีพคอมพิวเตอร์
Abstract
The purpose of this research is to study the factors of instruction completeness and accomplished
instruction processes of professional computer teachers under the Office of Basic Education Commission. This is
the qualitative research by observation and interview to the Career and Technology teachers. Five teachers were
selected from profile and nomination. The research instruments were the observation forms, the interview forms
and group discussion. The result of the study showed that A) the factors of instruction completeness and the
study of accomplished instruction processes of professional computer teachers were 1) Putting effort persistently
2) Creativity 3) Effective communication and Interaction with teachers, colleagues and students 4) Getting chance
to develop oneself from administrators 5) solution for an unexpected problem. And B) accomplished instruction
processes of professional computer teachers were the school context diversity. However, information synthesis of
each professional teacher focused on 1) providing learners various situations so that they can find alternative
ways. 2) Self-learning and collaborative learning together so that they can create new task and 3) experiment that
can be real beneficial.
Keywords : Lessons Learned, Professional Computer Teachers
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บทนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาคัญอองการทางานทุกด้านนนทุกองค์กรทั้งงภาครัฐ
และเอกชน การพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนนชีวิตประจาวัน นานาประเทศต่ างพัฒ นากรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ สนั บ สนุ น การด ารงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ อองประชาชนไปสู่ สั งคมดิ จิ ทั ล ตาม
มาตรฐานสากล สาหรับประเทศไทยนนยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้กาหนดจุดมุ่งหมายเชิงวิสัยทัศน์นนการพัฒนาเพื่อก้าวสู่สังคมอุดม
ปัญญา หรือ Smart Thailand โดยมีพัฒนาการตามลาดับคือ รัฐบาลไทยได้ประกาศนช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539 - 2543 (IT 2000) โดยกาหนดภารกิจที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) การลงทุนนนโครงการสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติที่เสมอภาค 2) การลงทุนนนด้านการศึกษาที่ดีอองพลเมื องและบุคลากรด้านสารสนเทศ และ 3)
การปรับปรุงบทบาทภาครัฐ เพื่อบริการที่ดีอึ้นและสร้างรากฐานอุ ตสาหกรรมสารสนเทศที่แอ็งแกร่ง จากนั้นจัดทากรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 อองประเทศไทย หรือ (IT 2010) เพื่อเป็นเอ็มทิศชี้นาการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศอองประเทศไทยนนช่วงทศวรรษแรกอองศตวรรษที่ 21 โดย IT 2010 ยังคงเจตนารมณ์ออง IT 2000
อย่างครบถ้วนภายนต้การดาเนินยุทธศาสตร์ 5e’s ที่เน้นการพัฒนาและประยุกต์นช้เทคโนโลยีสารสนเทศนนยุทธศาสตร์หลัก 5
ด้ าน ได้ แ ก่ e-Government, e-Industry, e-Commerce, e-Education และ e-Society เพื่ อ ยกระดั บ เศรษฐกิ จ และ
คุ ณ ภาพชี วิ ต อองประชาชนไทยและน าพาประเทศไทยเอ้ า สู่ สั งคมแห่ งภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู้ (Knowledge-based
economy and society) เพื่อนห้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยั่งยืน จึงได้มีการพัฒนากรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 -2563 อองประเทศไทย (ICT 2020) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอองหลักการสาคัญ 5
หลักการ โดยหนึ่งนนห้าหลักการสาคัญ คือ การนห้ความสาคัญกับการนช้ประโยชน์จาก ICT นนการลดความเลื่อมล้าและ
สร้างโอกาสนห้กับประชาชนนนการรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันโดยเครื่องมือทางนโยบายที่นห้ความสาคัญ
ได้ แ ก่ การศึ ก ษา การพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานพื้ น ฐานเพื่ อ การเอ้ า ถึ งอ้ อ มู ล / สารสนเทศ / ความรู้ / บริ ก ารอองรั ฐ
(กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร, 2554) เนื่ อ งจากเทคโนโลยี แ ละบริ บ ททางเศรษฐกิ จ และสั งคมกาลั ง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล และหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศนนสหภาพยุโรป
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ฯลฯ กาลังแอ่งอันกันพัฒนาและอับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นนนวาระ
อองการปฏิรูปประเทศครั้งนหญ่นนทุกมิติอองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจาเป็นเร่งด่วนนนการ
นช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสาคัญ นนการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพื่อนห้เกิดการ
ดาเนินงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมสูงสุด จึงมีการจัดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่ อ ต่ อยอดการพั ฒ นาประเทศแทนแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) อองประเทศ และยุ บ
กระทรวงICT พร้อมจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่ออับเคลื่อนประเทศ (สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ,
2560) นห้ ประชาชนมี ค วามรู้ค วามสามารถนนการสร้างสรรค์ ผลิ ต และนช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี
คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน (Information Literacy) ก่อนห้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมโดยรวมต่อไป
เมื่ อ สังคมเปลี่ย น นโยบายปรับ การพั ฒ นาคนด้ว ยการนห้ ศึ กษานนรูป แบบต่ าง ๆ ส่งเสริมสนั บ สนุ น เครื่อ งมื อ
ต่าง ๆ จึงเป็นวิธีการที่นช้นนการอับเคลื่อนพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นพันธกิจสาคัญที่จะเร่งรัดพัฒนาและ
ส่งเสริมการนช้ICTเพื่อการศึกษาเพื่อสนองนโยบายอองรัฐบาลที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและเครืออ่ายสารสนเทศ
รวมทั้งเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษานห้คนไทยได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถที่จะเอ้าถึงการเรียนรู้
และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต ด้วยกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการศึกษานห้กับทุกกลุ่ม และทุกรูปแบบ
ด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และหลักการเรียนรู้ด้วยตัวเองและหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็ น
หลักการสาคัญ อนึ่ง นนการดาเนินการตามพันธกิจนี้ ยังนับได้ว่าเป็นการสนองเจตนารมณ์ออง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาตินน
การส่ งเสริม นห้ ผู้ เรียนได้พั ฒ นาอี ด ความสามารถนนการนช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการศึ กษา อั น จะน าไปสู่ การพั ฒ นา
สังคมไทยนห้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นเงื่ อนไอไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยยึดหลักการสร้างชาติสร้างคนและ
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สร้ างงาน มี ปั ญ ญาเป็ น ทุ น นนการสร้างงานและสร้างรายได้ ซึ่ งได้ เริ่ ม ต้ น นนปี งบประมาณ 2545 เป็ น ต้ น มา นั บ เป็ น
ยุทธศาสตร์สาคัญ ที่ได้ส่งผลนห้การดาเนินงานด้าน ICT อองกระทรวงศึกษาธิการได้สามารถบริ หารการนช้งบประมาณด้าน
ICTได้อย่างคุ้มค่า โดยสร้างความเท่าเทียม (Equity Policy) นห้เกิดอึ้นนนทุกพื้นที่ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-Added
Policy) นห้ กับ การลงทุ นอองภาครัฐทั้งด้านการนา ICT เอ้ามาพั ฒ นาการศึกษาและด้านอื่นที่ เกี่ยวอ้อ ง อีกทั้ งได้มีโอกาส
วางแผนและดาเนินการด้านการพัฒนาและการนช้ ICT เพื่อการศึกษานนรูปแบบการก้าวกระโดด
(Quantum-Jump Policy) อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
ทั้งนนระยะแรกการสอนคอมพิวเตอร์นนสถานศึกษาจะมีลักษณะเสริมตามความสนนจ และเป็นสาระเพิ่มเติม ครูที่ทา
ไม่มีประสบการณ์นนการสอนคอมพิวเตอร์หรือมีน้อย และครูที่ทาการสอนคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้จบสาอาคอมพิวเตอร์มา
โดยตรง (สุภาณี เส็งศรี, 2548) ต่อมา พศ. 2548 สถาบันอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรผลิต
ครูคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนสาระ ICT ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และเปิดหลักสูตร ป. บัณฑิต 1 ปี เพื่อนห้บัณฑิต
ที่จบนนศาสตร์ที่เกี่ยวอ้องได้พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่วิชาชีพครูคอมพิวเตอร์ อณะเดียวกันได้มีหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาครู
ผู้มีความสามารถ สนนจได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คุรุสภานนฐานะเป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน
และพั ฒ นาวิชาชี พ ทางการศึกษานห้ มีม าตรฐานและจรรยาบรรณนนระดั บสากล ได้ กาหนดมาตรฐานนห้ ครูทุ กคน ต้ องมี
สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยครูต้องสามารถประยุกต์นช้ ประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ สามารถนช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) ส่วน
การผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ พบว่า ทั้งสถาบันอุดมศึกษาอองรัฐและเอกชน ได้
นห้ความสาคัญนนการผลิตบุคลากรนนสาอาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากอึ้น แม้ว่าจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้
พยายามส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตระหนักว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการเรียนรู้ มีบทบาทสาคัญ
ต่อการบริหารจัดการศึกษายุคปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้นพื้นฐานได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาอั้น
พื ้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ก าหนดนห้มีส าระการเรีย นรู้ 8 กลุ ่ม สาระการเรีย นรู ้ โดยได้ก าหนดนห้ส าระเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นสาระ 1 นน 4 อองกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สพฐ, 2550) มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
แบบองค์รวม เพื่อนห้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะนนการทางาน เห็นแนวทางนนการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารมาตรฐาน ง 3.1 เอ้านจ เห็นคุณค่า และ
นช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศนนการสืบค้นอ้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญ หาการทางานและอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อันจะส่งผลนห้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและ
พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาอองเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดารงชีวิต อยู่นนสังคมได้อย่างมีความสุอ แต่จากรายงานการ
วิจัยได้ชี้นห้เห็น ปัญ หาอุป สรรคที่สาคัญ ๆ ระดับการศึก ษาอั้นพื้น ฐาน อาทิ 1) งบประมาณนนการจัดซื้อ จัดหา และการ
บารุงรักษาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่อนอ้างจากัด 2) อาดซอฟต์แวร์นนการนช้งานที่เหมาะสม และลิอสิทธิ์ 3) การ
นช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอย่างไม่คุ้มค่า 4) ผู้บริหารและครูส่วนนหญ่มีประสบการณ์นนการนช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนอ้าง
น้อย และ 5) ผู้บริหารนห้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เต็มที่ 5) การเรียนการสอนยังคงเน้นการ
เป็นผู้นช้งาน มากกว่าการสร้างสรรค์ผลงานนห้นาไปนช้งานได้ (สุภาณี เส็งศรี, 2558)
นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการมี คาสั่ง เรื่อง นห้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อผลักดันสังคมไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีคาสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม2560 นห้ย้ายสาระเทคโนโลยีที่เดิมอยู่นนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาอยู่นนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เนื่องจากเราต้องเตรียมความพร้อมคนนห้มีความรู้ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ซึ่งเนื้อหาก็
จะสนับสนุนกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับหลักสูตรแล้วจะส่งผลนห้ การเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล รวมไปถึงแบบเรียน ก็จะต้องมีการปรับนห้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามกันไปด้วย โดยเงื่อนไอการนช้มาตรฐาน
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การเรียนรู้จะเริ่ม ตั้งแต่ปี 2561 โดยเริ่มนช้นนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไปจะนห้นช้นนทุกระดับชั้น
นับเป็นความท้าทายต่อครูคอมพิวเตอร์นนสถานศึกษาสังกัดสพฐ. ที่ครูทุกคนต้องตระหนักทั้งนนฐานะสาระ
ICT ที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฐานะสื่อ – ตัวกลาง ศาสตร์การจัดการเรียนการสอน กลวิธีการจัดการเรียนรู้ การ
วัดผลการเรียนฯ การพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ มีความจาเป็นและสาคัญยิ่ง การถอดบทเรียน จากครูมืออาชีพ การ
เรียนรู้จากความสาเร็จอองครูมืออาชีพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครู จะมีประโยชน์ต่อการจัด การเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ “ครูมืออาชีพเป็นครูคุณภาพ” เป็นผู้ที่รักและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดจนชี้แนะนห้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตามศักยภาพและรักนนการเรียนรู้ ครูมืออาชีพเป็นครูที่มีนบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อยกมาตรฐานวิชาชีพครูน ห้เป็น
วิชาชีพชั้นสูง ครูมืออาชีพเป็นครูที่มุ่งประเมินและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่ อง ปฏิบัติตนตามจริยธรรมวิชาชีพครูอย่าง
เคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและผู้อื่น มีการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อนห้ผู้เรียนมีความสามารถ
นนการแอ่งอัน เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุอ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2543) หน่วยงานที่เกี่ยวอ้องกับการจัดการศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพครูเช่น กระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา สานักงานเอตพื้นที่การศึกษา ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและนห้รางวัล
ครูผู้มีผลงานดีเยี่ยม ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นอวัญกาลังนจ อย่างไรก็ตาม นนช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ประสบปัญหาอาดแคลนอัตรากาลัง ด้วยนโยบายอองภาครัฐ ทั้งการเกษียณอายุ ลาออก ไม่มีอัตราครู เป็นต้น
ครูผู้จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูคอมพิวเตอร์ หรือ ครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนนสถานศึกษา สพฐ. จะมี
ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ช่วงอายุเฉลี่ย 50 ส่วนนหญ่ไม่มีวุฒิตรง แต่มีประสบการณ์ความสามารถจัดการเรียนอย่างดี ช่วงอายุ
เฉลี่ย 30 ส่วนนหญ่จะเป็นอัตราจ้าง จบการศึกษาศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยตรง และไม่มีวุฒิครู มักจะเปลี่ยนงานเสมอ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา รัฐบาลพยายามจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนอัตราครูคอมพิวเตอร์ -เทคโนโลยีสารสนเทศนห้
สถานศึกษา ดังนั้น การเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากครูมืออาชีพ ครูประจาการ ครูผู้ช่วย ครูฝึกหัด หรืออื่น ๆ จะนาไปสู่ความ
ร่วมมือพัฒนาผู้เรียนต่อไป
การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เป็นทั้งแนวคิดและเครื่องมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่ง ออง
การจัดการความรู้ เป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่นนตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียน/ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) นามาซึ่งการปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งอึ้น การถอดบทเรียน
จากวิธ ีป ฏิบ ัต ิง านที ่เ ป็น เลิศ (Good/ Best Practice) เป็น แนวคิด ที ่ก ่อ ตัว จากทฤษฎีก ารเรีย นรู ้ผ ่า นการปฏิบ ัต ิจ ริง
(Learning by doing) เป็น แนวคิด (Approach) มิน ช่เ ป็น เพีย งเครื ่อ งมือ (Tool) แนวคิด หลัก จะเกี ่ย วอ้อ งกับ ค าว่า
“คุณภาพ (Quality)” ด้วยการทาสิ่งที่ถูกต้องและปรับปรุงพัฒนานห้ดีอึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้ว ยเหตุนี ้ ผู ้ว ิจ ัย จึง เล็ง เห็น ถึง ความส าคัญ นนเรื ่อ ง การถอดบทเรีย นความส าเร็จ นนการจัด การเรีย น
การสอนอองครูมือ อาชีพ : กรณีศึก ษาครูค อมพิว เตอร์ สังกัด สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาอั้น พื ้น ฐานเพื ่อ นห้ไ ด้
รับ ทราบถึง และปัจ จัย และรูป แบบที ่น าไปสู ่ค วามสาเร็จ นนการจัด การเรีย นการสอนอองครูม ือ อาชีพ กรณีศ ึก ษา ครู
คอมพิวเตอร์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้นพื้นฐาน มาปรับนช้นนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นห้ประสบ
ความสาเร็จสูงสุดต่อไป
วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยทั้งหมด 4 อั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาอ้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่นช้นนการเก็บรวบรวมอ้อมูล 3) การเก็บรวบรวมอ้อมูล และ 4) การวิเคราะห์อ้อมูล ซึ่งภาพรวมอองการดาเนินงาน
รายละเอียดดังภาพ 1
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ขั้นตอนการถอดบทเรียน
การศึกษาอ้อมูลพื้นฐาน

การสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพอองเครือ่ งมือ
ที่นช้นนการเก็บรวบรวมอ้อมูล

การถอดบทเรียน

สารวจและเก็บอ้อมูล
เบื้องต้น โดยการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่
เกี่ยวกับอั้นตอนวิธกี าร
การถอดบทเรียน

สร้างเครือ่ งมือที่นช้นนการเก็บรวบรวม
อ้อมูล
1.แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
2. ประเด็นการสนทนากลุม่
3. แบบบันทึกการสังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วม

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒเิ กี่ยวกับ
1.แนวทางการคัดเลือก
ครูมืออาชีพ (ครูคอมพิวเตอร์)
2. แนวทางการถอดบทเรียน

ตรวจสอบเครือ่ งมือ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครือ่ งมือ /
แบบวัดจานวน 5 คน

กลุ่มตัวอย่าง
ครูมอื อาชีพ สาอาคอมพิวเตอร์ที่
สอนนนโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
อั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
จานวน 5 คน โดยวิธีการคัดเลือก
จากผลงานระดับชาติ
การเก็บรวบรวมอ้อมูล
1.แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง
2. การสนทนากลุ่มย่อย
3. การสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม

สรุปรวบรวมอ้อมูลพืน้ ฐานสาหรับนช้ ปรับปรุงเครือ่ งมือที่นช้นนการเก็บ
รวบรวมอ้อมูลตามอ้อเสนอแนะ
เป็นแนวทางนนการถอดบทเรียน
ผู้เชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์อ้อมูล

- วิเคราะห์อ้อมูลแบบอุปนัย
โดยเก็บรวบรวมอ้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุม่ ย่อย และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
แล้วนามาทาการหาประเด็นหลัก และ
อ้อสรุปรวม จาแนกอ้อมูลตามประเด็น
ต่างๆ
- นาเสนอผลการวิจัยโดยการ
พรรณนาวิเคราะห์ มุ่งเน้นการวิเคราะห์
ความหมาย มุมมอง แนวคิด และ
วิธีการดาเนินงาน

บทเรียนความสาเร็จนนการจัดการเรียนการสอน อองครูมอื อาชีพ
กรณีศกึ ษา ครูคอมพิวเตอร์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาอั้นพืน้ ฐาน

2. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย
1) แผนการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยคณะผู้วิจัยจะศึกษาผลจากการสังเกตการสอน
การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ระหว่าง มีนาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
2) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง : ครู มื อ อาชี พ 5 คน สาอาคอมพิ ว เตอร์ สั ง กั ด ส านั ก คณะกรรมการการศึ ก ษาอั้ น พื้ น ฐาน
ที่ได้รับรางวัล มี ผลงานระดับชาติ พ.ศ.2550-2559 ด้านการจัด การเรียนการสอนคอมพิ วเตอร์
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รายชื่อเว็บไซด์ www.obec.go.th และ
ได้รับการยกย่อง ยอมรับจากครู ผู้บริหาร เสนอชื่อผ่านระบบ online ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2559
ผลการวิจัย
1.ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จอองนนการจัดการเรียนการสอน อองครูมืออาชีพ กรณีศึกษา ครูคอมพิวเตอร์ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้นพื้นฐาน
จากการวิเคราะห์อ้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จอองนนการจัดการเรียนการสอนอองครูมือ
อาชีพ ผ่านการสังเกตุพฤติกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ
1) บุคลิกภาพของครู เช่น ความนฝ่รู้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การมีปฎิสมั พันธ์กับนักเรียน ความมีน้านจต่อเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ เป็นต้น
“.... ทุกงานมีปัญหา ไม่มีอะไรสมบูรณ์ เราหาเหตุ และหาทางแก้... หากคิดว่าการสอนไม่ทัน กิจกรรมมาก แล้วไม่ทา
อะไรเลย ก็ยิ่งเพิ่มปัญหาชั้นเรียนของเรา... มีวิธีการหลายวิธี...เพื่อนักเรียน...”
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“....คอมพิวเตอร์เปลี่ยนเร็ว งานเรามาก บางครั้งก็คุยกับนักเรียน ให้ไปหาคาตอบ...มาเล่าให้ฟัง...อย่าอายที่จะไม่รู้หรือ
รู้ไม่ค่อยทันนักเรียน เรื่องวิชาการ เราก็มีเพื่อน พี่ น้อง และนักเรียน..”
“...พวกเรามีกลุ่ม นัดหมายคุยกัน บางทีก็เจอกันตอนอบรม สัมมนา เราก็จะ meeting เฉพาะกิจ..”
“...ผมโชคดี..ไปคุย ๆ กับช่าง โปรแกรมเมอร์ บ่อย ๆ สนุกดี แล้วนามาทดลองสอน ซ่อมจากเครื่องของเรา แล้วก็สอน
นักเรียนต่อ... นักเรียนทาได้ ช่วยคนรอบข้าง...ก็มีความสุขทั้งครูและนักเรียน...”
“...ไม่คิดมาก ช่วย ๆ กัน ใครอยากได้อะไร ถ้าช่วยได้ ช่วยเลย แผนการสอน...แจก ๆ กันไป แล้วเราทาใหม่ ปรับทุก
ครั้ง..ก็ดี..ยิ่งให้ ยิ่งได้ ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย...”
2) ความคิ ดสร้างสรรค์ นนการออกแบบกิจ กรรมการเรีย นการสอน สะท้ อนจากแผนการเรียนการสอนซึ่งเป็ น
นวัตกรรมอองคุณครู พิจารณาจากสาระ กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล แสดงกระบวนการที่สร้างความคิดนหม่ๆ ออกมา
ทางเลือกนหม่ การแก้ปัญหา แนวทางนหม่ๆ นนแบบที่แตกต่างกันไป
“…ครู มีเรื่องใหม่ ๆ กิจกรรมใหม่ ๆ คิดไปเรื่อย ๆ แล้วแชร์ ค่ะ ...ครูชอบให้เรา(เพื่อนร่วมงาน) คิดค่ะ ...แล้วสร้างขิ้น
งาน...ครูเขาก็มีงานใหม่ ๆ มาให้เราดู พาเราไป หรือแนะนา...พวกเราโชคดี...”
“...ผม / เรา...ปรั บ แผนฯ ทุ ก ครั้งครับ โดยเฉพาะกิ จ กรรม...แตกต่ างไปตามสถานการณ์ และเนื้ อ หา...การวั ด
ประเมินผล ก็เน้นที่ผลงานที่แปลกใหม่ หรือ ใช้งานได้จริง ช่วยแก้ปัญหา...เด็ก ๆ เขาทาได้นะครับ ถ้าเรากระตุ้น..”
“…วิทยาการคอมพิวเตอร์ เร็วมาก ถ้าสอนแบบเดิม ๆ ก็ ไม่ดีแน่...ก็ต้องคิดใหม่ หากแนวทางใหม่...ดีใจที่เด็ก ๆ
ตื่นเต้น ไปกับ เรา แทรกโน่น นี่นั่ น เช่น อะไรมาเราก็บู รณาการไป จึงไม่ใช่ภ าระ แทรกภาษาอังกฤษโดยเฉพาะคาศัพ ท์ ที่
เกี่ยวข้อง ใช้ข่าว ICT บ้าง...”
“...ส่วนตัว..สอนวิชานี้ มานาน...ชื่อวิชาจะกว้าง..แต่เปลี่ยนเนื้อหาตามพัฒนาการ ปรับกิจกรรมไม่เคยเหมือนเดิม
เพราะเราเน้นนักเรียน...และเราหมุนเวียนกันรับผิดชอบตามความถนัด ความชอบ และความสามารถ...ไม่เครียด มีปัญหามาให้
แก้ทุกวัน...”
3) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครู และ นักเรียน
“....เปิดโอกาสนห้ซักถาม...บางครั้งครูก็จะพูด อธิบาย สาธิต...เร็วไป นช้ภาษาที่นักเรียนไม่เอ้านจ...หรือเราไม่เอ้านจ
นักเรียน เราต้องสังเกตพฤติกรรม หน้าตานักเรียนจากชั้นเรียน หรือ การทางานกลุ่ม.. ห้องเรียนจะมีคาถาม จึงเป็นประเด็น ดู
เหมือน
4) การได้รับโอกาสจากผู้บริหารนนการพัฒนาตนเอง
“...ผู้บ ริหารโรงเรียน มี ส่วนมาก...บางยุคก็สนนจ บางยุคก็ไม่สนนจ แต่เราก็ ท า...บางทีลงทุ นเอง เอาอองมานห้
นักเรียน หยิบยืมมาจากเพื่อน ร้านค้า ...พัฒนาไป...”
“...เมื่อเราออไปอบรม..แรก ๆ ก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน แต่พอกลับมาโรงเรียน... ก็จะเชิญชวนผู้สนนจทั้งครู
และนักเรียน เพื่อน ๆ มาคุย และเปลี่ยนความรู้...จากกลุ่มเล็ก ๆ ตอนนี้อยายไประดับภาค ประเทศ และมีเว็บ...ได้รับการ
ยอมรับจาก สพฐ. ....โรงเรียนก็มีชื่อเสียง...ได้รับการสนับสนุน..”
“....แอ่งอันวิชาการ...นักเรียนอองเราเก่ง...เพราะเรามีอุปกรณ์ เครื่องมือพร้อม ผอ.ส่งเสริมครับ ทีมเราก็ได้
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน นักเรียนก็ต้องมาสอนเพื่อนด้วย...เราคงไม่ได้รับการพัฒนามาถึงอนาดนี้ ออบคุณ ผอ.จริง ๆๆ ...”
5) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
“...ปัญหามีไว้แก้..(หัวเราะ) ช่วงนี้กิจกรรมเยอะ เดียวก็ต้องติวอีก....ครูงานมาก...ส่วนนหญ่ก็สอนไม่ทัน ...เราก็
ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป บันทึกคลิปการสอนล่วงหน้า หรือบันทึกไว้แล้ว หาเวลาตัดต่อ ก็นห้โครงงานนักเรียนไปทา เอา
(นั กเรียน) ก็ได้ เรียนไปด้ วย ได้ งานไป ปลื้ม ...กันไป..(หั วเราะ) การแก้ ปัญ หา..นี่ ต้องอาศัยประสบการณ์ ไหวพริบ นนการ
แก้ปัญหา...ปัญหาระยะยาว...เราวางแผน ออกแบบ..ก็นาสื่อต่างๆ มาทากัน แทรกวิธีการลงไป... จึงกลายเป็นนวัตกรรม...ผมก็
มีนวัตกรรมจากปัญหาครับ...(สีหน้ามีความสุอ แต่ก็บ่นพึมพรา... อาชีพครู..ก็แก้กันไป...

192

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

2. กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสาเร็จ อองครูมืออาชีพ กรณีศึกษา ครูคอมพิวเตอร์ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ผลการสังเกตการสอน สัมภาษณ์ครูมืออาชีพสาอาคอมพิวเตอร์
ประเด็น
ครูมืออาชีพ
หมายเหตุ
1 2 3 4 5
1. หลักการ / แนวคิด การจัดการเรียนการสอน

1.1 ผู้เรียนเป็นหลัก / เป็นสาคัญ / เป็นฐาน
1.2 คานึงถึงความแตกต่างระหว่างผูเ้ รียน
1.3 เรียนรูจ้ าการปฏิบัติ
1.4 ทางานเป็นทีม / กลุ่ม / เพือ่ น – ผู้เชี่ยวชาญ
2. การเตรียมตัวเพื่อจัดการเรียนรู้































2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ / บริบท / สภาพแวดล้อม
2.2 วิเคราะห์หลักสูตร / เนือ้ หา / จุดประสงค์
2.3 วิเคราะห์ผเู้ รียน
2.4 วิเคราะห์สอื่ วิธีการ กิจกรรม
2.5 ออกแบบ จัดทาแผน / ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.6 ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2.7 ออกแบบ สร้าง และ ปรับ สื่อนหม่
2.8 ออกแบบ สร้างแบบทดสอบ แบบฝึกหัด














































3.1 สาธิต ปฏิบัติ
3.2 สร้างชิ้นงาน / โครงงาน
3.3 สถานการณ์จริง / สถานการณ์จาลอง
3.4 กรณีศกึ ษา




















-






3.5 ปัญหาเป็นฐาน / คิดแก้ปัญหา
3.6 วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3.7 รวบรวมแหล่งเรียนรู้







-



















































































ตามความสนนจ / ชมนิทรรศการ /ติดตามอ่าว
ซักถาม ทบทวน
















เปิดภาคเรียน สิ้นภาคเรียน

ความสามารถ ความสนนจ ความต้องการ

การเปลี่ยนแปลง ความพร้อม
การเปลี่ยนแปลง ความสนนจ ตลาด
ความสามารถ ความสนนจ ความต้องการ
ทุกครั้ง เพื่อนห้เหมาะสม
ด้วยตนเอง / ปรับจากอองตนเองทุกครั้ง
บูรณาการหลากหลายวิธี เทคนิค
สร้างเอง สืบค้นจากแหล่งต่าง ๆ

3. วิธีการ / กิจกรรม / เทคนิค

วิธีการ /กิจกรรม

เทคนิค
3.8 การส่งเสริม สนันสนุนร่วมกิจกรรมวิชาการ / สอนเสริม
3.9 การเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์กับการนาไปนช้
3.10 การส่งเสริมนห้แสวงหาความรู้ และ แบ่งปันประสบการณ์
3.11 การนช้คาถามกระตุน้ ความคิด ความสนนจ
3.12 การบูรณาการนวัตกรรมตามนโยบายและการเปลี่ยนแปลง
3.13 การชีแ้ จงวัตถุประสงค์ตอ่ ผู้เรียนทุกครั้ง
3.14 ติดตาม ประเมินผลทุกมิติ
3.15 การสร้างความเอ้านจนห้ตรงกัน ระบุเป้าหมายร่วมกัน
3.16 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนทั้งนนชั้นเรียน นอกชัน้ เรียน
3.17 การเล่าอ่าว เหตุการณ์ที่เกี่ยวอ้อง
3.18 การเสริมแรง ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ
3.19 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่ น รุ่นพี่ วิทยากร

เช่น STEM PBL การนช้ภาษาอังกฤษ

เน้นพัฒนาการ

การละเมิดลิอสิทธิ์ กฎหมาย
คะแนน แบบประเมินและนห้คะแนนตนเอง

4. การวัดและประเมินผล

นักเรียน
4.1 ก่อน / หลังเรียน
4.2 หลังเรียน (ทุกครั้ง – ตามนัดหมายหรืออ้อตกลง)
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4.3 แบบฝึกหัดนนชัน้ เรียน (เนือ้ หาสั้น ๆ )
4.4 ประเมินผลงาน ตามเกณฑ์ สภาพจริง
4.5 การสะสมคะแนนจากการปฏิบัติด้วยตนเอง – กลุ่ม





















แก้ปัญหาการไม่ส่งงาน การไม่สนนจเรียน





















เพื่อปรับแผน / วิจัย / ปรับตนเอง
จากผลงาน กิจกรรม






























ครู
4.6 ประเมินตนเองจากการจัดการเรียนรู้ - คลิปการสอน
4.7 เพื่อนช่วยสะท้อน
4.8 สอบถามความพึงพอนจอองนักเรียน
5. อื่น

ๆ วิธีการพัฒนาตนเองของครูมืออาชีพ

5.1 เรียนรูด้ ้วยตนเอง (ผ่านสื่อต่าง ๆ / ฝึกปฏิบัติ)
5.2 เอ้ารับการอบรมตามความสนนจ และ ตามนโยบายต้นสังกัด
5.3 อยายผล – เครืออ่าย – การเผยแพร่นวัตกรรม
5.4 แลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ ประสบการณ์ กับเพือ่ น
5.5 จัดทาวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

การยอมรับนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ไตร่ตรอง

เพื่อปรับปรุง และพัฒนาตนเอง

จากตาราง สามารถสรุปว่า ครูมืออาชีพ สาอาคอมพิวเตอร์ทุกคน 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนนสาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีหลักการ / แนวคิดนนศาสตร์การเรียนการสอน 2) เตรียมตัวเองทุกครั้งเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 3)นช้วิธีการ / จัดกิจกรรม ที่หลากหลาย และมีเทคนิค ลีลาเฉพาะตน หรือ ประยุกต์จากครูแกนนา ครูต้นแบบ
ทั้งไทยและต่างประเทศ 4) มีการวัดประเมินผลนักเรียน และประเมินตนเอง และ 5) มีวิธีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
ผู้วิจัยสรุปผลดังกล่าว และส่งผลกลับไปนห้ครูมืออาชีพ พิจารณาพร้อมนัดหมายสนทนาร่วมกัน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
พิจารณายืนยัน และรับรองผลการวิเคราะห์นั้นต่อไป
อภิปรายผล
ครูมืออาชีพสาอาคอมพิวเตอร์ทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นเป็นฐาน คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียนทั้งด้านความสามารถพื้นฐาน ความสนนจส่วนตัว ความต้องการนช้งาน ICT นนชีวิตประจาวัน การนาไปประยุกต์นช้เพื่อ
อาชีพ หรือมีเป้าหมายเพื่อศึกษาต่อนนระดับสูงอึ้น ด้วยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งรายบุคคลและกลุ่มร่วมกับเพื่อนและ
หรือผู้เชี่ยวชาญเทคนิค สอดคล้องกับศาสตร์วิชาชีพครู นโยบายอองต้นสังกัด และการเปลี่ยนแปลงอองสังคม (คุรุสภา, 2559)
ความสาเร็จและความก้าวหน้านนวิชาชีพครูอองครูคอมพิวเตอร์ทุกคนมาจากการเตรียมตัวเพื่อจัดการเรียนทุกครั้ง “การเตรียม
ตัวที่ดี ย่อมสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” แม้จะเป็นสาระเดิม โดยนห้เหตุผลว่า นักเรียนเปลี่ยนกลุ่ม แม้จะวิชาเดิม แต่ห้องเรียนไม่
เหมือนเดิมเพราะลักษณะหรือความต้องการย่อมแตกต่างกัน ก่อนการจัดการเรียนรู้ครูมืออาชีพทุกคนจะจัดทาแผน / ปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเป็นการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่หลักอองครูทุกคน คือ การจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนนห้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย (คุรุสภา, 2559) แต่จากการศึกษาสภาพครูไทยพบว่ามีเพียงร้อยละ 2.00 ที่จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเหตุหนึ่งที่ทานห้การศึกษาไทยประสบปัญหา (เกษทิพย์ ศุภวานิช, 2560) สาหรับครูมือ
อาชีพทุกคน จะวิเคราะห์ (1) สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางนนอนาคต บริบทที่เกี่ยวอ้อง (2) หลักสูตรเพื่อนาไปจัดการ
เนื้อหาและจุดประสงค์ (3) วิเคราะห์ผู้เรียน (4) วิเคราะห์สื่อ วิธีการ กิจกรรม (5) จัดทาแผน / ปรับแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (6) ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (7) ออกแบบ สร้าง และ ปรับ สื่อนหม่ (8) ออกแบบ สร้างแบบทดสอบ
แบบฝึกหัด กล่าวได้ว่า ครูมืออาชีพทุกคนได้นาหลักการ แนวคิด เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนมาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
“...การเรียนรู้คือกระบวนการที่ทาให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด ...” กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนนสาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อองครูมืออาชีพจะนช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อนห้นักเรียนมีพัฒนาการดีอึ้น ด้วยวิธีการ
สาธิต ปฏิบัติ โครงงาน การนช้สถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลอง กรณีศึกษา ปัญหาเป็นฐาน วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ และรวบรวมสื่อต่างๆ นนลักษณะแหล่งเรียนรู้ เมื่อพิจารณากิจกรรมดังกล่าว ตามแนวคิดออง Bloom (Bloom’s
Taxonomy) ที่ได้จาแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาจากพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานไว้ 3 ด้าน
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คือ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย นนด้านพุทธิพิสัยนั้น Bloom ได้จัดระดับความรู้จากระดับต่าไปสูง ไว้ 6 ระดับ และแนวคิด
ดังกล่าวได้ถูกนามาประยุกต์นห้เอ้ากับบริบทอองสังคมนนศตวรรษที่ 21 ด้านสติปัญญา มี 6 ระดับ คือ 1) ระดับความรู้ความจา 2) ระดับ
ความเอ้านจ 3) ระดับการนาไปนช้ 4) ระดับการวิเคราะห์ 5) ระดับประเมินผล และ 6) ระดับสร้างสรรค์ ซึ่งวิธีการจัดการเรียนการสอน
อองครูมืออาชีพอ้างต้น จัดได้ว่าเป็นระดับความรู้อั้นสูง คือ ระดับสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรมอองครูมืออาชีพทุกคน จะมีเทคนิค
อองแต่ละบุคคลเพื่อกระตุ้นความคิดนักเรียนอองตน เช่น การส่งเสริม สนันสนุนร่วมกิจกรรมวิชาการ / สอนเสริม การเชื่อมโยงความรู้
ประสบการณ์กับการนาไปนช้งาน การส่งเสริมนห้แสวงหาความรู้ และ แบ่งปันประสบการณ์ การนช้คาถามกระตุ้นความคิด ความสนนจ
การบูรณาการนวัตกรรมตามนโยบายและการเปลี่ยนแปลง การชี้แจงวัตถุประสงค์ต่อผู้เรียนทุกครั้ง เป็นต้น จึงเป็ นห้องเรียนที่ส่งเสริม
การเรียนอย่างแท้จริง
ด้านการวัดและประเมินผลอองครูมืออาชีพนั้น จะเป็นไปตามแบบแผนคือ ก่อนและหลังเรียน ระหว่างเรียนทุกครั้งหรือตาม
นัดหมายนนลักษณะแบบทดสอบ แบบฝึกหัดสั้น และจากผลงาน โดยประเมินตามเกณฑ์ หรือ ตามสภาพจริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนานักเรียนนห้มีการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์อองการจัดการจัดการศึกษา และช่วยนห้ตนเองได้แนวทางปรับปรุงการสอน และ
ตัดสินผลการเรีย นโดยสรุปจากอ้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ร่วมกั น และนัก เรียนทุก คนรับรู้ มีครูมืออาชีพบางท่านนช้วิธีการนห้
นักเรียนสะสมคะแนนจากการปฏิบัติด้วยตนเองและกลุ่ม จึงเป็นวิธีการส่งเสริมการเรียน ยอมรับผล และช่วยนห้นักเรียนมีความพยายาม
เรียนมากอึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจิตวิทยาและพฤติกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ ครูมืออาชีพทุกท่านจะประเมินการสอนอองตนเองทุกครั้ง
รวมถึงการสอบถามความพึงพอนจอองนักเรียน นับว่าเป็นวิธีการอันสาคัญอองความเป็นครู ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพครู สถานศึกษาและต้นสังกัด ควรจัดสถานการณ์ หรือเวทีนห้ครูมืออาชีพได้ถ่ายทอด แบ่งปัน
ประสบการณ์ ความสาเร็จที่เกิดอึ้นนนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอองครูมืออาชีพ นนบริบท สานักคณะกรรมการการศึกษาอั้น
พื้นฐาน ร่วมกับครูคนอื่น ๆ ต่อไป จึงสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาครูอองรัฐบาลที่กาหนดนห้ครูประจาการทุกคนต้องพัฒนาตัวเอง
นนลักษณะกลุ่มแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ที่มีกิจกรรมและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูนหม่ กับครูมืออาชีพต่อไป สานัก
คณะกรรมการการศึกษาอั้นพื้นฐานได้แนวทางพัฒนาครูคอมพิ วเตอร์นนการจัดการเรียนการสอน แต่มีคาถามที่น่าสนนจว่าลักษณะออง
กิจกรรมนั้นควรมีลักษณะอย่างไร มีปัจจัยนดที่เกี่ยวอ้องบ้าง ดังนั้นควรมีการศึกษาต่อไปเรื่องลักษณะกิจกรรม วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างครูมืออาชีพกับครูประจาการ ครูฝึกหัด ครูนหม่ และนิสิตครู
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยออออบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และออบพระคุณครูมืออาชีพ
ทั้ง 5 ท่าน ผู้เป็นต้นแบบอองครูคอมพิวเตอร์ และนห้ความสาคัญต่อวิชาชีพครู พร้อมกับ ถ่ายทอดบทเรียนอันมีคุณค่าเพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษา
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บทความวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ภาษาในคอลัมน์ “องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึก ษาภาษาในคอลัมน์ องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรมของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ด้วยการวิเคราะห์ก ารใช้ภาษาผลการศึกษาพบว่า ใน
คอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีงานเขียนจาแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลักษณะการใช้คาและสานวน
ประเภทการใช้คา คือ คาราชาศัพท์ คาย่อ คาภาษาต่างประเทศ คาประสม คาสแลง ประเภทการใช้คาพบว่า มีการใช้ภาษาที่ต้องการให้
ผู้อ่านเกิดความรู้และความเข้าใจในด้านวิชาการ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ลักษณะเป็นการเขียนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และ
สามารถอธิบายเรื่องราวหรือข้อความได้อย่างละเอียดทาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน ด้านประเภทการใช้สานวน พบการใช้สานวนเก่า และ
การใช้สานวนใหม่ ประเภทการใช้สานวนเก่ า พบว่า เป็นข้อความหรือถ้อยคาที่กล่าวสืบต่อกั นมาตั้งแต่รุ่นอดีตจนถึงปัจ จุบัน และ
ประเภทการใช้สานวนใหม่ พบว่า ข้อความหรือถ้อยคาเหล่านั้ นเป็นถ้อยคาที่สร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อสื่อความหมายชี้เฉพาะ และไม่เคย
ปรากฏมาก่ อน การวิเคราะห์ภ าษาในคอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒ นธรรม ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จากผลการศึก ษาชี้ให้เห็นว่า
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่นาเสนอเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เป็ นความรู้ในด้านสาระความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม
สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน และบทความการศึกษาโดยใช้
ภาษาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมุ่งหมายให้ข้อมูลข่าวสารของเหตุการณ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
เป็นสื่อกลางในการนาเสนอข่าวสารได้อย่างเป็นประโยชน์ เสนอสารด้วยความรู้และความเข้าใจ และตระหนักถึงผู้อ่านเป็นสาคัญ
คาสาคัญ : ภาษาไทย การใช้คา สานวน คอลัมน์ หนังสือพิมพ์
Abstract
Research study Language Analysis in Columns "Language Knowledge-Culture" in Daily News Newspaper.
This research has purpose to study the language in this column by analysis the usage of language. Indicated that
in this column there are two types of writings: word and idiom. The usage of words is an abbreviation, slang,
transliteration, Characteristic of word usage is was found that the language used to provide readers with academic
knowledge, language, culture and society. It write to promote good understanding and the words can explain the
story thoroughly to understand. The usage of idioms found that this column use both the old and new
idioms. The usage of old idioms is a continuation of the past, the idioms use since the past and use until in the
present. In the other hand, the usage of new idioms; is a new creation to convey meaning and it never appears
that it has been used before. The study of language analysis in this research shows that Daily News Newspapers is
a daily newspaper that presents stories and events that are knowledgeable in the subject matter of language and
culture both Thai and Asian, and language and culture Knowledge in various fields of the Royal Academy. There is
study articles that use a particular language of printed matter. The purpose of the news is give the useful medium
for presenting the news to educate readers and readers is the first priority to think.
Keywords : Thai language, idioms, newspaper, columns
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บทนา
หนังสือพิมพ์รายวันนับเป็นสื่อสารมวลชนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากหนังสือพิมพ์รายวัน
มีราคาที่ไม่สูง รวมทั้งสามารถหาซื้อได้ง่าย นาเสนอข่าวสารรวดเร็วทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้ข้อมูล ความรู้ในด้านต่างๆ
เช่น การศึกษา การเกษตร เศรษฐกิจ กีฬา ความบันเทิง และด้านอื่นๆ อีกมาก กลุ่มคนกลุ่มใหญ่จึงมักใช้หนังสือพิมพ์ร ายวัน
ในการรับข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ เป็นประจา
หากเปรียบหนังสือพิมพ์เป็นเสมือนสิ่งใด อาจเปรียบได้กับห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม
รวมถึงเรื่องราวต่างๆ อย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงทาหน้าที่ให้ความรู้ ความคิดเห็นในด้านการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้อ่านและสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข่าวและนาเสนอเกร็ดความรู้ต่างๆ ทาให้สามารถกล่าวได้ว่า งานเขียนที่
ปรากฏในหนังสือพิมพ์ต้องการเสนอให้ผู้อ่านเกิดความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆ รวมถึงด้านวิชาการ ภาษา สังคมและ
วัฒนธรรม โดยมี ลักษณะเป็นการเขียนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และสามารถอธิบายเรื่องราวหรือข้อความได้อย่าง
ละเอียดทาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน
คอลัมน์ ในหน้าหนังสือพิมพ์ เป็น ที่นิยมกันแพร่หลายในระหว่างหนังสือพิมพ์ ทั่วไป นอกจากการให้ข่าวสารและ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา หนังสือพิมพ์ยังได้ตอบสนองความต้องการของผู้อ่านโดยการเสนอคอลัมน์ในประเภท
ต่างๆ ทั้ งคอลัมน์ป ระจาและไม่ประจา หนังสือพิมพ์ให้โ อกาสทั้งผู้อ่านและผู้เขียนคอลัมน์แสดงความคิดเห็นของตนและ
ทรรศนะ ความรู้และความคิดเห็นในด้านต่างๆ (ดรุณี หิรัญรักษ์, ๒๕๒๙) โดยในหนังสือพิมพ์นั้น อาจมีภาษาไทย ทีใ่ ช้ในการ
นาเสนอข่าวจากหนังสือพิมพ์เปลี่ยนแปลงจากภาษามาตรฐานราชการอยู่พอสมควร หรืออาจกล่าวได้ว่า ภาษาในหนังสือพิมพ์
มีลักษณะเฉพาะ ทาให้ไวยากรณ์ของภาษาไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ การใช้ภาษาไทยในหนังสือพิมพ์จะ
แตกต่างจากภาษาที่ใช้ในหนังสือประเภทวิชาการหรือเอกสารหนังสือประเภทอื่นๆ เนื่องจากภาษาของหนังสือพิมพ์ต้องการให้
ผู้อ่านสะดุดตา อาจมีการใช้ภาษาที่เรียกร้องความสนใจ มีลักษณะเป็นการขายข่าวเพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านสร้างภาพตามการ
ดึงดูดใจของผู้ผลิต โดยให้เปรียบเสมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ ภาษาในการเขียนพาดหัวเหมือนกับการเขียนข่าว ดังนั้นภาษา
หนังสือพิมพ์ในแต่ละคอลัมน์จึงมีความแตกต่างกันไปตามลัก ษณะและความสาคัญของเนื้อหาข่าวนั้นๆ คอลัมน์องค์ความรู้
ภาษา-วัฒนธรรมของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นับเป็นคอลัมน์หนึ่งที่เสนอข่าวเรื่องราวการศึกษา ในด้านต่างๆให้ผู้อ่านทราบถึง
ความสาคัญ ได้ใจความและเข้าใจง่าย ได้รับความนิยมจากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่ วไปมากเป็นส่วนหนึ่ง
และที่สาคัญในแต่ละฉบับในคอลัมน์นี้จะไม่ใช่เรื่องเดียว เช่น ความรู้ด้านภาษาไทย ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านคา
ราชาศัพ ท์ ความรู้รอบตัวทั่วไป เป็นต้น จึงสามารถให้ผู้อ่านรู้ว่าการศึกษานั้นมีประเด็นสาคัญๆ ที่หลายหลายเหมาะแก่
การศึกษาค้นคว้า
บทความนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วิเคราะห์ ลั ก ษณะการใช้ ภ าษา และส านวนของหนั งสื อพิ ม พ์ เดลินิ วส์ ในคอลัม น์
องค์ความรู้ภ าษา-วัฒ นธรรม ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑ เป็น บทความในหน้ าการศึกษาของ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เสนอด้านสาระความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน
และบทความด้านการศึกษาต่างๆ ทั้งยังเล็งเห็นความสาคัญ ในสิ่งที่ได้รับจากการอ่านหนังสือพิ มพ์เพื่อนาไปสู่การพัฒ นา
ทางด้านความคิดด้านการศึกษา ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อ เป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ได้เป็นอย่างดีต่อไป
ในอนาคต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาลักษณะภาษาในคอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรมของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
๒. เพื่อศึกษาสานวนในคอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรมของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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วิธดี าเนินการวิจัย
นาเสนองานวิจัยแบบการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาลักษณะภาษาของคอลัมน์ "องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม" โดยเผยแพร่
ทุกวันจันทร์-ถึงศุกร์ ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในหน้าการศึกษาจาแนกเป็น
๑. วันจันทร์-อังคาร นาเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
๒. วันพุธ-ศุกร์ นาเสนอองค์ความรู้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยราชบัณฑิตยสถาน
มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๑. เตรียมการวางแผน
๒. ศึกษาหาข้อมูล
๓. รวบรวมข้อมูล วรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๔. เตรียมเอกสารและข้อมูล
๕. เก็บข้อมูล
๖. ร่างข้อมูลที่ได้รับ
๗. รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล
ผลการวิจัย
ลักษณะภาษาในคอลัมน์ "องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม" หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม คือ คอลัมน์ที่รวบรวมเกร็ดความรู้ด้านบทความในหน้าการศึกษาของหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ เสนอด้านสาระความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม และบทความด้านการศึกษาต่างๆ รวมทั้งความรู้ที่เป็นประเด็นสาคัญ
โดยนาเอาสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความสาคัญในด้านการศึกษาในปัจจุบัน เรียบเรียงให้ได้ใจความและเข้าใจง่าย โดยได้รับความ
นิยมจากประชาชน ที่สาคัญในแต่ละฉบับนั้น จะมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน เช่น คาราชาศัพท์
เพลงชาติของประเทศต่างๆ คาเรียกชื่อ ภาพไทย นวัตกรรมการเรียนรู้ ในด้านภาษา ชนเผ่าต่างๆ ประเทศไทย พระเครื่อง
มาตรฐานและคุณภาพต่างๆ ในด้านวัฒนธรรม เป็นต้น โดยในบทความนี้เสนอในด้าน การใช้คา และการใช้สานวนที่ปรากฏใน
คอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม
ตอนที่ ๑ การใช้คา
คาในภาษาไทยเป็น ภาษาที่สื่อออกมาแล้ว ได้ความหมาย ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางภาษาที่ สาคัญ ที่สุดในการ
สื่อสาร แต่ก็สามารถใช้คาเพียงคาเดียวเพื่อสื่อสารได้ โดยคาเป็นหน่วยย่อยในภาษาที่สาคัญที่สุดในการสื่อสาร สามารถใช้คา
เพียงคาเดียวในการสื่อสารได้ คาเป็นหน่วยย่อยในภาษาที่มีความหมายเป็นองค์ประกอบอยู่ ด้วย โดยหน่วยคาแต่ละหน่วยคา
มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ดังนี้
๑. คาราชาศัพท์ ตามรูปศัพท์ คือ ถ้อยคาที่ใช้สาหรับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงค์ พระภิกษุ โดยเป็นคาที่
สุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ซึ่งผู้ที่ต้องใช้คาราขาศัพท์ด้วย คือ พระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงค์ พระภิกษุ ขุนนาง โดยคาราชาศัพท์นั้นมาจากภาษาเขมร ภาษาบาลี-สันสกฤต และคาที่สร้างขึ้น เป็นต้น
“กล่อมพระบรรทม คือ การบรรเลงสาหรับกล่ อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าในพระราชพิธีขึ้น พระอู่
โดยเฉพาะ ประกอบด้วยพราหมณ์ ไกวบัณเฑาะห์ พนักงานขับร้อง และพนักงานสีซอสามสาย ทาหน้าที่ขับร้องและบรรเลง
เพลงชุดกล่อมพระบรรทม
สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์ ฉบับราชบัณฑิตสภา พิมพ์ครั้งที่ ๓ อธิบายว่า การกล่อม
พระบรรทมมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา ครั้งล่วงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ดังที่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ในเรื่องวิจารณ์เห่ช้างลูกหลวง...”
(เดลินิวส์, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
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กล่อมพระบรรทม คือ
กล่อมนอน
พระอู่
คือ
เปลนอน สาหรับเด็กแรกเกิด
ไกวบัณเฑาะว์
คือ
กลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีหลักอยู่ตอนบน ผูกตุ้มห้อยลงมาทาง
หน้ากลอง ใช้ไกวให้ตุ้มแกว่งกระทบหน้ากลองทั้ง ๒ ข้าง
จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ กล่อมพระบรรทม เป็นการกล่อมเพื่อนอน พระอู่ ให้ความหมายว่า เปลนอน สาหรับเด็ก
แรกเกิด และไกวบัณเฑาะว์ คือ กลองสองหน้า จากบทความนี้กล่าวถึงการบรรเลงเพลงเพื่อกล่อมให้เด็กแรกเกิดได้น อนหลับ
พักผ่อนโดยมีการไกวกลองสองหน้า เพื่อให้หลับสบายขึ้น ในการนี้เพลงที่บรรเลงใช้ท่ วงทานองของการขับลานาไว้ว่าเป็น
ทานองสรภั ญ ญะใหญ่ หรือ ที่ เรียกว่า บทสวดมนต์ นอกจากการกล่ อ มนอนในพระราชพิ ธีแล้ ว ยั งมี ช่วงนอกพระราชพิ ธี
ประกอบด้วยเพลงช้าลูกหลวง พร้อมด้วยซอสามสาย สรภัญญะใหญ่ ต่อด้วยเพลงพัดชาหรือเพลงคาหวาน เป็นต้น
“สั ง ฆราช เป็ น ชื่ อ ต าแหน่ ง พระมหาเถระผู้ ป กครองคณะสงฆ์ ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงสถาปนาขึ้ น
สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า ในสมัยสุโขทัย สังฆราช หมายถึง ตาแหน่งพระมหาเถระผู้เป็นสังฆนายก คือ
ผู้เป็นเจ้าคณะใหญ่ของแต่ละคณะ ซึ่งมีมากกว่าองค์เดียว ทั้งนี้ เป็นไปตามลักษณะการปกครองของบ้านเมือง...”
(เดลินิวส์, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐)
สังฆราช หมายถึง ตาแหน่งพระมหาเถระผู้ปกครองคณะสงฆ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาขึ้น
จากการศึ กษาพบว่า ในปั จจุบั นยังมีก ารด ารงต าแหน่ งนี้ของพระสงฆ์ผู้ซึ่ งเป็ นพระมหาเถระที่ มี หน้ าที่ ป กครอง
พระสงฆ์ โดยในสมัยก่อน คือ ในสมัยสุโขทัยนั้น สังฆราชผู้เป็นเจ้าคณะใหญ่ของแต่ละคณะ มีมากกว่าองค์เดียว ทั้งนี้ เป็นไป
ตามลักษณะการปกครองบ้านเมือง และในสมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน คา สังฆราช มีความหมายตรงกับบทนิยามในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ว่า “ตาแหน่งพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่ในสังฆมณฑล” ส่วนที่เรียกว่า “สังฆปรินายก”
หรือ “สกลมหาสังฆปรินายก” คือ ประมุขของสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร
คาย่อ หรือการกร่อนคา เป็นการใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคาเป็นตัวย่อ โดยถ้าเป็นคาคาเดียวให้ใช้ตัวย่อ
ตัวเดียว แม้คานั้นจะมีหลายพยางค์ คาย่อส่วนใหญ่แล้วไม่ควรมีสระ ยกเว้นคาที่เคยใช้มาก่อน เช่น
“พระเครื่อง ย่อมาจาก พระเครื่องราง นอกจากมีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า พระพุทธรูปองค์เล็กๆ ที่นับถือว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตรายแล้ว ในพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ยังมีคาอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องอีกด้วย...”
(เดลินิวส์, ๓ มกราคม ๒๕๖๑)
พระเครื่อง
ย่อมาจาก
พระเครื่องราง
จากตั ว อย่ า งนี้ พระเครื่ อ ง ย่ อ มาจากพระเครื่ อ งราง นอกจากนอกจากมี ค วามหมายตามพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วนั้น ยังมีคาอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องราง ว่า พระเครื่อง เป็นพระพุทธรูปขนาด
เล็กที่สร้างขึ้นตามความนิยมของบุคคลที่เชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เมตตามหานิยม เช่น แคล้วคลาด อยู่ ยงคงกระพัน
นาโชค พระเครื่องนั้นนอกจากมีกรรมวิธีในการสร้างเช่นเดียวกับพระพิมพ์แล้ว ต่อมาภายหลังก็มีเกจิอาจารย์บางรูปได้สร้าง
พระเครื่องขึ้นโดยใช้เนื้อดินผสมกับสิ่งต่างๆ ที่เชื่อว่าเป็นมงคล เช่น จีวร ชานหมาก ดอกมะลิแห้ง ว่าน เส้นผม เป็นต้น
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คาภาษาต่างประเทศ ในแต่ละชาติมีการติดต่อสัมพันธ์กันทาให้มีการยืมภาษาอื่นมาใช้ ไม่มีภาษาใดในโลกที่ไม่มีคา
ในภาษาอื่นมาปะปน การนาคาหรือลักษณะทางภาษาของอีกภาษาเข้าไปใช้ในภาษาของตนย่อมเกิดขึ้น เมื่อคนต่างภาษากัน
ต้องทาการติดต่อหรือมีความสัมพันธ์กันเป็นระยะเวลานานก็มีคายืมภาษาเกิดขึ้น การยืมคือการที่ภาษาหนึ่งนาเอาคา หรือ
ลักษณะทางภาษาอีกภาษาหนึ่งเข้าไปใช้ในภาษาของตนเอง ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ก็ปรากฏคายืมมาจากภาษา
บาลี สันสกฤตและเขมรเข้ามา ปะปนอยู่มากมาย ดังตัวอย่างนี้
“คาว่า กะเหรี่ยง ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ชื่อชนชาวเขาเผ่า หนึ่ง
ปกติอาศัยอยู่ทางพรมแดนทิศตะวันตกของประเทศไทย โซ่ หรือ ยาง ก็เรียก ส่วนหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๕ ให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับกะเหรี่ยงว่า กะเหรี่ยง (Karen) แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ หลาย
กลุ่ม ได้แก่ กะเหรี่ยงสะกอ กะเหรี่ยงโป กะเหรี่ยงคะยา และกะเหรี่ยงตองสู...”
(เดลินิวส์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
กะเหรี่ยง คือ ชื่อชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง อาศัยอยู่ทางพรมแดนทิศตะวันตกของไทย
กะเหรี่ยง อีกหนึ่งความหมาย คือ ไม้ผลัดใบ ทุกส่วนมียางสีขาว ปลายกิ่งมีหูใบม้วนหุ้มยอด มีรอยแผลใบ
และรอยแผลหูใบอย่างชัดเจน
จากตัวอย่างนี้ ให้ความหมายของคาว่ากะเหรี่ยงมี ๒ ความหมาย ความหมายแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน เป็นชื่อ
ชาวเขาเผ่าหนึ่ง อยู่ทางพรมแดนทิศตะวันตกของประเทศไทย และอาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ หลายกลุ่ม รวมถึงกะเหรี่ยงกะยัน
ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ผู้หญิงจะใส่ห่วงทองเหลืองเป็นชั้นๆ ที่คอ จนทาให้คอยืดยาวขึ้น จนได้สมญาว่ากะเหรี่ยงคอยาว
คนไทยเรียกชนเผ่าของกะเหรี่ยงอีก ชื่อ หนึ่งว่า ยาง โดยเรีย กกะเหรี่ยงสะกอว่า “ยางขาว” และเรีย กกะเหรี่ยงคะยาว่า
“ยางแดง” ตามสีของเสื้อผ้าที่นิยมสวมใส่ และคาว่ากะเหรี่ยงยังมีความหมายอื่นที่เป็นชื่อพรรณไม้อีกด้วย ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่มี
เขตการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยทางเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ พบขึ้นในป่าเบญจพรรณที่
สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ ๖๐๐ เมตร ในต่างประเทศพบที่ภูมิภาคอินโดจีน มีชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันตามภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย เช่น ขางขาว (ลาปาง) ไทร (สระบุรี) และระเวีย (เขมร-จันทบุรี) เป็นต้น
คาประสม เป็นการนาคาตั้งแต่ ๒ คาขึ้นไปและเป็นคาที่มีความหมายต่างกันมาประสมกันเป็นคาใหม่ โดยใช้คาที่มี
ลักษณะเด่นเป็นคาหลักหรือคาตั้ง ความหมายสาคัญอยู่ที่คาต้นคาตามเป็นส่วนขยาย แต่ละคาไม่มีความหมายคล้ายกัน คาที่
เกิ ดขึ้น ใหม่ มีความหมายใหม่ต ามเค้าของคาเดิ ม แต่ บางที ใช้ค าที่ มีน้ าหนั กความหมายเท่ าๆ กัน มาประสมกัน ท าให้เกิ ด
อุปมาอุปไมยขึ้น (ดิเรกชัย มหัทธนะสิน, ม.ป.ป.: ๙๓) ดังตัวอย่าง
“เพลงชาติไทย ตอนที่ ๔ ผลการประกวดการแต่งเนื้อร้อง เพลงชาติไทยปรากฏว่าเนื้อร้องของพันเอก
หลวงสารานุประพันธุ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ซึ่งส่งประกวดในนามกองทัพบกได้รับรางวัลชนะเลิศ รับบาลไทยจึงได้ประกาศ
รับรองให้ใช้เป็นเนื้อร้องเพลงชาติไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒...”
(เดลินิวส์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
คาว่า “ชาติไทย” เป็นคาประสม ที่เกิดจากคาว่า “ชาติ” หมายถึง การเกิด กาเนิด เหล่ากอ เทือกเถา เผ่าพันธุ์
ประเทศ ชนิด จาพวก (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔) และ “ไทย” หมายถึง ชื่อประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทย
บ้านนอก ที่ เกี่ยวกับประเทศไทย (ราชบัณ ฑิตยสถาน, ๒๕๕๔) มาประสมกันทาให้ เกิดความหมายใหม่ ว่า ความเป็น ไทย
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย เป็นต้น
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คาสแลง หรือ คาคะนอง คือ ถ้อยคาหรือสานวนที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกัน
ว่าถูกต้องตามหลักภาษา คาสแลงจัดอยู่ในพวกภาษาพูดหรือภาษาปาก ใช้ในทางราชการไม่ได้ เป็นที่นิยมใช้ทั่วไปในระยะเวลา
หนึ่งเท่านั้น เมื่อหมดความนิยมก็จะเกิดคาขึ้นมาใหม่ ดังตัวอย่างนี้
“...สแลงเป็นคาข้อความภาษาปากที่สร้างขึ้นใหม่ในภาษา ซึ่งมีทั้งที่เป็นคาไทย เช่น จ๊าบ อึ๋ม วีน วี๊ด และ
คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น โอเค (หมายถึง ยอม หรือรับข้อเสนอ) เบรก (หมายถึง ยับยั้งผู้อื่นไม่ให้ทาบางสิ่งบางอย่าง)
ซิ่ง (มาจาก racing หมายถึง ขับรถเร็วหรือขับรถแข่ง) หรืออาจเป็นคาที่มาจากคาในภาษาปรกติโดยนามาใช้ในความหมาย
ใหม่ก็ได้ เช่น ฟัน ชักดาบ เลีย ฟัด เดือด พัง เพียบ ฉุน”
(เดลินิวส์, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑)
คาสแลง ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบายไว้ว่า “สแลงเป็นถ้อยคาหรือสานวนที่ใช้เข้าใจ
กันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องแล้ว ...” โดยในตัวอย่างนี้คาสแลงเป็นคาที่ใช้ในภาษา
ปรกติแต่นามาใช้ในความหมายใหม่ เช่นเดียวกับภาษาสื่อสารมวลชนมักใช้คาสแลงในความหมายแตกต่างกันไป ดังตัวอย่างนี้
คาว่า ฟัน หมายถึง ทาร้ายด้วยวาจา ตัดสิทธิ์ คาว่า ชักดาบ หมายถึง หนี ไม่ชาระเงิน ไม่ชาระความ หรือหนีการ
กระทาบางอย่าง คาว่า เลีย หมายถึง ประจบสอพลอ คาว่า ฟัด หมายถึง คู่กัด มีปากเสียง และเดือด คือ ใช้อารมณ์ตัดสิน
ปัญหา โมโห โกรธ เป็นต้น
จากการศึกษาเรื่องการใช้คาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น แม้มีการใช้ภาษาเฉพาะของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย
และกระจายวงกว้างไปในวงสังคม แต่ในคอลัมน์นี้ก็ยังมีประโยชน์และสามารถให้ความรู้ทางด้านการศึกษาในด้านต่างๆ อย่าง
แพร่หลายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการในด้านการศึกษาต่อไป

ที่มา : ตัวอย่างคอลัมน์องค์ความรูภ้ าษา-วัฒนธรรมของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยราชบัณฑิตยสถาน
ตอนที่ ๒ การใช้สานวน
สานวนเป็ น การใช้ถ้อยคาที่มี ความหมายไม่ ตรงตัว ต้องมีก ารตี ความจึงสามารถเข้าใจได้ ส านวนจะครอบคลุ ม
ทั้งคาพังเพยและสุภาษิตหรือภาษิต รวมทั้งคาเปรียบต่างๆ ด้วย โดยสานวนที่กล่าวถึงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ที่ผู้ศึกษายกมา
นั้น แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การใช้สานวนเก่า และการใช้สานวนใหม่
การใช้สานวนเก่า คือ ถ้อยคาหรือข้อความที่ปรากฏและกล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว เช่น
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“ชั่วหม้อข้าวเดือด เป็นสานวนที่หมายถึง ระยะเวลาประมาณ ๒๐-๓๐ นาที มีที่มาจากระยะเวลาที่ตั้ง
หม้อข้าวจนเดือด หนังสือภาษาไทย ชุดคาไทย ของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต ประเภทวิชา
วรรณศิลป์ สานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา...”
(เดลินิวส์, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)
ชั่วหม้อข้าวเดือด หมายถึง ระยะเวลาประมาณ ๒๐-๓๐ นาที (มาจากระยะเวลาที่ตั้งหม้อข้าวจนเดือด)
(ภาษิต คาพังเพย สานวนไทย, ๒๕๕๘)
จากการศึกษาพบว่าการใช้สานวนเก่าในคอลัมน์นี้ ส่วนใหญ่พบสานวนที่เกิดขึ้นนานแล้ว เช่น คาว่า “ชั่วหม้อข้าว
เดือด” ทีภ่ าษิต คาพังเพย สานวนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานราชบัณฑิตยสภา ให้ความหมายไว้ว่า ระยะเวลาประมาณ ๒๐๓๐ นาที (มาจากระยะเวลาที่ตั้งหม้อข้าวจนเดือด) โดยคาว่ าชั่ว ไม่ได้หมายถึง เลว ทราม แต่เพียงอย่างเดียว ในที่นี้เป็น
ความหมายเกี่ยวกับข้าว ซึ่งคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก การหุงข้าวจึงเป็นสิ่งที่คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงไทยแต่ก่อน
เรียนรู้กันทุกคน วิธีหุงข้าวนั้นต้องนาข้าวมาล้างเอาฝุ่นและราข้าวออก เรียกว่า ซาวข้าว แล้วใส่น้าให้มากพอควร ยกหม้อขึ้นตั้ง
ไฟ เมื่ อเดื อดแล้วต้องคนสักครั้งหนึ่งหรือ ๒ ครั้ง ไม่ให้เมล็ด ข้าวติดกัน และเคี่ยวไปจนข้าวสุกเกือบทั่วจึงรินน้าข้าวออก
เรียกว่า เช็ด เมื่อน้าข้าวไหลออกมาหมดเรียกว่า ข้าวสะเด็ดน้า แล้วก็นาหม้อข้าวมาตั้งเอียงๆ บนไฟอ่ อนๆ หมุนหม้อข้าว
บ่อยๆ ข้าวร้อนระอุทั่วทั้งหม้อ เรียกว่า ดง ระยะเวลาที่ตั้งข้าวจนข้าวเดือดนานประมาณ ๒๐-๓๐ นาที เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง
คนสมัยก่อนมากาหนดเป็นช่วงเวลา เช่น เราเดินไปชั่วหม้อข้าวเดือดก็พบหมู่บ้านหนึ่ง หรือ เขานั่งคุยอยู่สักชั่วหม้อข้าวเดือด
นั่นแหล่ะถึงได้ไปบ้านกานัน เป็นต้น จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ ทาให้ภาพจากความหมายสานวนนี้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การใช้สานวนใหม่ คือ ถ้อยคาหรือข้อความที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน มักเป็นถ้อยคาหรือข้อความที่สร้างขึ้นมาใหม่
ใช้เพื่อสื่อความหมายเฉพาะ อาจเป็นคาเดียวก็ได้ ดังตัวอย่าง
“...ชั่วช้างปรบหู หมายถึง ระยะเวลาเท่ากับที่ช้างปรบหู ซึ่งเป็นเวลาสั้นมาก มักใช้เข้าคู่กับ งูแลบลิ้น เป็น
ชั่วช้างปรบหูงูแลบลิ้น
ชั่วนกเขาเหิน หมายถึง ระยะความสูงที่นกเขาบินขึ้นไปถึงได้ เช่น พระปฐมเจดีย์สูงชั่วนกเขาเหิน...”
(เดลินิวส์, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)
จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่า เป็นสานวนที่เกิดขึ้นใหม่ ส่วนมากเป็นสานวนที่ใช้ในวงการสื่อมวลชน
ดังค าว่า “ชั่ วช้ างปรบหู ” หมายถึ งระยะเวลาที่ สั้น มาก รวดเร็ว ทั น ใจ และค าว่า “ชั่ วนกเขาเหิ น ” กล่าวถึง สู งระดั บ ที่
นกเขาบินอยู่บนท้องฟ้า
จากการศึกษาคอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม โดยราชบัณฑิตยสถานนี้ อาจมองได้ว่ายังมีการใช้ภาษาไทยใน
สื่อมวลชนร่วมด้วย เนื่องจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน ที่คนทั่วไปมักอ่าน แต่จุดมุ่งหมายที่สาคัญของ
คอลัมน์นี้ยังกล่าวถึงความรู้ทางด้านการศึกษาในศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ เป็นสาคัญ โดยมีลักษณะแตกต่างกันตามเรื่องราว
รวมถึงการใช้สานวนทั้งสานวนเก่าและสานวนใหม่นั้น มีการใช้สานวนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของผู้อ่านในการสร้างสรรค์
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการใช้สานวนเก่านั้นจะนิยมใช้สานวนที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย กับการใช้สานวนที่สร้างขึ้นใหม่ที่เป็น
การสรรสร้างคาขึ้นมาใหม่เพื่อความรู้และความเข้าใจในการรับสารของผู้อ่าน
อภิปรายผล
การศึกษาลักษณะของการใช้ภาษาในคอลัมน์ต่างๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์มีความหลากหลายตามเอกลักษณ์ ของ
คอลัมน์ที่มุ่งผลการตอบรับที่แตกต่างกัน ในคอลัมน์ องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม มุ่งแสดงผลการศึกษาในด้านต่างๆ ที่ให้
ความรู้ ความเข้าใจ และความเข้าใจที่ตรงกัน ให้ความรู้ในด้านลักษณะภาษาเรื่องการใช้คาชนิดต่างๆ และสานวนที่เกิดขึ้นทั้ง
สานวนเก่าและสานวนใหม่ โดยอาจนาข้อมูลจากผลการศึกษานี้ ไปปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่ใช้คอลัมน์ใน
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หนังสือพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อไป ผู้สนใจสามารถนาคอลัมน์ด้านการศึกษาต่างๆ ในหนังสือพิมพ์อื่นมาศึกษา เช่น
หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทั้งนี้ อาจทาให้เห็นการใช้ภาษา สานวน ในลักษณะที่แตกต่าง
กับคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เห็นได้ว่าลักษณะภาษาในด้านการใช้คาและสานวน ในคอลัมน์องค์ความรู้ภาษาวัฒนธรรมหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นั้น มีความน่าสนใจอย่างมาก มี ลักษณะภาษา คือการใช้คาทีไ่ ด้ความรู้และน่าสนใจ มีทั้งเรื่อง
คาราชาศัพท์ คาย่อหรือคาตัด คาภาษาต่างประเทศ คาประสม คาซ้อนเสียงและคาซ้อนความหมาย ในด้านการใช้สานวน
พบลักษณะการใช้สานวน ๒ ประเภท คือ สานวนเก่าและสานวนใหม่
ในส่วนของเนื้อหานั้น นับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ คอลัมน์องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม น่าสนใจ เนื่องจาก
มีความรู้ที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้านการศึกษาด้านต่างๆ ความรู้รอบตัว ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ต่างประเทศ หรือเรื่องราว
ต่างๆ ที่กล่าวถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแล้ว ผู้ศึกษายังพบว่าคอลัมน์
องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม มีถ้อยคาสานวน การใช้ภาษาที่สละสลวย แต่กระนั้นก็ตรงไปตรงมา ให้ความเข้าใจที่ชัดเจน
ในบางขณะก็ห มายรวมถึงภาพประกอบนับเป็นส่วนที่สาคัญ อย่างหนึ่งที่ จะต้องปรากฏในคอลัมน์เพื่ อสื่อความหมายและ
ให้ความเข้าใจที่มากขึ้น
ผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้ศึกษาเรียนรู้ถึงลักษณะการใช้ภ าษาที่ปรากฏในคอลัมน์องค์ค วามรู้ภาษาวัฒนธรรมหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ว่าผู้ เขียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ให้ข้อความน่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตาม
แบบฉบั บ ของราชบั ณ ฑิ ต ยสถานที่ มุ่ ง ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ งท าให้ ค อลั ม น์ อ งค์ ค วามรู้ ภ าษา-วั ฒ นธรรม
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นคอลัมน์หนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้อ่านโดยเฉพาะแวดวงวิชาการการศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันที่ผู้ศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนสาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๔
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ภูมิลักษณ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา
(CIPPA Model) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย ก่อนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model)
เท่ากับ 12.96 คะแนน และหลังใช้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.38 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลัง
เรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวนนักเรียนที่สอบ
ได้คะแนนสอบหลังการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิ
ลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
คือได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 มีจานวน 50 คน คิดเปนน 100 เปอร์เซนนต์ของนักเรียนทั้งหมด
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา(CIPPA Model)
Abstract
The purpose of this research was to compare the learning achievement. The use of maps to
identify the landscape. Before and after studying geography from the integrated learning activities package
The CIPPA MODEL is a tool used in research. A set of activities to develop learning achievement on using
maps to identify the landscape using the CIPPA Model of Prathomsuksa 5 and the achievement test. The
research found that before useingactivities to develop the achievement of using mapping in identifying
the landscape using the CIPPA Model of Prathomsuksa 5 The average score was 12.96 and 21.38,
respectively. Higher than before learning at the .05 level of significance. The number of students who
passed the test after the instruction with a series of activities to develop the achievement. The use of
maps for identifying the landscape using the CIPPA Model of Prathom Suksa 5 average is higher than the
criterion. The number of students in the class is 50%.
Keywords : activity series , development of learning achievement , CIPPA model learning process
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บทนา
จากสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในภาพรวมระดับประเทศยังไม่
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมค่อนข้างต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับประเทศ ซึ่งในการจัดการเรี ยนการสอนในระดับประถมศึกษา
ได้มีการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มาใช้ในการเรียนการสอน โดยในหลักสูตรจะเน้นผู้เรียนให้พร้อมใน
ทุกด้าน เช่น ด้านวิชาการ การมีสมรรถนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้บรรจุวิชา
ภูมิศาสตร์ไว้ในสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนนวิชาที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องของลักษณะของโลก
ทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติซึ่งมีผลต่อชีวิตมนุษย์ การใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการค้นหาข้อมูลภูมิศาสตร์ จะนาไปสู่การใช้และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียน ส่วนใหญ่จัดผู้เรียนเปนนห้อง แต่ละห้องมี
ผู้เรียนจานวนมาก โดยให้ผู้เรียนเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน ดังนั้นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย คุณธรรม ความซื่อสัตย์
ความเปนนมนุษย์ ความกตัญญู รักเกียรติภูมิแห่งตน เหนนแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้จักคิดวิเคราะห์ การทางานเปนนกลุ่ม
เคารพสิทธิของผู้อื่น เสียสละรักประเทศชาติ เหนนคุณค่าอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ศรัทธาในศาสนา
จึงพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และเปนนมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ยาก เพราะขัดกับหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของการ
เรียนรู้ เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านสติปัญ ญา ความถนัด คุ ณ ธรรมจริยธรรม ความสามารถและ
ประสบการณ์จึงทาให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องที่เรียนที่เรียนแตกต่างกัน ถ้าครูสอนเรนวผู้เรียนที่เรียนอ่อนจะ
ตามไม่ทันครู สอนซ้าอธิบายมาก ๆ ผู้เรียนกนจะเกิดความเบื่อหน่ายและถ้าเปนนผู้เรียนที่ยังเลนก ๆ การปลูกฝังคุ ณธรรม
จริยธรรมจึงเปนนไปได้ยากครูผู้สอนต้องหาวิธีการสอนหลาย ๆอย่างเพื่อทาให้ผู้เรียนสนใจและมีเจคติที่ดีต่อกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาแลวัฒนธรรม ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้วิธีหนึ่งที่จะช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและยังปลูกฝัง
ระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม ให้ดีขึ้นได้แก่การนาเอาวิธีการสอนมาให้ใช้เหมาะสมกับลักษณะวิชา กล่าวคือครูจะต้องหา
วิธีการสอนที่ได้ผลมาใช้กับนักเรียน ซึ่งจะเปนนสิ่งที่ทาให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
ปัจจุบันการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ จึงทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการทดสอบโดยใช้เครื่องมือ (แบบทดสอบ) พบว่านักเรียนเกินร้อยละ
70 มีความรู้ความเข้าใจในวิชาภูมิศาสตร์ตากว่
่ าวิชาอื่น ๆ ในหมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภูมิศาสตร์เปนนวิชาที่
ทาความเข้ าใจยากพอสมควรสาหรับ เดน กนั กเรีย น เพราะวิชาภู มิ ศาสตร์มี ค วามเกี่ ยวข้ องกับ วิชาความรู้ต่ าง ๆ เช่น วิชา
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล วิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคานวณค่าต่าง ๆ จึงยากต่อ
ความเข้าใจในวิชาภูมิศาสตร์ ทั้งเรื่องของตาแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด ระยะทิศทางของภูมิภาค ลักษณะภูมิ
ลักษณ์ที่สาคัญในภูมิภาคของตน ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิ ภาค เปนนวิชาที่มีเนื้อหาที่
ต้องใช้ความเข้าใจของผู้เรียนเปนนสาคัญ การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมทาให้ความอยากเรียนของผู้เรียนลดลง
ผู้ เรี ย นไม่ เกิ ด ความสนใจ ไม่ มี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ เกิ ด การพั ฒ นา ไม่ อ ยากรู้ ไม่ อ ยากเรี ย น เกิ ด อาการเบื่ อ หน่ า ย
เกิดแนวความคิด ที่ไม่ดี มีผ ลสัมฤทธิ์ท างการเรียนในรายวิชาภู มิศาสตร์ต่า ถ้าไม่มีการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพหรือสื่อต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความต้องการของผู้เรียนเพื่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ จากสภาพโดยรวมของนักเรียนและห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ดีอยู่แล้ว เพราะมี
โครงการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ทุกปี กระบวนการเรียนรู้ที่เอื้ออานวยและเสริมสร้างพฤติกรรม
เรียนรู้ในทางที่ดีขึ้นจึงจาเปนนในการสอน ผู้วิจัยจึงศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ส่วนมากใช้สื่อในลักษณะต่าง ๆ ประกอบการเรียนเพื่อเสริมความเข้าใจของนักเรียน แต่กระบวนการในการสอนกนมีส่วนช่วย
เสริมความรู้ความเข้าใจได้เช่นกัน ผู้วิจัยจึงเลือกกระบวนการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา การสอนตามรูปแบบ CIPPA รูปแบบการ
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สอนแบบซิปปา คือ กระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และการตัดสินใจอย่างเปนนระบบ สามารถสร้าง
ความรู้ ค้ นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีบ ทบาทมากในกิจ กรรมการเรียนการสอน และผู้เรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้จึงเปนนความจาระยะยาวที่เกิดจากความเข้าใจและสรุปเปนนความคิดตนเอง ขั้นตอนการสอนเปนน 7 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม , ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ , ขั้นที่ 3 การศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม , ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม , ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบ
ความรู้ , ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน , ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 1
เรื่ององค์ประกอบของแผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนการสร้าง
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้แ ผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์ โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา(CIPPA Model) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เปนนแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่ององค์ประกอบของแผนที่ ให้ดีขึ้นและส่งผลให้นักเรียนควรได้รับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้และเพื่อให้การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนวิชา
ภูมิศาสตร์ของตนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้แผนที่ใ นการระบุลักษณะภูมิลักษณ์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา
(CIPPA MODEL)
วิธดี าเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการสอนการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุ
ลักษณะภูมิลักษณ์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้กาหนด
ขอบเขตของการศึกษาดังต่อไปนี้
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนนักเรียนที่กาลั งศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จานวนทั้งสิ้น 282 คน
กลุ่มตัวอย่างเปนนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก จานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยการสุ่ม แบบเจาะจง เพราะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5 มีผลการเรียนรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต่ากว่าเกณฑ์
ด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ด้วยการสอนรูปแบบการสอนการสร้าง ชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิป
ปา (CIPPA Model) แบบทดสอบดังกล่าวมีลักษณะเปนนข้อเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบแล้วนาผลการพิจารณามาหาค่าดัชนีควา ม
สอดคล้อง (IOC) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่าข้อคาถามมีความตรงเชิงเนื้อหา
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ทุกข้อ และวัดการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ว่าผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภูมิศาสตร์ ไปในทิศทางใด การสอนวิชาภูมิศาสตร์ มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นเพียงใด
2. แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภูมิศาสตร์ เรื่ององค์ประกอบของแผนที่ และเรื่องการใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิ
ลักษณ์ ด้วยการสอนอธิบายโดยการยกตัวอย่าง เปนนแผนการจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบ
ของแผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเปนนแผนที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากหลักสูตรและศึกษาจาก
เนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้
สอดคล้องกับการทาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ และเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในวิชาภูมิศาสตร์ โดย
แผนการสอนได้นาไปให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบสาหรับตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่
และเรื่องการใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่ และเรื่องการใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์ ทุกแผนใช้การ
สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม
ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่
ขั้นที่ 3 การศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้
ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน
ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้
3. ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบแล้วนาผลการ
พิจารณามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่าข้อ
คาถามมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 50 คน โดยการสอนสอนการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา
(CIPPA Model) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการเรียน
โดยให้นักเรียนทาแบบทดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเกนบข้อมูลไว้เปรียบเทียบ จากนั้นครูผู้สอนอธิบายรายละเอียดข้อเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แล้วจึงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้นวัตกรรม
นาคะแนนที่ได้จากการสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งคะแนนของนักเรียนทั้งหมด ก่อนการเรียนการสอนด้วยชุด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลั กษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า
1. จานวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนสอบหลังการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่อง
การใช้ แ ผนที่ ใ นการระบุ ลั ก ษณะภู มิ ลั ก ษณ์ โ ดยใช้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโมเดลซิ ป ปา (CIPPA Model) ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 มีจานวน 50 คน คิดเปนน 100 เปอร์เซนนต์
ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ดังตารางที่ 1
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2. มีคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เท่ากับ 12.96 คะแนน และ
หลังใช้ 21.38 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนใช้นวัตกรรม

หลังใช้นวัตกรรม

ผลต่างของคะแนน

9
13
7
9
12
8
12
13
13
8
8
11
6
15
14

20
22
21
21
17
17
20
20
21
23
20
21
20
22
20

11
9
14
12
5
9
8
7
8
15
12
10
14
7
6
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลาดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ก่อนใช้นวัตกรรม
16
13
12
18
8
21
14
16
8
19
11
9
12
20
12
18
6
16
21
7
20
13
15
12
16
8
6
8
17
15
18
18

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังใช้นวัตกรรม
20
22
22
25
21
22
24
24
20
24
21
21
22
22
23
23
19
19
23
18
24
20
19
25
20
19
24
20
23
19
22
25
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ผลต่างของคะแนน
4
9
10
7
13
1
10
8
12
5
10
12
10
2
11
5
13
3
2
11
4
7
4
13
4
11
18
12
6
4
4
7

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลาดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังใช้นวัตกรรม
21
24
24
1069
21.38
2.04

ก่อนใช้นวัตกรรม
14
19
14
648
12.96
4.34

48
49
50
Sum
Mean
S.D.

ผลต่างของคะแนน
7
5
10
421
8.42
3.84

ตารางที่ 2 แสดงผลการพัฒนาโดยเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนการพัฒนารูปแบบการสอนการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา
(CIPPA Model) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
n
X
S.D.
t
Sig.
ก่อนเรียน
หลังเรียน

30
30

12.96
21.38

4.34
2.04

15.51

0.0000

อภิปรายผล
การสอนด้ วยชุ ด กิ จกรรมเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ เรื่อ ง การใช้ แ ผนที่ ในการระบุ ลั ก ษณะภู มิ ลั ก ษณ์ โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เท่ากับ 12.96 คะแนน และหลังใช้ 21.38 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
ก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนไม่
ต่ากว่าร้อยละ 60 มีจานวน 50 คน คิดเปนน 100 เปอร์เซนนต์ของนักเรียนทั้งหมด
สอดคล้องกับวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้ การจัดการเรียนรู้แบบสอนแบบซิปปา เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ ชัชวาลย์ บัวริคาน (2559) พบว่า เดนกนักเรียนจานวน 24 คน จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65.83 จากคะแนนเตนม มีความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สูงกว่าแต่ก่อนมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และสอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย ผลการเรี ย นรู้ แ บบซิ ป ปา (CIPPA MODEL) เรื่ อ ง ล าดั บ และอนุ ก รมที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาและความสามารถในการสื่ อ สารทางคณิ ต ศาสตร์ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ของ
อัศวิน พุ้มมรินทร์ (2556) พบว่า เดนกนักเรียนจานวน 32 คน จากโรงเรียนบางไทรวิทยาคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จาก
คะแนนเตนม มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าแต่ก่อนมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1. เนื่องจากการพัฒนาครั้งนี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระบวนการทางานกลุ่ม และผลการศึกษาพบว่า นักเรียน
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเปนนอย่างดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับตัว
แปรอื่น ๆ เช่น เจตคติของนักเรียนต่อวิชาที่นักเรียนเรียนรู้ ความคงทนในการเรียนรู้หรือความวิตกกังวลในการเรียน เปนนต้น
2. ควรทาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model)
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สรุปผลการวิจัย
แสดงว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ นั กเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนด้วย
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 50 คน ให้มีผลการ
เรียนที่ดีขึ้นได้
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การประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินความพึงพอใจจากการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดสื่อประสม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่กาลังศึ กษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 49 คน โดยใช้วิธีการสอนด้วยการใช้ชุดสื่อประสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
แบบสอบถามความพึงพอใจทางการเรียนด้วยชุดสื่อประสม แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ สถิ ติ
พรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยสื่อประสมแล้ว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.35 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด และค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสม เท่ากับ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : สื่อประสม วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม ความพึงพอใจ
Abstract
The purpose of this research is to assess students' satisfaction with multimedia-based instruction
on the topic of democratic citizenship. The samples were 49 students in prathom 4 of the academic year
2017. The instrument for this study was assessment of students' satisfaction model with a set of 5-level
rating scale. The statistics used for data analysis are percentage, mean and standard deviation. The
research found that students were satisfied with instructional multimedia. The highest mean score was
4.35, which was the highest level, and the mean of students' satisfaction was 3.98.
Keywords : multimedia, multimedia-based instruction, satisfaction
บทนา
บุคคลจะเป็ นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้องตระหนักถึ ง บทบาท หน้าที่ ที่ จะต้องปฏิบั ติสอดคล้องกับ หลักธรรม
วัฒนธรรม ประเพณี และรัฐธรรมนูญที่กาหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดารงอยู่ เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ ย่อมเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น มีความกระตือรือร้น ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
หลัก ในการดาเนินชีวิตอย่างสงบสุข (ปาริฉัตร สินธุวงศ์)
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ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เด็กมีผลการเรียนอ่อนลง มาจากความสนใจของตัวเด็กเอง พบว่า การที่นักเรียนแต่ละคน มีความ
ตั้งใจในการเรียนต่างกัน สาเหตุหนึ่งจาก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนแตกต่างกัน นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะ
ตั้งใจเรียนและประสบผลสาเร็จในการเรียน ตรงกันข้ามกับนักเรียน ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่าจะขาดความสนใจและไม่ตั้งใจ
เรียน เพราะแรงจูงใจที่มีบทบาท และมีความสาคัญ ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ และความสาเร็จของนักเรียนมากที่สุดก็คือ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพราะลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นจะเป็นผู้ปรารถนา จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็จโดยที่จะ
พยายาม แข่งขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ มีความทะเยอทะยานกล้าเสี่ยง กระตือรือร้น มานะ พยายามเลือกทาในสิ่งที่เหมาะสม
กับความสามารถของตนเอง มีการวางแผนใน การทางานและมีลักษณะของการพึ่งตนเอง (พิมพิดา โยธาสมุทร, 2553)
การใช้สื่อการเรียนการสอนหลายชนิด ในการสอนแต่ละคาบโดยให้สัมพันธ์กัน เป็นไปอย่างมีระบบในรูปของสื่อประสมจะเป็น
ผลดีกว่าการใช้สื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเพียงแต่อย่างเดียว (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556)
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 จากการรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพบว่า ทัศนคติทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่ากว่าเป้าหมายของโรงเรียน เมื่อศึกษาในรายงานพบว่าสาระหน้าที่พลเมือง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าทุกสาระในกลุ่มสาระนี้ คิดเป็นร้อยละ 70 เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูใช้วิธี
สอนแบบบรรยาย ใช้เพียงสื่อที่เป็นเอกสารใบความรู้ประกอบเท่านั้น ไม่มีการใช้สื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ในปัจจุบัน สื่อการสอนที่สามารถตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้คือสื่อประสม เพราะเป็นสื่อที่มีความสมบูรณ์ในตัวทั้งด้าน ภาพ วีดิทัศน์ และ
แบบฝึก ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนร่วมมือทากิจกรรมในห้องเรียนได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาในฐานะของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มี
ความสนใจที่จะส่งเสริมทัศนคติทางการเรียนด้วยชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา วัฒนธรรม สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่งผลดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และทาให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา
และร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 6 ห้องเรียนรวม 282 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.4 โรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 49 คน
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
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ขอบเขตเนื้อหา
เนื้ อหาที่ใช้ ในการศึ กษาค้ นคว้าครั้งนี้ เป็ น เนื้ อหาหลั กรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรมตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้การทดลองใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 8 ชั่วโมง
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ใช้ชุดสื่อประสมทางการเรียนเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
การดาเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน ของ
นักเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรี ย นอนุ บ าลพิ ษ ณุ โ ลก จ านวน 6 ห้ อ งเรี ย นรวม 281 คน และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ น นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จานวน 49 คน เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.4 โรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมต่ากว่าเป้าหมายของโรงเรียน และเมื่อศึกษาในรายงานพบว่าสาระหน้าที่พลเมือง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่ า
ทุกสาระ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาใช้ แ บบสอบถามความพึ งพอใจทางการเรี ย นด้ ว ยชุ ด สื่ อ ประสม ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถาม แล้ว
นาผลการพิจารณามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
1. ดาเนินการทดลอง โดยครูผู้สอนทาการสอนด้วยตนเอง เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยไม่ใช้สื่อในการ
จัดการเรียนการสอน
2. ทดลองสอนเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยใช้สื่อประสมแล้วให้นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทางการเรียน
3. ตรวจสอบประเมินความพึงพอใจทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
พบว่า แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดั ชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทุกข้อ แสดงว่าแบบสอบถามความพึงพอใจทางการเรียนด้วยสื่อประสมสามารถนาไปใช้สอบถามความ
พึงพอใจกับนักเรียนได้ทันที ระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยสื่อประสมแล้ว นักเรียนมีความพึง พอใจ
ทางการเรียน สนใจเรียน กระตือรือร้นให้ความร่วมมือในการเรียน และชอบเรียนด้วยสื่อประสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ
4.35 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสม เท่ากับ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจหลังจากเรียนรู้ด้วยสื่อประสม
ลาดับที่
รายการ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1
สื่อประสมมีเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย
3.90
1.05
มาก
2
สื่อประสมมีความน่าสนใจชวนติดตาม
3.98
1.15
มาก
3
สื่อประสมให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน
4.29
1.04
มาก
4
สื่อประสมใช้ง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก
4.00
1.02
มาก
5
สื่อประสมช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
4.12
1.03
มาก
6
สื่อประสมมีความสอดคล้องกับบทเรียน
3.94
1.20
มาก
7
สื่อประสมนาเสนอภาพและเสียงทีน่ ่าสนใจ
3.69
1.12
มาก
8
สามารถใช้เรียนเสริมหรือเพื่อทบทวนบทเรียนเวลา
3.69
1.26
มาก
ว่าง
9
นักเรียนชอบเรียนด้วยสื่อประสม
3.80
1.26
มาก
10
สื่อประสมทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อการ
4.35
0.88
มาก
เรียนวิชาสังคม
เฉลี่ยทั้งหมด
3.98
0.74
มาก
จากตาราง พบว่าหลังจากเรียนรู้ด้วยสื่อประสมแล้ว นักเรียนมีความพึงพอใจทางการเรียน สนใจเรียน กระตือรือร้น
ให้ ความร่วมมื อในการเรียน และชอบเรียนด้ วยสื่อประสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด เท่ ากับ 4.35 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่ สุด และ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสม เท่ากับ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผล
การประเมิน ความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่องพลเมือ งดีตามวิถีป ระชาธิปไตย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกมีผลการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนโดยนักเรียนทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจระหว่างเรียนด้วยสื่อประสม มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3.98 แสดงว่าสื่อประสมมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สมมุติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากสื่อประสมที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองตามความสามารถ ซึ่งจะ
ทาให้เกิดความสนใจที่จะเรียน และมีการวัดผลประเมินผลเป็นระยะ ๆ ในการเรียน โดยใช้บทเรียนการ์ตูนสร้างพื้นฐานความรู้
ให้กับนักเรียน การ์ตูนจะเล่าเรื่องราวที่นักเรียนกาลังจะได้เรียนรู้ผ่านภาพและข้อความทางคาพูดของตัวการ์ตูนนั้นๆ ทาให้
นักเรียนรู้สึกสนุกอยากติดตาม และทาให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน
สอดคล้องกับชนิกา บัวเผียน (2556) ทาการศึกษาเรื่องการสร้างสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง“สารในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” พบว่าความสามารถทางด้าน การเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ข องเด็ ก ประถมศึ ก ษายั งอยู่ ในเกณฑ์ ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุง โดยผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 38.67 และ 29.95
ตามลาดับ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
อาเภอถ้าพรรณรา ปีการศึกษา2552 และปีการศึกษา 2553 พบว่า นักเรียนสอบผ่านระดับ 3–4 เฉลี่ยร้อยละ 61.43 และ
57.50ตามลาดับ (แบบรายงานผลการเรียนรู้รายวิชา โรงเรียนในเขตอาเภอถ้าพรรณรา, 2552–2553) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ต่า เนื่องจากไม่ถึงร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดไว้ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไม่ควรต่ากว่าร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น จึงมีความจาเป็นมากในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และจากการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตอาเภอถ้าพรรณรา ปีการศึกษา 2552–2553 จาแนกตามหน่วยการเรียนรู้นั้น ซึ่งหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิต ประจาวัน เป็นหน่วยการเรียนที่นักเรียนสอบได้คะแนนต่ากว่าหน่วยการเรียนรู้ อื่น ๆ จากจุดเด่นของ
สื่อประเภทต่าง ๆ ในการสอนเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจได้สร้างเป็นสื่อประสม ซึ่งประกอบด้วย บทเรียนการ์ตูน
วิทยาศาสตร์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและชุดกิจกรรมเพื่อนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนาเสนอเนื้อหาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นความสนใจ ความเอาใจใส่ ต่อบทเรียนของนักเรียนมากขึ้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล ตลอดจนจะเป็นการสร้าง ความตระหนักให้นักเรียนได้
เห็นคุณค่า มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง สารในชีวิตประจาวันและยังเป็นจะเป็นสื่อที่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ นายสุ ริน ทร์ มั่ น ประสงค์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นอนุ บ าลพิ ษ ณุ โลก ที่ ก รุ ณ ามอบโอกาสในการฝึ ก
ประสบการณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต1 นางสินอัมพร สุวรรณศรี ครูชานาญ
การพิเศษและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่กรุณาให้คาปรึกษา
ช่วยเหลือ แนะนา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร้องต่างๆ อาจารย์วริศรา ตั้งค้าวานิช และอาจารย์เบญญาพัชร์ วันทอง ที่กรุณาให้
คาปรึกษาและคอยให้กาลังใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่เสมอ และคณะครู เพื่อนร่วมงานและนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก ที่คอยช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
ฉัตรชัย ปนชาติ. (2545). เจตคติตอการเรียนการสอนวิชาสงคมศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม,
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2551). นวัตกรรมและชุดการสอนในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
อุทุมพร ไพลิน. (2540). ความรูเจตคดีและการปฏิบัติของนักเรียนชนประถมศึกษาปที่ 6 ต่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมของบง
บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค วิทยานิพนธปริญญา ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต. (สงแวดล้อมศึกษา )
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
อธิภัทร สายนาค. (2453). การศึกษาเจตคติตอการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะของครูใช้คูมือการประเมินการ
ปฏิบัติการสอน .วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ. (การศึกษาปฐมวัย) กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ศรีนทรวิโรฒ.
Broom, L., & Selznick. (1977). Sociology : A Text with Adapted Residing. Harper & Row Publisher.

216

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

การสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
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บทคัดย่อ
การวิจัย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย นักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ด้วยการสอนโดยใช้ สื่อวีดิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 โรงเรีย นอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึก ษา 2560 จ านวน 44 คน ได้มาจากวิธีก ารสุ่มตัว อย่า ง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 มีผลคะแนนสอบก่อนเรียน เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ต่ากว่า
หน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ประวัติศาสตร์ จานวน 8 แผน เวลา 8 ชั่วโมงในการศึกษา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนทั้งหมด 4 4 คน ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด คือ ร้อยละ 60 ทั้งหมด 44 คน และโดยรวมทั้งกลุ่ม ก็ผ่ านเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ตั้งแต่ ร้อยละ 70 - 100
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.5 ที่เรียนด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 7.84 คิดเป็นร้อยละ 78.4 และมีคะแนนเฉลี่ย
ก่อ นเรี ย น เท่ า กับ 2.59 คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 25.9 ซึ่ง มีค ะแนนหลั งเรีย นสูง กว่ า ก่ อ นเรี ย น เมื่อ เปรีย บเทีย บคะแนนสอบก่อ นและหลัง เรี ย นวิช า
ประวัติศาสตร์ ของนักเรียน ด้วย t – test พบค่า t = 27.25 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.5 ที่ เรียนด้วยการสอนโดยสื่อวีดิทัศน์ สูงกว่าก่อนเรียนค่อนข้างมาก
คาสาคัญ : สือ่ วีดิทัศน์ วิชาประวัติศาสตร์ ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย
Abstract
The purpose of this research is to compare the results before and after study in the course of history, the founder of
the Kingdom of Thailand. Prathom Suksa 3 students at Phitsanulok Kindergarten School from teaching by using Instructional
Media . The sample of this study was 44 students from Prathom Suksa 3, Phitsanulok Kindergarten School, in year of 2017. The
samples were sampled from the Prathomsuksa 3 students. Room 5 test scores on the founder of the Kingdom. Less than other
units. Tools used in the study include: Learning Management Plan Using Instructional Media media to develop learning
achievement from researchers create for 8 hours in the founder of the Kingdom of Thailand topic and Achievement Test is the
Pre-test and post-test witt 4 multiple choice tests. The result was showed that the use of Instructional Media to develop the
historical learning achievement of the founder of the Thai Kingdom topic. All of 44 students met the required criteria of 60
percent, and 44 percent of the students met the criteria. Which is higher than the criteria. From 70 to 100 percent.
Prathomsuksa 3 students who learned by using Instructional Media. The average score before learning was 2.59, or 25.9 percent
and the average score after learning was 7.84 or 78. percent, which was higher than the previous grade. Comparing scores before
and after the course the t-test was 27.25, which was statistically significant at 0.05. After the test, the students learned by
Instructional Media . Higher than before, quite a lot.
Keywords : media to develop, the historical, the kingdom of Thailand
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วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ที่มีความสาคัญในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือใน
สมัยใดสมัยหนึ่ง ซึ่งจะต้องอธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างมีเหตุผลและถูกต้องตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยตรวจ
ผ่านกระบวนการค้นคว้า พิจารณาจากหลักฐานที่พบ วิชาประวัติศาสตร์ยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น พัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ศิลปะวิทยาการ
ต่ า งๆ เหตุ ก ารณ์ ที่ ส าคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะยุ ค สมั ย รวมทั้ งชี ว ประวั ติ แ ละวี ร กรรมของบุ ค คลที่ ส าคั ญ ในอดี ต ที มี ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในสมัยนั้นมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์เป็นวิ ชาที่มีเนื้อหาที่ต้องใช้ ความจาและ
ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นสาคัญการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่กระตุ้นความอยากรู้ อยากเรียนของผู้เรียนนั้น จะทาให้ผู้เรียนไม่
เกิดความสนใจ ไม่มีความเข้าใจหรือไม่เกิดการพัฒนา ไม่อยากรู้ ไม่อยากเรียน เกิดอาการเบื่ อหน่าย เกิด แนวความคิดที่ไม่ดี มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ที่ต่า ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนื้อหาในวิชา ประวัติศาสตร์บางส่วนเป็น
เนื้อหาที่มีน้อยบางส่วนเป็นเนื้อหาที่มีมากเกินไปและเข้าใจยากโดยเฉพาะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในอดีตรวมถึงชีวประวัติแล ะ
วีรกรรมของบุคคลสาคัญในอดีตที่ต้องใช้ความจาและความเข้าใจของผู้เรียนเป็นอย่างมาก จะทา ให้การเรียนการสอนเป็นไปโดย
ลาบากถ้าไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพหรือสือ่ ต่างๆในการจัดกิจกก รมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาและความต้องการของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ประวัติศ าสตร์ วิชาประวัติศ าสตร์เ ป็น วิชา
หนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้จดจาเรื่องราวความเป็นมาของ ประเทศชาติเพื่อพัฒนา ความเจริญก้าวหน้าด้าน
ต่างๆ รอบตัวเราที่มนุษย์สร้างขึ้นจะมีส่วนพัฒนาให้ประเทศมีความ เจริญก้าวหน้ ามั่นคง ช่วยในการดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
วีดิทัศน์เป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่ง ที่มีความพร้อมในลักษณะของมัลติมีเดีย (Multimedia) ซึ่งได้รวมเอา ความโดดเด่น
ของรูปแบบ และแนวทางการนาเสนอที่สมบูรณ์ครบถ้วนไว้ ทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ คอมพิวเตอร์ กราฟิก และเทคนิค
พิเศษอีกมากมาย ช่วยสร้าง ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ช่วยลดความยุ่งยากซับ ซ้อนของเนื้อหาวิชา และมีความหลากหลาย
ใน ด้านการสร้างจินตนาการของสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถกระตุ้นความสนใจ ดึงดูดใจได้เป็นอย่างดีและ
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติสาคัญ คือ สามารถนามาเปิดซ้าได้ตามความต้องการ นอกจากนั้นยัง สามารถเลือกหรือหยุดในเนื้อหา
ภาพที่ต้องการได้ วีดิทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเสนอได้ทั้งภาพและเสียงรวมกันอีกทั้งให้ภาพที่ เคลื่อนไหว สะอาด ทิพย์มงคล (2554)
กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพของประชากรให้ได้ผลอย่างรวดเร็วและประหยัด วีดี ทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมากในการให้การศึกษาแก่
ประชากรอย่างทั่วถึง เพราะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ ความรู้จากง่ายไปหากระบวนการที่ซับซ้อนได้ เป็น
เครื่องมือที่สามารถสอนได้เหมือนกับการสอนโดยครูโดยตรง ซึ่งสอดคล้อง กับทัศนีย์ นาครักษ์ (2540) วีดิทัศน์เป็นสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้ประกอบการสอนหรือสอนแทนครูในเรื่อง ต่างๆได้ในบางโอกาส เช่น ใช้เป็นสื่อหลักหรือเป็นสื่อเสริมใน
การสอนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความสามารถเฉพาะ ด้านด้วยรายการวีดิทัศน์ เป็นสื่อที่เข้าถึ งผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง
และมีค่านิยมกันแพร่หลาย ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2550) วีดิทัศน์มีความเหมาะสมที่จะเป็นสื่อสามารถนาเสนอไดทั้งภาพ เสียง และ
ภาพที่เคลื่อนไหวให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วีดิทัศน์สามารถ ให้ความรู้ ให้ความสนุกสนาน ความน่าสนใจ น่า ตื่น เต้น ต่อ การเปลี่ย นภาพ
เสียง แสง สีและให้ความหลากหลายในการนาเสนอ เพราะทั้งหมดคือผงชูรสของการศึกษา ประทิน คล้ายนาค (2551) กล่าวว่า
การใช้วีดิทัศน์พบว่านักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและมีเจตคติที่ดีต่อการสอนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ กมล กมลานนท์ (2542)
การใช้วีดิ ทัศน์ทาให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงบวกส่งผลให้การเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ปัจจุบันการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จากการรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พบว่ าประสบกับปัญหาที่ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนใน
ระดับที่ต่าอาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น เนื้อหาวิชายากเกินไป ความรู้พื้นฐานมีน้อย รวมถึงวิธีการสอนที่ไม่กระตุ้น ให้นักเรียน
เกิดความสนใจ เร้ าใจ ในการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาประวั ติ ศาสตร์ พบว่า นัก เรียนยังมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ที่ต่าอยู่จึงมีวิธีการสอนโดยใช้สื่อวีดิ ทัศน์เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เน้นให้นักเรียนเห็นภาพและได้ยินเสียงไปพร้อม ๆ กันซึ่งเป็นการ รับรู้ โ ดยประสาท
สัมผัสหลายอย่างซึ่งยอมดีกว่าการรับรู้ โดยผ่านประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว และทาให้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ดังนั้นครูผู้สอนจึงนาเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์มาใช้ เพื่อให้
เหมาะสมแก่ผู้เรียนในการเรียนวิชาประวติศาสตร์
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพราะสื่อวีดิทัศน์สามารถ ถ่ายทอด
ความรู้ได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ความรู้จากง่ายไปหากระบวนการที่ซับซ้อนได้ สามารถให้ความรู้ ให้ความสนุกสนาน ความ น่าสนใจ น่า
ตื่นเต้นต่อการเปลี่ยนภาพ เสียง แสง สีและให้ความหลากหลายในการนาเสนอ เน้นให้นักเรียนเห็นภาพและได้ยิน เสียงไปพร้อม ๆ
กัน ท าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยการนำนวัตกรรมการศึกษาที่น่าสนใจมาใช้ เพื่อให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการจัดการ เรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ยึดผู้ เรียน
เป็นศูนย์กลาง ทาให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข เกิดความมั่นใจ ตามศักยภาพของแต่ละ บุคคลผู้เรียนสรุปความคิดรวบยอด โดย
กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและเข้าใจใน
เนื้อหาโดยได้ง่ายโดยใช้สื่อที่พบเห็นได้จากรายการโทรทัศน์การโฆษณา ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่าง การนาเอานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในรูปของการใช้สื่อวีดิทัศน์ เข้ามาในจัดในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะการใช้สื่อวีดิทัศน์จะทาให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาช่วยพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวัตศิ าสตร์ที่มปี ระสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์
ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้
สถาปนาอาณาจักรไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 44 คน ได้มาจาก วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 มีผลคะแนนสอบก่อน เรียน (Pretest)
เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ต่ากว่าหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ
ขอบเขตของการวิจัย
การสอนโดยใช้สื่อวีดิ ทัศน์เพื่ อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวั ติศาสตร์เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ด้านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2560
แบ่งออกเป็น 7 ห้องเรียน จานวน 305 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 44 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยนักเรียนชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 3 ห้อง 5 มีผลคะแนนสอบก่อนเรียน เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ต่ากว่าหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ
2. ด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาประวัตศิ าสตร์
3. ด้านเนื้อหา
ในการวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องผู้
สถาปนาอาณาจักรไทย นักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นพระมหากษัตริย์ไทยผู้สถาปนาราชธานีในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่ง
นาเสนอเนื้อหา 4 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
เรื่องที่ 2 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา
เรื่องที่ 3 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสถาปนากรุงธนบุรี
เรื่องที่ 4 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนารัตนโกสินทร์
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4.ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2560 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ใช้เวลา
ทดลองสัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ จานวน 8 แผน เวลา 8 ชั่วโมงในการศึกษา
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ หลัง
เรียน ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา และขอบข่ายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
ขอบข่ายเนื้อหา
ขั้นที่ 2 ศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์
ขั้นที่ 3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์
ขั้นที่ 4 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้วไปนาเสนอต่อครูพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
และกิจกรรม
ขั้นที่ 5 นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ที่ครูพี่เลี้ยง
ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงแก้ไข
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ นาไปใช้ใน การวัดก่อน และ
หลังการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบดังกล่าวมีลักษณะเป็นปรนัย ข้อเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ซึ่งการหา
ประสิทธิภาพของข้อสอบโดยการตรวจความตรงตามเนื้อหา (หาค่า IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน จากนั้นนาคะแนนรายข้อมา
คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า IOC ของข้อคาถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.0 นาข้อสอบ ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้เรียนวิชา ประวัติศาสตร์ โดยใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 จ านวน 44 คน โรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยทาตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ดาเนินการทดลอง ปีการศึกษา 2560
2. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ไป
ทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความสามารถก่อนการเรียนของนักเรียน โดยใช้เวลาในการสอบ 20 นาที แล้วนามาตรวจให้คะแนน
3. นาแผนจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ด้วยการสอนโดยสื่อวีดีทัศน์ ไป ทดลองสอน
โดยใช้ระยะเวลาในการสอนจานวน 8 คาบ / คาบละ 50นาที และทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
4. ตรวจสอบให้คะแนน แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันโดยใช้วิธีการทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการสอน โดย
สื่อวีดีทัศน์ โดยใช้ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัตศิ าสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย นักเรียนชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 3 ด้วยการสอนโดยสื่อวีดีทัศน์ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญทุกข้อ แสดงว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนา อาณาจักรไทย สามารถนาไปใช้
ทดสอบนักเรียนได้ทันที
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3.5
นักเรียน
คนที่
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
27
28
29
30

คะแนนก่อนเรียน
Pre-test
2
3
2
1
3
3
2
3
2
4
4
3
1
2
1
2
2
3
4
2
3
4
2
3
4
4
4
3
2
3

คะแนนหลังเรียน
Post-test
7
7
7
7
7
7
7
8
8
7
7
7
7
7
7
7
9
8
9
8
7
9
9
8
7
7
8
9
7
7
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คะแนนผลต่าง
D
5
4
5
6
4
4
5
5
6
3
3
4
6
5
6
5
7
5
5
6
4
5
7
5
3
3
4
6
5
4
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31
3
9
6
32
3
7
4
33
2
9
7
34
4
9
5
35
1
9
8
36
1
8
7
37
2
10
8
38
3
9
6
39
4
9
5
40
2
8
6
41
2
7
5
42
3
9
6
43
1
8
7
44
2
8
6
Sum
114
345
231
Mean
2.59
7.84
5.25
S.D.
0.97
0.91
1.28
ร้อยละ
25.9
78.4
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.5 ที่เรียนด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง เรียน
เท่ากับ 7.84 คิดเป็นร้อยละ 78.4 และมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน เท่ากับ 2.59 คิดเป็นร้อยละ 25.9 ซึ่งมีคะแนนหลัง เรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.5
การทดสอบ
n
S.D.
t
Sig
ก่อนเรียน
44
2.59
1.28
27.25 *
0.0000
หลังเรียน
44
7.84
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียน ด้วย t – test
พบค่า t = 27.25 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี
ที่ 3.5 ที่เรียนด้วยการสอนโดยสื่อวีดิทัศน์สูงกว่าก่อนเรียน
อภิปรายผล
จากการวิจัยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนา อาณาจักร
ไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 จานวน 44 คน การวิจัยในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ โดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ และเก็บข้อมูลไว้เปรียบเทียบ จากนั้นจึงวัดผล สัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังใช้
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นวัตกรรม นาคะแนนที่ได้จากการสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งคะแนนของนักเรียน ทั้งหมดก่อนการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อวีดิทัศน์ มีค่าคิดเป็นร้อยละ 25.9 ของคะแนนเต็ม และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนการ สอนด้วยการใช้สื่อวีดิทัศน์ คิดเป็นร้อย
ละ 78.4 ของคะแนนเต็ม หลังเปรียบเทียบพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนจากการวัดทั้งสองครั้ง พบว่านักเรียนมี
คะแนนเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 52.5 และมีจานวนนักเรียนที่ได้คะแนนสอบหลัง การเรียนการสอนด้วยการใช้สื่อวีดิทัศน์ เฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดคือได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 มีจานวน 44 คน คิด เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด
แสดงว่าการใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 โรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 จานวน 44 คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ทาให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าใจ เนื้อหามากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณครินทร์ รอดพุฒ (2550) ที่ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียน การสอน : กรณีศึกษา
เทมเป้ อาหารจากถั่วเหลือง คุณค่า และวิธีการผลิต ผลการวิจัยพบว่าวีดิทัศน์สามารถทาให้ผู้ชมเกิดการ เรียนรู้ สามารถผลิตเทม
เป้ได้ด้วยตัวเอง ทาให้ผู้ชมเกิดความสนใจและให้ความรูเ้ กี่ยวกับ เทมเป้ อาหารจากถั่วเหลือง คุณค่า และวิธีการผลิต ทาให้สามารถ
สรุปได้ว่าวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นเป็นไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ขั้นตอนแรก วีดิทัศน์เป็น สิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
สื่อสารสามารถใช้ประกอบการเรียนได้ สามารถดึงความสนใจได้ดี และมีเทคนิคต่าง ๆ ในการถ่าย ทาเพื่อลดระยะเวลาในการ
เรียนรู้ลง การศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นที่น่าพอใจและสามารถเป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ในรูปแบบ อื่น หรือสื่อการสอนเทมเป้ ใน
แนวทางอื่นต่อไปในอนาคต และอิสริยา สิริวิทยาวรรณ (2554). ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาเคมี และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้เทป โทรทัศน์สร้างสถานการณ์กับการ
สอนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้ เทปโทรทัศน์สร้างสถานการณ์ส่วนกลุ่ม
ควบคุมเรียน ตามคู่มือครู ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการวิจัย
จากการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ผลการศึกษาพบว่า
1.การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนทั้งหมด 44 คน ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด คือ ร้อยละ 60 ทั้งหมด 44 คน และโดยรวมทั้งกลุ่ม ก็ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ตั้งแต่ร้อยละ 70 - 100
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.5 ที่เรียนด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 7.84 คิดเป็น
ร้อยละ 78.4 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 2.59 คิดเป็นร้อยละ 25.9 ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3.เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียน ด้วย t – test พบค่า t =
27.25 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.5 ที่
เรียนด้วยการสอนโดยสื่อวีดิทัศน์ สูงกว่าก่อนเรียนค่อนข้างมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยพบว่าในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิ ทัศน์ ครูควรให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดทาสื่อการสอน ควรจัดเวลาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมให้มากที่สุดจะ ทาให้ผู้เรียนสนใจ
และเห็นคุณค่ามากขึ้น ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์กับกลุ่มนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 เพื่อดูว่าผู้เรียนระดับนี้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสนใจในเนื้อหาจากการใช้สื่อการสอนแบบวีดทิ ัศน์
ประกอบการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด
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2. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ในเนื้อหาในหน่วยการการ
เรียนรู้อื่นๆ เช่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการอาณาจักรธนบุรี
และ พัฒนาการของกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาดังกล่าวมากน้อย เพียงใด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์เบญญาพัชร์ วันทอง และอาจารย์วริศรา ตั้งค้าวานิช ท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ให้คาแนะนา แก้ไขและ ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย อีกทั้งยังให้คาปรึกษาในการจัดทาวิจัยเป็นอย่างดียิ่งตลอดจน
คณะครูในโรงเรียนอนุบาล พิษณุโลกที่กรุณาให้ข้อมูลในการจัดทาวิจัยเล่มนี้เป็นอย่างดี
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การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์
DEVELOPING MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING ABILITY OF GRADE 3 STUDENTS USING
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่
3/2 โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และ โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก จานวน 40 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น การตั้งปัญหา แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารระคน ซึ่งมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.77 ค่าอานาจจาแนกอยู่ ระหว่าง 0.20 – 0.41 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.80 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณา ความสามารถในแต่ละ
ด้าน สรุปผลได้ว่า ด้านความสามารถในด้านการทาความเข้าใจปัญหา (ค่าเฉลี่ย = 0.98) ด้าน ความสามารถในด้านการแสดงวิธีทาใน
การดาเนินการแก้ปัญหา (ค่าเฉลี่ย = 1.94) และด้านความสามารถในด้านการหา ค าตอบที่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 0.94) มี คะแนนเฉลี่ยทั้ง
3 ด้านอยู่ในระดับดี
คาสาคัญ : การตั้งปัญหา การแก้ปัญหา ความสามารถการแก้ปัญหา
Abstract
The purpose of this research was to study mathematical problem-solving ability of 4 0 students in grade 3 who
were taught by problem posing method of addition, subtraction, multiplication, division, and problem of adding,
subtracting, multiplying, and dividing in Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School in 2 nd semester,
academic year 2 0 1 7 . The research instruments were problem posing lesson plans which composed of problemsolving ability tests and skill training tests on problem posing method of addition, subtraction, multiplication,
division, and problem of adding, subtracting, multiplying, and dividing. The mathematics problem solving ability
test with the difficulty (p) values from 0.61 to 0.77, discrimination (r) from 0.20 to 0.41 and the reliability of entire
was at 0.80. The results of research showed that grade 3 students have an average score on math problem solving
ability of problem posing method of addition, subtraction, multiplication, division, and problem of adding,
subtracting, multiplying, and dividing at good level. Considering the ability in each aspect, the ability to understand
the problem was at the average X=0.98, the ability to show how to do the solution was at the average X=1.94 and
the ability to find the correct answer was at the average X=0.94. The mean score was 3 at good level.
keywords : problem posing, problem-solving, problem-solving ability
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บทนา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยผลักดันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานความรู้ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสาขาต่างๆ ในทุกๆ ด้านที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังคากล่าวของ สิริพร ทิพย์คง (2545: 1) ได้กล่าวถึงความสาคัญของวิชาคณิตศาสตร์ สรุปได้
ว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์
จะช่วยให้โลกเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ ยุพิน
พิพิธกุล (2546) สรุปได้ว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต เพราะคณิตศาสตร์จะทาให้บุคคลรู้จัก
คิด และการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เราใช้คณิตศาสตร์ในการพิสูจน์อย่างมีเหตุผลในปัญหาต่างๆ
ปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสาเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์เท่าที่ควรซึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ เช่น ลักษณะของวิชาซึ่งค่อนข้างเป็นนามธรรม ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ อาศัยการคิดที่เป็นแบบแผนมี
ขั้นตอนและมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ สิริพร ทิพย์คง (2544) และแม้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
คณิตศาสตร์เป็นอย่างดี แต่ยังมีนักเรียนจานวนไม่น้อยที่ด้อยความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารเสนอ
ความคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่ งส่งผลให้นักเรียนไม่
สามารถนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ สถาบัน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) ในชีวิตประจาวันสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญคือปัญหา ซึ่งปัญหามีตั้งแต่ที่ง่ายต่อการ แก้
จนกระทั่งถึงปัญหาที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความคิดรวบยอด ความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และเทคนิควิธีการหลาย
อย่างเพื่อให้แก้ปัญหาได้ดีและมีประสิทธิภาพ การที่นักเรียนจะแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การเรียน
คณิตศาสตร์มีส่วนช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากการแก้ปัญหาเป็นหัวใจ จิตวิญญาณและสิ่งที่จาเป็นในวิชา
คณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ Contreras (2005)
นอกจากนี้ยังพบข้อมูลจากหลาย ๆ หน่วยงานมีปัญหามากใน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียน
บกพร่องในการอ่านและทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา ไม่สามารถแปลความหมายของโจทย์ ระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบไม่ได้
บอกสิ่งที่โจทย์กาหนดไม่ถูกต้อง ขาดความเข้าใจในกระบวนการหรือวิธีการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) และการติดตามผลการประเมินการสอนของครูของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ที่พบว่าวิธีการจัดกิจกรรมของครูส่วนใหญ่ไม่ให้โอกาสนักเรียนใน การ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการดาเนินการแก้ปัญหา ดังนั้นในการจะพัฒนาความสามารถ ใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึงควรจะจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติและให้เหตุผลในการทา
กิจกรรมด้วย
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนนั้นมีเป้าหมายที่สาคัญอยู่ 2 ประการ คือให้นักเรียนรู้จัก
วิธีการคิดและมีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวันได้ เครื่องมือหรือวิธีการที่จะเสริมสร้างให้นักเรียน
เกิดคุณลักษณะตามเป้าหมายทั้งสองประการนั้นคือการฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่
สาคัญ หรืออาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนก็คือ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งประสบการณ์จากการฝึกทักษะในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนนี้จะเป็นรากฐานสาคัญนาไปสู่การพัฒนา
วิธีการคิดและเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไป การฝึกแก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดมีระเบียบขั้ นตอนในการ
คิด รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และรู้จักตัดสินใจอย่างฉลาด ดังนั้นครูควรจัดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนเพื่อที่
นักเรียนจะได้มีความสามารถและความมั่นใจในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ จุมพต ขาวีระ (2538) การเรียน
การสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะโดยปราศจากการประยุกต์ใช้ และจดจากฎเกณฑ์ต่างๆ โดยปราศจากความเข้าใจไม่เพียง พอที่จะ
นาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ดังนั้น จุดเน้นของการเรียนการสอนจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากที่เน้นการจดจา
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ข้อมูล ทักษะพื้นฐาน ไปเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการนา
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ต้องเผชิญ ผู้เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวนักเรียนเอง ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ สมเดช บุญประจักษ์ (2544) ดังนั้น การ
แก้ปัญหาจึงเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องอาศัยความคิดรวบยอด ทักษะการคิดคานวณ หลักการ กฎและสูตร ต่างๆ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะทักษะในการแก้ปัญหามีความสาคัญต่อชีวิต และสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ ซึ่ง สอดคล้อง
กับคากล่าวของ กรมวิชาการ (2544) และสอดคล้องกับที่ ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ (2544) ได้กล่าวว่า เป้าหมาย เบื้องต้นของการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ก็คือ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนอย่าง หลากหลายในวงกว้าง สิ่ง
ที่เป็นปัญหาของคนหนึง่ อาจไม่เป็นปัญหาสาหรับอีกคนหนึ่ง แต่ขอให้ปัญหานั้นท้าทายความอยากรู้ อยากเห็น และนาไปสู่การ
คิดค้น ซึ่งแต่ละคนอาจมีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ กัน และท้ายที่สุดจะได้รับประสบการณ์และความพึง พอใจในการแก้ปัญหา
การสอนโดยใช้เทคนิ คการตั้งปัญ หา เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ครูผู้ สอนนาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับโลกของความเป็นจริง โดยผู้สอนจะใช้วิธีการตั้งปัญหาหรือเสนอปัญหาที่ท้าทายหรือซับซ้อน เพื่อยั่วยุให้นักเรียน
สนใจกระหายที่จะใช้ศักยภาพตนเองที่มีอยู่ในการแก้ปัญหา เกิดความสนใจและเกิดความท้าทายที่จะแก้ปัญหานั้ นๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับคากล่าวของ สุริเยส สุขแสวง (2548) และสอดคล้องกับคากล่าวของ Duncker (1945) ซึ่งกล่าวว่า การ สอนโดย
ใช้เทคนิคการตั้งปัญหาเป็นการนาเสนอปัญหาที่ท้าทายและครูผู้สอนหรือนักเรียนในห้องเรียนเสนอปัญหาเพื่อกระตุ้น ให้
ผู้เรียนหรือเพื่อนนักเรียนคนอื่ นมีความต้องการที่จะแก้ปัญหา และคิดหาคนทางที่จะแก้ปัญหานั้นๆ Gonzales (1998) ได้
ให้แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหาว่า เริ่มต้นด้วยการที่ผู้สอนกล่าวถึงสาระการ เรียนรู้ที่จะ
เรียนและความสาคัญของสาระที่จะเรียนดังกล่าว หลังจากนั้นผู้สอนนาเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่จะเรียนและมอบหมายงานจากปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวให้นักเรียนทาเพื่อเรียนรู้มโนทัศน์หรือ วิธีการแก้ปัญหา
จากนั้นให้นักเรียนค้นหาสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์และสร้างเป็นโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาและนาเสนอ โจทย์
ปัญหาดังกล่าวกับเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อช่วยกันหาวิธีการแก้ปัญหาของปัญหาดังกล่าวนั้น Brown and Walter (1993) ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหาสรุปได้ว่า การสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหาช่วย ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีจิตใจเป็นนักผจญภัย กล้าเสี่ยง เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นอิสระในการคิดและการตอบคาถาม และทั้ง ผู้เรียนยังรู้สึก
เป็นอิสระจากคาตอบของคนอื่นด้วย เป็นการช่วยพัฒนาความรู้สึกของผู้เรียนและตอบสนองต่อปัญหาได้เป็น อย่างดี อีกทั้ง
การสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหายังช่วยพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนด้วย
จากความสาคัญของการตั้งปัญหาดังกล่าว จะเห็นว่าการตั้งปัญหาเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการคิด
และหาคาตอบ สร้างความตื่นเต้นและก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้นักเรียนพยายามใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อช่วยในการหาคาตอบ
อีกทั้งการตั้งปัญหาจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหามากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โดยใช้กิจกรรมการ
ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์
วิธดี าเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดพิษณุโลก จานวน 40 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ จานวน 5 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ดังนี้ โจทย์
ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
ซึ่งเป็นการ บวก ลบ คูณ หาร จานวนนับสองจานวนที่ไม่เกินหนึ่งแสน
2. แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร และ
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ทั้งหมดจานวน 5 ชุด
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ
โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จานวน 10 ข้อ การสร้างเครื่องมือที่
ใช้ในงานวิจัย ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์
ปัญหา การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ จานวน 5 แผน
แผ่นละ 1 ชั่วโมง หลังจากสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จ ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ
และนามา แก้ไข จากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย โดยผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข
แผนการจัดการ เรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วเตรียมนาไปใช้ในการสอนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
ผู้วิจัยสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร
และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทาการวิเคราะห์หลักสูตร
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อนามากาหนดแบบฝึกทักษะให้ครบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละคาบ
จากนั้นดาเนินการสร้างแบบฝึกทักษะ โดยให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ จานวน 1 ข้อ และจากประโยคสัญลักษณ์
จานวน 1 ข้อ ทั้งหมด 5 ชุด คือ แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบ แบบฝึก
ทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาหาร และแบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคน เมื่อสร้างแบบทดสอบเสร็จแล้ว นาเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อขอคาแนะนา แก้ไขส่วนที่ยังบกพร่อง นามา
ปรั บปรุง จากนั้ นน าไปให้ ผู้เ ชี่ย วชาญตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่ องมือ วิจั ย ซึ่ งแบบทดสอบมีค่ าดั ชนี ความ
สอดคล้องระหว่างแบบวัดกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.67 – 1.00
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหา
การลบ โจทย์ปญ
ั หาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยค้นคว้าจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทาการวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อนามากาหนดแบบทดสอบให้ครอบคลุม
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นดาเนินการสร้างแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย เมื่อสร้างแบบทดสอบ
เสร็จแล้ว นาเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อขอคาแนะนา แก้ไขส่วนที่ยังบกพร่อง นามาปรับปรุง จากนั้นนาไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
ตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย ซึ่งแบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัดกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ (IOC) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.67 – 1.00จากนั้นนาแบบทดสอบดังกล่าวไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 40 คน จากนั้นทาการคัดเลือก แบบทดสอบที่ใช้ได้จานวนอย่างละ 10 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากอยู่
ระหว่าง 0.61 – 0.77 ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.41 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ จานวน 5 แผ่น ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนครูจะกาหนดปัญหา
มาให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนคิดหาวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้
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2. ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์
ปัญหาการหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
3. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยดาเนินการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทาง คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร และโจทย์ปัญหา
การ บวก ลบ คูณ หารระคน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจปัญหา ด้านการแสดงวิธี
ทาในการดาเนินการแก้ปัญหา และด้านความถูกต้องของคาตอบ นาคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับใด แล้วแปลผลตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาจากการทาแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โจทย์ปัญหาการบวก หลังจากที่ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ รรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้ว นักเรียน
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในด้านการทาความเข้าใจปัญหา นักเรียน
สามารถสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้ได้ ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธีทาใน
การดาเนินการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถแสดงวิธีทาโจทย์ปัญหาที่ครูกาหนดให้ได้ และด้านความสามารถในด้านการหา
คาตอบที่ถูกต้อง นักเรียนสามารถคิด คานวณหาคาตอบได้ ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4

“สุดาซื้อกล้องราคา 2,500 บาท ซื้อตุ๊กตาอีก 99 บาท สุดาต้องจ่ายเงินกี่บาท”
ภาพที่ 1 แสดงการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากภาพ

“แม่ซื้อคอมพิวเตอรร์ าคา 11,990 บาท ซื้อล าโพง 2,970 บาท แม่จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท”
ภาพที่ 2 แสดงการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากประโยคการบวก

ภาพที่ 3 แสดงการแก้ปญ
ั หาและหาคาตอบจากรูปที่ 1

ภาพที่ 4 แสดงการแก้ปัญหาและหาคาตอบจากรปู ที่ 2
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โจทย์ปัญหาการลบ ครูใช้กิจรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในด้านการทาความเข้าใจปัญหา นักเรียนสามารถสร้าง
โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6 ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธีทา
ใน การดาเนินการแก้ปญ
ั หา นักเรียนสามารถดาเนินการแก้ปญ
ั หาได้อย่างถูกต้อง และด้านความสามารถในด้านการหาคาตอบ
ที่ ถูกต้อง นักเรียนสามารถคิด คานวณหาคาตอบได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8

“นาฬิกา 3,550 บาท กระเป๋าราคา 2,190 บาท นาฬิการาคามากกว่ากระเป๋ากี่บาท”
ภาพที่ 5 แสดงการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ

“ตู้ราคา 3,490 บาท แบรนด์สก็อตราคา 399 บาท ตู้มีราคามากกวา่ แบรนดส์ ก็อตกี่บาท”
ภาพที่ 6 แสดงการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคการลบ

ภาพที่ 7 แสดงการแก้ปญ
ั หาและหาคาตอบจากภาพที่ 5
ภาพที่ 8 แสดงการแก้ปญ
ั หาและหาคาตอบจากภาพที่ ที่ 6
โจทย์ปัญหาการคูณ ครูใช้กิจรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในด้านการทาความเข้าใจปัญหา นักเรียนสามารถสร้าง
โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 10 ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธีทา
ใน การดาเนินการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และด้านความสามารถในด้านการหา
คาตอบทีถ่ ูกต้อง นักเรียนสามารถคิด คานวณหาคาตอบได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 11 และภาพที่ 12

“พ่อซื้อดอกไม้ 5 ช่อ ช่อละ 590 บาท พ่อต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท”
ภาพที่ 9 แสดงการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากภาพ
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“พ่อค้ามีข้าวสาร 52 กระสอบ หนักกระสอบละ 15 กิโลกรัมรวมข้าวสารหนักทั้งหมดกี่กระสอบ”
ภาพที่ 10 แสดงการสร้างโจทย์ปญั หาการคณู จากประโยคการคณู

ภาพที่ 11 แสดงการแก้ปญ
ั หาและหาคาตอบจากรูปที่ 9
ภาพที่ 12 แสดงการแก้ปัญหาและหาคาตอบจากรูปที่ 10
โจทย์ ปัญ หาการหาร ครู ใ ช้กิ จรรมการตั้งปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ อพั ฒ นาความสามารถในการแก้ปั ญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในด้านการทาความเข้าใจปัญหา นักเรียนสามารถสร้าง
โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 13 และภาพที่ 14 ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธี
ทา ในการดาเนินการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และด้านความสามารถในด้านการหา
คาตอบ ที่ถูกต้อง นักเรียนสามารถคิด คานวณหาคาตอบได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 15 และภาพที่ 16

“แม่มีขวดน้า 150 ขวด จัดใส่กล่อง กล่องละ 5 ขวด จะจัดได้กี่กล่อง”
ภาพที่ 13 แสดงการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพ

“มีลูกเสือและเนตรนารีรวมกัน 432 คน ครูจัดหมู่ หมลูะ 9 คน จะจัดได้กหี่ มู”่
ภาพที่ 14 แสดงการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคการหาร

ภาพที่ 15 แสดงการแก้ปัญหาและหาคาตอบจากภาพที่ 13

ภาพที่ 16 แสดงการแก้ปัญหาและหาคาตอบจากภาพที่ 14
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โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ครูใช้กิจรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในด้านการทาความเข้าใจปัญหา นักเรียน
สามารถสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 17 และภาพที่ 18 ด้านความสามารถใน
ด้าน การแสดงวิธีทาในการดาเนินการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และด้านความสามารถ
ในด้าน การหาคาตอบที่ถูกต้อง นักเรียนสามารถคิด คานวณหาคาตอบได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 19 และภาพที่ 20

“พี่มีเงิน 10,000 บาท ซื้อหนังสือ 5 เล่ม ราคาเล่มละ 100 บาท พี่เหลือเงินกี่บาท”
ภาพที่ 17 แสดงการสร้างโจทย์ปญ
ั หาการหารจากภาพ

“คาเฟ่ขายกาแฟ 439 แก้ว ลูกค้ามาซื้อ 104 คน วันต่อมามีคนมาซือ้ อีก 59 คน คาเฟ่เหลือกาแฟกี่แก้ว”
ภาพที่ 18 แสดงการสร้างโจทย์ปญ
ั หาการหารจากประโยคการหาร

ภาพที่ 19 แสดงการแก้ปญ
ั หาและหาคาตอบจากรูปที่ 17 ภาพที่ 20 แสดงการแก้ปญ
ั หาและหาคา ตอบจากภาพที่ 18
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนแบบฝึกทักษะ

ดี

ด้านการแสดงวิธีทาในการ
ดาเนินการแก้ปัญหา
ส่วน
ค่า
แปล
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
ผล
มาตรฐาน
1.95
0.32
ดี

ด้านความถูกต้องของ
คาตอบ
ส่วน
ค่า
แปล
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
ผล
มาตรฐาน
0.98
0.16
ดี

ด้านความเข้าใจปัญหา
เรื่อง

โจทย์ปัญหาการบวก

0.98

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.16

โจทย์ปัญหาการลบ

0.98

0.16

ดี

1.95

0.32

ดี

0.95

0.22

ดี

โจทย์ปัญหาการคูณ

0.98

0.16

ดี

1.95

0.32

ดี

0.93

0.27

ดี

โจทย์ปัญหาการหาร

0.98

0.16

ดี

1.95

0.32

ดี

0.93

0.35

ดี

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคน

0.98

0.16

ดี

1.90

0.38

ดี

0.90

0.30

ดี

ค่า
เฉลี่ย

แปล
ผล
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เกณฑ์การให้คะแนนด้านความเข้าใจปัญหาและด้านความถูกต้องของคาตอบ
ค่าเฉลี่ย 0.76 – 1.00 หมายถึง ผูเ้ รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับ ดี
ค่าเฉลี่ย 0.26 – 0.75 หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.25 หมายถึง ผูเ้ รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับปรับปรุง เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านการแสดงวิธีทาในการดาเนินการแก้ปญ
ั หา
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาระดับ ดี
ค่าเฉลี่ย 0.51 – 1.50 หมายถึง ผูเ้ รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับ พอใช้
ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.50 หมายถึง ผูเ้ รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับ ปรับปรุง
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนแบบทดสอบวัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ด้านการแสดงวิธที าในการ
ด้านความเข้าใจปัญหา
ด้านความถูกต้องของคาตอบ
ดาเนินการแก้ปัญหา
เรื่อง
ส่วน
ส่วน
ส่วน
แปล
แปล
แปล
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ผล
ผล
ผล
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
โจทย์ปัญหา การ
บวก ลบ คูณ หาร
และ โจทย์ปัญหา 0.94
0.20
ดี
1.81
0.48
ดี
0.75
0.40
ดี
การบวก ลบ คูณ
หารระคน
เกณฑ์การให้คะแนนด้านความเข้าใจปัญหาและด้านความถูกต้องของคาตอบ
ค่าเฉลี่ย 0.76 – 1.00 หมายถึง ผูเ้ รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับดี
ค่าเฉลี่ย 0.26 – 0.75 หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาระดับ พอใช้
ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.25 หมายถึง ผู้เรียนเมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับปรับปรุง เกณฑ์การให้คะแนนด้านการ
แสดงวิธีทาในการดาเนินการแก้ปญ
ั หา
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาระดับ ดี
ค่าเฉลี่ย 0.51 – 1.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาระดับ พอใช้ ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.50
หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับ ปรับปรุง
สรุปผล
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยวัดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนอยู่ในระดับดี และเมื่อตรวจสอบความสามารถในแต่ละ
ด้าน สรุปผลได้ว่า ด้านความสามารถในด้านการทาความเข้าใจปัญหา (ค่าเฉลี่ย = 0.94) ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธี
ทาในการดาเนินการแก้ปัญหา (ค่าเฉลี่ย = 1.81) และด้านความสามารถในด้านการหาคาตอบที่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 0.75) มี
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ 3 ด้านอยู่ในระดับดี
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย
ใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิ จั ย ของ เหลี ย งและซิ ล เวอร์ (Leung & Silver, 1997) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การสอนโดยใช้ วิ ธี ก ารตั้ งปั ญ หาส่ งผลให้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการตั้งปัญหามีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
เพราะกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยให้ นัก เรี ยนตั้ งปัญ หา เป็ นการให้ นั ก เรี ย นได้ ส ารวจสถานการณ์ ปั ญ หา แยกแยะ
องค์ประกอบของปัญหาว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ดังนั้นการตั้งปัญหาจึงถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริเยส สุขแสวง (2548 ) ที่ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการตั้งปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
กระบวนการเรีย นการสอนดั งกล่า ว สอดคล้อ งกั บกระบวนการเรี ยนการเพื่อ พัฒ นาความสามารถในการแก้ปั ญหาทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสุณี สุทธิจักษ์ (2551) ที่ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้การตั้งปัญหาเสริมกระบวนการแก้ปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนโดยใช้การตั้งปัญหาเสริมกระบวนการแก้ปัญหามีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลวิจัยไปใช้
1.จากผลการวิจัยทาให้ทราบว่าการตั้งปัญหามีประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับนักเรียนที่ควรได้รับการพัฒนา ดังนั้น จึงควรนาการตั้งปัญหาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในกลุ่มสาระและระดับชั้นอื่นๆ
2.ผู้สอนควรจัดเนื้อหา และเวลาให้เพียงพอต่อการเรียนรู้ และการทากิจกรรมเนื่องจากนักเรียนต้องใช้เวลาในการ
คิด คานวณ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้การตั้งปัญหาในการเรียนการสอนสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์อื่น ๆ ทั้งในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนในระดับมหาวิทยาลับ เนือ่ งจากทาให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิผลดี
2. ควรมีการทาวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รบั
การ พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการคิดคานวณหรือทักษะด้านอื่นๆ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ตลอดจนผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของงานวิจัย เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิต
ปริญญาตรี เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิตปริญญาตรี
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นิสิตจานวน 334 คน โดยได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย1. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับศึ กษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยจะดาเนินการสอบถาม 4 ด้าน คือ ประกอบด้วย 1.ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2.
ด้านการประยุกต์ใช้สื่อสังคมในการเรียนการสอน 3. ด้านจัดกิจกรรมโครงาน 4. ด้านการประเมินผล 2. แบบสัมภาษณ์ปลาย
ปิดเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า 1. ผล
การศึกษาสภาพทั่วไปการจัดการเรียนการสอนผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ของนิสิตปริญญาตรี สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.1 โดยมีอายุ 18-20ปี คิดเป็นร้อยละ 97.7 ส่วนใหญ่เป็นนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
คิดเป็นร้อยละ 98.1 2. ผลศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิต
ปริญญาตรีอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเท่ากับ (x̅= 4.52, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนพบปัญหาและความต้องการคือ ผู้สอนควรชี้แจงจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เกณฑ์การวัดและประเมินผล
การสอนชัดเจน 2) ด้านการประยุกต์ใช้สื่อสังคมในการเรียนการสอน พบว่าเนื่องด้วยนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เป็นนิสิตเข้า
ใหม่ซึ่งต้องการให้ผู้สอนมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนในแต่ละชั่วโมงการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตทราบถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน 3)ด้านการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงาน พบว่า นิสิตได้รับสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมโดยผู้ สอนส่งเสริมให้นิสิตเกิดการคิดวิเคราะห์ โครงงาน เพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการทากิจกรรมและนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงงาน
คาสาคัญ : สภาพการเรียนการสอน สื่อสังคมออนไลน์ การศึกษาทั่วไป
Abstract
This study, with the aim of research to study the teaching through social media for
undergraduate students. To study the opinion of students on the management of instructional media and
the online community for undergraduate students. Resources used in research 1. The population in this
study were students enrolled in the course 001226 Ways of Living in the Digital Age. 1st semester of
academic year 2560 for 334 students in 1 classrooms with Purposive Sampling. Tools of research 1. a
questionnaire on the satisfaction of studying about the state of teaching and learning through social
media for the undergraduate students. 1. The process of teaching and learning. 2. The application of
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social media in teaching and learning. 3. The activity of the work. 4. The evaluation. 2. The closing
interview about the study of the condition of teaching and learning through social media for students .
Research result The results of the study on general conditions of teaching and learning through social
media. Of undergraduate students The majority of respondents were female. At 53.1 percent, the average
age of 18-20 years was 97.7 percent. Most of them were first year undergraduates, 98.1 percent. 2. The
study of students' opinions on the state of teaching and learning through social media. Most of the
students in the bachelor degree are equal (x̅= 4.52, S.D. = 0.22). When it was found that. 1. A Teaching
processes. There are problems and needs. Teachers should clarify their Goal, objectives, criteria,
measurement and evaluation. 2. A apply of social media in teaching. It was found that for 1st year
undergraduate students were new students they wanted the instructor to clarify the objectives of the
learning style in each teaching hour so that the students knew the process of teaching and learning. 3.
Evaluation of the activities. It was found that Students receive various facilities. Events are appropriately
by the instructors encourage students critical thinking occurs. Project to achieve the creative skills and
lead to apply of knowledge in project events.
Keywords : teaching, social media, education
บทนา
เนื่ องด้ วยการศึ กษานั้ นมี อิทธิพ ลและส่งผลต่อการดาเนิน ชีวิตของแต่ละบุ คคล และแต่ ละบุค คลจะต้ องได้ รับ
การศึกษาเรียนรู้ตามระบบ ซึ่งการศึกษานั้นยังเป็นศึกษาจาเป็นตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบันจึงทาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงทา
ให้การศึกษานั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบต่างๆ ในการเรียนรู้ ปัจจุบันการศึกษาได้มีการพัฒนาไปอย่างที่ไม่มีที่
สิ้นสุด ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในยุดศตวรรษที่ 19 และ 20 ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและมีข้อจากัดต่างๆ เข้ามาเป็นกฎเกณฑ์
แต่ปัจจุบันในยุคศตวรรษที่ 21 การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเด็กที่เกิดในยุคเจเนอเรชั่น แซด ถึงซี( Generation
Z- C) คือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2540 ขึ้นไปที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีแล้วสามารถเรียนรูไ้ ด้
อย่างรวดเร็ว พร้อมพฤติกรรมการเสพติดอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย และเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ใน
การเรียนรู้ของคนในกลุ่มนี้ (กระปุกดอทคอม,2556) เนื่องด้วยประเทศไทยมีทิศทางในการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้านที่
สาคัญ เพื่อให้ตามทันกับยุคโลกาวิวัฒน์ ด้านที่สาคัญเป็นประการแรกคือ ด้านการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งด้านการศึกษาของการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป็นยุคเทคโนโลยี Creative และ
Innovation เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิดเองได้และเน้นการบรูณนาการความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการ
เรียนรู้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน (จันทรา เทพอวยพร, 2560)เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ เช่น การ
ทางานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ซึ่ งการจัดการศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียนและท้าท้ายสู่การ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นกระบวนการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง (หนังสือพิมพ์แนวหน้า , 2556) โดย
ผู้เรีย นจะเรีย นด้ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย สามารถเข้ าถึงข้ อ มูล ข่ าวสารได้ อ ย่างรวดเร็ว สร้า ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยครูจะ
เป็นเพียงโค้ตหรือผู้ที่แนะนาในการเรียนรู้ เพื่ อใช้เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่ไปพร้อมๆ กับ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ที่นามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในปัจจุบัน(อัมพร ชัยเดช, 2557) โดยเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงการเข้า
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นอน เพราะเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ทุกเขตข้อมูล และสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันได้และยังนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างมาก ซึ่งในยุคโลกาภิวัตน์มีความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของมุมโลก ขอแค่
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ จนกระทั่งขณะนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ในยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคที่ไร้
พรมแดน ดังนั้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ได้จาแนกและแยกประเภทออกเป็นหลายประเภท ซึ่ง 1 ในประเภท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของคนในปัจจุบันหรือเป็นปัจจัย 5 หรือปัจจัยแรกๆ ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของทุก
คน
ปัจจุบันมีช่องทางการติดต่อสื่อสารมากมาย เครื่องมือที่ได้ความนิยมมากที่ สุดคือสังคมออนไลน์ เพราะการใช้งานที่
ง่ายและมีแอพพิเคชั่นที่สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ สะดวกและรวดเร็ว และเข้าถึงทุกสถานที่ (ภาณ ภูมิพัฒนพล, 2558)
และการเรียนการสอนในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเฟซบุ๊ก กูเกิ้ล และยูทูปมีส่วนช่วยในการเรียนการสอนของนักเรียนในยุ คนี้
ยกตัวอย่างเช่น การสร้างเพจเฟซบุ๊กเพื่อใช้ในการติดต่อนักเรียนและส่งงาน การใช้กูเกิ้ลในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ของ
นิสิต และยูทูปเป็นเครื่องมือใช่ในการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อให้การเรียนรู้ของนิสิตเข้าใจเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยการใช้สื่อสังคมใน
การเรียนการสอนนั้นทาให้เกิดการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนิสิตหรือนิสิตกับนิสิต และยังสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในแหล่งความรู้ได้อย่างกว้างขว้าง และช่วยกระตุ้นให้นิสิตเกิดความสนใจในการเรียนการสอนที่จะสามารถพัฒ นา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตให้ดียิ่งขึ้น(โยเนีย เย็นชา [นามแฝง], 2555)) ซึ่งแตกต่างกับยุคสมัยก่อนเวลาจะส่งงานก็ต้องเซฟ
ใส่แฟลชไดร์ฟมาส่ง แต่ในยุคนี้สามารถทั้งติดต่อสื่อสารผู้เรียนในชั้นเรียน นัดหมายเวลาเรียน หรือแม้กระทั่งส่งงาน ทาให้
ประหยัดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถแชร์สื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน วิดีโอเกี่ยวกับการเรียน สามารถดูได้ทุกที่ทุก
เวลาที่มีการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตได้ (โยเนีย เย็นชา [นามแฝง], 2555) และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่ได้มีการจัดหลักสูตรในการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ งหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งหวังให้นิสิตมีความถึงพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็น
ประโยชน์พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างต่อสังคม โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนนามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้าการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับนิสิตในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
เนื่องด้วยกองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทาหลักสูตรในหมวดรายวิชาศึ กษาทั่วไป ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และทักษะชีวิตของนิสิตในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหมวด
ของรายวิชาศึกษาทั่วไปได้แบ่งออกเป็นรายวิชาต่างๆ เพื่อครอบคลุมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งรายวิชาที่
สามารถตอบโจทย์ของจุดมุ่งหมายของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป(กองศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535) ในการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ผ่านมาพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบรรยายในรายวิชามากกว่าการกระตุ้นคิด
จึงไม่ได้เน้นกระบวนการในการพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ ของผู้เรียนและมีผู้เรียนจานวนมาก การจัดกาเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นั้นไม่สามารถจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนได้เพียงอย่างเดียว(อพัชชา ช้างขวัญยืน, 2560) ฉะนั้นรายวิชา
ที่สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ คือ รายวิชา วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ที่เน้น
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่จาเป็นสาหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 หรือในยุคดิจิทัล (digital age) ที่เติบโตและ
พัฒนาไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารที่มีเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ อพัฒนา
ทักษะความสามารถและทันทันในการใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศดิจิทัล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักประโยชน์และโทษของเครื่องมือทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อสังคม และเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน ให้นิสิตมีความรู้ใน
การใช้อุปกรณ์ทางดิจิทัลมีทักษะในการปฏิบัติการใช้เครื่องมือดิจิทัลกับเทคโนโลยีการแบ่งปันความรู้ และมีทัศนคติที่เหมาะสม
ในการดาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันช่วยให้นิสิตเกิดวิจารณญาณ มี ความรู้ มารยาท และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรมรู้ถึงสิทธิ
และการละเมิดการใช้ข้อมูลทางดิจิทัลโดย ฉะนั้นรายวิชาวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลเป็นรายวิชาที่เปิดให้นิสิตลงทะเบียนในการเรียน
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เป็นจานวนมาก จึงทาให้พบปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ของนิสิตเป็นอย่างมาก เช่น การเรียนรู้ไม่ทันภายในห้องเรียน
การขาดเรียนบ่อยของนิสิต และปัญหาอื่นๆ ตามมา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องมือในการสารวจการเรียนการสอนของนิสิต เพื่อใช้ในการศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิตปริญญาตรี เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่
ดียิ่งขึ้น
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนิสิตปริญญาตรี
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สาหรับนิสิตปริญญาตรี
วิธีการดาเนินการวิจัย
ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนิสิตปริญญาตรีผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน
กระบวนการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตตามกระบวนการวิจัยเชิงสารวจ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ภาคเรียนที่
1 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จ านวน 1 ห้ อ งเรี ย น นิ สิ ต จ านวน 334 คน โดยได้ จ ากการสุ่ ม แบบเจ าะจง
(Purposive Sampling ) จากจานวนทั้งหมด 3 ห้องเรียน
2. ขอบเขตด้านตัวแปร การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษา ดังนี้
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนิสิตปริญญาตรี
2.2 ตั ว แป รตาม ได้ แ ก่ ความคิ ด เห็ น ของสภาพการจั ด การเรี ย นการสอน ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์
สาหรับนิสิตปริญญาตรี
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาผู้วิจัยได้ทาการแบ่งลักษณะของการสอบถามเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนิสิตปริญญาตรี
ได้แบ่งเป็นการสอบถามความคิดเห็นเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านการประยุกต์ใช้สื่อสังคมในการเรียนการสอน
3. ด้านจัดกิจกรรมโครงาน
4. ด้านการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนิสิต
ปริญ ญาตรี โดยจะด าเนิ น การสอบถาม 4 ด้าน คือ ประกอบด้ วย 1.ด้า นกระบวนการจัด การเรีย นการสอน 2. ด้ านการ
ประยุกต์ใช้สื่อสังคมในการเรียนการสอน 3. ด้านจัดกิจกรรมโครงาน 4. ด้านการประเมินผล
2. แบบสัม ภาษณ์ ปลายปิดเกี่ยวกับ ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนิสิ ต
ปริญญาตรี
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วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนิสิต
ปริญญาตรีและ2. แบบสัมภาษณ์ปลายปิดเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนิสิต
ปริญญาตรีผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
2. วิเคราะห์และกาหนดสิ่งที่จะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนิสิตปริญญาตรี
3. กาหนดรูปแบบที่เลือกใช้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) โดยมีรูปแบบมาตราส่วนคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4. สร้างแบบประเมินพึงพอใจเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สาหรับนิสิตปริญญาตรีจานวน 18 ข้อ โดยครอบคลุมกับการเรียนการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
5. นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่สร้างเสร็จแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
7. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบรูณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
8. นาผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
สังคมออไลน์ เพื่อนาไปวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิตปริญญาตรี จากการ
สัมภาษณ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบปัญหาและความต้องการดังนี้ 1) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนพบปัญหาและ
ความต้องการคือ ผู้สอนควรชี้แจงจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสอนชัดเจนและต้องการให้เกิด
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน 2) ด้านการประยุกต์ใช้สื่อสังคมใน
การเรียนการสอน พบว่าเนื่องด้วยนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เป็นนิสิตเข้าใหม่ซึ่งต้องการให้ผู้สอนมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนในแต่ละชั่วโมงการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการ
ประเมินผลงานและโครงงานให้ชัดเจนของแต่ละชิ้นงานโดยต้องการให้ผู้สอนมีช่องทางในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
กับนิสิตให้มากเพื่อในการจัดทาโครงงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้ในการอธิบายละเอียดและความสาคัญของการเลือกสถานที่ใน
การทาโครงงานของนิสิต 3)ด้านการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงงาน พบว่า นิสิตได้รับสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมโดยผู้สอนส่งเสริมให้นิสิต เกิดการคิดวิเคราะห์ โครงงาน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการทา
กิจกรรมและนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิพล อาจอินทร์และธีร
ชัย เนตรถนอมศักดิ์ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น ฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรีห ลักสูตร 5 ปี ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น ฐานในรายวิชาการพั ฒ นา
หลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทาโครงการศึกษาด้านหลักสูตร การไปศึกษาดูงานที่สถานศึกษา การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการศึกษาดูงานและการเขียนรายงานผลโครงการศึกษาดูงาน รวมทั้งการนาเสนอผลการศึกษาดูงาน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ได้ทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งทราบแนวทางในการนาหลักสูตร
ไปใช้ และการประเมินหลักสูตร 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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24.72 คิดเป็นร้อยละ 82.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 80 และมีจานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้จานวน 41
คน คิดเป็นร้อยละ 77.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 75 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สาหรั บนิสิตปริญญาตรี สภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ 18-20ปี ส่วนใหญ่เป็นนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
2. ผลศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนิสิตปริญญา
ตรีอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเท่ากับ (x̅= 4.52, S.D. = 0.22)
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บทคัดย่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3
จานวน 20 คน ประกอบด้วย ขั้นตอนการอบรมให้ความรู้และสาธิตกิจกรรม ขั้นตอนการบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น และ
ขั้นตอน การบูรณาการกับเกมกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดี โดยสามารถนาความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการออกแบบ
เกมกิจกรรมได้ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80 และในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 20 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) โดยมีความพึงพอใจด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดั บมาก ( X = 4.34) รองลงมาคือ ด้านสิ่งอานวยสะดวก และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ นักศึกษามีความคิดเห็นว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีการจัดการเรียนที่มี
ประโยชน์และทาให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่าย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
The Students Development Activities on Philosophy of Sufficiency Economy for 3rd Year Early
Childhood of 20 persons included of training and demonstration activities, integrated with other major
and integrated with game activities steps. The research found that most students’ achievement in
Philosophy of Sufficiency Economy was a good level and ability to conduct of game activities was a good
level for 80% and in a very good level for 20%. The students participate in student development
activities of Philosophy of Sufficiency Economy in the overall satisfaction were a high level ( X = 4.12)
which satisfaction in apply was very high ( X = 4.34), followed by facility and the process/ step of service.
Students have the opinion that the students development activities on Philosophy of Sufficiency
Economy was a good Handle useful lessons and have knowledge on Philosophy of Sufficiency Economy is
increasing.
Keywords : students development activities, camp activities, philosophy of sufficiency economy
บทนา
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีนโยบายให้ประชาชนทุกคนร่วมใจกันประหยัดพลังงาน
และร่วมกันปลูกต้นไม้รวมถึงยึดแนวทางการดาเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
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ปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที9่ ) ที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชนจนถึ งระดั บ ชาติ ในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให้ ด าเนิ น ไปในทางสายกลาง โดยเน้ น ความ
พอประมาณความมีเหตุมีผล รวมถึงความจา เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรจากผลกระทบใด ๆ ที่เ กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังเพื่อการพัฒนาที่
มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป (งานเผยแพร่วิชาการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2550) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และเน้นความสาคัญทั้ งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรี ย นรู้ แ ละบู ร ณาการอย่ า งเหมาะสมส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง หลากหลายรู ป แบบ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะจัดกิกจรรมพัฒนาผู้เรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดกิจกรรมค่าย
ปฐมวัยใจพอเพียง โดยนาหลักการ จุดเน้น นโยบายต่างๆ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในจากหลักการและ
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมพั ฒนาผู้เรียนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ในการจัดกิจกรรม
ค่ายปฐมวัยใจพอเพียง ซึ่งเป็นรูปแบบที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นหาความสามารถ ความถนัด ตามความสนใจของตนเองรวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้มีทักษะการคิดเป็น ทา เป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะในการตัดสิน ใจ มีคุณธรรมในการดารงชีวิต
สร้างทางเลือกที่หลากหลาย มีการตัดสินใจและสร้างทัศนคติของผู้เรียนไปพร้อม ๆกันตามศักยภาพของผู้เรียน (สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (พว.), 2545)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ย งจึงเป็น แนวทางการด ารงชีวิตวิธีก ารปฏิ บัติ ตนของคนทุ กระดั บ ตั้งแต่ระดั บ นัก เรีย น
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมให้ก้าวทันอย่างมีสติในยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงจึงหมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เพื่อป้องกันผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายใน ทั้งนี้บุคคลจาต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและระมัดระวัง โดยเฉพาะในการนาไปใช้
เพื่อให้สานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรอบรู้ที่เหมาะสม การดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความพากเพียรมีสติ มี
ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้เกิดสมดุลและพร้อมสามารถรอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จานวน 20 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการทากิจกรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยพานักศึกษาไปทา
กิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง บ้านดาดทองเจริญ ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล
การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 อบรมให้ความรู้และสาธิตกิจกรรม มีจานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 “พอเพียง แบบเพียงพอ ตามรอยพ่อ ในหลวงไทย” วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง "3 ห่วง 2 เงื่อนไข"และการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน จากนั้นแบ่งนักศึกษาเป็นกลุม่ ๆ ละ 10 คน วิเคราะห์
คาสาคัญในชีวิตประจาวันทีม่ ีความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอภิปรายร่วมกัน
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กิจกรรมที่ 2 “มารู้จักข้าวไทยกันเถอะ”วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพันธ์ข้าวไทยสายพันธ์ตา่ งๆ และลักษณะเฉพาะ
ของพันธ์ข้าวไทย จากนั้นแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน สังเกตและเปรียบเทียบข้าวแต่ละสายพันธ์ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยว
กับข้าวตามเทคนิคที่แต่ละกลุ่มสนใจ แล้วอภิปรายร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 2 การบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจานวน 4 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 3 “สมุนไพรไทย ใจเกินร้อน” โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ศึกษาสมุนไพรใกล้ตัวที่มีอยู่ในบริเวณ
ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง และค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรเพิ่มเติม แล้วอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรมที่ 4 “เพาะกล้า” โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ศึกษาการเพาะกล้าข้าวแบบถาดหลุมจากวีดีโอ และ
ทดลองลงมือปฏิบตั ิจากนั้นอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรมที่ 5 “โยนกล้า - ดานา” โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ศึกษาการโยนกล้า-ดานาจากวีดีโอ และ
ทดลองลงมือปฏิบตั ิจากนั้นอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรมที่ 6 “เกี่ยวข้าว - ฟาดข้าว” โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ศึกษาการเกี่ยวข้าว-ฟาดข้าวจากวีดีโอ
และทดลองลงมือปฏิบตั ิจากนั้นอภิปรายร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 3 การบูรณาการกับเกมกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน มีจานวน 2 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 7 KM (Knowledge Management): บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัย โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยบูรณาการหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรมที่ 8 “หลักพอเพียงแสนสนุก” โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ออกแบบกิจกรรมเกมในค่ายปฐมวัย
ใจพอเพียง
วิทยากรและอาจารย์เป็นผู้ประเมินการทากิจกรรมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ในขั้นตอน
ที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 3 ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบบันทึกการทากิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 จานวน 20 คน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดับ นาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ (
มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD)

) และค่าเบีย่ งเบน

ผลการวิจัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3
จานวน 20 คน ผลการทากิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
ผลการจากเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
พบว่า นั ก ศึก ษาส่ วนใหญ่ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ย วกับ เศรษฐกิ จพอเพี ยงอยู่ ในระดับ ดี เนื่อ งจากนั ก ศึก ษาได้มี ลงมื อปฏิ บั ติใน
สถานการณ์จริงด้วยตนเอง และนักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด แก้ปัญหาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น ตลอดจนในแหล่ง
การเรียนรู้ที่ไปศึกษาหาความรู้นั้นนัก ศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความคุ้นเคยกับแหล่งการเรียนรู้นั้นๆ เป็นอย่างดี
เพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับการดาเนินชีวิตของนัก ศึกษา โดยนักศึกษาสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ โดยการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ชีวิตประจาวันเป็นอย่างดี เนื่องจากในงานวิจัยนี้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิตของศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมที่
1 “พอเพียง แบบเพียงพอ ตามรอยพ่อ ในหลวงไทย”,กิจกรรมที่ 2 “มารู้จักข้าวไทยกันเถอะ”,กิจกรรมที่ 3 KM(Knowledge
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Management): บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย,กิจกรรมที่ 4 “สมุนไพรไทย ใจเกิน
ร้อน”,กิจกรรมที่ 5 “เพาะกล้า”,กิจกรรมที่ 6 “โยนกล้า - ดานา”,กิจกรรมที่ 7 “เกี่ยวข้าว - ฟาดข้าว” และกิจกรรมที่ 8 “หลัก
พอเพียงแสนสนุก” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทาให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
ใกล้เคียงกับการดาเนินชีวิตของนัก ศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่น ส่งผลให้นัก ศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความรู้และความเข้าใจและสามารถนาความรู้
ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการออกแบบเกมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบค่ายปฐมวัยใจพอเพียงโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนในการทากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน ผลการทาการออกแบบเกมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน พบว่า นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย มีระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในระดับดี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และในระดับดีมาก
จานวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 20 จากจานวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน โดยนักศึกษามีความคิ ดเห็นว่า ในการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ในชีวิต ประจาวัน ให้เกิดประโยชน์ เป็น วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่ มีประโยชน์และมี ที่ มีประสิทธิภาพ ทาให้
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับความพึงพอใจ
รายการ
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ( X )
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
3.00
ปานกลาง
2. ช่วงเวลา /ระยะเวลา
4.20
มาก
3. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
4.30
มาก
4. บรรยากาศในการจัดโครงการ
4.10
มาก
5. ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
4.25
มาก
6. การให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ
4.00
มาก
ภาพรวม
3.98+0.49
มาก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. การจัดและประสานงานแต่ละฝ่าย
4.20
มาก
2. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่
4.30
มาก
3. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้
4.03
มาก
ภาพรวม
4.18+0.11
มาก
ด้านการนาไปใช้
1. สามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะได้
4.20
มาก
2. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น
4.30
มาก
3. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
4.53
มากที่สุด
ภาพรวม
4.34+0.17
มาก
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
4.12+0.38
มาก
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ความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) ในรายด้าน นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการ
นาไปใช้ป ระโยชน์ อยู่ในระดั บมาก ( X = 4.34) รองลงมาคือด้านสิ่ งอานวยสะดวก และด้านกระบวนการ/ขั้น ตอนการ
ให้บริการ พิจารณาด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ นักศึกษามีความพึงพอใจมีความพึงพอใจ เรื่อง ขั้นตอนการดาเนิน
โครงการมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) รองลงมาคือ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ช่วงเวลา /ระยะเวลา บรรยากาศใน
การจัดโครงการและการให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านสิ่งอานวยสะดวก นักศึกษามีความพึงพอใจมีความพึงพอใจ
เรื่อง ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานทีม่ ากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) รองลงมาคือ การจัดและประสานงานแต่
ละฝ่ายและสื่อ อุปกรณ์ทใี่ ช้ ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ นักศึกษามีความพึงพอใจมีความพึงพอใจเรื่อง สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.53) รองลงมาคือ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นและสามารถนาความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาทักษะได้
อภิปรายผล
ในด้ านการน าความรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใช้ ข องนั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิช า
การศึกษาปฐมวัย พบว่านักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีระดับความสามารถในการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.53) และเมื่อสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ชองนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยในค่ายปฐมวัยใจ
พอเพียง พบว่าอยู่ในระดับดี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และในระดับดีมาก จานวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 20 จาก
จานวนนักศึกษาทั้งหมด 20 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความพึงพอใจกั บการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัยใจ
พอเพียงโดยภาพรวม พบว่านักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมวัยใจ
พอเพียงอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) โดยผลจากการใช้ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียงในการทากิจกรรมค่ายปฐมวัยใจพอเพียงส่งผล
ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี จากการตอบ
คาถามและการนาเสนอผลงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง สอดคล้องกับเอื้อพงศ์ เฉลิมเล่า (2552) ที่ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในการทาโครงงาน เพื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนได้เรียนรู้
วิธีการทาโครงงานสารวจแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ โรงเรียนและมีการจัดกิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย โดยนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวสายพันธ์ข้าวไทย, สมุนไพรไทย, เพาะกล้าข้าว,การโยนกล้า – ดานา และการ
เกี่ยวข้าว-ฟาดข้าว ส่งผลให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากนี้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยยังสามารถนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ, กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์, กิจกรรมเสรี, กิจกรรมกลางแจ้ง, กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษา และสามารถสามารถบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปฐมวัย และออกแบบกิจกรรมการฐานเรียนรู้ “หลักพอเพียงแสนสนุก”เพื่อเตรียมไว้ สาหรับนาไปทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริง ในหมู่บ้านดาดทองเจริญ ตาบลอ่างทอง จังหวัดกาแพงเพชร
สรุปผลการวิจัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3
จานวน 20 คน ประกอบด้วย ขั้นตอนการอบรมให้ความรู้และสาธิตกิจกรรม ขั้นตอน การบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่นเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และขั้นตอน การบูรณาการกับเกมกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดี ซึ่งนักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ
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นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวันเป็นอย่างดี นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ที่มีความใกล้เคียงกับการดาเนินชีวิตของนักศึกษาได้ สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทาให้มีความรู้และความเข้าใจและสามารถ
นาความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการออกแบบเกมกิจกรรมได้ในระดับดี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 และในระดับดีมาก จานวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 20 จากจานวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.12) โดยมีความพึงพอใจด้านการนาไปใช้ประโยชน์ สูงสุด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) รองลงมาคือ ด้านสิ่ง
อานวยสะดวก และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
นักศึกษามีความคิดเห็นว่า ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์ เป็น
วิธกี ารจัดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์และมีที่มีประสิทธิภาพ ทาให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนักศึกษาโปรแกรมวิชาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี คณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
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ผูบริหารเพื่อการตัดสินใจ ศึกษาทฤษฎี ดานกระบวนการจัดตั้งสหกรณรานคา ทฤษฏีทางการบัญชี พันธกิจและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการจัดเก็บและหารายไดของมหาวิทยาลัย ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ ดานการบริหารจัดการสหกรณรานคาที่ดําเนินงาน
อยูในปจจุบันจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐ ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการบริหารงานสหกรณ ศึกษา
ประเภทของสินคาที่หนวยบริโภคภายในมหาวิทยาลัยใหความสนใจ ใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูล ผลการศึกษาพบวา การจัดตั้งสหกรณรานคาภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ มีความเปนไปไดแต
ในระยะแรกควรจัดตั้งรูปแบบสหการเพื่อลดความเสีย่ งจากปจจัยภายนอกที่ตองดําเนินงานใตกฎหมายพระราชบัญญัติสหกรณ
และเตรียมความพรอมเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณรานคาในอนาคต ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 445 คน พบวา สินคา
ที่ควรนํามาวางจําหนายไดแก อุปกรณ การเรียนการสอน อาหารและเครื่องดื่ม และสินคาที่มีสัญ ลักษณและเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับสินคาที่ใชในชีวิตประจําวันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
คําสําคัญ : แผนแมบท สหกรณรานคา การบริหารงานสหกรณ ระบบบัญชี การวางแผนและควบคุมกําไร
Abstract
The research objective was to study the feasibility of establishing the Cooperative shop in Meajo
University-Phrae Campus and present them to the president and board of director for making decision. The
process of establishing cooperative shops, the accounting theory, the mission and regulations which related to the
revenue earnings of university were studied. The primary data involved with the cooperative shops management
and the risk affected factor were came from the semi-structure interview with the manager in the educational
institution and the government agency. The data of merchandise categories that suitable for consumer unit were
collected by interview and questionnaires. The result was found that the establishment of cooperative stores
within Maejo University Phrae Campus will be possible. Although, in the first phase should be start with the
United foam to reduce the risk of external factors that must be operated under Cooperative Law. When the
system fully setup the next step of cooperative stores registration will be done. The 445 of samples from the
staffs and the students shown that the cooperative shop should provide the categories of teaching and education
equipment, food and beverage, and product with University marks for consistence to the consumer unit.
Keywords : master plan, cooperative shop, cooperative management, accounting system, planning and controlling
profit
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บทนํา
การจัดตั้งสหกรณรานคามีจุดมุงหมายเพื่อชวยแกไขปญหาดานตางๆ ของสมาชิกสหกรณ ไดแก การจัดหาสินคาหรือ
การบริการที่จําเปนตอการดํารงชีพมาใหแกสมาชิก เปนศูนยกลางในการจําหนายสินคาที่สมาชิกผลิตไดเอง รวมถึงเปนการ
รวมกันแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โรเบอรต โอเวน ชาวอัง กฤษ ถือ เปน บิด า
แหงการสหกรณของโลก มีหลักคิดใหรูจักการชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อขจัดปญหาความเดือดรอนตางๆ
ซึ่งเป น วิธีของการบริห ารระบบสหกรณ ที่ ยังคงใชอ ยูในป จจุบั น แนวคิด ของสหกรณ ไดเขามาในประเทศไทยในสมั ยกรุง
รัตนโกสินทร โดยมีมูลเหตุมาจากความตองการเงินทุนในการขยายการผลิตในภาคการเกษตรและเกิดปญหาคาครองชีพที่
เพิ่มขึ้น โดยมีเซอร เบอรนารด ฮันเตอร เปนผูเขามาชวยเหลือชาวนาไทยและไดแนะนําให มีการจัดตั้งเปนสมาคมโดยใชชื่อ
เรียกวา โคออเปอราทีฟ โซไซตี้ (Co-operatives Society) ในป พ.ศ. 2457 พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ จึงได
ทรงบัญญัติศัพทเปนภาษาไทยวา “สมาคมสหกรณ” และถือวาพระองคเปนบิดาแหงการสหกรณไทย สหกรณในประเทศไทย
แบงไดเปน 7 ประเภท ไดแก สหกรณการเกษตร สหกรณออมทรัพย สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณบริการ สหกรณ
เครดิต ยูเนี่ย น และสหกรณ รานค า สหกรณ แตล ะประเภทมี ภารกิ จในการขับ เคลื่ อนเพื่ อ ชวยเหลือ สมาชิก ที่ แตกต างกั น
(กรมสงเสริมสหกรณ, 2555) ดังนี้
- สหกรณการเกษตร จะเปนการรวมกลุมผูมีอาชีพทางการเกษตร และสงเสริมใหสมาชิกดําเนินธุรกิจรวมกัน มี
ปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
- สหกรณออมทรัพย เปนสถาบันการเงินแบบหนึ่งที่สมาชิกเปนบุคคลที่มีอาชีพเดียวกัน หรืออาศัยอยูในชุมชน
เดียวกัน สงเสริมใหรูจักการออม และใหกูเงินเมื่อเกิดความจําเปน
- สหกรณประมง จัดตั้งขึ้นโดยกลุมชาวประมง เพื่อแกปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ มุงเนนใหความรู
ดานวิชาการในเรื่องการจัดหาวัสดุการประมงที่เหมาะสมมาจําหนาย การรับฝากเงินและการสงเคราะหสมาชิก
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
- สหกรณนิคม ดําเนินการเพื่อจัดสรรที่ดินทํากินแกราษฎร การสรางปจจัยพื้นฐานและอํานวยความสะดวกใหผูที่
อยูอาศัย ควบคูกับการจัดหาสินเชื่อ และใหบริการสาธารณูปโภคแกสมาชิก
- สหกรณบริการ เปนการรวมกลุมสมาชิกที่มีอาชีพเดียวกันที่ไดรับความเดือดรอนในเรื่องเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อ
ยึดหลักประหยัด การชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพ
- สหกรณเครดิตยูเนียน เปนการรวมกลุมสมาชิกที่อยูในวงสัมพันธเดียวกัน เพื่อชวยเหลือตนเองอยางตอเนื่อง
โดยมุงเนนใหสมาชิกประหยัดและอดออม
- สหกรณรานคา การจัดตั้งสหกรณรานคามีภารกิจหลักเพื่อจําหนายสินคาและผลิตภัณฑในราคายุติธรรมใหแก
สมาชิก เปนชองทางการจําหนายสินคาใหแกสมาชิก และยังชวยจําหนายสินคาใหแกสหกรณเครือขายอื่นดวย
เชน สหกรณการเกษตรที่มีผลผลิตทางการเกษตร สามารถนําสินคามาวางจําหนายที่สหกรณรานคาได ถือเปน
การกระจายสินคาสูผูบริโภคในราคาที่เปนธรรม
แนวคิดในการจัดตั้งสหกรณรานคานี้ยังสามารถดําเนินงานภายใตหนวยงานตางๆ อาทิ โรงพยาบาล หนวยงานรัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการศึกษา เพื่อเอื้อประโยชนใหแกบุคลากรภายในหนวยงานนั้นๆ (กรมสงเสริมสหกรณ,
2559) ในจั งหวัด แพรมี ส หกรณ รา นค า ที่ ดํ าเนิ น การอยู รวมทั้ งสิ้ น 4 แห ง คื อ ร า นสหกรณ ค รูแ พร จํ า กั ด รา นสหกรณ
โรงพยาบาลแพร จํากัด รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคแพร จํากัด และรานสหกรณวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อ
จําหนายสินคาราคายุติธรรมใหแกสมาชิกและสรางประโยชนสูงสุดใหแกสมาชิก
มหาวิทยาลัยแมโจมีสถานที่ตงั้ 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนสถานที่ตั้งหลัก และมีวิทยาเขต 2 แหง
คือ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ลักษณะการบริหารงานของวิทยาเขตเปรียบเสมือนหนึ่ง
คณะภายใตมหาวิทยาลัยแมโจ มีคณบดีเปนผูดํารงตําแหนงสูงสุดภายในวิทยาเขต และยังคงยึดหลักปรัชญา วิสัยทัศนและ
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พันธกิจเดียวกัน ซึ่งหนึ่ งในพั นธกิจของมหาวิทยาลัย คื อ การผลิตบั ณ ฑิต ที่มีความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ
โดยเฉพาะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurs) ทีท่ ันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับมหาวิทยาลัยแมโจไดเปลี่ยนระบบ
การบริหารงานจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. 2560
(มหาวิทยาลัยแมโจ, 2560) ไดถูกประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 จึงทําใหมหาวิทยาลัยมีความเปน
อิสระในการพัฒนาและเกิดความคลองตัวในการบริหารงานภายในมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถหาแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร บุคลากร ตลอดจนเกษตรกรและชุมชนเครือขาย
อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น แนวคิดในการจัดตั้งสหกรณรานคา ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ นอกจากจะได
ใชทรัพยากรที่เปนอาคารสถานทีท่ ี่มีอยูเดิมกอใหเกิดประโยชน ทําใหสมาชิกไดรับประโยชนจากการซื้อสินคาในราคายุ ติ ธ รรม
เกิ ด ช อ งทางการจั ด จํา หน า ยของสิ น ค า และผลผลิ ต ที่ ไ ด จ ากแต ล ะสาขาวิ ช าภายในมหาวิ ท ยาลั ย มี ช อ งทางในการ
กระจายผลผลิ ต ที่ ไ ด จ ากการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นงานวิ จั ย และผลผลิ ต ของเกษตรกรเครื อ ข า ยของนั ก วิ จั ย ยั ง เป น
หน ว ยงานที่ ก ระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาและบุคลากรในองคกรมีความกระตือรือรนในการสรางความมั่ นคงใหกับตนเองและเพื่อน
สมาชิกซึ่งถือเป นการปลูกจิตสํานึกที่ จะชวยเหลื อเกื้อกูลกันในองคกร สหกรณ รานคายังสามารถเปนสถานที่ สําหรับฝ ก
ปฏิบัติงาน เป น ศู น ย ก ารเรี ย นรู แ ละฝ ก ทักษะทางวิชาชีพ ใหแกนักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางการเปน
ผูประกอบการในอนาคต เปนสถานที่ที่คณาจารยแตละสาขาวิชาสามารถใชเปนกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดเรียนรูรวมกัน และ
ยัง เปน อีก ชอ งทางหนึ ่ง ในการหารายได ใ ห ก ั บ มหาวิ ท ยาลั ย อย า งไรก็ ต ามแนวคิ ด ในการจั ด ตั ้ ง สหกรณ ภ ายใน
มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ - แพร เฉลิ ม พระเกี ย รติ อาจมี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น หากยั ง ไม ไ ด ทํา การศึ ก ษาในทุ ก ๆด า น
อย า งเป น ระบบก อ นการดํา เนิ น งานอั น อาจจะส ง ผลต อ ระบบการเงิ น และชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย จึง จํา เปน ตอ ง
ทําการศึกษากระบวนการและวิธีการจัดตั้งสหกรณ การวางระบบดานการเงินและบัญชี ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งและ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารงาน เพื่อนําเสนอเปนขอมูล ตอผูบริหารในกอนตัดสินใจจัดตั้งสหกรณรานคาภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการจั ด ตั้ งสหกรณ รา นค า การวางระบบบั ญ ชีแ ละระบบบริห ารงานสหกรณ รา นค า ภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
2. ศึกษาระเบียบการเงินและพัสดุที่เกี่ยวของกับการบริหารการเงิน การจัดเก็บรายไดเพื่อรองรับการจัดตั้งสหกรณ
รานคาภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
3. วิเคราะหความเปนไปไดและปจจัยเสี่ยงในการจัดตั้งสหกรณภายในมหาวิทยาลัยแมโจ -แพร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
จัดทําเปนแผนแมบทเสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยางและแหลงขอมูล
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ประกอบดวย
- กลุ ม ตั วอย างที่ เก็บ ขอ มู ล ด านการจัด ตั้ งสหกรณ รานคา จํานวน 4 คน ซึ่ งเป น ผู บ ริห ารสหกรณ รานค า ใน
สถาบันการศึกษา และหนวยงานรัฐ ภายในจังหวัดแพร
- กลุมตัวอยางที่ เก็บขอมูลดานระเบียบการจัดตั้งหนวยงานและแนวทางการจัดเก็บรายไดของมหาวิทยาลัย
จํานวน 8 คน ไดแก คณบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6 คน และเจาหนาที่
ฝายการเงินและบัญชี จํานวน 2 คน
- กลุมตัวอยางที่เก็บขอมูลดานบริโภค จํานวน 445 คน แบงเปนบุคลากรจํานวน 120 คนและนักศึกษา 325 คน
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2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณรานคา จากหนังสือ วารสาร
สิ่งพิมพ เอกสาร รายงาน บทความงานวิจัยที่เกี่ยวของและจากขอมูลออนไลน
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
- การสัมภาษณ เชิ งลึก (In – Depth Interview) โดยใชแบบสัมภาษณ แบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured
Interview) กับ ผูบ ริห ารสหกรณ รานคาของหนวยงานและสถาบัน การศึ กษาในจังหวัดแพร จํานวน 4 คน
เพื่อใหไดขอมูลดานกระบวนการจัดตั้ง การวางระบบบัญชีและระบบบริหารงานสหกรณ
- การกําหนดประเด็นหัวขอเพื่อสนทนากลุม (Focus Group) กับผูบริหารและเจาหนาที่ฝายการเงินและบัญชี
ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8 คน เพื่อเก็บขอมูลดานระเบียบการจัดตั้งหนวยงาน
และแนวทางการจัดเก็บรายไดของมหาวิทยาลัย
- การแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured Interview) กับประธานอาจารยประจําหลักสูตรและ
หัวหนาโครงการวิจัย จํานวน 14 คน เพื่อเก็บขอมูลหนวยผลิตสินคาใหกับสหกรณรานคา
- การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยทําการสุมตัวอยางอยาง
งาย (Simple Random Sampling) ขนาดตัวอยางใชการคํานวณจากสูตร Yamane (1973) ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 445 คน ในการเก็บขอมูลดานหนวยบริโภค แบบสอบถามแยกเปน 2 ชุด สําหรับบุคลากร และนักศึกษา
แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 สวน ขอมูลทั่วไป ขอมูลรายได ขอมูลสถานที่ในการจัดตั้งสหกรณรานคา และขอมูล
เกี่ยวกับสินคาและปริมาณที่สนใจที่จะจายซื้อของหนวยบริโภค
3. ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย
วิธีดําเนินงานศึกษาแผนแมบทการจัดตั้งสหกรณรานคามหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ
3.1 นํา ขอมูล ที่เก็ บ รวมรวมไดทั้ง ขอ มูล จากการคา ควา และจากการสัม ภาษณเชิงลึก ผูบ ริห ารสหกรณรา นคา
การสนทนากลุม กับ ผูบ ริห ารและเจา หนา ที่ฝา ยการเงิน และบัญ ชีข องมหาวิท ยาลัย มาทํา การสรุป และ
อภิป ราย เพื ่อ วิเ คราะหค วามเป น ไปได ข องโครงการในเชิ งนโยบาย หาแนวทางในการจั ด ตั้ งและการ
บริหารงานโดยวิเคราะหความสอดคลองกับระเบียบการเงินและระเบียบการจัดเก็บรายได รวมถึงวิเคราะห
ภาวะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งสหกรณรานคามหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
3.2 ออกแบบระบบบัญ ชีและระบบควบคุ มภายในโดยใชผังทางเดิ นเอกสาร (Flow Chart) เพื่ อวางระบบการ
บริหารงานสหกรณรานคา
3.3 นําขอมูลจากการสัมภาษณประธานอาจารยประจําหลักสูตรและหัวหนาโครงการวิจัย มาสรุปและวิเคราะห
ความเปนไปไดของหนวยผลิต
3.4 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจากบุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มาทําการวิเคราะห ค วาม
ต อ งการของหน ว ยบริ โ ภค
3.5 วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการในการลงทุนและการดําเนินงานโดยใชเครื่องมือทางการบัญชี
4. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการถอดเทปสัมภาษณถูกนํามาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลแบบสรุปอุปนัย (Analytic
Induction) และการวิเคราะหสวนประกอบ (Componential Analysis) สวนขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม
ถูกนํามาวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบดวย การแจกแจงความถีเ่ ปนจํานวนรอยละ (Percentage)
การหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการวิจัย
ผลจาการสัมภาษณผูบริหารสหกรณรานคาและการสนทนากลุมกับผูบริหารและเจาหนาที่ฝายการเงินและบัญชีของ
มหาวิทยาลัย ถึงกระบวนการจัดตั้งและระบบบริหารงานสหกรณรานคาภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ นั้น
สามารถดําเนินการได เนื่องจากไมมีความเสี่ยงที่จะขัดตอระเบียบขอบังคับของทางมหาวิทยาลัย ทั้งระเบียบพัสดุและระเบียบ
การจัดหารายได ทั้งยังสามารถเปนประโยชนตอนักศึกษา บุคลากร และเกษตรกรเครือขายนักวิจัย แตอาจมีความเสี่ยงในดาน
การดําเนินงานภายใตขอกฎหมายสหกรณ ที่ตองใชระยะเวลานานในการจดทะเบียนจัดตั้ง ทําใหไมเกิดความคลองตัวในการ
ทํางานในระยะแรก เนื่องจากการดําเนินการจะตองถูกตรวจสอบจากสํานักงานสหกรณจังหวัดทุกเดือนในปแรก และหลังจาก
ดําเนินงานมาแลว 1 ป จะตองยื่นงบรายปตอสํานักงานสหกรณจังหวัดพรอมการตรวจสอบบัญชี นอกจากนั้นยังตองชําระคา
บํารุงใหกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยที่จายจากกําไรสุทธิในแตละป ซึ่งทุกฝายมีความเห็นสอดคลองกันใหในระยะแรก
ควรจัดทําเปนโครงการในรูปแบบของสหการเพื่อความคลองตัวและเตรียมความพรอมเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณรานคา
ในอนาคต ถึงแมจะจัดตั้งในรูปแบบของโครงการสหการ ก็ยังคงตองไดรับการตรวจสอบบัญชีจากผูตรวจสอบภายในตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อความโปรงใสในการบริหารงาน
นอกจากนั้น ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่ฝา ยการเงินและบัญชี ไดนํามาออกแบบการวางระบบบัญชีและการควบคุม
ภายใน ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญตอการบริหารงานสหกรณรานคา และเปนขอมูลประกอบการตัดสินของผูบริหาร โดยจัดทําเปนผังทางเดิน
เอกสาร (Flowchart) เพื่อใหทราบทิศทางและระบบการทํางานของผูรับผิดชอบในแตละหนาที่ ทั้งในระบบการขายเปนเงินสดสําหรับ
ลูกคาและสมาชิกทั่วไป ระบบการขายเชื่อสําหรับลูกคาที่เปนหนวยงานในองคกรเพื่อรองรับในการจัดสินคาในงานอบรมสัมมนาหรือ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ระบบการฝากขายเพื่อรองรับสินคาและผลิตผลจากหนวยงานในมหาวิทยาลัยและชุมชนเครือขาย ระบบ
บัญชีซื้อเงินสดและเงินเชื่อ ระบบสินคาคงคลัง
ขอมูลจากกระบวนการศึกษายังนํามาสูการวิเคราะหโปรแกรมสําเร็จรูปที่จะนํามาใชในการบริหารงานขายและโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี เพื่อใหเกิดการบริหารงานอยางเปนระบบ และปองกันความเสี่ยงจากการทุจริต ผูวจิ ัยเห็นวา ดานการบริหารงาน
ขายโปรแกรมที่เหมาะสมคือ โปรแกรม BSOFT POS ที่สามารถประยุกตใชแทนการจดบันทึกการขาย และเหมาะกับกิจการที่เปนลักษณะ
รานคาปลีก หรือรานสะดวกซื้อ ที่ตองออกใบเสร็จแบบยอ หรือพิมพใบเสร็จแบบเต็มรูปแบบได โปรแกรมยังสามารถรองรับการทํางาน
ระบบบารโคด ตัดสินคาคงคลังอัตโนมัติเมื่อมีการทํารายการขาย แจงเตือนสินคาคงคลังขั้นต่ํา (Safety Stock) แสดงกราฟรายงานสถิติ
การขายรายเดือน แสดงยอดสินคาขายดี รองรับการทํางานแบบใชเครือ่ งเดียว(Stand Alone) และแบบเครือขายเน็ตเวิรค (LAN) สามารถ
สํารองฐานขอมูล บํารุงรักษาขอมูลผานหนาโปรแกรมได รองรับการสงออกขอมูลในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป Excel สามารถทํางาน
รวมกับระบบลิ้นชักเก็บเงินได (Cash Drawer) โปรแกรมดังกลาวสามารถแสดงผลกําไรเพื่อนําไปบันทึกตอไปยังโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบั ญชีที่ จะนํ ามาใชงานกั บระบบของสหกรณ รานค า คือ โปรแกรม BC Account ลักษณะของโปรแกรม BC Account เป น
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่ทํางานในระบบปฏิบัติการ Window และสามารถออกรายงานการเงินในรูปแบบตางๆไดอัตโนมัติ
รองรับตนทุนเฉลี่ย ตนทุนมาตรฐานและ FIFO สามารถออกแบบฟอรมเอกสารไดหลากหลาย มีระบบวงเงินเครดิตลูกคา สามารถใช
รวมกับโปรแกรมบารโคดในการควบคุมสินคาเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการขายและสินคาคงคลัง
ผลจากการวิเคราะหความเปนไปไดของหนวยผลิต ภายในมหาวิทยาลัย โดยการสัมภาษณประธานอาจารยประจํา
หลักสูตรที่มีผลผลิตจากสาขา และสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพนํามาวางจําหนายภายในสหกรณรานคา ไดแก
ผลิตภั ณ ฑ ที่ ไดจากนมโค จากสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัต ว ผั กปลอดสารพิ ษที่ สามารถพัฒ นาเปน ผักอิ นทรีย จากสาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช กลาพันธุไม จากสาขาเกษตรปาไม ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มแปรรูป จากสาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร และผลิตภัณฑที่ไดจากงานวิจัยและชุมชนเครือขาย ไดแก ผลิตภัณฑผายอมสีจากหอม ผลิตภัณฑสมุนไพร ขาวอินทรีย
เปนตน
ผลจากการวิเคราะหหนวยบริโภคจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จํานวน
ทั้งสิ้น 445 คน แบงเปนบุคลากรจํานวน 120 คน เปนหญิง รอยละ 67.50 เปนชาย รอยละ 32.50 ตําแหนงเปนฝายสนับสนุน
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รอยละ 52.50 ฝายวิชาการ รอยละ 47.50 มีชวงอายุระหวาง 36-40 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาคือชวงอายุ
ระหวาง 41-45 และ 31-35 ปตามลําดับ คิดเปนรอยละ 22.50 และ รอยละ 15.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดอยูระหวาง
20,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาคือ ระหวาง 10,001-200,000 บาท และ 40,001-60,000 บาท คิดเปน
รอยละ 20.83 และ 12.50 ตามลําดับ ผลการสํารวจขอมูลจากนักศึกษาจํานวน 325 คน เปนหญิง รอยละ 68.62 เปนชาย
รอยละ 31.38 มีชวงอายุระหวาง 20-21 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.69 รองลงมาคือชวงอายุระหวาง 18-19 ป และ 22-24
ปตามลําดับ คิดเปนรอยละ 30.46 และ รอยละ 14.15 มีเงินใชจายเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดอยูระหวาง 5,001-7,000 บาท คิด
เปน รอยละ 31.38 รองลงมาคือ ระหวาง 7,001-10,000 บาท และ 3,001-5,000 บาท คิดเปน รอยละ 28.92 และ 22.77
ตามลําดับ สถานที่ในการจัดตั้งสหกรณรานคาควรจัดตั้ง ณ อาคารเทพ พงษพาณิช
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสินคาที่ควรนํามาวางจําหนายภายในสหกรณรานคาของมหาวิทยาลัย
ลําดับที่
1
2
3
4
5

สินคาที่ควรมีวางจําหนายในสหกรณ
อุปกรณการเรียน
เครื่องถายเอกสาร
เครื่องดื่ม
อาหารสําเร็จรูป
สัญลักษณและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

คาเฉลี่ย
1.12
2.53
2.69
2.70
2.74

Std.
1.48
1.28
1.28
1.43
1.52

ระดับคาเฉลีย่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลจากความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสินคาที่ควรนํามาวางจําหนายในสหกรณรานคาของมหาวิทยาลัยมากที่สุด
5 อันดับ จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาเปนกลุมของ อุปกรณ ในการเรียนการสอน อาหารและเครื่องดื่ม และสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัย เปนกลุมสินคาที่อยูในความสนใจของผูบริโภคภายในมหาวิทยาลัยที่เปนบุคลากร
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสินคาที่ควรนํามาวางจําหนายภายในสหกรณรานคาของมหาวิทยาลัย
ลําดับที่
สินคาที่ควรมีวางจําหนายในสหกรณ
คาเฉลี่ย
Std.
ระดับคาเฉลีย่
1
อุปกรณการเรียน
1.88
1.26
มาก
2
เครื่องดื่ม
2.56
1.13
มาก
3
ขนม
2.72
0.97
ปานกลาง
4
สัญลักษณและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
2.76
1.28
ปานกลาง
5
อาหารสําเร็จรูป
3.18
1.50
ปานกลาง
ผลจากความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสินคาที่ควรนํามาวางจําหนายในสหกรณรานคาของมหาวิทยาลัยมากที่สุด
5 อันดับ จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาเปนกลุมของ อุปกรณในการเรียนการสอน เครื่องดื่ม ขนม อาหาร และสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัย เปนกลุมสินคาที่อยูในความสนใจของผูบริโภคภายในมหาวิทยาลัยที่เปนนักศึกษา
ผลจากการศึกษาขางตนจะเห็นวาความคิดเห็นของทั้งสองกลุมมีความสอดคลองกันในเรื่องของความสนใจในสินคาที่
ควรนํามาวางจําหนายภายในสหกรณรานคาของมหาวิทยาลัยและอนุมานไดวากลุมตัวอยางมีความยินดีที่จะจายซื้อสินคากลุม
ดังกลาว ผลจากการศึ กษาสามารถเป น ข อมู ล ทางการตลาดในการวางแผนการจัด สิ น คามาวางจําหน ายภายในสหกรณ
นอกจากนั้นยังสามารถเปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑของหนวยผลิตสินคาภายในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
ความตองการของหนวยบริโภคได ซึ่งหากมีการวางแผนการจัดจําหนายสินคาที่มีประสิทธิภาพจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดจากสินคาคงคางที่ไมมีการเคลื่อนไหวได
ขอ มูล ทางการเงิน จากการสัม ภาษณผูบ ริห ารสหกรณรา นคา ทั้ง 4 แหง ไดถูก นํ า มาวิเ คราะห เพื ่อ จัด ทํ า
เครื่อ งมือ ที่ใ ชใ นการประเมิน โครงการทางการบัญ ชี ใ หกับ ผูบ ริห ารในการตัด สิน ใจเสนอของบสนับ สนุน เพื่อ จัด ทํ า
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โครงการนํา รอ งในรูป แบบสหการ ไดแ ก งบประมาณกํา ไรขาดทุน เพื่อ วิเ คราะหค วามสามารถและความอยูร อดของ
โครงการ งบประมาณจายลงทุน เพื่อ ใหทราบจํา นวนการจายลงทุน และประมาณการระยะเวลาคืนทุน (Payback Period
Method) ของโครงการ
ตารางที่ 3 ประมาณกําไรขาดทุนของกิจการ ระหวางปที่ 1 ถึงปที่ 5
25X1
25X2
ยอดขาย
55,321.62
66,385.94
หัก ตนทุนขาย
22,128.64
26,554.37
กําไรขั้นตน
33,192.97
39,831.57
หัก คาใชจาย
คาใชจายในการขาย
12,000
12,000
คาใชจายในการบริหาร
37,968
37,968
รวมคาใชจาย
49,968
49,968
กําไรสุทธิ
(16,775.03)
(10,136.43)

25X3
79,663.13
31,865.25
47,797.88

25X4
95,595.76
38,238.30
57,357.46

25X5
114,714.91
45,885.96
68,828.95

12,000
37,968
49,968
(2,170.12)

12,000
37,968
49,968
7,389.46

12,000
37,968
49,968
18,860.95

จากตารางที่ 3 แสดงผลการประมาณการกําไรสุทธิของกิจการทําใหเห็นวา ในป 25X1-25X3 ยังมีผลการดําเนินงานที่ขาดทุน
จนกระทั้งในป 25X4 กิจการเริ่มมีผลการดําเนินงานที่มีกําไรสุทธิ
ตารางที่ 4 งบประมาณจายลงทุน ป 25X1
งบประมาณ
จายลงทุนป 25X1

โครงการจายลงทุน
เครื่องพิมพและเครื่องอานบารโคด
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
ปรับปรุงอาคารสํานักงานอุปกรณและอุปกรณ
รวม

5,000
50,000
18,000
200,000
273,000

ตารางที่ 5 ประมาณการระยะเวลาคืนทุนในกรณีที่เงินสดรับสุทธิไมเทากันในแตละป
ปที่
เงินสดรับสุทธิ
เงินสดรับสุทธิสะสม
3
7,389.46
7,389.46
4
18,860.95
26,250.40
5
32,626.74
58,877.14
6
49,145.68
108,022.82
7
68,968.42
176,991.24
8
92,755.70
269,746.95
9
196,658.96
466,405.91
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ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณการจายลงทุ นที่ประมาณการวาจะเกิดขึ้นในป แรกของการดําเนิ นงาน เพื่ อนําผลลัพธที่ไดมาคํานวณ
ประมาณการระยะเวลาคืนทุนในกรณีที่เงินสดรับสุทธิไมเทากันในแตละปใน ตารางที่ 5 จะเห็นไดวา สหกรณรานคามีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 8 ป
1 เดือน
อภิปรายผล
แนวคิดในการจัดตั้งสหกรณรานคามหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ จะเกิดขึ้นไดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารในระดับคณะตามลําดับขั้น การจัดตั้งและดําเนินงานไมมีความเสี่ยง
ที่จะขัดตอระเบียบขอบังคับของทางมหาวิทยาลัย และมีความสอดคลองกับระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่
ความเปนอิสระในการพัฒนาและมีความคลองตัวในการทํางาน แตอาจมีความเสี่ยงในดานการดําเนินงานภายใตขอกฎหมายสหกรณ ซึ่ง
ในระยะแรกควรจัดทําเปนโครงการในรูปแบบของสหการเพื่อความคลองตัวและเตรียมความพรอมเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ
รานคาในอนาคต ทั้งนี้ระเบียบในการยืมเงินทดรองของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําโครงการนํารองในรูปแบบสหการมีความสอดคลองในการ
ดําเนินโครงการและมีระบบการตรวจสอบความโปรงใสรองรับอยางเหมาะสม ระเบียบของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับทฤษฎีการออกแบบการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ และสามารถนําโปรแกรมการบริหารงานมาใชควบคูกับโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีที่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเรียนอยูได ถือเปนการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตในการทํางานตามหลักการควบคุม
ภายใน ผลจากการศึกษาหนวยผลิตและหนวยบริโภค สามารถเปนขอมูลทางการตลาดในการวางแผนการจัดกลุมสินคามาวางจําหนาย
ภายในสหกรณ ซึ่ งควรเป น สิน คาในกลุม อุป กรณ ที่ ใชในการเรีย นการสอน อาหารและเครื่องดื่ม และสิน คาที่ มีสัญ ลัก ษณ แ ละตรา
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย และผลการศึกษายังใชเปนขอมูลสนับสนุนในการหาทิศทางเพื่อสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑของหนวย
ผลิตสินคาภายในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับความตองการของหนวยบริโภค ควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสินคาคงคางที่ไมมี
การเคลื่อนไหวได ผลจากการจัดทํางบประมาณกําไรขาดทุน ทําใหท ราบถึง ความสามารถในการบริหารงานและความอยูร อดของ
โครงการในอนาคต งบประมาณจา ยลงทุน และประมาณการระยะเวลาคืนทุน ตามหลัก ทฤษฎีก ารวางแผนกําไรและการควบคุม
สามารถนํามาใชสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณและเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงาน
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ ไดศึกษาถึงกระบวนการจัดตั้งสหกรณรานคา จากสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐ ภายในจังหวัดแพร
ที่ดําเนินการอยูทุกแหง การศึกษาขอมูลดานนโยบายกฎระเบียบการบริหารงานและการบริหารการเงิน และพัสดุ จากผูบริหารและ
เจาหนาที่ฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย สามารถนํามาใชในการออกแบบการวางระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน และการ
ควบคุมภายในของสหกรณรานคาเพื่อใหเกิดความสอดคลองกันได การวางแผนการเลือกใชโปรแกรมการบริหารงานและโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริต การวิเคราะหความอยูรอดของโครงการโดยใชเครื่องมือการ
วางแผนกําไรและการควบคุม ทําใหทราบถึงงบประมาณที่ใชตามงวดเวลาและศักยภาพของการดําเนินงาน การใชเครื่องมือในการ
วิเคราะห หน วยผลิ ตและหน วยบริโภคเพื่อ ชี้ให เห็ น ถึง ทิศ ทางการปรับ ปรุง และพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ ที่ เปน ที่ ตองการของหนวยบริโภค
การศึกษาแผนแมบทในการจัดตั้งสหกรณในครั้งนี้สามารถใชเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหารทุกฝายเพื่อสนับสนุนและสงเสริม
ใหเกิดการจัดตั้งสหกรณรานคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแมโจ ประจําป 2559 ที่เล็งเห็นความสําคัญของการประเมิน
และการวางแผนโครงการจัดตั้งสหกรณรานคามหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ขอขอบพระคุณ ผูบริหารสหกรณรานคาใน
จังหวัดแพร ที่ใหขอมูลและประสบการณการจัดตั้งและบริหารงานสหกรณ ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม
พระเกียรติ ทุกทานที่สละเวลาในการประชุมกลุม ยอย ใหแนวคิดและวางนโยบายในการทํางานใหเกิดรูปธรรม ขอขอบคุณคณาจารย
นักวิจัย เจาหนาที่บัญชีการเงินและพัสดุ ทุกทานที่ใหเกียรติในการใหสัมภาษณเชิงลึก ขอขอบคุณ บุคลากรและนักศึกษาทุกคนที่สละ
เวลาเปนผูตอบแบบสอบถามงานวิจัย และขอขอบคุณคณาจารย และนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการบัญชีที่รวมกันเปนคณะนักวิจัยจน
ทํางานครั้งนี้ไดอยางสําเร็จสมบูรณ
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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาองค ค วามรู ด า นการตลาดและการท อ งเที่ ย ว และเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การ
ดานการตลาดและการทองเที่ยวของธุรกิจชุมชน สําหรับนําไปสูการยกระดับเปนวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา
อ.แมแตง จ.เชียงใหม การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดทําเวทีชุมชน โฟกัสกรุป การสังเกต การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
กับสมาชิกและแกนนํากลุมแบบวิเคราะหเอกสาร การศึกษาดูงาน และการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษา
พบวา 1) กลุมรวมใจพอเพียง เปนกลุมที่ผลิตสินคาชุมชน ไดแก เห็ดโคนนอย เห็ดนางฟา ปุยชีวภาพ และถานไม กลุมเติบโต
มาจากการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนซึ่งหลังจากรวมกิจกรรมการวิจัย ธุรกิจชุ มชนของกลุมมีความเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
จึงทําใหกลุมมีกําลังการผลิตเห็ดและขยายโรงเรือนที่ถาวรเพิ่มขึ้น มีการสรางเอกลักษณดวยการมีเสื้อประจํากลุม มีการทําสื่อ
ณ จุดขาย การกําหนดการดําเนินงานทางการตลาดใหม พัฒนาและปรับปรุงที่ทําการกลุมใหดูนาเชื่อถือ และ มีแผนพัฒนา
การผลิตเห็ดลม และการเลี้ยงกบ จึงทําใหกลุม มีศักยภาพความเขมแข็ง และมีขีดความสามารถกวาทุกกลุ มที่รวมโครงการ
ทั้งดานการตลาด การขาย การบริหารจัดการกลุม ที่สําคัญผูนํากลุมมีความเขมแข็ง ยุติธรรม มีมุมมองและวิสัยทัศนในการพัฒนาธุรกิจ
ของกลุมใหกาวตอไปอยางไมหยุดยัง้ มีการพัฒนาคุณภาพของสินคาและปรับปรุงเทคนิคและวิธีการผลิตอยางตอเนื่อง และเปนกลุมที่ถายทอดองค
ความรูและภูมิปญญาชาวบานดานการเพาะเห็ดและการทําปุยชีวภาพสูเยาชน เปนกลุมที่สามารถจะพัฒนาไปสูวิสาหกิจชุมชนตนแบบที่ยั่งยืน เปน
ศูนยเรียนรูในการดําเนินธุรกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และเปนแหลงศึกษาดูงานไดเปนอยางดี 2) กลุมผูผลิตแคบหมูไรมัน จะผลิตสินคา
หลัก คือ แคบหมูมัน กลุมนี้จะมีกําลัง การผลิตที่ไมคอยสม่ําเสมอ จะหยุดผลิตเมื่อตองมีงานหลัก คือการเกษตร ทําใหสินคาไมสามารถจําหนายได
ตลอด ประกอบกับสมาชิกที่รวมกลุม ก็มิไดจัดโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจนมีเพียงหัวหนากลุมที่ตั้งขึ้นมาแตก็มิไดมีการประชุมบอยครั้ง
ทําใหสมาชิกที่รวมกลุม ไดรับรายไดไมมาก ไมมีแรงจูงใจในการทํางานกลุม ซึ่งทางหัวหนากลุมยังไมพรอมที่จะพัฒนาและ ขยายตลาดแตก็จะนําเอา
องคความรูที่ไดรับความชวยเหลือดานการตลาดในชวงทําวิจัย ไปใชในอนาคตตอไป 3) กลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร บานชอแล เปนกลุมทีผ่ ลิต
สินคาหลัก คือ กระเทียมดอง โดยสมาชิกกลุมจะผลิตกระเทียมดองที่บานของตน จากนั้นจึงนํามาจําหนายยังรานคา ในหมูบาน ซึ่งเปนรานคาขาย
สินคาอุปโภคบริโภคทั่วไปดานการรวมกลุมยังไมมีระบบการบริหารจัดการกลุมที่ชัดเจน อีกทั้งกลุมนี้เคยไดรับความชวยเหลือดานการสรางตรา
สินคาและบรรจุภัณฑจากหนวยงานอื่นมากอนทําใหกลุมตองการเพียงการสานตอการพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑเดิมใหสามารถสื่อสารไปยัง
กลุมตลาดเปาหมายที่ชัดเจนขึ้น และสื่อถึงเอกลักษณของสินคาใหมากขึ้น ดานการบูรณาการสินคาชุมชนเขากับการทองเที่ยวชุมชนนัน้ พบวา
เมืองแกนพัฒนาเปนชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ ของน้ํา มีการเพาะปลูกสินคาเกษตรที่ไดผลผลิตเปนอยางดี ชุมชนมีวิถีการดําเนินชีวิตที่มี
เอกลักษณ และที่สําคัญมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมที่หลากหลาย มีเตาเผาอินทขิลซึ่งเปนเตาเผาโบราณที่สะทอนถึง
ประวัติศาสตรของอารยะธรรมลานนา จึงเหมาะที่จะบูรณาการเขาสูการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงการเกษตรในรูปของการทองเที่ยวแบบ
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โฮมสเตย หรือการทองเที่ยวทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับหมูบานการทองเที่ยวอื่น แตทั้งนี้ชุมชนเมืองแกนพัฒนา จะตองเตรียมพรอมในการเปนเจาบานที่ดี
สําหรับตอนรับนักทองเที่ยว และใชความมีไมตรีจิตที่ดขี องคนในชุมชน เปนทูตแหงการทองเที่ยวมีการจัดเตรียมที่พักอาศัยที่สะอาดและปลอดภัยไว
คอยบริการนักทองเที่ยวรวมถึงมีระบบการคมนาคมในชุมชนที่สะดวก และตองมีแผนในการนําเอาสินคาชุมชนเขาไปจําหนายในเสนทางการทองเที่ยว
จึงจะทําใหการดําเนินธุรกิจชุมชนประสบความสําเร็จได
คําสําคัญ : การพัฒนาการตลาด การทองเที่ยวของธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
Abstract
This study had objectives to develop knowledge of marketing and tourism, and to develop
marketing management and tourism of the community business in order to upgrade to community
enterprise of Muangkaen Municipality community in Mae Tang district, Chiang Mai Province. This study
collected data by focus group forum, observation, semi-structured interviews with members and leaders,
document analysis form, business visit, and workshop. The results showed that: 1) Ruam Jai Por Piang
Group is the group produced the community products, such as common white mushrooms, oyster
mushrooms, bio fertilizer and charcoal. The group grew from household production. After attending the
research, the community business of the group has grown so that the group increased mushroom
production capacity, expanded permanent greenhouses, built uniqueness and recognition of the group by
having a group shirt, produced media at the point of sale, set a new marketing organizational structure
including developed and improved group to be credible and had plans to develop lentinus polychrous
lev mushrooms, frog and tadpole farms for making money in the future. Therefore, the group has become
strengthened and more capable than any group which participated in the project as marketing, sales,
group management, and group collaboration. Importantly, the leaders of the group are strong, fair, have
perspective and vision in developing the group’s business to continue without relentless, improve
product quality and techniques of production methods continuously. Moreover, it is a group that
propagates the knowledge and local wisdom in mushroom cultivation and bio-fertilizer production so that
it is a group that can develop into a sustainable community enterprise, learning center for conducting
business on the sufficiency economy and good place for business visit. 2) Group producing oil-less pork
snack has the main product as oiled pork snack, gathered by a few members of the community. This
group do not always produce its product and usually stop to produce when its main work need to
continue, the product cannot be sold at all assembled with no clear management structure of the
group. It has only a group leader who is set up to clear management structure to take care of the
members. They have had a lack of meeting, so this has led members earn less income from production,
no motivation in the work group. The group leader is not ready to develop and expand the market. But, it
will bring knowledge gained from the marketing help during the research to apply in the future when the
group is ready for funding and membership. 3) Ban Cho Lae Agricultural Product Group is the main
producer of pickled garlic. Group members produce pickled garlic at home. Then it is sold to the shop in
the village, which is a store of consumer goods. There is no clear group management system. In addition,
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the group has received branding and packaging assistance from other agencies. The group needs only to
continue to develop the brand and the original packaging to communicate to the target market clearer,
and more about the identity of the product. The integration of community goods into community tourism
has found that Muangkaen community is a community with a great abundance of water located near Mae
Kwad Dam, so it has the cultivation of agricultural products that yield a good. The community has a
unique lifestyle and importantly, it has the natural, cultural and architectural attractions. There is an
ancient In Ta Kin kiln r which reflects the history of Lanna civilization and it is suitable for integration into
cultural or agricultural tourism in the form of homestay or general tourism by linking with other tourist
villages such as homestay, Bann Mae Kompong Villagee for organizing a joint tourism program. However,
Muangkaen community must be prepared to be a good host for welcoming tourists and use the kindness
of the people in the community as an ambassador of tourism. Accommodation is provided the
cleanness, convenience and safety for travelers as well as convenient transportation in the community.
Moreover, it should have plans to bring the community products into the travel path or travelling
program, so this will make the community business successful.
Keywords : marketing development, tourism of community business, business enterprise
บทนํา
จากยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเพื่อเปนฐานที่มั่นคงของประเทศดวยกรอบแนวความคิด
ดานการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็ง อาทิ การจัดองคความรูชุมชนและระบบการเรียนรูอยางครบวงจร การสรางความมั่นคง
ของเศรษฐกิจชุมชน อาทิ การรวมกลุมและการนําเอาภูมิปญญาของทองถิ่น มาสรางสรรคคุณคาใหกับสินคาและบริการ และ
ด า นการเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของชุ ม ชนให อ ยู รว มกั น อย า งเกื้ อ กู ล จากการลงพื้ น ที่ วิ จั ย รว มกั บ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ไดศึกษาขอมูลจากยุทธศาสตรการพัฒ นาตําบลรวมกับการประชุมกลุมแบบเนนเปาหมาย
จากผู นํ าชุ ม ชน ประชาชน รวมทั้ งผู มี บ ทบาทเกี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน ซึ่ งเมื่ อ นํ ามาวิ เคราะห ป ระเด็ น ป ญ หาและ
ความตองการ พบปญ หาและความตองการของชุมชน คือ สมาชิกในชุมชนมีรายไดไมพอเพียงตอการดํารงชีพ เนื่องจาก
มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉพาะชวงที่มีการจัดโครงการ “หนาวนี้ที่เมืองแกน” เพื่อกระตุนการทองเที่ยวแตหลังจากชวงเวลา
ดังกลาว มีนักทองเที่ยวลดลง และแมวาชวงที่มีโครงการ “หนาวนี้ที่เมืองแกน” จะมีนักทองเที่ยวมากขึ้นแตกลับมีปญหา
ทางดานผลิตภัณฑชุมชนที่ไมสามารถขายไดมาก (จรัส ไชยยา,2558, สัมภาษณ) ดังนั้นการวิจัยนี้จะสามารถเขาไปเพิ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพชุมชน ในการเพิ่มรายไดสําหรับครัวเรือน รวมทั้งใหองคความรูใหชุมชนได กลาวคือ ชุมชนยังขาด
ความรูดานการตลาดและการจัดการที่จะนําไปใชในการดําเนินธุรกิจชุมชนที่ทําอยู และกลุม ธุรกิจชุมชนตาง ๆ ในทองถิ่น
ยังขาดศักยภาพในการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการกลุมที่ดี (สถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ,
2558) และถึงแมวาจะมีก ารทองเที่ยวมานานระยะหนึ่งแลว แตยังพบวารายไดตอหัวของคนในชุมชนยังต่ํา รายไดเฉลี่ย
ตอหัวตอป 60,000.00 บาท (เทศบางเมืองเมืองแกนพัฒนา, 2558)
ประกอบกับกลุมเรื่องที่ควรวิจัยอยางเรงดวน ตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่ตองการพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรมจากทองถิ่นสูสากล โดยมุงเนนใหทําวิจัยเกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต ขจัดความยากจน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชนจาก
ทองถิ่นสูสากล โดยรวมมือกับเครือขายการวิจัยในระดับทองถิ่นและภูมิภาค จึงไดพบความตองการดานเศรษฐกิจและสังคม

260

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ของชุมชนเมืองแกนพัฒนาที่ตองการไดรับความชวยเหลือเพิ่มเติมอีก ดังนี้ ความตองการสรางและพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว
ภายในชุ ม ชน ความต อ งการได รับ องค ค วามรู ท างด านการตลาดและการจั ด การสิ น ค า ชุ ม ชนและสิ น ค าทางการเกษตร
ความตองการในองคความรูดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่ดีของชุชน และความตองการที่จะไดรับการสงเสริมและ
ยกระดับธุรกิจชุมชนสูการเปนวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ทีเ่ ขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
การวิจัยครั้งนี้ยังมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้
เพื่อผลักดันใหสินคาและการทองเที่ยวของชุมชน มีทิศทางในการพัฒนาที่ดีขึ้น และมีศักยภาพในการแขงขันที่สูงขึ้นกวาเดิม
โดยสอดรับกับยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ อันนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังนี้ สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. ในสวนของการฟนฟู
การทองเที่ยววาจะมุงฟนฟูดานการสรางภาพลักษณ การสงเสริมตลาดทองเที่ยว การสรางสรรคสินคาใหม การฟนฟูแหลง
ทองเที่ยว และการปรับปรุงมาตรฐานการทองเที่ยว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)
และสอดรับกับแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแกนพัฒ นาที่มีนโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ คือ สนับสนุน สงเสริม และ
พัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พัฒนาและสงเสริมการใหความรูในวิชาการและประสบการณแกประชาชน การเพิ่มพูน
ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพและกระจายรายไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ เชิงประวัติศาสตร โดยใชแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อแกไขปญหาความยากจน
นอกจากนี้การวิจัย ยังสัมพันธกับยุทธศาสตรของเทศบาลในดานการพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟู และ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นดวย (เทศบางเมืองเมืองแกนพัฒนา, 2558)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาองคความรูดานการตลาดและการทองเที่ยวใหกับชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อพัฒนาการจัดการดานการตลาดและการทองเที่ยวของธุรกิจชุมชน อันจะนําไปสูการยกระดับเปนวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลเมือง
แกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะชวยใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคความรูดานการตลาดและการทองเที่ยวและการจัดการดานการตลาด
และการทองเที่ยวของธุรกิจชุมชน อันจะนําไปสูการยกระดับเปนวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะชวยใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไปการดําเนินการวิจัยจะเปนรูปแบบของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ใชกรอบการในการดําเนินการศึกษาตามแนวความคิด
การมี ส วนร วมของชุ ม ชน และที่ มุ งเน น ไปที่ ก ารวิจั ยเชิ งคุ ณ ภาพ โดยมี ร ายละเอีย ดเกี่ย วกั บ ประชากรและกลุ ม ตั วอยา ง
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขั้นตอนในการทําการวิจัย และวิธีการวิเคราะห
ขอมูลตามลําดับ ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา คือ ชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม แตเนื่องจากแตละ
หมูบาน หรือแตละชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา มีศักยภาพที่แตกตางกัน จึงกําหนดกลุมตัวอยางที่จะทําการวิจัย
ไว 2 ชุมชน คือ หมูที่ 1 และหมูที่ 2 ตําบลชอแล เพื่อเปนหมูบานตนแบบสําหรับการพัฒนา เพราะชุมชนดังกลาวมีประชากร
มากที่สุดจํานวน 2,021 คน (ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) และเปนศูนยรวมของการผลิตสินคา
ชุมชนและการทองเที่ยว ทั้งยังมีความพรอมดานทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน สถานที่ทองเที่ยว ภูมิปญญาชาวบาน และมีผูนํา
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กลุมที่มีความมุงมั่นตั้งใจ มีศักยภาพดานการเปนผูนําที่ดีที่จะพัฒนาและยกระดับจากธุรกิจชุมชนไปสูการเปนวิสาหกิจชุมชน
ตอไปในอนาคต
แหลงขอมูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงขอมูล คือ
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บจากการสัมภาษณหนวยงานทองถิ่นของรัฐ การทําโฟกัสกรุป การจัด
กิจกรรมกลุม โดยมีสมาชิก กลุมธุรกิจชุมชนหมูที่ 1 และหมูที่ 2 ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัด เชียงใหม เป นผูรวม
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม และใหขอมูลตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข อมูลการทําธุรกิจและ
นําไปพัฒนาการตลาดและการทองเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพื่อการยกระดับสูวิสาหกิจชุมชนของกลุมที่เขารวมโครงการตอไป
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับทฤษฏีการตลาดจากตํารา บทความ งานวิจัย อินเทอรเน็ต ตลอดจน
ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เทศบาลเมืองแกนพัฒนา สําหนักงานเกษตร อําเภอแมแตง ศูนยเรียนรูภายในชุมชน ศาสนสถานตาง ๆ ภายใน
ชุมชน แหลงทองเที่ยวในชุมชน รวมถึงรายงานการประชุมกลุมที่เขารวมโครงการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การจัดทําเวทีชุมชน เพื่อศึกษาขอมูลที่สําคัญในการประกอบธุรกิจชุมชน ไดแก ขอมูลการทําการตลาดของชุมชน
ผลิตภัณ ฑของชุมชน สภาพแวดลอมของชุมชน แหลงทองเที่ยวในชุมชน และบริบทดานตาง ๆ ของชุมชน ซึ่งขอมู ลที่ได
จะนํามาวิเคราะห สังเคราะห และเตรียมการจัดทํากิจกรรการวิจัย และแผนกลยุทธการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการทองเที่ยว
ทั้งนี้เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนใหชุมชนในพื้นที่ศึกษา มีความพรอมในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น ทั้งยังชวยเสริมสรางศักยภาพ
และขีดความสามารถของการทําธุรกิจชุมชนใหสูงขึ้น โดยชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถบูรณาการเอาผลิตภัณฑ
ของชุมชนเชื่อมโยงเขากับการทองเที่ยวของชุมชนตอไป
2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการทําโฟกัสกรุป โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กับประธานกลุมและตัวแทนกลุมธุรกิจ
ชุมชน ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้เพื่อรวบรวมขอมูลเชิงลึกทางดานการทําการตลาดและการผลิต
อันจะนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห สังเคราะห สรางองคความรู และนําไปบูรณาการกับกลุมธุรกิจชุมชนตอไป
3. การศึกษาดูงานดานการตลาด การขาย การทองเที่ยว และการผลิต เพื่อเปดโลกทัศนดานการตลาด การขาย
การทองเที่ยว และการผลิตใหกับผูนํากลุมและสมาชิกกลุมธุรกิจชุมชนที่เขารวมโครงการ และเปนการสรางความสัมพันธที่ดี
กับ ตัวกลางทางการตลาดและนําไปสานตอและพัฒ นาเปน ชองทางการจัดจําหน ายใหกับผลิตภัณ ฑ ของกลุม และยังเป น
การสรางองคความรูดานการตลาด การขาย การทองเที่ยว เครือขาย และการสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจชุมชน อันจะเปน
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับการกาวสูวิสาหกิจชุมชนในอนาคต
4.แบบวิเคราะหเอกสาร เพื่อรวมรวมขอมูลการดําเนินงานดานการขายและการขยายสายผลิตภัณฑของกลุม ซึ่งจะสรางองคความรูรวมกับ
การปฏิบัติการดานการทําการตลาด หลังจากที่สมาชิกกลุมไดพัฒนากระบวนการจัดการดานการตลาดไปไดระดับหนึ่งแลว
5. การจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จํานวน 7 โครงการ คือ 1)โครงการการศึกษาขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการพั ฒนาการตลาดฯ 2) โครงการพัฒ นากลยุทธสวนประสมทางการตลาดฯ 3) โครงการพัฒ นา
ตราสิน คาและบรรจุภั ณ ฑ ฯ 4) โครงการศึกษาดูงานด านการตลาด การขาย การท องเที่ย ว และการผลิ ตฯ 5) โครงการ
การติดตามผลการขาย การสรางและพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑฯ
ขั้นตอนในการทําการวิจัย
การปฏิบัติการและการดําเนินการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
ระยะที่ 1 : การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของจากตํารา งานวิจัย อินเทอรเน็ต และหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงาน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สํานักงานเกษตรอําเภอแมแตง เปนตน ทั้งนี้เพื่อสํารวจสภาพของธุรกิจชุมชนเมืองแกนพัฒนา
จุดแข็งจุดออนของชุมชน และสภาพแวดลอมโดยรวม ตลอดจนเปนการสรางสัมพันธภาพและความคุนเคยกับกลุมตัวอยางที่
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จะทําการวิจัย ระยะที่ 2 : การสัมภาษณ แบบเจาะลึก และการทําโฟกัสกรุป กับกลุมที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับศักยภาพของกลุม ปญ หาและความตองการของกลุม รูปแบบการจัดการตลาดในปจจุบันของกลุม และใชขอมูล
ดังกลาวในการดําเนินกิจกรรมการวิจัยตอไป ระยะที่ 3 : การจัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม อาทิ โครงการ
การศึกษาขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการพัฒนาการตลาด โครงการพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาด โครงการ
พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ โครงการศึกษาดูงานดานการตลาด การขาย การทองเที่ยว และการผลิตและโครงการการ
ติดตามผลการขาย การสรางและพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ เปนตน ระยะที่ 4 : การสรุปผลจากการวิจัย ดวยโครงการ
สรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมธุรกิจชุมชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
และร ว มกั บ กลุ ม หรื อ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งกํ า หนดทิ ศ ทาง แผนสํ า หรั บ การทํ า การตลาดชุ ม ชน และทิ ศ ทางการสร า ง
ความเจริญเติบโตใหกับกลุมธุรกิจชุมชน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ทั้งยังเปนการเผยแพรผลการวิจัยสูกลุมธุรกิจชุมชน
ที่เกี่ยวของ อันจะทําใหกลุมสามารถนําเอาความรูและแนวทางที่ไดรับจากการวิจัย ไปประยุกตใชสําหรับการพัฒนาการตลาด
ของธุรกิจชุมชนตอไป ระยะที่ 5 : การติดตามผลหลังการทํากิจกรรมและโครงการวิจัยวา กลุมไดนําเอาองคความรูที่ไดจากการ
ทําวิจัยรวมกันไปปฏิบัติใชแลวไดผลมากนอยเพียงใด โดยใชโครงการติดตามผลและการประเมินผลการวิจัย ทั้งนี้เพื่อรวบรวม
เปนขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป ระยะที่ 6 : การเผยแพรขอมูลที่ไดจากการวิจัยในรูปของเอกสารรายงานการวิจัย และ
การเผยแพรทางอินเทอรเน็ตใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงสาธารณชนที่สนใจ
วิธีการวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากเปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลจึง เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative
Analysis) ซึ่งการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ จะวิเคราะหและสรุปผลจากการจัดทําเวทีชุมชน การทําโฟกัสกรุป การศึกษาดูงาน
การสัมภาษณแบบเจาะลึก การทําโฟกัสกรุป และการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แลวนํามากําหนด
เปนกรอบสําหรับการพัฒนา และการจัดกิจกรรม และการโครงการชวยเหลือที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ แลวรายงานผล
เป น การบรรยายประกอบการวิ เคราะห ส ว นการวิ เคราะห ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ใช วิ ธี ก ารวิ เคราะห เนื้ อ หา และรายงานผล
ดวยการบรรยายประกอบการวิเคราะห
ผลการวิจัย
ผลจากการจัดทําเวทีชุมชน การศึกษาขอมูล และการวิเคราะหขอมูลของบริบทชุมชน สรุปไดวา เมืองแกนพัฒนา
มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัด แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร มีวิถีการดําเนินชีวิตที่เปนเอกลักษณของชุมชน มีระบบ
สาธารณูปโภคขั้นมูลฐานที่ดี โดยแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก วัดซึ่งมีจํานวนมากถึง 15 วัด และสํานักสงฆ 2 แหง วัดที่มี
ชื่อเสียงและเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงศึกษาทางศิลปะ วัฒนธรรม และการนั่งสมาธิที่สําคัญ อาทิ วัดบานเดนที่กอสราง
ตามแบบสถาป ต ยกรรมล านนา วั ด บ านปงที่ มี ซุ ม ประตู ส วยงามแบบล า นนา วั ด ป าสั ก ที่ มี ศิ ล ปะกํ า แพงเก า และวัด ป า
อรัญญวิเวก ที่เหมาะสําหรับการนั่งสมาธิและ การปฏิบัติธรรม มี เขื่อนแมงัดสมบูรณชล ซึ่งเปนเขื่อนดินที่หลอเลี้ยงชีวิตและ
การเกษตรของชุมชน และเปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถสัมผัสกับความเปนธรรมชาติของปาเขาตลอดสองฝงแมน้ําแมงัด และ
มีเรือนแพสําหรับบริการลูกคา นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑแหลงเตาอินทขิลเมืองแกน ที่สรางขึ้ นตั้งแตสมัยอาณาจักรลานนา
เปนแหลงเตาเผาเครื่องถวยชามเนื้อแกรง เคลือบสีเขียวออน หรือ ศิลาดลและชนิดเคลือบสีน้ําตาล และในชุมชนเมืองแกน
พัฒนายังมีรานอาหารที่หลากหลายสําหรับบริการลูกคาและนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวหรือซื้อผลิตภัณฑโอทอปของชุมชน
อาทิ ร านก ว ยเตี๋ ย ว ร านส ม ตํ า รานข าวมั น ไก ร านอาหารตามสั่ ง หรือ รา นอาหารพื้ น เมื อ ง ด านสิ น ค า ของชุม ชน ได แ ก
ชางกระดาษ โคมไป 700 ป ปุยชีวภาพ แคบหมูไรมัน กระเทียมดอง เห็ดโคน เห็ดนางฟา และ กลวยไข เปนตน ดานการ
ประชาสัมพันธและการสนับสนุนการทองเที่ยว เทศบาลเมืองแกนพัฒนาจะจัดงานสนับสนุนการทองเที่ยวและการขายสินคา
โอทอปของชุมชนเปนประจําทุกป ชื่อวา “หนาวนี้ที่เมืองแกน”พรอมจัดรถรางนําเที่ยววัด เตาเผาอินทขิล และจุดทองเที่ยว
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ที่สําคัญ ของชุมชน นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรมวิ่งมาราธอน งานขายสิ นคาโอทอปชุมชน การประกวดตีกลอง และฟอนเล็ บ
ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนเปนอยางมาก ซึ่งเมื่อวิเคราะหในภาพรวมแลวจะเห็นไดวา บริบทที่เปนอยู
เอื้ออํานวยตอกันในการดึงดูดใหมีกิจกรรมการทองเที่ยว
ผลจากการศึกษาดูงานดวยสมาชิกจํานวน 50 คน เพื่ อศึกษาดูงานในดานการตลาด การขายการทองเที่ยวและ
การผลิต ณ รานของฝากวนัสนันท ซึ่งเปนรานขายของฝากขนาดใหญของจังหวัดเชียงใหม จําหนายผลิตภัณฑของฝากของ
ที่ระลึกของภาคเหนือ โดยเฉพาะสินคาชุมชน หรือสินคาโอทอปของจังหวัดเชียงใหม กาดจาวเหนือ ซึ่งเปนตลาดนัดคนเมือง
ตั้งอยูเสนทางหลวงหลักเชียงใหม-ลําพูน จําหนายสินคาประเภทน้ําพริกหนุม กาละแม ขาวแตน ใสอั่ว แคบหมู อาหารสด ไข
ไก และของฝากสิ นค าพื้ น เมื อง กาแฟ เครื่องดื่ม และเป นศู น ยรวมสิ น คาโอทอปของเชีย งใหม และลําพู น พบวาการทํ า
การตลาดนั้ นไม ใชแคสามารถผลิตสิน คาได แตการสรางเบรนด การทํ าการตลาดเปน เรื่องที่ต องสําคัญ ในประเด็น แรกๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันการตลาดดิจิทัล มีบทบาทมากเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการศึกษาดูงานแหงนี้สรางประเด็นใหเกิดขึ้นที่ตอง
เรงการจัดการตลาดอยางเขมขน
การศึ ก ษาดู งาน ณ ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาห วยฮ อ งไครอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ ที่ เป น แหล งให อ งค ค วามรู
ดานการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบและการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ กลุมแมบานเกษตรกรบานปาไผ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ผลิตสินคาชุมชนภายใตชื่อวา “บานปาไผ” อาทิ กระเทียมดองมะมวงดอง มะเขือเทศแชอิ่ม น้ําผึ้ง แชมพูสมุนไพร และครีม
นวดผม และบานแมกําปอง ตั้งอยูกิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนหมูบานที่มีชื่อเสียงดานการทองเที่ยวโฮมสเตย ซึ่งผล
จากการศึกษาดูงาน กลุมไดสะท อนถึงประโยชนที่ ไดรับวา หลังจากศึกษาดู งานสมาชิกกลุ ม ได รับ องค ความรูที่ จะนํ าไป
พัฒนาการทําธุรกิจชุมชนของกลุมใหเขมแข็ง โดยไดนําเอาความรูที่ไดมาปรับปรุงการดําเนินงานของกลุม ไดแก การรูจักที่จะ
วิเคราะหสภาพการตลาดกอนจะผลิตสินคาไปขาย เรียนรูถึงวิธีการพึ่งพาตนเอง การบูรณาการเชื่อมโยง ชุมชน วัด และ
โรงเรียนสําหรับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชนและ การทองเที่ยวชุมชนรวมกัน เรียนรูถึงความรักและสามัคคีในกลุม และ
เห็นความสําคัญของความรวมมือในหมูบาน ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ที่จะผลักดันใหธุรกิจชุมชนเติบโตตอไปได อยางยั่งยืน
รวมถึงความตระหนัก ในการใชใช ทรัพ ยากรในพื้ น ที่ ใหคุ มค า และอนุ รัก ษ ประเพณี วัฒ นธรรม และ ในอนาคตจะพั ฒ นา
ชองทางการขายรวมกับรานคาที่ไปศึกษาดูงาน
ผลจากการวิเคราะห SWOT สรุปไดวา ชุมชนมีจุดแข็งอยูที่สําคัญหลายประการ เชน ธุรกิจชุมชนเมืองแกนพัฒนา
ที่ เข าร วมโครงการ จะมี ค วามเอื้ อ อาทรต อ กั น และมี ฐานการทํ า ธุร กิ จ มาจากการผลิ ต เพื่ อ การบริโภคในครั วเรื อ นก อ น
สวนที่เหลือจึงนําไปขายในชุมชน ประกอบกับมีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามหลายแหง รวมถึงแหลงรวมของวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตความเปนอยูที่เปนเอกลักษณ เหมาะกับการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือเชิงอารยะธรรมลานนา มีสินคาโอทอป
ที่หลากหลาย ที่สามารถนํามาจําหนายรวมกับการทองเที่ยวไดเปนอยางดี รวมถึงมีโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการทองเที่ยว อาทิ รานอาหาร การคมนาคม และมีภูมิปญญาทองถิ่นที่สามารถนํามาสรางเอกลักษณทางการขายและ
การบริการไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามจุดออนที่พบ คือ การทําการตลาดตลาดสวนใหญยังคงเปนการทําธุรกิจแบบชาวบาน
ซึ่งยังคงองคความรูที่แทจริงในการทําการตลาด สมาชิกยังขาดความเขาใจในความสําคัญของการรวมกลุม และทําเปนเพี ยง
อาชีพเสริมเทานั้น จึงไมคอยเสียสละเวลา หรือทุมเวลาใหกับกลุม
การวิเคราะหโอกาสในการทําธุรกิจชุมชนเมืองแกนพัฒนา พบวา ธุรกิจชุมชนของเมืองแกนพัฒ นามีโอกาสที่จะ
พัฒนาตลาด เพราะ สินคาโอทอปไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่จะผลักดันใหสินคาโอทอปกาวเขาสูการแขงขันในตลาดโลก
ดว ย นอกจากนี้ นั ก ท องเที่ ยวป จจุ บั น มี แ นวโน ม ที่ มุ งความสนใจไปที่ ก ารท องเที่ ย วเฉพาะกลุ ม หรือ ท อ งเที่ ย วในรูป แบบ
ของความสนใจพิ เศษมากขึ้ น เช น การท อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนา การท อ งเที่ ย วเพื่ อ การประชุ ม หรื อ การศึ ก ษาดู ง าน และ
การท อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรม ซึ่ งเหมาะสมกั บ การท อ งเที่ ย วในเมื อ งแกนพั ฒ นาเป น อย า งมาก และ การพั ฒ นาเส น ทาง
การคมนาคมรถไฟฟาความเร็วสูงจากรุงเทพมายังจังหวัดเชียงใหม จะทําใหจํานวนนักทองเที่ยวและผูซื้อจากภูมิภาคอื่นๆ
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เขามาจับจายซื้อสินคาและบริการมากขึ้น จึ งเปนโอกาสของการขยายตลาดและพัฒ นาตลาดของชุมชนเมืองแกนพั ฒนา
ไดเปนอยางดี ดานอุปสรรคในการพัฒนาตลาด พบวา แมจะมีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและการพัฒนาเสนทางคมนาคม
ที่สะดวก แตก็ยังคงมีเสนทางในบางพื้นที่ไมสะดวกในการเดินทาง ซึ่งอาจทําใหหลงทางได และปญหาอุปสรรคในการเตรียม
ความพรอมของชุมชนในการเปนเจาบานที่ดี
สวนที่ 2 : สรุปผลการพัฒนาการจัดการดานการตลาดและการทองเที่ยวของธุรกิจชุมชน อันจะนําไปสูการยกระดับ
เปนวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะชวยใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืนตอไป
กลยุทธสวนประสมทางการตลาดของกลุมที่เขารวมโครงการสรุปไดวา ดานผลิตภัณฑ กลุมรวมใจพอเพียงผูผลิต
เห็ดโคนนอยและผลิตปุยชีวภาพ กลุมผูผลิตแคบหมูไรมัน จะตองพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ โดยการทําโลโกใหชัดเจน
สีสัน สดใส บรรจุภัณ ฑ ที่เนนการรักษาสิ่งแวดลอม สวนกลุมแปรรูป ผลผลิตการเกษตร บ านชอแลซึ่งผลิต กระเที ยมดอง
เปนสินคาหลักของกลุมนั้น มีตราสินคาและบรรจุภัณฑเดิมแลว แตตองการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมากขึ้นกวาเดิม
โดยการสันสรางใหมีตราสินคาที่สื่อถึงกลุมไดชัดดวยสีเขียว และบรรจุภัณฑที่เนนการหอหุมผลิตภัณฑในการปองกันการแตก
เสียหาย สําหรับชองทางการขายจะเนนการขายสินคาใหกับผูบริโภคหรือสมาชิกในชุมชน และสวนมากแลว ผูผลิตสินคา
โอทอปในเมืองแกนพัฒนายังไมไดวางแนวทางการพัฒนาและหาชองทางการขายใหม ๆ หรือ ยังไมมีเครือขายในการกระจาย
และการขายสินคา ดังนั้นจะตองมีการสรางเครือขายโดยการออกบูทตามงานตางๆ เพิ่มขึ้น ดานกลุมตลาดเปาหมายของแตละ
กลุม จะมีความแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑที่ผลิต ดานจุดขายของสินคาจะใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชวัตถุดิบในชุมชนและ
ปลอดสารพิษ โดยภูมิปญญานั้นไดรับการสืบทอดมาตั้งแตในอดีต และเปนเอกลักษณ ของทองถิ่นและ ใชการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเปนจุดขายของภาคบริการ ดานการสงเสริมการตลาดมีเพียงการบอกแบบปากตอปากในชุมชน ยังไมมีการใช
การสื่อสารการตลาดในรูปแบบอื่น ๆ แตอยางใด ยกเวนจะมีขอมูลขาวสารของกลุมอยูในเว็บไซตของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา
เท านั้น ดั งนั้ นต องเพิ่ มช องทางการสื่อสารที่ เข าถึงกลุม เปาหมาย คือ นั กทอ งเที่ ยว ที่ เปน หั วใจหลัก โดยการใชสื่อ ที่เป น
นิตยสารการทองเที่ยว หรือสื่ออื่นใดที่สามารถเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
อภิปรายผล
กลุม รวมใจพอเพี ยง เป น กลุมที่ เมื่อวิเคราะหจ ากข อมูล ตาง ๆ ที่ รวบรวมจากการทํ ากิจกรรมการวิจัยแล ว
จะมีศักยภาพและความเขมแข็งมากกวาทุกกลุม ทั้งดานการตลาด การขาย การบริหารจัดการกลุม รวมถึงความสามัคคีเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกันของคนในกลุม และมีทิศทางของการพัฒนาที่จะกาวไปสูความเปนวิสาหกิจชุมชนตนแบบที่ยั่งยืน เปนแหลง
เรียนรู แหลงศึกษาดูงาน แบบเศรษฐกิจพอเพียงของเมืองแกนพัฒนาไดตอไป สอดคลองกับการศึกษาของ อารีย เชือ้ เมืองพาน
(2544) โดยกลุ ม นี้ จ ะเริ่ ม ต น การการผลิ ต เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โภคในครั ว เรื อ นก อ น ต อ มาเมื่ อ ปริม าณผลผลิ ต มี ม ากขึ้ น
จึงนําออกไปจําหนายในชุมชนและเมื่อเติบโตตอไปก็จะขยายตลาดไปยังภายนอกชุมชน และในระหวางการทําวิจัยที่ผานมา
ทางกลุมก็มิไดหยุดยั้งที่จะพัฒนากลุมใหกาวตอไป ปจจุบันกลุมจะผลิตทั้งเห็ดโคน เห็ดนางฟา และมีแผนจะขยายไปเพาะเห็ด
ลม เพื่อใหเกิดผลผลิตเห็ดตลอดป มีรายไดถั่วเฉลี่ยตลอดปเชนกัน พรอมกับมีการพัฒนาระบบการผลิตและเพิ่มจํานวนโรง
เพาะเห็ดที่ไดมาตรฐานและทําแบบถาวร แทนการทําจากฟางขาวและพลาสติก
นอกจากนี้ ยังมีการผลิตปุย ชีวภาพและถานไม เป นรายไดเสริม อีกทางหนึ่ งดวย และในอนาคตมีแผน
ที่จะทําบอสําหรับเลี้ยงกบและเลี้ยงลูกกบ (ลูกออด) เพื่อเพิ่มรายไดของกลุมใหมากขึ้น เนื่องจากกลุมมีสถานที่สําหรับทําบอ
เลียงแบบมาตรฐานไดจํานวนหลายบอ และไดปรับปรุงสถานที่ดําเนินการใหมทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกกลุมผูบริโภค
ผูม าศึ ก ษาดู งาน หรือ นั ก ท อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรม หรือ สํ าหรั บ การจัด กิ จ กรรมต าง ๆ และไดส รา งเอกลั ก ษณ ให กั บ กลุ ม
ดวยการจั ด ทํ าเสื้ อ ประจํ ากลุ ม จัด โครงสรางขององค กรตามหน าที่ ใหม ทั้ งนี้ เพื่ อ งายต อการบริห ารงาน การสั่ งการและ
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การติดตามงาน และ การพัฒ นาสื่อ ณ จุดขาย เปนไปในทางเดียวกันกับการศึกษาของ วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550) สราง
การจดจําใหกับกลุมลูกคาหรือแขกผูมาเยี่ยมเยือนกลุมรวมใจพอเพียง สําหรับการถายทอดองคความรูจากการวิจัยสูชุมชนนั้น
กลุมไดนําเอาสิ่งที่ไดรับจากการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอกับชุมชน โดยไดนําเอาผลจากการพัฒนาการตลาด มาถายทอด
เปนภูมิปญญาการทําปุยชีวภาพ และการเพาะเห็ดสูเยาวชนและนักเรียนของโรงเรียนบานชอแล ซึ่งถือวาเปนการปลูกฝงและ
ถายทอดองคความรูที่เปนภูมิปญญา และการประกอบอาชีพใหกับเยาชนไดมีทักษะทางการอาชีพ และจะนําไปสูการสราง
อาชีพและสรางการรักที่จะอาศัยอยูในชุมชนใหกับพวกเขาตอไปในอนาคต
กลุมผูผลิตแคบหมูไรมัน เปนกลุมที่รวมตัวกันเพียงชั่วคราว ไมมีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน การนัดหมาย
ประชุมกลุมจะทําเปนบางครั้งเทานั้น โดยกลุมจะรวมตัวกันผลิตแคบหมูไรมันออกจําหนายในตลาดชุมชน ในชวงที่สมาชิกกลุม
วางเวนจากการทําอาชีพหลัก และจะหยุดการผลิตในชวงทํานา ทําสวน หรือทําไร เมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุที่กลุมนี้ยังไมเติบโต
เทาที่ควร ก็อาจเปนเพราะรายไดจากการขายแคบหมูไรมันในแตละเดือนมีนอยมาก หรือในชวงที่ไมมีการผลิตแคบหมูไรมัน
ออกสูตลาด สมาชิกก็จะไมไดรับรายได ทําใหผลประโยชนที่สมาชิกไดรับจึงนอยตาม สงผลใหสมาชิกกลุมที่เขามารวมกลุม
ไมเห็นถึงรายไดที่จะชวยจุนเจือครอบครัวของพวกเขา อีกทั้งกลุมก็ไมมีสมาชิกใหมเพิ่มขึ้นแตอยางใด ทําใหการเติบโตของกลุม
ผู ผ ลิ ต แคบหมู ไ ร มั น เติ บ โตช า มาก ประกอบกั บ ชุ ม ชนที่ จ ะเข า ร ว มเป น สมาชิ ก ของกลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ งก็ มั ก จะพิ จ ารณา
กอนตัดสินใจเขารวมกลุมวา หากเปนสมาชิกกลุมแลว พวกเขาจะไดรับผลตอบแทนอยางไรบาง คุมคาหรือคุมกับเวลาหรือไม
ซึ่งจากเหตุผลที่กลาวมาทําใหกลุมยังไมตองการความชวยเหลือดานการตลาดในชวงทําวิจัย แตอยางไรก็ตาม กลุมก็จะนําเอา
องคความรูที่ไดไปใชประโยชนในอนาคตตอไป เมื่อกลุมมีความพรอมดานเงินทุนและบุคลากร และสิ่งที่สําคัญจะตองมีการ
สรางเครือขายเพิ่มขึ้นที่ชวยเหลือสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชนทําหนาที่ ชวยเหลือตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา
ซึ่งจะทําใหเกิดความเขมแข็งดานเครือขายและทําใหเกิดศักยภาพดานการทองเที่ยวหนุนเสริ มเชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชนดวย
อันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนตอไป โดยที่สอดคลองกับการศึกษาของ วุฒิชาติ สุนทรสมัย และปยะพร ธรรมชาติ
(2559)
กลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร บานชอแล เนื่องจากกลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร บานชอแลแตเดิม ไดรับ
ความชวยเหลือดานตราสินคา และบรรจุภัณฑจากหนวยงานอื่นมาแลว และเปนกลุมที่มีรานคาสําหรับจําหนายผลิตภัณฑ
ของตนเอง ดังนั้น สิ่งที่กลุมตองการ คือ การเขาไปสานตอในการพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑเดิมของกลุมใหมีการสื่อสาร
ตอผูบริโภคเปาหมายที่ชัดเจนและมีเอกลักษณมากขึ้นโดยพัฒนาโลโกและชื่อตราใหเห็นเดนชัดและจดจําไดงายมากขึ้น ซึ่งก็
เป น ไปในทางเดี ย วกั น กั บ การศึ ก ษาของ เพชรา บุ ด สี ท า (2552) ที่ มุ ง เน น ในการใช สื่ อ การการตลาดเป น ตั ว นํ า ร อ งสู
การทองเที่ยว แตอยางไรก็ตาม จากการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล พบวา สมาชิกกลุมจะผลิตกระเทียมดองเปนสินคา
หลัก โดยจะผลิตกระเทียมที่บานของสมาชิก แลวนํามารวมกันยังรานเพื่อการจําหนายรวมกัน ดานการรวมกลุมยังไมมีระบบ
การบริหารจัดการกลุมที่ชัดเจน และรานคานั้นก็มิไดขายแตผลิตภัณฑชุมชนของกลุมเพียงอยางเดียว แตมีสินคาอุปโภคบริโภค
ประเภทอื่น ๆ จําหนายดวย ที่เขารวมโครงการ ที่มีความเข็มแข็งและมีศักยภาพที่จะสามารถนําพากลุมใหอยูรอด และเติบโต
ตอไปไดดวยดี
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ไดขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่สนับสนุนงบประมาณสําหรับทําใหเกิดการคิดคน
นวัตกรรมที่ดีใหกับชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน หนวยงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตลอดจนกลุมธุรกิจชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา และสุดทายนี้ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่รวมกันเสริมเติมผลงานวิจัยนี้ใหสมบูรณเพิ่มขึ้น
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การศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยว และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยใน
จั งหวั ด แพร มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมนั ก ท อ งเที่ ย ว และศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ พั ก ของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดแพร กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการพักโรงแรมในจังหวัดแพร โดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 395 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัว
แปร ผลการศึ ก ษาพบวา นั ก ท อ งเที่ ย วมี ก ารเดิ น ทางซ้ํ า ใชย านพาหนะส วนตัว พั ก ระหวาง 1-2 คื น ค น ข อ มู ลที่ พั ก จาก
อินเตอรเน็ต มีผูแนะนํา มีการจองที่พักลวงหนา การขอดูหองพักกอนทําการตัดสินใจใกลเคียงกับผูที่ไมขอดูหองพัก เลือก
ราคาที่พักไมเกิน 1,000 บาท/คืน สวนใหญมีความพอใจในภาพรวม และ ใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดทุก
ปจจัยในระดับปานกลาง
คําสําคัญ : พฤติกรรมนักทองเที่ยว ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ จังหวัดแพร
Abstract
This research aim to study Thai tourist behavior and factors involved in influencing tourist hotel
decision making in Phare Province. The samples were collect from 395 Thai tourists who used hotel
services in Phrae by random. The data collect from questionnaires and analyzed by using Descriptive
Statistic, Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation of Variation to compare the relationship
between variables. The study indicated that Travelers have repeated trips with private vehicles and stay
between 1-2 nights. Get information on accommodation from the internet. Seeing the room before
making a decision is similar to someone who does not ask for a room. The price of accommodation is not
over 1,000 baht / night. Most of them are satisfied with the overall factor and focus on the factor of
marketing in every medium.
keywords : Tourist’s Behavior, Factors affecting decision making, Phrae Province
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บทนํา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจากสามารถ
สรางงาน สรางรายได ใหกับชุมชนอยางมหาศาล การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางรวดเร็วและกาวกระโดดสงผลให
เกิดธุรกิจตอเนื่องที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานการทองเที่ยวตามมาหลากหลาย เชน ธุรกิจขนสง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจ
รานอาหาร ธุรกิจขายของที่ระลึก รวมไปถึงธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสายการบิน ฯลฯ ดวยเหตุนี้ ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงมีความสําคัญและถูกบรรจุเปนวาระแหงชาติมาโดยตลอด
จังหวัดแพร เปนจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่มีความโดดเดนดานทรัพยากรธรรมชาติดา นปา
ไม อั น อุ ด มสมบู ร ณ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของจั ง หวั ด ได แ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ห ม อ ฮ อ ม และไม สั ก นอกจากนี้ จั งหวั ด แพร ยั ง มี
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนาที่สืบทอดมายาวนาน ซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญที่สามารถนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและจุดเดน
ดานการทองเที่ยวได ดังเห็นไดจากจังหวัดแพรตั้งเปาประสงคในแผนยุทธศาสตรประจําป กําหนดใหมีการพัฒนาใหจังหวัด
แพรเปนศูนยกลางในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวดานวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และสุขภาพของกลุมจังหวัดลานนา
ตะวันออก โดยการพัฒ นาแหลงทองเที่ยวและบุคลากรใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
เพื่อใหบรรลุเปาประสงคการเปนศูนยกลางในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัดแพรดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ทําการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการดานการทองเที่ยวเพื่อกระตุนใหผูบริการสามารถสงมอบบริการการ
ทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวมากที่สุด ซึ่ง “ธุรกิจที่พักแรม” เปนอีกธุรกิจหนึ่ง ที่ใหบริการดานการ
ทองเที่ยว และมีบทบาทสําคัญอยางมากตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว เนื่องจากมีความเกี่ยวของและใหบริการดานการ
ทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวโดยตรง ธุรกิจที่พักแรมเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง ความตองการของนักทองเที่ยวที่ไมสามารถเดินทางถึง
จุดหมายปลายทางไดภายในวันเดียว จึงจําเปนตองหาสถานที่ ที่ปลอดภัยเพื่อพักผอนระหวางเดินทาง ซึ่งนอกจากความ
ปลอดภัยในการพักอาศัยแลว ในปจจุบันนักทองเที่ยวยังใหความสําคัญกับความสะดวกสบาย ความสวยงาม และ ความคุม
คาเงินในการเลือกที่พักแรมอีกดวย ดังนั้นหากสามารถเรียนรูและเขาใจพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการเลือกที่พักแรมได ก็
จะชวยใหเขาใจถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักทองเที่ยว และสงผลดีตอภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวใน
การปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการของนักทองเที่ยวตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.
เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดแพร
2.
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดแพร
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเอง (Self Administered Questionnaire) 3
ลักษณะ คือ แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ แบบสอบถามแบบประมาณคา และแบบสอบถามแบบปลายเปด ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับผูต อบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย ปจจัย
สวนบุคคล ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยทางจิตวิทยา
สวนที่ 2 เป นแบบสอบถามชนิด เลื อกตอบเกี่ ยวกับ ขอมู ลเบื้อ งตน และกระบวนการตั ดสิน ใจในการเลือ กที่ พั ก
โรงแรมในจังหวัดแพร ของนักทองเที่ยวชาวไทย
สวนที่ 3 แบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) เปนขอมูลความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่ใชบริการพักโรงแรมในจังหวัดแพร เกี่ยวกับสิ่งกระตุนภายนอก (Stimuli) ไดแก สวนประสมทางการตลาดในการดําเนิน
ธุ รกิ จ นํ าเที่ ย ว (Tourism Marketing Mix หรื อ 7P’s) คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product) ราคา (Price) ช อ งทางการจั ด จํ าหน า ย
(Place) การส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) บุ ค ลากร (People) การนํ า เสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) และกระบวนการ (Process)
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สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับ ความตองการผลิตภัณฑ และบริการทางการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยว
ตองการเพิ่ มเติม ตลอดจนปญ หาอุปสรรคที่นักท องเที่ ยวพบในการเลือก และใชบริการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดแพร และ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักทองเที่ยว
ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการพักแรมโรงแรมในจังหวัดแพร กลุมตัวอยางสุมจาก
นักทองเที่ยวกลุมดังกลาวแบบบังเอิญจํานวน 395 คน
การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามโดยใชสถิติ (Descriptive Statistic) คือ
ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation of Variation)
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธร ะหวา งตั วแปร (ประมวลผลด ว ยโปรแกรม SPSS; Statistical Package for the Social
Science)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักโรงแรมในจังหวัดแพร
นักทองเที่ยวสวนใหญเปนผูที่เคยเดินทางมาจังหวัดแพรมากอนรวมเปนรอยละ72.91 โดยสวนใหญเปนการเดินทาง
ครั้งที่ 2 – 4 มากถึงรอยละ 44.30 สวนมากผูตอบแบบสอบถามเดินทางโดยใชยานพาหนะสวนตัว คือรอยละ 81.77 สวนผูที่
เดินทางโดยรถโดยสารมีจํานวนรอยละ 15.44 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพักอาศัยในโรงแรม รองลงมาคือรีสอรท คิดเปน
รอยละ 78.73 และรอยละ 14.18 ตามลําดับ สวนใหญจะพักเปนจํานวน 2 คืน คิดเปนรอยละ 48.10 รองลงมาคือ 1 คืน คิด
เปนรอยละ 38.73 สวนใหญคนพบขอมูลที่พักมาจากอินเตอรเน็ตคือรอยละ 40.47 รองลงมาคือจากคูมือนําเที่ยว และ เพื่อน/
ญาติ แ นะนํ า เป น จํ า นวนใกล เคี ย งกั น คื อ ร อ ยละ 22.09 และร อ ยละ 20.91 ตามลํ า ดั บ อย า งไรก็ ต ามสาเหตุ ห ลั ก ที่
นักทองเที่ยวเลือกโรงแรมเปนจํานวนรอยละ 49.60 คือมีผูแนะนํา รองลงมาคือ เปนโรงแรมที่เคยพักรอยละ 30.36 และเปน
โรงแรมในเครือที่เคยพัก รอยละ 6.88 สวนบัตรลดจากแหลงตาง ๆ เปนสาเหตุหลักของนักทองเที่ยวเพียงร อยละ 10.73
ผูตอบแบบสอบถามมีการจองที่พักลวงหนามากกวาไมจองเล็กนอย คือ นักทองเที่ยวที่จองที่พักลวงหนาคิดเปนรอยละ 53.42
โดยผูที่จองลวงหนามีการติดตอโดยตรงหรือผานเว็บไซตของโรงแรมมากที่สุดคือ รอยละ 81.99 สวนผูที่คิดตอกับบริษัททัวร
หรือตัวแทนจําหนายมีรอยละ 12.80 สวนผูที่ไมไดจองที่พักลวงหนาสวนมากเปนจํานวนรอยละ 91.85 จะไมมีการเจาะจง
หองพักเมื่อเลือกหองพัก โดยมีจํานวนผูที่ขอดูหองพักกอนทําการตัดสินใจรอยละ 56.52 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ราคาที่พักตอคืนอยูในชวง 501 - 1,000 บาท เปนจํานวนรอยละ 38.73 รองลงมาคือ ต่ํากวา 500 บาท, 1,001 – 1,500 บาท
, 1,501 – 2,500 บาท เปนจํานวนรอยละ 22.53, 19.75, และ 12.41 ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 91.14 มีความพอใจในภาพรวมหลังการเขาพักเพราะมีความพอใจในโรงแรม
และการใหบริการ เนื่องจากที่พักสะอาด มีการตกแตงสวยงาม มีบรรยากาศดี มีความสะดวก มีความเงียบสงบ ปลอดภัย มี
สระวายน้ํา มีบริการอาหารดี มีเครื่องปรับอากาศมีบริการที่ดี เปนโรงแรมใหมรมรื่น เปนธรรมชาติ รวมทั้งไมพบปญหาในการ
เขาพัก
ในขณะที่รอยละ 8.86 ไมพอใจในภาพรวมเพราะไมพอใจในโรงแรมและการบริการ โรงแรมหรือหองพักคับแคบ
และเกาเฟอรนิเจอรเกา ตกแตงไมสวยงาม ไมสะอาด มีการบริการไมดี ราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับการบริการไมมีอุปกรณ
คอมพิวเตอร พรินเตอร หรืออินเตอรเน็ต รวมทั้งการมีคนพลุกพลานในโรงแรม
2. ผลการศึกษาดานปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
แพร ตามหลัก 7P
2.1 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมใน
ระดับปานกลางถึงมาก โดยปจจัยยอยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับมากคือมีการออกแบบ
ตกแตงอาคารและสถานที่สวยงามและสะอาด เปนโรงแรมใหมหรือเปนโรงแรมที่เชื่อวาจะไมพบปญหาในหองพัก มีที่จอดรถ
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เพียงพอ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และ มีสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักครบครัน สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใน
ระดับปานกลางคือ สามารถมองเห็นทิวทัศนที่สวยงามจากหองพัก มีบริการดูแลสุขภาพเชน สปา นวดแผนโบราณ มีสระวาย
น้ําและฟตเนส มีบริการนําเที่ยว และ มีบริการรถรับ-สง จากสนามบิน
2.2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา(Price) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับปาน
กลางถึงมาก โดยปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับมากคือราคาหองพักเหมาะสมกับคุณภาพ
ในการใหบริการ สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลางคือ มีราคาหองพักใหเลือกหลายระดับ ไมคิดคาบริการ
อินเตอรเน็ทในหองพัก ราคาอาหาร เครื่องดื่มในหองพักสมเหตุสมผล ราคาบริการในสถานที่สมเหตุสมผล ราคาบริการนอก
สถานที่สมเหตุสมผล คืนเงินมัดจําหากแจงยกเลิกการจองที่พักลวงหนาภายในเวลาที่กําหนด คาธรรมเนียมในการใหบริการ
(Service Charged) สมเหตุสมผลรับชําระดัวยบัตรเครดิตและอัตราคาบริการหองพักต่ํากวาโรงแรมอื่น
2.3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย(Place) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงแรมในระดับน อ ย ปานกลาง ถึงมาก โดยปจจัยที่ มีผลกระทบตอการตัดสิน ใจเลื อกใชบริการโรงแรมในระดับมากคื อ
ติดตอสื่อสารกับโรงแรมไดสะดวก สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลางคือ มีระบบรับจองหองพักผานบริการ
ทัวรหรือตัวแทนจําหนาย มีสํานักงานขายของโรงแรมในจังหวัดของนักทองเที่ยว ทําเลที่ตั้งใกลสถานที่ทองเที่ยว แหลงชุมชน
สถานที่ราชการ แหลงศูนยการคา สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับนอยคือสามารถจองหองพักผานสาขาของโรงแรม
ได มีเคานเตอรรับจองที่พักในสนามบินหรือสถานีขนสง มีเคานเตอรรับจองที่พักในศูนยการคา
2.4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการโรงแรมในระดับปานกลางทั้งหมด ซึ่งปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดในการศึกษานี้คือ มีการโฆษณาผานระบบ
อินเตอรเน็ต มีการโฆษณาผานสือ่ สิ่งพิมพ มีการโฆษณาผานวิทยุหรือโทรทัศน มีการลงขาวหรือบทความแนะนําจากผูที่เคยเขา
พักในโรงแรมผานสื่อสิ่งพิมพตางๆมีการออกบูธประชาสัมพันธในงานนิทรรศการดานการทองเที่ยว มีการสงเสริมการขาย
รวมกันหนวยงานอื่น มีสวนลดในการเขาพักเมื่อจองลวงหนา มีสวนลดในการเขา พักหลายวัน มีสวนลดในการเขาพักในชวง
นอกเทศการทองเที่ยว มีสวนลดหรือใหสิทธิพิเศษในการเขาพักครั้งตอไป
2.5 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานบุคคล(People) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับ
ปานกลางถึงมาก โดยปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับมาก คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี
สุภาพ มีทักษะดานการสื่อสารที่ดี มีความชํานาญในการใหบริการ ใหบริการตรงตามความตองการ และสามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาใหลูกคาได ใหบริการรวดเร็ว ถูกตอง เอาใจใสลูกคาอยางดี ทั่วถึง และเทาเทียม สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในระดับปานกลางคือ พนักงานเสนอบริการที่นาสนใจของโรงแรมใหลูกคา เสนอทางเลือกในการจองที่พักหรือการเขาพักที่ดี
ใหลูกคา ไมเรียกรองคาบริการหรือทิปจากการใหบริการ เครื่องแบบของพนักงานเปนเอกลักษณ เขากับรูปแบบของโรงแรม
(Theme)
2.6 ป จ จั ย ส ว นผสมทางการตลาดด า นกายภาพและการนํ า เสนอ(Physical Evidence/Environment and
Presentation) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับปานกลางถึงมาก โดยปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมในระดับมาก คือบรรยากาศเงียบสงบเปนสวนตัว และมีสภาพทางธรรมชาติที่รมรื่น สวนปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลางคือ การตกแตงสถานที่เนนความเปนพื้ นเมืองแพร การตกแตงสถานที่เปนแบบ
ตางประเทศ มีเพลงบรรเลง หรือเพลงที่ฟงสบายๆ มีบริการน้ําดื่ม มีหนังสือ นิตยสาร หรือบริการอินเตอรเน็ทบริเวณล็อบบี้ มี
ปายแสดงชื่อสถานที่ชัดเจน มองหางายที่ดานหนาโรงแรม มีปายบอกทางตามถนนที่จะผานโรงแรมอยางชัดเจน มองหางาย
การออกแบบตกแตงภายในหองพักมีความสวยงามมีพื้นที่ใชสอยอยางเหมาะสม เครื่องใชตางๆภายในหองพัก ผลิตภัณ ฑ
สิ้นเปลืองตางๆในหองพักมีคุณภาพ และสวยงาม
2.7 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานกระบวนการ (Process) มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมใน
ระดับปานกลาง ไดแก มีตัวอยางรูปภาพ หรือวีดีโอแสดงใหเห็นตัวอาคาร สถานที่ หองพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
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กอนการตัดสินใจใชบริการ การจองหองพักจากชองทางจัดจําหนายตางๆมีความถูกตองและรวดเร็ว การเช็คอิน(Check In)
และเช็คเอาท(Check Out) มีความถูกตองและรวดเร็ว ไดรับการตอนรับอยางอบอุนเมื่อเดินทางมาถึง การใหบริการของ
พนักงานยกกระเปา(Bellboy) มีความถูกตอง ระมัดระวังและรวดเร็ว การใหบริการรูมเซอรวิส (Room Service) มีความถูก
ตอง และรวดเร็ว เชน บริการรับสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซักรีด พนักงานรักษาความปลอดภั ยทํางานอยางกระตือรือรน
รวดเร็ว หรืออํานวยความสะดวกอยางเหมาะสมตามหนาที่ดวยความเต็มใจ เวลาเปด – ปด ของหองอาหารมีความสะดวกตอ
การใชบริการ เวลาเปด – ปด ของบริการอื่นๆ เชน สปา นวดแผนโบราณ สระวายน้ํา ฟตเนส มี ความสะดวกตอการใชบริการ
การนัดหมายของทางโรงแรมกับลูกคามีความถูกตองตรงเวลา
3. ผลการศึกษาดานปญหาอุปสรรคที่สงผลตอการเลือกพักโรงแรมในจังหวัดแพร
3.1 นักทองเที่ยวตองการใหโรงแรมมีบริการเพิ่มเติมในดานการมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีบริการนําเที่ยว มี
บริการสปา มีศูนยจําหนายของฝาก มีสระวายน้ํา มีอุปกรณคอมพิวเตอร พรินเตอร หรืออินเตอรเน็ต มีเกมหรือตูเกม มี
อุปกรณในหองพักเพิ่มเชน ที่เปาผม ตูเสื้อผา
3.2 ปญหาที่นักทองเที่ยวพบคือ ขาดการบริการที่ดี (พนักงานบริการไมดี มีพนักงานไมเพียงพอ) ไมมีรถบริการรับสง
หรือมีไมเพียงพอ ไมมีที่จอดรถหรือมีไมเพียงพอโรงแรมเกา หรือมีอุปกรณชํารุด เกาแก หรือไมมีประสิทธิภาพ (หลอดไฟฟา
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน ลิฟต น้ําประปา) ทําเลที่ตั้งโรงแรมยากแกการเขาถึง อยูหางไกลศูนยการคาและที่จําหนายอาหาร
มีแมลงรบกวน
3.3 นั ก ท องเที่ ยวมี ข อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม คือ โรงแรมควรมีก ารอบรมพนั ก งานผู ให บ ริการมากขึ้ น โรงแรมควร
ปรับปรุงดานความสะอาด ความปลอดภัย การตกแตงใหดูสวยงาม ทันสมัย และมีเอกลักษณพื้นเมือง เพิ่มแสงสวางใหมากขึ้น
ขยายโรงแรมใหใหญขึ้น มีราคาที่เหมาะสม เพิ่มปายบอกทางกอนเขาโรงแรม
อภิปรายผล
แมวาปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการบุคคลโดยรวมจะมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในระดับปานกลาง
เชนเดียวกับปจจัยอื่น แตจะเห็นไดวาปจจัยสวนผสมการตลาดดานบุคลากรมีคะแนนสูงสุด ซึ่งอาจตีความไดวาปจจัยสวนผสม
การตลาดดานบุคลากรมีผลกระทบตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวมากที่สุด ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาหลายงาน
กอนหนาที่พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมการตลาดดานบุคลากรมากที่สุด เชน พัชรินทร เรือนแกว
(2553) รายงานวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกใชบริการโรงแรมแบบบูติคใน
จังหวัดเชียงใหม ในระดับมากที่สุดคือดานบุคลากร เสาวลักษณ เครืออารีย (2549) พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือ กใชบ ริการโรงแรมของนัก ทองเที่ ยวชาวไทย บริเวณชายหาดชะอํา จังหวัด เพชรบุรีในระดั บมากที่ สุดคื อ ป จจัย ดาน
บุคลากร กรรณเกษม วสันตวิษุวัต (2551) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอนักทองเที่ยวชาวไทยใน
การเลือกใชบริการโรงแรมแบบบูติค ในจังหวัดเชียงใหม พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรมากที่สุด
อินทุกานต ดอกนารี (2550) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยว ปจจัยทางการตลาดของรีสอรท รวมทั้งการเลือกใช
บริการรีสอรทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครนายก พบวา เมื่อพิ จารณาตามระดับคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอดานบุคลากรผูใหบริการและดานลักษณะทางกายภาพในระดับที่มากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อ งพฤติ ก รรมนั ก ท อ งเที่ ย ว และป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ กระบวนการตั ด สิ น ใจในการเลื อ กที่ พั ก ของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดแพร พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดแพรสวนใหญ มีพฤติกรรมเดินทางซ้ํา นิยมเดินทาง
โดยใชยานพาหนะสวนตัว และเขาพักอาศัยในโรงแรม ซึ่งสวนใหญจะพักเปนจํานวน 2 คืน มีพฤติกรรมคนหาขอมูลโรงแรม
จากอินเตอรเน็ต โดยผูที่จองลวงหนามีการติดตอโดยตรงหรือผานเว็บไซตของโรงแรม ราคาที่พักตอคืนอยูในชวงไมเกินหนึ่งพัน
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บาท นักทองที่ยวสวนใหญมีความพอใจในคุณภาพและบริการของโรงแรมในจังหวัดแพร สวนปจจัยที่มีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจในการเลือกที่พั ก อยูในระดับมาก ไดแก ป จจัยดานบุคคล ปจจัยดานผลิตภัณ ฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย
กายภาพและการนําเสนอ ในขณะที่ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และกระบวนการ อยูในระดับปานกลาง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนีไ้ ดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
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เปรียบเทียบระหวางการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐานและอุปกรณการปลูกแบบประยุกต โดยการสัมภาษณเกษตรกร
ผูผลิตผักไฮโดรโปรนิกสในพื้นที่อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ผลการวิเคราะหพบวา การปลูกผักไฮโดรโปนิกสแบบใชอุปกรณ
การปลูกแบบประยุกตมคี วามเหมาะสมในการลงทุนเพราะใชเงินลงทุนเริ่มแรกต่ํากวา เพียงหนึ่งในสามของการใชอุปกรณปลูก
แบบมาตรฐาน ผลการวิเคราะหดานตนทุนพบวาคาวัตถุดิบทางตรง และคาใชจายในการผลิตอยูในระดับใกลเคียงกัน และมี
คาแรงงานทางตรงเทากัน สงผลใหการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐานมีตนทุนการผลิต 44.35 บาท/กิโลกรัม และการใช
อุปกรณการปลูกแบบประยุกตมีตนทุนการผลิต 34.97 บาท/กิโลกรัม ผลการวิเคราะหดานผลตอบแทนพบวาการผลิตทั้งสอง
สามารถจําหนายผลผลิตไดในราคาเทากันที่ 80 บาท/กิโลกรัม สงผลใหการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกตมีระยะเวลาคืน
ทุนที่เร็วกวา และมีจุดคุมทุนตอหนวยที่ต่ํากวาการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐาน
คําสําคัญ : ไฮโดรโปนิกส ตนทุนและผลตอบแทน อุปกรณมาตรฐาน อุปกรณประยุกต
Abstract
The purpose of this study was to analyze the Cost and Benefit of Hydroponics System Production
between standard equipment and apply equipment.By interviewing farmers, in Amphoe Rong Kwang,
Phrae Province. The results showed that Hydroponic planting using apply equipment is suitable for
investment because the initial investment is lower, only one third of the use of standard equipment. The
cost analysis showed that direct raw material cost and the cost of production is similar, and the same
direct labor costs. As a result, the cost of standard production was 44.35 baht / kg. and the cost of apply
production was 34.97 baht/kg. At the same sale price at 80 baht/kg, the apply equipment has a faster
payback period and the breakeven point is lower than that of standard planting equipment.
Keywords : Hydroponics, Cost and Benefit Analysis, standard equipment, apply equipment
บทนํา
กระแสนิ ย มด า นการดู แ ลสุ ข ภาพ ส งผลให สิ น ค า เกษตรอิ น ทรี ย ได รั บ ความนิ ย มและเป น ที่ ต อ งการของตลาด
โดยเฉพาะผักอินทรียที่เปนแหลงของวิตามิน เกลือแร และใยอาหาร จึงทําใหความนิ ยมในการบริโภคผักมีมากขึ้น (กรม
สงเสริมการเกษตร, 2551) ประกอบกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส เปนการปลูกผักที่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได
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สามารถลดการใชสารเคมีทางการเกษตร สงผลใหไดผ ลผลิตผักที่มีคุณภาพ และยังเปนการผลิตผักที่สามารถทําไดในสภาพ
พื้นที่ที่ไมเหมาะสม สามารถปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและปลูกเพื่อเปนการคา(กรมสงเสริมการเกษตร, 2558) การปลูก
ผักไฮโดรโปรนิกส จึงกลายเปนเปนธุรกิจดานการเกษตรที่ไดรับความสนใจจากเกษตรกรและผู สนใจทั่วไปที่ตองการทําเปน
ธุรกิจเสริม การปลูกผักไฮโดรโปรนิกสเปนการปลูกพืชแบบไรดิน ที่ใชพื้นที่เพาะปลูกนอย แตตองอาศัยอุปกรณการปลูกแบบ
รางเพื่อใชน้ําเปนตัวชวยชวยพาธาตุอาหารไปยังตนพืชแทนการใชดิน ทําใหเกษตรกรผูเพาะปลูกสามารถกําหนดพื้นที่ในการ
เพาะปลูก และควบคุมปริมาณการปลูกไดตามความเหมาะสม รวมถึงไมตองกังวลปญหาเรื่องการกําจัดวัชพืช ผลผลิตที่ไดจาก
การปลูกผักไฮโดรโปรนิกสจึงมีความสด สะอาด ปราศจากสารเคมี เปนที่ตองการของผูบริโภค อยางไรก็ดี การปลูกผักไฮโดร
โปรนิกสใหไดผลดี จําเปนตองอาศัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูก และชนิดของพืชที่ปลูก รวมถึงมีตนทุนการ
ลงทุนครั้งแรกสูง เนื่องจากตองลงทุนในอุปกรณที่ใชปลูก ที่มีขายทั่วไปแบบสําเร็จรูป หรือที่เรียกวาอุปกรณแบบมาตรฐาน
อยางไรก็ตาม มีเกษตรกรบางกลุมที่มีเงินลงทุนนอย ไมสามารถเขาถึงอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐานที่มีขายกันแบบสําเร็จรูป
ได จึงมีการประยุกตใชอุปกรณที่มีลักษณะคลายคลึงกัน และประดิษฐขึ้นเอง เพื่อตองการลดตนทุนการผลิต งานวิจัยชิ้นนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส เปรียบเทียบระหวางการใชอุปกรณการปลูกแบบ
มาตรฐานและการใชอุปกรณ การปลูกแบบประยุกต เพื่ อหาขอมูลเชิงประจักษดานการเงิน มาสนับสนุ นการตัดสินใจของ
เกษตรกรและผูสนใจทั่วไปที่สนใจลงทุนในธุรกิจเพาะปลูกผักไฮโดรโปรนิกสเชิงการคาตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ การสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ซึ่งแบงเปน
2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสดวยอุปกรณมาตรฐาน และ อุปกรณประยุกต ในเขตพื้นที่
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จํานวน 2 ราย
ตอนที่ 2 ขอมูลการลงทุนเริ่มแรก คาใชจายในการผลิต รายไดที่ไดรับจากการขาย
จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ มาทําการวิเคราะหขอมูลตนทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส
เปรียบเทียบระหวางการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐานและการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกต โดยใชหลักการทฤษฎีการ
บัญชีตนทุน โดยแยกโครงสรางตนทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกสออกเปน 2 สวน ไดแก 1. ตนทุนผันแปรคือตนทุนที่เกษตรกร
ตองจายตามปริมาณของผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป และ 2.ตนทุนคงที่ คือ ตนทุนการผลิตที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
ผลผลิตในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ หรือไมสามารถเพิ่มหรือลดไดภายในรอบระยะเวลาการผลิต สวนการวิเคราะหผลตอบแทน
ใชวิธกี ารคํานวณระยะเวลาคืนทุน (payback period) และวิเคราะหจุดคุมทุน (Break even point) ซึ่งมีสูตรในการคํานวณ
ดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน (Payback period หรือ PB) หมายถึง ระยะเวลาที่การลงทุนนั้นใชไปในการลงทุน เพื่อใหกระแส
เงินสดรับสุทธิที่ไดจากการลงทุนคุมคากับตนทุนที่ตองลงทุนไป ระยะเวลาคืนทุน มีหนวยวัดเปนระยะเวลา ที่ระบุวาวาเมื่อมี
การลงทุนในโครงการนั้นแลว จะใชระยะเวลานานเทาใดจึงจะคืนทุน

กระแสเงินสดสุทธิเทากันทุกป
ระยะเวลาคืนทุน

=
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จุดคุมทุน (Break even point) คือ จํานวนหนวยที่ทําใหยอดขายรวมเทากับตนทุนทั้งหมด จึงเปนจุดที่ไมมีกําไร
หรือขาดทุนเกิดขึ้น มีสูตรการคํานวณดังนี้
จุดคุมทุน (หนวย)

=

ตนทุนคงที่
ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา การปลูกผักไฮโดรโปนิกสทั้งสองวิธีมีความแตกตางกันที่เงินลงทุนเริ่มแรก คาใชจายดานวัตถุดิบ
ทางตรง คาใชจายการผลิต สงผลใหความสามารถในการผลิตตอปแตกตางกัน อยางไรก็ตาม ทั้งสองวิธมี ีตนทุนแรงงานทางตรง
เทากันเนื่องจากเปนคาแรงการเก็บผัก และคาแรงในการดูแลรักษาผัก ซึ่งอัตราจางคนงานเปนอัตราเดียวกันและคิดเปนรายวัน
ไมไดขึ้นกับจํานวนของผลผลิต
ขอมูลเงินลงทุนและตนทุนในการผลิตของการปลูกผักดวยวิธีใชอุปกรณปลูกแบบมาตรฐานและวิธีใชอุปกรณปลูก
แบบประยุกต เปนดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลเงินลงทุนเริ่มแรกและตนทุนในการผลิตของการปลูกผักดวยวิธีใชอุปกรณปลูกแบบมาตรฐานและวิธีใช
อุปกรณปลูกแบบประยุกต
รายละเอียดดานตนทุน
อุปกรณปลูกแบบมาตรฐาน
อุปกรณปลูกแบบประยุกต
เงินลงทุนเริ่มแรก
103,706.00
36,799
วัตถุดิบทางตรง
27,120.00
24,000.00
คาแรงงานทางตรง
45,000.00
45,000.00
คาใชจายการผลิต
18,365.16
11,859.48
รวมตนทุนการผลิต (บาท)
90,485.16
80,859.48
ปริมาณผลผลิตตอป (กก.)
2,040.00
2,312.00
ตนทุนการผลิต (บาท)/กิโลกรัม
44.35
34.97
ตารางที่ 2 แสดงรายไดจากการจําหนายผักไฮโดรโปนิกส (บาท/ป)
ผักที่ปลูกได(กิโลกรัม)
รวมผักที่ปลูกได
(กิโลกรัม)
รายการ
ฤดูรอน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
(4 เดือน)

(4 เดือน)

(4 เดือน)

รายไดจากการ
จําหนายตอ
กิโลกรัม (บาท)

รายไดจากการ
จําหนาย ณ
ผลผลิต 100%
(บาท)

อุปกรณปลูกแบบ
600.00
600.00
840.00
2,040.00
80.00
163,200.00
มาตรฐาน
อุปกรณปลูกแบบ
680.00
680.00
952.00
2,312.00
80.00
184,960.00
ประยุกต
ผลผลิตที่ไดจากการปลูกทั้งสองวิธีสามารถจําหนายในท องตลาดไดเท ากันในราคากิโลกรัมละ 80 บาท แต ผล
การศึกษาพบวา มีความแตกตางกันในดานปริมาณผลผลิต โดยการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐาน สามารถปลูกผักไฮโดรโป
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นิกสในชวงฤดูรอนและชวงฤดูฝนประมาณเดือนละ 150.00 กิโลกรัม สวนการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกต สามารถปลูก
ผักไฮโดรโปนิกสในชวงฤดูรอนและชวงฤดูฝนประมาณเดือนละ 170.00 กิโลกรัม แตชวงฤดูหนาวผักไฮโดรโปนิกสสามารถ
เจริญเติบโตไดดีผลผลิตจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกสเพิ่มประมาณ 40% ของชวงฤดูรอนและฤดูฝน ทําใหอุปกรณปลูกแบบ
ประยุกตสามารถผลิตผักไดมากกวาอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐานปละ 272 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 13
ตารางที่ 3 แสดงกําไรสุทธิในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสโดยการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐาน
รายการ
กรณีที่จําหนายผลผลิตได (รอยละของปริมาณผลิต)
100%
90%
80%
70%
อุปกรณปลูกแบบมาตรฐาน
รายไดจากการจําหนายผักไฮโดรโปนิกส
163,200.00 146,880.00 130,560.00 114,240.00
หัก ตนทุนรวมสําหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส
90,485.16
90,485.16
90,485.16
90,485.16
กําไรสุทธิ
72,714.84
56,394.84
40,074.84
23,754.84
อุปกรณปลูกแบบประยุกต
รายไดจากการจําหนายผักไฮโดรโปนิกส
184,960.00 166,464.00 147,968.00 129,472.00
หัก ตนทุนรวมสําหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส
80,859.48
80,859.48
80,859.48
80,859.48
กําไรสุทธิ
104,100.52
85,604.52
67,108.52
48,612.52
กระแสเงินสดสุทธิรายป คํานวณไดจากรายไดจากการจําหนายผักไฮโดรโปนิกส หักตนทุนรวมสําหรับการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส ผลการศึกษาผลตอบแทนพบวาอุปกรณปลูกแบบประยุกต สามารถสรางผลตอบแทนไดมากกวาอุปกรณปลูก
แบบมาตรฐาน 31,385.68 บาท คิดเปนรอยละ 43
ตารางที่ 4 แสดงการคํานวณระยะเวลาคืนทุนในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสโดยการใชอุปกรณแบบมาตรฐาน
วิธีการปลูกผักไฮโดรโปร
กรณี
กระแสเงินสด กระแสเงินสด ระยะเวลาคืน
ระยะคืนทุน
นิกส
จําหนาย
จายลงทุน
สุทธิรายป
ทุน
(ป/เดือน)
ผลผลิตได
(1)
(2)
(แบบอุปกรณ
(%)
มาตรฐาน)
(1)/(2)=(3)
ใชอุปกรณมาตรฐาน
100%
103,706.00
72,714.84
1 ป 5 เดือน
1.43
90%
103,706.00
56,394.84
1 ป 10 เดือน
1.84
80%
103,706.00
40,074.84
2 ป 7 เดือน
2.59
70%
103,706.00
23,754.84
4 ป 4 เดือน
4.37
ใชอุปกรณประยุกต
100%
36,799.00
104,100.52
0.35
4 เดือน
90%
36,799.00
85,604.52
0.43
5 เดือน
80%
36,799.00
67,108.52
0.55
7 เดือน
70%
36,799.00
48,612.52
0.76
9 เดือน
ผลการคํานวณระยะเวลาคืนทุน พบวา ในกรณีที่จําหนายผลิตภัณฑไดทั้งหมด การปลูกแบบใชอุปกรณประยุกต
สามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ในขณะที่การปลูกแบบใชอุปกรณมาตรฐานตองใชเวลาคืนทุน 1 ป 5 เดือน
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ตางกันถึง 1 ป 1 เดือน และหากจํานายผลิตภัณฑได 70% จะมีระยะเวลาคืนทุนตางกันมากขึ้น โดยอุปกรณประยุกตใชเวลา 9
เดือน ในขณะที่อุปกรณมาตรฐานใชเวลา 4 ป 4 เดือน
การคํานวณจุดคุมทุน สามารถคํานวณไดดังนี้
1.แบบอุปกรณมาตรฐาน
จุดคุมทุนตอหนวย (อุปกรณแบบมาตรฐาน)
=
ตนทุนคงที่
ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย
=
103,706
80 – 44.35
=
2,909 กิโลกรัม
ดังนั้น เกษตรกรตองจําหนายผักไฮโดรโปนิกส จํานวน 2,909 กิโลกรัม จึงจะคุมทุน
จุดคุมทุนตอหนวย (อุปกรณแบบประยุกต)

=

ตนทุนคงที่
ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย
=
36,799.00
80 – 34.97
=
817 กิโลกรัม
ดังนั้น เกษตรกรตองจําหนายผักไฮโดรโปนิกส จํานวน 817 กิโลกรัม จึงจะคุมทุน
อภิปรายผล
จากการพิจารณาผลการวิจัยพบวาการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส เปรียบเทียบระหวาง
การใชอุปกรณ การปลูกแบบมาตรฐาน กับ การใชอุปกรณ การปลูกแบบประยุกต มีโครงสรางตนทุน ที่เกิดขึ้นในการผลิต
ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรงและคาใชจายการผลิต เปนไปตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุนของเฉลิม
ขวัญ ครุธบุญยงค, 2554 ที่ไดระบุวาตนทุนสินคาจะตองแสดงตนทุนอยางละเอียด จะชวยใหผูประกอบการสามารถวิเคราะห
ทางเลือกตางๆ ไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิสูงสุด และผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวา ธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส อยูใน
เกณฑนาลงทุน เนื่องจากมีระยะคืนทุนอยูในชวงที่สามารถรอคอยและยอมรับได ทั้งนี้การปลูกโดยใชอุปกรณการปลูกแบบ
ประยุกตจะใหผลผลิตมากกวา และคืนทุ นไดเร็วกวาการปลูกโดยใชอุปกรณแบบมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ณัฐิกา สุทธิประสิทธ, ธีระวัฒน จันทึก (2559) ที่ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโป
นิกส ที่ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส โดยมีความนาสนใจในการลงทุนมี
ผลตอบแทนที่สูง และมีระยะเวลาคืนทุนที่นาพอใจ อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ชิติ ศรีตนทิพย และคณะ
(2558) ที่ศึกษาโครงการการพัฒนาระบบและการจัดการที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรดิน ในรูปแบบโรงเรือนตนทุนต่ํา
ของกลุมผูปลูกพืชแบบไรดินในจังหวัดลําปางจํานวน 5 กลุม ผลการศึกษาพบวาโครงการที่นาลงทุนมากที่สุดคือ กลุมผูปลูกพืช
ไรดินบานปงชัย เนื่องจากมีการลงทุนในโรงเรือนในราคาต่ํา ลักษณะโครงสรางโรงเรือนทําดวยไมไผ รองลงมาคือกลุมผูปลูก
พืชไรดินบานเวียงสวรรคที่มีลักษณะโครงสรางโรงเรือนทําดวยปูนผสมเหล็ก ลําดับตอมาคือไฮโดรเฮาสแบบโรงเรือนขนาด
กลางที่มีลักษณะโครงสรางโรงเรือนทําดวยเหล็ก กลุมผูปลูกพืชแบบไรดินไฮโดรเฮาสแบบโรงเรือนขนาดเล็กที่มีลักษณะ
โครงสรางโรงเรือนทําดวยเหล็ก และสวนนายลือลักษณะโครงสรางโรงเรือนทําดวยเหล็กมีความคุมคาในการลงทุนที่ต่ํากวา
แหลงอื่น แสดงใหเห็นถึงโครงการที่ลงทุนในโรงเรือนต่ําจะสามารถคืนทุนและมีความคุมคาในการลงทุนสูงกวาโครงการที่ลงทุน
ในโรงเรือนสูง
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาตนทุน และผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส เปรียบเที ยบระหวาง การใชอุปกรณ การปลูกแบบ
มาตรฐาน กับการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกต ผลการศึกษาพบวาการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐาน ใชเงินลงทุน
เริ่มแรกสูงกวาการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกตเกือบสามเทาตัว สําหรับโครงสรางตนทุนการผลิตวัตถุดิบทางตรงและ
คาใชจายการผลิตอยูในระดับใกลเคียง ไมแตกตางกันมากนัก และมีคาแรงงานทางตรงเทากันเนื่องจากมีการจางแรงงานเปน
รายวัน ซึ่งเปนอัตราเดียวกัน สงผลใหตนทุนการผลิตรวมแตกตางกันเพียงเล็กนอย โดยการปลูกโดยใชอุปกรณแบบมาตรฐาน
มี ต น ทุ น การผลิ ต รวม 90,485.16 และการปลู ก โดยใช อุ ป กรณ แ บบประยุ ก ต มี ต น ทุ น การผลิ ต รวม 80,859.48 สํ า หรั บ
ความสามารถในการผลิตตอปพบวา การปลูกโดยใชอุปกรณแบบประยุกตสามารถผลิตผักไฮโดรโปนิกสไดมากกวาในชวงฤดู
รอนและฤดูฝน การคํานวณตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมพบวาการปลูกโดยใชอุปกรณมาตรฐานมีตนทุนการผลิตตอหนวยสูงกวา
แบบอุปกรณประยุกต โดยมีตนทุนการผลิตอยูที่ 44.35 บาท และ 34.97 บาท/กิโลกรัมตามลําดับ ทั้งนี้ผักที่ไดจากการผลิตทั้ง
สองแบบสามารถจําหนายสูทองตลาดไดในราคาสงที่ 80 บาท/กิโลกรัมเทากัน สงผลใหระยะเวลาคืนทุนและจุดคุมทุนของการ
ปลูกโดยใชอุปกรณประยุกตสามารถคืนทุนไดเร็วกวา และมียอดขายตอหนวยที่ทําใหถึงจุดคุมทุนไดเร็วกวาการปลูกโดยใช
อุปกรณมาตรฐาน
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การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อ
และพฤติกรรมของผูบริโภคชาวเมียนมา ในการเดินทางมาหาซื้อสินคาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยใชวิธีการเก็บ
รวมรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ดวยการลงพื้นที่เก็บขอมูลผูบริโภคชาวเมียนมา ที่เดินทางเขามาซื้อสินคาในพื้นที่อําเภอแม
สอด จํานวนทั้งสิ้น 393 ตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคชาวเมียนมา พบวา
เหตุผลสําคัญในการเดินทางมาซื้อคือสินคา เนื่องจากสินคามีราคาถูก สินคาที่ตองการสวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภคที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต โดยมีการใชจายเงินไปในการซื้อสินคาครั้งละประมาณ 3000.-บาท และสวนใหญจะเดินทางเขามาหา
ซื้อสินคาในยานการคาของอําเภอแมสอดเปนประจําทุกสัปดาห ในขณะที่ ผลการศึกษาสวนประสมการตลาด พบวา ผูบริโภค
ชาวเมียนมาใหความสําคัญกับ คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ บรรจุภณ
ั ฑ และการออกแบบสินคา สินคาราคาถูกและรานคา
ที่มีพื้นที่กวางขวาง รวมถึง การโฆษณาสินคาผานสื่อตาง ๆ และการสงเสริมการขายโดยเฉพาะการลดราคาสินคา จะมีสวน
ชวยกระตุนใหผูบริโภคชาวเมียนมาตัดสินใจซื้อสินคาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : สวนประสมการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค เมียนมา เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก
Abstract
The aim of the study was to examine the importance of marketing mix toward decision making
and consumer behavior of Myanmar people in Tak Special Economic Development Zone (SEZ). A survey
questionnaire was used for data collection. The sample size was 393 of Myanmar consumers who
purchased goods in Amphoe Maesod. The sampling procedure was convenience sampling. The result
found that a low price has been seen as the main reason to make Myanmar consumers purchase goods.
The most popular goods was consumer products as it was on basic needs. They spent about 3,000 baht
per time and always came to Business area in Maesod once a week. Maesod once a week. Besides, in
term of marketing mix the result found that Myanmar consumers placed importance on quality and
standard of products, packaging, product design, low price, shops with wide space, various advertising
media, and sales promotion. Accordingly, these could make Myanmar consumers purchase things much
more quickly and easily.
Keywords : marketing mix’s, consumer behavior, myanmar, special economic zone, Tak province
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บทนํา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนแนวทางการพัฒนาที่มีการศึกษากันมาอยางยาวนานในประเทศไทย โดยมีแนวความคิดใน
การพัฒนาพื้นที่จัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใหมีการกระจายการพัฒนาไปสูพื้นที่ตาง ๆ โดยใชกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายเปนตัวนําในการพัฒนา เปนการนํามาซึ่งการลงทุนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่เฉพาะและ
พื้นที่ใกลเคียง ซี่งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันจันทรที่ 17
พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบขอบเขตพื้น ที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษตาก จํานวน 14 ตําบล 886,875 ไร (1,419 ตร.กม.)
ไดแก อําเภอแมสอด พื้นที่เปาหมายรวม 8 ตําบล มีพื้นที่ 529,264 ไร เปนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 32,234 ไร คิดเปน รอยละ
25 ของพื้นที่ทั้งหมด อําเภอพบพระ พื้นที่เปาหมายรวม 3 ตําบล มีพื้นที่ 261,961 ไร เปนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 22,972 ไร
คิดเปน รอยละ 9 ของพื้นที่ทั้งหมด และ อําเภอแมระมาด พื้นที่เปาหมายรวม 3 ตําบล มีพื้นที่ 244,797 ไร เปนพื้นที่ที่มี
เอกสารสิทธิ์ 43,548 ไร คิดเปน รอยละ 18 ของพื้นที่ทั้งหมด (คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2559)
จัง หวั ด ตาก เป น จั งหวั ด ที่ ตั้ งอยู บ นยุ ท ธศาสตรก ารค า ในแนวเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ East–West Economic
Corridor : EWEC จากประเทศเวียดนาม ลาว ผานเขาสูประเทศไทย (จังหวัดมุกดาหาร) สิ้นสุดที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
เขาสูประเทศเมียนมา (เมืองเมียวดี) ไปถึงชายแดนประเทศอินเดีย และเปนจุดตัดระหวางแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ North–
South Economic Corridor: NSEC จากประเทศจีน เมียนมา ลาว เขาสูประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ผานจังหวัดตาก เขา
สูพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และเชื่อมตอไปยังประเทศมาเลเซีย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2554) จึงเห็นไดวา จังหวัดตาก เปนจังหวัดที่เปนยุทธศาสตรทางการคา การขนสง และระบบโลจิสติกสที่
สําคัญของภูมิภาค ทั้งที่เปนประตูการคาชายแดน และเปนเสนทางผานของการขนสงสินคาไปยังพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศและ
ตางประเทศ จากขอมูลการคาชายแดน พบวา การคาชายแดนดานอําเภอแมสอด สวนใหญจะเปนพอคาชายแดนชาวไทยที่ทํา
การคากับพอคาชาวเมียนมา ผานชายแดนติดกับจังหวัดเมียวดี มาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ โดยอาศัยความคุนเคยและความสัมพันธ
ที่มีมารุนตอรุน ปจจุบันในป 2559 มีมูลคาการคาผานพิธีการ ณ ดานศุลกากรแมสอดปละกวา 8 หมื่นลานบาท ซึ่งมีอัตราการ
เติบโตอยางตอเนื่องตั้งแตป 2553 ที่มีมูลคาการสงออกเพียง 2-3 หมื่นลานบาท ในขณะที่มูลคาการนําเขาสินคาก็มีอัตราการ
เติบโตอยางตอเนื่องเชนกัน ตั้งแตป 2553 มูลคานําเขามีมูลคาเพียง ประมาณ 1 พันลานบาท และเพิ่มขึ้นเปนกวา 4 พันลาน
บาท ในป 2559 ที่ผานมา (กรมการคาตางประเทศ, 2560)
สินคาไทยสวนใหญเปนที่ตองการของตลาดในประเทศเมียนมาเปนอยางมาก โดยผูบริโภคชาวเมียนมาจะมีทัศนคติที่
ดีตอสินคาที่มาจากประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่มีอักษรไทยปรากฏอยูจะเปนตองการของผูบริโภคเปนอยางมาก
โดยในปจจุบันเริ่มมีผูประกอบการคนไทยเขาไปทําการตลาดในประเทศเมียนมาเพิ่มมากขึ้ น สินคาสวนใหญจะเปนสินคา
อุปโภคบริโภค อาทิ น้ําตาลทราย โทรศัพทมือถือและอุปกรณ รถจักรยานยนต เครื่องดื่มบํารุงกําลัง เครื่องจักรกล เบียร และ
น้ําอัดลม น้ํามันสําเร็จรูป เปนตน โดยในแตละวันจะมีผูบริโภคชาวเมียนมาเดินทางขามชายแดนมายังอําเภอแมสอด เพื่อทํา
การจับจายใชสอยสินคาอุปโภคบริโภคเปนจํานวนมาก ทั้งที่นําไปเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน และที่นําไป
จํ า หน า ยต อ ในพื้ น ที่ ต า ง ๆ ของประเทศเมี ย นมา แต อ ย า งไรก็ ต าม ผู ป ระกอบการไทยไม ส ามารถเข า ถึ ง แหล ง การค า
ภายในประเทศเมียนมาไดโดยตรง ยังคงตองใชวิธีการซื้อขายสินคาผานคนกลางชาวเมียนมา ทําหนาที่เปนผูกระจายสินคาเพื่อ
จัดจําหนายในประเทศเมียนมาอีกทอดหนึ่ง สําหรับการสงออกที่ผานกระบวนการทางพิธีการศุลกากรโดยทางรถยนต ซึ่งใช
เสนทางขามสะพานมิตรภาพไทย – สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมานั้น รถบรรทุกสินคาจากฝงไทยสามารถขามเขาไปจนถึงจุด
ขนถายสินคา (One Stop Service) ณ เมืองเมียวดี (Myawaddy) โดยสินคาทั้งหมดตองขนถายเพื่อเปลี่ยนรถบรรทุกที่เปนรถ
สัญชาติเมียนมา สําหรับนําสินคาตาง ๆ สงตอไปยังพอคาในเมืองหลวงและเมืองตาง ๆ ของประเทศเมียนมาเพื่อตอบสนอง
ผูบริโภคตอไป (กรมการคาตางประทศ, 2557)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของความเปนเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีมูลคาการคา
ชายแดนที่ มี แ นวโน ม เพิ่ ม มากขึ้ น จากการเดิ น ทางมาจับ จา ยใช สอยสิ น ค าเพื่ อ การอุ ป โภคบริโภคของชาวเมี ยนมา จึ งมี

281

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

วัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาสวนประสมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมผูบริโภคชาวเมียนมาใน
การเดินทางมาหาซื้อสินคาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งผลจากการศึกษาประกอบการชาวไทยสามารถนําไปใชในการ
ปรับกลยุทธการตลาดเพื่อสรางโอกาสทางการตลาด ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคชาวเมียนมาไดอยาง
ถูกตอง รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน จะไดนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากไดอยาง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) ใช แ บบสอบถาม (Self-administered
Questionnaire) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษารวบรวมขอมูลพฤติกรรม
การบริโภคในประเทศเมียนมา และสวนประสมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ
การศึกษาตามขั้นตอนตอไปนี้
-

ขอบเขตดานประชากร ไดแก ผูบริโภคชาวเมียนมาที่เดินทางเขามาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด ในยานการคา
ตาง ๆ ของอําเภอแมสอด ประกอบดวย ตลาดริมเมย ตลาดในอําเภอแมสอด รานคาปลีกขนาดใหญ เปนตน
ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เฉพาะพื้นที่ในอําเภอแมสอด
ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบไปดวย ตัวแปรอิสระ (Independence Variables) ไดแก ตัวแปรคุณลักษณะ
ของผูบริโภคชาวเมียนมา ตัวแปรพฤติกรรมผูบริโภค และ ตัวแปรสวนประสมทางการตลาด ในสวนของตัวแปร
ตาม (Dependence Variable) ไดแก ตัวแปรการตัดสินใจซื้อ

กรอบแนวความคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ข อ มู ล และแหล งข อ มู ล ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ใช แ หล งข อ มู ล ที่ สํ าคั ญ จาก 2 แหล ง ประกอบไปด ว ย ข อ มู ล ปฐมภู มิ
(Primary Data) เป น การเก็ บ ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และทํ า การเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยแบบสอบถาม
(Questionnaire) จากลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากการลงพื้น ที่ตามยาน
การคาตาง ๆ ในอําเภอแมสอด และทําการเก็บขอมูลจากกลุ มตัวอยางที่เปนผูบริโภคชาวชาวเมียนมา และขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) เปนการศึกษาและคนควาจากบทความในนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ รวมไปถึงเอกสารทางวิชาการ
ตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ และ
ความพึงพอใจ รวมทั้งขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยในครั้งนี้
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ประชากร (Population) ของการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคชาวเมียนมาที่เดินทางเขามาซื้อสินคาในอําเภอแม
สอด ในยานการคาตางๆ ในอําเภอแมสอด ประกอบดวย ตลาดริมเมย ยานการคาในอําเภอแมสอด รานคาปลีกขนาดใหญ
(แม็คโคร เทสโกโลตัส และ โรบินสัน) ตลาดสด เปนตน ในขณะที่ กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ศึกษาคือ ผูบริโภคชาวเมียนมาร
ที่เดินทางเขามาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด ซึ่งไมทราบจํานวนไดอยางแนนอน จึงใชวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร
คํ านวณของ ครอนบาคโคชารน (Cochran, 1953 อ างใน อภิ นั น ท จั น ตะนี , 2550) ได จํ านวนกลุ ม ตั วอย า ง เท ากั บ 384
ตัวอยาง โดยทําการสุมตัวอยางแบบแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 ชุด เพื่อปองกันความผิดพลาดจากการเก็บขอมูล
ในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดยึดวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลักในการตั้งคําถาม เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่สามารถ
บรรลุ เป าหมายของการวิจั ยได การสรางเครื่อ งมื อจึ งต องสามารถได ข อมู ลที่ ชั ดเจนเกี่ย วกับ สวนประสมการตลาดและ
พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคชาวเมียนมา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 400 ชุด โดยวิธี Back Translation Technique ดวยการแปลแบบสอบถามจาก
ภาษาไทยเปนภาษาเมียนมา โดยผูเชี่ยวชาญดานภาษาเมียนมา ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก และทําการแปลแบบสอบถาม
จากภาษาเมียนมากลับมาเปนภาษาไทยอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาในขอคําถาม (Brislin, 1969) กอนนํา
แบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูลจากลุมตัวอยาง โดยเก็บรวมรวมขอมูลจากผูบริโภคชาวเมียนมาที่เดินทางมาซื้อสินคาใน
เขตพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ผู วิ จั ย ได นํ า แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น สํ า หรั บ การวิ จั ย ไปทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity) และความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนื้อหา การใชภาษา และลักษณะของขอความที่ใชใหเหมาะสมกับกลุมประชากรที่จะศึกษา โดยนําแบบสอบถามไปตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหากับผูเชี่ยวชาญทดานการคาชายแดนและนํามาปรับปรุงแกไข และนําแบบสอบถามในภาษาไทยไปทํา
การแปลใหเปนภาษาเมียนมา โดยผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนชาวเมียนมา จํานวน 30 คน และนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ตาม
องคประกอบในแตละสวน โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบารค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ดวยการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะห ผลการทดสอบพบวา ค าความเชื่อมั่ นของตัวแปรที่ ใชในการศึกษามีค า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบารค (Cronbach’s Coefficient Alpha) เทากับ 0.90 ซึ่งมีความนาเชื่อถืออยูในเกณฑดีมาก
(Hair et al., 2006) และเมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดครบตามจํานวนที่กําหนดไว ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่รวบรวม
ไดมาดําเนินการตรวจสอบขอมูล (Editing) เพื่อควบคุมคุณภาพดานความสมบูรณครบถวน (Completeness) ของการกรอก
คํ าตอบแล ว แยกแบบสอบถามที่ ไม ส มบู รณ อ อกโดยไม นํ ามาใช ในการทดสอบครั้ งนี้ รวมถึ งพิ จ ารณาดู ค วามสอดคล อ ง
(Relevancy) ของคําตอบในแบบสอบถามทุกขอและทุกประเด็น จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการบันทึกขอมูลลงใน
คู มื อ ลงรหั ส (Coding) โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล แบบพรรณนา ได แ ก ร อ ยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความถี่ (Frequency)
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลของผูบริโภคชาวเมียนมา พบวา
ผูบริโภคที่เดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด เปนผูชายและผูหญิงในสัดสวนที่เทา ๆ กัน โดยผูชาย มีจํานวน 197 คน คิด
เปนรอยละ 50.10 และเปนผูหญิง มีจํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49.90 ซึ่งผูบริโภคสวนใหญที่เดินทางมาซื้อสินคาจะมี
อายุอยูระหวาง 20 – 30 ป มีจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 35.40 รองลงมาไดแก ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 31 - 40 ป มี
จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.50 สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด มีจํานวน 121 คน คิดเปนรอย
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ละ 30.80 รองลงมาจะมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 28.00 จากผลการศึกษาพบวา กลุม
ผูบริโภคชาวเมียนมาที่เดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอดนั้นมีอาชีพที่หลากหลาย ประกอบดวยผูที่มีอาชีพรับจาง จํานวน
70 คน คิดเปนรอยละ 17.80 คน เปนแรงงานภาคการเกษตรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ
15.80 ทําการคาขาย จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.90 มีอาชีพอิสระ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.60 นอกนั้ น
ประกอบอาชีพทํางานบานและบางสวนเปนเจาหนาที่ของรัฐในประเทศเมียนมา
นอกจากนี้ จากผลการศึกษายังพบวา ผูบริโภคชาวเมียนมาที่เดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด สวนใหญมีรายได
อยูระหวาง 250,000 - 300,000 จั๊ต คิดอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงินสกุลบาท อยูที่ประมาณ 8,000 - 10,000.- บาท มีจํานวน
89 คน คิดเปนรอยละ 22.60 และมีรายไดมากวา 300,000 จั๊ต หรือประมาณ 10,000.- บาทขึ้นไป มีจํานวน 88 คน คิดเปน
รอยละ 22.40 นั้นหมายถึงวาสวนใหญรอยละ 45.00 มีรายไดมากวา 8,000.-บาท ซึ่งใกลเคียงกับรายไดจากอัตราคาจาง
แรงงานขั้นต่ําในประเทศไทย อาจเปนผลมาจากผูบริโภคชาวเมียนมาสวนหนึ่ง เปนผูที่เขามาประกอบอาชีพรับจาง หรือเปน
แรงงานในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอยูในพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และไดรับผลจากนโยบายการกําหนดอัตรา
คาจางแรงงานขั้นต่ําวันละ 300.- บาท ของประเทศไทย ผลการศึกษายังพบวา ผูบริโภคชาวเมียนมาสวนใหญเปนผูที่มีรายได
นอย โดยมีรายไดต่ํากวาเดือนละ 250,00 จั๊ต หรือประมาณ 8,000.-บาท จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 55.00 และในกลุม
ของผูมีรายไดนอยยังพบอีกวามีผูบริโภคบางกลุมที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 100,000 จั๊ต หรือต่ํากวาเดือนละ 3000.- บาท คิด
เปนรอยละ 14.80
ผลการศึกษายังพบวา สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูอาศัยในพื้นที่เมืองเมียวดี มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.50
รองลงมาเปนผูที่เดินทางมาจากเมืองพะอันซึ่งเปนเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.50 และ
อาศัยอยูที่เมืองกอกะเร็กซึ่งเปนเสนทางผานเขาสูพื้นที่ชั้นในของประเทศเมียนมา มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.40
นอกนั้นอาศัยอยูในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศเมียนมา จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.60 ซึ่งสวนใหญผูบริโภคชาวเมียนมา
เหลานั้นจะเดินทางมาซื้อสินคาโดยอาศัยรถโดยสารประจําทางมากถึง 243 คน คิดเปนรอยละ 61.80 ในขณะที่ผูบริโภค
บางสวนมีรถสวนตัวซี่งไดแก รถยนต และรถจักรยานยนต จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 38.20 โดยมีการเดินทางมาซื้อ
สินคาในอําเภอแมสอด จังหวัดตากแบบไปเชาเย็นกลับภายในวันเดียว คิดเปนรอยละ 50.90 และบางสวนมาแวะคางคืนเพื่อ
ติดตอซื้อสินคาและรอรับสินคาบริเวณชายแดน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ประมาณ 2-3
วัน คิดเปนรอยละ 49.10
สวนที่ 2 พฤติกรรมของผูบริโภคชาวเมียนมา
ผลการศึกษาถึงเหตุผลในการเดินทางมาซื้อสินคาที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ของผูบริโภคชาวเมียนมาดังแสดงในตารางที่ 1
พบวา เหตุผลหลักที่สําคัญในการเดินทางมาซื้อคือสินคา เนื่องจากผูบริโภคชาวเมียนมาเห็นวาสินคาที่มีจัดหนายอยูในอําเภอแมสอด
จัง หวัดตาก มีราคาถูก กวาเมื่อเที่ ย บกับ ราคาสินคาชนิดและประเภทเดีย วกัน ที่จําหนายในประเทศเมีย นมา คิดเปนรอยละ 33.71
นอกจากนั้น ยังใหเหตุผลวาในพื้นที่อําเภอแมสอดมีการจัดจําหนายสินคาที่มีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
ในประเทศเมียนมา คิดเปนรอยละ 30.09 สวนเหตุผลอื่นที่เปนเหตุใหตองเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอดก็เนื่ องจากวา ผูบริโภค
ชาวเมียนมามีความตองการสินคาเรงดวน หรือ มีความตองการสินคาในปริมาณมาก ก็จะเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก คิดเปนรอยละ 18.60 และ 17.52 ตามลําดับ

ตารางที่ 1 แสดงเหตุผลในการเดินทางมาซื้อสินคาที่อําเภอแมสอด
เหตุผลในการเดินทางมาซื้อสินคาที่อําเภอแมสอด
ตองการสินคาที่มีความหลากหลาย
มีความตองการสินคาเรงดวน
ตองการสินคาราคาถูก
ตองการสินคาในปริมาณมาก
รวม
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ความถี่
158
98
177
92
525

รอยละ
30.09
18.66
33.71
17.52
100.00
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จากผลการศึกษาประเภทของสินคาอุปโภคบริโภค พบวาสวนใหญผูบริโภคชาวเมียนมาจะเดินทางมาซื้อสินคาใน
อําเภอแมสอด จําพวกสินคาที่ใชในชีวิตประจําวันเปนหลัก ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องใชภายในบาน ของใชในครัวเรือน
อาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม และ สินคาที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพ คิดเปน รอยละ 29.68 รองลงมาไดแก สินคา
จําพวกสินคาฟุมเฟอย ประเภท เสื้อผา เครื่องประดับตาง ๆ คิดเปนรอยละ 24.54 สินคาจําพวกเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ
อิเลคทรอนิกส โดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 18.86 นอกนั้นจะเปนสินคาจําพวกเครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัย วัสดุอุปกรณการกอสราง วัตถุดิบและอุปกรณทางการ
เกษตร รวมถึ งการเข ามาใชบ ริก ารในลั ก ษณะต าง ๆ ภายในอํ าเภอแม ส อด คิ ด เป นร อยละ 10.81 9.98 4.43 และ 1.66
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงประเภทของสินคาอุปโภคบริโภคที่ซื้อ
ประเภทของสินคาอุปโภคบริโภคที่ซื้อ
สินคาในชีวิตประจําวัน
เครื่องใชไฟฟา
สินคาฟุมเฟอย
เครื่องสําอาง ยาและเวชภัณฑ
วัสดุกอสราง
อุปกรณการเกษตร
บริการตางๆ
รวม

ความถี่
214
136
177
78
72
32
12
721

รอยละ
29.68
18.86
24.54
10.81
9.98
4.43
1.66
100.00

จากการศึกษาวัตถุประสงคของการเดินทางเพื่อมาซื้อสินคาของผูบริโภคชาวเมียนมาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
พบวา สวนใหญ มีวัตถุประสงคเพื่ อจะหาซื้อสินคาและนําสินคากลับไปใชเป นการสวนตัวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.61
รองลงมาคือการเดินทางเพื่อมาซื้อสินคาและนําไปฝากบุคคลอื่นในประเทศเมียนมา คิดเปนรอยละ 30.13 รวมถึง การเดินทาง
มาซื้อสินคาเพื่อนําไปใชในครอบครัว คิดเปนรอยละ 23.48 นอกจากนี้ ยังมีกลุมผูบริโภคชาวเมียนมาบางสวนที่เดินทางมาเพื่อ
ซื้อสินคาและนําไปจําหนายตอในพื้นที่ตาง ๆ ภายในประเทศเมียนมา พบวามีเพียงรอยละ 10.76 เทานั้น แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงวัตถุประสงคในการซื้อสินคา
วัตถุประสงคในการซื้อสินคา
ซื้อใชสวนตัว
ซื้อใชในครอบครัว
ซื้อไปฝากบุคคลอื่น
ซื้อไปจําหนายตอ
รวม

ความถี่
182
120
154
55
511

รอยละ
35.61
23.48
30.13
10.76
100.00

การเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก แตละครั้งนั้น ของผูบริโภคชาวเมียนมามีการใชจายเงินในการ
ซื้อสินคาที่แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญผูบริโภคชาวเมียนมาจะมีการใชจายเงินไปในการซื้อสินคาในแตละครั้ง
มากกวา 3,000.- ขึ้นไป ซึ่งคิดเปนรอยละ 3.30 รองลงมาไดแก การใชจายเงินในการซื้อสินคาระหวาง 1,000 - 3,000.-บาท
ตอครั้ง คิดเปนรอยละ 24.10 ของการเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด นอกนั้นเปนการใชจายเงินเพื่อทําการซื้อสินคาใน
จํานวนนอยซึ่งมีมูลคาฃองการซื้อสินคานอยกวา 1000.-บาท คิดเปนรอยละ 44.60 ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณในการซื้อสินคาตอครั้ง (n = 390)
งบประมาณในการซื้อสินคาตอครั้ง

ความถี่
63
41
70
94
122

นอยกวา 300 บาท
ระหวาง 300-500 บาท
ระหวาง 501-1,000 บาท
ระหวาง 1,001-3,000 บาท
มากกวา 3,000 บาท ขึ้นไป

รอยละ
16.20
10.50
17.90
24.10
31.30

สถานที่ที่ผูบริโภคชาวเมียนมานิยมเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด จากผลการศึกษาพบวา สวนใหญผูบริโภค
ชาวเมียนมาจะนิยมเดินทางมาซื้อสินคาในยานการคาของอําเภอแมสอด คิดเปนรอยละ 41.79 นอกจากพื้นที่ยานการคา
ดังกลาวแลว กลุมผูบริโภคชาวเมียนมายังนิยมเดินทางมาหาซื้อสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern trade) ในอําเภอแม
สอด เชน แม็คโคร เทสโกโลตัส และโรบินสัน และรานคาปลีกขนาดใหญที่ดําเนินการโดยผูประกอบการในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
คิดเปนรอยละ 27.48 นอกจากนี้ ผูบริโภคชาวเมียนมายังมีการเดินทางมาหาซื้อสินคาในบริเวณยานการคาของตลาดริมเมย
ซึ่งอยูบริเวณดานชายแดนถาวร อําเภอแมสอด และเมืองเมียวดี ซึ่งเปนเสนทางหลักในการเดินทางเขาออกของผูบริโภคชาว
เมียนมา รวมถึงการจับจายใชสอยในรานคาขายสินคาทั่วไป และผูบริโภคชาวเมียนมาบางสวนจะเดินทางไปซื้อสินคาจาก
บริษัทผูผลิตโดยตรง คิดเปนรอยละ 11.25 12.02 และ 7.44 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงสถานที่ที่เดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด
สถานที่ที่เดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด
ตลาดริมเมย
ยานการคาในอําเภอแมสอด
รานคาทั่วไป
รานคาขนาดใหญ Modern Trade
ซื้อจากผูผลิตโดยตรง
รวม

ความถี่
59
219
63
144
39
524

รอยละ
11.25
41.79
12.02
27.48
7.44
100.00

จากการศึกษาถึงจํานวนครั้งในการเดินทางมาซื้อสินคาที่อําเภอแมสอด ในแตล ะสัปดาหของผูบริโภคชาวเมียนมา
พบวา ผูบริโภคชาวเมียนมาสวนใหญจะเดินทางมาหาซื้อสินคา 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 53.20 และมีการเดินทาง
มาซื้อสินคาสัปดาหละ 2 - 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 26.20 ในขณะที่บางกลุมมีผูบริโภคเดินทางมาซื้อสินคาสัปดาหละ 4 - 5 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 14.50 และนอกจากนี้ ยังมีผูบริโภคชาวเมียนมาบางสวนที่เดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
เปนประจําทุกวัน คิดเปนรอยละ 6.10 ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนครั้งในการเดินทางมาซื้อสินคาในแตละสัปดาห (n = 393)
จํานวนครั้งในการซื้อสินคา/สัปดาห
นอยกวา 2 ครั้ง/สัปดาห
ระหวาง 2-3 ครั้ง/สัปดาห
ระหวาง 4-5 ครั้ง/สัปดาห
มาซื้อทุกวัน

ความถี่
209
103
57
24

286

รอยละ
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26.20
14.50
6.10
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สวนที่ 3 สวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑที่จําหนายในพืน้ ที่ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ผลการศึกษาภาพรวมระดับความคิดเห็นของผูบริโภคชาวเมียนมาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑที่มี
จัดจําหนายในพื้นที่อําเภอแมสอด ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 7 ในสวนของผลิตภัณฑสินคาและบริการ ผูบริโภคชาว
เมียนมาใหความสําคัญกับสินคาที่จัดจําหนายมีความเปนมาตรฐาน มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับที่หนึ่ง เทากับ 3.78
รองลงมาไดแก บรรจุภัณฑสินคามีความแข็งแรงทนทาน มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.76
ในสวนของราคาการจําหนายสินคาในอําเภอแมสอด ผูบ ริโภคชาวเมียนมาใหความสําคัญกับการกําหนดราคาสินคาที่
มีจําหนายในอําเภอแมสอด จะมีราคาถูกกวาที่จําหนายในประเทศเมียนมา โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.68 ปจจัย
รองลงมาไดแก การคิดราคาสินคามีความถูกตองชัดเจน มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.57 นอกจากนั้น ปจจัยทางดานอื่นซึ่ง
ประกอบไปดวย ความสามารถในการตอรองราคาสินคาระหวางผูซื้อและผูขาย การแสดงปายราคาสินคาที่ชัดเจน รวมถึง
รูปแบบการจําหนายสินคาทั้งเงินสดและเงินเชื่อ ผูบริโภคชาวเมียนมาเห็นวา มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง
ในสวนของชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา ผูบริโภคชาวเมียนมาใหความสําคัญกับพื้นที่จัดจําหนาย
ภายในรานทีก่ วางขวาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.42 สวนปจจัยการจัดจําหนายทางดานอื่นจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบไปดวย รูปแบบการเดินทางมาซื้อสินคาที่มีความสะดวก ไมตองรอคอยสินคานาน มีการ
ตรวจสอบสินคากอนที่จะสงมอบสินคาใหกับลูกคา มีการกําหนดชวงเวลาในการใหบริการ เปด -ปด รานที่มีความเหมาะสม
รวมถึง การที่ผูประกอบการรานคามีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมูเพื่อใหงายตอการเลือกซื้อสินคา
ในสวนของการสงเสริมการตลาดของผูประกอบการจัดจําหนายสินคาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา ผูบริโภค
ชาวเมียนมาสวนใหญใหความสําคัญกับการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ มี คาระดับคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.11 ปจจัยรองลงมาไดแก
การใหบริการทางการเงิน การขายเปนเงินสดและเงินเชื่อ การคิดอัตราดอกเบี้ยของการซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ และรูปแบบการ
สงเสริมการขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดราคาสินคาจะมีสวนชวยกระตุนใหผูบริโภคชาวเมียนมาตัดสินใจซื้อสินคาไดรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ

ราคา

ชองทาง
การจัด
จําหนาย

สวนประสมการตลาด
สินคาหลากหลาย
สินคามีมาตรฐาน
อายุการใชงานนาน
บรรจุภัณฑแข็งแรง
บรรจุภัณฑกลับมาใชได
การออกแบบนาสนใจ
ตราสินคาเปนที่รูจัก
ปายแสดงราคาชัดเจน
ราคาถูกกวาในเมียนมาร
มีการซื้อขายทั้งเงินสดและเงินเชื่อ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ตอรองราคาสินคาได
การคิดราคาสินคาถูกตอง
จัดวางสินคาเปนหมวดหมู
การเดินทางสะดวก
ชวงเวลาปดเปดเหมาะสม
บริการเปนกันเอง

คาเฉลี่ย
3.55
3.78
3.65
3.76
3.60
3.67
3.64
3.29
3.68
3.20
3.53
3.40
3.57
3.27
3.40
3.33
3.30
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SD
1.35
1.16
1.09
1.02
1.09
1.07
1.17
1.21
1.17
1.09
.97
1.05
1.02
1.13
.99
.94
.98

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลําดับ
1
2
3

1
3
2
2

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

สงเสริม
การตลาด

ตรวจสอบสินคากอนสงมอบ
ไมตองรอสินคานาน
พื้นที่ในรานกวางขวาง
ลดราคาสินคา
โฆษณาผานสื่อตางๆ
มีการใหบริการทางการเงิน

3.36
3.37
3.42
3.06
3.11
3.08

.98
.95
1.03
1.15
1.02
1.02

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3
1
3
1
2

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลของผูบริโภคชาวเมียนมา พบวา มีผูบริโภคชาวเมียนมาทั้งเพศชายและเพศหญิงที่
เดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอดจังหวัดตากในสัดสวนที่พอกัน สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 40 ป ซึ่งมักเปนวันรุนและ
กลุมคนทํางาน ผูบริโภคบางสวนไมไดรับการศึกษาหรือมีการศึกษานอยซึ่งอยูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนสวน
ใหญ กลุมผูบริโภคเหลานี้มีรายไดจากการประกอบอาชีพรับจาง และใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเปน
หลัก ทําใหผูบริโภคชาวเมียนมาที่เดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอดสวนใหญ มีรายไดอยูระหวาง 8,000 -10,000.-บาท/
เดือน นอกนั้น บางสวนมีฐานะความเปนอยูคอนขางยากจน คือมีรายไดต่ํากวาเดือนละ 3,000.-บาท/เดือน ซึ่งจะมีผลกระทบ
โดยตรงตออํานาจซื้อของผูบริโภคชาวเมียนมา ซึ่งผูบริโภคชาวเมียนมาที่เดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด สวนใหญมี
ภูมิลําเนาอาศัยอยูในพื้นที่เมืองเมียวดีซึ่งเปนพื้นที่ชายแดนติดตอกับอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เมืองพะอันซึ่งเปนเมืองหลวง
ของรัฐกะเหรี่ยง และบางสวนอาศัยอยูที่เมืองกอกะเร็ก ซึ่งเปนเมืองที่เปนเสนทางผานระหวางเมืองเมียวดี และเมืองพะอัน
และยังสามารถเดินทางผานไปเมืองตาง ๆ ทางภาคใตของประเทศเมียนมาได โดยการเดินทางมาซื้อสินคาของผูบริ โภคชาว
เมียนมารเหลานี้ สวนใหญจะเดินทางมาซื้อสินคาโดยอาศัยรถโดยสารประจําทาง หรือผูบริโภคบางสวนมีรถสวนตัว ไดแก
รถยนต และสวนใหญจะเดินทางมาซื้อสินคาแบบเชาไปเย็นกลับภายในวันเดียว
ผลจากการศึกษาเหตุผลและแรงจูงใจในการเดินทางมาซื้อสินคาที่อําเภอแมสอดของผูบริโภคชาวเมียนมา พบวา
เหตุผลหลักที่สําคัญในการเดินทางมาซื้อคือสินคาที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เนื่องจากสินคาที่จําหนายในอําเภอแมสอดมี
ราคาถูกเมื่อเที่ยบกับราคาสินคาชนิดและประเภทเดียวกันในประเทศเมียนมา ซึ่งสินคาที่มีจําหนายในประเทศเมียนมาสวน
ใหญเปนสินคาที่ผลิตและนําเขาจากประเทศไทย และในพื้นที่อําเภอแมสอดมีสินคาที่มีความหลากหลาย มีสินคามากมาย
หลายขนิด หลายยี่หอที่มีความสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในประเทศเมียนมา รวมถึง การเดินทางขามชายแดน
ประเทศเมียนมาเพื่อเขามาซื้อสินคาในอําเภอแมสอด จังหวัดตากมีความสะดวกเนื่องจากมีชองทางทั้งจากดานผานแดนถาวร
โดยผานสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา และดานชายแดนชั่วคราวตามจุดตาง ๆ จํานวนหลายดาน ทําใหผูบริโภคชาวเมียนมา
สามารถเดินทางเขามาหาซื้อสินคาไดอยางสะดวกรวดเร็ว และไดสินคาครบถวนตามความตองการ นอกจากนี้ ยังไดรับการ
บริการที่ดีจากผูคาในอําเภอแมสอด สวนหนึ่งเปนเพราะมีความคุนเคยกันเนื่องจากมีความเคยชินสนิทสนมเปนการสวนตัวมา
อยางยาวนาน ผูประกอบการคาในอําเภอแมสอดสวนหนึ่งสามารถสื่อสารกับลูกคาชาวเมียนมาไดเปนอยางดี
ผูบริโภคชาวเมียนมาสวนใหญจะเดินทางมาซื้อสินคาจําพวกที่ใชในชีวิตประจําวันเปนหลัก ของกินของใช สินคา
อุปโภคบริโภค ของใชสวนตัว ของใชในครัวเรือน และสินคาที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพ รวมถึงอาหารและเครืองดื่ม
รวมถึง เครื่องดื่มบํารุงกําลังยี่หอตางๆ เครื่องดื่มเกลือแร เปนตน นอกนั้นเปนสิ นคาจําพวกสินคาฟุมเฟอย จําพวกเสื้อผ า
เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ ตาง ๆ รวมถึงเครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ยาและเวชภัณ ฑ วัสดุ
อุปกรณการกอสราง รวมถึงวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณทางการเกษตร สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคชาวเมียนมา
ของ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาของประเทศไทย (2555) ที่พบวา สินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิตเปน
กลุมสินคาที่มีความตองการเปนอยางมาก และพฤติกรรมการซื้อสวนใหญจะซื้อสินคาและนําสินคากลับไปใชเปนการสวนตัว
และใชภายในครอบครัว รวมถึงการซื้อไปฝากบุคคลอื่น มีบางสวนที่เดินทางมาเพื่อซื้อสินคาและนําไปจําหนายตอในพื้นที่ตางๆ
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ภายในประเทศเมียนมา การเดินทางมาซื้อสินคาในแตละครั้งของผูบริโภคชาวเมียนมา สวนใหญผูบริโภคจะมีการใชจายเงินใน
การซื้อสินคาในแตละครั้งมากกวา 3,000.-บาท ขึ้นไป สวนสถานที่ที่ผูบริโภคชาวเมียนมานิยมเดินทางมาซื้อสินคาในอําเภอแม
สอด มักจะมาหาซื้อสินคาในยานการคาของอําเภอแมสอดเปนหลัก บางกลุมนิยมเดินทางมาหาซื้อสินคาในรานคาปลีกขนาด
ใหญ (Modern trade) ในอําเภอแมสอด เชน แม็คโคร เทสโกโลตัส และรานคาสง -คาปลีก ขนาดใหญ ที่ดําเนินธุรกิจโดย
ผูประกอบการในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น และบางสวนก็เดินทางไปซื้อสินคาจากตัวแทนผูผลิตและจัดจําหนายโดยตรง
ผลการศึกษาภาพรวมระดับความคิดเห็นของผูบริโภคชาวเมียนมาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑที่มี
จัดจําหนายในพื้นที่อําเภอแมสอด พบวา สินคาที่จัดจําหนายในพื้นที่อําเภอแมสอดสวนใหญเปนสินคาที่มีมาตรฐานเนื่องจาก
ผูบริโภคชาวเมียนมาสวนใหญใหความเชื่อมั่นสินคาที่ผลิตและนําเขาไปจําหนายในประเทศเมียนมาวาเปนสินคาที่มีคุณภาพดี
มีมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่ใชชื้อยี่หอและตราสัญลักษณที่บงบอกถึงความเปนสินคาไทย จะยิ่งไดรับความเชื่อถือ
เพิ่มมากขึ้น ดังปรากฏในตลาดการคาของประเทศเมียนมาที่มีผลิตภัณฑของไทยจํานวนมากไปจําหนายอยู นอกจากคุณภาพ
และมาตรฐานของสินคาแลวผูบริโภคชาวเมียนมายัง ใหความสําคัญ กับบรรจุภัณฑสินคามีความแข็งแรงทนทาน และการ
ออกแบบสินคาเปนที่นาสนใจมีความหลากหลาย และนําเสนอตรายี่หอสินคาที่จัดจําหนายใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ใน
สวนของราคาสินคาที่จําหนายในอําเภอแมสอด ผูบริโภคใหความสําคัญกับการกําหนดราคาสินคาที่มีราคาถูกกวาที่จําหนายใน
ประเทศเมียนมา การคิดราคาสินคาของผูประกอบการในอําเภอแมสอดมีความถูกตองชัดเจน และการกําหนดราคาสินคาที่มี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาในแตละระดับราคา นอกจากนี้ การขายสินคาในอําเภอแมสอดของผูประกอบการยังมี
การแสดงปายราคาที่ชัดเจน เพื่องายตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคชาวเมียนมาที่เดินทางมาซื้อสินคา รวมถึงผูประกอบการมี
การจําหนายสินคาทั้งเงินสดและเงินเชื่อใหกับผูบริโภคชาวเมียนมา สอดคลองกับผลการศึกษาของ อัทธ พิศาลวานิช (2557)
ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคของพมา ที่เนนราคาและคุณภาพของสินคา ในสวนของประเด็นทางดานชองทางการจัดจําหนาย
ผูบริโภคชาวเมียนมาเห็นวา การซื้อสินคาภายในรานคาอําเภอแมสอด มีความสะดวก พื้นที่กวางขวาง ไมตองรอสินคานาน มี
การตรวจสอบสินคากอนสงมอบใหกับลูกคา และมีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมูงายตอการหาซื้ อสินคา นอกจากนี้ ผล
การศึกษายังพบวา การใชสื่อโฆษณา และการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค สอดคลองกับผล
การศึกษาของ สรินพร จิวานันต (2560) ที่อธิบายถึง การที่จะทําโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อซื้อใจผูบริโภคชาวพมา จะตองใช
"พรีเซ็นเตอร" ที่เปนศิลปนของพมา และใชองคประกอบการดานเพลง หรือมิวสิค มารเก็ตติ้งในการสื่อสารถึงกลุมเปาหมาย
ขณะเดียวกันผูบริโภคสวนใหญมีทีวีและนิยมดูรายการทีวีสูงจึงมีผลตอการจูงใจผูบริโภคคอนขางมาก
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการศึกษา
1. ผูประกอบการ ควรตองมีการคัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพจากบริษัทผูผลิตที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในตรา
สินคา รวมถึงมีกระบวนการการผลิตสินคาที่ไดรับรองมาตรฐานในตัวสินคาที่นํามาจัดจําหนาย
2. ผูประกอบการควรใชโอกาสจากการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการแสวงหา
สินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานและราคาถูกจากบริษัทผูผลิตทั้งในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อนํามาจัดจําหนาย
ใหกับผูบริโภคชาวเมียนมา นอกจากนี้ ผูประกอบการควรมองหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเมียนมา เพื่อเขาไปตั้งฐานการ
ผลิตหรือตั้งเปนตัวแทนจัดจําหนายสินคาในประเทศเมียนมา
3. ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเรื่องของนโยบายการตั้งราคา นําเสนอสินคาที่มีความหลากหลาย หลายแบบ
หลายชนิด หลายยี่หอ และมีหลายระดับราคาใหลูกคาไดเลือกซื้อสินคาตามอํานาจซื้อของผูบริโภคชาวเมียนมาที่แตกตางกัน
4. ผูประกอบการควรมีการปรับรูปแบบชองทางการจัดจําหนาย ใหสามารถตอบสนองและสอดคลองกับพฤติกรรม
การซื้อของผูบริโภคชาวเมียนมารใหเพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงรานคา การวางผัง พื้นที่ และการออกแบบตกแตงภายในราน ให
สามารถสรางการจูงใจหรือดึงดูดใจใหกับผูบริโภคชาวเมียนมาในการที่อยากจะเขามาหาซื้อสินคาภายในรานเพิ่มมากขึ้น
5. ผูประกอบการควรใชประโยชนจากการสงเสริมการตลาดดวยการสื่อสารทางการตลาดผานสื่อตางๆ เพื่อแจง
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ รายละเอียด ชนิดและประเภทของสินคา โดยใชสื่อโฆษณาผานสื่อตางๆ นอกจากนี้ การ
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แนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถิ่นเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูสูการทองเที่ยว
กรณีศึกษา วัดบานสราง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
THE GUIDELINES OF LOCAL ARTISTRY INHERITANCE FOR DEVELOPING LEARNING
RESOURCES TO TOURISM: A CASE STUDY OF BAN SANG TEMPLE, BANG PA-IN DISTRICT,
AYUTTHAYA PROVINCE
ธนภูมิ ปองเสงี่ยม
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา
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บทคัดยอ
การวิจัยแนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถิ่นเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูสกู ารทองเที่ยว กรณีศึกษาวัดบานสราง อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนพื้นที่ตําบลบานสราง อําเภอบางปะอิน 2)
เพื่อศึกษาแนวทางการสืบสานและอนุรักษจติ รกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรมวัดบานสราง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณและดําเนินการวิจัยในรูปแบบของการคนควาขอมูลและการพัฒนาพื้นที่
จากกลุมผูใหขอมูล คือ คณาจารย นักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง จํานวน 30 คน เทศบาลตําบลบานสราง จํานวน 6 คน
ปราชญชุมชน 3 คน และเจาอาวาสวัดบานสราง พบวา วัดบานสราง เปนวัดเกาที่ถูกสรางขึ้นในราวสมัยรัชกาลที่ 5 มีรูปแบบ
ศิลปกรรมที่คลายคลึงกับวัดหลวง มีความสวยงามทางสถาปตยกรรม แนวทางการสืบทอดศิลปกรรมทองถิ่นวัดบานสราง โดย
วิธีการสืบทอดองคความรูจากเจาอาวาสวัด ปราชญชุมชน สูนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง องคความรูทั้งถูกรวบรวมเปนการ
จดบันทึก และนําไปสูการฝกอบรมใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดบานสรางเพื่อดําเนินสืบทอดสูผูที่มีความสนใจทางประวัติความ
เปน มาของวัดบานสราง และศิ ลปกรรมตาง ๆ ที่มีอยูในวัด สวนแนวทางการสืบทอดศิลปกรรมจากหนวยงานภาครัฐ จะ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ จัดทําโครงการตาง ๆ บรรจุในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสืบ
ทอดศิลปกรรมของชุมชนวัดบานสราง และผลักดันใหวัดบานสรางเปนแหลงทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนาตอไป
คําสําคัญ : การสืบสาน ศิลปกรรมทองถิ่น วัดบานสราง
Abstract
A Research on the approach to develop local arts and learning resources for tourism: A case
study of Wat Ban Sang, Bang Pa-in Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province has a purpose 1) to
study the community context of Ban Sang, Bang Pa-in Sub-district and 2) to study the approach to inherit
and preserve the sculpture and architecture of Wat Ban Sang to promote cultural tourism. The data were
collected by interviewing and conducted in the form of research and development from the informant
group was the 30 people teachers and students from Ban Wat Sang School, 6 people from Ban Sang Subdistrict and 3 local philosophers and the abbot of Wat Ban Sang. It found that Wat Ban Sang is an old
temple that was built in the reign of King Rama V. It has an art form similar to royal temple with a
beautiful architecture. The approach for the inheritance of the local arts of Wat Bang Sang is done
through the inheritance of the knowledge from the abbot and local philosophers to Wat Ban Sang School
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students. Knowledge is collected as a note and lead to the training for students Wat Ban Sang School to
carry on the inheritance of the history of Wat Ban Sang and the arts available in the temple. The
approach to inherit of arts from local government is done by providing the budget that will be allocated
and implement of projects in the strategic plan for the development of the area to support the artistic
inheritance of Wat Ban Sang community and motivate the temple to build a Buddhist tourist site.
Keywords : Inheritance, local architecture, Wat Ban Sang
บทนํา
การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ในสั ง คมป จ จุ บั น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในระดั บ ชุ ม ชนยั ง คงมี อ ยู ใ นทุ ก ชุ ม ชน ทั้ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่จับตองไดและจับตองไมได เพียงแตละชุมชนยังขาดแนวทางและองคความรูในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
การอนุรักษฟนฟู และการถายทอดศิลปวัฒนธรรมที่มีอยูอยางหลากหลายใหมีความเขาใจ และเห็นถึงความสําคัญในการ
อนุรักษ สืบทอดและถายทอดไปยังคนรุนตอไป
ยูเนสโก (UNESCO) เปนองคกรระดับนานาชาติที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมที่มีอยูใน
ชุมชน ในประเทศไทยนับแตอดีตถึงปจจุบันวัดถือเปนศูนยกลางของชุมชนและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเปนแหลงรวบรวมจัดเก็บ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นทั้งจับตองไดและจับ ตองไมได รวมทั้งการเชื่อมโยงความเปนมาของวัฒนธรรมกับชุมชนรวมถึงพุทธ
ประวัติ สิ่งเหลานี้เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันมีคุณคายิ่งและเปนเสมือนเอกลักษณของความเปนไทย นอกจากนี้วัดยังเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญประจําทองถิ่นในทุกยุคทุกสมัยและเปนแหลงที่สอนธรรมะอีกดวย (ปรีดา พูนสิน, 2554)
ภายหลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ไดบัญญัติรับรองใหบุคคล ชุมชน และรัฐ มีสิทธิ และ
หนาที่ในการคุมครองและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติใหชุมชนทองถิ่น มีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปญ ญาทองถิ่น ศิลปวัฒ นธรรมอันดี รวมทั้ งสืบสานศิ ลปวัฒ นธรรมของชาติและภู มิปญ ญาท องถิ่น รวมไปถึงการอนุ รัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการแหงชาติ วาดวยการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒ นธรรมแหงสหประชาชาติ (National Commission for UNESCO) ขึ้น เพื่อใหประเทศไทยสามารถ
ดําเนินไปตามกฎระเบียบของยูเนสโกไดอยางถูกตอง
การทํางานวัฒนธรรมของชุมชนจึงจําเปนตองสรางความรวมมือของสถาบันหลักในชุมชน ไดแก วัด บาน โรงเรียน
และสมาชิกในชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมในชุมชนรวมกัน ซึ่งการนําสถาบันสําคัญในชุมชนมา
เปนยุทธศาสตรในการพัฒนาขั้นตาง ๆ นั้น กอใหเกิดความสัมพันธทางสังคมแบบ “บวร” ไดแก สถาบันการปกครอง (บ =
บาน) สถาบันศาสนา (ว = วัด) สถาบันการศึกษา (ร = โรงเรียน) ที่ตางใหความสําคัญตอกัน ในการตัดสินใจและแกปญหาของ
ชุมชน อีกทั้งเปนแกนกลางในการบริหารชุมชนในทุกดาน (ธนพรรณ ธานี, 2545)
วัดบานสราง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนวัดเกาแกอายุประมาณ 100 ป มีความโดดเดนดาน
ศิลปวัฒนธรรมมาอยางยาวนาน ทั้งที่เปนศิลปวัฒนธรรมทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได เชน ศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนที่ยังคงมีการสืบสาน ถายทอดสูคนรุนใหมจนปจจุบัน โดยวัดนี้มีพระอุโบสถที่สําคัญ
สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 อายุมากกวา 100 ป ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่
สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยเฉพาะปรัชญาตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาสัจธรรมที่ชี้นําทางใหเกิดการรูแจง
เห็นจริง และบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรชุมชนไดเปนอยางดี นับเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรคาแกการศึกษาตอไป แต
เนื่องดวยปจจุบันนี้สภาพของวัดบานสรางกําลังถูกละเลยขาดการดูแลจากหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และวัด โบราณสถาน
ศิลปกรรมตาง ๆ กําลังจะถูกปลอยทิ้งใหเสื่อมไปตามกาลเวลา ขาดการดูแลที่ถูกตองตามหลักทางวิชาการ บางครั้งมีการบูรณะ
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ซอมแซมเองทําใหภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณคาถูกทําลายลงไปดวยความไมตั้งใจ และที่สําคัญคําวา “บวร” คือสิ่งที่ดีงาม
กําลังจะแยกออกจากกันในพื้นที่ของวัดบานสราง (ยงยุทธ รักธรรม, 2559)
จากความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญงอกงามเปนมรดกที่ล้ําคาของวัดบานสราง กอรปกับแนว
ทางการดําเนินงานของยูเนสโก (UNESCO) ที่ไดมีการผลักดันการออกกฎหมาย เพื่อสงเสริมและคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม
รวมทั้งคุมครองการใชประโยชนจากวัฒนธรรมเพื่อรักษาวัฒนธรรมของแตละชุมชน ทําใหนานาประเทศหันกลับมามองถึง
กระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองอยางจริงจัง เกิดการศึกษา คนควา และพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนอยางเห็นไดชัด เปนจุดเริ่มตนของชุมชนในการมีสวนรวมจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในชุมชนจะสงผลอยางยั้งยืนในการดํารงไวซึ่งสิ่งดีงาม โดยมีชุมชนเปนผูรับผลประโยชนรวมกัน
ดังนั้น ผูวิจัย และผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ชุมชนวัดบานสราง จึงตองการศึกษา เพื่อใหสามารถรูถึงสภาพบริบทเชิง
พื้นที่ชุมชนและทราบถึงแนวทางการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปะ ภาพจิตกรรมฝาผนัง และโบราณสถาน พระอุโบสถ วัด
บานสราง เพื่อเปนแนวทางใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนไดยึดถือปฏิบัติ และชว ยกันอนุรักษภาพจิตกรรมฝาผนัง
และโบราณสถานของตนเอง ซึ่ งมี ค วามคาดหวังวา การศึ ก ษาในครั้งนี้ จะสามารถใช เป น แนวทางในการประยุ กต ให เป น
ประโยชนตอการอนุรักษ โดยความรวมมือของประชาชนในชุมชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนในการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนผานกิจกรรม
การทองเที่ยวสืบไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา ประกอบด ว ย 1) เทศบาลตํ า บลบ า นสร า ง ประกอบด ว ย
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษากองการศึกษาจํานวน 3 คน รวมจํานวน 6 คน 2) คณาจารย
และนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง จํานวน 30 คน 3) เจาอาวาสวัดบานสราง 1 รูป และ 4) ปราชญชาวบาน จํานวน 3 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยจัดทําตามกรอบประเด็น วัตถุประสงคและผานการตรวจสอบปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญ
แลวใชเปนแนวทางการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 1) แบบรายการตรวจสอบการศึกษาชุมชน ประกอบดวย
ขอมูลทางกายภาพ ขอมูลภูมิศาสตร ขอมูลดานสังคม 2) แบบบันทึกการสนทนากลุม ใชบันทึกขอมูลในการจัดเวทีประชาคม
ระดมความคิ ดเห็ น ไดแ ก เวทีต รวจสอบความสมบู รณ ของสภาพบริบทชุ มชน การค นหาป ญ หาในชุม ชน จั ดเรียงลําดั บ
ความสําคัญของปญหา การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา การวางแผนแกไขปญหา การสรุปบทเรียน 3) แบบสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาประยุกตสรางแบบสัมภาษณตามความ
เหมาะสมโดยสอดคลองกับงานที่ผูวิจัยศึกษา 4) แบบประเมินระดับความสามารถของผูสืบสานศิลปกรรมทองถิ่น และ 5)
อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล อาทิเชน กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง
การทดสอบเครื่องมือ ผูวิจัยจะทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม (IOC)
จากนั้นจะนําขอมูลที่ไดมาคํานวณ แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ สําหรับการคํานวณคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) เพื่อวัดความเที่ยงตรง (Validity) วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item – Objective
Congruence) โดยกําหนดเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.05 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลอง แลวปรับปรุงแกไข
ใหสมบูรณตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจแกไขความสมบูรณของเนื้อหา
กอนไปทําการสัมภาษณ
การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการผสมผสานระหวางการเก็บรวบรวม ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ไดจากการ
เก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ รวมถึงจากแหลงขอมูลของพื้นที่ และการเก็บรวบรวมรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดย
มีกระบวนการดังตอไปนี้ สํารวจขอมูลเบื้องตนของชุมชน โดยใชแบบสํารวจบริบทของชุมชน เพื่อรวบรวมขอมูลสภาพทั่วไป
ของชุมชน โดยใชวิธีการสํารวจภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณผูแทนจากเทศบาลตําบลบานสราง ผูนําชุมชน และชาวบานใน
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พื้นที่ เนนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยมีแนวประเด็นการสัมภาษณ การสังเกต ใชทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวมและ
การสังเกตแบบไมมีสวนรวม เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนใน
พื้นที่
ขั้นตอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 1) เขาพบกลุมตัวอยาง ผูนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดของงานวิจัย และขอขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัย 2) ขอมูลสภาพบริบทในพื้นที่ วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ 3) จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยผูเขารวมประชุมกลุม
ประกอบดวยผูแทนจากเทศบาลตําบลบานสราง ปราชญชุมชน ครู นักเรียน และเจาอาวาสวัดบานสราง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันแนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถิ่น เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
และ 4) สรุปขอมูล วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และบริบทที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหขอมูล จากการรวบรวมขอมูลและไดตรวจความถูกตองทั้งหมดแลว จึงจะจัดขอมูลเปนหมวดหมูและ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 1) การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ซึ่งกระทําโดยการตรวจสอบขอมูลจากแหลงที่มา
ของขอมูลในดานเวลา สถานที่ และบุคคล เพื่อพิจารณาวา ถาเก็บขอมูลตางเวลา ตางสถานที่ และผูใหขอมูลตางคนจะยังได
ขอมูลเหมือนเดิมหรือไม และ 2) หากผลของขอมูลที่เก็บรวบรวมดวยวิธีแบบสามเสามีขอคนพบมาเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่
ไดมามีความถูกตอง
ผลการวิจัย
พระสมุหสวัสดิ์ กิตติสาโร เจาอาวาสวัดบานสราง ไดกลาววา วัดบานสรางตั้งอยูเลขที่ 55 หมูที่ 5 ตําบลบานสราง
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปจจุบันมีพื้นที่ 19 ไรเศษ เดิมชื่อ วัดบานขวางปากน้ํากรงเหล็ก เรียกสั้น ๆ วา วัด
บานขวาง และเรียกเพี้ยน ตอมาวา วัดบานสราง มูลเหตุเดิมที่เรียกวา วัดบานขวางนั้น เนื่องจากที่ตั้งอุโบสถดานหนา ที่อยูทาง
ทิศตะวันออกขวางลําคลอง ซึ่งอยูระหวางชวงทางโคงของสายน้ํา วัดบานขวางปากน้ํากรงเหล็ก เปนวัดที่สรางในสมัยกรุงศรี
อยุธยาเปนราชธานี คาดวานาจะเปนสถานที่สําหรับคุมขังนักโทษ สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี จึงมีคําวา กรงเหล็กตอทาย
นามวัด ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ถูกทิ้งรางเหลืออยูเพียงเนินดิน อันเปนที่ตั้งอุโบสถหลังเกา พระประธานองคเดิมเปน
พระปูนปน ตอมามีพระธุดงค ชื่อหลวงตาแหยวและหลวงตามา มาอยูจําพรรษา เมื่อประชาชนมากขึ้น มีพระภิกษุจําพรรษา
มากขึ้น จึงไดปรับปรุงกอสราง เสนาสนะ เรียกชื่อวา วัดบานสราง
นายยงยุทธ รักธรรม อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานสราง ไดกลาววา หลวงพอพันมาอยูวัดบานสราง เมื่อไดรับ
แตงตั้งเปนเจาอาวาส และเจาคณะแขวง ไดกอสรางอุโบสถหลังใหม แทนอุโบสถหลังเดิมบนพื้นที่เดิม สรางสําเร็จประมาณ
พุทธศักราช 2453 ในกาลตอมาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดอัญเชิญพระประธานมาเปลี่ยนให
แทนพระประธานองคเกา โดยถวายพระนามวา “พระพุทธกําแพงแกว” เปนพระพุทธรูปหลอดวยเนื้อสัมฤทธิ์ ปางตรัสรูอยูใน
พระอริยาบทขัดสมาธิราบ พระหัตถทั้งสองขางวางหงายซอนกันบนพระเพลา ดานขางรอบองคพระจารึกอักษรแบบปาละวะ
ซึ่งเปนภาษาอินเดียโบราณ และยังมีใชในกลุมชนบางเหลาในประเทศอินเดียตอนกลาง แปลเปนภาษาบาลีวา “เย ธัมมา
เหตุปปภะวา เตสัง เหตุง ตะถาคะโต เตสัญจะ โย นิโรโท จะ เอวังวาที มะหาสะมะโน” มีความหมายเปนภาษาไทยวา “ธรรม
ทั้งหลายเกิดแตเหตุ พระพุทธเจาตรัสเหตุ และวิธีดับเหตุแหงธรรมนั้น พระมหาสมณะโดยปกติกลาวอยางนี้ ” ในครั้งเปลี่ยน
พระประธานนั้น ไดพบพระพิมพจํานวนมากใตฐานชุกชี เปนพระพิมพโลหะเนื้อชินเงิน จากพุทธลักษณะและโลหะเนื้อชิน ที่
พบพิจารณาคลายพระพิมพที่พบในกรุวัดราชบูรณะ สวนพระประธานองคเกา ยังคงประดิษฐานในอุโบสถ
พระพุทธกําแพงแกว (พระประธาน) กาลเมื่อครั้งพุทธศั กราช 2466 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดสราง
พระพุทธรูป เพื่ออุทิศเปนพระราชกุศลแดเจาจอมมารดา แส พระนานางเธอ ไดทรงเห็นวา ควรนําพระพุทธรูปที่หลอดวยเนื้อ
โลหะสัมฤทธิ์ ที่มีพระพุทธลักษณะสวยงามไปประดิษฐานตามวัดตาง ๆ พระองคไดใหชางหลอซุมรอบพระพุทธรู ป หลังจาก
ตกแตงเรียบรอยแลว ไดอัญเชิญพระพุทธรูปหนึ่งองค จัดขบวนลงเรือจากวัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน ขึ้นมาทางเหนือเขา
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คลองบานโพ มายังวัดบานสรางในขบวนเรือแหไดจัดใหมีเครื่องดนตรีไทยหลายชนิดบรรเลงมาตลอดทาง ชาวบานที่รูขาว
ตั้งแตหมูบานขนอน ตลิ่งชัน คุงลาน สามเรือน ไดรวมขบวนแหมากมาย มีการฟอนรําที่หัวเรือสวยงามนาชมครั้งถึงวัดบาน
สราง ดวยเปนหนาน้ําไดจัดใหมีการแขงเรือพาย มีอาหารแจกใหประชาชนที่มารวมงาน เปนขาวเหนียวและเนื้อเค็มหอดวย
ใบตอง ไดอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน เปนพระประธานใบอุโบสถวัดบานสราง ถวายพระนามวา “พระพุทธกําแพงแกว”
เมื่อครั้งที่เปลี่ยนพระประธานแทนพระประธานองคเกา ไดพบพระพุทธพิมพเปนโลหะเนื้อชินเงิน และชินเขียวเปนจํานวนมาก
ใตฐานพระประธานองคเกา พุทธลักษณะเหมือนพระพิมพที่พบในกรุวัดราชบูรณะ
จากการประชุมกลุมยอยทําใหทราบสภาพปจจุบันของวัดบานสราง สภาพบริเวณรอบ ๆ วัด ขาดการพัฒนา เกิด
ความโทรม มีสุนัขอาศัยอยูในวัดเปนจํานวนมาก ในปจจุบันไมมีแนวทางการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่น วัดบานสราง การ
ตระหนักถึงคุณคาของมรดกวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นยังมีนอย ขาดการสงเสริมการสืบสานศิลปกรรมทองถิ่น การใหความรู
แกเยาวชนในทองถิ่นยังมีนอย ขาดการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขามาบูรณะ ดูแลรักษา ขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานภาครัฐในการบูรณะวัด ศาลาการเปรียญไมสามารถใชงานไดเต็มที่ เปดใชเฉพาะดานลาง ดานบนชั้น
สองไมมีการใชงาน นกพิราบคอนขางเยอะ มาทํารัง ทําใหบริเวณสถานที่สกปรก สิ่งปลูกสรางที่เปนของโบราณ พังทลายไป
ตามกาลเวลา ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ ลบเลือน และถูกทําลายโดยน้ําฝนที่ไหลลงมาจากเพดาน การซอมแซมใน
พระอุ โบสถยั ง ไม ดี ทํ า ให รู ป แบบของเดิ ม ลบเลื อ น ทางเข ามายั งวั ด ถนนค อ นข า งคั บ แคบ โดยเฉพาะในวั ด สํ า คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา รถเยอะ การจราจรติดขัด ความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชนรอบขาง คอนขางจะหางเหิน พระอุโบสถถูกปด
ไวตอนเวลา ทําใหคนในชุมชนไมสามารถเขาไปได แตจะเปดใหเฉพาะชวงวันสําคัญ ๆ เทานั้น
จากการประชุมกลุมประกอบไปดวย ผูแทนจากหนวยงานเทศบาลตําบลบานสราง ปราชญชุมชน ผูแทนอาจารย
โรงเรียนวัดบานสราง ไดสรุปวาแนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถิ่น วัดบานสราง จะเปนการสืบสานในรูปแบบของการ
ถายทอดองคความรูทางดานประวัติศาสตร ศิลปกรรมตาง ๆ โดยปราชญชุมชนเปนผูถายทอดความรูทางดานประวัติความ
เปนมาของวัดบานสราง และมีอาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนผูถายทอดทางดานศิลปกรรม อัน
ไดแก สถาปตยกรรม จิตรกรรม ภายในวัดบานสราง โดยมีกลุมนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง เปนผูรับการฝกอบรมและ
ถายทอดความรูในดานประวัติ ความเปนมาและศิลปกรรมตาง ๆ ในวัดบานสราง และเทศบาลตําบลบานสรางใหการสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ที่จัดกิจกรรมฝกอบรม สรุปผลการฝกอบรมไดวา กลุมนักเรียน ที่ผานการฝกอบรม
ทางด านประวัติค วามเป นมา ศิ ลปกรรม สถาป ตยกรรม จิ ตรกรรม มีการจดจําองค ความรูในด านตาง ๆ อยู ในระดับ ที่ ดี
สามารถถายทอดเรื่องราวไดเปนอยางดี มีความกลาแสดงออกในที่สาธารณะเปนอยางดี และสามารถถายทอดใหกับนอง ๆ ใน
โรงเรียนรุนตอไปได
อภิปรายผล
วัดบานสรางเปนวัดที่มีมาชานานแลว เปนศูนยรวมจิตใจของชุมชนโดยรอบ มีพระเกจิที่เปนเลื่อมใสและศรัทธาอยู
หลายองค เปนวัดที่มีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรม สิ่งกอสรางตาง ๆ ที่มีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง แตเนื่องดวย
กาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ก็ทําใหความผูก พันระหวางบาน วัด โรงเรียน เกิดการ
แบงแยกออกหางกัน ซึ่งโรงเรียนวัดบานสราง มีนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษาตอนตน ยายออกไปจาก
ในพื้นที่เดิมที่ติดอยูกับวัด หางออกไปจากวัดประมาณ 2-3 กิโลเมตร ชุมชนรอบวัดก็ไมไดใหความสําคัญกับวัด วัดเองก็เหิรหาง
จากชุมชน เชนกัน ซึ่งปญหาเหลานี้ หากไมไดรับการแกไขโดยดวน อนาคตอาจจะสงผลการเปลี่ยนแปลงในของวิถีชีวิตและ
ความผูกพันธของสิ่งที่เรียกวา บวร (บาน วัด โรงเรียน) ที่อาจรุนแรงมากขึ้น (Mckercher, B. & Hilary, C., 2002) กลุมชน
ที่อยูรวมกันและสมาชิกทุกคน ไดใหความสนใจในเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นรวมกัน มิเพียงแตใหความสนใจอยาง
ใดอยางหนึ่งเฉพาะ และกนกวรรณ ชูชาญ (2552) ไดกลาววา การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และการถายทอดองค
ความรูของคนชุมชน โดยการมีส วนรวมของคนกลุม คน และองคกรดานศิ ลปวัฒ นธรรมในชุ มชน ความหลากหลายของ
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ศิลปกรรมทองถิ่น ขึ้นอยูกับเกณฑที่หนวยงาน องคกรและนักวิชาการแตละทานกําหนด ศิลปกรรมทองถิ่นมีบทบาทในสังคม
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ จิรวัฒน พิระสันต (2547) เนื่องจากความหลากหลายของภูมิปญญาไทย เปนความหลากหลายที่
แวดล อ มวิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คม ดั ง นั้ น ศิ ล ปกรรมท อ งถิ่ น จึ ง เกี่ ย วกั บ สั ง คมในทุ ก มิ ติ โดยมี “คน” เป น ศู น ย ก ลางของ
ความสัมพันธกับมิติทางสังคมนั้น ๆ และมี “คน” หรืออีกนัยหนึ่งคือผูทรงภูมิปญญาของสังคมเปนผูเรียนรู สืบทอด พัฒนา
และนําความรูทางภูมิปญญามาพัฒนาชีวิตของคนในสังคม
ศิลปกรรมทองถิ่นวัดบานสราง มีความเปนเอกลักษณและมีความสวยงามที่แตกตางไปจากวัดอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียงกัน
อันเนื่องมาจากความสัมพันธของบุคคล ซึ่งวัดบานสรางนี้ อาจมีบุคคลที่มีความสําคัญเปนอันมาก จึงทําใหวัดนี้ไดรับอิทธิพล
จากสถาปตยกรรมที่ลักษณเปนวัดที่อยูในความดูแลของพระมหากษัตริย หรือพรบรมวงศานุวงศ จิรวัฒน พิระสันต (2547)
ความหลากหลายของภูมิปญ ญาไทย เปนความหลากหลายที่แวดลอมวิถีชีวิตของคนในสังคม ดังนั้นศิลปกรรมทองถิ่นจึง
เกี่ยวกับสังคมในทุกมิติ โดยมี “คน” เปนศูนยกลางของความสัมพันธกับมิติทางสังคมนั้น ๆ และมี “คน” หรืออีกนัยหนึ่งคือผู
ทรงภูมิปญญาของสังคมเปนผูเรียนรู สืบทอด พัฒนา และนําความรูทางภูมิปญญามาพัฒนาชีวิตของคนในสังคม ควรมีการ
พัฒนาวัดบานสราง ใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และเปนแหลงโบราณคดีในดานศิลปะ ควรมีหนวยงานในทองถิ่ นหรือทาง
องคการบริหารสวนทองถิ่นดูแลรับผิดชอบโดยตรง ควรทําการประชาสัมพันธในแนวทางที่เปนมรดกวัฒนธรรมทางทองถิ่น
สนั บ สนุ น ให มี ก ารอบรมให ค วามรู ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ กนกวรรณ ชู ช าญ (2552) การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ “คน” และ
“กระบวนการ” จึงเปนขั้นตอนเบื้ องตน ที่สําคั ญ เพราะคนในชุมชน คือ เจาของทรัพ ยากรวัฒ นธรรมโดยเฉพาะผู นําดาน
วัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งจําเปนตองมีความรูในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมพรอมทั้งรูวิธีการ และกระบวนการทํางานที่
มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมที่ประสบความสําเร็จ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดทําโครงการ เพื่อสรางจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นรักชุมชน ใหชวยกันบูรณะฟนฟู จัดทําหลักสูตรทองถิ่น เพื่อใหมีการ
ถายทอดเรียนรูภายในโรงเรียน ควรใหหนวยงานจากกรมศิลปากรมาทําการบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เลือนรางใหเดนชัด
ขึ้น ควรมีการอบรมใหความรูดานศิลปะกับครู อาจารย ในเขตพื้นที่ เพื่อเปนสื่อและเครือขายในการสรางความตระหนักกับ
เยาวชนถึงสมบัติของชุมชน ควรมีการจัดทัศนศึกษาสําหรับนักเรียน และชุมชนในทองถิ่น ใหเขาชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อ
เนนย้ําใหเห็นคุณคาของจิตรกรรมฝาผนัง ควรมีการจัดกิจกรรมรวมกับวัดบานสรางในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ควรมีการศึกษาการปองกันไมใหภาพจิตรกรรมฝาผนังเกิดการชํารุดจากน้ําฝน ควรใหกรมศิลปากรมาดูแลซอมแซมอยาง
สม่ําเสมอ ควรมีแนวทางในการสืบทอดเรื่องราวประวัติความเปนมาของวัดและภาพเขียนฝาผนังที่ไดฟงจากการบอกเลาของผู
เฒาผูแก โดยการจดบันทึกใหเปนเอกสาร ควรมีการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบวัดใหมีความสวยงาม ซึ่งสอดคลองกับ กรม
ศิลปากร (2533) การกําหนดมาตรการเรงดวนในดานของการสืบ สาน อนุ รักษ ศิลปวัฒ นธรรม ควรอยูในความดูแลของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมศิลปากร การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีทั้งของในอดีต คือ มรดกและของที่เราสรางขึ้นใหม ไมไดมีแตของเกาอยางเดียวประเภท
มรดกมีทั้งรูปธรรมและจับตองไมได เชน แหลงโบราณคดี อนุสาวรียโบราณ สถานที่ ประวัติศาสตร ภูมิทัศนทางวัฒนธรรม
ศิลปะและศิลปหัตถกรรมแบบประเพณี ประวัติศาสตรบอกเลา กวีนิพนธ ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับ พิสิฐ เจริญวงศ (2542) ได
กลาววา “ ซึ่งมีวัตถุประสงคของการจัดการไปในทางอนุรักษและคุมครอง สวนประเภทสรางใหมมีทั้งสิ่งที่เปนสิ่งกอสราง คือ
สถาปตยกรรม วรรณกรรม และหนังสือที่พิมพเผยแพร คอมพิวเตอร ซอฟทแวร ภาพยนตร ดนตรี ศิลปะการแสดง การจัดทา
รํา ฯลฯ นั้ นมี วัต ถุประสงคของการจัด การไปอีกอยางหนึ่ ง คือ พั ฒ นาและสงเสริม ” อนุสัญ ญาวาดวยการคุม ครอง และ
ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ (2551) ไดกลววา องคประกอบของการจัดการความรู ทางวัฒนธรรมประกอบไปดวย “คน” เปนองค
ประกอบที่มีความสําคัญที่สุดเพราะเปนแหลงที่อุดมดวยความรูประสบการณและเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนกับ
ชุมชน และเปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู และกิจกรรมการเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมใหกับชุมชน เชน
ประชาชนในพื้นที่ และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม และ “กระบวนการ” เปนการบริหาร
จั ด การ เพื่ อ เชื่ อ มโยงประสานคนและความรู เข า ไวด ว ยกั น โดยกระบวนการที่ เกิ ด ขึ้ น นั้ น เปน การถา ยทอดความรู ท าง
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ศิลปวัฒ นธรรมผานการบอกเลาพูดคุย จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง และคนฟงมีการนําความรูมาปฏิบัติ และบอกตอ
หมุนเวียนเปนวงจรความรูภายในชุมชน และขยายออกไปนอกชุมชน ดังนั้นกระบวนการจึงไมมีวิธีการ และกําหนดเวลาที่
ตายตัว
การพัฒ นาศักยภาพของคนและกระบวนการ จึงเปนขั้นตอนเบื้องตนที่ สําคั ญ ในกระบวนการจัดการทรัพ ยากร
วัฒนธรรม เพราะคนในชุมชนคือเจาของทรัพยากรวัฒนธรรมโดยเฉพาะผูนําดานวัฒนธรรมในชุมชน กนกวรรณ ชูชาญ (2552)
ซึ่งจําเปนตองมีความรูในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมพรอมทั้งรูวิธีการ และกระบวนการทํางานที่มุงเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพื่อการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมที่ ประสบความสําเร็จ ผูวิจัยจึงไดทบทวนแนวคิดหลักการและกระบวนการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนตอไป
สรุปผลการวิจัย
แนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถิ่น วัดบานสราง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ดังนี้ 1) เทศบาล
ตําบลบานสรางควรมีการพัฒนาวัดบานสราง ใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และเปนแหลงโบราณคดีในดานศิลปะ 2) เทศบาล
ตําบลบานสรางควรทําการประชาสัมพันธในแนวทางที่เปนมรดกวัฒนธรรมทางทองถิ่น 3) เทศบาลตําบลบานสรางสนับสนุน
ใหมีการอบรมใหความรู รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการ เพื่อสรางจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นรักชุมชน ให
ชวยกันบูรณะฟนฟู 4) เทศบาลตําบลบานสรางและโรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น เพื่อใหมีการ
ถายทอดเรียนรูภายในโรงเรียน 5) ควรใหหนวยงานจากกรมศิลปากรมาทําการบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เลือนรางให
เดนชัดขึ้น 6) ควรมีการอบรมใหความรูดานศิลปะกับครู อาจารย ในเขตพื้นที่ เพื่อเปนสื่อและเครือขายในการสรางความ
ตระหนักกับเยาวชนถึงสมบัติของชุมชน 7) ควรมีการจัดทัศนศึกษาสําหรับนักเรียน และชุมชนในทองถิ่น ใหเขาชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง เพื่อเนนย้ําใหเห็นคุณคาของจิตรกรรมฝาผนัง 8) วัดควรมีการจัดกิจกรรมรวมกับวัดบานสรางในโอกาสวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 9) เทศบาลตําบลบานสรางและวัดควรมีการศึกษาการปองกันไมใหภาพจิตรกรรมฝาผนังเกิดการ
ชํารุดจากน้ําฝน 10) ควรใหกรมศิลปากรมาดูแลซอมแซมภาพจิตรกรรมและโบราณสถานอยางสม่ําเสมอ 11) เทศบาลตําบล
บานสรางควรมีแนวทางในการสืบทอดเรื่องราวประวัติความเปนมาของวัดและภาพเขียนฝาผนังที่ไดฟงจากการบอกเลาของผู
เฒาผูแก โดยการจัดทําเปนเอกสารเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนและคนในชุมชน และ 12) เทศบาลตําบลบานสรางและ
วัดควรมีการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบวัดใหมีความสวยงาม
ศิลปกรรมทองถิ่นในวัดบานสราง ไดแก 1) พระอุโบสถ หรือ อุโบสถ 2) พระปรางค 3) เจดียทรงยอมุม 4) หอระฆัง
5) พระพุทธรูป
หลังจากที่ผูวิจัยไดรวมกันกับหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และปราชญชุมชน จัดทําการประชุมกลุมยอย เพื่อหาแนว
ทางการสืบสานศิลปกรรมทองถิ่น วัดบานสราง แลวไดขอสรุปรูปแบบของการสืบสานศิลปกรรม จะเปนการสืบสานในรูปแบบ
ของการถายทอดองคความรูทางดานประวัติศาสตร ศิลปกรรมตาง ๆ ที่พบเห็นไดภายในวัดบานสราง โดยจะมีปราชญชุมชน
เปนผูถายทอดความรูทางดานประวัติความเปนมาของวัดบานสราง มีอาจารยและทีมงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนผูถายทอดทางดานศิลปกรรม อันไดแก สถาป ตยกรรม จิตรกรรม ภายในวัดบานสราง โดยแบง
กลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมผูสูงอายุ และ 2) กลุมนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง เพื่อทําการฝกอบรม เรียนรู
ขอมูลดานตาง ๆ ภายในวัดบานสราง เพื่อทําการเปรียบเทียบผลของการรับรู การจดจํา พฤติกรรมการแสดงออก และการ
ถายทอดความรูในดานประวัติ ความเปนมาและศิลปกรรมตาง ๆ ในวัดบานสราง
ผลจากการแบงกลุมเปน 2 กลุม ทําใหผูวิจัยพบวา กลุมผูสูงอายุในชุมชนบริเวณวัดบานสราง ไมชอบการเปนผู
ถายทอดองคความรูตาง ๆ ที่เปน แบบทางการ แตยินดีที่จะใหขอมูลในด านตาง ๆ ที่ตนเองทราบ และยิน ดีที่ จะใหความ
ชวยเหลือในดานอื่น ๆ มากกวาการเปนผูนําชม
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จากนั้นผูวิจัย ไดดําเนินจัดการฝกอบรม ครั้งที่ 1 ใหความรูกับกลุมนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง ในเรื่องประวัติ
ความเปนมา และเกร็ดความรูในดานตาง ๆ ที่ชุมชนมี โดยเชิญปราชญชุมชนใหเปนวิทยากรบรรยายประวัติความเปนของวัด
บ านสราง ตั้งแตอ ดี ตจนถึงป จจุ บั น และอาจารย จากมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิบ รรยายด านรูป แบบ
สถาปตยกรรมที่พบในวัดบานสราง อันประกอบไปดวย พระอุโบสถ เจดียยอมุมไมสิบสอง พระปรางคทรงงาเนียม ใบเสมา
ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ดานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ อันจะมีภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับ ทศชาดก พุทธ
ประวัติ มารผจญ และดานประติมากรรม พระพุทธรูปปางตาง ๆ ที่พบในโบสถ ณ หองประชุมโรงเรียนวัดบานสราง กับกลุม
นักเรียนที่เขาฝกอบรม จํานวน 30 ราย และมีเจาหนาที่จากองคการบริหารสวนเทศบาลตําบลบานสรางเขารวมรับฟงขอมูลใน
การฝกอบรมในครั้งนี้ดวย จํานวน 4 ราย ครั้งที่ 2 ผูวิจัย และคณาจารยโรงเรียนวัดบานสราง ไดพานักเรียนจํานวน 30 ราย
ลงพื้นที่วัดบานสราง ไดมีการศึกษาเรียนรูในสถานที่จริง โดยไดรับความอนุเคราะหจากเจาอาวาสในการใหขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวัดบานสราง
การปฎิบัติสืบสานศิลปกรรมทองถิ่น ดวยกิจกรรมการนําชมวัดบานสราง หลังจากที่ไดดําเนินกิจกรรมฝกอบรมกลุม
นักเรียนโรงเรียนวัดบานสรางแลว ผูวิจัยไดมีการทดสอบองคความรูดานตาง ๆ ที่นักเรียนไดเรียนรู โดยทําการแบงกลุม ๆ ละ
5 คน จํานวน 6 กลุม เพื่อดําเนินการนําชมวัดบานสราง โดยผูวิจัยทําการกําหนดหัวขอในการนําชม ดังนี้ 1) ประวัติความเปน
ของวัดบานสราง 2) สิ่งปลูกสรางที่นาสนใจภายในวัดบานสราง ไดแก โบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง เจดีย พระปรางค ใบ
เสมา ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทศชาดก พุทธประวัติ และประติมากรรม พระพุทธรูปปางตาง ๆ
การประเมินผลการสืบสานศิลปกรรมทองถิ่น หลังจากที่ไดมีการฝกอบรม และฝกซอมการนําชมวัดบานสรางแลว
ผูวิจัยพรอมดวยคณาจารย เจาหนาที่เทศบาลตําบลบานสราง ปราชญชุมชน ชาวบานชุมชนรอบวัดบานสราง ไดเขารวมและ
รับฟงการบรรยายนําชมวัดบานสรางของกลุมนักเรียน
ผลจากการนําชมวัดบานสรางในครั้งนี้ ผูวิจัย คณาจารย ปราชญชุมชน และเทศบาลตําบลบานสราง ไดแสดงความ
คิดเห็นวา กลุมนักเรียน ที่ผานการฝกอบรม ทางดานประวัติความเปนมา ศิลปกรรม สถาปตยกรรม จิตรกรรม มานั้น มีการ
จดจําองคความรูในดานตาง ๆ อยูในระดับที่ดี สามารถถายทอดเรื่องราวไดเปนอยางดี มีความกลาแสดงออกในที่สาธารณะ
เปนอยางดี ถึงแมจะมีบางคนที่ยังติดขัดในเรื่องขอมูล และความกลาแสดงออก แตก็จะพยายามฝกฝนตนเองใหมีความชํานาญ
มากขึ้น
ผูวิจัยไดทําการสอบถามความคิดเห็น ความรูสึก กับกลุมนักเรียน กลุมชุมชน กลุมคณาจารย และกลุมเทศบาลตําบล
บานสราง มีความรูสึกเปนเชนไรตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
กลุมนักเรียน มีความรูสึกภูมิใจที่ชุมชนของตนมีวัดที่มีความสวยงาม มี เรื่องราวที่เกาแก มีประวัติความเปนมาที่นา
ภาคภูมิใจเปนอยางมาก และภายในโบสถก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ซึ่งพวกเขาเองไมเคยคิดเลยวาภาพจิตรกรรมฝา
ผนังเหลานี้จะมีเรื่องราว เรื่องเลาที่นาสนใจเปนอยางมาก มีการสอนหลักธรรมแฝงอยูในทุกเรื่องทุกตอนของภาพจิตรกรรม
และรูสึกสนุกสนานที่ไดมีการเรียนการสอนนอกหองเรียน ไดเรียนรูประสบการณเปนอยางมาก อยากใหมีการจัดกิจกรรมแบบ
นี้บอย ๆ เพื่อจะไดมีการเรียนรู โดยมีรุนพี่เปนผูถายทอดเรื่องราวตาง ๆ สูรุนนองตอไป
กลุมชุมชน มีความรูสึกดีมากที่คนรุนใหมใหความสนใจตอการเขาวัด มีการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน องค
ความรูตาง ๆ ที่ชุมชนมีจะไดรับการถายทอดไปสูรุนลูกรุนหลาน และรุนตอ ๆ ไป
กลุมคณาจารย ใหความคิดเห็นวา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เปนการเพิ่มพูนองคความรูที่นอกเหนือจากตําราที่นักเรียน
ไดเรียนในชั้นเรียน นักเรียนมีความสนใจเปนอยางมาก มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู ทางโรงเรียนมีความคิดวาจะนําองค
ความรูตาง ๆ ที่ไดรวบรวมจากการทํางานในครั้งนี้ มาเขียนเปนเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาทางดานประวัติศาสตร
ทองถิ่น และจะทําการสอนเรื่องราวทางประวัติความเปนมาของวัดบานสรางในทุกชั้นป เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนไดเกิด
ความรักและความหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหงความเปนไทยสืบตอไป
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กลุมเทศบาลตําบลบานสราง ใหความคิดเห็นวา การจัดกิจรรมฝกอบรมครั้งนี้ กอใหเกิดประโยชนในหลาย ๆ ดา น
ไมวาจะเปนการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน ซึ่งเปนไปตามนโยบายของรัฐ “ลดเวลาเรียน เพิ่มชั่วโมงกิจกรรม” การ
สงเสริมการเรียนความเปนรากเหงาของชุมชน การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ใหคงอยูและสืบตอไปนี้ ซึ่งทางเทศบาลตําบล
บานสราง จะใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเภทนี้มากขึ้น และอนาคตจะเพิ่มโครงการพัฒนาวัดบานสรางเพื่อสรางเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของอําเภอบางปะอินอีกแหง จะสรางกิจกรรมที่สําคัญทางศาสนา และจะใหความสําคัญกับโรงเรียนวัด
บานสราง ในการทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยการสนับสนุน และความชวยเหลืออยางดียิ่งของผูเกี่ยวของทุกทานที่ใหคําปรึกษา
งานวิ จัย ที่ ได ให ข อ แนะนํ า และข อ คิ ด เห็ น ต า ง ๆ ในการวิจั ย มาโดยตลอด ผู วิจั ย จึ งขอกราบขอบพระคุ ณ ไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนอยางยิ่งในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ กราบขอบพระคุณทานเจาอาวาสวัดบานสราง และขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลบาน
สราง คุณยงยุทธ รักธรรม ปราชญชุมชน ผูอํานวยการโรงเรียน คณาจารย และนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง ทุกทานที่กรุณา
ใหความชวยเหลือในการรวบรวมขอมูลในดานตาง ๆ และรวมกันสืบสานศิลปกรรมของทองถิ่นจนงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลงดวยดี
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรูดา นการตลาด และบูรณาการองคความรูดานการตลาดสมัยใหมรวมกับการพัฒนาการตลาด
ชุมชนอยางยั่งยืนใหกับวิสาหกิจชุมชนบานสันทรายตนกอก หมูที่ 7 ต. ฟาฮาม อ. เมือง จ. เชียงใหม กลุมตัวอยาง คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม
หัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดเวทีชุมชน การสัมภาษณ และการอบรม
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทําการวิจัยตั้งแตธันวาคม 2554 ถึงพฤศจิกายน 2555 ผลการศึกษามีดังนี้ กลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง มี
ศักยภาพดานการตลาดในระดับปานกลางทั้งดานการติดตามขอมูลความตองการของลูกคา การกําหนดภาพลักษณของสินคา การกําหนดแหลง
จําหนายสินคาและลูกคาเปาหมาย การสรางความแตกตางของสินคา และการแสวงหาแหลงจําหนายสินคา สวนชองทางการจัดจําหนายจะผลิตตาม
คําสั่งซื้อของลูกคา ดานการสงเสริมการตลาดใชการบอกแบบปากตอปากจากกลุมลูกคาที่สงั่ ซื้อ และยังไมมีการประชาสัมพันธและโฆษณาสินคาผาน
เครื่องมือสงเสริมการตลาดดานบรรจุภัณฑยังไมเหมาะสมกับตัวสินคา ทั้งการใชสี คุณภาพของวัสดุที่ใช และไมมีตราสินคาของกลุมโดยเฉพาะ จาก
การบูรณาการองคความรูดานการตลาดสมัยใหม ไดเว็บไซต คือ www.sansaitonkokchiangmai.comซึ่งจะใชประชาสัมพันธและขายสินคาของกลุม
และจากผลการพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ คือ กลุมใชชื่อตราสินคา คือ สลีปงจัยแกวกวาง มีโลโกเปนรูปดอกไมเชิงสัญลักษณ สื่อถึงความ
หอมหวน บรรจุภัณฑเปนกลองกระดาษสีน้ําตาล ปด 3ดาน และเปดดานหนา 1 ดาน มีจุดขาย คือ ความเปนสินคาภูมิปญญา และผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติ และกลุมควรใช กลยุทธการเจริญการเติ บโตแบบเจาะตลาดเดิ มเพราะมีลู กคาประจําอยู แล ว โดยเพิ่ มช องทางจัดจํ าหน ายผ านทาง
อินเทอรเน็ต ดานกลยุทธการพัฒนาตลาดควรมุงเนนไปที่การกระจายสินคาไปยังกลุมตลาดใหม ๆ เชน รานของฝากหรือของที่ระลึกในจังหวัด
เชียงใหม และกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ ควรพัฒนาบรรจุภัณฑ ใหมีความทันสมัยมากขึ้น และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีศักยภาพ
ดานการตลาดในระดับปานกลาง ทั้งดานการติดตามขอมูล ความตองการของลูกคา การกําหนดภาพลักษณของสินคา การกําหนดแหลงจําหนายสินคา
และลูกคาเปาหมาย การสรางความแตกตางของสินคา และการหาแหลง จัดจําหนายสินคา ดานการสงเสริมการตลาดใชการบอกแบบปากตอปาก ไม
มีมีการโฆษณาสินคาผานเว็บไซต วิทยุหรือหนังสือพิมพทองถิ่น แตอยางใด ดานบรรจุภัณฑยังใชบรรจุภัณฑแบบเดิม ๆ โลโกและ ตราสินคาที่ไม
แสดงเอกลักษณของกลุม และตําแหนงผลิตภัณฑยังไมชัดเจน และจากผลการพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ คือ คือ ตรากรรณิการโดยเนนย้ําให
เปนสินคาสูตรโบราณ มีโลโกเปน รูปกาแล บรรจุภัณฑ มีทงั้ แบบกระปุก แบบซอง และมีจุดขายในตลาด คือ ความรอย ดวยรสชาติ แบบดั้งเดิมและ
ไมใสสารกันบูด และควรใชกลยุทธเพื่อการเจริญการเติบโต แบบการเจาะตลาดเดิม เพราะมีกลุม ลูกคาที่สั่งผลิตเปนประจํา อาทิ การทํากลยุทธบรรจุ
ภัณฑรวมควบคูก ับกลยุทธการใหสว นลด หรือการให ของแถมเพื่อสรางแรงจูงใจในการซื้อมากขึ้น หรือนําไปจัดจําหนายผานทางอินเทอรเน็ตรวมกับ
กลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง ดานกลยุทธการพัฒนาตลาด อาจมุงเนนไปที่การกระจายสินคาไปยังรานของฝาก หรือรานคาปลีกในตลาดสด
เพื่อขยายกลุมลูกคาเปาหมายและสรางยอดขายใหมากขึ้นจากลูกคากลุมใหม
คําสําคัญ : การบูรณาการ การตลาด วิสาหกิจชุมชน
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Abstract
The objectives of the study of integrated of marketing knowledge to develop community
enterprises in a case of Sansaitonkok village, Tanbon Fa-ham, Amphur Muang, Chiang Mai Province was to
build the knowledge and integrate the new modern marketing for development the sustainable of
Sansaitonkok community enterprise, Fah Ham, Muang, Chiang Mai. The sample groups were the handicraft
community enterprise of Ban Saleeping Jai Kaewkwang and the Agriculture Products Transform group. The
study project collected data by state opinion, depth interviews and participatory action training.
Qualitative data was analysed and evaluated by data analysis and contents analysis. The research was
Participatory Action Research that conducted from December 2011 to November 2012. It was summarized
according to objectives as followings: The handicraft community enterprise of Ban Saleeping Jai
Kaewkwang. Evaluated result on marketing revealed that the group has potential on marketing before
project running in medium in tern of surveying customer’s needs and wants, making image of products,
managing the sale spots and target of customer, the product differentiation. The channel of distribution of
their products was hold on by customer’s order. The promotion tools used only the word of mouth.
Furthermore, the group did not publicize and advertise their product through mass medias. The packaging
was not appropriated in case of the color, story of product, the quality of materials, and especially, the
brand building. After the project running on following the plan; the results on marketing revealed that the
group had their own website (www.sansaitonkokchiangmai.com) for publicizing, advertising and selling
products. Besides, the group had new brand name; Saleepingjai Kaewkuang, the logo was the flower
which the symbol of the reputation, and the packaging was the modern box that showed the product
inside and the product positioning was the indigenous wisdom and made from natural materials. The
growth strategy model should focus on the market penetration strategy, such as, increasing the new
channel of distribution on internet and market development strategy, such as, expand market to souvenir
shop in Chiang Mai. The Agriculture Products Transform group. Evaluated result on marketing revealed
that the group has potential on marketing before project running in medium in tern of surveying
customer’s needs and wants, making image of products, managing the sale spots and target of customer,
the product differentiation. The place of distribution depended on only the customer’s order. The word
of mouth was the only tools that used for promotion and did not publicize and advertise products on
internet local radio and newspaper. The packaging was out of date and brand name and logo did not
show the Group’s identity. After the project running on following the plan; the results on developing
brand, logo and packaging revealed that the group had new brand name; Kannika which emphasized on
the indigenous formula, the logo was the “Galae” which the symbol of an ancient Thai house, and the
packaging was the modern pot and plastic cases and the product positioning was the delicious with
original indigenous formula. The growth strategy model should focus on the market penetration strategy,
such as, the multiple packaging and discount price strategy and market development strategy, such as,
expand market to retail shop in the market or souvenir shop in Chiang Mai, in order to create sale
volumes in new channel.
Keywords : integrated, marketing, community enterprises
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บทนํา
ตั้งแตอดีตที่ผาน มาจังหวัดเชียงใหมไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการทองเที่ยว จนได
ชื่อวาเปนเอกนครแหงภาคเหนือตอนบนของประเทศ สวนตําบลฟาฮามมีประวัติศาสตรอันยาวนาน กลาวคือ เมื่อครั้งสมัย
พระ เจากือนาธรรมาธิราชครองเมืองเชียงใหมเมื่อ ป พ.ศ. 1943 บรรดาขุนนางและขาราชการไดอัญเชิญทาวแสนเมืองมา
ซึ่งเปนราชโอรสขึ้นเสวยราชสมบัติ ซึ่งในขณะนั้นเจาทาวมหาพรหมซึ่งครองเมืองเชียงรายไดคิดกบฏยกทัพมาตี แตก็ถูกกองทัพ
แหงเวียงพิงคตีแตกพายไปและเพื่อเปนการขออภัยโทษ ทาวมหาพรหมจึงไดนําเอาพระพุทธสิหิงค จากเมืองกําแพงเพชรมาถวาย โดยสงมาตามลําน้ํา
แมปง ขึ้นที่ทาวังสิงหคํา ดวยอิทธิปาฏิหาริยของพระพุทธสิหิงคเปลงรัศมีเรือง ๆ เปนอัศจรรยยิ่งนัก จึงไดโปรดสรางวัดขึ้นมาชื่อวา “ฟาฮาม”
และไดปลูกบานแปงเมือง และใหชื่อฉายาหมูบานแหงนี้วา “ฟาฮาม”
ในป พ.ศ.2541 พื้นที่ริมฝงแมน้ําปงของตําบลฟาฮาม บริเวณหลังวัดขะจาว จนกระทั่งถึงสะพานปาตัน ถือเปนที่ดิน
สาธารณประโยชน ซึ่งบางสวนถูกรุกล้ําเขาถือครองพื้นที่ชายตลิ่ง ดวยความเขาใจคลาดเคลื่อนของเจาของที่ดินบางกลุม
วาที่ งอกริมตลิ่งอันเปนของเจาของที่ดิน คือ ทรัพยประธาน และบางกลุมก็เขาบุกรุกยึดครองเปนเจาของ โดยปราศจาก
ความตระหนั ก วา เป น พื้ น ที่ ข องสว นรวม ขณะเดีย วกั น พื้ น ที่ ชายตลิ่ งบางสว นก็ ถูก ปล อ ยให รกรางวางเปล า เต็ ม ไปด ว ย
ตนไมยราบยักษที่ขึ้นยึดพื้นที่นั้นๆ และที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ การใชพื้นที่ดังกลาวเปนที่ทิ้งขยะ ดวยความรูเทาไมถึงการณ
ทําใหพื้นที่ริมฝงแมน้ําปง อยูในสภาพที่เสื่อมโทรมมาก จากสภาพการณดังกลาวสงผลใหลําน้ําแมปงคับแคบลงมาก ในชวงฤดู
น้ํ าหลาก แม น้ํ า ป งจึ งไม อ าจรองรับ ปริ ม าณน้ํ าจํ านวนมาก ทํ าให เกิ ด ป ญ หาน้ํ าล น ตลิ่ ง เข าท วมขั งในพื้ น ที่ ข องชาวบ า น
สรางความเดือดรอน ความเสียหายแกชาวบานทั่วไปเปนอยางมาก ผลกระทบจากการปลอยปละละเลยใหที่ชายตลิ่งรกราง
และ การปลอยใหบุคคล บางกลุมเขาครอบครองโดยไมมีสิทธิ ทําใหชาวตําบลฟาฮามที่มองเห็นปญหารวมตัวกันจัดตั้ง “กลุม
อาสาสมัค รพิ ทั กษ แ มน้ํ าป ง” ตํ าบลฟ าฮ ามขึ้น มา และกลุ ม องคก รพั ฒ นาเอกชน ได เขามารวมจั ดกิ จกรรมรณรงครัก ษา
ความสะอาด ไมใหทิ้งขยะ ไมใหถมที่แนวตลิ่ง และไมใหรุกล้ําพื้นที่ริมฝงแมน้ําปง ดวยความตระหนักวา จะตองชวยกันดูแล
รักษาทรัพยากรของชุมชนเอาไว โดยรวมกันจัด “พิธีสืบชะตาไหวสาแมน้ําปง” ขึ้นมาเปนครั้งแรกในเดือน มีนาคม 2542
เพื่อปลูกจิตสํานึกใหชาวบานในชุมชนริมฝงแมน้ําปง เกิดความรักความหวงแหน และเขามามีบทบาทในการดูแลรักษาแมน้ําปง
กิจกรรมดังกลาวไดกอใหเกิดการมีสวนรวมของชาวบานในชุมชนเปนอยางมาก ในชวงเดือนเมษายนของทุกป จึงมีการจัด
กิจกรรมตอเนื่องเปนประเพณีมาจนถึงปจจุบัน ภายใตชื่องาน “สืบสานวิถีฮิมฝงปง” ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชุมชนริมฝงแมน้ํา
ปงตําบลฟาฮามไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม จากการสํารวจพื้นที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตําบลฟาฮาม ใหเปนแหลง
ทองเที่ยวและแหลงการจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนไดเป นอยางดี โดยทีมผูวิจัย ไดรวมกับทางคณะผูบริหารเทศบาลตําบล
ฟาฮาม กําหนดจุดเดนของการทองเที่ยวของชุมชน โดยใชการลองเรือหางแมงปอง ซึ่งเขตเทศบาลตําบลฟาฮามเปนพื้นที่ที่มี
ศักยภาพและ ยังมีประวัติศาสตรที่มีความผูกพันระหวางชุมชนกับสายน้ําแมปงที่ยาวนาน รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งาม เหมาะสมสําหรับเปนสถานที่พักผอนของนักทองเที่ยว และยังสามารถสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รวมถึงพื้นที่
ใกลเคียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมวาจะเปนการขายอาหารพื้นบาน และสินคาโอท็อปตาง ๆ มาวางจําหนายใหกับ
นักทองเที่ยวไดซื้อและเยี่ยมชม เพื่อสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักทั้งภายในจังหวัดและตางจังหวัดโดยมี
นักทองเที่ยวจากทุกภาคของไทย รวมทั้งนักทองเที่ยวชาวตางประเทศดวย (เทศบาลตําบลฟาฮาม, 2552) โดยการวิจัยนี้ จะไป
ชวยสรางและพัฒนาองคความรูดานการตลาดสมัยใหมแกวิสาหกิจชุมชนบานสันทรายตนกอก หมูที่ 7 ตําบลฟาฮาม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ใหเปนชุมชนตนแบบกอน จากนั้น จึงคอยขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่เทศบาลตําบลฟาฮาม
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จะเปน การบูรณาการการตลาดวิสาหกิจชุมชนผสมผสานกับภู มิปญ ญาของชุมชนในเชิงรุก
เพื่ อชวยนําเอาผลิ ตภัณ ฑ ของชุม ชนในพื้น ที่ศึกษาสามารถทํ าการตลาดไดอยางมีป ระสิทธิภาพและประสิท ธิผ ลมากอาทิ
การพัฒนารูปแบบของสินคาและการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหมีคุณภาพไมนอยไปกวาชุมชนอื่น นอกจากนี้ ยังสอดรับกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของอันจะนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคและกรอบของการวิจัยตอไป
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คื อ สอดรั บ กั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ตั้ ง แต ฉ บั บ ที่ 4- 10 จากแผนปฏิ บั ติ ก ารไทยเข ม แข็ ง 2555
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สรุปภาพรวมโครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที่
2 ในสวนของการสรางสรรคสินคาใหม และแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2553-2555) ของเทศบาลตําบลฟาฮาม ในยุทธศาสตร
การพัฒนาดานเศรษฐกิจที่มุงสรางและสงเสริมอาชีพแกประชน และแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อแกไข
ปญหาความยากจน และสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางองคความรูดานการตลาดแกวิสาหกิจชุมชนบานสันทรายตนกอก หมูที่ 7 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อบูรณาการองคความรูดานการตลาดสมัยใหมรวมกับการพัฒนาการตลาดชุมชนอยางยั่งยืนใหกับวิสาหกิจ
ชุมชนบานสันทรายตนกอก หมูที่ 7 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมอันจะเปนตนแบบแกวิสาหกิจชุนชนอื่นๆ ใน
ตําบลฟาฮาม ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน บานสันทรายตนกอก หมู 7 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
แตกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย 2 กลุม คือ 1) สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง
ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนกลุมที่ผลิตกรอบรูป กระดาษมูลชางโมเดลกลองสะบัดชัย ของเลนพื้นบาน
เชน ลูกขาง คอปเตอรไมไผ และปนปกผม 2) กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บานสันทรายตนกอก หมู 7 ตําบลฟาฮาม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลิตสินคาหลัก คือ น้ําพริกตาแดง น้ําพริกลาบ น้ําพริกปลาปน
แหลงขอมูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ 1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) การวิ จั ย ได ร วบรวมแหล งข อ มู ล ปฐมภู มิ เพื่ อ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิจั ย อยู 3 เครื่อ งมื อ ได แ ก การจั ด เวที ชุ ม ชน
การสัมภาษณ และการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ทฤษฏีการตลาดจากตํารา บทความ งานวิจัย อินเทอรเน็ต ตลอดจนขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เทศบาลตําบล
ฟาฮาม เอกสารการกอตั้งกลุม และรายงานการประชุมกลุมที่เขารวมโครงการ เปนตน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การจัดทํ าเวที ชุมชนเพื่อรับ ทราบขอ ปญ หา ความต องการความชวยเหลือ ของกลุม โดยเนน ความชวยเหลื อ
ดานการตลาด การพัฒนาตราสินคา บรรจุภัณฑ และเว็บไซต ทั้งนี้เพื่อการสรางความเจริญเติบโตใหกับสมาชิกกลุมหัตถกรรม
บานสลีปงจัยแกวกวาง และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บานสันทรายตนกอก หมู 7 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
2. การสัมภาษณ ประธานกลุม และตัวแทนของกลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง และกลุมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ทั้งนี้เพื่อรวบรวมขอมูลในเชิงลึกถึงกลยุทธสวนประสมทางการตลาด จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ในการทําการตลาด
3. การจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 4 โครงการ
3.1 โครงการการศึกษาบริบทและการทําตลาดสินคาชุมชนบานสันทรายตนกอกฯ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
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3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการประชาพันธธุรกิจชุมชนบานสัน
ทรายตนกอกฯ
3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรื่อง การพัฒ นาตราสินคาและบรรจุภัณ ฑเพื่อสรางศักยภาพ
การตลาดใหกับธุรกิจชุมชนบานสันทรายตนกอกฯ
4.4 โครงการสัมมนาสรุปผลการวิจัยเรื่อง การบูรณาการองคความรูดานการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยาง
ยั่งยืนของชุมชนบานสันทรายตนกอกฯ
ขั้นตอนในการทําการวิจัย
การปฏิบัติการและการดําเนินการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหสภาพของการทําการตลาดชุมชนของกลุมหัตถกรรมบาน สลีปงจัยแกวกวาง และกลุมแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรในปจจุบันและแนวโนมการพัฒนาดานกลยุทธการตลาด การพัฒนาตราสินคา บรรจุภัณฑ และ
เว็บไซต
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. หลังจากไดขอมูลแลวจึงนํามาจัดทําเปนกิจกรรมโดยจัดแบงออกเปนโครงการยอย ๆ
4. นําแผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติตามกิจกรรมการวิจัยที่กําหนดไว
5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปผลโครงการวิจัย
6. นําเสนอผลการวิจัยใหกับกลุมไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานตลอดโครงการ และใหกลุมรวมแสดงความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการตอยอดในการวิจัยตอไป
7. เผยแพรขอมูลที่ไดจากการวิจัยในรูปของซีดี วีซีดี เอกสารรายงานการวิจัย และทางอินเทอรเน็ตใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และสาธารณชนที่สนใจในการนําเอาขอมูลจากการวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคม หรือ
หนวยงาน
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 สวน คือ
1. การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ วิเคราะหขอมูลและสรุปผลจากการจั ดเวทีชุมชน การทําโฟกัสกรุป การสัมภาษณ
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ และรายงานผลในเชิงพรรณนา
2. การวิ เคราะห ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ใช วิ ธี ก ารวิ เคราะห เนื้ อ หา (Content Analysis) รายงานผลเป น การบรรยาย
ประกอบการวิเคราะห
ผลการวิจัย
พบวาผลการสรางองคค วามรูด านการตลาดแกวิสาหกิจชุมชนบ านสัน ทรายตน กอก หมูที่ 7 ตํ าบลฟ าฮาม
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม จากการจั ด ทํ า เวที ชุ ม ชน การศึ ก ษาข อ มู ล การวิ เคราะห ข อ มู ล ของบริ บ ทชุ ม ชน และ
การสัมภาษณ สามารถสรุปเปนองคความรูไดดังนี้
1. ดานบริบทของชุมชน แมชุมชนบานสันทรายตนกอกจะเปนชุมชนที่ตั้งอยูในเขตของชุมชนเมือง แตยังคง
อนุรัก ษป ระเพณี และศิลปวัฒ นธรรม และภู ม ปญ ญาชาวบ านไวไดเป นอยางดี ประชาชนสวนใหญ มีอาชีพ รับ จางและ
ทําการเกษตร มีสถานที่สําหรับการทองเที่ยวในชุมชน อาทิ ตําหนักพระเทพ ทาชางน้ําปง ศูนยการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
พื้ น บ านสลี ป งจัย แกว กว างวั ด พระประธาน วัด สั น ทรายต น กอก และมี ป ราชญ ชุ ม ชนด านต าง ๆ อาทิ พิ ธี กรรม บายศรี
การจักสาน และการดนตรี ในชุมชนบานสันทรายตนกอกมีกลุมธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนอยูหลายกลุม กลุ มหัตถกรรม
บานสลีป งจัยแกวกวาง จะเนน การผลิต กลองสะบั ดชัดและโมเด็ล กลองแบบยอ สวนสําหรับประดับ และตกแตง ฆ องโมง
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ผลิตภัณฑกรอบรูปที่ระลึกจากกระดาษมูลชาง กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จะเนนการผลิตน้ําพริก ตาแดง พริกลาบ
น้ําพริกปลาปน กลุมหมอพื้นเมืองบานลานนา จะเนนการผลิตแชมพูอัญชัน แชมพูใบหมี่ สบูน้ําผึ้ง สบูมะขาม ลูกประคบ
ยาสมุนไพรตาง ๆ และกลุมเกษตรบานสันทรายตนกอก จําหนายผลิตภัณฑ ดานการเกษตร เชน ผักปลอดสาร ผักบุง แตงกวา
บวบ และจําหนายไกพันธพื้นเมือง และนกกระทา
2. ดานศักยภาพทางการตลาด กลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง จะผลิตและจําหนายผลิตภัณฑประเภท
กระดาษ เชน กรอบรูปกระดาษสา กรอบรูปกระดาษมูลชาง โมเดลกลอง เชน กลองสะบัดชัย ของเลนพื้นบาน เชน ลูกขาง
คอปเตอรไมไผ และจักจั่น มีรูปแบบการผลิตโดยกระจายการผลิตไปยังสมาชิก และมีฝายตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน คือ
ประธานกลุม กอนจะสงออกใหกับลูกคา สวนเงินลงทุนสวนใหญจะมาจากประธานกลุม และการรวมหุนของสมาชิก และ
จากการประเมินศักยภาพดานการตลาด พบวา กลุมมีศักยภาพดานการตลาดในระดับปานกลางทั้งดานการติดตามขอมูล
ความตองการของลูกคา การกําหนดภาพลักษณของสินคา การกําหนดแหลงจําหนายสินคาและลูกคาเปาหมาย การสราง
ความแตกตางของสินคา การแสวงหาแหลงจัดจําหนายสินคา ชองทางการจัดจําหนาย ไมมีการขายปลีก แตจะผลิตตามคําสั่ง
ซื้อของลูกคา สวนการสงเสริมการตลาดจะใช การบอกแบบปากตอปากจากกลุมลูกคาที่สั่งซื้อ ไมมีการประชาสัมพันธ หรือ
โฆษณาสินคาผาน การสื่อสารมวลชน ทําใหสินคามีตลาดที่ผูกขาดเฉพาะกลุมมากเกินไป ดานบรรจุภัณฑยังไมเหมาะสมกับตัว
สินคา ทั้งการใชสี คุณ ภาพของวัสดุที่ใช เนื้อหาของบรรจุภัณฑมีไม อยางไรก็ตาม กลุมตองการขยายกลุมตลาดเปาหมาย
เพิ่ ม เติ มไปยังกลุ มนั กท องเที่ ยว ตอ งการปรับปรุงและพั ฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ ให มีค วามทัน สมั ยและมีค วามเปน สากลมากขึ้ น
ตองการพัฒนารูแบบของสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น และตองการทําปายโฆษณา ประชาสัมพันธชุมชน สินคา และ
ตองการมีเว็บไซตเปนของกลุมเอง
ในขณะที่กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จะผลิตน้ําพริกตาแดง น้ําพริกลาบ น้ําพริกปลาปน และแคบหมู
ทําการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา มีกลุมลูกคาหลัก คือ รานอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และรานอาหารบานไรยามเย็น
และจากการประเมินศักยภาพดานการตลาด พบวา กลุมมีศักยภาพดานการตลาดในระดับปานกลาง ทั้งดานการติดตามขอมูล
ความตองการของลูกคา การกําหนดภาพลักษณของสินคา การกําหนดแหลงจําหนายสินคาและลูกคาเปาหมาย การสราง
ความแตกตางของสินคา การแสวงหาแหลงจัดจําหนายสินคา ดานการสงเสริมการตลาดจะใชการบอกแบบปากตอปาก ไมมี
การโฆษณาสิ น ค าผ านเว็ บ ไซต วิท ยุ หรือ หนั งสื อ พิ ม พ ด า นบรรจุภั ณ ฑ ข องสิ น ค ายั งที่ ไม เหมาะสมกั บ การทํ าการตลาด
ไมสะดวกตอการใชงาน ทั้งน้ําพริกตาแดงก็ใชบรรจุภัณฑเปนกลองพลาสติดกลมแบบเดิม ๆ ตัวบรรจุภัณฑ ไมไดบอกถึงวัน
เดือนปที่ผลิตและหมดอายุ สวนผสมของเครื่องปรุง วิธีการบริโภค โลโกที่ไมไดแสดงถึงเอกลักษณของกลุม และตําแหนง
ผลิตภัณ ฑ ในการแข งขันไม ชัดเจน อยางไรก็ตามกลุมต องการพั ฒ นาตราสินค าและบรรจุภั ณ ฑ รวมถึงกระบวนการผลิ ต
เพื่อนําไปขอ มผช. และ อย. ตองการนําสินคาไปจําหนายยังรานขายของฝาก โดยเพิ่มการผลิตน้ําพริกประเภทอื่น ๆ เชน
พริกลาบบรรจุถุง และน้ําพริกปลาปน และตองการพัฒนาสื่อ ณ จุดขาย เชน นามบัตร หรือโบรชัวร
สําหรับผลการบูรณาการองคความรูดานการตลาดสมัยใหมรวมกับการพัฒนาการตลาดชุมชนอยางยั่งยืนใหกับ
วิสาหกิจชุมชนบานสันทรายตนกอก หมูที่ 7 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมอันจะเปนตนแบบแกวิสาหกิจชุนชน
อื่นๆ ในตําบลฟาฮาม ผลจากการการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรุปเปนองคความรูไดดังนี้
โครงการ การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธธุรกิจชุมชนบ านสันทรายตนกอก พบวา กลุมหัตถกรรม
บานสลีปงจัยแกวกวาง และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดรับองคความรูในการทําการตลาดทางอินเทอรเน็ตผาน
ทางเว็ บ ไซต และได รว มพั ฒ นาเว็บ ไซต ข องกลุ ม ขึ้ น มา คื อ www.sansaitonkokchiangmai.com อั น จะเป น องค ค วามรู
พื้นฐานในการบูรณการใหเขากับชองทางการจัดจําหนายสินคาชุมชน และการเผยแพรประชาสัมพันธสินคา วัฒนธรรมและ
แหลงทองเที่ยวชุมชนอันจะเปนพื้นฐานในการนําเอาสินคารวมอยูในเสนทางการทองเที่ยวชุมชน
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โครงการ การพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑเพื่อสรางศักยภาพทางการตลาดใหกั บธุรกิจชุมชนบานสันทราย
ตน กอก สรุป ผล คือ กลุมหั ตถกรรมบ านสลีปงจัยแกวกวาง ใชชื่อตราสินคา คือ สลีปงใจแกวกวาง (Saleepingjai Kaew
Kuang) มีโลโกเปนรูปดอกไมเชิงสัญลักษณ สื่อถึงความหอมหวน และความระบือไกล บรรจุภัณฑเปนกลองกระดาษสีน้ําตาล
ปด 3 ดาน และเปดดานหนา เพื่อใหเห็นตัวผลิตภัณฑที่ชัดเจน และมีจุดขาย คือ ความเปนสินคาภูมิปญญา และ ผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติ สวนกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ใชชื่อตราสินคา คือ ตรากรรณิการโดยเนนย้ําใหเปนสินคาสูตรโบราณ
มีโลโกเปนรูปกาแล บรรจุภัณฑมีทั้งแบบกระปุก แบบซอง และมีจุดขายในตลาด คือ ความรอย ดวยรสชาติแบบดั้งเดิมและ
ไมใสสารกันบูด
โครงการสัมมนาสรุปผลการวิจัยการบูรณาการองคความรูดานการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางยั่งยืน
ของชุมชนบานสันทรายตนกอก สรุปไดวา กลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง ควรใชกลยุทธเพื่อการเจริญการเติบโตแบบ
การเจาะตลาดเดิมเพราะมีลูกคาประจําอยูแลว เชน การใหสวนลดปริมาณจากการสั่งซื้อในปริมาณมากขึ้น และเพิ่มชองทาง
จัดจําหนายผานทางอินเทอรเน็ต ดานกลยุทธการพัฒนาตลาดควรมุงเนนไปที่การกระจายสินคาไปยังกลุมตลาดใหม ๆ เชน
รานของฝากหรือของที่ระลึกในจังหวัดเชียงใหม และกลยุทธการพัฒ นาผลิตภั ณฑ ควรมุงเนนการพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ ให มี
ความทันสมัยมากขึ้น สามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาอยางแทจริง โดยคํานึงถึงความพรอม
ดานวัตถุดิบ เงินทุนและสมาชิกกลุม ทั้งนี้กลุมอาจใชรวมกับกลยุทธจําหนายสินคาออนไลสผานทางเว็บไซต สวนกลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ควรใชกลยุทธเพื่อการเจริญการเติบโตแบบการเจาะตลาดเดิม เพราะมีกลุมมีลูกคาที่สั่งผลิตเปนประจํา
อยู อาทิ การทํากลยุทธบรรจุภัณฑรวมควบคูกับกลยุทธการใหสวนลดหรือการขายน้ําพริกตาแดงถมน้ําพริกลาบและน้ําพริก
ปลาปน เพื่อสรางแรงจูงใจในการซื้อมากขึ้น หรือนําไปจัดจําหนายผานทางอินเทอรเน็ตรวมกับกลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัย
แกวกวาง ดานกลยุทธการพัฒนาตลาด อาจมุงเนนไปที่การกระจายสินคาไปยังรานของฝาก หรือรานคาปลีกตามตลาดสด
รวมกับการใชกลยุทธบรรจุภัณฑรวม เพื่อสรางยอดขายในปริมาณที่มากขึ้น
อภิปรายผล
การอภิปรายผลศึกษา จะอภิปรายผลตามผลขององคความรูที่ไดรับตามวัตถุประสงคของการวิจัย แลวนํามา
วิเคราะหและสังเคราะห ดังนี้
1. กลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง เปนกลุมที่เมื่อวิเคราะหจากขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมจากการทํา
กิจกรรมการวิจัยแลว พบวากลุมมีศักยภาพและความเขมแข็ง กลุมมีความรักและ ความสามัคคี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550) ที่การสามัคคีกันแบงงานกันทําในหมูสมาชิกจะชวยทําใหงานสําเร็จและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
การเปนแหลงเรียนรู แหลงศึกษาดูงานทางวัฒนธรรม และถายทอดเปนภูมิปญญาสูเยาวชนในพื้นที่ กลุมมีการเจริญเติบโต
แบบคอยเปนคอยไป และนําเอาภูมิปญญาชาวบานมาประยุกตใชแบบรวมสมัยกับผลิตภัณฑที่จําหนายไดเปนอยางดี เพียงแต
ขาดองค ค วามรูที่ ทั น สมั ย และเป น สากลทางการตลาด เขาไปพั ฒ นากลยุ ท ธก ารทํ าตลาดวิส าหกิจ ชุม ชนของกลุ ม อาทิ
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณ ฑ การเลือกกลุมตลาดเปาหมาย การกําหนดจุดขายของผลิตภัณ ฑในตลาด รวมถึงการพัฒนา
แบรนดและ บรรจุภัณ ฑ และยังขาดการหาชองทางการจัดจําหนายผานทางสื่อออนไลน และไมไดพัฒ นารูป แบบการใช
เครื่องมือสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนสวนที่สําคัญที่จะทําใหผลิตภัณฑนั้นเปนที่ตองการของกลุมเปาหมาย
2. กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนกลุมที่ประธานกลุมเขมแข็งซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญในการทําให
กลุมนั้นประสบความสําเร็จได สอดคลองกับการศึกษาของ อารี วิบูลยพงศและคณะ (2549) และตองการนําพากลุมใหกาว
ไปสูการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และตองการใหสินคาของกลุมไดรับ อย. เพราะ อย. จะเปนการสรางความเชื่อมั่น
ในสิ น ค าให กั บ ผู บ ริ โภค โดยเฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารแต อ ย างไรก็ ต าม สิ่ งที่ ก ลุ ม ต อ งปรั บ ปรุ งในการทํ าการตลาด ก็ คื อ
การปรับปรุงบรรจุภัณฑ ตราสินคา และรูปแบบการทําการตลาด ซึ่งการวิจัยไดเขาไปสรางองคความรูและรวมกันสรางและ
พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑใหดีและมีคุณภาพในระดับหนึ่งแลว ซึ่งหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้นลง ทางกลุมจะตองปรับปรุง
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โรงเรือนในการผลิตใหมีความสะอาด มีระบบในการจัดการของเสียที่ดี และตองปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้ง ในและบริเวณ
โรงเรือนใหสะอาดดวย เปนไปในแนวทางเดียวกันกับ ดลชัย บุณยะรัตเวช (2551, หนา 6) กลาววาสิ่งที่เปนความรูสึก การรับรู
รวม ๆ ที่ถูกสรางขึ้นมาใหบรรลุผลในความคิดและจิตใจของผูบริโภค ทั้งสวนที่มาจากวัฒนธรรม บุคลากรขององคกร สินคา
บริการ ชื่อ สัญลักษณ การสื่อสาร ประสบการณ และอื่น ๆ ซึ่งผลรวม ของตราสินคาดังกลาวจะทําหนาที่เพิ่มพูนคุณค าและ
ความนิยมในความคิดและจิตใจของคน
นอกจากนี้แ ลวการที่ก ลุมจะนําผลิ ตภั ณ ฑ ไปขอรวมคัด สรรดาวในผลิ ตภั ณ ฑ โอทอป จําเป นจะต องพัฒ นา
ผลิตภัณฑใหไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกอน และการที่จะไดรับมาตรฐานดังกลาว จําเปนตองพัฒนาในสิ่งที่ไดกลาว
มาแลวในขางตนใหไดในระดับที่ดีกอน แตจากการประเมินศักยภาพและขีดความสามารรถแลวพบวา การพัฒนากลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรใหกาวตอไปดวยความมั่นคง สามารถทําไดเพราะประธานกลุม เปนผูท ี่มีความเขมแข็งและมีใจที่พรอมจะ
เปดรับเอาองคความรูทางดานการบริหารจัดการตลาดสมัยใหม
ขอเสนอแนะ
จากการทําวิจัยที่ชุมชนบานสันทรายตนกอก มีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ดังนี้
1. จากการที่รัฐบาล มีนโยบายสนับสนุนใหสินคาโอทอปเขาไปแขงขันในตลาดโลก และตลาดในอาเซียน
ประกอบกับนั กทองเที่ ยวจากตางประเทศ มักจะแสวงหาแหล งขอมูลการท องเที่ยวหรือ เลือกซื้อสินค าทางอิน เทอรเน็ ต
มากขึ้น ดังนั้น การที่กลุมที่เขารวมโครงการไดมีเว็บไซตเปนของกลุมเองแลว จึงควรใชประโยชนจากเว็บไซตเปนสื่อในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธสินคาโอทอป และแหลงทองเที่ยวของชุมชนไปพรอมกันดวย ซึ่งจะชวยเปดโอกาสในการขยาย
ตลาดใหกวางมากขึ้น และจะสามารถสรางศักยภาพในการทําการตลาดและการขายใหกับกลุมมากยิ่งขึ้น และชุมชนสามารถ
มีรายไดเสริมในครอบครัวตอไป
2. หนวยงานทองถิ่นของภาครัฐ อาทิ เทศบาลตําบล ไดใหการสนับสนุนใหตําบลฟาฮาม เปนแหลงทองเที่ยว
มีเรือหางแมงปองสําหรับนักทองเที่ยวนั่งชมบรรยากาศของแมน้ําปงมีศาสนสถานที่สําคัญอยูหลายแหง ทําใหนักทองเที่ยว
สามารถไดเขาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตจริงของชุมชน ประกอบกับมีกลุมผลิตสินคาทางการเกษตร และกลุมแปรรูปผลิตภัณ ฑ
ทางการเกษตรที่สามารถจะนําเอาผลิตภัณฑดังกลาว มาจําหนายใหกับนักทองเที่ยวไดอีกทางหนึ่งดวย แตทั้งนี้หนวยงาน
ที่เกี่ยวของจะตองอํานวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่จําหนายสินคารวมของชุมชนอาทิ รานคาชุมชน ใหอยูในโปรแกรม
ของการทองเที่ยวของชุมชนดวย
3. เนื่องจากชุมชนบานสันทรายตนกอก มีจุดแข็งที่เปนชุมชนที่ตั้งอยูในเมือง แตยังคงเอกลักษณของความมี
วัฒนธรรมของทองถิ่นที่สะทอนรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เรียบงายของคนในชุมชนไดเปนอยางดี มีแหลงทองเที่ยวทางศิลปะ
และวัฒนธรรมอยูจํานวนมาก จึงเหมาะกับการเปนชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น
ที่ถูกถายทอดเปนผลิตภัณฑโอทอปที่หลากหลาย และสานตอเปนธุรกิจเชิงการการทองเที่ยวได
4. สถาบันการศึกษา เชน โรงเรียน จะตองสรางจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น อาทิ การตีกลอง
สะบัดชัย การเลนดนตรีพื้นเมือง การใชภูมิปญญาในการผลิตพืชผลทางการเกษตร และสรางจิตสํานึกในการใชแหลงทรัพยากร
ชุมชน อยางคุมคาและอยางประหยัด และควรมีเวทีการแสดงออก ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบานใหกับเยาวชนดวย เพราะ
สิ่งเหลานี้จะชวยซึมซับภูมิปญญาทองถิ่นใหอยูในสายเลือดของเยาวชน และสามารถนําพาชุมชนใหพัฒนาและกาวไปขางหนา
โดยคนในชุมชนมีสวนรวม ซึ่งจะเปนแนวทางแหงความยั่งยืนที่แทจริง
5. แนวคิดในการสนับสนุนเพื่อใหเกิดการบูรณาการผลิตภัณฑโอทอปของชุมชนบานสันทรายตนกอก รวมอยู
ในเสนทางการทองเที่ยวใหประสบความสําเร็จ จะตองมีการบริหารจัดการองคกรหรือชุมชนที่ดี และตองประสานความรวมมือ
กับหลายภาคสวน ตามภาพที่ 1
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- การวิเคราะหสภาพแวดลอม

- พัฒนาระบบสาธารณูประโภคขั้นมูล

ในการทําการตลาดสินคาโอทอป
- การศึกษาความตองการสินคาชุมชน
ของตลาดกลุมตาง ๆ

ฐานให พ ร อ มเพื่ อ รองรั บ การท อ งเที่ ย ว
เช น ท า เรื อ ห รื อ ท างเดิ น ในบ ริ เ วณ
หมูบาน

- การเลือกกลุมลูกคาเปาหมายให
เหมาะกับสินคาของชุมชน
- มีจุดขายของสินคาที่ชัดเจน
- สรางเอกลักษณของชุมชนให
แตกตางจากชุมชนอื่น

การบูรณาการผลิตภัณฑโอทอป
ของชุมชนบานสันทรายตนกอก
รวมอยูในเสนทางการทองเที่ยว

ชุมชนหรือผูนําชุมชนรวมพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือ
- หนวยงานทองถิ่นของภาครัฐ
- หนวยงานการทองเที่ยว
- โรงเรียน/สถานศึกษา/วัด
- รานคาจําหนายสินคาชุมชน
- ศูนยจําหนายสินคาชุมชน
- จุดบริการขอมูลการทองเที่ยว

- พัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชน
โดยรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
- สรางจุดขายใหชุมชน
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- มีกิจกรรมพานักทองเที่ยวเยี่ยมชมวิถกี าร
ดําเนินชีวิตของคนในชุมชน โดยมีจุดแสดงภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหนักทองเที่ยวชม อาทิ
การจักสานและการทําการเกษตร

- สินคาโอทอปที่มีคุณภาพ
- ขยายชองทางการจัดจําหนาย
ใหกวางมากขึ้น อาทิ รานของฝาก
รานคาลีก การขายออนไลส
- เพิ่มการสงเสริมการตลาด
* การโฆษณา
* ก ารป ระชาสั ม พั น ธ สิ น ค า แ ล ะ
การทองเที่ยวของชุมชน

ภาพที่ 1 แนวคิดการบูรณาการผลิตภัณฑโอทอปรวมกับเสนทางการทองเที่ยวในชุมชน
จากแนวคิดตามภาพที่ 1 แนวคิดการบูรณาการผลิตภัณฑโอทอปรวมกับเสนทาง การทองเที่ยวในชุมชนนั้น
ทางชุ ม ชนบ านสัน ทรายต น กอก ต อ งรูถึ งการวิเคราะห ส ภาพแวดล อมในการทํ าการตลาดสิ น ค าโอทอป และตอ งศึ กษา
ความตองการสินคาโอทอปหรือสินคาชุมชนของตลาดกลุมตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อนําเอาขอมูลมากําหนดกลุมตลาดเปาหมายใหกับ
สินคา จากนั้นจึงสรางเอกลักษณและจุดขายใหตรงกับความตองการของกลุมตลาดเหลานั้น แตทั้งนี้สินคาตองมีคุณภาพที่ดี
ดวย และควรมีการขยายชองทางการจัดจําหนา ยใหกวางมากขึ้น อาทิ รานของฝาก รานคาปลีก การขายออนไลส และ
เพิ่มการสงเสริมการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธสินคา
ดานการทองเที่ยว ชุมชนตองพัฒนาระบบสาธารณูประโภคขั้นมูลฐานใหพรอมเพื่อรองรับการทองเที่ยว เชน
ทาเรือหรือ ทางเดินในบริเวณหมูบานชุมชน หรือมีมัคคุเทศกหรือคนนําทางแกนักทองเที่ยวสําหรับนําเที่ยวในชุมชนที่มีความรู
ในชุมชนและผลิตภัณฑชุมชนเปนอยางดี โดยผูนํากลุมหรือผูนําชุมชนตองพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทองถิ่น
ของภาครัฐ หนวยงานการทองเที่ยว โรงเรียน สถานศึกษา วัด เพื่ อวางแผนและแนวทางการพัฒนาชุมชนรวมกัน และควรมี
การระดมทุนหรือจัดหาทุนสําหรับสรางหรือจัดหารรานคาจําหนายสินคาชุมชน หรือศูนยจําหนายสินคาชุมชน และจุดบริการ
ขอมูลการทองเที่ยว โดยสรางจุดขายของบานสันทรายตนกอก ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีกิจกรรมพานักทองเที่ยว
เยี่ยมชมวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนและรวมทํากิจกรรมกับชุมชน อาทิ การจักสาน การเลนดนตรี
6. ประธานกลุมตองมีวิสัยทัศนในการทําธุรกิจชุมชน และนําพากลุมใหกาวเขาสูการแขงขันในตลาดไดอยาง
ยั่งยืน โดยเฉพาะการแขงขันในตลาดอาเซียน มีการพัฒนาบุคลากร รูปแบบการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดรวมกัน
แบบบูรณาการ และตองเปนผูที่เสียสละเวลา และยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
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7. การวิจัยเพื่อการพัฒ นากลุมวิสาหกิจชุมชนบานสันทรายตนกอกในครั้งตอไปอาจเปนการวิจัยดานการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหบูรณาการกับผลิตภัณฑโอทอป เพื่อเปนการตอยอดธุรกิจชุมชนของกลุมที่เขารวมโครงการ ที่มีความ
เข็มแข็งและมีศักยภาพที่จะสามารถนําพากลุมใหเจริญเติบโต และสามารถเปนแบบอยางหรือตนแบบใหกับธุรกิจชุมชนอื่น ๆ
ตอไป
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
ในยุคที่องคกรถูกขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ผูนําองคกรจําเปนตองปรับตัว เรียนรูความเปลี่ยนแปลงเพื่อนําพาองคกรไปสู
ความสําเร็จในภาวะที่มีการแขงขันอยางรุนแรง ความเปนผูนําจึงถือไดวาเปนกุญแจสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดนวัตกรรมในองคกร
บทความนี้มีจุดมุงหมาย 2 ประการคือ 1)เพื่อทบทวนพื้นฐานความรู แนวคิดที่เกี่ยวกับรูปแบบของผูนํา และภาวะผูนําขององคกร
2)เพื่อเสนอแนะแนวทางของผูนําตอการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม ผูเขียนไดสรุปวาผูนําที่กระตุนใหเกิดนวัตกรรมในองคกรนั้นตอง
สงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมที่สรางสรรค 3 ดาน ไดแกดาน โครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกร และการจัดการทรัพยากรมนุษย
โดยที่ผูนําตองมีลักษณะ 3 ประการ คือ1) เปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 2) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 3) เปนแบบอยางที่ดี
Abstract
Today, organizations are driven by innovation, the leaders need to bring a new thinking and different
actions to organizations in challenging and high competitive circumstances. The leaders are considered as a
key success to foster innovation in organizations. The purpose of this article are: 1) to review the basic of
leader and leadership 2) to present the way to be the innovative leader. In sum, The innovative leader must
create a climate for innovation within organizations which consist of 3 constructs: Organization structure,
Organization culture and Human resource management. The Leadership to foster Organizational Innovation
should be :1) the visionary Leader 2) the transformational leader 3) the role model
Keywords : Leadership, Innovation
บทนํา
เมื่อประเทศไทยเขาสูยุค 4.0 ซึ่งเปนการมุงสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม องคกรทุก
ประเภททุกขนาดจึงตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมดวย
กระแสโลกาภิวัตนอิทธิพลของเทคโนโลยี ความรุนแรงและเขมขนของการแขงขันรวมทั้งความคาดหวังของลูกคาเปนสิ่งที่องคกร
หลี กเลี่ยงไมได เมื่อมี องคกรก็ ยอมมีก ารจัด การ ซึ่ งการจัด การนั้น จําเปน ตอ งใช คนซึ่งเป น ทรัพ ยากรที่ สําคัญ ที่ สุดเพื่ อนํ าไปสู
ความสําเร็จขององคกรตามกระบวนการจัดการที่ประกอบดวยขั้นตอนตามหนาที่ของการจัดการไดแก การวางแผน การจัดการ
การนํา และการควบคุมตามลําดับ หัวหนาบางทีก็เรียกวาผูบริหาร หรือผูนํา มีความสํา คัญในฐานะผูดูแลรับผิดชอบการบริหารให
ประสบความสําเร็จ ภาวะผูนําจึงถือเปนสวนสําคัญยิ่งในการบริหารงาน การพัฒนาองคกรควรเริ่มตนที่ การสรางภาวะผูนําใหเกิด
กับผูบริหารในฐานะผูนําองคกร ผูบริหารจะตองเปนผูนําและจะตองมีความเปนผูนําหรือภาวะผูนํา (Leadership) ในยุคที่องคกร
ถูกขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ผูนําองคกรทุกระดับจึงตองปรับตัวยอมรับและเรียนรูการเปลี่ยนแปลง เรียนรูในการหาโอกาสเพื่อการ
พัฒนาและสรางสรรคสงิ่ ใหมๆสามารถขามอุปสรรคและฝาฟนอุปสรรคไดตลอดเวลา ในทางปฏิบัติการไดมาของตําแหนงผูนําแตละ

310

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ระดับในแตละองคกร มีหลายวิธีแตกตางกันไปตามนโยบายของผายจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการนั้น ๆ ไมวาจะไดผูนํามา
ดวยวิธีใดก็ ตาม องคก รก็มุงหวังที่ จะให ผูนํ ามีภ าวะการนํ า เพื่ อ ใหผู ตามปฏิ บั ติภ ารกิ จตามแผนงานขององค กร ให บรรลุต าม
เปาหมายทั้งสิ้น จากอดีตถึงปจจุบันจะเห็นไดวาผูนํามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่จะนําพาองคกรไปในทิศทางที่มุงหวัง องคกรจึงควร
จัดใหมีการเสริมสรางความเปนผูนําใหสอดคลองกับยุคสมัย จากการสํารวจของ David Magellan Horth จากศูนยภาวะผูนําแบบ
สรางสรรค (Center for Creative Leadership) ซึ่งเป น สถาบั น พั ฒ นาภาวะผู นํ าระดั บ โลก ที่ ห นั งสือ พิ ม พ ไฟแนนเชีย ลไทม
(Financial Time) ใหการยอมรับวาอยูในระดับ TOP 5 ไดรายงานวา จากการสํารวจผูนําองคกรจํานวน 500 คน พบวา 94% เห็น
ดวยกับความคิดที่วานวัตกรรมคือกุญแจไขสูความสําเร็จขององคกรแตมีเพียง14 % ที่มั่นใจวาองคกรที่ตนบริหารอยูเปนองคกรที่
สามารถจูงใจและกระตุนใหพนักงานมีนวัตกรรม
ในยุคที่มีการแขงขันสูง ธุรกิจตองหาวิธีแยงสวนแบงทางการตลาด ลดตนทุน และตอบสนองความตองการของลูกคา
ดังนั้นองค กรธุรกิจตองการนวัตกรรมที่จะมาสนับสนุน ยอดขายทั้งสิน คาและบริการ ปรับปรุงการทํ างานให รวดเร็วขึ้น โดยมี
คาใชจายต่ํา ซึ่งการมีเพียงผูนําที่มุงเนนนวัตกรรมตามลําพังนั้น ไมเพียงพอที่จะสรางนวัตกรรมใหองคกรไดอยางตอเนื่อง นวัตกรรม
เกิดขึ้นไดในทุกระดับงานขององคกร ทุกแผนก ทุกชิ้นงาน พนักงานระดับปฏิบัติงานสามารถใหคําแนะนําที่สามารถชวยลดตนทุน
และค าใชจ ายขององค ก รได ดั งที่ บริ ษั ท ใหญ ระดั บ โลกอย างโตโยต า หรือ ระดั บ ชาติ อ ย างปู น ซี เมนต ไทยให ค วามสํ าคั ญ กั บ
ขอเสนอแนะของพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการผลิตเสมอ เนื่องจากพวกเขาอยูที่หนางานและสังเกตเห็นกระบวนการทํางาน
ที่ดําเนินอยูมีขอผิดพลาดควรไดรับการปรับปรุงเพื่อลดตนทุน จึงใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน สามารถลดคาใชจายขององคกรได
อยางมาก จะเห็นไดวาพนักงานทุกคนเปนแหลงของความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมขององคกร โดยที่ ผูนําจะตองมีพฤติกรรม
การนําและบริหารงานที่กระตุนการสรางนวัตกรรมของพวกเขา
บทความนี้มีจุดมุงหมายหลัก 2 ประการคือ ประการแรกเพื่อทบทวนพื้นฐานความรู แนวคิดที่เกี่ยวกับรูปแบบของผูนํา
และภาวะผูนําขององคกร ประการที่สองเพื่อเสนอแนะแนวทางของผูนําตอการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม
ความเปนผูนําขององคกร
2.1 ความหมาย
ผูนําหมายถึงผูที่มีความสามารถหรือมีศิลปะจูงใจใหผูอื่นคิดตามหรือปฏิบัติตาม ผูนํายังหมายถึงผูกอใหเกิดแรงบันดาลใจ
แกผูอื่น เปนผูที่กระตุนใหผูอื่นรูสึกวาตองทําอะไรบางอยาง อีกทั้งยังอยูในฐานะเปนผูที่ขยายความคิดใหกวางไกลออกไป
ความเปนผูนําคือสิ่งที่ผูนํากระทําซึ่งเปนกระบวนการจูงใจใหกลุมหรือองคกรปฏิบัติตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม
หรือองคกรนั้น การเปนผูนําตองเปนผูนําพาสมาชิกได ทําใหเกิดการยอมรับในการเปนผูนําดวยใจ สมาชิกพรอมที่จะทําตาม ผูนํา
จึงเปนผูที่ตองสรางระบบและกระบวนการในการทําใหสมาชิกในองคกรมีจิตสํานึก พรอมทั้งหาวิธีแกไขปญหาวิกฤติการภายใน
องคกร และมุงมั่นที่จะทําเพื่อความสําเร็จที่สอดคลองกันทั้งของตนเองและขององคกร นอกจากนั้นผูนําจะตองสามารถทําหนาที่
เปนโคช(Coach)ใหกับสมาชิกไดอยางเหมาะสมดวย
ผูบริหารทุกคนถือไดวาเปนผูนําเพราะ 1 ใน 4 หนาที่ของผูบริหารคือการนํา(Leading) ดังนั้นผูบริหารจึงตองเปนผูนํา
การศึกษาเรื่องผูนําและความเปนผูนําจึงมักศึกษาในมุมมองของผูบริหารทุกระดับในองคกร และเนนผูนําที่เปนทางการในองคกร
ซึ่งก็คือผูบริหารทุกระดับในองคกร
2.2 ทักษะและระดับของผูนํา(ผูบริหาร)
ในองคกรตาง ๆ จะมีการแบงระดับ ของผูบริห ารออกได หลายระดับแตกตางกัน แตในวิชาการด านการจัดการแบ ง
ผูบริหารออกเปน 3 ระดับ คือ ผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับสูง แตละระดับจะตองมีทักษะ 3 ดาน คือ

311

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ทักษะดานการทํางาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานความคิด ซึ่งทักษะแตละดานจําเปนตอผูบริหารแตละระดับดังแสดง
ไวในรูปที่ 1

ภาพที่ 1 ทักษะสําคัญกับระดับตาง ๆ ของผูบริหาร
ทั ก ษะด า นการทํ า งาน (Technical Skills) คื อ ความรูค วามชํา นาญในการทํ างานสาขาต าง ๆ ในหน ว ยงานของตน
ผูบริหารระดับตนจะตองมีทักษะดานนี้มากกวาผูบริหารระดับสูง เนื่องจากจะตองทํางานใกลชิดกับผูปฏิบัติงาน ตองสามารถให
คําปรึกษาและแกไขปญหาของงานได
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) คือความสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอื่นไดดีทั้งสวนบุคคลและกลุมบุคคล
ทักษะดานนี้จําเปนและมีความสําคัญอยางมากในผูบริหารทุกระดับ
ทักษะดานความคิด (Conceptual Skills) คือความสามารถในการคิดวิเคราะหวางแผนประสานงาน ทักษะนี้จําเปนมาก
สําหรับผูบริหารระดับสูง
ต อ มาสมาคมนั ก บริ ห ารของอเมริก า (America Management Association) ได สํ า รวจทั ก ษะที่ ผู บ ริ ห ารทั้ ง หลาย
จําเปน ต องมี แ บ งเป น 4 ดานคือ ทั กษะด านความคิ ด (Conceptual Skills) ทั กษะด านการสื่อ สาร (Communication skills)
ทักษะดานการนําองคกรสูความสําเร็จ (Effectiveness Skills) และ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Skills)
ปจจุบันพนักงานและผูบริหารในองคกรตางๆตองพัฒนาทักษะของตนเอง จะเห็นไดจากทักษะแรงงานที่ทั่วโลกตองการซึ่งรวบรวม
โดย โพสตทูเด ดังรูปที่ 2

ภาพที่ 2 ทักษะแรงงานที่ทั่วโลกตองการ
เมื่อผูบริหารมีทักษะหลากหลายก็จะนําไปใชในหนาที่ทางการจัดการเรื่องการวางแผน การจัดการ การจัดองคกร การนํา และการ
ควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย
2.3 ทฤษฎีความเปนผูนํา
ในอดีตทฤษฎีความเปนผูนําแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนทฤษฎีที่มุงเนนที่ตัวผูนํา (Trait Theories) ถือวาภาวะการ
เปนผูนํานั้นเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ (Born to be) คุณลักษณะที่จะชี้ความเปนผูนําไดแก สวนสูง น้ําหนัก ความแข็งแรง และ
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ขนาดของรางกายบุคลิกภาพ ระดับชั้นทางสังคม ความมั่นคงทางอารมณและความสามารถในการพูด เปนตน สวนอีกกลุมหนึ่งเปน
ทฤษฎีที่มุงเนนที่การปฏิบัติตัวของผูนําตอสมาชิกในกลุม (Behavioral Theories) ทฤษฎีนี้เนนเรื่องผูนําที่ดีควรปฏิบัติตัวอยางไร
ผูนําตามทฤษฎีนี้ฝกฝนใหเปนได ทฤษฎีผูนําตามพฤติกรรม(Behavioral Theories) ที่สําคัญมี 4 ทฤษฎีดังนี้
1).ทฤษฎีจากการศีกษาของมหาวิทยาลัย Iowa แบงผูนําเปน 3 แบบคือ แบบเผด็จการแบบประชาธิปไตย และแบบเสรี
นิยม
2).ทฤษฎีจากการศีกษาของ มหาวิทยาลัย Ohio State แบงผูนําเปน 2 แบบ แบบแรกคือ ผูนําที่เปนผูริเริ่มซึง่ จะเปนผูน ํา
ที่มุงความสําเร็จของงานเปนสําคัญ และอีกแบบหนึ่งคือผูนําที่คํานึงถึงผูอื่นซึ่งผูนําแบบนี้จะมีความเปนมิตรกับพนักงาน ใหโอกาส
พนักงานไดมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ
3).ทฤษฎีจากการศีกษาของ มหาวิทยาลัย Michigan แบงผูนําออกเปน 2 แบบคือผูนําที่มุงคน เนนความสัมพันธที่ดีกับ
พนักงาน และผูนําที่มุงงานเนนวิธีการปฏิบัติงานและผลงาน มองพนักงานเปนเพียงเครื่องมือที่จะสรางผลงาน
4).ทฤษฎี The Managerial Grid ที่ศึกษาโดย Robert R. Blake และJane S. Mouton ไดเสนอตารางผูนําที่พัฒนาขึ้น
มาจากการศึกษาของ มหาวิทยาลัย Ohioและมหาวิทยาลัย Michigan แบงผูนําเปน 5 แบบคือ
1. ผูนําที่มีพฤติกรรมการทํางานที่ไดผลงานต่ําสุดและมีความสัมพันธกับพนักงานต่ําที่สุด
2. ผูนําที่มีพฤติกรรมเนนประสิทธิภาพของผลงานสูงสุดแตมีความสําพันธกับพนักงานต่ํา
3 ผูนําที่มีพฤติกรรมของผูนําที่สมดุลไดผลงานปานกลางขณะที่ความสัมพันธกับพนักงานก็อยูในระดับปาน
กลาง
4. ผูนําที่มีพฤติกรรมใหความสําคัญกับพนักงาน มีความสัมพันธที่ดีกับพนักงาน สรางบรรยากาศในการทํางาน
แตไดผลงานต่ํา
5. ผูนําที่มีพฤติกรรมสรางผลงานสูงและมีวิธีทําใหพนักงานมีความพอใจในงานสูงดวย
ตอมามี ทฤษฏี ความเปน ผูนํ าตามสถานการณ เกิดขึ้น ที่ จะกลาวต อไปนี้มี 2 ทฤษฎีไดแก The Fiedler model และ
Hersey-Blanchard Situational Leadership Theory มีขอสรุปแตละทฤษฎีดังนี้
ทฤษฎีของ Fiedler แบงผูนําออกเปน 2 แบบคือ ผูนํามุงงาน และผูนํามุงความสัมพันธ สถานการณในความหมายของ
Fiedler มีดวยกัน 3 องคประกอบคือ
องคประกอบที่ 1. เปนความสัมพันธระหวางผูนํากับผูปฏิบัติงาน(Leader-Member Relation) มี 2 ลักษณะ
คือ ดี(Good) กับ ไมดี(Poor)
องคประกอบที่ 2. เปนโครงสรางของงาน(Task Structure)มีการแบงเปน 2 ลักษณะคือ สูง(High) หากองคกร
มีการจัดโครงสรางแบงงานที่ชัดเจน และต่ํา(Low) หากเปนตรงกันขาม
องคประกอบที่ 3. เปนอํานาจจากตําแหนงของผูนํา(Position Power)แบงเปน 2 ลักษณะ คือ แข็ง(Strong) ผู
หากนํามีอํานาจในการจัดการลงโทษหรือใหรางวัลกับพนักงานเต็มที่ และออนแอ(Weak) หากเปนตรงกันขาม
เมื่อนําองคประกอบสถานการณทั้ง 3 องคประกอบมารวมกันจะไดเปน 8 สถานการณซึ่งแตละสถานการณจะเหมาะกับ
รูปแบบการบริหารของผูนําตางกัน อธิบายไดตามรูปที่ 3
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ภาพที่ 3 ทฤษฎีของ Fiedler
จากรูปที่ 3 อธิบายไดวาผูนําแบบมุงงาน(Task- Oriented) เหมาะกับสถานการณ ที่ I II III VII และ VIII สวนผูนําที่มุง
ความสัมพันธ(Relationship-Oriented) เหมาะกับสถานการณที่ IV V และ VI
ผูนําที่ใชทฤษฎีของ Fiedler ตองคํานึงถึงพฤติกรรมของตนเองวามีลักษณะเปนผูนําที่มุงงาน หรือมุงความสัมพันธ อีกทั้ง
ตองวิเคราะหสถานการณทั้ง 3 องคประกอบอีกดวย แลวจึงปรับพฤติกรรมการเปนผูนําของตนใหเหมาะสมกับสถานการณ
ทฤษฎี Hersey-Blanchard Situational Leadership Theory (SLT) ทฤษฎีนี้เนนหลักการวาผูนําควรใชรูปแบบการ
บริหารงานอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับระดับความพรอม (Readiness) ของผูใตบังคับบัญ ชาที่เปนผูปฏิบัติงาน ซึ่งความพรอมในที่ นี้
หมายถึงความสามารถ (Ability) เป น ความพรอ มทางกายเกี่ย วกับ ทั ก ษะความรูป ระสบการณ ของพนัก งานและความเต็ มใจ
(Willingness) เป น ความพรอ มทางใจซึ่ งเป น ความผู ก พั น ในงานและความศรัท ธาตอ ผู นํ า ทฤษฎี นี้ แ บ งผู นํ าออกเป น 2 แบบ
เชนเดียวกับ Fiedler คือผูนําแบบมุงงานและผูนําที่มุงความสัมพันธ อธิบายไดตามรูปที่ 4

ภาพที่ 4 ความพรอมของผูปฏิบตั ิงานกับพฤติกรรมของผูนํา
จากรูปที่ 4 ไดกําหนดระดับความพรอมของผูปฏิบัติงานไว 4 ระดับคือ R1-R4 และไดกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
ความพรอมของผูปฏิบัติงานไว 4 รูปแบบที่สอดคลองกันดังนี้
1.พนักงานมีความสามารถและปรารถนาที่จะทํางาน (R4) ใหผูนําใชวิธีการมอบอํานาจ (Delegating)
2.พนักงานมีความสามารถแตไมตองการที่จะทํางาน (R3) ใหผูนําใชวิธีแสดงความเห็นรวมกัน(Participating)
3.พนักงานไมมีความสามารถแตปรารถนาที่จะทํางาน (R2) ใหผูนําใชวิธีการเสนอแนะเปนการอธิบายสอนงาน(Selling)
4.พนักงานไมมีความสามารถและไมปรารถนาที่จะทํางาน (R1) ใหผูนําใชวิธีการบอกเปนการออกคําสั่ง (Telling)
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ปจจุบันมีการกลาวถึงรูปแบบความเปนผูนําอีกหลายแบบ ในที่นี้จะกลาวถึงรูปแบบของผูนําอีก 3 รูปแบบไดแก ผูนําที่กอใหเกิด
การเปลี่ ย นแปลงและผู นํ า แบบแลกเปลี่ ย น(Transformational-Transactional Leadership) ผู นํ า ที่ มี บ ารมี แ ละมี วิ สั ย ทั ศ น
(Charismatic-Visionary Leadership) และ ผูนําทีม (Team Leadership) โดยมีลักษณะของผูนําสรุปไดดังนี้
1. ผูนําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformational leader)เปนผูนําที่สรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชา เกิด
การเปลี่ ยนแปลงในตั วเองทั้ งความคิ ด ความเชื่อ โลกทั ศ น ได รับ ความความศรัท ธาจากพนั ก งาน ส วนผู นําแบบแลกเปลี่ ย น
(Transactional leader) เนนที่ทําใหการดําเนินการขององคการในปจจุบันเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เปนผูนําที่
ชี้แนะ จูงใจ ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม โดยที่ผูนํา
ยอมรับ ความต องการของผูต ามดวยการให วัต ถุสิ่งของมีค าตามที่ต องการ แต มีเงื่อ นไขแลกเปลี่ยนใหผู ตามตอ งทํ างานบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด
2. ผูนําที่มีบารมี (Charismatic Leader) มีลักษณะที่มีความกระตือรือรน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความกลาเสี่ยงกลา
แสดงออกและมีวิสัยทัศน สวนผูนําที่มีวิสัยทัศน (Visionary Leader) จะเนนที่การมองการณในอนาคต สามารถปรับองคกรเพื่อ
ตอบรับสถานการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปไดอยางถูกตองโดยมีทักษะที่จําเปน 3 ประการคือ สามารถอธิบายวิสัยทัศนของตน
ใหชัดเจนนําไปสูการปฏิบัติได สามารถจูงใจผูบริหารและพนักงานใหปฏิบัติตามวิสัยทัศนได และสามารถขยายวิสัยทัศนใหฝายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของสานตอได
3. ผูนําทีม (Team Leadership) ผูนําทีมโดยปกติจะมีสมาชิกไมมากนัก ตองมีทักษะในหนาที่ของทีมสูง และตองทํางาน
ใกลชิดกับสมาชิกเหมือนเปนพี่เลี้ยงหรือหัวหนางาน (Supervisor) ทักษะที่ควรมี 4 ประการคือ ทักษะในการติดตอประสานงาน
ทักษะการแกปญหา ทักษะการจัดการความขัดแยง และเปนพี่เลี้ยงสอนงานสมาชิกในทีม
3.การกระตุนใหเกิดนวัตกรรม
ความสําเร็จขององคกรในปจจุบันมิใชเกิดจากการมีความคิดสรางสรรคของคนในองคกรเทานั้นแตจะตองมีนวัตกรรมซึ่ง
เปนการลงมือปฏิบัติดวยความคิดสรางสรรค การกระตุนใหเกิดนวัตกรรมจึงเปนกระบวนการที่ใชผูมีความคิดสรางสรรค ผานเขาไป
ในองคกรที่มีสิ่งแวดลอมที่สรางสรรค เพื่อนําไปสูสินคาและบริการ หรือวิธีการทํางานใหมๆ ดังแสดงในรูป ที่ 5
Inputs
Creative
individuals/
Groups,
Organizations

Transformation
Creative environment,
Process, Situation

รูปที่ 5 มุมมองของระบบนวัตกรรม

Outputs
Innovation
Product(s),
Services,
Work Methods

จากรูปที่ 5 จะเห็นไดวา ชวงที่มีการเปลี่ยนสภาพ(Transformation)ที่จะกระตุนใหเกิดนวัตกรรมนั้นคือการมีสภาพแวดลอมที่
สรางสรรคขององคกร (Creative Environment) ซึ่งสภาพแวดลอมที่สรางสรรคประกอบดวยปจจัยสําคัญ 3 อยางคือ โครงสราง
องคกร วัฒนธรรมองคกร และการจัดการทรัพยากรมนุษย ดังที่แสดงเปนกรอบแนวคิดตามรูปที่แสดงดานลางนี้
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ภาพที่ 6 ปจจัยที่มีผลตอการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม
จากรูปที่ 6 จะเห็นไดวาปจจัยที่มีผลตอการกระตุน ใหเกิดนวัตกรรมนั้นหนีไมพนที่จะเปนภาระของผูนําในองคกรที่จะตอง
จัดใหเกิดขึ้น ตามรายละเอียดแตละดานดังนี้
1.ดานโครงสรางองคกร
- จัดโครงสรางองคกรแบบมีชีวิตมีความยืดหยุน มีพ นักงานที่มีการพัฒ นาความรูความสามารถ และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานสูง
- จัดใหมีทรัพยากรในองคกรที่หลากหลายและพอเพียงที่พนักงานสามารถนําไปใชพัฒนาความคิดสรางสรรคของตน
- จัดใหมีการสื่อสาร และประสานงานระหวางหนวยงานภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
- จัดใหผูปฏิบัติงานมีเวลาที่จะศึกษาคนควาวิจัย
ในดานโครงสรางองคกรนี้ ผูนําตองใชทักษะในการบริหารทรัพยากรใหสอดคลองกัน ทั้งอุปกรณ งบประมาณ และเวลาที่
จะพัฒนาความรูใหกับพนักงาน อีกทั้งตองจัดวิธีการปฏิบัติงานตามโครงสรางองคกรแบบมีชีวิต คือมีการกระจายอํานาจ ไมเขมงวด
ในระเบียบตลอดจนตองจัดใหมีการสื่อสารอยางเสรีและมีประสิทธิภาพ
2.ดานวัฒนธรรมองคกร
ผูนําในฐานะตนแบบ (Role Model) ตองมีแนวทางในการปฏิบัติที่สําคัญเพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรมดังนี้
- สรางคุณคาหลัก (Core Value)ในองคกรรวมกันในเรื่องการตอนรับการเปลี่ยนแปลง
- เปดกวางยอมรับและกระตุนความคิดเห็นของพนักงานแมจะยังมีความไมชัดเจน
- พรอมที่จะลองผิดลองถูกในการปฏิบัติแบบใหมๆ
- จัดการความขัดแยงอยางสรางสรรคจากความคิดเห็นที่แตกตางโดยมุงที่ผลลัพธดวยวิธีปฏิบัติที่หลากหลาย
- มีค วามยืดหยุนในการใชกฎระเบี ยบและในการปฏิ บัติงาน ตามสถานการณ และตามความตอ งการของลูกคาหรือ
ผูใชบริการ
- สงเสริมการการเรียนรูรูสิ่งใหม สงเสริมการถกปญหาจากมุมมองที่แตกตาง
- พยายามขจัดปญหาที่ขัดขวางการเกิดนวัตกรรม เชนการเมืองในองคกร
จากแนวทางปฏิบัติเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรที่จะนําไปสูการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมนั้น ผูนําจะตองมีทักษะผสมผสาน
ที่หลากหลายทั้งการเปนผูนําแบบที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ที่สรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชา เกิด
การเปลี่ยนแปลงความคิดและโลกทัศน และการเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน(Visionary) ที่จะสามารถมองการไกล ปรับตัวเพื่อตอบรับ
สถานการณ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเปนผูนําที่จะตองมีทักษะการจัดการปญหาและจัดการความขัดแยง โดยที่
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เรื่องของการจัดการความขัดแยงนั้น มีงานวิจัยพบวาคนไทยนิยมใชวิธีการหลีกเลี่ยงปญหา (Avoiding)จากหลายทางเลือกเพื่อการ
แกปญหา ซึ่งทําใหปญหายังคงอยูตอไปไมไดรับการแกไข อันจะนําไปสูบรรยากาศของความแตกแยกและไมสรางสรรคในองคกร
ผูนําจึงควรพิจารณาการพัฒนาทักษะการจัดการความขัดแยงไวเปนวาระสําคัญเพื่อสรางบรรยากาศที่ดี และเกิดประโยชนตอ
องคกรดวย
3.ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
ปจจัยดานสุดทายที่มีผลตอการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมคือดานการจัดการทรัพยากรมนุษย สิ่งที่ผูนําตองจัดใหมีขึ้นดังนี้
- จัดใหพนักงานไดรับการพัฒนาความรูและความคิดที่ทันสมัยอยูเสมอ
- สรางทีมงานที่สมาชิกของทีมมีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อชวยระดมความคิดหาทางเลือกและขอแนะนําใหมๆ
- สงเสริมใหพนักงานมีความคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และ ทักษะทางอารมณ (Soft Skills)
- จัดใหพนักงานมีความมั่นคงในการทํางาน ไมรูสึกกังวลกับความคิดใหมๆที่อาจจะสรางความผิดพลาดขึ้นแลวจะตอง
เปลี่ยนงาน
- สรางความผูกพันตอองคกรในตัวพนักงาน
จะเห็นไดวาหลังจากที่องคกรไดจัดหาพนักงานเขามาปฏิบัติงานแลวผูนําองคกรยังตองจัดใหพนักงานมีการพัฒนาความรู
และความคิด รวมถึงทักษะดานอารมณ เชนพัฒนาความรูในการใชเครื่องมือสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงดวยเทคโนโลยีใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลวตองพั ฒนาความรูให เทาทันการเสพขอมูลอีกดวย ส วนดานความคิดนั้น นอกจากตองสงเสริมใหพนักงานมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและยังตองสงเสริมเรื่องการคิดวิเคราะหและการแกไขปญหาที่ซับซอน รวมถึงทักษะดานอารมณซึ่งปจจุบัน
ทักษะเหลานี้เปนทักษะแรงงานที่ทั่วโลกตองการ ซึ่งการใหความรู และพัฒนาความคิดนี้ ผูนําสามารถใชทักษะของผูนําทีมในดาน
การเปนพี่เลี้ยงสอนงาน การใหคําปรึกษารวมถึงการจัดฝกอบรม ในประเด็นที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถสามารถของ
พนักงาน นอกจากการสงเสริมในดานที่กลาวมาขางตนแลว ผูนํายังตองทําใหพนักงานรับรูถึงความมั่นคง ปลอดภัยในการทํางาน ไม
ตองกังวลตอความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการทดลองทําสิ่งใหมๆ ตลอดจนตองมีความสามารถในการสรางความผูกพันตอ
องคกรใหกับพนักงานดวย เพื่อเปนการธํารงรักษาหรือคงไวซึ่งพนักงานที่มีทักษะสูง
สภาพแวดลอมที่กระตุนใหเกิดนวัติกรรมทั้ง 3 ดานที่กลาวมาแลวขางตน ควรเริ่มจากการปรับทัศนคติของผูนํา ใหมี
ความจริงใจและจริงจังที่จะมุงสูการสรางนวัตกรรม โดยเห็นความสําคัญจากขุมปญญาของพนักงานทุกคนแลวจึงดําเนินการตาม
รายละเอียดแตละดานดังกลาวขางตน ผูนําตองสรางคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกร(Core Value)โดย
การประกาศขอบัญญัติในองคกรวาเปนองคกรแหงการคิดสรางสรรคและตอนรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมของ
พนักงาน ถือเปนการจัดการวัฒนธรรมที่ตองอาศัยการบมเพาะเพื่อการพัฒนา โดยที่ผูนําตองเขาใจถึงบริบทของสังคมไทยในเรื่อง
ทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งการคิดวิเคราะหจะนําไปสูการระบุปญหาไดถูกตองและมองหาวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค แตจาก
ผลการวิจัยของ สกว. เรื่องการศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะหและการมีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเปนคนดีคน
เก งของนั ก เรี ยนไทย เป ด เผยวา ความสามารถด านการคิ ดวิเคราะห ของนั กเรีย นไทยอยูในระดั บ ต่ํ า สอดคล อ งกับ ผลการวั ด
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของ PISA ที่พบวาเด็กไทยมีคะแนนทางดานการคิดวิเคราะห เฉลี่ยเพียง 36.5 % ซึ่งต่ํากวา
มาตรฐาน ประกอบกับรายงานการประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษยเพื่ออนาคต
ประเทศ ระบุวา มีเด็กเกือบ 30% มีปญหาพฤติกรรมดานการคิดเชิงบริหารนอยกวาเกณฑเฉลี่ย ซึ่งเด็กเหลานี้จะมีปญหาในการ
กํากับตนเอง ทําโดยไมคิด ใจรอนรอคอยไมเปน วอกแวกงาย ไมสามารถทํางานยากใหสําเร็จ ซึ่งองคความรูเรื่องทักษะการคิดเพื่อ
ชีวิตที่สําเร็จ ( Executive Functions- EF) เปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคนไปตลอดชีวิต จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาการที่
เด็กไทยขาดทักษะดานการคิดตั้งแตอยูในสถาบันการศึกษา ทําใหเด็กเหลานี้มีพฤติกรรมสืบเนื่องที่ไมสรางสรรคเมื่อเขาสูสังคมการ
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ทํางาน กลายเปนสิ่งที่สกัดกั้นวิถีของนวัตกรรมไมใหเกิดขึ้น ดังนั้นกอนที่ผูนําจะสรางบรรยากาศการทํางานที่กระตุนนวัตกรรม
ผูนําทุกระดับควรประเมินทัศนคติ พฤติกรรม และความสามารถของหัวหนางานแตละระดับวาเปนผูที่สามารถสรางบรรยากาศแหง
นวัตกรรมไดมากนอยเพียงใดเสียกอน แลวจึงเขาสูกระบวนการสรางและหลอหลอมพนักงานทุกระดับ ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของธุรกิจ
บทสรุป
ภายใต บ ริบ ทของสิ่ งแวดล อ มที่ มี ลั ก ษณะเปลี่ ย นแปลงอย างรวดเร็ว องคก รสามารถดํ ารงอยูร อดเติบ โตในยุค ที่ มุ ง
นวัตกรรมดวยผูนําที่มุงมั่นและจริงจัง บทความนี้เริ่มตนดวยการชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของผูนําหรือภาวะผูนําที่ตองปรับตัวในยุคที่
องค กรขั บเคลื่อนด วยนวัตกรรมตามดวยทฤษฎี ค วามเปน ผู นําจากอดีต ถึงป จจุบั น ก อนที่ จะอธิบายถึ งป จจั ยที่ กระตุ นให เกิ ด
นวัตกรรมแลวเสนอแนวทางของผูนําตอการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม จากการที่ผูเขียนไดมีโอกาสเกี่ยวของกับประสบการณจริงใน
เรื่องความเปนผูนําในหลายองคกรจึงมีความคิดเห็นวา สิ่งที่ผูนําควรมีเพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรมนั้น นอกจากทักษะตามระดับของ
ผูนําและคุณสมบัติตามรูปแบบการบริหารงานของผูนําที่เหมาะสมกับสถานการณแลว การจะเปน Innovative Leader นั้นจะตอง
ทําใหเกิดปจจัยที่สงเสริมการเกิดนวัตกรรมทั้งดานโครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกร และการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยยึดมั่น
คุณสมบัติของการเปนผูนํา 3 ประการคือ 1) เปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 2) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และ 3) เปนแบบอยางที่ดี โดยที่
ผู นํ า ต อ งมี ค วามรู ค วามเข า ใจพื้ น ฐานของทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นบริ บ ทของชาติ ไทย ซึ่ ง ขาดการคิ ด วิ เคราะห ม าตั้ ง แต อ ยู ใ น
สถาบันการศึกษา เมื่อเขาสูการทํางานในองคกร สิ่งที่ติดตัวมากับทรัพยากรมนุษยในเรื่องนี้ก็จะเปนสิ่งที่ไมสนับสนุนการสรางสรรค
บรรยากาศนวัตกรรมในองคกร ดังนั้นผูนําจึงตองประเมินทัศนคติ พฤติกรรม ความสามารถของพนักงานทุกระดับ ใหไดขอมูล เพื่อ
ประกอบการสรางกระบวนการหลอหลอมพนักงาน ไปพรอมๆกับการสรางปจจัยที่สงเสริมการเกิดนวัตกรรมทั้งสามดาน
สิ่งที่ตองคํานึงถึงตอไปคือจะพัฒนาความเปนผูนําในยุคที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางไร
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มุงศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคกรของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในเขต
ภาคเหนือประเทศไทยกับความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจ
ลาออก การสํารวจเชิงประจักษจากนายตํารวจทั้งหมด 160 นาย ในการตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา การรับรูความ
ยุติธรรมในองคกรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และความตั้งใจลาออก
แตการรับรูความยุติธรรมในองคกรไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบวา ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร และผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออก โดยผลการวิจัยนี้เกิดขึ้นในบริบท
ของผูรับราชการตํารวจชั้นประทวนเทานัน้
คําสํ าคัญ : การรับ รูค วามยุ ติธรรมในองคก ร ความพึ งพอใจในงาน พฤติก รรมการเป น สมาชิก ที่ดี ขององคก าร ผลการ
ปฏิบัติงาน ความตั้งใจที่จะลาออก
Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between perceived organizational
justices of non-commissioned police officers in northern Thailand, with various variables including job
satisfaction, organizational citizenship behavior, job performance, and turnover intentions. An Empirical
Investigation from 160 polices officer filled out questionnaires. The results found that perceived
organizational justice is related to job satisfaction, organizational citizenship behavior, and turnover
intentions. However, perceived organizational justice is not related to job performance. It was also found
that job satisfaction, organizational citizenship behavior, and job performance are related to turnover
intentions. The results of this research are in the context of non-commissioned police officers.
Keywords : perceived organizational justice, job satisfaction, organizational citizenship behavior, job
performance, turnover intentions
บทนํา
องคกรเปนองคประกอบของสังคมที่มีบทบาทสําคัญในชีวิตมนุษยทั้งทรัพยากรมนุษยที่ชาญฉลาดเปนสินทรัพย
เชิงกลยุทธที่สําคัญที่สุดขององคกรเชนกัน ตามแนวทางการจัดการพฤติกรรมขององคการกลาวถึงความรับผิดชอบ ความมุงมั่น
ความกลาหาญ และความฉลาดเปนองคประกอบพื้นฐานสําหรับความสําเร็จขององคกร ซึ่งพฤติกรรมองคการเปนสิ่งที่แสดงถึง

319

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

พฤติ ก รรมของแต ล ะบุ ค คลในสถานที่ ป ฏิ บั ติ งาน (Jafari & Bidarian, 2012) มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ความพึ ง พอใจในงาน
แรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันที่พนักงานมีตอองคกร และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการซึ่งเปนบทบาทพิเศษ
ของพนั กงานแตละคน และช วยเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข งขัน ขององค กรจนนํ าไปสูป ระสิท ธิภาพที่ดีขึ้ นในอนาคต
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางงานกับความพึงพอใจในงาน และประสิทธิภาพของงานมีความสัมพันธเชิงบวก (Yoon
et al., 2001) และประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานคือแนวคิดดานความยุติธรรมในองคกรซึ่ง
สมาชิกในองคกรเขาใจและรับรูเกี่ยวกับบทบาทของความยุติธรรมและผลลัพธของความยุติธรรมที่สะทอนกลับมาที่ผลการ
ปฏิบัติงานโดยตรง แนวคิดนี้มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับองคกรที่คาดหวังในการพัฒนานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติใหดี
ยิ่งขึ้น (Fields et al., 2000; Nadiri & Tanova, 2010)
การศึกษาสวนใหญเกิดขึ้นดวยเหตุผลที่ความยุติธรรมเปนปรากฏการณหนึ่งของสังคมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตอ
ทรัพ ยากรบุ ค คลในองค ก รที่ ส งผลต อ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในอนาคตของบุ ค คลเหล านั้ น การศึ ก ษาวิจั ยในป จ จุ บั น ให
ความสําคัญไปที่การตรวจสอบความสัมพันธของการรับรูความยุติธรรมกับตัวแปรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง อาทิ
การจางงานและความพึงพอใจในงานโดยรวม และพฤติกรรมที่แสดงความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน ตลอดจนการรับรูหรือ
ความรูสึกของพนักงานทีค่ วามเปนธรรมมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธกับทัศนคติของพนักงาน (Fulford, 2005) และการศึกษา
การรับรูความยุติธรรมในปจจุบันสวนใหญศึกษาถึงผลรวมกันของการรับรูในกระบวนการความยุติธรรม และการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกันวามีผลกระทบเกิดขึ้นกับพนักงาน และมีผลตอการทํางานอยางไร หรือทัศนคติที่แตกตางกันโดยการวิเคราะหถึง
กระบวนการยุติธรรมซึ่งเกี่ยวของกับกฎเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานในองคกรวาสามารถดํารงความยุติธรรมไดหรือไม
อยางไร โดยผลของการรับรูสวนใหญ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และการรับรูความยุติธรรมมี
อิทธิพลตอความตั้งใจในการออกจากงานนั้นสะทอนความยุติธรรมในองคกรนั้น และการรับรูความยุติธรรมมีอิทธิพลตอ
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดขี ององคการ (Nadiri & Tanova, 2010)
จากประเด็นความยุติธรรมนํามาสูการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่มีจุดมุงหมายในการตรวจสอบความสัมพันธการรับรูความ
ยุติธรรมของผูรับราชการตํารวจชั้นประทวนในเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย โดยมุงศึกษาวาการรับรูความยุติธรรมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจที่จะลาออก
อยางไร และสําหรับเหตุผลสําคัญที่เลือกตรวจสอบขอมูลเชิงประจักษจากขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพราะพบสถานการณ
ที่แสดงถึงความเครียดของผูประกอบอาชีพตํารวจเพิ่มขึ้นอยางมากในปจจุบัน โดยขอมูลสถิติแสดงในปงบประมาณ 2551 ถึง
2556 ขาราชการตํารวจฆาตัวตายทั้งสิ้น จํานวน 174 นาย และเปนยศตํารวจชั้นประทวนถึง 119 นาย (ขอมูล ณ วันที่ 30
ก.ย. 2556 กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ) และพบขอมูลเพิ่มเติมจากศูนยขอมูลและขาวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง ระบุ
สาเหตุการฆาตัวตายของเจาหนาที่ตํารวจระหวางป 2551 ถึง 2559 พบวามีตํารวจฆาตัวตายรวม 279 นาย (ขอมูลถึง พ.ค.
2559) พบวา ตํารวจไทยฆาตัวตาย 13.6 นายตอตํารวจแสนนาย เปรียบเทียบการฆาตัวตายของคนไทยโดยรวมฆาตัวตาย
เพียง 6.08 คนตอประชากรแสนคนเทานั้น ณ ป 2557 จะเห็นวาตํารวจไทยมีอัตราการฆาตัวตายมากกวาคนไทยถึง 2 เทา
โดยสาเหตุมาจากปญหาดานหนาที่การปฏิบัตงิ าน และการประเมินของกลุมงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตํารวจ ระบุ
วาปจจัยที่สําคัญคือตํารวจที่มีความเครียดสวนใหญไมกลาพบจิตแพทย เพราะกลัวเสียประวัติถึงผูบังคับบัญชา ซึ่ง เกรงวา
อาจจะกระทบถึ ง ความก าวหน าในอาชี พ (ข อ มู ล ณ วั น ที่ 29 ม.ค. 2561 ศู น ย ข อ มู ล และข าวสื บ สวนเพื่ อ สิ ท ธิ พ ลเมื อ ง
https://www.tcijthai.com/news/) จากปรากฏการณดังกลาวจึงเปนประเด็นสําคัญใหผูวิจัยมุงศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูความ
ยุติธรรมในองคกรและความตั้งใจลาออกโดยเลือกศึกษาขอมูลจากกับกลุมของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย ซึ่งลักษณะของอาชีพตรวจผูบังคับและสายบังคับบัญชา มีความเครงครัดสูงมากและมีผลตอจิตใจ พฤติกรรม
และการความเปนอยูหรือความกาวหนาในอาชีพอยางมาก นํามาสูการศึกษาในตัวแปรที่เกี่ยวของ ดังนี้
การรับรูความยุติธรรมในองคกร (Perceived Organizational Justice) คือการรับรูความเปนธรรมที่ ไดรับจาก
องคกรของบุคคลหรือกลุมคนที่เปนสมาชิกองคกร โดยมีแนวคิดสามมิติ คือ การกระจายอยางเปนธรรม กระบวนการยุติธรรม
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และความยุติธรรมที่การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยการกระจายอยางเปนธรรมมีการรับรูความเปนธรรมตามผลลัพธที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งการตรวจสอบผลลัพธของความยุติธรรมจะมาจากความยุติธรรมดานการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลที่การรักษาความสัมพันธระหวางบุคคลดวยความเปนธรรม (Martı´nez-Tur et al., 2006) ตั้งแตการกระจาย
อยางเปนธรรมจะเกี่ยวกับผลลัพธการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น โดยความสัมพันธมีความเชื่อมโยงอยางมากกับวิธีการที่ทําใหเกิด
ความเปนธรรมและเครื่องมือหรือวิธีการที่ใชแสดงความเปนธรรม ดังนั้น จะเห็นไดวามีการการรับรูความยุติธรรมของพนักงาน
มีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพวกเขาทีม่ ีความเชื่อและทัศนคติบางอยางเกี่ยวกับวิธีการที่องคกรจะกระทํากับพวกเขา และใชการ
ตัดสินใจในสถานการณที่เขาเชื่อมั่นในผลลัพธ และความเปนจริงองคกรไดปฏิบัติตอพนักงานแตละคนมีความแตกตางกัน จึง
สงผลตอความเขาใจและเป นผลให พนักงานจะรูสึกไมสบายใจ ซึ่งอาจนําไปสูความไมพอใจงานในลําดับ ตอไป (Nadiri &
Tanova, 2010)
การศึกษาเกี่ยวกับความยุติธรรมในองคกรสวนใหญแสดงการวิเคราะหความสัมพันธของความยุติธรรมในองคกรและ
ผลกระทบตอตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน รวมถึงความตั้งใจในการลาออกจากงาน ความมุงมั่นของพนักงานใน
องคกร พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และความพึงพอใจในงาน (Fulford, 2005) และเกี่ยวของกับการกระจาย
ความยุติธรรมที่มีการจัดสรรผลประโยชนทั้งในสวนที่เปนลักษณะปริมาณงานที่เปนธรรม และขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับความยุติธรรม ซึ่งอธิบายไดวาแนวทางการตัดสินใจสําหรับการจัดสรรทรัพยากรหรือการดําเนินการใด ๆ ในองคกรตอง
เปนไปอยางยุติธรรม แตบางกรณีแสดงใหเห็นวาความยุติธรรมในองคกรก็ไมมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
(Batool, 2013) และยังพบวาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานและมีอิทธิพล
ตอความตั้งใจออกจากงานของพนักงาน (Hassan,2002; Niazi & Ali, 2014) และการมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทําให
สามารถระบุถึงความผูกพันตอองคกรของพนักงานที่จะเกิดขึ้นไดมากกวาการรับรูดานกระจายความยุติธรรม และปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับความยุติธรรมไมมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน (Niazi & Ali, 2014) และการกระจายความ
ยุติธรรมยังกระทบตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน สวนของกระบวนการความยุติธรรมก็เปนตัวบงชี้ที่ สําคัญที่แสดงถึง
ความไววางใจที่ พ นั ก งานมี ต อผู บั งคั บ บั ญ ชาอีก ด วย จากเหตุผ ลทั้ งหมดในขั้ น ตน จึงเป น ที่ มาของสมมุ ติ ฐานงานวิจัย คื อ
สมมติฐานที่ 1a-1d การรับรูความยุติธรรมในองคกรมีความสัมพันธกับ a) ความพึงพอใจในงานในเชิงบวก b) พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการในเชิงบวก c) ผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก และ d) ความตั้งใจออกจากในเชิงลบ
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ความพึงพอใจในงานเปนปฏิกิริยาทางอารมณของแตละบุคคลที่มีตอ
งานหรือองคกรโดยเฉพาะ (Oshagbemi, 2000) แสดงใหเห็นวาพนักงานที่ไววางใจในองคกรในระดับสูงจะมีความพึงพอใจใน
งานระดับสูงตามไปดวยและยังมีผลตอความตั้งใจในการเปลี่ยนงานดวย ซึ่งจะเห็นไดวาความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลโดยตรง
ตอการกอตัวของความรูสึกที่มีความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน เพราะความไมมั่นคงในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในงาน และมีอิท ธิพ ลทางออมตอผลประกอบการของกิจการ ดังนั้น การทํ าใหพ นักงานรูสึกมั่ นคงและ
ปลอดภัยจะชวยเพิ่มระดับความพึงพอใจของพนักงานใหดีขึ้น เพื่อสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรตอไป (Gill,
2008 ;Yashoglu, Karagulle, & Baran, 2013) ฉะนั้นความพึงพอใจในงานของพนักงานเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูบริหารองคกร
ทีต่ องตระหนักวาองคกรมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการใหพนักงานไดรับงานที่ทาทายและไดคาตอบแทนที่คุมคา (Robinson
& Morrison, 2000) อยางไรก็ตามพนักงานทีม่ ีความฉลาดทางอารมณจะมีทัศนคติที่ดเี ปนทุนเดิมอยูแลวทําใหมีความพึงพอใจ
ตอชีวิตและงานของตน (Ignat & Clipa, 2012) แสดงใหเห็นวาความมั่นคงทางอารมณเฉพาะบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของดวย
และการกระจายความยุติธรรมมีอิทธิพลอยางมากตอพนักงานในเรื่องของการจายคาจางที่มีการกระจายอยางยุติธรรม สงผล
ตอระดับความพึงพอใจในงานและความตั้งใจจะลาออกจากงานดวย (Tnay, Othman, Siong, & Lim, 2014) จะเห็นวาทั้ง
เอกลักษณของงาน ความหลากหลายของงาน และความตองการความสําเร็จของงานเปนตัวบงชี้ถึงแรงจูงใจที่สําคัญของความ
พึงพอใจในการทํางาน รวมถึงการมีสวนรวมของพนักงานเปนตัวพยากรณถึงระดับความพึงพอใจที่จะเกิดขึ้นในการทํางานของ
พนักงานดวย (Andrew & Sofian, 2012) ดังนั้น ความพึงพอใจในการทํางานเกี่ยวของกับความตั้ งใจในการลาออกจากงาน
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ของพนักงาน ซึ่งพนักงานเห็นวาการลาออกจากงานของพวกเขาจะทําใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางงานในปจจุบันของพวก
เขากับงานของคนอื่น ๆ และจะประเมินทางเลือกของพวกเขาโดยการลาออกจากงาน ซึ่งความพึ งพอใจในงานมีอิทธิพ ล
โดยตรงตอความตั้งใจในการลาออกจากงาน เปนที่มาของสมมุติฐานงานวิจัย คือ สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจออกในเชิงลบ
พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร (Organizational Citizenship Behavior) คื อ พฤติ ก รรมที่ มี
ลักษณะเฉพาะ ไมไดเปนสวนหนึ่งที่กําหนดไววาตองปฏิบัตติ ามเมือ่ เขามาเปนพนักงานหรือไมไดถูกกําหนดไวอยางเปนทางการ
แตพฤติกรรมเหลานี้กลับมีสวนชวยในการทํางานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปน
พฤติกรรมที่ประกอบดวยความมุงมั่นและความตระหนักไดของสมาชิกในองคกรเอง ไมไดถูกคาดหวังหรือตั้งเปาหมายโดยตรง
หรือมีระบบแรงจูงใจที่เปนทางการขององคกร โดยทั่วไปพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการจะสงเสริมการทํางานของ
องคกรซึ่งแรงจูงใจและความตระหนักคือพฤติกรรมที่ไมจําเปนตองมีบทบาทหรือหนาที่ในงานตามสายบังคับบัญชาเพราะมัน
เปนทางเลือกสวนบุคคล และไมมีบทลงโทษหากละเวนการปฏิบัติ กลาวอีกนัยหนึ่งคือพฤติกรรมนั้นเกินกวาความคาดหวัง
อยางเปนทางการของบทบาทที่เปนสมาชิกในองคกรและยังมีความสําคัญและจําเปนตอการอยูรอดขององคกร ดังนั้นการ
ปฏิบัติตอพนักงานขององคกรจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมในอนาคตของพวกเขา ซึ่งสวนใหญจะตอบสนองตอสภาพการ
ทํางานที่ดี (Athanasou & King, 2002) ซึ่งพนักงานที่มีความสัมพันธที่ดีกับองคกรมีความตั้งใจออกจากงานนอยกวาพนักงาน
ที่ ไ ม ได มี ส ว นร ว มกั บ องค ก ร พนั ก งานมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในเป า หมายขององค ก รและต อ งการบรรลุ ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสัมพันธกับความตั้งใจในการออกจากงานลดลง เมื่อ
ความผูกพันและการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานมีสูงขึ้น พนักงานมีสวนรวมอยางเต็มที่เพื่อทําใหองคกรบรรลุเปาหมายทําให
พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานและพรอมจะดํารงรักษาองคกรของพวกเขา แตหากความผูกพันและการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกรลดลง พนักงานไมมีความสนใจเปนพิเศษตอเปาหมายขององคกร อาจสงผลตอความรูสึกที่ทอแทและออกจากองคกรใน
ที่สุด (Akanbi et al. 2013) จึงเปนที่มาของสมมุติฐานงานวิจัย คือ สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
มีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงลบ
ผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) คือความสามารถของผูปฏิบัติงานในการทํางานตามความตองการของ
งานนั้นซึ่งการปฏิบัติตามความรับผิดชอบแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและความเปนจริงที่เกิดขึ้นที่เชื่อมโยงกับความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของผลลัพธการปฏิบัติงาน โดยประสิทธิภาพถูกวัดจากปจจัยตาง ๆ เชน ทักษะ การบริหารเวลา ทักษะการ
เปนผูนําและประสิทธิภาพในการประเมินผลพนักงานเปนรายบุคคล ทั้งหมดที่กลาวมาเปนเหตุผลทีม่ ีความสําคัญตอความตั้งใจ
ในการออกจากงานซึ่ งความสัมพั นธของความตั้งใจในการออกจากงานและผลการปฏิบัติ งานมีการประเมินโดยวิธีวิจัย ที่
แตกตางกัน ความสัมพันธระหวางผลประกอบการและผลการดําเนินงานตามทฤษฎี ความคาดหวัง (Expectancy Theory)
อธิบ ายวาการปฏิเสธการปฏิบั ติงานหมายถึงพนักงานไมสามารถเขาถึงหรือไดรับผลประโยชน จากงานที่ทํ าและสงผลให
พนักงานตองการออกจากงานที่ทํา (Birnbaum & Somers, 1993) ถาองคกรแสดงขอเสนอแนะเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานที่
ดีหรือพนักงานไดรับการตอบสนองในเชิงลบจากการปฏิบัติงานจะนําไปสูการออกจากองคกร เพราะถาพนักงาน ปฏิบัติงานได
ดีแตพวกเขาไมไดรับสิ่งที่พวกเขาคาดหวังอยู ทําใหพนักงานสวนใหญคิดวาจะออกจากองคกร (Allen & Griffeth 1999) และ
หากองคกรมีระบบหรือวิธีการที่สนับสนุนผูมีผลการปฏิบัติงานสูงและมีการตอบแทนเปนรางวัลสําหรับพนักงานที่เหมาะสม
สิ่งเหลานั้นจะนําไปสูการเพิ่มความพึงพอใจในงานดวยเชนกัน และพนักงานจะดํารงอยูกับองคกรตอไปซึ่งนําไปสูสมมุติฐาน
งานวิจัย คือ สมมติฐานที่ 4 ผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความตั้งใจออกในเชิงลบ
ความตั้งใจที่จะลาออก (Turnover Intentions) เปนประเด็นที่นาสนใจในแงของความผิดปกติของอัตราการ
ลาออกซึ่งความตั้งใจออกจากงานที่สูงขึ้นมีผลเกี่ยวของโดยตรงจากการจายคาทดแทนและกระทบตอการสรรหาบุคลากรใหม
นั่นคือตนทุนที่เพิ่มขึ้นขององคกร (Pizam & Thornburg, 2000; Carbery et al., 2003) และเมื่อพิจารณาถึงความตั้งใจออก
จากงานโดยสมัครใจจะพบวาสวนใหญพนักงานที่มีทักษะและความสามารถจะเปนผูที่สามารถตัดสินใจออกจากงานไดงายกวา
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บรรดาผูที่มีความสามารถดอยกวา (Tanova & Holtom, 2008) โดยปญหาความตั้งใจออกจากงานเกิดขึ้นเมื่อพนักงานไม
พอใจกับงานและองคกรของตน (Jeffrey, 2007) ซึ่งความตั้งใจที่จะลาออกพิจารณาที่ลักษณะของการออกจากงานโดยสมัคร
ใจเมื่อการแลกเปลี่ยนหรือขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางไมไดดังที่ตั้งใจหรือที่ตกลงกัน (Dess and Shaw 2001) ความ
ตั้งใจออกจากงานมีผลทั้งดานบวกและดานลบตอองคกร ซึ่งผลดานลบคือองคกรตองเสียคาใชจายในการเปลี่ยนพนักงาน
รวมถึงองคกรตองจายเงินในการสรรหาและคัดเลือก โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นยังเปนการเพิ่มความรับผิดชอบไปที่ฝายบริหาร
(Riley, 2006) แตอยางไรก็ตามเมื่อมีพนักงานที่ทํางานรวมกันในองคกรออกจากงานอาจสงผลตอประสิทธิภาพของพนักงานที่
เหลืออยูและสงผลตอไปยังประสิทธิภาพขององคกรโดยตรง (Grobler et al, 2005)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคกรกับความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจที่จะลาออก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผลการปฏิบัติงาน
และความตั้งใจที่จะลาออก
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูค วามยุติธรรมในองคกรและความตั้งใจที่จะลาออก ดําเนินงานดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดเลือกกลุมผูรับราชการตํารวจชั้นประทวนเขตภาคเหนือใน
ประเทศไทย จํานวน 17 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 300 สถานี ขอมูลจากฐานขอมูลสํานักงานตํารวจแหงชาติ (www.pdd.police.
go.th เขาถึงครั้งลาสุด ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560) ใชการสุมเลือกกลุมตัวอยางแบบไมคํานึงถึงความนาจะเปน (NonProbability)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 5 ตอน โดย
ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 3 และตอนที่ 4 เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับความคิดเห็น คือ
ตั้งแต 1 (เห็นดวยนอยที่สุด) ถึง 5 (เห็นดวยมากที่สุด)
3. การเก็ บรวบรวมข อมูล โดยการจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณี ยไปยังผูรับ ราชการตํารวจชั้น ประทวนเขต
ภาคเหนือในประเทศไทย ซึ่งจะเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม (Key performance indicator) โดยผูวิจัยไดดําเนินการ
จัดทําแบบสอบถามและจัดสงทางไปรษณียไปยังผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 300 ราย เริ่มสงแบบสอบถามวันที่ 4 สิงหาคม
2560 ระยะเวลาในการเก็บขอมูลรวม 8 สัปดาห ไดรับแบบสอบถาม กลับมาทั้งหมด 169 ฉบับ การตอบไมสมบูรณจํานวน 9
ฉบับ ดังนั้น แบบสอบถามที่มีความสมบูรณในการตอบและนําไปใชใน การวิเคราะหขอมูลไดจํานวน 160 ฉบับ อัตราการตอบ
กลับคิดเปนรอยละ 56.33 และกอนการวิเคราะหขอมูลทําการทดสอบ ความมีอคติในการตอบแบบสอบถาม (non-response
bias) พบวา แบบสอบถามที่สงกลับไมมีปญหาอคติในการตอบแบบสอบถาม (Armstrong and Overton, 1977)
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4. การวิ เคราะห ข อมู ล โดยการวิเคราะห ความถดถอยแบบกํ าลังสองน อยที่ สุด (The ordinary least square
regression analysis) เพื่อพยากรณตัวแปรที่ตองการศึกษา โดยนําเสนอขอมูลพื้นฐานของตัวแปรในรูปแบบตารางควบคูกับ
การบรรยาย และสรุปผลการดําเนินการวิจัย
5. สถิติที่ใชในการวิจัย ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแสดงถึงความสามารถที่นําแบบสอบถามไปใชในการ
วิเคราะหตอไปได โดยมีคา Cronbach Alpha ระหวาง 0.733 ถึง 0.873 รายการที่ใชในการศึกษานี้สําหรับการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Loadings) แสดงผลที่มีคาองคประกอบมากกวา 0.40 ทุกรายการที่ใชศึกษา โดยมีคาองคประกอบอยู
ระหวาง 0.573 ถึง 0.887 (Nunnally and Bernstein, 1994) สําหรับสถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพของขอมูลคือการวัดคาของ
ความแปรปรวนของคาประมาณของสัมประสิทธิ์ของพารามิเตอรที่เพิ่มขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน (Variance
inflation factors: VIF) โดยคา VIF ทั้ งหมดนอยกวา 10 แสดงให เห็นวาไมมีปญ หาในความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
(Stevens, 2002) และการวิเคราะหความสัมพันธ (Correlation analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยโดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง -0.540 ถึง 0.757 ดังนั้นการศึกษานี้ไมเกิดปญหา Multicollinearity (Hair et al., 2010)
และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานจํานวน 7 สมมติฐาน คือการวิเคราะหความถดถอยแบบกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary
Least Square Regression: OLS) ซึ่งนํามาเขียนในรูปแบบสมการของความสัมพันธ ดังตอไปนี้

ภาพที่ 2 สมการการวิจัย
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอย (results of regression analysis)
จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคกรกับความพึงพอใจในงาน

พบวามีความสัมพันธกันในเชิงบวก (β01=0.725, p<0.01) ดังนั้นผลการวิเคราะหสนับสนุนสมมติฐานที่ 1a คือ
ความยุติธรรม ในองคกรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในเชิงบวก ลําดับตอมาความสัมพันธระหวางการรับรูความ
ยุติธรรมในองคกร กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการพบวามีความสัมพันธกันในเชิงบวก (β02=0.588, p<0.01)
ดังนั้นผลการวิเคราะห สนับสนุนสมมติฐานที่ 1b คือความยุติธรรมในองคกรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
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ขององคการในเชิงบวก แตความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคกรกับผลการปฏิบัติงานพบวาไมมีความสัมพันธ
กัน (β03=0.002, p>0.1) ดังนั้นผลการวิเคราะหไมสนับสนุนสมมติฐานที่ 1c คือความยุติธรรมในองคกรไมมีความสัมพันธ
กั บ ผลการปฏิ บั ติ งาน และ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการรั บ รู ค วามยุ ติ ธ รรมในองค ก รกั บ ความตั้ ง ใจที่ จ ะลาออกพบว า มี
ความสัมพันธกันในเชิงลบ (β04=
-0.540, p<0.01) ดังนั้นผลการวิเคราะหสนับสนุนสมมุติฐานที่ 1d คือความยุติธรรม
ในองคกรมีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะลาออกในเชิงลบ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอย (Results of regression analysis)

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห ความสัม พัน ธระหวางความพึงพอใจในงานกั บความตั้งใจลาออกพบวามี
ความสัมพันธกันในเชิงลบ (β05=-0.323, p<0.01) ดังนั้นผลการวิเคราะหสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 คือความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงลบ แตความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการกับความตั้งใจ
ลาออกพบวามีความสัมพันธกับในเชิงบวก (β06=0.325, p<0.01) ดังนั้นผลการวิเคราะหไมสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 คือความ
พึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิง บวก และความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานกับความตั้งใจ
ลาออกพบวามีความสัมพันธกันในเชิงลบ (β07=-0.225, p<0.01) ดังนั้นผลการวิเคราะหสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 คือผลการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงลบ
อภิปรายผล
ผลการวิจัย พบวา การรับรูความยุติธรรมในองคกรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในเชิงบวก และการรับรู
ความยุติธรรมในองคกรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในเชิงบวก รวมถึงการรับรูความยุติธรรมใน
องคกรมีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะลาออกในเชิงลบ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยสวนใหญ โดยมองวาผลลัพธของ
ความยุติธรรมที่การรักษาความสัมพันธระหวางบุคคลดวยความเปนธรรม (Martı´nez-Tur et al., 2006) จะมีอิทธิพลตอ
แรงจูงใจพวกเขาใหพอใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ (Fulford, 2005; Nadiri & Tanova, 2010) และจะทุมเททํางานใหกับ
องคกร ซึ่งสะทอนถึงการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (Batool, 2013) จนไมมีความคิดที่จะออกจากงานหรือ
ตองการออกจากงานนอยลง (Dess and Shaw 2001) แตผลการวิจัยกลับพบวา การรับรูความยุติธรรมไมมีความสัมพันธกับ
ผลการปฏิบัติงาน อาจกลาวไดวา ผลลัพธการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปในการวัดประสิทธิภาพจะวัดจากปจจัยตาง ๆ อาทิ ทักษะ
และผลงานของพนักงานเปนรายบุคคล และผูกติดกับผลตอบแทนที่มีเกณฑที่ชัดเจนพอสมควร (Allen & Griffeth, 1999)
นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัย พบวา ความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงลบ
ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดที่กลาวถึงความพึ งพอใจในการทํ างานวามีสวนเกี่ยวของกับความตั้งใจในการลาออกจากงาน ซึ่ง
พนั ก งานจะเปรีย บเที ยบงานที่ ต นเองทํ าและประเมิ น ทางเลื อ กในการลาออกจากงาน จากความรูสึ กของตนที่ มี ต อ งาน
(Susskind et al, 2000) และจากผลงานที่ ต นทํ า ได ว า จะอยู กั บ องค ก รต อ ไปหรื อ ไม (Tanova & Holtom, 2008) แต
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พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงบวก อาจเนื่องจากในบริบทที่ทําการศึกษา
วิจั ยกับ กลุม ผูรับ ราชการตํารวจ ซึ่ง อาจมี ป ระเด็น ของศั กดิ์ศ รีของอาชี พ และการบั งคับ บั ญ ชาที่เขม งวดเขามาเกี่ย วขอ ง
(Batool, 2013)
สําหรับการดําเนินการวิจัยในอนาคต สามารถขยายประชากรและกลุมตัวอยางในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผล
อาทิ เมื่อมีพื้นที่บังคับบัญชาที่แตกตางกันเขามาเกี่ยวของการรับรูความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอยางไร และยังสามารถดําเนินการ
วิจัยในเชิงลึก โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหทราบถึงประเด็นสําคัญ และสามารถวิจัยลงถึงสาเหตุและขอมูลเชิงลึกที่เพิ่มขึ้น
อาทิ ประเด็นที่ทําไมการรับรูความยุติธรรมไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน หรือทําไมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกรมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกในเชิงบวก อันจะนําไปสูการสรางความรูที่สามารถตอบคําถามการวิจัยที่ไดคําตอบ
ในเชิงลึกยิ่งขึ้น และยังทําใหผลการวิจัยสามารถขยายผลนําไปเปนแนวทางเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนาการบริหารจัดการภายใน
องคกรตอไป
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นความสัมพันธของการรับรูความยุติธรรมในองคกรกับความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการ
เป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร ผลการปฏิ บั ติ งาน และความตั้ งใจที่ จะลาออก โดยการรับ รูค วามยุ ติ ธรรมถู ก ประเมิ น จาก
ประสบการณสวนบุคคลที่ผูที่เปนตัวแทนตอบแบบสอบถามไดรับมา และสะทอนถึงทัศนคติเมื่อเขารับรูความยุติธรรมที่ เคย
ไดรับแตกตางกันไปพบวามีความสัมพันธกับความพอใจในงาน เมื่อรับรูวามีความยุติธรรมเกิดขึ้นพวกเขาก็จะพึงพอใจในงาน
เพิ่มขึ้น ทุมเทใหกับองคกรมากขึ้น และคิดออกจากงานนอยลง แตจากผลการวิจัยครั้งนี้กลับพบวาการรับรูความยุติธรรมใน
องคกรไมมีความความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน และเมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกร และผลการปฏิบัติงาน กับความตั้งใจที่จะลาออก พบวาเมื่อผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงาน และ
มีผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือเปนไปตามที่คาดหวังของผูปฏิบัติงานจะมีความคิดที่จะออกจากงานลดลง แตกลับพบวาเมื่อวิจัยใน
บริบทของผูรับราชการตํารวจชั้นประทวนพฤติกรรมการทุมเทใหกับการทํางานที่มากขึ้นกลับทําใหผูปฏิบัติงานตองการออก
จากงานมากขึ้นดวย ซึ่งประเด็นที่ตางจากสมมติฐานเปนประเด็นที่นาสนใจในการหาคําตอบในเชิงลึกตอไป
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ศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคา
การบริการสูเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู
THE POTENTIAL OF LOGISTICS MANAGEMENT FOR COMMERCE
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*
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจ
การคาการบริการที่สามารถพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู ประชากรและกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เปนนิติบุคคลในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลําภู
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 253 คน โดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เป นแบบสอบถาม ใชโปรแกรม
สําเร็จรูปประมวลผล สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก ความถี่แ ละคารอยละ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 1) ขอมูลทั่วไปของ
ผูประกอบการธุรกิจที่ประกอบการการคาการบริการสวนใหญอยูจังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 5 – 10
ป จํานวนคนงานประจํานอยกวา 15 คน ประเภทสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนสินคาที่ผลิตจากโรงงาน แหลงการ
รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสวนใหญไดรับจากสื่อโทรทัศน/วิทยุ 2) ผลการศึกษาพบวา
ศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคาการบริการที่สามารถพัฒนาสูเศรษฐกิจสี
เขียว ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามรายจังหวัด จังหวัดอุดรธานีผูประกอบการการคาการ
บริก ารมีศัก ยภาพทางดานกิจ กรรมโลจิสติก สในภาพรวมอยูในระดับที่ดี -ดีมาก กลาวคือ ผูประกอบการธุรกิจ มีก าร
จัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ โดยมีการวางสินคาอยางเปนระเบียบในระดับที่ดีมากเปนลําดับแรก (รอยละ 60.10)
รองมาไดแก การจัดซื้อ (รอยละ 48.20) และการขนสง (รอยละ 47.20) ในขณะที่ผลศักยภาพในระดับดี ไดแก การ
พยากรณความตองการ (รอยละ 59.20) การจัดการสินคาคงคลัง (รอยละ 54.60) กระบวนการสั่งซื้อ (รอยละ 51.40)
การสื่อสารดานโลจิสติกส (รอยละ 50.90) การบรรจุภัณฑ (รอยละ 46.30) การบริการลูกคา (รอยละ 45.90) และโลจิ
สติกสยอนกลับ (รอยละ 44.00) เปนลําดับสุดทาย สําหรับจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบการ
การคาการบริก ารมีศัก ยภาพทางดานกิจกรรมโลจิสติก สในทั้ง 3 ระดับ กลาวคือผูประกอบการธุรกิจ มีก ารจัด การ
คลั ง สิ น ค าและการจัด เก็ บ โดยมี ก ารวางสิ น ค าอย างเป น ระเบี ย บ ในระดั บ ที่ ดี ม ากเป น ลํ าดั บ แรก (ร อ ยละ 62.90)
รองลงมาไดแก การจัดการสินคาคงคลัง (รอยละ54.30) และการขนสง (รอยละ 47.20) โดยศักยภาพในระดับดี ไดแก
การสื่อสารดานโลจิสติกส (รอยละ 71.40) กระบวนการสั่งซื้อ และ การบรรจุภัณฑ (รอยละ 68.60) โลจิสติกสยอนกลับ
(รอยละ65.70) การพยากรณความตองการ (รอยละ 60.00) และ การจัดซื้อ (รอยละ45.70) ตามลําดับ ในขณะที่การ
บริการลูกคา (รอยละ 51.40) มีผลศักยภาพในระดับพอใช เมื่อพิจารณาทั้ง 2 จังหวัด มี ศักยภาพดานการจัดการโลจิ
สติกสที่โดดเดน ดานกิจกรรมการจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ ที่มีโอกาสในการพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว กลาวคือ
สามารถรับและจัดเก็บสินคาไดอยางรวดเร็ว แมนยํา ลดระยะเวลาในการทํางานและจํานวนบุคลากรได โดยสามารถ
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ระบุการจัดเก็บสินคาที่มีการเคลื่อนไหวบอยไวในตําแหนงที่เหมาะสม และยังชวยปองกันความเสียหายของสินคา ลด
ปญหาสินคาสูญหาย/โจรกรรม ลดการสูญเสียจากกระบวนการโลจิสติกสที่ไมจําเปน
คําสําคัญ : ศักยภาพ การจัดการโลจิสติกส ธุรกิจการคาการบริการ เศรษฐกิจสีเขียว
Abstract
The objective of this research was to study the potential of logistics management for
commercial entrepreneurs in driving green economy in Udon Thani and Nong Bua Lamphu province.
The samples used for this study were 253 registered commercial entrepreneurs by simple random
technique. The tool used for this research was a questionnaire. Statistics used were frequency and
percentage. The results of the research were 1) General information: most of commercial
entrepreneurs in Udon Thani had run their business for 5-10 years with less than 15 employees, and
environmentally friendly products were factory made; 2) The potential of logistics management for
commercial entrepreneurs in driving green economy in Udon Thani and Nong Bua Lamphu
provinces. Classifying by provinces, Udon Thani has the overall potential of logistics activities at a
good - very good level. The best performances was warehouse and storage management, with wellorganized shelf display (60.10%). Secondly, purchases (48.20%) and transportation (47.20%). While,
the potentials at good were demand forecast (59.20% ), inventory management (54.60% ), order
processing ( 51.40% ) , logistics communication ( 50.90% ) , packaging ( 46.30% ) , customer service
(45.90% ) and the last one was reverse logistics (44.00% ). As for Nong Bua Lamphu, there were 3
levels of potential of logistics activities. The best performances was warehouse and storage
management, with well-organized shelf display ( 62. 90% ) followed by inventory management
( 54. 30% ) and transportation ( 47. 20% ) . The potential with good performance were logistics
communication (71.40% ), ordering processing and packaging (68.60% ), reverse logistics (65.70% ),
demand forecast (60.00% ) and purchasing (45.70% ). While, customer service (51.40% ) was at fair
level. Considering the two provinces, there were outstanding logistics management in warehouse
management and storage activities which had the opportunity to develop into a green economy they can receive and store goods quickly, accurately which can reduce the working time and a
number of personnel. Moreover, frequently moving items could be stored in the right place. It also
helps prevent damage to the products, reduce the problems of lost / stolen goods and reduce
losses from unnecessary logistics processes.
Keywords : potential, logistics management , entrepreneurs ,green economy

บทนํา
นั บ แต เกิ ด การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมในคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 18 และการปฏิ วั ติ เขี ย ว (The Green
Revolution) ในช วงทศวรรษที่ 6 โลกได เกิ ด การพั ฒ นาในด านต างๆ อย างไม ห ยุ ด ยั้ ง มี ก ารลงทุ น โดยใช
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ทรัพยากรของโลกเปนจํานวนมากเพื่อตอบสนองความตองการที่ไมมีสิ้นสุดของมนุษย จนละเลยการพัฒนา
แหลงทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สังคม กลายเปนปญหาใหญในปจจุบัน ทั้งปญหาสิ่งแวดลอม ความ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญพันธุของพันธุพืชและสัตวตางๆ ปญหาสังคม คุณภาพชีวิต ที่ไมได
มาตรฐาน ฯลฯ ประกอบกับวิกฤติการณดานอาหารและพลังงานที่เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2550-2551 รวมถึง
ปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
แมแตวิกฤตการณ ท างการเงิน ในหลายประเทศทั่วโลก ทํ า ให ประเทศต างๆ รวมถึงเวที การเจรจาระหวาง
ประเทศเริ่ ม หั น กลับ มาทบทวนรูป แบบและแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในอนาคต และนํ า มาสู แ นวคิ ด
“เศรษฐกิจสีเขียว” หรือ Green Economy ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งในการนําไปสูแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน ควบคูไปกับการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมดุล กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับสากลไดเริ่มขึ้นตั้งแตมีการกอตั้งองคการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Program : UNEP) ในป พ .ศ. 2516 และได เพิ่ ม ความ
เขมขนมากขึ้นภายหลังการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations
Conference on Environment and Development: UNCED) ห รื อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม สุ ด ย อ ด ข อ งโล ก
(The Earth Summit) หรือการประชุมริโอ (Rio Conference) ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร สหพันธสาธารณรัฐ
บราซิล ในป พ.ศ. 2535 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของนานาประเทศในการผลักดันรูปแบบการพัฒนา
ที่ ยั่ งยืน และเรี ย กร อ งให ป ระเทศต างๆ ให ค วามสํ าคั ญ ในการลงทุ น อุ ต สาหกรรมสี เขี ย ว เพื่ อ สรางระบบ
“เศรษฐกิจสีเขียว” เพื่อเปนกลไกในการผลักดันเศรษฐกิจของโลกใหพัฒนาไปยังทิศทางสีเขียวและยั่งยืน โดย
เชื่ อ มั่น วาเศรษฐกิ จสี เขีย วจะสามารถสรางงาน การออมเงิน และปกป องผูด อ ยโอกาส (สํ านั ก เศรษฐกิ จ
การเกษตรระหวางประเทศ, 2556, หนา 1)
สําหรับ ประเทศไทย ป จ จุบั น นํ าหลั ก Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค การ
สหประชาชาติม าปฏิ บั ติ มี การวางนโยบายยุ ท ธศาสตรช าติเพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ที่ ยั่งยื น โดยกํ าหนด
ยุ ท ธศาสตร ด า นการสร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม (Green Growth)
เพื่อเรงวางระบบการอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา
รวมทั้งยกระดับความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติ ธรรมชาติและปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่ปลอยคารบอนต่ํา และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดล อ มมากขึ้ น (สํานั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ , 2560) โดยจั ดทํ า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่สอดรับเพื่อกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและ
เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการเปนประเทศพัฒ นาแลว
ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการ
พัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร
การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต
ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒ นาปจจัยเชิงยุท ธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)
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ในป 2560 เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 มีภาพรวมขยายตัวรอยละ 3.7 โดยในดานการใชจาย มีปจจัย
สนับสนุนจากการสงออกสินคาและบริการ การใชจายภาครัฐบาล รวมทั้งการอุปโภค บริโภคภาคเอกชน มีการ
ขยายตัวตอเนื่อง และการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่การ ลงทุนภาครัฐลดลง ในดานการผลิต
สาขาเกษตรกรรม สาขาการคาสงคาปลีก สาขาโรงแรมและ ภัตตาคาร และสาขาขนสงและคมนาคมขยายตัว
สูงขึ้น ในขณะที่สาขาอุตสาหกรรมชะลอตัว สําหรับภาวะเศรษฐกิจรายภาค (สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาค, 2560)
จากสถานการณ ดังกลาวรัฐบาลจึงมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒ นาผูประกอบการ ซึ่งถือเป น
กลยุทธสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ภายใตแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) มีกรอบแนวคิดหลักในการมุงเนนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สามารถอยูรอดและเติบโตไดอยางแข็งแกรง ภายใตบริบท การแขงขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยจะตอง มีความรู มีทักษะในการประกอบธุรกิจ สามารถสรรสรางสินคา/
บริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีมูลคาสูง แขงขันไดทั้งตลาด ในประเทศและตลาดโลก เพื่อใหวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไทยกาวขึ้นเปนพลัง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไดอยางแทจริง โดยมีพันธกิจ
พัฒนาระบบนิเวศใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ SMEs ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ของ SMEs
ใหมีประสิทธิภาพ พรอมเขาสู การแขงขันอยางมืออาชีพ และ เพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
SMEs เพื่อสรางมูลคาตอบโจทยอนาคตประเทศไทย (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ. ขนาดกลางและขนาดยอม,
2560, หนา 29) และกําหนดใหมีนโยบายการพัฒนาเพิ่มมูลคาระบบหวงโซอุปทาน เพื่อพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากล และสามารถบริหารจัดการ
ตลอดทั้งหวงโซอุปทานจนถึงจุดจําหนายสินคาสูผ ูอุปโภคบริโภค สงเสริมการดําเนินการดานโลจิสติกสที่มีความ
ปลอดภั ย และเป น มิ ต รต อ สิ่งแวดล อม (กองยุท ธศาสตรก ารพั ฒ นาระบบโลจิ สติ ก ส , 2560 หน า 31) เพื่ อ
ตอบสนองการแขงขันในยุคโลกไรพรมแดน ที่นอกจากการแขงขันกันดวยความเร็วแลว ธุรกิจในปจจุบันยัง
แขงขันกันที่ความพึงพอใจของลูกคา และการพัฒนาเพื่อสรางความยั่งยืนในระยะยาว โลจิสติกสจึงถูกนํามาใช
ในธุรกิจ เปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดความสามารถในการแขงขัน และใชในการรักษาเวลาในการใหบริการ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถจะพิจารณาในรูปแบบของเวลาที่ใช การ
ให ความสําคัญ ระหวางผูขายสินคากับผูบริโภคเพื่ อใหเกิดความสมดุล เพื่อลดความบกพรองของงาน การ
ปฏิบัติงานภายใตความตองการของลูกคาแบบไมมีขอจํากัด และการทํางานอยางตอเนื่อง ความสําเร็จของ
ธุรกิจจะขึ้นกับความสามารถในการใชทรัพยากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางคุมคา
จากความสํ าคั ญ ดังกล าวในขางต น ผูวิจัย จึงสนใจศึ กษาศั กยภาพด านการจัด การโลจิ สติ กส ของ
ผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคาการบริการที่สามารถพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว ใน จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs
กลุมธุรกิจการคาการบริการที่สามารถพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งประโยชนที่จะไดรับจะสงผลใหเกิดการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน เนื่องจากธุรกิจมีตนทุนจํานวนมากที่เกิดจากกิจกรรมดานโลจิสติกส ธุรกิจจึง
ตองจัดการกิจกรรมดานโลจิสติกสตางๆใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนลง นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรม
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ดานโลจิสติกสมีบทบาททําใหลดตนทุนแลว ธุรกิจตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมควบคูไปกับตนทุนและประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดการสมดุลและการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประเภทของการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คื อ ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ SMEs ที่ เป น นิ ติ บุ ค คลในจั ง หวั ด อุ ด รธานี และจั ง หวั ด
หนองบัวลําภู จํานวนประชากร 5,638 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2559) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ดวยสูตรของ Taro Yamane ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 วิธีการสุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบงาย
โดยการจับฉลากจากรายชื่อของผูประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุดรธานีและหนองบัวลําภู โดยผูวิจัยไดรับ
ขอมูลตอบกลับจากกลุมตัวอยางจํานวน 253 คน
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยางของผูประกอบการ SMEs กลุมการคาการบริการ
จังหวัด
อุดรธานี
หนองบัวลําภู
รวม

จํานวนประชากร (คน)
4,881
757
5,638

กลุมตัวอยาง (คน)
218
35
253

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2559)
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เป น แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ สรางขึ้ น มาเพื่ อสอดคล องกับ วัต ถุป ระสงคในการศึก ษา
แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ชื่อธุรกิจจังหวัด ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ จํานวน
ทุนในการดําเนินงาน จํานวนคนงานประจํา ประเภทสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในธุรกิจ การรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจากแหลงใดมากที่สุด
ตอนที่ 2 แบบสํารวจศักยภาพของธุรกิจดานกิจกรรมโลจิสติกส ปจจัยที่นํามาประเมินไดแก
กิจกรรมทางดานโลจิสติกสที่เกี่ยวของกับลักษณะของธุรกิจการคาจํานวน 10 กิจกรรม (สํานักโลจิสติกส ,
2556, หนา 4) โดยการวิเคราะหขอมูลศักยภาพทางการบริหารจัดการของผูประกอบการธุรกิจ โดยมีวิธีการวัด
ศักยภาพกิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs ดังนี้ ระดับที่หนึ่ง ซึ่งหมายความวาธุรกิจมีรูปแบบการ
ดําเนินกิจการดานโลจิสติกสแบบไมเปนทางการ ถึงแมจะพบสภาพปญหาแตสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
ระดับที่สอง ซึ่งหมายความไดวาธุรกิจใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานโลจิสติกส แตไมมีรูปแบบที่เปน
ทางการหรือมีการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนครั้งคราว ระดับที่สาม หมายความวาธุรกิจมีการดําเนินกิจกรรม
ที่เนนทางดานการบริหารจัดการ ดานโลจิสติกสที่ชัดเจนและสม่ําเสมอ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการรวบรมขอมูลในครั้งนี้ไดแก การตรวจสอบความ
ตรงทางดานเนื้อหา (Content validity) จากนักวิชาการทางดานการจัดการโลจิสติกส จํานวน 1 ทาน
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
1). โดยการประสานงานและขอเขาพบผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2560
2). ฝกผูชวยผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยชี้แจงประเด็นคําถามและวิธีการในการเก็บ
ขอมูล
3). ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive analysis) คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามตรวจสอบ
ความถูกตอง และนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผล โดยแบงการวิเคราะหขอมูล ออกเปน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของผูประกอบการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คาความถี่และ
คารอยละ
ตอนที่ 2 แบบสํ ารวจศั ก ยภาพของธุ ร กิ จ ด า นโลจิ ส ติ ก ส ป จ จั ย ที่ นํ า มาประเมิ น ได แ ก กิ จ กรรม
โลจิสติกส 10 กิจกรรม คือ การสื่อสารดานโลจิสติกส กระบวนการสั่งซื้อ การบริการลูกคา การพยากรณความ
ตอ งการ การจัด ซื้อ การจัด การสิ น คาคงคลัง การจั ด การคลังสิ น คาและการจั ดเก็ บ การขนส ง โลจิ สติ ก ส
ยอนกลับ และบรรจุภัณฑ สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คาความถี่และคารอยละ
ทั้งนี้โดยมีเกณฑการวัดศักยภาพกิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs ซึ่งอางอิงตามเกณฑ
การประเมินการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ตราสัญลักษณ G สีทอง ระดับดี
มาก ตราสัญลักษณ G สีเงิน ระดับดี และตราสัญลักษณ G สีทองแดง (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2560)
โดยผูทําการวิจัยไดทําการเสนอการสํารวจศักยภาพการดําเนินธุรกิจระดับที่หนึ่ง หมายถึง ศักยภาพการดําเนิน
ธุรกิจในระดับพอใช ซึ่งหมายความวาธุรกิจมีรูปแบบการดําเนินกิจการดานโลจิสติกสแบบไมเปนทางการ
ถึงแมจะพบสภาพปญหาแตสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได ระดับที่สอง หมายถึง ศักยภาพการดําเนินธุรกิจใน
ระดับดี ซึ่งหมายความไดวาธุรกิจใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานโลจิสติกส แตไมมีรูปแบบที่เปน
ทางการหรือมีการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนครั้งคราว ระดับที่สาม หมายถึง ศักยภาพการดําเนินธุรกิจใน
ระดั บ ดี ม าก ห ม าย ค วาม ว าธุ รกิ จ มี ก ารดํ าเนิ น กิ จ ก รรม ที่ เน น ท างด าน ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
ดานโลจิสติกสที่ชัดเจนและสม่ําเสมอ
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
ผูประกอบการธุรกิจที่ประกอบการการคาการบริการสวนใหญอยูจังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาการ
ดําเนินธุรกิจ 5 – 10 ป จํานวนคนงานประจํานอยกวา 15 คน ประเภทสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปน
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สินคาที่ผลิตจากโรงงาน และแหลงการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสวนใหญไดรับ
จากสื่อโทรทัศน/วิทยุ
2. ข อ มู ล ผลการสํ า รวจศั ก ยภาพของธุ ร กิ จ ด า นโลจิ ส ติ ก ส พบว า มี ผ ลการประเมิ น ศั ก ยภาพด า น
โลจิสติกส ปรากฎดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความถีแ่ ละคารอยละของศักยภาพของธุรกิจดานกิจกรรมโลจิสติกส
ปจจัยการสํารวจ

พอใช

1. การสื่อสารดานโลจิสติกส : มีการชี้แจง
ขั้นตอนการซื้อขายสินคาใหลูกคาทราบ

6.90
(15)
2.80
(6)
7.80
(17)

2. กระบวนการสั่งซื้อ : มีการตรวจเช็ค
สต็อกสินคากอนรับคําสั่งซื้อจากลูกคา
3. การบริการลูกคา : มีการติดตามสินคา
ระหวางการจัดการสง
4. การพยากรณความตองการ : มีการ
คาดการณความตองการซื้อในสินคาของ
ลูกคา
5. การจัดซื้อ : มีการคัดเลือกคูคาที่มี
คุณภาพ
6. การจัดการสินคาคงคลัง : มีการจัดการ
พื้นที่ในการจัดเก็บสินคา เพื่อความสะดวก
ในการคนหา
7. การจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ :
มีการจัดวางสินคาอยางเปนระเบียบ
8. การขนสง : มีการวางแผนการขนสง
สินคาเพื่อลดตนทุนการขนสง
9. โลจิสติกสยอ นกลับ : มีการแกไข
ปญหาที่เกิดจากความผิดพลาดในขนสง
10. การบรรจุภัณฑ : มีการใชหีบหอที่
งายและสะดวกตอการขนสง

เกณฑพิจารณารอยละ (ความถี่)
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี
ดีมาก
จังหวัดอุดรธานี n=218
จังหวัดหนองบัวลําภู n=35
50.90
42.20
17.20
71.40
11.40
(111)
(92)
(6)
(25)
(4)
51.40
45.90
17.10
68.60
14.30
(112)
(100)
(6)
(24)
(5)
45.90
46.30
51.40
31.40
17.10
(100)
(101)
(18)
(11)
(6)

10.10
(22)

59.20
(129)

30.70
(67)

40.00
(14)

60.00
(21)

0
(0)

18.30
(40)

33.50
(73)

48.20
(105)

45.70
(16)

45.70
(16)

8.60
(3)

6.40
(14)

54.60
(119)

39.00
(85)

0
(0)

45.70
(16)

54.30
(19)

4.60
(10)
11.50
(25)
12.90
(28)
10.60
(23)

35.30
(77)
41.30
(90)
44.00
(96)
46.30
(101)

60.10
(131)
47.20
(103)
43.10
(94)
43.10
(94)

37.10
(13)
40.00
(14)
65.70
(23)
68.60
(24)

62.90
(22)
42.90
(15)
25.70
(9)
11.40
(4)

0 (0)
17.10
(6)
8.60
(3)
20.00
(7)

จากตารางที่ 2 แสดงคาความถี่แ ละคารอยละของศักยภาพของธุรกิจดานกิจ กรรมโลจิสติกส ผลการวิจัย
จําแนกตามรายจังหวัดพบวา จังหวัดอุดรธานีผูประกอบการการคาการบริการมีศักยภาพทางดานกิจกรรมโลจิสติกสใน
ภาพรวมอยูในระดับที่ดี-ดีมาก กลาวคือ ผูประกอบการธุรกิจมีการจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ โดยมีการวางสินคา
อยางเปนระเบียบในระดับที่ดีมากเปนลําดับแรก (รอยละ 60.10) รองมาไดแ ก การจัดซื้อ (รอยละ 48.20) และการ
ขนสง (รอยละ 47.20) ในขณะที่ผลศักยภาพในระดับดี ไดแก การพยากรณความตองการ (รอยละ 59.20) การจัดการ
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สินคาคงคลัง (รอยละ 54.60) กระบวนการสั่งซื้อ (รอยละ 51.40) การสื่อสารดานโลจิสติกส (รอยละ 50.90) การบรรจุ
ภัณ ฑ (รอยละ 46.30) การบริการลูก คา (รอยละ 45.90) ในขณะที่โลจิสติก สยอนกลับ (รอยละ 44.00) เปนลําดับ
สุดทาย สําหรับจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการการคาการบริการมีศักยภาพทางดานกิจกรรมโล
จิสติกสในทั้ง 3 ระดับ กลาวคือผูประกอบการธุรกิจมีการจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บโดยมีการวางสินคาอยางเปน
ระเบียบ ในระดับที่ดีมากเปนลําดับแรก (รอยละ 62.90) รองลงมาไดแก การจัดการสินคาคงคลัง (รอยละ54.30) และ
การขนสง (รอยละ 47.20) โดยศักยภาพในระดับดี ไดแก การสื่อสารดานโลจิสติกส (รอยละ 71.40) กระบวนการสั่งซื้อ
และ การบรรจุภัณฑ (รอยละ 68.60) โลจิสติกสยอนกลับ (รอยละ65.70) การพยากรณความตองการ (รอยละ 60.00)
และ การจัดซื้อ (รอยละ45.70) ตามลําดับ ในขณะที่การบริการลูกคา (รอยละ 51.40) มีผลศักยภาพในระดับพอใช
อภิปรายผล
ผลการศึกษาศัก ยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคาการบริการสู
เศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของ
ผูประกอบการธุรกิจที่ประกอบการการคาการบริการสวนใหญอยูจังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ
5 – 10 ป จํานวนคนงานประจํานอยกวา 15 คน ประเภทสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนสินคาที่ผลิตจากโรงงาน
แหลงการรับรูขอมลขาวสารเกี่ยวกับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสวนใหญไดรับจากสื่อโทรทัศน/วิทยุ
ผลการศึกษาพบวาศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคาการบริการ
สูเศรษฐกิจ สีเขียวในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบั วลําภู ในภาพรวมศัก ยภาพดานการจัดการโลจิสติก ส 10
กิจกรรม เมื่อพิจารณาทั้ง 2 จังหวัด มีศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกส ในระดับดีมาก ลําดับแรก คือกิจกรรมการ
จัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ โดยมีการจัดวางสินคาอยางเปนระเบียบสามารถสะทอนใหเห็นภาพอยางชัดเจนวา มี
โอกาสในการพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว กลาวคือ สามารถรับและจัดเก็บสินคาไดอยางรวดเร็ว แมนยํา ลดระยะเวลาใน
การทํางานและจํานวนบุคลากรได โดยสามารถระบุการจัดเก็ บสินคาที่มีการเคลื่อนไหวบอยไวในตําแหนงที่เหมาะสม
และยังชวยป องกัน ความเสีย หายของสิน คา อีก ทั้งยั งชวยเรื่องความปลอดภั ย ของสินคา ลดปญ หาสินคาสูญ หาย/
โจรกรรม ลดการสูญเสียจากกระบวนการโลจิสติกสที่ไมจําเปน ซึ่งสอดคลองกับ สลิลาทิพย ทิพยไกรศร (สลิลาทิพย
ทิพยไกรศร, 2553) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกสกับการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการไทย
พบวา การบริหารจัดการดานโลจิสติกสเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหผูประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันไดเพิ่มสูงขึ้น โดยวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนรวมและสามารถตอบสนองความตองการที่ไมคงที่ของลูกคาได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะหวา ในปจจุบันธุรกิจของเราแขงขันในระดับใดของตลาด คือเปนผูผลิตสินคา ผูนําดาน
ราคา ผูนําดานบริการ หรือผูนําดานราคาและบริการ หลังจากวิเคราะห จึงวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมหลัก
ดานโลจิสติกส ไดแกการบริการลูกคากระบวนการ สั่งซื้อสินคา การพยากรณความตองการสินคา การจัดซื้อ การจัดการ
สินคาคงคลัง การขนสง การบริหารคลังสินคา การจัดการโลจิสติกสยอนกลับ การสนับสนุนดานอะไหลและบริการ การ
เลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินคา การขนถายวัตถุดิบ การบรรจุภัณฑและการติดตอ สื่อสารทางดานโลจิสติกสซึ่งหากมี
การวางแผนดําเนินการและควบคุมกิจกรรมดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพก็จะชวยใหผูประกอบการมีศักยภาพในการ
แขงขันเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังไดสอดคลองกับผลงานวิจัยนลินรัตน จันทรนอย และนาถรพี ชัยมงคล (นลินรัตน
จัน ทร น อ ย และนาถรพี ชั ย มงคล, 2560) ได ศึ ก ษาการจั ด การห วงโซ อุ ป ทานเชิ ง สิ่ ง แวดล อ มกั บ ประสิ ท ธิผ ลการ
ดําเนินงานของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการวิจัยครั้งนี้มี
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วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการหวงโซอุปทานเชิงสิ่งแวดลอมกับประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความสัมพันธ
ระหวางการจัดการหวงโซอุปทานเชิงสิ่งแวดลอมกับประสิทธิผลของการดําเนินงานผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยมีขอบเขตดานประชากรไดแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กลุมตัวอยางคือผูประกอบการจํานวน 200 ราย เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
ขอมูลแบบ Panel data ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05ผลการศึกษาพบวา ผลประกอบการมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลในการดําเนินงานทั้งการลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิต บุคลากรหรือจํานวนการจางงาน
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการดําเนินงานในการเพิ่มผลผลิต การจัดการโลจิสติกสเชิงสิ่งแวดลอม
(Green logistics) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับประสิทธิผลการดําเนินงานในการลดตนทุน และเงินลงทุนมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับประสิทธิผลการดําเนินงานในการเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวา
ผูประกอบการที่ใชการจัดการโลจิสติกสเชิงสิ่งแวดลอมสามารถลดตนทุนการดําเนินงานลงได 161,164 บาท อยางไรก็
ตามจังหวัดหนองบัวลําภูมีศักยภาพดานกิจกรรมโลจิสติกสดานการการบริการลูกคา ในระดับพอใช โดยไมมีการติดตาม
สินคาระหวางการสง ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฏี ทั้งนี้อาจเปนเพราะในธุรกิจกิจการคาปลีก ที่มีขนาดยอมไม
เกิน 15 คน การติดตามสินคาระหวางการสงธุรกิจอาจจะเปนมองเรื่องตนทุนการดําเนินงาน (Operation cost) ที่
เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการแขงขัน การจัดการโลจิสติกส จึงถือวาเปนเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการ
เพิ่มศักยภาพดานการแขงขันไดเปนอยางดี ผูประกอบการ SMEs จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงธุรกิจของตนเองเพื่อพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียวตอไปในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
ในป จ จุบั น กระแสการทํ าธุรกิจ แบบเปน มิต รกับ สิ่งแวดลอ มกํ าลั งเป นที่ นิ ย มเป นอยางมาก ไมวาจะด วย
สภาพแวดลอมที่บังคับ (ทรัพยากรที่หมดไป และกระแสสังคมจากผูบริโภค) ทําใหหลายธุรกิจเลี่ยงไมไดที่จะตองหันมา
ใหความสําคัญกับการประกอบการธุรกิจการคาสูเศรษฐกิจสีเขียว กิจกรรมโลจิสติกส ถือเปนกระบวนการในการดําเนิน
ธุรกิจที่มีจุดเริ่มตั้งแตกิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดทายเมื่อสินคาและบริการถึงมือลูกคา การจัดการดานโลจิสติกสมี
กิจกรรมที่ตองดําเนินการหลายกิจกรรมที่ธุรกิจตองใหความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมดานโลจิ สติก สจะ
สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินธุรกิจ เพิ่มความสามารถทางการแขงขัน ธุรกิจมีตนทุนจํานวนมาก
ที่เกิดจากกิจกรรมดานโลจิสติกส ธุรกิจจึงตองจัดการกิจกรรมดานโลจิสติกสตางๆใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนลง
นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมดานโลจิสติกสมีบทบาททําใหลดตนทุนแลว ธุรกิจตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมควบคูไปกับ
ตนทุนและประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดการสมดุล เพื่อลดความบกพรองของงาน การปฏิบัติงานภายใตความตองการของ
ลูกคาแบบไมมีขอจํากัด และการทํางานอยางตอเนื่อง ความสําเร็จของธุรกิจจะขึ้นกับความสามารถในการใชทรัพยากร
เพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางคุมคา สงผลตอเนื่องไปยังภาพลักษณและขีดความสามารถทางการแขงขันที่เพิ่มขึ้น เปนการ
พัฒนาเพื่อสรางความยั่งยืนในระยะยาวตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปโดยควรให ค วามสํ า คั ญ และตระหนั ก ในรายละเอี ย ดของกลยุ ท ธ ด า นโลจิ ส ติ ก ส
ที่เกี่ยวของกับการวางแผน การดําเนินการ การควบคุมการทํางานขององคกร รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของ ใหมีการเคลื่อนยาย จัดเก็บ รวบรวม กระจายสินคา และทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับความตองการและ
ความพึงพอใจของลูกคา เพื่อสนับสนุนกลยุทธธุรกิจภาพรวมขององคกร
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม และดานประสบการณ ลักษณะนวัตกรรม
ดานความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ความสลับซับซอน ความเขากันได การสังเกตเห็นได และการทดลองไดที่สงผลตอการรับรูความ
งาย และการรับรูความมีประโยชนของระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY และเพื่ อศึก ษาการรับรูความงาย และการรับรูความมี
ประโยชนที่สงผลตอความตั้งใจใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากผูใช
ระบบ SAMSUNG PAY ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ การแจกแจงความถี่
การหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง อายุ
21-30 ป สภานภาพสมรส/แตงงาน/อยูกินรวมกัน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดอยูในชวง 15,001 - 30,000 บาท และประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรู
ความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY และมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความงายในการใชงานระบบ SAMSUNG PAY ลักษณะ
นวัตกรรมดานการสังเกตเห็นไดมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY การรับรูความงายในการใช
งาน และการรับรูความมีประโยชน แตละปจจัยมีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจใชระบบ SAMSUNG PAY ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05

คําสําคัญ : ระบบชําระเงิน คุณลักษณะนวัตกรรม การรับรูความงาย ความมีประโยชน ความตั้งใจใชระบบ
Abstract
The study aimed to study consumer’s innovativeness and mobile payment experiences, the innovation
attributes of relative advantage, complexity, compatibility, observability and trialability that affected perceived
ease of use and perceived usefulness of SAMSUNG Pay payment system, and to study perceived ease of use and
perceived usefulness of the system factors that affected the intention to use SAMSUNG PAY payment system by
using the questionnaire as the tool to collect data from the sample group of 400 Bangkok consumers.Statistics
used for data analysis were percentage, frequency, standard deviation and linear model of multiple regression
analyses. The results indicated that the majority of respondents were females with 21-30 years of age, married or
living together with their partners, Bachelor’s degree holders, employees with monthly personal income ranged
15,001 - 30,000 baht. The results of hypothesis test showed that mobile payment experiences had a positive
influence on both perceived usefulness and perceived ease of use. The innovation attributes of observability
influenced positively on perceived usefulness. Both the perceived ease of use and perceived usefulness had
positive effects to the intention to use of SAMSUNG PAY payment system at .05 significant level.
keywords : payment system, innovation attributes, perceived ease of use, perceived usefulness, intention to use
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บทนํา
ในโลกยุคปจจุบัน การซื้อสินคา หรือบริการจากรานคาดวยการชําระเงินผานบัตรเครดิตที่ใหบริการโดยธนาคารนัน้
ถือเปนเรื่องปกติที่พบเห็นไดงาย และเปนวิธีการชําระเงินที่คอนขางงาย รวดเร็ว และสามารถเชื่อถือได ซึ่งในป พ.ศ. 2559 นั้น
ประเทศไทยมีมลู คาการใชบัตรเครดิตตลอดทั้งปสูงถึง 1.19 ลานลานบาท (สิกขวัณณ โชติประดิษฐ, 2560) และมีจํานวน
บัตรดิตในระบบสูงถึง 23.06 ลานใบ (ศูนยวิจัยกสิกร, 2560)
รูปแบบการชําระเงินผานบัตรดิตเดิมนั้นผูใชบัตรเครดิตจําเปนที่จะตองมีบัตรเครดิตตัวจริงเพื่อใชในการยืนยันในการ
ชําระคาสินคา ผานเครื่องอานบัตรเครดิต (Electronic Data Capture : EDC) จากผูรับบริการชําระสินคา แตปจจุบันนั้น
เทคโนโลยีมีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว หลายธุรกิจคิดคนเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถเปนสื่อกลางในการชําระ
เงินแทนบัตรเครดิตได ไมวาจะเปน บัตรเครดิตเสมือน (Virtual Credit Card) กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Wallet) และ
อื่นๆ (Growth Bee, 2560)
อยางไรก็ตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหลานีย้ ังไมสามารถเขามาแทนที่บัตรเครดิตทีม่ ีอยูในปจจุบันไดเนื่องจาก
ขอจํากัดตางๆ ไมวาจะเปนในเรื่องของ ความปลอดภัย ความงายในการใชงาน หรือการรองรับเทคโนโลยีจากรานคา และอื่นๆ
ทําใหไมสามารถเขามาทดแทนการใชบัตรเครดิตในรูปแบบเดิมไดประเมินจากสถิติการใชสื่อกลางอื่นๆ ที่ไมใชเงินสดในการซื้อ
สินคา และบริการในประเทศไทย พ.ศ. 2559 พบวา 33.5 เปอรเซ็นตชําระเงินผานบัตรเครดิต และมีเพียง 12.3 เปอรเซนตที่
ชําระดวยกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีอื่นๆ (Nuttaputch, 2560)
ระบบ SAMSUNG PAY คือระบบชําระเงินที่สามารถเก็บขอมูลบัตรเครดิต ในการซื้อสินคา และบริการ โดยใช
สมารทโฟนดังกลาวแทนบัตรเครดิต ซึ่งระบบ SAMSUNG PAY นั้นจะสงขอมูลบัตรเครดิตดวยการจําลองคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ไปยังเครื่องอานบัตรเครดิตเพื่ออานขอมูลบัตรเครดิตผานสมารทโฟนแทน จึงสงผลใหระบบ SAMSUNG PAY นั้นสามารถใช
งานไดกับเครื่องอานบัตรเครดิตไดทันที (กิตตินันท นาคทอง, 2557) จึงเปนที่คาดการณวาระบบ SAMSUNG PAY จะมีโอกาส
แพรหลายในอนาคตอันใกล
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) Rogers (1995)
สรุปวา
การที่สังคมมนุษยจะมีนวัตกรรมใดในสังคมนั้น
จะตองผานกระบวนการปฏิสมั พันธระหวางผูประดิษฐกับผูใช
(Interactive innovator and user) และขึ้นอยูกับคุณสมบัตติ างๆ ของนวัตกรรม ในขณะเดียวกันการรับและใชนวัตกรรม
ของผูบริโภคสวนหนึ่งมาจากปจจัยลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม (Thiangtam, 2017) จึงเกิดคําถามนําในการวิจัยครั้ง
นี้คือ ทฤษฎีนวัตกรรมและปจจัยภายในของผูบริโภคดานความมีนวัตกรรม สามารถอธิบายความตั้งใจใชงานระบบการชําระ
เงิน Samsung Pay ไดหรือไม อยางไร ดังนั้น การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการรับรูความงาย ความมีประโยชน และความ
ตั้งใจใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY จะเปนขอมูลที่ประโยชนตอผูพัฒนาระบบ SAMSUNG PAY และผูใหบริการราย
อื่นๆ เพื่อนําขอมูลไปประยุกต ปรับปรุงและพัฒนาการบริการใหมีศกั ยภาพที่มากขึ้น เพื่อสรางสรรคนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหมๆ ในรูปแบบที่เหมาะสมในอนาคตตอไป จึงเปนที่มาของการวิจยั นี้
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการรับรูความมีประโยชน และการรับรูความงายในการใชงานระบบการชําระเงิน
SAMSUNG PAY อันไดแก ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม และดานประสบการณ ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ความสลับซับซอน ความเขากันไดกับผูใช การสังเกตเห็นได และการทดลองได
2. เพื่อศึกษาปจจัยทีส่ งผลตอความตัง้ ใจใชระบบ SAMSUNG PAY ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อันไดแก การ
รับรูความมีประโยชน และการรับรูความงายในการใชงาน
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การรั บ รู ค วามง า ย ความมี ป ระโยชน และความตั้ ง ใจใช ร ะบบการชํ า ระเงิ น
SAMSUNG PAY ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
ขอบเขตดานประชากร และกลุม ตัวอยาง
กลุมประชากรคือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ใชงานระบบ SAMSUNG PAY กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ไดจาก
การสุมผูใชในกรุงเทพมหานครแบบความสะดวก
ขอบเขตดานเนื้อหา
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตนคือ ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน ลักษณะ
นวัตกรรมดานความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ลักษณะนวัตกรรมดานความสลับซับซอน ลักษณะนวัตกรรมดานความเขากันได
กับผูใช ลักษณะนวัตกรรมดานการสังเกตเห็นได และลักษณะนวัตกรรมดานการทดลองได ตัวแปรตามคือ การรับรูค วามมี
ประโยชนและการรับรูค วามงายในการใชงานระบบ และความตั้งใจใชระบบ SAMSUNG PAY
ขอบเขตดานชวงเวลาที่ศึกษา การวิจัยนี้เก็บขอมูลในชวงเดือนธันวาคม พศ. 2560 – มกราคม พ.ศ. 2561
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยทบทวนงานวิชาการที่เกี่ยวของและเลือกใชทฤษฎีรวมการรับและใชเทคโนโลยี (Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology: UTAUT) ของ Venkatesh et al. (2003) และแนวความคิดเรื่องคุณสมบัติที่มผี ล
ตอการรับนวัตกรรมภายใตทฤษฎีการเผยแพรนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ของ Roger (1995) มาพัฒนาเปฯกรอบ
แนวความคิดในการวิจยั นี้ไดดังนี้
Innovativeness

M-Payment
Experience

Perceived Usefulness

Relative
Advantage

Intention to use

Complexity

Compatibility

Perceived Ease of use

Observability

Trialability

ประชากรที่ใชในการวิจัย และขนาดของกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY เนื่องจากไม
ทราบจํานวนประชากร ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Yamane', 1973)
กําหนดประชากรตั้งแต 100,000 ถึงอนันต (Infinite) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนของผลวิจัย +/- รอยละ 5 ทีร่ ะดับความ
เชื่อมั่น 95% ไดเทากับ 383 คน แตเพื่อใหสะดวกตอการกระจายการสุม เลือกกลุมตัวอยางจึงกําหนดขนาดตัวอยางเทากับ
400 คน
การเลือกตัวอยาง
ตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดกําหนดการเลือกตัวอยางดวยวิธแี บบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability
Sampling) โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางดวยเทคนิควิธีอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) ดวยการเลือกแจก
แบบสอบถามใหกับลูกคาที่ใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY
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สถิติ และการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยนี้ใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) สําหรับการอธิบายผล ตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ อาชีพ ซึ่งเปนขอมูลที่ใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติ และ ตัว
แปรดานระดับความคิดเห็น ไดแก ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม ลักษณะบุคคลดานประสบการณการชําระเงินผาน
โทรศัพทมือถือ ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ความสลับซับซอน ความเขากันไดกับผูใช การสังเกตเห็นได การทดลองได
การรับรูค วามมีประโยชน การรับรูความงายในการใชงาน และความตั้งใจที่จะใช ซึ่งเปนขอมูลที่ใชมาตรวัดแบบอันตรภาคและ
ใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหผลเพื่อทดสอบความมีอิทธิพลหรือการสงตอกันระหวางตัวแปร
ไดแก ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม ลักษณะบุคคลดานประสบการณการชําระเงินผานโทรศัพทมือถือ ความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ ความสลับซับซอน ความเขากันไดกับผูใช การสังเกตเห็นได การทดลองได การรับรูความมีประโยชน การรับรู
ความงายในการใชงาน และความตั้งใจที่จะใชของผูใชระบบ SAMSUNG PAY โดยใชสถิติ การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression)
การทดสอบความตรง (Validity)
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และขอความรวมมือ
จากผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจความตรงของเนื้อหาโดยนํานิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
รวมถึงโครงสรางในการสรางขอคําถามใหกับผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา หลังจากนั้นผูวิจยั ไดนาํ ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
มาคํานวณหาความตรงของเนื้อหา ซึ่งสามารถคํานวณไดจากความสอดคลองระหวางประเด็นที่ตองการวัดกับขอคําถามทีส่ ราง
ขึ้น เรียกวา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม และวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการ
ตรวจสอบขอคําถามทุกขอมีคะแนน 0.6 - 1.0 ผานเกณฑทุกขอ
การทดสอบความเที่ยง (Reliability)
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และผูเ ชี่ยวชาญไปทําการทดสอบความเที่ยง
โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คาสัมประสิทธิ์แอลฟาฯ
ของคําถามทุกสวนมีคาในระดับ .70 ขึ้นไป ทุกสวนผานเกณฑทั้งหมดดังนี้
สวนของคําถาม
คาสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟา
(Cronbach’s Alpha Coefficient)
กลุมทดลอง (n=30)
ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม (Innovativeness)
.700
ลักษณะบุคคลดานประสบการณการชําระเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile
.729
Payment Experiences)
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Relative Advantage)
.779
ความสลับซับซอน (Complexity)
.782
ความเขากันไดกับผูใช (Compatibility)
.725
การสังเกตุเห็นได (Observability)
.752
การทดลองได (Trialability)
.723
การรับรูค วามมีประโยชน (Perceived Usefulness)
.705
การรับรูค วามงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use)
.870
ความตั้งใจที่จะใช (Intention To Use)
.895
คาความเชื่อมั่นรวม
.742
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บทสรุป
ผลจากการศึกษาขอมูลทั่วไปจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยใชสถิตเิ ชิงพรรณา
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
จํานวน
รอยละ
1. เพศ
ชาย
155
38.80
หญิง
245
61.20
รวม
400
100.00
2. อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
19
4.80
21-30 ป
221
55.10
31-40 ป
109
27.30
41-50 ป
34
8.50
51-60 ป
11
2.80
61 ปขึ้นไป
6
1.50
รวม
400
100.0
3. สถานภาพ
โสด
167
41.60
สมรส/แตงงาน/อยูกิน-อยูรวมกัน
207
51.60
อื่นๆ (อยาราง/หมาย/แยกทาง/แยกกันอยู)
27
6.80
4. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่าํ กวา
7
1.80
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
14
3.50
อนุปริญญา/ปวส.
109
27.10
ปริญญาตรี
239
59.90
ปริญญาโท
28
7.00
ปริญญาเอก
3
0.80
รวม
400
100.00
5. รายไดตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท
28
7.00
15,001 - 30,000 บาท
276
68.90
30,001 - 50,000 บาท
75
18.80
50,000 - 100,000 บาท
12
3.00
100,001 บาทขึ้นไป
9
2.30
รวม
400
100.00
6. อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
132
32.80
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ตัวแปร/ตัวชี้วัด
พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
รับจาง
วิชาชีพอิสระ/เจาของกิจการ/คาขาย
ขาราชการบํานาญ/เกษียณอายุ/พอบาน/แมบาน/อยูระหวาง
รองาน
อื่นๆ
รวม

จํานวน
165
19
31
40

รอยละ
41.40
4.80
7.80
10.00

11
2
400

2.80
0.50
100.00

ผลจากการศึกษาขอมูลทั่วไปจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยใชสถิติเชิงพรรณาจากกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 400 คนที่ตอบแบบสอบถามรอยละ 38.80 เปนเพศชาย จํานวน 155 คน และรอยละ 61.20 เปนเพศหญิง จํานวน
245 คน
จากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามนั้นมีอายุ 21-30 ป เปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.10 จํานวน 221
คน รองลงมามีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 27.30 จํานวน 109 คน อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 8.50 จํานวน 34 คน อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป คิดเปนรอยละ 4.80 จํานวน 19 คน อายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 2.80 จํานวน 11 คน และอายุ 61
ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.50 จํานวน 6 คน
ดานสถานภาพนั้นพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมสี ถานภาพสมรส/แตงงาน/อยูกิน-อยูรวมกัน
คิดเปนรอยละ 51.60 จํานวน 207 คน โสด คิดเปนรอยละ 41.60 จํานวน 167 คน และ อื่นๆ (อยาราง/หมาย/แยกทาง/
แยกกันอยู) คิดเปนรอยละ 6.80 จํานวน 27 คน
ดานระดับการศึกษานั้นพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมรี ะดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 59.90 จํานวน 239 คน อนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 27.10 จํานวน 109 คน ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 7.00
จํานวน 28 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 3.50 จํานวน 14 คน มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา คิดเปนรอย
ละ 1.80 จํานวน 7 คน และปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 0.80 จํานวน 3 คน
ดานรายไดตอเดือนพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับรายไดตอเดือนอยูที่ 15,001 - 30,000
บาท คิดเปนรอยละ 68.90 จํานวน 276 คน รองลงมาคือในระดับรายไดตอเดือน 30,001 - 50,000 บาท คิดเปนรอยละ
18.80 จํานวน 75 คน รายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.00 จํานวน 28 คน รายไดตอเดือน
50,000 - 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.00 จํานวน 12 คน และรายไดตอเดือน 100,000 บาทขึ้นไป รอยละ 2.30 จํานวน
9 คน
ดานอาชีพพบวา กลุมตัวอยางทีต่ อบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน คิดเปน
รอยละ 41.40 จํานวน 165 คน รองลงมาคือรับราชการ/พนักงานรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 32.80 จํานวน 132 คน
วิชาชีพอิสระ/เจาของกิจการ/คาขาย คิดเปนรอยละ 10.00 จํานวน 40 คน รับจาง คิดเปนรอยละ 7.80 จํานวน 31 คน
นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 4.80 จํานวน 19 คน ขาราชการบํานาญ/เกษียญอายุ/พอบาน/แมบาน/อยูร ะหวางรองาน
คิดเปนรอยละ 2.80 จํานวน 11 คน และอื่นๆ คิดเปนรอยละ 0.50 จํานวน 2 คน
โดยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางของ ปจจัยที่สงผลตอการรับรูความงาย ความมีประโยชน และความตั้งใจใช
ระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 10 กลุม ไดแก 1. ลักษณะบุคคลดาน
ความมีนวัตกรรม (IN) 2. ลักษณะบุคคลดานประสบการณ (MPE) 3. ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RA) 4. ความ
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สลับซับซอน (CPX) 5. ความเขากันไดกับผูใช (CPB) 6. การสังเกตเห็นได (OPB) 7. การทดลองได (TA) 8. การรับรูความมี
ประโยชน (PU) 9. การรับรูความงายในการใชงาน (PE) 10. ความตั้งใจที่จะใช (ITU)
ตัวแปร
S.D.
การแปลผล
ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม
3.77
1.062
มาก
ลักษณะบุคคลดานประสบการณ
3.62
1.12
มาก
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
3.11
1.25
ปานกลาง
ความสลับซับซอน
3.12
1.30
ปานกลาง
ความเขากันไดกับผูใช
3.23
1.12
ปานกลาง
การสังเกตเห็นได
3.12
1.08
ปานกลาง
การทดลองได
2.99
0.587
ปานกลาง
การรับรูค วามมีประโยชน
3.39
1.04
ปานกลาง
การรับรูค วามงายในการใชงาน
3.74
1.09
มาก
ความตั้งใจ
3.03
1.032
ปานกลาง
จากตารางระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรของจากกลุมตัวอยางแสดงใหเห็นถึงลักษณะบุคคลดานความมี
นวั ต กรรมของผู ใช ร ะบบ SAMSUNG PAY นั้ น ภาพรวมอยู ในระดั บ มาก ( ̅ =3.77, S.D.=1.062) ลั ก ษณะบุ ค คลด า น
ประสบการณ ข องผู ใ ช ร ะบบ SAMSUNG PAY ภาพรวมอยู ในระดั บ มาก ( ̅ =3.62, S.D. =1.12) ความได เปรี ย บโดย
เปรียบเทียบของระบบ SAMSUNG PAY ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =3.11, S.D. =1.25) ความสลับซับซอนของระบบ
SAMSUNG PAY ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =3.12, S.D. =1.30) ความเขากันไดกับผูใชของระบบ SAMSUNG PAY
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =2.23, S.D. =1.12) การสังเกตเห็นไดของผูใชระบบ SAMSUNG PAY ภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( ̅ =3.12, S.D. = 1.08) การทดลองไดของระบบ SAMSUNG PAY ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =2.99,
S.D. =0.587) การรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =3.39, S.D. =1.04)
ถึงการรับ รูค วามงายในการใชงานระบบ ภาพรวมอยูในระดั บ มาก ( ̅ =3.74, S.D. =1.09) และความตั้ งใจที่ จะใช ระบบ
SAMSUNG PAY ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =3.03, S.D. =1.032)
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะห สมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression) ใน
รูปแบบของการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ไดผลลัพธดังนี้
ปจจัยที่สงผลตอการรับรูความงายในการใชงานระบบ SAMSUNG PAY
ปจจัย

B

(constant)
3.530
ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม
-.024
ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน
0.094
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
-0.19
ความสลับซับซอน
0.012
ความเขากันไดกับผูใช
0.013
การสังเกตเห็นได
-0.017
การทดลองได
-0.001
2
R = 0.125 , R = 0.016 , F-Value = 0.890, * P-Value < 0.05
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T
-0.031
0.115
-0.049
0.033
0.018
-0.023
-0.001

11.735
-0.607
2.294
-0.474
0.321
0.350
-0.464
-0.018

Sig
(P-Value)
0.000
0.544
0.022*
0.636
0.748
0.727
0.643
0.986
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จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน (Sig. = 0.000) สงผลตอการ
รับรูความมีประโยชนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ใชงานระบบ SAMSUNG PAY ที่ระดับนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมือ่ พิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลกระทบตอการรับรูความมีประโยชนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่ใชงานระบบ SAMSUNG PAY พบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน (β= 0.115) สงผลตอการรับรู
ความมีประโยชนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ใชงานระบบ SAMSUNG PAY มากที่สุด
เมื่อวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด (R Square= 0.016) พบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงานสงผลตอการ
รับรูความมีประโยชนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร รอยละ 1.6 สวนที่เหลืออีกรอยละ 98.4 มาจากปจจัยดานอื่นๆ
ปจจัยที่สงผลตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY
ปจจัย

B

(constant)
3.530
ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม
-.024
ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน
0.094
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
-0.19
ความสลับซับซอน
0.012
ความเขากันไดกับผูใช
0.013
การสังเกตเห็นได
-0.017
การทดลองได
-0.001
R = 0.125 , R2 = 0.016 , F-Value = 0.890, * P-Value < 0.05

T
-0.031
0.115
-0.049
0.033
0.018
-0.023
-0.001

11.735
-0.607
2.294
-0.474
0.321
0.350
-0.464
-0.018

Sig
(P-Value)
0.000
0.544
0.022*
0.636
0.748
0.727
0.643
0.986

จากการวิ เคราะห ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ พบว า ลั ก ษณะบุ ค คลด า นประสบการณ ก ารใช ง าน (Sig.= 0.000) และการ
สังเกตเห็นได (Sig.= 0.000) สงผลตอการรับรูความงายในการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ใชงานระบบ SAMSUNG PAY ที่
ระดับนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการรับรูความงายในการใชงานของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่ใชงานระบบ SAMSUNG PAY พบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน (β= 0.184) สงผลตอการรับรู
ความงายในการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ใชงานระบบ SAMSUNG PAY มากที่สุด รองลงมาคือ การสังเกตเห็นได (β=
0.188) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด (R Square= 0.097) พบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน และการ
สังเกตเห็นไดสงผลตอการรับรูความงายในการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ใชงานระบบ SAMSUNG PAY รอยละ 9.7%
สวนอีกรอยละ 90.3 มาจากปจจัยดานอื่นๆ
ปจจัยที่สงผลตอการใชงานระบบ SAMSUNG PAY
ปจจัย

B

(constant)
1.533
การรับรูความมีประโยชน
0.306
การรับรูความงายในการใชงาน
0.121
2
R = 0.340 , R = 0.115 , F-Value = 25.861, * P-Value < 0.05
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T
0.311
0.108

6.288
6.564
2.275

Sig
(P-Value)
0.000
0.000*
0.023*

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา การรับรูความมีประโยชน (Sig.= 0.000) และการรับรูความงายในการใชงาน
(Sig.= 0.023) สงผลตอการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ใชงานระบบ SAMSUNG PAY ที่ระดับนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ใชงานระบบ
SAMSUNG PAY พบวา การรับรูความมีประโยชน (β= 0.311) สงผลตอการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ใชงานระบบ
SAMSUNG PAY มากที่สุด รองลงมาคือ การรับรูความงายในการใชงาน (β= 0.108) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด (R Square= 0.115) พบวา การรับรูความมีประโยชน และการรับรูความงายในการ
ใชงานสงผลตอการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ใชงานระบบ SAMSUNG PAY รอยละ 11.5 สวนที่เหลืออีก 88.5 มาจาก
ปจจัยดานอื่นๆ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่1 ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชนของ
ระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่2 ลักษณะบุคคลดานประสบการณมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ
SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่3 ลักษณะนวัตกรรมดานความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมี
ประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่4 ลักษณะนวัตกรรมดานความสลับซับซอนมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชน
ของระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่5 ลักษณะนวัตกรรมดานความเขากันไดกับผูใช มีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมี
ประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่6 ลักษณะนวัตกรรมดานการสังเกตเห็นไดมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชนของ
ระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่7 ลักษณะนวัตกรรมดานการทดลองไดมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชนของ
ระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่8 ลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความงายในการใชงาน
ของระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่9 ลักษณะบุคคลดานประสบการณมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความงายในการใชงานของ
ระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่10 ลักษณะนวัตกรรมดานความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมีอิทธิพลทางบวกการรับรูความ
งายในการใชงานของระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่11 ลักษณะนวัตกรรมดานความสลับซับซอนมีอิทธิพลทางลบตอการรับรูความงายในการใช
งานของระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่12 ลักษณะนวัตกรรมดานความเขากันไดกับผูใช มีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความงายใน
การใชงานของระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่13 ลักษณะนวัตกรรมดานการสังเกตเห็นไดมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชน
ของระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่14 ลักษณะนวัตกรรมดานการทดลองไดมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความงายในการใชงาน
ของระบบ SAMSUNG PAY
สมมติฐานที่15 การรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจ
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ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
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สมมติฐาน
สมมติฐานที่16 การรับรูความมีประโยชนมีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สอดคลอง

จากการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการรับรูความงาย ความมีประโยชน และความตั้งใจใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังนี้
(1) ลักษณะบุคคลดานประสบการณสงผลตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
GoldSmith (2001) ที่ ได ส รุป วา ประสบการณ ในการใช งานที่ เกี่ ย วขอ งในเรื่อ งนั้ น ๆ มี ผลต อ ทั ศ นคติในการรับ รูถึ ง ประโยชน ข อง
นวัตกรรมนั้น และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Kim,Mirusmonov, & Lee (2010) ที่ศึกษาเรื่อง การตรวจสอบสาเหตุเชิงประจักษ
ของปจ จัย ที่มี อิทธิพลตอความตั้งใจการใชของระบบการชําระเงิน ผานสมารทโฟน จากการศึก ษาพบวา ปจ จัย ลัก ษณะบุ คคลดาน
ประสบการณการใชงานสงผลตอการรับรูความมีประโยชน ซึ่งเปนขอบงชี้วาบุคคลที่มีประสบการณในการใชงานสมารทโฟนนั้น สามารถ
ประยุกตการใชงานระบบใหเหมาะสมได ซึ่งมีผลผอยางมากตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ
(2) ลักษณะบุคคลดานประสบการณสงผลตอการรับรูความงายในการใชงานของระบบ SAMSUNG PAY ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Kim,Mirusmonov, & Lee (2010) ที่ศึกษาเรื่อง การตรวจสอบสาเหตุเชิงประจักษของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจ
การใชของระบบการชําระเงินผานสมารทโฟน จากการศึกษาพบวาลักษณะบุคคลดานประสบการณการใชงาน จะสามารถปรับตัวใหเขา
กันกับระบบไดโดยงาย ซึ่งจะสงผลตอการรับรูความงายในการใชงานของระบบ
(3) ลักษณะนวัตกรรมดานการสังเกตเห็นไดสงผลตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีของ Rogers (1995) ในเรื่องของทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) ในเรื่องของลักษณะของ
นวัตกรรมที่ทําใหผูเกิดการยอมรับไดงาย คือลักษณะของนวัตกรรมที่สามารถมองเห็น และเขาใจไดงาย หรือสามารถที่จะสัมผัส เขาถึง
กระบวนการทํางานเขาใจถึงขอดี ขอเสีย และประโยชนของนวัตกรรมไดงาย
(4) การรับ รูค วามงายในการใช ง านส ง ผลต อ ความตั้ ง ใจ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลวิจั ย Venkatesh (2000) ที่ พ บว า การรั บ รู ว า
เทคโนโลยีที่ใชนั้นมีความงายตอการใชงาน ก็จะสงผลตอทัศนคติที่ดีตอการใชงาน จนกลายเปนพฤติกรรม และสงผลไปถึงการยอมรับ
และการใชงานเทคโนโลยีจริงในที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ Chong, Chan, and Ooi (2012) ที่ศึกษาเรื่อง การคาดคะเนการ
ตัดสินใจของผูบริโภคในการนําอีคอมเมิรซ (E-Commerce) ขามประเทศโดยใชหลักฐานเชิงประจักษในการตรวจสอบระหวางประเทศ
จีนและอินเดีย ผลการศึกษาพบวา การรับรูความงายในการใชงาน และการรับรูความมีประโยชนในการใชงาน สงผลตอการตัดสินใจที่
จะใชงานอีคอมเมิรซของคนในประเทศจีน
(5) การรับรูความมีประโยชนสงผลตอความตั้งใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ HaliloviĆ & Cicic (2001) และ Saadé (2007)
ที่อธิบายเอาไววาการรับรูถึงประโยชนจะเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่จะเกิดขึ้นกับผลที่คาดหวังไว ซึ่งสงผลถึงความพึงพอใจ และการ
ใชงานของระบบสารสนเทศ และสอดคลองกับ Venkatesh (2000) ที่กลาววา หากเทคโนโลยีนั้นมีความงายตอการใชงาน ก็จะสงผลตอ
ทัศนคติที่ดีตอการใชงาน ทําใหผูใชยอมรับเทคโนโลยี และเกิดการใชงานจริงที่สุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Pham & Ho
(2015) ที่ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของปจจัยที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ และความนาสนใจของทางเลือกในการยอมรับของผูบริโภคที่
ชําระเงินดวยเทคโนโลยี NFC ผลการศึกษาพบวา การรับรูความมีประโยชนของการชําระเงินดวยเทคโนโลยี NFC มีผลตอความตั้งใช
งานระบบนั้นๆ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชเชิงปฏิบัติ
(1) ลักษณะบุคคลดานประสบการณสงผลตอการรับรูความมีประโยชน และการรับรูความงายในการใชงานของระบบ
SAMSUNG PAY ดังนั้นผูพัฒนาระบบ SAMSUNG PAY รวมถึงผูพัฒนาระบบอื่นๆ ที่มีลักษณะที่เกี่ยวของกับการชําระเงินผาน
แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนควรพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย ออกแบบรวมถึงพัฒนาระบบใหสอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
(2) ลักษณะนวัตกรรมดานการสังเกตเห็นไดสงผลตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับการเรียนรู และการมองเห็นถึงประโยชนในการใชงานระบบ SAMSUNG PAY จากบุคคลอื่น ดังนั้น การ
พัฒนาระบบจึงตองใหความสําคัญกับการออกแบบหนาจอ เพื่อการสื่อสาร และความเปนมิตรกับผูใช เพื่อเสริมสรางประสบการณ
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ทางบวกใหกับผูใช เพื่อใหผูอื่นเมื่อมองเห็นบุคคลอื่นใชงานระบบการชําระเงินแลวนั้น สามารถรับรูไดถึงความมีประโยชนในการใชงาน
ระบบชําระเงิน
(3) การรับรูความงายในการใชงาน จากการศึกษาพบวา การรับรูความงายในการใชงานสงผลตอความตั้งใจ โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวาระบบ SAMSUNG PAY สามารถใชงานไดงาย ยืดหยุน สามารถเขาใจไดงาย ซึ่งผลสงผลตอความตั้งใจ
โดยตรง ดังนั้นผูพัฒนาระบบ SAMSUNG PAY รวมถึงผูพัฒนาระบบอื่นๆ ที่มีลักษณะที่เกีย่ วของกับการชําระเงินผานแอพพลิเคชั่นบน
สมารทโฟน ควรพัฒนาระบบโดยพัฒนาหนาจอการใชงาน (User Interface) และออกแบบประสบการณการใชงาน (User
Experiences) ใหเหมาะสมกับระบบ โดยมุงเนนในเรื่องของความเขาใจงาย ใชงานงาย มีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน ตอบโจทยกับลักษณะ
การใชงาน และมีความยืดหยุน
(4) การรับรูความมีประโยชน จากการศึกษาพบวา การรับรูความมีประโยชนสงผลตอความตั้งใจ โดยผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ ภาพรวมคอนขางพึงพอใจกับระบบ SAMSUNG PAY เพราะรูสึกวาระบบ SAMSUNG PAY เปนประโยชนสําหรับในการชําระเงิน
ดังนั้นผูพัฒนาระบบ SAMSUNG PAY รวมถึงผูพัฒนาระบบอื่นๆ ที่มีลักษณะที่เกี่ยวของกับการชําระเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารท
โฟน ควรพัฒนาระบบโดยคํานึงถึงความสามารถหลักของระบบเปนอยางแรก ซึ่งก็คือความสามารถในการชําระเงินดวยบัตรเครดิตผาน
สมารทโฟน ไมวาจะเปนในดาน การใชงาน หรือความสะดวกรวดเร็วของระบบการชําระเงิน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอๆ ไปดังนี้
1. ควรทําวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบผลที่ไดกับผลการวิจัยครั้งนี้
2. ควรนําโมเดลงานวิจัยนี้ไปวิเคราะหเพิ่มเติมในลักษณะกลุมพหุ (Multiple Group) เพื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมผูใชระบบ
SAMSUNG PAY ในจังหวัดกรุงเทพมหาคร เทียบกับจังหวัดอื่นๆ
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การจัดการการเงินเพื่อชุมชน กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
FINANCIAL MANAGEMENT FOR COMMUNITY : CASE STUDY OF COMMUNITY ENTERPRISE
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บทคัดยอ
การศึกษา การจัดการการเงินเพื่อชุมชน กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนอง
หลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการดานการเงินการบัญชีของกลุมวิสาหกิจ
ชุม ชน เพื่อถายทอดความรูดานบั ญ ชีการเงิน ใหกับกลุมวิสาหกิจชุม ชน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม คาสถิติที่ใช คื อ
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T - test โดยศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 50 คน พบวาสวนใหญ
เพศหญิง จํานวน 32 คน และเพศชาย จํานวน 18 คน มีอายุระหวาง 51–60 ป สวนใหญเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน ดาน
การจัดการธุรกิจ พบวามีความรูดานการเงินและความรูดา นการบัญชี อยูในระดับนอย ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัด
อบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี คาเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูการวางแผนการเงินเพื่อ
การกูยืม คาเฉลี่ย 3.92 อยูในระดับมาก และผลการทดสอบกอน-หลังการเขารวมอบรม พบวาหลังการเขารวมอบรมผูเขารวม
อบรมมีความรูสูงกวากอนอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การจัดการการเงิน ชุมชน วิสาหกิจชุมชน
Abstract
A study of financial management for community : Case study of community enterprise in Nong
luang Subdistrict Administration Organization, Lan Krabue district, Khampang phet. The research aims was
study the financial management of accounting of community enterprises. And train of financial accounting
knowledge to community enterprise. Tools was a questionnaire, testing and workshop seminars. The
statistics were percentage, mean, standard deviation and T - test. This research founded 50 member of
community enterprises . Most of them were 32 female and 18 male, aged 51-60 years. Most of them were
members of community enterprise. Business Management Found that knowledge of finance and
accounting knowledge. Low level The results of the evaluation of satisfaction with the training of
accounting knowledge had a mean of 3.79 at the high level. Satisfaction with training, knowledge, financial
planning for loan was 3.92 at the high level. And the test before - after the training. After training,
participants had higher knowledge than before training. Statistically significant at the .05 level.
Keywords : financial management, community, community enterprise
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บทนํา
จากการใหการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจในระดับชุมชนตามนโยบายของรัฐนั้น สงผลใหชาวบานที่มี
ความรูและฝมือในการทําอาหาร การถนอมอาหาร การการประดิษฐคิดคน ไดมีโอกาสในการผลิตสินคาและนําออกจําหนาย
ตามแผนงานของหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนการรวมกลุมเพื่อจัดตั้งกลุม ONE TAMBON ONE PRODUCT หรือเรียกยอวา
โอทอป (OTOP) กลุม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน รา นค าชุ ม ชน ธุร กิ จครั วเรือ น แต ในสถานการณ ป จจุ บั น ที่ ส ภาวะเศรษฐกิ จมี ก าร
เปลี่ยนแปลงบอยครั้งจากปจจัยระดับมหภาค เชน เศรษฐกิจ การเมือง นโยบายรัฐ สงผลกับการดําเนินงานของกลุม OPOT
กลุมวิสาหกิจชุมชน รานคาชุมชน ธุรกิจครัวเรือนเปนอยางมาก สงผลใหทีมงานผูศึกษาไดลงพื้นที่กลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อศึกษาสภาพชีวิตของประชาชนและกลุม
จัดตั้งที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น และภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติประชาชนขาด
แคลนทุนทรัพยในการดํารงชีพและการลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ดวยเหตุนี้ ทางทีมผูศึกษาจึงไดเล็งเห็นความสําคัญในการ
ใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการจัดการการเงินสําหรับประชาชนโดยการจัดก็เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจ
และเปนโอกาสดีที่จะจัดอบรมความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการจัดการทางการเงินให กับชุมชน เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ผลจากการลงพื้นที่สํารวจพบวามีกลุมผูผลิตที่หลากหลายสินคา มีกําลังการผลิตที่ดี การจัดการดานการตลาดมีความตอเนื่อง
เพราะมีการออกรานจําหนายในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรบอยครั้ง แตปญหาที่พบสวนใหญแตละกลุมไมมีการจัดทํางบ
การเงินอยางถูกตอง ไมมีการวางระบบบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี ทางทีมผูศึกษาจึงไดกําหนดแผนงานรวมกับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อทําการศึกษาเรื่อง “การ
จัดการการเงินเพื่อชุมชน กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร” ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการดานการเงินการบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนอง
หลวง
2. เพื่อถายทอดความรูดานบัญชีการเงินใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิธีการรวบรวมขอมูล 2 ลักษณะ คือขอมูลปฐภูมิ (Primary Data) การศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา
งานวิจัย และบทความวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมขอมูลนั้น เก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง และเก็บขอมูลตามแบบบันทึกพฤติกรรมดวยวิธีการสังเกต โดยใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม
การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหขอมูลตามลักษณะขอมูล เชน การสังเกตพฤติกรรม บันทึกพฤติกรรมในการ
ทํากิจกรรมรวมกัน โดยการบรรยายขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดวยสถิติ จะกระทําโดยการพรรณา ซึ่งจะไดนําไปสูการ
เชื่อมโยงเพื่อแปรผลขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหตอไป สําหรับคาคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจจะใหคาคะแนนตั้งแต
ระดับ 1-5 โดยระดับ คะแนนความเห็นแบงเปน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
นอยมาก
เทากับ
1 คะแนน
นอย
เทากับ
2 คะแนน
พอใช
เทากับ
3 คะแนน
มาก
เทากับ
4 คะแนน
ดีมาก
เทากับ
5 คะแนน
ทั้งนี้ จะนําวิธีการใหคาคะแนน ซึ่งเปนดัชนีคาเฉลี่ย หรือน้ําหนักถัวเฉลี่ย (Weighted Average Index; WAI) มาใช
เปนเครื่องมือชี้วัด เพื่อใหคาน้ําหนักของคะแนนในการศึกษานี้
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การประเมิ นระดั บ ความพึ งพอใจของผูเขารวมอบรม สามารถวิเคราะห โดยหาค าเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555)
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00
หมายถึง
พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49
หมายถึง
พึงพอใจ
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49
หมายถึง
ไมพอใจ
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49
หมายถึง
ไมพอใจมาก
2. สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูลประกอบการวิจัย
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลมาแลวขั้นตอนตอไปคือการวิเคราะหขอมูลซึ่งจะใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS ชวยในการประมวลผลขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหนี้เปนสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติที่ใช
ทดสอบสําหรับขอมูลที่อยูในรูปความถี่ โดยสถิติที่นํามาใชจะสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูล ขอสรุปที่ไดจะนําไปสู
การเสนอผลงานในรูปของตาราง
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยดําเนินการสรุปอธิบายลักษณะทั่วๆ ไปของขอมูลเบื้องตนที่เก็บ
รวบรวมได ประกอบดวยการนําเสนอรูปแบบของรอยละ คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
(แบบ Open Ended) ใชการวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพการจัดการดานการเงินการบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนอง
หลวง สรุปได ดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
รายการ
จํานวน รอยละ
เพศ
ชาย
18
36.00
หญิง
32
64.00
อายุ
ระหวาง 31 – 40 ป
3
6.00
ระหวาง 41 – 50 ป
13
26.00
ระหวาง 51 – 60 ป
20
40.00
มากกวาระหวาง 60 ป
14
28.00
บทบาทในกลุมวิสาหกิจชุมชน
หัวหนากลุม
6
12.00
รองหัวหนากลุม
3
6.00
สมาชิกกลุม
37
74.00
เหรัญญิก
4
8.00
จากตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
หนองหลวง จํานวน 50 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 32 คน และเปนเพศชายจํานวน 18 คน มีอายุระหวาง 51 – 60 ป
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40.00 สวนใหญเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 74.0
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ตารางที่ 2 ระดับความรูที่จําเปนตอการจัดการธุรกิจ
ความรูที่จําเปน
1.ความรูดานการเงิน
2.ความรูดานการบัญชี
3.ความรูดานการตลาด
4.ความรูดานการผลิตสินคา
5.ความรูดานการจัดการบุคคล/ทรัพยากรมนุษย
6.ความรูดานการจัดการธุรกิจ
ภาพรวม

คาเฉลี่ย
1.88
1.58
3.54
4.02
3.76
3.72
3.08

S.D
.74
.64
.90
.74
.96
.64
.36

แปลคา
นอย
นอย
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ระดับความรูที่จาํ เปนตอการจัดการธุรกิจ พบวาภาพรวมของความรูดา นการจัดการธุรกิจมี คาเฉลีย่
3.08 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความรูด านการผลิตสินคา คาเฉลีย่ 4.02 อยูในระดับมาก ความรู
ดานการจัดการบุคคล/ทรัพยากรมนุษย คาเฉลีย่ 3.76 อยูในระดับมาก ความรูด านการจัดการธุรกิจ คาเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับ
มาก และความรูดา นการตลาด คาเฉลี่ย 3.54 อยูในระดับมาก ความรูดานการเงิน คาเฉลีย่ 1.88 อยูในระดับนอย และความรู
ดานการบัญชี คาเฉลี่ย 1.58 อยูในระดับนอย
ตารางที่ 3 กิจกรรมการถายทอดความรูทางดานธุรกิจ
กิจกรรม
จํานวน
รอยละ
1. อบรมการวางแผนการเงินเพื่อการกูยืม
30
60.00
2. อบรมการเงินสวนบุคคล
24
48.00
3. อบรมเรื่องการออมและการลงทุน
30
60.00
4. อบรมการวางแผนบัญชีสวนบุคคล
27
54.00
5. อบรมการจัดการการเงินสวนบุคคล
29
58.00
6. อบรมการวิเคราะหตนทุนทางการเงิน
26
52.00
7. อบรมความรูเ บื้องตนทางบัญชี
35
70.00
จากตารางที่ 3 กิจกรรมการถายทอดความรูทางดานธุรกิจ พบวาจากจํานวนที่ไดดําเนินการสํารวจความตองการใน
การถายทอดความรูมีความรูที่ตองการอบรม เรียงลําดับจากมากไปนอยได ดังนี้
ลําดับที่ 1 อบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี จํานวนผูเลือก 35 คน คิดเปนรอยละ 70.00
ลําดับที่ 2 อบรมการวางแผนการเงินเพื่อการกูยืม จํานวนผูเ ลือก 30 คน คิดเปนรอยละ 60.00
ลําดับที่ 3 อบรมเรื่องการออมและการลงทุน จํานวนผูเลือก 30 คน คิดเปนรอยละ 60.00
ลําดับที่ 4 อบรมการจัดการการเงินสวนบุคคล จํานวนผูเลือก 29 คน คิดเปนรอยละ 58.00
ลําดับที่ 5 อบรมการวางแผนบัญชีสวนบุคคล จํานวนผูเลือก 27 คน คิดเปนรอยละ 54.00
ลําดับที่ 6 อบรมการวิเคราะหตนทุนทางการเงิน จํานวนผูเลือก 26 คน คิดเปนรอยละ 52.00
ลําดับที่ 7 อบรมการเงินสวนบุคคล จํานวนผูเลือก 24 คน คิดเปนรอยละ 48.00
จากขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม จึงไดดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกกลุมวิสาหกิจชุมชนในหัวขอความรู
เบือ้ งตนทางบัญชี และการวางแผนการเงินเพื่อการกูยมื ซึ่งตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
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ผลการศึกษาการถายทอดความรูดานบัญชีการเงินใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนอง
หลวง สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี
ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
S.D
แปลคา
ความรูเบือ้ งตนทางบัญชี
1.ความหมายและความสําคัญของบัญชี
3.78
.70
มาก
2.การแยกประเภทบัญชี
3.90
.76
มาก
3.การบันทึกสมุดรายวัน
4.36
.69
มาก
4.การจัดทํางบการเงินทางบัญชี
3.12
.68
ปานกลาง
ภาพรวม
3.79
.35
มาก
จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี พบวาภาพรวมของการอบรม
ความรูดานเบื้องตนทางบัญชี มีคาเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การบันทึกสมุดรายวัน มีคาเฉลี่ย
4.36 อยูในระดับมาก รองลงมาคือการแยกประเภทบัญชี มีคาเฉลี่ย 3.90 อยูในระดับมาก
ความหมายและ
ความสําคัญของบัญชี มีคาเฉลี่ย 3.78 อยูในระดับมาก และการจัดทํางบการเงินทางบัญชี มีคาเฉลี่ย 3.12 อยูในระดับปาน
กลาง
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูการวางแผนการเงินเพื่อการกูยืม
ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
S.D
แปลคา
การวางแผนการเงินเพื่อการกูยืม
1.ความหมายของงบการเงิน
3.98
.76
มาก
2.การวางแผนทางการเงิน
4.04
.63
มาก
3.ขั้นตอนและวิธีการวางแผนทางการเงิน
3.76
.68
มาก
4.การวางแผนการเงินเพื่อการกูยืม
3.90
.70
มาก
ภาพรวม
3.92
.29
มาก
จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูการวางแผนการเงินเพื่อการกูยืม พบวาภาพรวม
ของการอบรมดานการเงินเพื่อการกูยืม มีคาเฉลี่ย 3.92 อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ พบวาการวางแผนทางการเงิน มี
คาเฉลี่ย 4.04 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ความหมายของงบการเงิน มีคาเฉลี่ย 3.98 อยูในระดับมาก ลําดับที่สามคือการ
วางแผนการเงินเพื่อการกูยืม มีคาเฉลี่ย 3.90 อยูในระดับมาก และลําดับที่สี่ คือ ขั้นตอนและวิธีการวางแผนทางการเงิน มี
คาเฉลี่ย 3.76 อยูในระดับมาก
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบกอน-หลังการเขารวมอบรมขอความรูเบือ้ งตนทางบัญชี และการวางแผนการเงินเพื่อการกูยืม
Paired Samples Statistics
Std.
Std. Error
Mean
N
t
df
Sig. (2-tailed)
Deviation
Mean
Pre - test
3.8000
50
1.14286
.16162
-15.280
49
.000
Pro - test
7.4000
50
1.22890
.17379
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จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบกอน-หลังการเขารวมอบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี และการวางแผนการเงินเพื่อการ
กูยืม โดยการใช pre test จะมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.14 และคา post test มีคาเฉลี่ย
เทากับ 7.40 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.22 คา t คํานวณไดเทากับ –15.28 นอยกวาคา t วิกฤติ (.05 t=1.76) และ
คา Sig (2-tailed) เทากับ 0 แสดงวาหลังการเขารวมอบรมผูเขารวมอบรมมีความรูสูงกวากอนอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง ที่มีความสนใจในการจัดทําบัญชี
เบื้องตนและไดเขารวมกิจกรรมความรูเบื้องตนทางบัญชี และการวางแผนการเงินเพื่อการกูยืม ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอการจัดอบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี พบวาภาพรวมความรูดานเบื้องตนทางบัญชี คาเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก ซึ่งมี
ความสอดคลองกับดาวพระศุกร ทองกลิ่น และคณะ (2558) ไดศึกษา “โครงการการจัดการความรู การจัดทําบัญชีกองทุน
เมือง ชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนเมืองใหมีประสิทธิภาพ” ในสวนของวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
จัดทําบัญ ชีและการบริหารกองทุนชุมชน กองทุนเมือง พบวาการถอดความรูที่ไดจากการจัด กิจกรรมทุกขั้นตอน และนํา
ความรูที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการออกแบบรูปแบบบัญชีกองทุนเมืองที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบวา การ
จัดทําบัญชีกองทุนชุมชน ที่ผานมานักบัญชีชุมชนใชวิธีการจัดทําบัญชี โดยการจดบันทึกการรับเงินและการจายเงินในสมุดจด
บันทึกแตไมไดทําการจัดการเกี่ยวกับระบบเอกสาร ประกอบกับเอกสารประกอบการจัดทําบัญชีไมไดมีการจัดการใหเปนระบบ
สูญ หายบาง ลื มบาง และยอดเงินบางรายการหาที่ มาที่ ไปไดยาก จากปญ หาที่ เกิดขึ้น จากการทํ าบั ญ ชีในปจจุบั นนํามาสู
แนวทางในการหารูปแบบการจัดทําบัญชี กองทุนเมืองที่เปนระบบเขาใจงาย ไมซับซอนและนักบัญชีทุกคนสามารถเขาใจและ
ลงมือทําได เปนรูปแบบที่สามารถจัดทําดวยมือไดตั้งแตการแยกเอกสารการรับเงินจายเงิน การบันทึกในใบสําคัญรับ ใบสําคัญ
จายเพื่อควบคุม เอกสารใหเปนระบบ เพื่อใหทราบยอดคงเหลือของบัญชีแตละตัวไดตลอดเวลา การนํายอดคงเหลือในบัญชี
แยกประเภท ไปจัดทํางบการเงินเพื่อรายงานตอที่ประชุมและผูที่เกี่ยวของทราบ
สําหรับการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูการวางแผนการเงินเพื่อการกูยืม พบวา
ภาพรวมของการอบรมดานการเงินเพื่อการกูยืม มีคาเฉลี่ย 3.92 อยูในระดับมาก มีความสอดคลองกับขนิษฐา วิทยานนท.
(2557) ไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและทักษะในการจัดการ
การเงินสวนบุคคลสําหรับผูใหญวัยกลางคน มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการการเรียนรูการจัดการ
การเงินสวนบุคคลของผูใหญวัยกลางคน ผลของการวิจัยพบวา ผลการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการการเรียนรู พบวา
มีปญหามีเงินไมพอออมและไมเคยจดบันทึกคาใชจาย ทักษะในการใชเครื่องมือในการวางแผนการเงิน กลุมตัวอยางตองการ
การเรียนรูเนื้อหาในดานการจัดการเงินสดไมใหขาดมือในระดับมากที่สุด และเรื่องการวางแผนการเงินในระดับมาก และมี
ความตองการกิจกรรมการเรียนรูในสวนของการจัดการเงินสดไมขาดมือมากกวาสวนอื่นๆ
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง เขารวมกิจกรรมอบรมจํานวน
50 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 51 – 60 ป สวนใหญเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน มีความรูดานการจัดการ
ธุรกิจ โดยเฉพาะความรูดานการเงิน และความรูดานการบัญชี อยูในระดับนอย ผลการศึกษาขอมูลเพื่อดําเนินการจัดอบรมให
ความรูแกกลุมวิสาหกิจชุมชน หัวขอที่ผูเขารวมกิจกรรมสนใจเรื่องความรูเบื้องตนทางบัญชี และการวางแผนการเงินเพื่อการ
กูยืม
ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี พบวาภาพรวมความรูดานเบื้องตนทางบัญชี
คาเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก ซึ่งจากการสัมภาษณเขารวมรวมอบรมทําใหทราบวาแตละกลุมมีการจัดทํารายงานการจัดซื้อ
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วัตถุดิบ รายงานรายรับจากการขายเพื่อนําขอมูล ที่ไดแจงใหสมาชิกทราบ แตเปนการจัดทําแบบงายๆ เพื่อใหสามารถเก็บ
ขอมูลไวไดกอน แตการจัดทําตามระเบียบบัญชีนั้น ผูเขารวมอบรมเคยศึกษาดวยตนเองแตอานแลวไมเขาใจ
ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูการวางแผนการเงินเพื่อการกูยืม พบวาภาพรวมของการอบรม
ดานการเงินเพื่อการกูยืม มีคาเฉลี่ย 3.92 อยูในระดับมาก สามารถเขาใจในการเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับงบการเงินของกลุม
วิสาหกิจไดมากขึ้น
ผลการทดสอบกอน-หลังการเขารวมอบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี และการวางแผนการเงินเพื่อการกูยืม ภายหลัง
การเขารวมอบรมผูเขารวมอบรมมีความรูสูงกวากอนอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาในครั้งนี้ สามารถดําเนินงานไดดวยดี เนื่องจากไดรับความอนุเคราะหจาก ที่ปรึกษาการวิจัยที่ชวยให
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การพัฒนาระบบบัญชีเชิงพานิชยสําหรับวิสาหกิจชุมชน
กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบานหนองบัวเหนือ จังหวัดตาก
THE DEVELOPMENT OF COMMERCIAL ACCOUNTING SYSTEMS FOR COMMUNITY
ENTERPRISES CASE STUDY OF THE KANOMCHEEN BAN-NONGBUANAUR TAK PROVINCE
ยุพิน มีใจเจริญ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบัญชีโดยใชกรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบานหนองบัวเหนือ
จังหวัดตาก โดยมีขั้นตอนการวิจัยคือ ศึกษาระบบบัญชีเดิมหลังจากนั้นพัฒนาระบบบัญชีใหมใหสอดคลองกับแนวคิดระบบ
บัญชีเพื่อการพาณิชย ผลการวิจัยพบวา ระบบบัญชีเดิมยังไมสอดคลองกับแนวคิดระบบบัญชีเชิงพาณิชย ผูวิจัยจึงปรับปรุง
ระบบบัญชีใหมใหสอดคลองกับแนวคิดระบบบัญชีเพื่อการพาณิชย นําระบบบัญชีทั้งเกาและใหมเปรียบเทียบใหเห็นผลการวาง
ระบบที่ชัดเจน ระบบัญชีใหมจะทําใหการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบานหนองบัวเหนือสามารถพัฒนาให
เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเพื่อเตรียมตัวกาวสูประเทศไทย 4.0
คําสําคัญ : ระบบบัญชีเชิงพาณิชย วิสาหกิจชุมชน ประเทศไทย 4.0
Abstract
The aim of this study is development of accounting systems. The example is community
enterprises of the Kanomcheen Ban-nongbuanaur Tak province. Process is to study background of
accounting system after to set new accounting systems with the concept of commercial accounting
system. Comparison of existing accounting system and new accounting system to illustrate the
development of accounting system. The commercial accounting systems influence to performance of
community enterprises of the Kanomcheen Ban-nongbuanaur Tak province. It can be developed to
economic changing and to prepare move for Thailand 4.0.
Keywords : commercial accounting systems, community enterprise, Thailand 4.0
บทนํา
ขนมจีน อาหารที่อยูกับคนไทยมาอยางยาวนานถือไดวาเปนการสืบสานมรดกทางภูมิปญญาที่บรรพบุรุษรุนปูยา ตา
ยาย เก็บไวใหสงผานเปนความภาคภูมิใจจากรุนสูรุน ซึ่งบงบอกวัฒนธรรมการกินของคนไทย และเอกลักษณเฉพาะของคนใน
ทองถิ่น ทีน่ ํามาประยุกตผสมผสานกันอยางลงตัว จึงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย นํามายึดถือเปนอาชีพหลัก เลี้ยงปากทอง
จวบจนปจจุบัน ขนมจีนเมืองตาก ถือเปนอีกแหลงผลผลิตหนึ่งของทองถิ่นกลุมชาวบานบานหนองบัวเหนือ ตําบลหนองบัว
เหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูเปดตํานาน ขนมจีนหนองบัวเหนือ ใหเปนที่รูจักมากขึ้น จากการไดรับการเสนอใหเปนสินคา
“หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภั ณ ฑ ” จากการได รวมออกราน กั บ โครงการผลิต ภัณ ฑห นึ่งตําบลหนึ่งผลิตภั ณ ฑ หรือ OTOP จาก
วิวัฒนาการขนมจีนตลาดสด ที่ขนสงขนมจีนในยามดึกดื่นเดินทางไกลจากหมูบาน เพื่อนํามาวางขายใหลูกคาในยานตลาดสด
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ตอมาผลจากการเขารวมกับโครงการผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จึงสงผลใหหัวหนากลุมขนมจีนคือ คุณแมสวาท สิงห
คูณ เริ่มออกรานรวมกับโครงการของรัฐมากขึ้นและตอมาไดเปดรานรูจักกันในนามขนมจีนหนองบัวเหนือ คุณแมสวาท สิงห
คูณหนึ่งในบุคคลผูเปนตํานานผูเปนหัวหนาทีมที่เริ่มชักชวนคนในอาชีพเดียวกันรวมตัวกันจากการไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานของรัฐอีกแรงหนึ่ง สงเสริมใหเกิดธุรกิจชุมชนคนขนมจีนจากความสามารถของคนในทองถิ่น
ถึงแมวาดวยความสามารถทางภูมิปญ ญาของกลุมชาวบานในชุมชนยังไมเพียงพอในการที่จะรวมกันจัดตั้งธุรกิจ
ชุมชนเพื่อคาขายขนมจีนใหเปนอาชีพที่ยั่งยืน ดังนั้นสมาชิกในกลุมจึงไดรับการอบรมใหเขาใจในระบบการทําธุรกิจ รวมถึง
ระบบการทําบัญชีครัวเรือน ระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนซึ่งก็ถือวาสมาชิกในกลุมไดรับความรูนํามาปรับใชกับภูมิปญญาที่มีอยู
เดิ ม ได ม ากที เดีย ว แต ห ากทางกลุม ต องการให ธุร กิจ ชุม ชุ น เขาสู ระบบธุ รกิจ เชิงพานิ ช ย ที่ เนน สรางผลการดํ าเนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพและเปนไปอยางยั่งยืนสามารถตอยอดเขาสูประเทศไทย 4.0 ความพรอมที่มีอยูยังไมเพียงพอ กลุมวิสาหกิจชุมชน
หนองบัวเหนือตองมีกระบวนการทางการเงินบัญชีใหมีความชัดเจนและโปรงใสเนื่องจากการทํางานในระบบกลุมสมาชิกตองมี
กระบวนการที่ชัดเจนโปรงใสสามารถตรวจสอบไดยกตัวอยางเชน ตองมีระบบเอกสารที่สมาชิกสามารถตรวจสอบได มีระบบ
ปองกันการเสียหายของทรัพยสินที่อาจเกิดขึ้นได หากกลุมวิสาหกิจมีระบบการเงินบัญชีมีการควบคุมภายในที่ชัดเจนเหมาะสม
แลวก็สามารถที่จะพัฒนาธุรกิจโดยนําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาปรับใชกับธุรกิจและภาครัฐก็สามารถจะเขามาทํา
การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใหมีความเข็มแข็งสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมตอไปได
เปนที่ตระหนักดีวา การทํางานระบบกลุมตองอาศัยกระบวนการทํางานที่โปรงใส หากสมาชิกในกลุมไมมีความเขาใจ
ในการดําเนินงาน ในการจัดเก็บเอกสาร การปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น จะสงผลใหกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีความ
เขมแข็งนั้นอาจไมสามารถไปตอไดในเชิงธุรกิจดวยความไมชัดเจนในกระบวนการทางการเงินการบัญชี ดังนั้นการวางระบบ
บัญชีจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่สําคัญที่จะเปนตัวขับเคลื่อนใหกลุมวิสาหกิจดําเนินไปไดอยางยั่งยืน ประกอบกับปจจุบันตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหชุมชนขับเคลื่อนการพัฒ นาตนเองเพื่ อกาวไปสู ประเทศไทย 4.0 เพื่อตอบสนองการการ
เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมโลกที่เปนเขาสูยุคไอทีแทบทั้งสิ้น ดังนั้นระบบหรือกระบวนการทางการเงินและบัญชีจึงควรมีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนไปดวย
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการวางระบบบัญชีเชิงพาณิชย สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน
ขนมจีนกลุมสงเสริม อาชีพบานหนองบัวเหนือ ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อจะแสดงใหเห็นระบบการเงิน
บัญชีในเชิงพานิชยหรือเชิงธุรกิจโดยเปรียบเทียบกับระบบการเงินบัญชีที่มีอยูเดิม ทั้งนี้ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ในดานการ
ปฏิบัติ ขอมูลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีกลุมวิสาหกิจใหเปนเชิงพาณิชยและเพื่อไปสู
SME และเตรียมพรอมกาวเขาสูประเทศไทย 4.0 และ ในดานวิชาการ องคความรูที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนตัวอยาง
เพื่อถายทอดใหกับกลุมวิสาหกิจอื่นๆ และนักศึกษาสามารถนําไปศึกษาประยุกตใชกับวิชาตางๆ ในทางบัญชีได
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาการวางระบบบัญชีของการผลิตขนมจีนบานไมวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานหนองบัวเหนือ ตําบล
หนองบัวเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาระบบ
บัญชีของสินคา OTOP ระบบบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีน กลุมสงเสริมอาชีพบานหนองบัวเหนือ ตําบลหนองบัวเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดตาก แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) สํารวจเพื่อศึกษาลักษณะของกิจการ 2) สํารวจระบบบัญชีเดิม และ 3)
ออกแบบระบบบัญชีใหม
กลุมตัวอยาง เปนการศึกษาโดยใชกรณีศึกษาโดยเจาะจงกลุมตัวอยางไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบาน
หนองบัวเหนือ ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก เก็บขอมูลจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงโดยเจาะจงจากประธาน
กลุมจํานวน 1 ทาน และรองประธานกลุม 2 ทาน และสมาชิกที่รวมปฏิบัติงาน 2 ทาน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการพัฒนาระบบบัญชีเพื่อที่จะวางระบบบัญชีใหมและออกแบบเอกสารทางการบัญชีของกรณีศึกษาตัวอยางของขนมจีน
วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานหนองบัวเหนือ ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตาก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีเดิม โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปน
กรอบในการสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลทางดานการวางระบบบัญชีเดิม ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป วิธีการดําเนินงาน และระบบบัญชี การ
รับจายเงินสด เงินเดือนหรือคาแรง เปนตน ทั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการแบบ Focus group
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางระบบบัญชีใหม
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการทํางานตามแนวคิดทฤษฎีการวางระบบบัญชี ทําการวางระบบบัญชีใหมใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน
ขนมจีน โดยการออกแบบเอกสารทางการบัญชีในแตละระบบ ตัวอยางเชน ระบบซื้อ ระบบเงินสด ระบบขายสดและขายปลีก
ผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดแบงการทําวิจัยออกเปน 2 สวน คือ 1) ศึกษาระบบบัญชีเดิมของกลุมวิสาหกิจ การ
ศึกษาวิจัยในกรณีนี้เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยทําการศึกษาการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณกับ
ประธานกลุมและสมาชิกบางคนของกลุมเกี่ยวกับระบบเอกสารทางการเงินบัญชี ทางเดินเอกสาร แผนผังกระบวนการทํางาน ทั้งหมด
ตามทฤษฎีการวางระบบบัญชี สอบถามอุปสรรคทางการบัญชีและการปฏิบัติงานขั้นตอนและเอกสารตางๆที่วิสาหกิจชุมชนใชในปจจุบัน
พบวา ทางกลุมมีแผนผังขององคกรที่ชัดเจนตามหลักการบริหารจัดการ ซึ่งสังเกตวาทําตามที่หนวยงานของรัฐไปใหความรูและชวย
จัดทําให และยังจัดทําบัญชีแบบเดิมกลาวคือ มีผูปฏิบัติงานทางการเงินบัญชีหรือผูรับจายเงินเพียงคนเดียว ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีหลักการของการวางระบบบัญชี ผลการศึกษาสวนที่ 2 ผูวิจัยนําขอมูลเดิมที่กลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนมีมาทําการดัดแปลงสราง
ระบบบัญชีใหมเพื่อใหสอดคลอมกับทฤษฎีการวางระบบบัญชีในเชิงธุรกิจหรือพาณิชย โดยไดผลปรากฏดังนี้
1. ออกแบบแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับแตละแผนกผลิต ไดแก แบบฟอรมการเสนอซื้อ การสั่งซื้อ การสั่งผลิต แบบฟอรมการ
ควณตนทุนการผลิตแตละครั้ง แบบฟอรมเงินเดือนและคาแรง แบบฟอรมการขายเชื่อการขายสด แบบฟอรมการควบคุมทรัยพสิน
2. ออกแบบทางเดินเอกสารที่ตองทําธุรกรรมแตละแผนกโดยเขียนเปน Flowchart ใหสมาชิกไดเขาใจงายขึ้น

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจัยเปรียบเทียบใหเห็นไดดังนี้
การวางระบบบัญชีแบบเดิม
1. มีแผนผังองคกรของกลุมสมาชิก
2. ไมปรากฏคูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการทํางาน
3. ไมปรากฏแบบฟอรมเอกสารตางๆ ที่ใชในการ
ดําเนินงาน
4. ผูปฎิบัติงานดานการเงินบัญชีมีเพียงคนเดียว
5. ระบบการขายเปนระบบเงินสดเทานั้น

การวางระบบบัญชีเชิงพาณิชย
1. ทําการแบงแยกแผนกงานที่ชัดเจน
2. พัฒนาและออกแบบเอกสารที่ใชในกลุม
3. ออกแบบระบบการขายสดหรือขายปลีก
4. ระบบการซื้อสินคาเปนเงินสด
5. ระบบการนําฝากธนาคาร
6. ระบบการจายคาใชจายตางๆ
7. ระบบบัญชีสินทรัพยถาวร

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีในครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ทําการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบบัญชีของกลุมวิสาหกิจขนมจีน ไดพบวากอนวางระบบบัญชีทางกลุมจะไมมีความพรอมในเรื่องของระบบบัญชี เชน ไมมีการจัดวาง
ผังองคกร ไมมีระบบเอกสารที่ชัดเจน ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอระบบการรายงานการเงินทางบัญชีอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งสอดคลองกับ
หลาย ๆ งานวิจัย ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีในภาครัฐและเอกชน ยกตัวอยางเชน งานวิจัยของศิวกร จงสิริสุข (2553)
ศึกษาการวางระบบบัญชีของหางหุนสวนจํากัด วีแอนด็พีเซ็นเตอร (1994) กิจการยังไมมีการจัดโครงสรางองคกรและแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน สวนระบบบัญชีและการควบคุมภายในยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดทํางบการเงินที่สมบูณรทําใหผูบริหาร
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ไมสามารถนําขอมู ลนั้น มาใชในการตั ดสิน ใจในเชิง การบริหาร ผูศึ ก ษาจึง เสนอการจัด โครงสรางองคก รและปรับ ปรุงหน าที่ ความ
รับผิดชอบ ออกแบบเอกสารทางการบัญชีและปรับปรุงผังทางเดินเอกสารตลอดจนเสนอแนวทางการควบคุมภายในของระบบบัญชีแต
ละระบบตามหลักการควบคุมภายในที่ดีและใหมีความเหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการตอไปในอนาคต หรืองานวิจัยของ ภา
วินี พูลเกิดและมาลี จตุรัส (2556) ศึกษาการวางระบบบัญชีการเงินของสถาบันการเงินชุมชนก็พบวาไมมีการแบงแยกตําแหนงงานที่
ชัดเจน รวมทั้งไมมีการวางแนวทางการปฏิบัติที่สงผลตอระบบการควบคุมทางบัญชี กิจการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีที่สงผลตอ
การดําเนินงานของสถาบันการเงินและชุมชน ผูศึกษาจึงเสนอแนะระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่เหมาะสมใหสถาบันการเงินชุมชน
นําไปปฏิบัติซึ่งประกอบดวยเอกสารทางการบัญชีและผังทางเดินเอกสาร เปนตน
จากการทําวิจัยและการศึกษางานวิจัยหลายๆ งานพบวาไมวาจะเปนกิจการเอกชนเจาของคนเดียวหรือกลุมวิสาหกิจชุมชนไม
คอยใหความสําคัญกับการวางระบบการเงินบัญชี แตระบบเหลานี้เปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยสนับสนุนใหองคกรเกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนจะสงผลใหกิจการเกิดการพัฒนาตอยอดธุรกิจเพื่อกาวสูการคาเชิงพาณิชยและเตรียมความพรอมเขาสูประเทศไทย 4.0
สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคของงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาระบบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบานหนองบัวเหนือ ผลของงานวิจัย
พบวาระบบบัญชีของกลุมวิสาหกิจขนมจีนยังไมมีความสมบูรณพรอมที่จะพัฒนาเขาสูระบบบัญชี เชิงพาณิชยได ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีของกลุมใหเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิดการวางระบบบัญชีเชิงพาณิชย ที่จะตองมีระบบการจัดเก็บ
ขอมูลทางการเงินอันประกอบดวย แบบฟอรม หรือเอกสารตางๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณตางๆ ที่
ไดมาใชในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานและการเงินของกิจการ ทั้งนี้เพื่อใหธุรกิจชุมชนสามรถพัฒนาตอยอดไดในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาขอมูลจาก ประธานและสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนหนองบัวเหนือ อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก นักศึกษาสาขาการบัญชี และไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนําเสนอบทความวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนาตาก จึงขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ ที่นี้
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สมเดช โรจนคุรีเสถียร. (2544). เทคนิคการวางระบบบัญชีใหมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสํานักพัฒนาการบริหารธรรม
นิติ จํากัด.
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การศึกษาการรับรูและทัศนคติที่มีตอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
AWARENESS AND ATTITUDES OF THE STUDENTS FROM FACULTY OF MANAGEMENT
SCIENCE, PIBUSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY TOWARD THE IMAGES OF PSRU
COMMUNICATION ARTS DEPARTMENT
ศีลดา สุขเกิด ชนกนันท คุยปรางค รจชรินทรญา ศรีอินทร สิรินทรทิพย ขันทรี
สุวารีย วงศวัฒนา* ลําเนา เอี่ยมสอาด และ วราภรณ ซื่อประดิษฐกุล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : suvaree_tim@hotmail.co.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูขาวสาร และทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการที่มีตอภาพลักษณ
ของสาขาวิ ช านิ เทศศาสตร มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ พิ บู ล สงคราม และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของทั ศ นคติ ที่ มี ต อ
ภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นป
และสาขาวิชา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเคยเห็นผลงานของสาขาวิชานิเทศศาสตร เคยเขารวมกิจกรรมของสาขา
โดยรูจักผลงานผานชองทาง facebook รับชมหนังสั้นมากที่สุด ไดชมละครเวที “ทุงสานสะเทือน”และ “สปอตรณรงคขับขี่
ปลอดภัย มรพส. นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติตอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีทัศนคติตอภาพลักษณดานบุคลิกภาพซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาดานกิจกรรมซึ่งอยูใน
ระดับมาก และต่ําสุดคือดานพฤติกรรมซึ่งอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอภาพลักษณสาขา
นิเทศศาสตรโดยภาพรวมระหวางกลุมตัวอยางที่มี เพศ อายุ สาขาวิชา และชั้นปตางกันพบวาไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ทัศนคติ การรับรู ภาพลักษณ
Abstract
This research aims to investigate the information awareness and attitudes of the students from
Communication Program, faculty of Management Science, Pibusongkram Rajabhat University toward the
university image and to compare their attitudes, in terms of different sex, age, major and year of study.
The study showed that: The most students had ever seen the contributions of the Department and had
participated with the department activities. They were aware the contribution via Facebook and they had
seen the state play “Thungsan Sathuean” and the spot about “PSRU Security Driving Campaign”. The
positive attitudes of most students toward the image of the department were generally high. Firstly,
about the personality of the department was high. Secondly it was about its activity and lastly about its
behaviors. The attitudes of the students from different sex, age, year of study and program toward the
image of PSRU Communication Arts Department were not different.
Keywords : attitude, awareness, image
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บทนํา
ภาพลักษณของ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยทั่วไปจะมีบุคลิกภาพที่โดดเดน มีความสามารถที่หลากหลาย
การพูดที่นาฟงและนาสนใจ มีความคิดสรางสรรค มีความรูรอบดานเพราะดวยลักษณะจะเปนกลุมคนที่รูทุกๆ เรื่องในสังคม
และมีความมั่นใจในตัวเองอยางมากและสําหรับภาพลักษณของนักศึกษา นิเทศศาสตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการก็เชนกันที่นักศึกษาจะมีบุคลิกหรือความเกงเฉพาะดานเปนของตนที่ชัดเจน ความสามารถที่หลากหลาย กลาคิด
กลาทํา แตในปจจุบันดวยเทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและสังคมรอบตัวไดเปลี่ยนไปทําใหภาพลักษณ พฤติกรรม การแตงกาย
ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรเปลี่ยนไปดวย จากคําวากลาวตักเตือนของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน
หลายๆทานที่อบรมสั่งสอนทั้งดานการเรียนการสอนและดานบุคลิกภาพ ตลอดจนนักศึกษาสาขาตางๆ ในคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่แสดงออกถึงความไมชอบ ไมพึงพอใจในพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร เชน การแสดงกริยาตางๆ การถูกวิพากษวิจารณในดานลบ การดูมีอิสระในการแตงกายมาเรียน การถูกเพงเล็งจาก
สาขาอื่นและอาจจะมองถึงภาพรวมที่ดูมีอิสระไมคอยอยูในระเบียบ พฤติกรรมการแสดงออกมา และคําพูดที่ไมเหมาะสมของ
นักศึกษา
ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาการรับรูและทัศนคติที่มีตอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตร
ภาคปกติ คณะวิทยาการจัด การ มหาวิท ยาลัยราชภั ฎพิ บู ลสงคราม เพื่ อเปน แนวทางในการปรับปรุง แก ไข และพัฒ นา
ภาพลักษณของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยรวม
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรูขาวสารของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีตอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม
3. เพื่อ เปรียบเทีย บความแตกตางระหวางทั ศนคติ ที่มี ตอ ภาพลัก ษณ ของนั กศึก ษาสาขาวิชานิ เทศศาสตรค ณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามโดยจําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นป และสาขาวิชา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาค
ปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 3,410 คน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น
(Statified Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก
แบบสอบถาม ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางการศึกษาคนควางานวิจัย ซึ่งมีทั้งคําถามปลายปด (Closeended Question) และแบบมาตรฐานสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยเนื้อหาของแบบสอบถามในในการวิจัย
ครั้งนี้แบงออกเปน 3 ตอนสถิติที่ใช ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความแตกตางระหวาง
ค า เฉลี่ ย ของตั ว แปร 3 กลุ ม ขึ้ น ไป ใช ก ารวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-way ANOVA หรื อ F-test)
ประมวลผลขอมูลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows
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ผลการวิจัย
1. ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิงมีชวงอายุระหวาง 19-21 ป ศึกษาอยูสาขาวิชาการจัดการมากที่สุดและอยูชั้นปที่
3 มากที่สุด
2. การศึกษาการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมของสาขานิเทศศาสตร นักศึกษาสวนใหญเคยเห็นผลงานของสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร เคยเขารวมกิจกรรมของสาขาโดยรูจักผลงานผานชองทาง facebook เคยรับชมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรเกี่ยวกับหนังสั้นมากที่สุด เคยชมละครเวทีเรื่องทุงสานสะเทือน แตยังไมเคยชมหนังสั้นเรื่องพอดีที่มีเธอ อีกทั้งไมเคย
อานวารสารของสาขาวิชานิเทศศาสตร สวนใหญรับชมผลงาน “สปอตรณรงคขับขี่ปลอดภัย มรพส. รักใครใหใสหมวก”สวน
ใหญนักศึกษาไมรูจักทีม Phalanx Creation ของสาขาวิชานิเทศศาสตร และไมเคยรับชม “สื่อรณรงคปดโทรศัพทระหวางการ
รับชม”
3. ทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการที่ มีตอภาพลักษณ ของสาขาวิชานิ เทศศาสตรมหาวิทยาลัยราชภั ฎ พิ บู ล
สงครามสวนใหญพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอภาพลักษณสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของนักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัด การมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดาน
บุคลิกภาพ ดานพฤติกรรม ดานกิจกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.89 แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน
แลวพบวาดานบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่นมากที่สุด อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.93รองลงมาดานกิจกรรม ทาง
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมอยูในระดับมากโดยมีคา เฉลีย่ 3.91 และต่ําสุดดานพฤติกรรม ใน
การสนทนากับผูอื่นที่เหมาะสม อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.90
4. การเปรียบเที ย บทั ศนคติ ที่ มีต อ ภาพลัก ษณ ส าขาวิช านิเทศศาสตรโดยภาพรวม ด านบุ คลิ ก ภาพ พฤติ กรรม
กิจกรรมระหวางกลุมที่มีเพศตางกันพบวาไมแตกตางกัน
5. การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอภาพลักษณ สาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวม ระหวางกลุมตัวอยางที่มีอายุ
ตางกั น พบวา ไม แตกต างกั น แต เมื่ อแยกพิ จารณาเป น รายด านแลวพบวา ทั ศนคติ ด านการแตงกายแตกต างกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 19-21ป แตกตางจาก อายุต่ํากวา 18 ปและอายุ22-24 ป ดานความ
สุภาพเรียบรอย และดานศักยภาพพรอมที่จะปฏิบัติงานจริง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุม
ตัวอยางที่มีอายุ 25 ปขึ้นไปแตกตางจากอายุต่ํากวา 18 ปอายุ19-21 ป และอายุ22-24 ป ดานกิจกรรมทางสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรมีความนาสนใจในการเขารวมกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปแตกตางจากอายุ 19-21ปและอายุ22-24 ป และดานรูปแบบที่หลากหลายของการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 18 ปแตกตางจากอายุ 19-21 ป และอายุ 22-24 ป
6. การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอภาพลักษณสาขาวิชานิเทศศาสตรในภาพรวม ระหวางกลุมตัวอยางที่มีสาขาวิชา
ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรมีศักยภาพ
พรอมที่จะปฏิบัติงานจริงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก แตกตางจาก
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ดานกิจกรรม
ทางสาขาวิชานิเทศศาสตรมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ แตกตางจาก สาขาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษ ย สาขาวิชาการบั ญ ชี สาขาวิช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด กิจกรรมทางสาขาวิชานิเทศศาสตรมีความนาสนใจใน
การเขารวมกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย สาขาวิชาการบัญชี แตกตางจากสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
7. การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอภาพลักษณสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวมระหวางกลุมตัวอยางที่มีชั้นปตางกัน
พบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปน รายดานแลวพบวา ดานการแตงกายสุภาพเรียบรอ ย แตกตางกั นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมีชั้นปที่ 3 แตกตางจากชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ดานกริยาที่เหมาะสมแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมีชั้นปที่ 1 แตกตางจากชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ดานมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น
แตกต างกั น อย างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ชั้ น ป ที่ 1 แตกต างจากชั้ น ป ที่ 2 ชั้ น ป ที่ 3 และชั้ น ป ที่ 4 ด า น
พฤติ กรรมการแสดงออกตอ สาธารณะชนที่ เหมาะสมแตกต างกั น อย างมี นั ยสํ าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 โดยมีชั้ น ป ที่ 4
แตกตางจากชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 ดานพฤติกรรมในการสนทนากับผูอื่นที่เหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีชั้นปที่ 4 แตกตางจากชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีทัศนคติตอภาพลักษณของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว อาจเปนเพราะวาทั้ งเพศชายและเพศหญิ งมีความรูสึก การคิด
พฤติกรรมที่ไมตางกันตอทัศนคติที่มีตอสาขาวิชานิเทศศาสตร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิ ดของ ทอดดฮันท และ เบรนท ดีรูเบน
(Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993 อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน , 2541) ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือก
เปดรับขาวสารของบุคคล ประสบการณและนิสัย ผูรับสารแตละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณใน
การรับขาวสารของการพัฒนาความชอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คลายๆกันและมีการจดจําที่เหมือนกัน
2. การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอภาพลักษณ สาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวม ระหวางกลุมตัวอยางที่มีอายุ
ตางกั น พบวา ไม แตกต างกั น แต เมื่ อแยกพิ จารณาเป น รายด านแลวพบวา ทั ศนคติ ด านการแตงกายแตกต างกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 19-21ป แตกตางจาก อายุต่ํากวา 18 ปและอายุ22-24 ป ดานความ
สุภาพเรียบรอย และดานศักยภาพพรอมที่จะปฏิบัติงานจริง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุม
ตัวอยางที่มีอายุ 25 ปขึ้นไปแตกตางจากอายุต่ํากวา 18 ปอายุ19-21 ป และอายุ22-24 ป ดานกิจกรรมทางสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรมีความนาสนใจในการเขารวมกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปแตกตางจากอายุ 19-21ปและอายุ22-24 ป และดานรูปแบบที่หลากหลายของการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 18 ปแตกตางจากอายุ 19-21ป และอายุ22-24 ป ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ลฎาดาภา ทําดี (2553) ศึกษาการรับรูภาพลักษณของประชาชนที่มี ตอองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีอายุตางกันมีการรับรูภาพลักษณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05และสอดคลองกับงานวิจัยของวรินทร วิมุติสุนทร(2550) ศึกษาภาพลักษณหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามการรับรูของมหาบัณฑิต และนิสิตปริญญาโทผลการวิจัย พบวามีแนวโนม
พฤติกรรมที่มีตอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
3. การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอภาพลักษณสาขาวิชานิเทศศาสตรในภาพรวม ระหวางกลุมตัวอยางที่มีสาขาวิชา
ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรมีศักยภาพ
พรอมที่จะปฏิบัติงานจริงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก แตกตาง
จาก สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ดาน
กิจกรรมทางสาขาวิชานิเทศศาสตรมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ แตกตางจาก สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด กิจกรรมทางสาขาวิชานิเทศศาสตรมีความ
นาสนใจในการเขารวมกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย สาขาการบัญชี แตกตางจากสาขาวิชา
การทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลฎาดา
ภา ทําดี (2553) ศึกษาการรับรูภาพลักษณของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัด

363

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

พะเยา ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีการศึกษาตางกันมีการรับรูภาพลักษณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
4. การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอภาพลักษณสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวมระหวางกลุมตัวอยางที่มีชั้นปตางกัน
พบวา ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวแตสอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาพร ปนปน (2550) ศึกษา
การรับรูของพนักงานที่มีตอภาพลักษณของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่
มีการศึกษาตางกันมี การรับรูภาพลักษณของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไมแตกตางกัน
สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญเคยเห็นผลงานของสาขาวิชานิเทศศาสตร เคยเขารวมกิจกรรมของสาขา โดยรูจักผลงานผาน
ชองทาง facebook รับชมหนังสั้นมากที่สุดคิด ไดชมละครเวที “ทุงสานสะเทือน” ยังไมเคยชมหนังสั้น “พอดีที่มีเธอ” อีกทั้ง
ไมเคยอานวารสารของสาขาวิชานิเทศศาสตร สวนใหญรับชมผลงาน “สปอตรณรงคขับขี่ปลอดภัย มรพส. รักใครใหใสหมวก”
สวนใหญ นั กศึ กษาไม รูจั กที ม Phalanx Creation ของสาขาวิชานิ เทศศาสตร และไมเคยรับ ชม “สื่อรณรงคป ดโทรศั พ ท
ระหวางการรับชม”
2. นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติที่มีตอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดานแลวพบวาดานบุคลิกภาพซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาดานกิจกรรมซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุดคือดาน
พฤติกรรมซึ่งอยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอภาพลักษณสาขานิเทศศาสตรโดยภาพรวมระหวางกลุมตัวอยาง
ที่มี เพศ อายุ สาขาวิชา และชั้นปตางกันพบวาไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการมีการรับรูเกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตรดาน
ผลงานวารสารของสาขาวิชานิเทศศาสตรและทีม Phalanx Creation นอยที่สุด ดังนั้นสาขาควรที่จะมีการประชาสัมพันธ
ผลงาน ทีมผลิตผลงาน และเผยแพรวารสารใหกวางมากขึ้น
2. จากผลการวิจัยพบวาทัศนคติที่มีตอภาพลักษณนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ดานการแตงกาย กริยามารยาท
ความกระตื้อรื้อรนในการทํางาน ความพรอมศักยภาพในการทํางาน การแสดงออกตอสาธารณะชนที่เหมาะสมกิจกรรมมีความ
เหมาะสมและมีรูปแบบที่หลากหลายมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่นมีการสนทนากับผูอื่นที่เหมาะสมนต่ําที่สุดควรที่จะปรับปรุง
บุคลิกภาพ พฤติกรรม และกิจกรรมใหดีขึ้นเพื่อสรางภาพลักษณใหแกสาขาวิชานิเทศศาสตร
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการเทานั้น ซึ่งในการ
วิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับคณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ
ภาพลักษณสาขาวิชานิเทศศาสตร อีกทั้งผลการวิจัยยังสามารถนําไปใชประโยชนไดกวางขวางขึ้น
2. การวิจั ย ครั้งนี้ ศึ กษาการรับ รู เกี่ ยวกั บ สาขาวิ ชานิ เทศศาสตร ที่ เน น การรั บ รูผ ลงาน กิ จกรรมและอื่ น ๆ ของ
สาขาวิชานิเทศศาสตร การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาแบบเจาะลงลงไปในแตละผลงาน กิจกรรม โครงการ
3. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเพิ่มถึงความรู ความเขาใจที่นักศึกษาภาคปกติมีทัศนคติที่มีตอภาพลักษณสาขาวิชา
นิเทศศาสตร เพื่อที่จะไดทราบวานักศึกษาภาคปกติมีความเขาใจ และรูถึงผลงานของสาขาวิชานิเทศศาสตร ซึ่งจะมีประโยชน
ตอการวางแผนและกําหนดแนวทางภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตรมีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น
4. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเรื่องภาพลักษณดานอื่นๆ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร วาสาขาวิชานิเทศศาสตรมี
ภาพลักษณในเชิงบวกหรือลบ เพราะการทําประชาสัมพันธใดๆ ความเชื่อมั่นและยอมรับในตัวองคหรือสาขาเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ใหบุคคลากรและประชาชนใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของสาขาตอไป
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5. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตรเทานั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมี
การศึกษาในลักษณะเดียวกันกับหลักสูตรอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย ดร.สุ ว ารีย วงศ วัฒ นา อาจารย ที่ ป รึก ษาและอาจารย ป ระจํ าวิช า การวิจั ยการ
ประชาสัมพันธที่ไดใหคําแนะนําตลอดจนการตรวจสอบแกไขเพื่อใหรายงานวิจัยในฉบับนี้สมบูรณมากยิ่งขึ้นรวมถึงคณาจารย
ทุกทานที่ไดมอบความรู คําชี้แนะ การชวยเหลือและการอบรมสั่งสอนตลอดการศึกษาที่ผานมา ขอบคุณนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ที่เสียสละในการทําแบบสอบถามใหแกผูวิจัยในครั้งนี้ สุดทายนี้ผูวิจัยกราบขอขอบคุณอาจารย เพื่อนๆ พี่ๆ
นองๆ ทุกคน
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การรับรูถึงประโยชนและความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของ
นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
THE BENEFIT AWARENESS AND SATISFACTIONS OF STUDENTS TOWARD WATCHING
CRIME NEWS TV PROGRAMME
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการรับรูถึงประโยชนและความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อ
โทรทัศนของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความ
พึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นป และสาขาวิช า ผลการวิจัย พบวา นั ก ศึก ษาสวนใหญ มีก ารรับรูถึง ประโยชน ของรายการขาว
อาชญากรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีการรับรูถึงประโยชน ดานเนื้อหารายการ
ไดรับความรูใหม และแนวคิดใหมจากการรับชมรายการขาวอาชญากรรม สูงสุด ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา คือดานขอมูลขาวสาร
รับชมขอมูลขาวสารจากรายการขาวอาชญากรรม เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุด คือนําขอมูลที่
ไดรับไปใชในการปองกันตนเองจากบุคคลแปลกหนา และนําขอมูลที่ไดใชเปนหัวขอสนทนากับบุคคลอื่นทางสังคม ซึ่งอยูในระดับมาก
เทากัน 2)นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
แยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานผูประกาศขาว ความนาเชื่อถือในการอานขาวอาชญากรรมสูงสุด ซึ่งอยูในระดับ
มาก รองลงมาคื อ ดานเทคนิ ค ความชัดของสั ญ ญาณโทรทัศ น ซึ่ง อยูในระดับมาก และต่ําสุด คือ เนื้ อหาข าวอาชญากรรมมี ความ
นาเชื่อถือ และความคลองในการอานขาวอาชญากรรม ซึ่งอยูในระดับมากเทากัน การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการ
ขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ ชั้นป และสาขาวิชาตางกันพบวา ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การรับรูถึงประโยชน ความพึงพอใจ ขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน
Abstract
This research aims to find out the awareness and satisfactions of the students from faculty of
Management Science, Pibulsongkram University toward crime news TV programme; and to compare the
differences of their satisfactions regards to their sex, age, year of study and field of study. The study showed that:
The student Awareness about the benefit of watching crime news TV programme was generally high. The most
benefit awareness was its contents, gaining new knowledges, and new ideas. Secondly, they gained useful
information from the crime news program and could use their time wisely. Lastly, they could use the information
for preventing themselves from dangerous strangers and could use the information for setting topic discussion.
The satisfactions of the most students toward watching crime news TV programme was high. The most satisfaction
was about reporters and reliability of news reporting. Secondly, it was technically clear TV signal and lastly
reliability of crime news contents as well as reporting ability of reporters. The satisfactions of the most students
about watching crime news were not different, regardless of their sex, age, year of study and field of study.
Keywords : benefit awareness, satisfaction, crime news TV programme
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บทนํา
สื่อสารมวลชนประเภท “โทรทัศน” เปนสื่อที่มีแรงจูงใจสูงในการสงกระจายภาพและเสียงซึ่งไดถูกนํามาใชอยาง
แพรหลาย กวางขวาง สามารถเขาถึงและใกลชิดกับประชาชนไดในทุกครัวเรือน โทรทัศนมีศักยภาพที่สามารถนําเสนอไดทั้ง
ภาพและเสียงที่เหมือนจริงที่ปรากฏผานออกมาในรูปแบบรายการประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนละคร (Drama) ขาว (News)
พูดคุย (Talk)แขงขัน (Game) สารคดี (Documentary) หรือปกิณกะ (Variety) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาโทรทัศน มีบทบาท
ตอวิถีชีวิตของประชาชนในยุคปจจุบันเปนอยางมาก รายการของสถานีโทรทัศนประเภทหนึ่งที่ไดรับความสนใจจากผูชมเปน
ประจําทุกวันคือ รายการขาว เพราะขาวทําใหประชาชนไดทราบถึงเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน
ข าวอาชญากรรม เป น ข าวที่ ส ะท อ นความผิ ด ปกติ ข องสั งคม สื่ อ โทรทั ศ น มี บ ทบาทในการเตื อ นภั ย ให ผู ช มได
ระมัดระวังตัวโดยใชการเลาเรื่องอยางมีขั้นตอนคือ การเริ่มเรื่อง การพัฒนาเหตุการณ ขั้นภาวะวิกฤติ ขั้นภาวะคลี่คลาย และ
ขั้นตอนยุติเรื่องราว สวนภาษาที่ใชมักจะเปนภาษาที่หวือหวา เราใจ ใชคําไมสุภาพ รุนแรง เห็นภาพ และกอใหเกิดอารมณรวม
นอกจากนั้นขาวอาชญากรรมยังสงผลใหเกิดการเลียนแบบตามมาได หากนําเสนอรายละเอียดขั้นตอนประกอบอาชญากรรม
มากจนเกินไป อีกทั้งผูชมยังมีความเห็นวานับวันขาวอาชญากรรมจะมีจํานวนมากและรุนแรงยิ่งขึ้น ความนาสนใจของการเลา
เรื่องขาวอาชญากรรม ที่ประกอบไปดวยตัวละครที่ มีชีวิตจริง โดยสิ่งนี้เปน ความโดดเดนของขาวอาชญากรรมให มีความ
แตกตางจากขาวชนิดอื่น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในภาคปกติจํานวนมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับจํานวนนักศึกษาในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาสวนใหญกําลังอยูในวัยรุนที่กําลังมีความอยากรูอยากเห็น
ซึ่งป จจุบั นสื่ อตางๆเขามามีบ ทบาทและอิ ทธิพ ลอย างมากในสังคม การนํ าเสนอข าวทางสื่อ โทรทั ศน ก็เปน อีก สื่อหนึ่งที่ มี
ความสําคัญตอวัยรุนในปจจุบัน ถาสื่อนําเสนอขาวที่ไมตรงกับความเปนจริงหรือโนมนาวใจมากจนเกินไปก็อาจเกิดผลกระทบ
ในทางลบกับนักศึกษาได ดังนั้นจะเห็นไดวารายการขาวอาชญากรรมเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอสังคมและตอวัยรุน ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาการรับรูถึงประโยชนและความพึงพอใจจากการชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษาภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อจะไดทราบวานักศึกษาจะไดรับประโยชนจากการชมรายการขาว
อาชญากรรมมากนองเพียงไรและเพื่อเปนแนวทางของหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนารายการขาวอาชญากรรมจากสื่อ
โทรทัศนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรูถึงประโยชนในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษาภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการรับ ชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนั กศึกษาภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษา ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นป และสาขาวิชา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม (Questionnair) ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 9 สาขา จํานวน 3,410 คน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สุมตัวอยางแบบ
แบงชั้น (Statified Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถาม ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางการศึกษาคนควางานวิจัย แบบสอบถามมีลักษณะ
ปลายปด (Close-Ended) โดยเนื้อหาของแบบสอบถามในในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเป น 3 ตอน สถิติที่ใช ไดแก รอยละ
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(Percent) ค าเฉลี่ ย (Average) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความแตกต างระหวา ง
คาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ ของตัวแปร 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-way ANOVA หรื อ F-test) ประมวลผลข อ มู ลข อ มู ล โดยใช ค อมพิ วเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows
ผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 21 – 23 ป ศึกษาอยูชั้นปที่ 3 และสวนใหญอยูสาขาวิชาการจัดการ
2. นั กศึกษาส วนใหญ มีการรับรูถึงประโยชนของรายการขาวอาชญากรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.05 แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีการรับรูถึงประโยชน ดานเนื้อหารายการ ไดรับความรูใหม และ
แนวคิดใหมจากการรับชมรายการขาวอาชญากรรม สูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา คือดานขอมูล
ขาวสาร รับชมขอมูลขาวสารจากรายการขาวอาชญากรรม เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยมีคาเฉลี่ย 4.21 ซึ่งอยู
ในระดับมาก และต่ําสุด คือนําขอมูลที่ไดรับไปใชในการปองกันตนเองจากบุคคลแปลกหนา และนําขอมูลที่ไดใชเปนหัวขอ
สนทนากับบุคคลอื่นทางสังคม โดยมีคา เฉลี่ย 3.94 ซึ่งอยูในระดับมาก เทากัน
3.นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.06 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานผูประกาศขาว ความนาเชื่อถือในการอาน
ขาวอาชญากรรมสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.12 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานเทคนิค ความชัดของสัญญาณโทรทัศนโดย
คาเฉลี่ย 4.11 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุด คือเนื้อหาขาวอาชญากรรมมีความนาเชื่อถือ และความคลองในการอานขาว
อาชญากรรม โดยมีคาเฉลี่ย 3.98 ซึ่งอยูในระดับมากเทากัน
4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุม
ตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานระหวางกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน พบวา มีความ
พึงพอใจดานเนื้อหารายการ เนื้อหามีความรวดเร็ว และครอบคลุมในการนําเสนอขาวอาชญากรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05
5. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุม
ตัวอยางที่มีอายุตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานระหวางกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน พบวา มีความพึง
พอใจดานเนื้อหารายการ เนื้อหาขาวสารมีความรวดเร็วทันเหตุการณ มีความพึงพอใจดานผูประกาศขาว การแตงกายมีความ
เหมาะสม มีความพึงพอใจดานเทคนิค ภาพ แสง สี เสียง ของรายการขาวอาชญากรรม และมีความพึงพอใจดานเทคนิค การ
ตัดตอรายการขาวอาชญากรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุม
ตัวอยางที่มีชั้นปตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานระหวางกลุมตัวอยางที่มีชั้นปตางกัน พบวา มีความพึง
พอใจดานเนื้อหารายการ เนื้อหาของขาวสารนาสนใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่เปนชั้น
ปที่ 1แตกตางจาก ป2 และป4 แตกตางจาก ป2 และ ป3 และมีความพึงพอใจดานผูประกาศขาว ความนาเชื่อถือในการอาน
ขาวอาชญากรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่เปนชั้นปที่ 1 แตกตางจาก ป2 และ ป3
7. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุม
ตัวอยางที่มีสาขาวิชาตางกัน พบวา ไมแตกต างกัน เมื่อพิจารณาเปนดานระหวางกลุมตัวอยางที่มีสาขาวิชาตางกัน พบวา ไม
แตกตางกัน
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อภิปรายผล
1. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษา ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีเพศตางกันโดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน
รายดานระหวางกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน พบวา มีความพึงพอใจดานเนื้อหารายการ เนื้อหามีความรวดเร็ว และครอบคลุม
ในการนําเสนอขาวอาชญากรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไวบางสวน
และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกิจ ไววัฒนากิจ (2542) ศึกษาความคิดเห็นของวัยรุนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอความ
รุน แรงของขาวอาชญากรรมและข าวอุบั ติ ภั ย สื่อ มวลชน ผลการวิจั ยพบวา กลุม วัย รุน มี ความคิ ด เห็ น ตอ ความรุน แรงใน
สื่อมวลชนไมแตกตางกัน ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีความคิดเห็นวา การนําเสนอความรุนแรงในสื่อมวลชนปจจุบันนั้น มี
ความเหมาะสมดีแลว ไมมากไมนอยเกินไป แตในความรุนแรงที่นําเสนอยังมีบางสิ่งบางอยางที่ตองแกไขคือ ควรเพิ่มความ
เขมงวดในการนําเสนอความรุนแรงโดยมีการตัดทอนภาพความรุนแรงใหนอยลง ควรกําหนดกฎหมายหามลงภาพบางชนิดเชน
ภาพศพ ซึ่งวัยรุนมองวาเปนภาพที่สงผลกระทบตอความรูสึกโดยชัดเจน
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษา ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีอายุตางกันโดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานเนื้อหารายการ เนื้อหาขาวสารมีความรวดเร็วทันเหตุการณ มีความพึงพอใจดานผู
ประกาศขาว การแตงกายมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจดานเทคนิค ภาพ แสง สี เสียง ของรายการขาวอาชญากรรม และ
มีค วามพึ งพอใจด านเทคนิ ค การตัด ตอ รายการขาวอาชญากรรม แตกตางกัน อย างมีนั ย สําคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ .05 ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไวบางสวนและสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภวัฒน สงวนงาม (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการขาวของสถานีโทรทัศนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ขอมูลทั่วไปของประชากรผูรับชมรายการขาวของสถานีโทรทัศนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนประชากรกลุมเปาหมายที่
ตองการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย สถิติที่ใชใน
การวิ จั ย ได แ ก สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด ว ย ค า ความถี่ ค า ร อ ยละ และสถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistics) อั น ประกอบด ว ย การทดสอบด ว ยค าสถิ ติ ไคสแควร (Chisquare test) ผลการวิ จั ย พบวา อายุ
แตกตางกันมีความสัมพั นธกับ พฤติกรรมการเลือกรับชมรายการขาวของสถานีโทรทัศนในเรื่องของวันที่มักจะเปดรับ ชม
รายการขาว และเวลาที่มักจะเปดรับชมรายการขาวดวยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทั ศนของนักศึกษา ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีชั้นปตางกันโดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานเนื้อหารายการ เนื้อหาของขาวสารนาสนใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่เปนชั้นปที่ 1แตกตางจาก ป2 และป4 แตกตางจาก ป2 และ ป3 และมีความพึงพอใจดานผูประกาศ
ขาว ความนาเชื่อถือในการอานขาวอาชญากรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่เปนชั้นปที่ 1
แตกตางจาก ป2 และ ป3 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไวบางสวนและสอดคลองกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน
(2553) ที่กลาววา คนที่มีการศึกษาตางกัน จะมีคานิยม ความคิดและรสนิยมที่ตางกัน
4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษา ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีสาขาวิชาตางกัน ทั้งโดยภาพรวมและในแตละดานพบวา ไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไวแตสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูโดยการสังเกตของฉัตรชัย
ชูแกว (2544) ที่กลาววา คนทั่วไปสามารถเรียนรูพฤติกรรมกาวราว โดยสังเกตพฤติกรรมกาวราวจากสื่อมวลชน เชน วิธีการ
ฆา การทรมาน รังแกผูอื่น และบางครั้งอาจแสดงพฤติกรรเลียนแบบความกาวราวของผูแสดงในเรื่องหรือในเนื้อขาวดวยแลว
นํามาปฏิบัติกับเพื่อนรวมชั้นเรียนดวย
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สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญ มีการรับรูถึงประโยชนของรายการข าวอาชญากรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.05 แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีการรับรูถึงประโยชน ดานเนื้อหารายการ ไดรับความรูใหม และ
แนวคิดใหมจากการรับชมรายการขาวอาชญากรรม สูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา คือดานขอมูล
ขาวสาร รับชมขอมูลขาวสารจากรายการขาวอาชญากรรม เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยมีคาเฉลี่ย 4.21 ซึ่งอยู
ในระดับมาก และต่ําสุด คือนําขอมูลที่ไดรับไปใชในการปองกันตนเองจากบุคคลแปลกหนา และนําขอมูลที่ไดใชเปนหัวขอ
สนทนากับบุคคลอื่นทางสังคม โดยมีคาเฉลี่ย 3.94 ซึ่งอยูในระดับมาก เทากัน
2. นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.06 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานผูประกาศขาว ความนาเชื่อถือในการอาน
ขาวอาชญากรรมสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.12 ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานเทคนิค ความชัดของสัญญาณโทรทัศนโดย
คาเฉลี่ย 4.11 ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําสุด คือเนื้อหาขาวอาชญากรรมมีความนาเชื่อถือ และความคล องในการอานขาว
อาชญากรรม โดยมีคาเฉลี่ย 3.98 ซึ่งอยูในระดับมากเทากัน
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุม
ตัวอยางที่มีเพศ อายุ ชั้นป และสาขาวิชาตางกันพบวา ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.จากผลการวิจัยดานการรับรูถึงประโยชนของรายการขาวอาชญากรรม พบวา ดานขอมูลขาวสาร คือ การนําขอมูล
ที่ไดรับไปใชในการปองกันตนเองจากบุคคลแปลกหนา และนําขอมูลที่ไดใชเปนหัวขอสนทนากับบุคคลอื่นทางสังคมอยูใน
ระดับต่ําสุด ดังนั้น หากตองการใหผูที่ชมรายการขาวอาชญากรรมไดนําความรูไปใชในการปองกันตนเองได ตองมีการเพิ่ม
เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปองกันตนเอง การตอสู และความนาสนใจในรายการ เพื่อใหผูชมเขาใจไดงายและสามารถปฏิบัติตามได
และยังสามารถทําใหผูชมนําไปเปนหัวขอสนทนากับบุคคลอื่นไดมากขึน้
2.จากผลการวิจัยดานความพึงพอใจในการรับชมขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน พบวา ดานเนื้อหารายการ คือ
เนื้อหาขาวอาชญากรรมมีความนาเชื่อถือ และความคลองในการอานขาวอาชญากรรมของผูประกาศขาวอยูในระดับต่ําสุด
ดังนั้น หากตองการใหรายการขาวอาชญากรรมมีความนาเชื่อถือ เรื่องราวที่นําเสนอตองเปนความจริงทั้งหมด และสื่อถึงความ
เปนกลางกับเรื่องที่เกิดขึ้น ผูประกาศขาวตองอานขาวอยางถูกตอง ชัดเจน และมีหลักฐานอางอิง ก็จะสามารถทําใหรายการดู
นาเชื่อถือมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการเทานั้น ซึ่งในการ
วิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับคณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเกี่ยวกับการรับรูถึง
ประโยชนและความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน อีกทั้งผลการวิจัยยังสามารถนําไปใช
ประโยชนไดกวางขวางขึ้น
2. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการรับรูถึงประโยชนและความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน
ที่เนนในดานเนื้อหารายการ ผูประกาศขาว และเทคนิคของรายการขาวอาชญากรรม การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาแบบ
เจาะลงลงไปในแต ล ะด า นของรายการ เพราะสามารถนํ า ผลการวิ จั ย ไปประยุ ก ต ใช ในการรณรงค ค รั้ งต อ ไปได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาถึงทัศนคติและประสิทธิภาพของรายการขาวอาชญากรรมทางสถานีโทรทัศน ที่มี
ลักษณะเผยแพรขอมูลขาวสารสาระความรู ตางๆวาเขาถึงประชาชนมากนอยเพียงใด และเนื้อหาของสื่อที่ใชในการเผยแพรนนั้
มีประสิทธิภาพในการเผยแพรขอมูลขาวสารสาระความรูตางๆ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติที่มีตอการซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษา
ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติที่มีตอการซื้อ
สิน คาออนไลน ของนัก ศึก ษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบูลสงคราม จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นป และ
สาขาวิชา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีชองทางในการซื้อสินคาออนไลนทาง Line มีการเลือกซื้อสินคาออนไลนเพราะราคาถูก
เลือกซื้อสินคาออนไลนสัปดาหละ1 ครั้ง สวนใหญใชเวลาในการเลือกซื้อสินคาตั้งแต 1 – 2 ชั่งโมง เลือกซื้อสินคาออนไลนในชวงเวลา
เวลา 12.01 - 16.00 น. เลือกซื้อสินคาออนไลนประเภทอาหารเสริม โดยมีการเลือกซื้อสินคาออนไลนมาใหพอแม ซึ่งเลือกซื้อสินคา
ออนไลนคนเดีย ว สวนใหญ มีการเลือกซื้อสินคาออนไลน 1 ชิ้นตอครั้ง โดยมีการโอนเงินผานธนาคารกรุงไทย นัก ศึก ษาสวนใหญ มี
ทัศนคติตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา สวนใหญมีทัศนคติตอ
สินคาออนไลนในเรื่องมีความนาสนใจ มีแบบใหมๆ มาใหเลือกซื้ออยูตลอดเวลาซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีการสงเสริมการขาย
เชน การลดราคาสินคา มีก ารจัดโปรโมชั่น ซื้อสองแถมหนึ่ง ซึ่งอยูในระดับมาก และต่ําที่สุดคือ การจัดรูปแบบการตกแตงรานบน
เว็บไซตที่ทันสมัย ซึ่งอยูในระดับมาก 3)การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ ที่มีตอการซื้อสินคาออนไลน ของนักศึกษา ภาค
ปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตาม อายุ และสาขาวิชา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนนักศึกษาที่มีเพศ และชั้นป แตกตางกัน มีทัศนคติตอการเลือกซื้อสินคาออนไลนไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การรับรูขาวสาร ทัศนคติ สินคาออนไลน
Abstract
This research aims to investigate the behaviors about information receiving and attitudes of the students
from faculty of Management Science, Pibusongkram Rajabhat University toward online products purchasing and to
compare their attitudes. The study showed that: the most students used Line application to buy products
because the prices were cheaper. They spent one to two hours once a week from 12.01 to 16.00. They bought
mostly supplementary foods for their parents. They did that by themselves alone and for one item each time.
Then they transferred the money to the sellers via Krungthai Bank service. Generally the level of positive attitudes
of the most students were high. They thought the goods were interesting and fashionable. Secondly, there were
always promotions, including reducing price and buying two getting one free. Lastly, the online shop websites
were decorated. The attitudes of the students from different sex, age, year of study and program were different at
level 0.5, statistically.
Keywords : information awareness behavior, attitude, online products
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บทนํา
สินคาออนไลน เปนสินคาที่มีการซื้อขายกันระหวางผูประกอบการกับลูกคาอีกชองทางหนึ่ง ซึ่งเปนสื่อทางดานระบบ
ออนไลน กลาวคือ มีเว็บไซต และระบบจัดการซื้อขาย เพื่อใหลูกคาสามารถซื้อสินคาและบริการจากผูประกอบการรายนั้นๆ
ไดตลอด 24 ชั่วโมง ในที่นี้ รานคาออนไลนจะถูกออกแบบใหเหมือนกับรานคาที่แสดงรายละเอียดสินคา ราคา และการบริการ
ทั้งหมดที่รานนั้นๆมีอยู เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคาเขามาซื้อผานเว็บไซต โดยไมตองมีการเดินทาง เปนชองทางการจัด
จํ าหน ายที่ ทั น สมั ย สามารถขายของได ต ลอด 24 ชั่ ว โมง ประหยั ด ค า ใช จ า ย และลงทุ น ต่ํ า ร านค า ออนไลน ถื อ เป น ECommerce ที่ มีระบบซื้อขายสิน คา (Shopping Cart) อยูบนเว็บ ไซต อีก ทั้งยังมีระบบแสดงความคิด เห็ นต อสิน คา และ
บริการเพื่อสงตรงถึงเจาของราน ซึ่งทําใหเจาของรานไดรับ Feedback จากลูกคาไดอยางรวดเร็ว ซึ่งปจจุบันนี้การซื้อขาย
สินคาออนไลน จะมีอิทธิพลมากในการดํารงชีวิตของกลุมวัยรุนหรือกลุมวัยวัยทํางาน โดยเฉพาะกลุมวัยรุนเพศหญิง เพราะ
กลุมเปาหมายเหลานี้จะชอบเลือกความทันสมัยและสะดวกสบายเปนพิเศษในการซื้อสินคา ดังนั้นการซื้อสินคาออนไลนจึงถือ
ไดวาเปนกระบวนการซื้อขายรูปแบบหนึ่งที่นิยมในปจจุบัน
จากที่กลาวมาขางตนทําใหทราบดีวา มีสินคาหรือรานคาออนไลนเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ทั้งการขายสินคาและ
บริการผานออนไลน ที่มีสินคาและการบริการที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของ การนําเสนอสินคา ประเภทของสินคา ราคาที่
แตกตาง ทําใหผูบริโภคเขาถึงสินคาไดหลายชองทางไดอยางสะดวกรวดเร็ว แตก็ยอมมีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกฉอโกงของ
ทั้งผูบริโภคและผูตัวผูขายเอง ในสวนของการจัดสงสินคาและการชําระเงิน ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจจะศึกษาพฤติกรรมการรับรู
ขาวสารและทัศนคติ ที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม วาเปนเชนไร และเกิดประโยชนกับผูบริโภคในดานใดบาง และมีความสะดวกหรือไม เพื่อเปนประโยชนสําหรับผู
ที่เกี่ยวของตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่มีตอการซื้อสินคาออนไลน
2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการซื้อสินคาออนไลน ของนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม
3. เพื่ อเปรียบเทียบความแตกต างระหวางทั ศนคติ ที่มี ตอการซื้ อสินค าออนไลน ของนักศึ กษา ภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นป และสาขาวิชา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Surver Research) ประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 3,410 คน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สุมตัวอยางแบบ
แบงชั้น (Statified Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ได แ ก แบบสอบถาม (Questionnair) มี ลั ก ษณะปลายป ด (Close-Ended) สถิ ติ ที่ ใช ได แ ก ร อ ยละ (Percent) ค า เฉลี่ ย
(Average) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม
ใช t-test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) ประมวลผลขอมูลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows
ผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 18 - 22 ป เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 และเปนนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ
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2. นักศึกษาสวนใหญมีชองทางในการซื้อสินคาออนไลนทาง Line มีการเลือกซื้อสินคาออนไลนเพราะราคาถูก เลือก
ซื้อสิน คาออนไลนสัป ดาหละ1 ครั้ง สวนใหญ ใชเวลาในการเลือกซื้อสินคาตั้งแต 1 – 2 ชั่งโมง เลือกซื้อสินคาออนไลน ใน
ชวงเวลา เวลา 12.01 - 16.00 น. เลือกซื้อสินคาออนไลนประเภทอาหารเสริม โดยมีการเลือกซื้อสินคาออนไลนมาใหพอแม
ซึ่งเลือกซื้อสินคาออนไลนคนเดียวสวนใหญมีการเลือกซื้อสินคาออนไลน 1 ชิ้นตอครั้ง โดยมีการโอนเงินผานธนาคารกรุงไทย
3. นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.19
แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีทัศนคติสูงสุดดานสินคาออนไลนมีความนาสนใจ มีแบบใหมๆ มาใหเลือกซื้ออยู
ตลอดเวลา โดยมีคาเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ มีการสงเสริมการขาย เชน การลดราคาสินคา มีการจัดโปรโมชั่น ซื้อสองแถม
หนึ่งโดยมีคาเฉลี่ย 4.25 และต่ําที่สุดคือ การจัดรูปแบบการตกแตงรานบนเว็บไซตที่ทันสมัยโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.04
4. การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระหวางกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันพบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในแตละ
ดานระหวางกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน พบวา ทัศนคติในดานสินคาออนไลนมีความนาสนใจ มีแบบใหมๆมาใหเลือกซื้ออยู
ตลอดเวลา ดานสินคาออนไลนสามารถใชเปนของขวัญ ในวันสําคัญได ดานการจัดรูปแบบการตกแตงรานบนเว็บไซตที่
ทันสมัย ดานการนําดารามาเปน พรีเซนเตอรสินคา เพื่อจูงใจในการเลือกซื้อ ดานความรวดเร็วในการซื้อขายสินคา และการ
บริการ ดานการโพสตขายสินคาเปน ประจําอยางตอเนื่อง ดานพนักงานขาย มีความรูเกี่ยวกับตัวสินคาบนเว็บไซต และ
สามารถตอบคําถามลูกคาได ดานการสงเสริมการขาย เชน การลดราคาสินคา มีการจัดโปรโมชั่น ซื้อสองแถมหนึ่ง และดาน
สินคาที่นํามาโพสตขายตรงตามความตองการของกลุมลูกคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. การเปยบเทียบทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหวางกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันพบวา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในแตละดานระหวางกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน พบวา ทัศนคติในดานสินคาออนไลนสามารถใช
เปนของขวัญในวันสําคัญได ในดานการจัดรูปแบบการตกแตงรานบนเว็บไซตที่ทันสมัย ดานในการมีดารามาเปน เพรีเซนเตอร
สินคา เพื่อจูงใจในการเลือกซื้อ และในดานการโพสตขายสินคาเปนประจําอยางตอเนื่อง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ละดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 18 - 22 ป มีทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน แตกตางจากกลุมตัวอยางที่มี
อายุ 23-27 ป
6. การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระหวางกลุมตัวอยางที่มีชั้นปตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในแตละ
ดานระหวางกลุมตัวอยางที่มีชั้นปตางกัน พบวา ทัศนคติในดานพนักงานขายที่มีความรูเกี่ ยวกับตัวสินคาบนเว็บไซต และ
สามารถตอบคําถามลูกคาได มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางชั้นปที่ 2 มีทัศนคติที่มี
ตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน แตกตาง จากกลุมตัวอยางชั้นปที่ 3
7. การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหวางกลุมตัวอยางที่มีสาขาวิชาตางกัน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีทัศนคติตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน
แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เพียงบางสวน โดยกลุมตัวอยางเพศชายมีทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลนแตกตางจากกลุมตัวอยางเพศหญิง ทั้งนี้
อาจเปนเพราะความตองการ ความคิด หรือทัศนคติของแตละเพศที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฏีของ ปรมะ สตะ
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เวมิ น (2533) ที่ ก ล าวไววา เพศที่ ต างกัน จะทํ าให มี ค วามแตกต างกั น อยา งมากในเรื่อ งความคิ ด ค านิ ย ม ทั้ งนี้ เพราะว า
วัฒนธรรมและสังคมนั้นกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวใหแตกตางกัน
2. ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีอายุตางกัน มีทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีทัศนคติวา สินคาออนไลนสามารถใชเปน
ของขวัญในวันสําคัญได การจัดรูปแบบการตกแตงรานบนเว็บไซตที่ทันสมัย การนําดารามาเปน พรีเซนเตอรสินคา เพื่อจูงใจใน
การเลือกซื้อ และการโพสตขายสินคาเปนประจําอยางตอเนื่อง โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 18 - 22 ป มีทัศนคติที่มีตอการเลือก
ซื้อสินคาออนไลน แตกตางจากกลุมตัวอยางที่มีอายุ 23 - 27 ป อาจเปนเพราะระดับอายุแตละชวงจะมีทัศนคติ มีความคิด มี
ความต อ งการในเรื่ องที่ ต นปรารถนา แตกต างกั น ซึ่ งจะสอดคล อ งกั บ งานวิจั ย ของ กั น ตพล บรรทั ด ทอง (2557) ศึ ก ษา
พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนและความพึงพอใจของกลุมคนผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูที่
มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน
3. ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีชั้นปตางกัน มีทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
แตเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ทัศนคติในดานพนักงานขาย ที่มีความรูเกี่ยวกับตัวสินคาบนเว็บไซต และสามารถตอบ
คําถามลูกคาได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวเพียงบางสวนโดยกลุม
ตัวอยางชั้นปที่ 2 มีทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน แตกตางจากกลุมตัวอยางชั้นปที่ 3 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกัน จะทําใหนักศึกษามีทัศนคติ มีความรูสึกนึกคิด มีความสนใจ มีอุดมการณ มีพฤติกรรม และความ
ตองการตางกันไปอีกดวย กลาวคือผูบริโภคที่เปนนักศึกษาและมีระดับการศึกษาตางกัน จะมีพฤติกรรม มีทัศนคติตอการเลือก
ซื้อสินคาออนไลนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชยารักษ มณีเลอเลิศ (2553) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อ
สินคา และบริการของผูบริโภคผานระบบออนไลน พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรม มีทัศนคติการ
ซื้อสินคา และบริการของผูบริโภคผานระบบออนไลนแตกตางกัน
4. ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีสาขาวิชาตางกัน มีทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน แตกตางกัน อยางมี
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักศึกษาที่มีสาขาวิชาตางกันอาจการมีเรียนรู มี
ความคิด มีทัศนคติ มีความสนใจ หรือมีประสบการณในการเลือกซื้อสินคาออนไลนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พิชยารักษ มณี เลอเลิศ (2553) ที่ศึกษาป จจัยที่มีผลตอการซื้อสินคา และบริการของผูบริโภคผานระบบออนไลน พบวา
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรม มีทัศนคติการซื้อสินคา และบริการของผูบริโภคผานระบบออนไลน
แตกตางกัน
สรุปผลการวิจัย
1) นักศึกษาสวนใหญมีชองทางในการซื้อสินคาออนไลนทาง Line มีการเลือกซื้อสินคาออนไลนเพราะราคาถูก เลือก
ซื้อสินคาออนไลนสัปดาห ละ1 ครั้ง สวนใหญ ใชเวลาในการเลือกซื้อสินคาตั้งแต 1 – 2 ชั่งโมง เลือกซื้อสินคาออนไลนใน
ชวงเวลา เวลา 12.01 - 16.00 น. เลือกซื้อสินคาออนไลนประเภทอาหารเสริม โดยมีการเลือกซื้อสินคาออนไลนมาใหพอแม
ซึ่งเลือกซื้อสินคาออนไลนคนเดียวสวนใหญมีการเลือกซื้อสินคาออนไลน 1 ชิ้นตอครั้ง โดยมีการโอนเงินผานธนาคารกรุงไทย
2) นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสินคาออนไลน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.19
แตเมื่อแยก พิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีทัศนคติสูงสุดในดานสินคาออนไลนมีความนาสนใจ มีแบบใหมๆ มาใหเลือกซื้อ
อยูตลอดเวลา โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.41 รองลงมาคือ มีการสงเสริมการขาย เชน การลดราคาสินคา มีการจัดโปรโมชั่น ซื้อสอง
แถมหนึ่งโดยมีคาเฉลี่ย 4.25 และต่ําที่สุดคือ การจัดรูปแบบการตกแตงรานบนเว็บไซตที่ทันสมัยโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.04
3) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ ที่มีต อการซื้อสิน คาออนไลน ของนักศึกษา ภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นป และสาขาวิชา พบวา แตกตางกัน อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนนักศึกษาที่มีเพศ และชั้นป ตางกัน มีทัศนคติตอการเลือกซื้อสินคาออนไลนไมแตกตาง
กัน
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากการทําวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญ มีความพึงพอใจ ในบริการขายของออนไลน เพราะสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดเวลาในการทํางาน ดังนั้นทางผูขายควรมีจรรยาบรรณในการขาย เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับการขายของออนไลน
2. จากการทําวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีชองทางในการซื้อสินคาออนไลนทาง Instagram นอยที่สุด เพราะ
เว็บไซตอาจมีความไมนาสนใจ เปนตน ดังนั้น ถาตองการใหมีคนเขาไปชมหรือใหซื้อสินคาเพิ่มขึ้นควรมีการตกแตงหนา page
หรือเว็บไซตของรานคาใหดูมีสีสันเพื่อดึงดูดลูกคา
3. จากการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญ มีทัศนคติที่มีตอการเลือกซื้อสิ นคาออนไลน ในดานการจัดรูปแบบการ
ตกแตงรานบนเว็บไซตที่ทันสมัยต่ําที่สุด ดังนั้น หากตองการชักชวน หรือจูงใจใหผูบริโภคเขาไปเลือกชม เลือกซื้อสินคาอยาง
สม่ําเสมอ ก็ควรปรับปรุงแบบการตกแตงรานบนเว็บไซตใหทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อที่กลุมเปาหมายจะไดเกิดความสนใจ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามเทานั้น ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรขยายขอบเขตของกลุมเปาหมายใหกวางขึ้น อาจจะเปนระดับ
จังหวัด หรือภูมิภาคก็ได เพื่อใหไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือมากขึ้น
2. การศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการเลือกซื้อสินคาออนไลน
วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
3. การศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาถึงลักษณะของสื่อออนไลนในปจจุบันวามีขอดีขอเสีย หรือจุดบกพรองใน
ดานใดบาง เพื่อจะไดนําผลมาเปนประโยชนในการพัฒนาสื่อตอไป
กิตติกรรมประกาศ
วิ จั ย ฉบั บ นี้ ได รั บ ความกรุ ณ าจาก รองศาสตราจารย ดร.สุ ว ารี ย วงศ วั ฒ นา อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ จั ย ขอกราบ
ขอบพระคุณที่ทานไดกรุณาใหคําแนะนํา แนวคิด เปนประโยชนในการทําวิจัย ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ จนสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี ขอขอบพระคุณครูอาจารยทุกทานที่คอยใหคําปรึกษาและถายทอดความรูในดานตางๆ แกผูวิจัยที่สามารถนําความรู
ที่ไดมาประยุกตใชกับการวิจัยได รวมถึงกลุมตัวอยาง นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่
ชวยสละเวลาการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จนวิจัยครั้งนี้ดําเนินมาไดจนเสร็จสมบูรณ
เอกสารอางอิง
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กรุงเทพ.
พิชยารักษ มณีเลอเลิศ. (2553). ปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคา และบริการของผูบริโภคผานระบบออนไลน. สารนิพนธ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
ของมหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลั ยราชภัฎ พิบูลสงครามโดยที่มี เพศ อายุ
สาขาวิชาและชั้นปแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีการรับรูขาวสารจากเว็บไซตของทางมหาวิทยาลัยมาก
ที่สุด สวนใหญมีการรับรู 2-3 ครั้ง/สัปดาห มีการรับรูในชวงเวลา 12.00-18.00 น. รองลงมาคือสื่อโซเชียล และนอยที่สุดคือ
สื่อวารสาร นักศึกษาสวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา สวนใหญมีสวนรวมในดานการเคยนําน้ําที่ใชแลวมารดน้ําตนไม
อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการเคยนําสิ่งที่ใชแลวกลับมาใชซ้ํา ซึ่งอยูในระดับมาก และนอยที่สุดคือ ดานการเคยอาสา
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายใตกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ซึ่งอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมของนักศึกษาระหวางกลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ และชั้นปตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน แตนักศึกษาที่อยูในคณะ
ตางกัน พบวา มีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : พฤติกรรมการรับขาวสาร การมีสวนรวม สิ่งแวดลอม
Abstract
This research aims to investigate the behaviors and participations of the students toward environment
activity and to compare their participations. The population were the students from Pibulsongkram Rajabhat
University. The students were classified into different sex, age, program, and year of study. The study showed that:
The students were aware the environment information mostly from the university website, two to three times per
week between 12.00-18.00, during night time (19.00-24.00). The second channel was from social media and the
last was periodical newsletter. The most popular media among the students was Facebook. They knew the media
by themselves and they had more than 200 friends in the media. Generally the level of the most student
participation toward environment activity was average. The most activity participation was watering plants by using
used water, secondly was material recycle, lastly was taking care of university environment. The environment
activity participations between the students from different sex, age and year of study were not different. However,
the participations of the students from different faculty were different at level 0.5, statistically.
Keywords : information awareness behavior, participation, environment
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บทนํา
ปญหาสิ่งแวดลอม เปนปญหาที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามที่ทุกคนควรมีความตระหนัก โดยเฉพาะ
นักศึกษาสวนใหญควรมีจิตสํานึกรักสถาบันตนเอง อยากเห็นสถาบันตนเองสะอาด เปนที่สถานที่รื่นรมย นาอาศัยอยูและนา
ศึกษาเลาเรียน นักศึกษาที่มีจํานวนหลายหมื่นคน กับ เจาหนาที่ที่มีจํานวนไมกี่คน ที่ตองคอยดูแล ทําความสะอาดรอบๆ
มหาวิทยาลัย ทั้งเก็บขยะ ทําความสะอาดหองเรียน จัดโตะเรียน ปดไฟและแอรในหองเรียนที่ไมมีคนอยู รดน้ําตนไม ทั้งใน
สวนและในกระถาง หนาที่หลายหนาที่ อาจทําใหดูแลไดไมทั่วถึง และทุกวันนี้มหาวิทยาลัย ไดจายเงินคาน้ําคาไฟ คาจาง
พนักงานดูแลทําความสะอาด รวมๆแลวจํานวนหลายลานบาท และมีจํานวนตัวเลขสูงขึ้นในทุกๆป ดังนั้นนักศึกษาควรจะมี
จิตสํานึกและมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเพื่อชวยลดคาใชจายที่ไมจําเปนของมหาวิทยาลัย
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญ ของการศึกษาพฤติก รรมการเปดรับขาวสารและการมีสวนรวม
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ของนักศึกษามหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อนําผลไปปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมในมหาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามใหดีขึ้นตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของนักศึกษาภาคปกติในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของนักศึกษาภาคปกติในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของการมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมด า นสิ่ ง แวดล อ มของของนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามทีม่ ี เพศ อายุ ชั้นป และ คณะตางกัน
วิธีการดําเนินงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
ครั้ง นี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ ส รา งขึ้ น เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้ง 6 คณะ จํานวน 14,051 คน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้น (Statified Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quata Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถาม ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางการศึกษาคนควางานวิจัย ซึ่งมีทั้งคําถามปลายปด
(Close-ended Question) และแบบมาตรฐานสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยเนื้อหาของแบบสอบถามในใน
การวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ตอน สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การทดสอบความแตกต างระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA หรือ Ftest) ประมวลผลขอมูลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows
ผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญ เปนเพศหญิ ง มีอายุระหวาง 18-20 ป ศึกษาอยูขั้นปที่ 2 และสวนใหญ อยูคณะวิทยาการ
จัดการ
2. นักศึกษาสวนใหญรับขาวสารดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยผานเว็ปไซด มีความถี่ในการรับรูขาวสาร 1 ครั้ง/
สัปดาห รับรูผานสื่อโซเชียล 2-3 ครั้งตอสัปดาห จากบอรดประชาสัมพันธ 2-3 ครั้งตอสัปดาหและเลือกที่รับขาวสารในชวง
12.00-18.00 น.
2. นักศึกษาสวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.03
แตเมื่อแยกพิจารณา เปนรายดานแลวพบวา สวนใหญ มีสวนรวมในดานการเคยนําน้ําที่ใชแลวมารดน้ําตนไม สูงสุด โดยมี
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คาเฉลี่ย3.91 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการเคยนําสิ่งที่ใชแลวกลับมาใชซ้ํา โดยมีคาเฉลี่ย 3.88 ซึ่งอยูในระดับมาก
และต่ําสุดคือ ดานการเคยอาสาดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายใตกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยมีคาเฉลี่ย 3.35 ซึ่งอยูในระดับปาน
กลาง
3. การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่ งแวดลอมของนักศึกษาที่มีเพศตางกันโดย
ภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มี
สวนรวมในดานกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยการถอดปลั๊กไฟฟาเมื่อไมใชงาน และดานการเคยบริจาควัตถุสงของเขารวมโครงการ
ประหยัดพลังงาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่ งแวดลอมของนักศึกษาที่มีอายุตางกัน โดย
ภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มี
สวนรวมในด านกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยการถอดปลั๊ กไฟฟ าเมื่อไมใชงาน เคยนําน้ําที่ใชแลวมารดน้ํ าตน ไม และเคยแยก
ประเภทขยะกอนทิ้งแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาที่มีคณะตางกันโดย
ภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาที่มีชั้นปตางกัน โดย
ภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มี
สวนรวมในดานกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยการเคยนําสิ่งที่ใชแลวกลับมาใชซ้ํา เคยแยกประเภทขยะกอนทิ้ง การเดินขึ้นลงบันได
แทนการใชลิฟตและปดก็อกน้ําเมื่อไมใชงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรับขาวสารและการมีสว นในกิจกรรมดานสิง่ แวดลอมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงครามของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเปดรับขาวสารและการมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม มีประเด็นใหอภิปรายดังนี้
1.จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาที่
มีเพศตางกันโดยภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ดานแลวพบวา มีสวนรวมในดานกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยการถอดปลั๊กไฟฟาเมื่อไมใชงาน และดานการเคยบริจาควัตถุสงของ
เขารวมโครงการประหยัดพลังงาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไวเพียงบางสวนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของของ ทอดดฮันท และ เบรนท ดีรูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben,
1993 อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคล. ประสบการณ
และนิสัย ผูรับสารแตละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของการพัฒนาความชอบ
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คลายๆกันและมีการจดจําที่เหมือนกัน
2. จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสว นรวมในกิจกรรมดานสิง่ แวดลอมของนักศึกษาที่
มีอายุตางกัน โดยภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ดานแลวพบวา มีสวนรวมในดานกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยการถอดปลั๊กไฟฟาเมื่อไมใชงาน เคยนําน้ําที่ใชแลวมารดน้ําตนไม
และเคยแยกประเภทขยะกอนทิ้งแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
เพียงบางสวนและสอดคลองกับงานวิจัยของ บัณฑิตย คงเมือง (2545) ศึกษาความตระหนักและการมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ที่มีอายุ
ตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาที่
มีคณะตางกันโดยภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว และสอดคลองกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2541) ที่กลาววา คนที่ศึกษา
ในสาขาวิชาที่ตางกัน จะมีคานิยม ความคิดและรสนิยมที่ตางกัน
4.จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาที่
มีชั้นปตางกัน โดยภาพรวมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ดานแลวพบวา มีสวนรวมในดานกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยการเคยนําสิ่งที่ใชแลวกลับมาใชซ้ํา เคยแยกประเภทขยะกอนทิ้ง
การเดิ น ขึ้ น ลงบั น ไดแทนการใช ลิ ฟ ต แ ละป ด ก อกน้ํ าเมื่ อ ไม ใช งานแตกต างกั น อยางมี นั ย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวเพียงบางสวน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒนา สุขานุยุทธ(2548) ศึกษาการมีสวน
รวมของผูนําชุมชน ในการจัดการสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวาประชาชน
ที่มีการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญรับขาวสารดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยผานเว็ปไซด มีความถี่ในการรับรูขาวสาร 1 ครั้ง/
สัปดาห รับรูผานสื่อโซเชียล 2-3 ครั้งตอสัปดาห จากบอรดประชาสัมพันธ 2-3 ครั้งตอสัปดาหและเลือกที่รับขาวสารในชวง
12.00-18.00 น.
2. นักศึกษาสวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.03
แตเมื่อแยกพิจารณา เปนรายดานแลวพบวา สวนใหญ มีสวนรวมในดานการเคยนําน้ําที่ใชแลวมารดน้ําตนไม สูงสุด โดยมี
คาเฉลี่ย 3.91 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการเคยนําสิ่งที่ใชแลวกลับมาใชซ้ํา โดยมีคาเฉลี่ย 3.88 ซึ่งอยูในระดับมาก
และต่ําสุดคือ ดานการเคยอาสาดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายใตกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยมีคาเฉลี่ย 3.35 ซึ่งอยูในระดับปาน
กลาง
3. การเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมระหวางนักศึกษาที่มีเพศ อายุ และ
ชั้น ปต างกั น พบวา ไม แตกต างกั น ยกเวน นั กศึ กษาที่ อยู คณะต า งกั น พบวา มี สวนรวมในกิ จกรรมด านสิ่ งแวดล อมของ
มหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะทั่วไป
1.จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเปดรับขาวสารจากเว็ปไซตของมหาวิทยาลัยสูงสุดดังนั้นมหาวิทยาลัยควร
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมผานเว็ปไซตของมหาวิทยาลัยใหมากที่สุด
2.จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมสี วนรวมในกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรกําหนดแผนงาน แนวทาง โครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดจิตสํานึก
และเห็นความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1.การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะนักศึกษาภาคปกติเทานั้น ในครั้งตอไปควรศึกษากับนักศึกษาภาค กศ.ปป. อาจารยและ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยดวย
2.การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมเทานั้น ในครั้งตอไปควรศึกษาการเขารวมกิจกรรม
ดานอื่นๆของมหาวิทยาลัย
3.การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการเปดรับขาวสารและการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย
เทานั้น ครั้งตอไปควรศึกษาความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
คลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก โดยแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากผูเขารับ
บริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการวิเคราะห
สหสั ม พั น ธ (Correlations) และสถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression) ด ว ยวิ ธี Stepwise ผลการวิ จั ย พบว า
ความสั ม พั น ธ ร ะหวา งการรั บ รู ข อ มู ล ซึ่ ง ได แ ก การเป ด รั บ สื่ อ การเลื อ กสนใจ การเลื อ กตี ค วาม และการเลื อ กจดจํ า มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับปานกลางสูง และสําหรับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลกคือ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคาและบุคลากรหรือพนักงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)
เทากับ 0.474 และคา Durbin-Watson เทากับ 1.676
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ การรับรูขาวสาร คลินิกเสริมความงาม
Abstract
The purposes of this study were to analyze relationships between the perception of news and
service marketing mixed factors and service marketing mixed factors affecting decision to select beauty
clinics of customers in Phitsanulok Municipality. The data were collected by questionnaires, were drawn
from 400 respondents. In this study, Correlation analysis and multiple regression method were used as a
tool to analyze. According to the analysis, we found the relationships between the perception of news
(the selective exposure, selective attention, selective comprehension and selective retention) and service
marketing mixed factors was medium-high there were 4 service marketing mix factors affecting on decision
to select beauty clinics of customers in Phitsanulok Municipality: Place Process Price and People.
A coefficient of determination of R2 = 0.474 and Durbin-Watson = 1.676
keywords : services marketing mix factors, perception of news, beauty clinics

382

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

บทนํา
ปจจุบันผูบริโภคไดใหความสําคัญดูแลเอาใจใสสุขภาพรางกายเปนอยางมากและแพรหลายอยางรวดเร็ว โดยเริ่ม
ตั้งแตการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย การพักผอนนอนหลับที่เพียงพอ และการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
เนื่องจากตองการมีสุขภาพที่ แข็งแรง ปราศจากโรคภั ยไขเจ็บ นอกจากนี้ แลวการมีสุขภาพที่ สมบูรณ แข็งแรงจะนํามาซึ่ง
บุคลิกภาพที่ดี มีรูป รางหนาตาผิ วพรรณที่สวยงาม มีเสนห เป นที่ประทับใจตอผูพบเห็น และดึงดูดใจสาธารณชน อีกทั้ ง
สามารถสามารถโนมนาวใจบุคคลได อันจะนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จในชีวิต ลักษณะดังลาวจัดวาเปนพลังอํานาจที่
ยิ่งใหญอยางหนึ่งของมนุษยในการครองใจผูคนหรือโนมนาวใจคน ที่มนุษย สามารถพัฒนาและนําไปใชใหเกิดประโยชนได
(อรทัย เทพวิจิตร, 2543) อยางไรก็ตามการดูแลรักษาสุขภาพดวยวิธีดังกลาว ไมสามารถแกปญหาเรื่องบุคลิกภาพของผูบริโภค
อันเนื่องมาจากความไมสมบูรณของผิวหนา และผิวพรรณ ไดอยางครบถวนทั้งหมด เนื่องจากวิธีดังกลาวเห็นผลไดชา ไมตรง
กับความตองการของผูบริโภคที่ตองการเห็นผลอยางรวดเร็ว รวมถึงการที่ผิวพรรณตองเผชิญกับผลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจาก
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป (ธัญยธรณ ศุภธนาทรัพย, 2553)
ความเจริ ญ กา วหน าทางเทคโนโลยี ด านการแพทย ที่ ล้ํ าสมั ย ทํ าให สามารถตอบสนองความต อ งการและแก ไข
จุดบกพรองของผูบริโภคที่ประสบปญหาดานผิวพรรณไดอยางตรงตามจุดประสงค ทั้งยังรวดเร็วทันตอความตองการ อาทิเชน
การใชเลเซอรสําหรับชวยรักษาผูที่มีปญหาดานสิว ฝา กระ จุดดางดํา และการใชสารเคมีเขามาชวยกระตุนเซลลผิว ทําใหผิว
กระจางใส เรียบเนียน เปนตน ซึ่งจากขอเท็จจริงจะเห็นไดวา แมในชวงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แตธุรกิจดานความงามกลับมี
อัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากผูบริโภคนั้นคํานึงถึงความสําคัญของรูปราง หนาตาที่ดี ผิวพรรณที่สวยงาม
เปนสวนประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิต ซึ่งอาจเปนผลมาจากผูที่เปนบุคคลตัวอยางในสังคม ไดแก ดารา นักรอง นักแสดง
ซึ่งตางใหความสําคัฯกับรูปรางหนาตา ผิวพรรณ และประกอบกับสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อสังคมออนไลด โทรทัศน นิตยสาร
ตางๆ โดยมักจะนําผูที่มีรูปราง หนาตาดี เพื่อสรางความนาสนใจใหกับสินคาและบริการของธุรกิจตนเอง
ปจจุบัน คลินิกดูแลสุขภาพผิวหรือคลินิกเสริมความงามกอตั้งขึ้นอยางมากมายทั้ง ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล, และ
ตางจังหวัด ซึ่งนับวาเปนธุรกิจการใหบริการที่ไดความนิยมอยางมากทั้งผูบริโภคที่เปนเพศหญิงหรือเพศชายที่ใหความสําคัญ
และใสใจกับเรื่องของสุขภาพและความงามของตัวเองเปนสําคัญ คลินิกเสริมความงามเปนธุรกิจบริการที่มีการเจริญเติบโต
คอนขางรวดเร็ว ซึ่งเปนผลมาจากความตองการของผูบริโภคยุคปจจุบันที่สนใจ และการตื่นตัวที่จะเขารับบริการกับสถานที่
ใหบริการดานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมๆ รวมถึงสถานที่ที่มีการใหบริการแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองถึงความสะดวก
รวดร็ว และไมยุงยาก รวมถึงการควบคุมดูแลของแพทยเฉพาะทาง และการนํานวัตกรรมใหมทางการบํารุงรักษผิวพรรณมาใช
เช น การใชก รดผลไม AHA, การใชเครื่องมือ ที่ทั น สมั ย เช น Iontophoresis / Sonolifit / เลเซอร IPL (Intense Pulsed
Light) เขามาใชในการทําทรีทเมนทใหกบลูกคาหรือผูรับบริการ นอกจากนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑรีเทลที่ลูกคาสามารถใชเพื่อการ
ดูแลสุขภาพผิวพรรณไดควยตัวเองที่บาน เพื่อคงผลลัพทและการดูแลผิวพรรณอยางตอเนื่อง หลัง การทําทรีทเมนทที่คลีนิก
ดูแลสุขภาพผิวหรือคลินิกเสริมความงาม อยางไรก็ตาม แมคลินิกเสริมความงามจะมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง แตใน
ขณะเดียวกันผูประกอบการก็ยังตองเผชิญกับการแขงขันที่คอนขางรุนแรงขึ้น ทั้งการแขงขันจากคูแขงในธุรกิจประเภทเดียวกัน
และคูแขงในธุรกิจอื่นๆ เชน คลินิกเวชกรรมในโรงพยาบาล เปนตน ประกอบกับคลินิกเสริมความงานตางๆ ไดมีการใชกลยุทธ
ทางการตลาดหลากหลายรูปแบบ สถานที่ตั้งคลินิกที่ใหบริการอยูในแหลงชุมชนที่มีการคมนาคมสะดวก ความสะอาดของ
สถานที่ ที่ใหบริการ การนําเครื่องมือและอุปกรณ ที่ มีเทคโนโลยีที่ทัน สมัยมาใชในการให บริการลูกคา การมีทีมแพทยที่ มี
ประสบการณเชี่ยวชาญชํานาญงานดานการรักษาผิวพรรณโดยเฉพาะ การใชชื่อเฟรนไชนของคลีนิกดูแลรักาผิวพรรณที่เปนที่
ยอมรับและรูจักกันอยางแพรหลาย เพื่อดึงดูดลูกคาใหเกิดความสนใจที่จะมาเขารับบริการ
พิษณุโลกเปนจังหวัดหนึ่งที่มีแหลงทรัพยากรอุดมสมบูรณ ศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางของภาคเหนือตอนลาง มี
การเจริญเติบโตของธุรกิจในดานตางๆ ทั้งธุรกิจการผลิตสินคาและการบริการ โดยเฉพาะธุรกิจดานบริการมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องของธุรกิจที่ใหบริการดูแลรักษาผิวพรรณ ซึ่งเปนไปตามแนวโนวการดูแลรักษาสุขภาพของผูบริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้น

383

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

จังหวัดพิษณุโลกมีคลินิกเสริมความงามทั้งหมด 7 แหง ผูบริโภคใหความสําคัญกับเรื่องของความสวยความงาม และการรักษา
ผิวพรรณกันมากขึ้น ธุรกิจคลินิกเสริมความงามมีการแขงขันกันสูง โดยแตละคลินิกเสริมความงามจะใหความสําคัญกับกลยุทธ
ทางการตลาดเพื่อดึงดูดผูเขารับบริการ อีกทั้งพฤติกรรมของผูเขารับบริการก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นคลีนิก
เสริมความงามจึงตองใหความสําคัญของการรับรูขาวสารของผูเขารับบริการที่มีความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของคลีนิกเสริมความงาม ตลอดจนปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอพฤติกรรมการใชบริการคลีนิกเสริมความงามในเขต
เทศบาล จังหวัดพิษณุโลก
ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับคลินิกเสริมความงามในการดําเนินกลยุทธปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
การเขาบริการเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทดสอบความสัมพันธ
ระหวางการรับรูขาวสารของผูรับเขาบริการคลินิกเสริมความงามกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของคลินิกเสริมความงาม
ในเขตเทศบาลจังหวัดพิษณุ โลก และ 2) วิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดของคลินิกเสริมความงามที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของผูเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครังนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลทุติยภูมิ (ขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและกึ่งวิชาการ บทความ วารสาร
รวมถึงรายงานวิจัยตางๆ) ที่เกี่ยวของเพื่อพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑ 2) ราคา 3)
สถานที่ 4) การสงเสริมการตลาด 5) บุคลาการหรือพนักงาน 6) กระบวนการใหบริการ และ 7) ลักษณะทางกายภาพ สงผล
การตัดสินใจเขารับบริการ (Kotler, 1997; Kotler and Keller, 2007) และตัวแปรที่สําคัญตอการรับรูขาวประกอบดวย 1)
การเปดรับสื่อ 2) การเลือกสนใจ 3) การเลือกตีความ และ 4) การเลือกจดจํา (Klapper, 1960) โดยทําการศึกษาและสรุปเปน
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการรับรูขาวสารและสงผลตอพฤติกรรมการ
เขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก ตามภาพ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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2. จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการออกแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูล
ทั่วไปประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ การสงเสริมการตลาด บุคลากรหรือพนักงาน กระบวนการ
ใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ สวนที่ 3 การรับรูขาวสารประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ การเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ
การเลือกตีความ และการเลือกจดจํา และสวนที่ 4 พฤติกรรมการเขาบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัด
พิษณุโลก โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามดังกลาวไปทดสอบ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกับตัวอยางที่ศึกษา
จํานวน 30 ราย โดยสามารถวิเคราะห ความน าเชื่ อถื อ (Reliability) ของแบบสอบถามมีค า Cronbach's Alpha เท ากั บ
0.935
3. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามดังกลาวเก็บขอมูล กับการเขาบริการคลีนิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัด
พิษณุโลก โดยทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญเพื่อใหไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 ราย จากผูใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขต
เทศบาลเมืองจํานวน 7 แหง และการเก็บขอมูลเกิดขึ้นในระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
4. การการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว (Bivariate Correlation) เพื่อทดสอบความสัมพั นธ
ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดของคลินิกบริการเสริมความงาม กับการรับรูขอมูล ซึ่งไดแก การเปดรับสื่อ การเลือก
สนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจดจํา
5. การวิเคราะหถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Stepwise เพื่อวิเคราะหปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ การสงเสริมการตลาด บุคลาการหรือพนักงาน กระบวนการใหบริการ
และลักษณะทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อทดสอบความสัมพันธ (Correlations) ระหวางการรับรูขาวสาร
ของผูเขารับบริการในดานการเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจดจํา กับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดโดยรวมของการใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก ผลการทดสอบและคาความสัมพันธ
แสดงตามตาราง 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธและระดับความสัมพันธของการรับรูขาวสารดานการเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และ
การเลือกจดจํา กับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมของการใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัด
พิษณุโลก
ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

การเปดรับขาว
.608**
.000
400

การเลือกสนใจ
.521**
.000
400

การเลือกตีความ
.336**
.000
400

การเลือกจดจํา
.466**
.000
400

** นัยสําคัญ 0.01

จากตารางพบวาคานัยสําคัญ (Sig.) ของการรับรูขาวสารดานการเปดรับขาว การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และ
การเลือกจําเทากับ .000 แสดงวาการรับรูขาวสารดานการเปดรับขาว การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจําของ
ผูรับบริการมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (รวมทุกดาน) ของคลินิกบริการเสริมความงาม โดยการรับรู
ขาวสารดานการเปดรับขาว การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจํานั้นมีระดับความสัมความสัมพันธกับปจจัยสวน
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ประสมทางการตลาด (รวมทุ ก ด าน) ของคลิ นิ ก บริก ารเสริม ความงานในระดั บ ปานกลางสู ง พิ จ ารณาจากค า Pearson
Correlation ที่เทากับ .608, .521, .335 และ .466 ตามลําดับ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2555)
จาการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารของผูรับบริการในดานการเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือก
ตีความ และการเลือกจดจํา กับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (รวมทุกดาน) ของคลินิกบริการเสริมความงามในเขตเทศบาล
จังหวัดพิษณุโลกแลว ผูวิจัยไดนําปจจัยสวนประสมทางการตลาดของคลีนิกบริการเสริมความงาม ซึ่งไดแก 1) ผลิตภัณฑหรือ
บริการ (Product) 2) ราคา (Price) 3) สถานที่ (Place) 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) บุคลากรหรือพนักงาน
(People) 6) กระบวนการให บริการ (Process) และ 7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มาเพื่อ วิเคราะห ห า
ปจจั ยสวนประสมทางการตลาดที่มี อิท ธิพลตอพฤติ กรรมการเขารับบริการคลินิ กเสริม ความงามในเขตเทศบาล จังหวัด
พิษณุโลก โดยสถิติถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี stepwise
จากการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวามีปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก (Y) ซึ่งไดแก 1) ปจจัย
ดานสถานที่ (Place) 2) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) 3) ปจจัยดานราคา (Price) และ 4) ปจจัยดานบุคลากร
หรือพนักงาน (People) ดังแสดงผลตาราง 2
ตารางที่ 2 สถิติวิเคราะหถดถอยพหุคูณแสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิก
เสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก
Model
(Constant)
ชองทางการจัดจําหนาย(Place)
กระบวนการใหบริการ(Process)
ราคา(Price)
บุคลากร(People)

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
.858
.206
.254
.043
.216
.049
.126
.034
.170
.054

Standardized
Coefficients
Beta
.312
.237
.169
.168

t
4.153
5.972
4.451
3.702
3.115

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000

จากผลการการวิเคราะหตามตาราง 2 สามารถสรางเปนสมการการพยากรณที่ใชทํานายพฤติกรรมการเขารับบริการ
คลินิกเสริมความงามจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดจากทั้ง 4 ปจจัย ไดดังนี้
Y = 0.312 Place + 0.237 Process + 0.169 Price + 0.168 People
ทั้งนีพ้ ฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของคลินิกเสริมความงาม
ที่เกิดขึ้นจากสมการถดถอย สามารถอธิบายจากคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ไดเทากับ 0.474 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจปรับแก (Adjust R2) เทากับ 0.4.67 และ Durbin-Watson เทากับ 1.676 ตามตาราง 3
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ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจปรับแก และคา Durbin-Waston ของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงาม
R Square

Adjusted R Square

Durbin-Watson

.474

.467

1.676

สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ บริ ก าร (Product) การส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) และลั ก ษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) ไมมีอิทธิพลตพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงาในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก
อภิปรายผล
1) การรับรูขาวสารของผูเขารับบริการคลีนิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาตาม
ปจจัยแตละดาน ซึ่งไดแก การเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจดจํา พบวามีความสัมพันธกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาด (รวมทุกดาน) ในทิศทางเดียวกันและมีระดับความสัมพันธที่ปานกลางสูง โดยอภิปรายผลดังนี้
เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญและเอาใจใสตอการดูแลผิวพรรณและปญหาผิว เพื่อใหมีความมั่นใจ
และมีสุขภาพผิวพรรณที่ดีขึ้น โดยผูบริโภคจะเปดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดของคลินิกเสริม
ความงามผานสื่อตางๆ เชน จากการอาน หรือดูโฆษณาที่นาสนใจจาก สื่ออินเตอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน หรือโทรทัศน และ
หากผูบริโภคเกิดความสนใจขอมูลสวนประสมทางการตลาดของคลินิกบริการเสริมความงามใด ผูบริโภคจะเนนความสนใจไปที่
รายละเอียดของผูใหบริการคลินิกเสริมความนั้น สอดคลองกับการศึกษาของ ยุทธภูมิ เจริญวัย (2559) ที่พบวาการเปดรับสื่อที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับทําศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหนามีความสัมพันธกับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการทําศัลยกรรมเสริมความงาม
บนใบหนาของวัยรุนหญิง และหลังจากที่ผูบริโภคไดมีการรับขอมูลสวนประสมทางการตลาดแลวจะเกิดการแปลความของ
ขอมูล เพื่อสรางความเขาใจตอของมูลของสวนประสมทางการตลาดนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจารุวรรณ อินทะเว
และบุหงา ชัยสุวรรณ (2559) ที่อธิบายถึง ผูหญิงสวนใหญที่ทําศัลยกรรมเพื่อความงามเปดรับสื่อผานอินเตอรเน็ตมากที่สุด
และมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps) แตอยางไรก็ตามหากการเลือกเปดรับ ขอมูลสวนประสมทาง
การตลาดนั้นไมไดตรงตามความสนใจของผูบริโภคขณะนั้นแลว ผูบริโภคอาจจะไมสามารถจดจําสื่อ ที่นําเสนอขอมูลสวน
ประสมทางการตลาดของคลีนิกเสริมความงามนั้นๆ ได สอดคลองกับการศึกษาของวังทราย อินทพวัน (2553) ที่ศึกษาการ
เปดรับสื่อและการสรรหาขอมูลจากสื่อพบวาการเปดรับสื่อของบุคคลแตละคน จะมีกระบวนการเปดรับขอมูลที่แตกตางกัน
โดยการเลือกจดจําเปนกระบวนการที่บุคคลจะเลือดที่จะจดจําสื่อตางๆ
2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลิ นิกเสริมความงามในเขตเทศบาล
จังหวัดพิษณุโลกคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา และดานบุคลากรหรือพนักงาน โดย
อภิปรายผลดังนี้
ดานสถานที่ (Place): ผูเขารับบริการคลินิกเสริมความงามใหความสําคัญ ดานทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม สะดวก
เปนที่รูจักของประชาชนทั่วไป อยูในแหลงชุมชน ที่จอดรถสะดวก ปลอดภัยและเพียงพอ รวมถึงชวงเวลาการเปด-ปดคลินิกที่
มีความเหมาะสม เพื่อใหผเู ขารับบริการเกิดความสะดวกในการเขารับบริการแตละครั้งสอดคลองกับการอธิบายของ ศิริวรรณ
เสรีรัตน (2548) กลาววาที่ตั้งของผูใหบริการจะตองสามารถเขาถึงไดสะดวก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการเขาถึงบริการ และ
การศึกษาของนันทิยา สหสุนทรวุฒิ (2546) พบทีว่ าการตัดสินใจเลือกหนวยบริการประจํา สวนใหญเลือกเพราะการเดินทางที่
สะดวก.
ดานกระบวนการใหบริการ (Process): ผูเขารับบริการคลินิกเสริมความงามใหความสําคัญดานความปลอดภัย
ในการรับบริการ เครื่องมือแพทยที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอยูภายใตการดูแลของทีมแพทยและ
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เจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง รวมถึงระบบการใหบริการที่รวดเร็ว มีขั้นตอนที่ไมซับซอน ไมยุงยาก ทั้งนี้
หากผูเขารับบริการเกิดความไมมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยก็จะไมเขาใชบริการ สอดคลองกับการศึกษาของธัญยธรณ
ศุภธนทรัพย (2552) ที่พบวาปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจใชบริการคลินิกผิวพรรณสูงสุดคือ ปจจัยดานกระบวนการ
ดานราคา (Price): ผูเขารับบริการคลินิกเสริมความงามใหความสําคัญดานราคา หรือคาบริการตอครั้งที่มี
ความเหมาะสม กับคุณภาพและบริการที่ตนจะไดรับ การกําหนดราคาที่ต่ําเกินไปจะทําใหผูบริโภคไมแนใจและอาจไมเขารับ
บริการ หรือหากกําหนดราคาสูงเกินไป ผูบริโภคก็จะเกิดการเปรียบเทียบและอาจเลือกเขารับบริการจากคลินิกเสริมความ
งามอื่น หรือเลิกเขารับบริการเลย ดังนั้นการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของผูเขารับบริการจะทําใหผูเขารับ
บริการมีความรูสึกคุมคากับการบริการที่ไดรับ ทั้งนี้คลิกนิกบริการเสริมความงามจะกําหนดคาบริการที่แตกตางกัน ซึ่งผูเขา
รับบริการจะสามารถเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามที่มีราคาคาบริการตอครั้งตามความเหมาะสมได สอดคลองกับศศิธร
สุริยะพรหม (2552) การเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงานและดูแลผิวพรรณของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา
ผูใชบริการใหความสําคัญมากกับราคาคาบริการตอครั้ง
ดานบุคลากรหรือพนักงาน (People): ผูเขารับบริการคลินิกเสริมความงามใหความสําคัญดานความนาเชื่อถือ
และความชํานาญของแพทย แพทยตองแตงกายใหสะอาดมีภาพลักษณที่เหมาะสม คอยใหคําปรึกษา และตรวจรักษาปญหา
ผิวพรรณตางๆ รวมถึงคลินิกเสริมความงามในแตละแหงที่มีแพทยที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพเฉพาะดานยิ่งทําใหเกิดความ
นาเชื่อถือ รวมถึงการใหคําแนะนําปรึกษาทั้งกอนและหลังการใชบริการ นอกจากนี้การเอาใจใสของพนักงานก็มีความสําคัญ
เชนกัน พนักงานที่ใหบริการตองมีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแยมแจมใส มีความรูและมารยาท ผานหลักสูตรการฝกอบรมมาอยางดี
และตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ สามารถใหคําแนะนํากับผูเขารับบริการในขั้นตนได พนักงาน
ตองมีจํานวนเพียงพอตอการใชบริการของลูกคา เพราะจะทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก รวมถึง
การแนะนําคนใกลชิด เชน คนในครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนๆ ใหเขามารับบริการอีกดวย สอดคลองกับการศึกษาของ นะภา
สุวรรณกุล (2552) และจุฑารัตน ประภารัตนพันธ (2546) ที่อธิบายถึงปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอการเลือกใชบริการทาง
การแพทยคือ การที่มีแพทยที่มีความชํานาญ พนักงานที่มีมารยาท และอัธยาศัยดี
สรุปผลการวิจัย
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพั นธกับการรับรูขาวสารบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล
จังหวัดพิษณุโลกในระดับปานกลางสูง ดังนั้นคลินิกบริการเสริมความงามจะตองสื่อสารในรายละเอียดของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่เหมาะสม นาสนใจ ตรงใจ และมีขอมูลถูกตองตามความตองการ เพื่อการเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือก
ตีความ และการเลือกจดจํา เพื่อการรับรูขาวสารบริการคลีนิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัด
พิษณุโลกนั้นประกอบดวย 1) ดานสถานที่ 2) ดานกระบวนการใหบริการ 3) ดานราคา และ 4) ดานบุคลากรหรือพนักงาน
ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามการบริการของคลินิกเสริมความงามนั้นเปนกระบวนการสงมอบบริการระหวางผูใหบริการกับผูเขา
รับบริการ การวัดคุณภาพของการบริการนั้นพิจารณาจากความพึงพอใจของผู เขารับบริการเปนสําคัญ ซึ่งคลินิกเสริมความ
ความยังคงตองใหความสําคัญกับ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑหรือบริการ การสงเสริม
การตลาด และลักษณะทางกายภาพ โดยปจัยดานผลิตภัณฑหรือการบริการคลิ นิกเสริมยังคงตองใหความสําคัญกับการนํา
นวัตกรรมใหมทางการบํารุงรักษาผิวพรรณเขามาใช รวมถึงการมีระบบการสื่อสารและระบบขอมูลจะชวยใหมีการประสานการ
ดูแลเพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง สําหรับดานการสงเสริมการตลาด ควรสรางเครือขายประชาสัมพันธบนสื่อ
ออนไลด เพื่อการรับรูและเปนสวนหนึ่งขององคกร โดยการสงเสริมและสรางแรงจูงใจ ในการตอบขอซักถาม และสรางสัมพันธ

388

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ที่ดี และสําหรับสภาพแวดลอมทางกายภาพนั้น ควรพิจารณาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก และมุมพักผอนหยอนใจใหกับผูเขารับ
บริการใหเหมาะสมกับทรัพยากรที่เอื้ออํานวยและความตองการของผูเขารับบริการดวย
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. เพื่อเปนขอมูลสหรับนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับกลยุทธสวนประสมทางปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีความสัมพันธกับการรับรูขาวสารและสงผลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลีนิกเสริมความงาม
2. ผู ที่ ประกอบธุรกิจบริก ารเสริม ความงามในเขตเทศบาล จั งหวัด พิ ษ ณุ โลกสามารถนํ าผลที่ ได ไปพั ฒ นาและ
ประยุกตการใชสวนประสมทางการตลาดใหมีความเหมาะสมขึ้น
อยางไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ทําขึ้นเพื่อศึกษาเฉพาะผูเขารับบริการกับคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัด
พิษณุโลกเทานั้น การนําผลการวิจัยไปใชจึงตองพิจารณาถึงขอจํากัดในสวนนี้ดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาปจจัยดานการสื่อสารแบบบูรณการที่สงผลตอพฤติกรรมการเขารับบริการ
คลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก
2. การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อจะไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขต
เทศบาล จังหวัดพิษณุโลกที่ชัดเจนขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดีดวยความกรุณาเปนอยางสูงจากผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ พงษเดช และอาจารย
นภาภรณ ขลุยนาคที่สละเวลาในการใหคําปรึกษา เสนอขอคิดเห็นและคําแนะนํา ตลอดจนแกไขจุดบกพรองตางๆ ดวยความ
เอาใจใสอยางดียิ่ง จนงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองของเกษตรกรหมู 4
ตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
COST AND RETURN OF GOLDEN NAMDOKMAI MANGO GROWING OF FARMERS IN VILLAGE
NO.4, NOEN MAPRANG SUB-DISTRICT, NOEN MAPRANG DISTRICT, PHITSANULOK
PROVINCE
รัตนา สิทธิอวม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และ พิมพยุพา ปญญาคํา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : i_ammoly@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออก
นอกและขายในประเทศ เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองจํานวน 10 ราย วิเคราะห
ขอมูลโดยใชวิธีทางการบัญชีในการคํานวณหาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนตอไร ในรอบเวลาของขอมูลทางบัญชี คือ 6 เดือน
ผลการศึกษาพบวา การปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอกมีตนทุนผลิตตอไร 13,479.19 บาท ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง
คาแรงทางตรงและคาใชจายการผลิต 3,500 บาท, 171.82 บาทและ 9,807.37 บาท ตามลําดับ ยอดขายสุทธิ 80,000 บาท กําไร
ขั้นตน 66,520.81 บาท อัตรากําไรขั้นตน 83.15% สําหรับการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ มีตนทุนผลิตตอไร
13,080.40 บาท ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงทางตรงและคาใชจายการผลิต 3,500 บาท, 101.40 บาท และ 9,479 บาท
ตามลําดับ ยอดขายสุทธิ 40,000 บาท กําไรขั้นตน 26,919.60 บาท อัตรากําไรขั้นตน 67.29%
คําสําคัญ : ตนทุน ผลตอบแทน มะมวงน้ําดอกไมสีทอง
Abstract
This research aims to study and analyze cost and returns from golden Namdokmai growing for
export and domestic distribution. Data were collected from 10 farmers who grew Golden Namdokmai
Mango and data were analyzed by using accounting method to calculate production cost and return per
Rai, accounting period is 6 months.The study result was found that the production cost per Rai for
growing Golden Namdokmai Mango for export is 13,479.19 Baht consisting of direct raw materials, direct
wage and production expense of 3,500 Baht, 171.82 Baht and 9,807.37 Baht, respectively. The net sales
are 80,000 Baht while gross profit is 66,520.81 Baht with rate of gross profit of 83.15% . As to growing
Golden Namdokmai mango for domestic distribution, the production cost per Rai is 13,080.40 Baht
consisting of direct raw materials, direct wage and production expense for 3,500 Baht, 101.40 Baht and
9,479 Baht respectively. Net sales are 40,000 Baht with gross profit of 26,919.60 Baht or rate of gross profit
at 67.29%.
keywords : cost, return, golden Namdokmai Mango
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บทนํา
มะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองไดถือกําเนิดขึ้นจากการกลายพันธุ โดยการเพาะเมล็ด เมื่อหลายรอยปมาแลว การ
ขยายพันธุของมะมวงน้ําดอกไมสีทองมีเพียงการเพาะเมล็ดเทานั้นจึงทําใหเกิดพันธุใหมที่มีลักษณะแตกตางจากพันธุเดิมที่ดีขึ้น
และแยลง ปกติแลวคนทั่วไปจะรูจักมะมวงน้ํ าดอกไมสีท องเปน อยางดี เพราะมีรสชาติที่ อรอยและไดรับ ความนิ ยมอยาง
กวางขวาง เนื่องจากมีขอเดนหลายอยาง เชน รูปทรงของผลสวย เปนมะมวงที่ติดผลดก รสชาติหวานหอมอรอยมาก สามารถ
ปลูกเพื่อเก็บผลรับประทานในครัวเรือนหรือปลูกเพื่อเก็บผลขายไดคุมคา (เกษม ไทยรัฐ, 2559) ในประเทศไทยมีการปลูก
มะมวงน้ําดอกไมสีทองทั้งสงออกและขายในประเทศหลายจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ทําการปลูกมะมวง
ทั้งหมด 62,030 ไร สรางรายไดไมต่ํากวาพันลานบาทตอป นับวาเปนแหลงผลิตมะมวงที่ใหญที่สุดของภาคเหนือ และพื้นที่
สวนมากจะอยูในเขตอําเภอวังทอง อําเภอเนินมะปราง และอําเภอวัดโบสถ ในแตละปมีผลผลิตมะมวงกวา 44,0001 ตัน คิด
เปนมูลคา 1,000 ลานบาท เกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตทั้งมะมวงสุกและดิบ ทางสํานักงานเกษตรอําเภอวังทองได
สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตควบคูไปกับการปรั บปรุงพัฒนาคุณภาพ พรอมสนับสนุนการรวมกลุมสรางความ
เขมแข็งและประสานงานกับผูสงออกมะมวงใหเปนที่ยอมรับของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ (กุณฑล เทพจิตรา,
2555)
อําเภอเนินมะปรางเปนพื้นที่ราบลุมไมมีแมน้ําสายใหญผาน เมื่อกอนชาวบานไดทําเกษตรกรรมโดยการทํานาเปน
สวนใหญ แตการทํานานั้นทําไดแคปละครั้ง ชาวบานรายไดนอยลงภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น ชาวบานเลยไดทําการนําเอามะมวง
มาปลูกเปลี่ยนจากการทํานามาเปนการทําสวนมะมวงและไดรับผลผลิตที่ดีขึ้น ชีวิตความเปนอยูดีขึ้นและไดพัฒนามีการนํา
มะมวงที่เปนผลผลิตสงออกไปขายยังตางประเทศ เชน มะมวงน้ําดอกไมสีทอง เปนตน จึงไดมีการจัดตั้งชมรมผูปลูกมะมวงเนิน
มะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยมีสมาชิกในกลุมจํานวน 49 คน ในพื้นที่ 2,500 ไร (สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขต 2, 2556) อยางไรก็ตามจากการสอบถามชาวบานในชมรมผูปลูกมะมวงพบวา การปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองมีปญหาที่
สําคัญ คือ ปุยเคมีมีราคาแพง สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย ตนทุนการสงออกตางประเทศมีราคาที่สูง และเกษตรกรสวนใหญ
ไม ได มี ก ารคํ านวณต น ทุ น และผลตอบแทนจากการปลู ก ทั้ งหมด แต จ ะประมาณการคร าว ๆ ทํ า ให ไม ท ราบต น ทุ น และ
ผลตอบแทนที่แทจริงทั้งในสวนของการปลูกเพื่อสงออกและขายในประเทศทําใหมีผลตอการกําหนดราคาขายเพื่อใหครอบคลุม
กับตนทุนที่เกิดขึ้น และเปนราคาที่สามารถแขงขันในทองตลาดได ดังนั้นเพื่อใหเกษตรกรผูปลูกมะมวงไดทราบตนทุนและ
ผลตอบแทนที่ถูกตอง จึงเปนที่มาในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองของเกษตรกรผูปลูก
มะมวง หมู 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทอง หมู 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.
พิษณุ โลก ป จจุบั นมีทั้ งหมด 30 ราย (ขอมูลเกษตรกรผูป ลูกมะมวงน้ําดอกไม สีทอง ต.เนินมะปรางป 2560) โดยการสุ ม
ตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 10 ราย แบ งเป น เกษตรกรผูป ลู กมะม วงน้ํ าดอกไมสี ท องส งออกนอก จํานวน 5 ราย และ
เกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ จํานวน 5 ราย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้ง
นี้เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง การเก็บรวมรวมขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณเกษตรกรหมูที่ 4 ตําบลเนินมะปราง
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีจํานวนเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองทั้งสิ้น 10 ราย และขอมูลทุติยภูมิ ได
จากการคนควาหนังสือ ตํารา วารสาร วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส วิเคราะหขอมูลโดยรวบรวม
ขอมูลจากการสัมภาษณที่ไดมาวิเคราะหโดยในสวนของขอมูลทั่วไปใชสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
จะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบสงออกนอกประเทศและในประเทศ โดยตนทุนแยกเปนวัตถุดิบ คาแรง และคาใชจายการผลิต
สวนผลตอบแทนจะแสดงเปนผลผลิตและรายไดจากการขาย และแสดงเป นเพียงกําไรขั้นตน โดยในงานวิจัยครั้งนี้ ไดให
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ความหมายของวัตถุดิบ วาหมายถึง สวนประกอบสําคัญของการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองเพื่อใหออกผล สวนคาแรงงาน
หมายถึง คาจางหรือผลตอบแทนที่จายใหแกลูกจางหรือคนงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการปลูกและดูแลมะมวงน้ําดอกไมสีทอง
สวนคาใชจายการผลิต หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองโดยตรงซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบ
ทางตรง คาแรงงานทางตรง
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองสงออกนอกประเทศและขายในประเทศ หมู 4 ต.เนิน
มะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ทั้งหมด 10 ราย เปนเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอกประเทศ จํานวน
5 ราย และเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ จํานวน 5 ราย ในรอบเวลาของขอมูลทางบัญชี คือ 6 เดือน
พบวา สวนใหญเกษตรกรปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองเปนอาชีพหลัก มีพื้นที่ในการปลูกมากที่สุด 50-60 ไร รองลงมาพื้นที่ 2030 ไร ขณะที่เกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ มีพื้นที่ในการปลูกมากที่สุด 40-50 ไร โดยเกษตรกรเปน
เจาของที่ดิน สาเหตุที่ตัดสินใจปลูกมะมวงน้ําดอกไมมากที่สุด คือ จําหนายไดราคาดีและปลูกตามญาติ มีแหลงน้ําที่ใชในการ
ปลูกมากที่สุด คือ แมน้ําลําคลอง จากธรรมชาติ และมีความตองการที่จะขยายพื้นทีเ่ พิ่มขึ้น
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสที องสงออกนอกและขายในประเทศของ
เกษตร หมู 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เฉลี่ยตอไร แสดงดังตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ตารางสรุปเปรียบเทียบตนทุนการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอก และขายในประเทศเฉลี่ยตอไร
ตนทุนการปลูกมะมวง
น้ําดอกไมสีทอง
วัตถุดิบทางตรง
คาแรงทางตรง

สงออกนอก
(บาท/ไร)
3,500
171.82

ขายในประเทศ
(บาท/ไร)
3,500
101.40

คาใชจายในการผลิต

9,807.37

9,479

13,479.19

13,080.40

รวม

จากตารางที่ 1 พบวา การปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอก มีโครงสรางตนทุนดังนี้ คาใชจายในการผลิต 9,807.37
บาท/ไร คาแรงทางตรง 171.82 บาท/ไร และคาวัตถุดิบทางตรง 3,500 บาท/ไร รวม 13,479.19บาท/ไร เชนเดียวกับการ
ปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ คือ คาใชจายในการผลิต 9,479.19 บาท/ไร คาแรงทางตรง 101.40 บาท/ไร และ
คาวัตถุดิบทางตรง 3,500 บาท/ไร รวม 13,080.40 บาท/ไร โดยตนทุนวัตถุดิบจะเปนตนกลาที่เพราะปลูก สวนคาแรงงานจะ
เปนคาจางและคาแรงงานปลูกและบํารุงดูแลรักษา และในสวนของคาใชจายการผลิตจะเปน คายากําจัดศัตรูพืช คาปุยเคมี คา
ปุยคอก และคาเสื่อมราคาเครื่องมือทางการเกษตรที่นํามาใชสําหรับการปลูกมะมวง
ตารางที่ 2 ตารางสรุปเปรียบเทียบผลผลิตและผลตอบแทนจากการปลู กมะมวงน้ํ าดอกไมสี ทองสงออกนอกและขายใน
ประเทศเฉลี่ยตอไร
ผลผลิตและผลตอบแทน

สงออกนอก

ในประเทศ

หนวย

ผลผลิต
รายไดจากการขาย
ราคาขายตอกิโลกรัม

1,000
80,000
80 บาท/ กิโลกรัม

1,000
40,000
40 บาท/ กิโลกรัม

(กิโลกรัม/ไร)
(บาท/ไร)
(บาท/ กิโลกรัม)
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จากตารางที่ 2 พบวา ผลผลิตและผลตอบแทนการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอก ไดผลผลิตเฉลี่ย 1,000
กิโลกรัม/ไร ซึ่งเทากับผลผลิตและผลตอบแทนการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ 1,000 กิโลกรัม/ไร และรายได
จากการขายมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอกเฉลี่ย 80,000 บาท/ไร ซึ่งมากกวารายไดจากการขายมะมวงน้ําดอกไมสีทอง
ในประเทศ 40,000 บาท/ไร
ตารางที่ 3 ตารางสรุปเปรียบเทียบขายสุทธิ ตนทุนขาย กําไรขั้นตน และอัตรากําไรขั้นตน จากการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทอง
สงออกนอกและขายในประเทศ
สงออกนอก
ขายในประเทศ
ขอมูล
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)
ขายสุทธิ
80,000
40,000
ตนทุนขาย
วัตถุดิบทางตรง

3,500.00

3,500.00

คาแรงทางตรง

171.82

101.40

คาใชจายในการผลิต
กําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั้นตน

9,807.37

13,479.19
66,520.81
83.15 %

9,479.00

13,080.40
26,919.60
67.29 %

จากตารางที่ 3 พบวาผลผลิตตอไรของการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอกประเทศ มีกําไรขั้นตนเทากับ
66,520.81 บาท มียอดขายสุทธิ 80,000 บาท ตนทุนขาย 13,479.19 บาท (วัตถุดิบทางตรง 3,500 บาท คาแรงทางตรง
171.82 บาท คาใชจายในการผลิต 9,807.37 บาท) และการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ มีกําไรขั้นตนเทากับ
26,915.60 บาท มียอดขายสุทธิ 40,000 บาท ตนทุนขาย 13,080.40 บาท (วัตถุดิบทางตรง 3,500 บาท คาแรงทางตรง
101.40 บาท คาใชจายในการผลิต 9,479 บาท) ซึ่งการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอกและขายในประเทศมีโครงสราง
ตนทุนเชนเดียวกัน โดยการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอกมีรายไดจากการขายสูงกวาการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทอง
ขายในประเทศ อัตรากําไรขั้นตนการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอก 83.15% ขณะที่อัตรากําไรขั้นตนการปลูกการ
ปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ 67.29% ซึ่งสูงกวาการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ
อภิปรายผลการวิจัย
ตนทุนผลผลิตตอไรของการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอกประเทศ มีกําไรขั้นตนเทากับ 66,520.81 บาท มี
ยอดขายสุทธิ 80,000 บาท ตนทุนขาย 13,479.19 บาทและการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ มีกําไรขั้นตน
เทากับ 26,915.60 บาท มียอดขายสุทธิ 40,000 บาท ตนทุนขาย 13,080.40 บาท ซึ่งการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออก
นอกและขายในประเทศมีโครงสรางตนทุนเชนเดียวกัน โดยการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอกมีรายไดจากการขายสูง
กวาการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ อัตรากําไรขั้นตนการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอก 83.15%
ขณะที่อัตรากําไรขั้นตนการปลูกการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ 67.29% ซึ่งสูงกวาการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสี
ทองขายในประเทศ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 (2554) ไดศึกษาผลตอบแทน
ทางการเงินของการผลิตมะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสงออกจังหวัดฉะเชิงเทรากรณีแบงตามความเหมาะสมของกลุมชนิดดินของ
การปลูกมะมวง ผลการวิจัย พบวา ตนทุนการผลิตมะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสงออกในพื้นที่กลุมชุดดินเหมาะสมสูงสุดเฉลี่ยไร
ละ 24,182.19 บาท กลุม ชุ ดดิ น ไมค อยเหมาะสม เฉลี่ย ไรละ 18,050.85 บาท และกลุม ชุด ดิน ไม เหมาะสม เฉลี่ย ไรล ะ
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16,541.78 บาท อยางไรก็ตามตนทุนเฉลี่ยตอไรก็ยังนับไดวามีความใกลเคียงกับตนทุนการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสี ทอง แตที่
จํานวนตนทุนมีความแตกตางกันนั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมเกษตรกร หมู 4 ตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก ไมไดมีการศึกษาความเหมาะสมของดินที่ใชในการปลูกและภูมิอากาศมีความแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกผลไมชนิดอื่นดังเชน เอกชัย อุตสาหะ (2555) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทน
การปลูกสับปะรดของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบวา ตนทุนรวมการปลูก
สับปะรดตอไรในภาพรวมเทากับ 10,073.06 บาท มีตนทุนรวมการปลูก สับปะรดต่ําที่สุดเทากับ 9,792.84 บาทตอไร สวน
ดานผลตอบแทนการปลูกสับปะรด เกษตรกรมีผลผลิตรวมเฉลี่ยตอไรเทากับ 1,071.42 กิโลกรัม ทําใหมีรายไดรวมเฉลี่ยตอไร
เทากับ 15,659.35 บาท ซึ่งจะเห็นไดวาตนทุนตอเฉลี่ยไรมีความแตกตางเชนกัน โดยความแตกตางที่เกิดขึ้นนับไดวาเปนเรื่อง
ปกติโดยทั่วไป ถึงแมวาจะเปนการศึกษาพืชผลไมชนิดเดียวกันก็ตาม ตนทุนและผลตอบแทนมักจะแตกตางกัน แตในสัดสวนที่
ไมตางกันมาก ดังเชนงานวิจัยของ วาทินี จันทรชวงโชติ (2557) ไดศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขาว
หอมมะลิ 105 แบบหวานกับแบบหวานและปกดําของเกษตรกร อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาพบวา การ
ปลูกขาวหอมมะลิ 105 แบบหวานมีการคิดตนทุนตอไร โดยแยกวิเคราะหเปนวัตถุดิบทางตรง คาแรงทางตรง และคาใชจาย
การผลิต ซึ่งผลการวิจัยพบวาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวหอมมะลิ 105 แบบหวานและปกดํามีตนทุนสูงกวาแบบ
หวาน อยางไรก็ตามการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่คอนขางสูง หากมีการเพราะปลูกและ
ดูแลเปนอยางดี มีการวางแผนการลงทุน ผนวกกับการคํานวณตนทุนและผลตอบแทนอยางละเอียดและถูกตอง ซึ่งในแตละ
พื้นที่ ของการเพาะปลูก มัก พบป ญ หาคลายกัน คือ เรื่องแมลงศัตรูพื ช ทําให มีตน ทุนคาใชจายเกี่ยวกับคาสารเคมี ปองกั น
คอนขางสูง จึงควรศึกษาการใชปุยใหเหมาะกับพื้นที่ สภาพอากาศ และชวงเวลาที่เหมาะสม ควรศึกษาสภาพสถานที่ พื้นดิน
สภาพภูมิอากาศ ความสมบูรณของแปลงปลูกและมีวิธีการจัดการที่ดีและศึกษาการใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับการใชงาน
สามารถชวยลดตนทุนได ควรมีการจัดทําบัญชี จดบันทึกรายการจายทําใหทราบถึงตนทุน และสามารถนํามาวางแผนในการ
ปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกและขายในประเทศได ในสวนของ และถาตองการเพิ่มผลตอบแทนจาการปลูกมะมวง ควร
พัฒนาสินคาแปรรูปจากมะมวง เชน มะมวงอบแหง มะมวงแชแข็ง เพื่อขยายขอบเขตสินคาและสามารถสงออกไดทั้งป อีกทั้ง
ยังเปนการชวยระบายผลผลิตมะมวงที่มีมากเกินไปในป และเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอก ของเกษตรกรหมูที่ 4
ตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดานคาใชจายในการลงทุนปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอก
และขายในประเทศนั้น จะมีคาใชจายเริ่มตนในการซื้อตนกลามะมวงสงออกนอกเฉลี่ยอยูที่ 3,500 บาท/ไร สวนคาใชจายใน
การจายคาแรงเกษตรกรที่ปลูกทั้งสงออกนอกและขายในประเทศ สวนใหญจะเปนแรงงานในครัวเรือนที่ทํากันเองในครอบครัว
แตจะมีเกษตรกรบางรายที่มีการจางแรงงานบาง ซึ่งเปรียบเทียบคาแรงระหวางการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกกับขาย
ในประเทศนั้น สงออกนอกจะมีคาแรงสูงกวาขายในประเทศเนื่องจากขั้นตอนในการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอกมี
คาแรงในการหอถุง ขณะที่ขายในประเทศไมมีการหอถุงทําใหลดคาแรงในการปลูกมะมวงได
คาใชจายในการซื้อปุยในการปลูกมะมวงน้ําดอกไมนั้นจะใชปุย 2 ชนิดไดแก ปุยคอก ปุยเคมี โดยการปลูกมะมวง
น้ําดอกไมสีทองสงออกนอกและขายในประเทศจะใชปุยเคมีมากที่สุด ซึ่งคาปุยเคมีมีราคาแพงทําใหเสียคาใชจายคอนขางมาก
ในขณะที่ปุยคอกใชปริมาณไมมากเทาปุยเคมีแตมีราคาที่ต่ํากวา ตนทุนการผลิตการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอก
และขายในประเทศ มีโครงสรางตนทุนดังนี้ คาใชจายในการผลิต 9,807.37 บาท/ไร คาแรงทางตรง 171.82 บาท/ไร และคา
วัตถุดิบทางตรง 3,500 บาท/ไร รวม 13479.19 บาท/ไร เชนเดียวกับโครงสรางของการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายใน
ประเทศ คือ คาใชจายในการผลิต 9,479 บาท/ไร คาแรงทางตรง 101.40 บาท/ไร และคาวัตถุดิบทางตรง 3,500 บาท/ไร
รวม 13,080.40 บาท/ไร

395

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ผลผลิตของการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกตอไรได 1,000 กิโลกรัม/ไร ซึ่งเทากับการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสี
ทองขายในประเทศได 1,000 กิโลกรัม/ไร และรายไดจากการขายมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออก 80,000 บาท/ไร สูงกวาปลูก
มะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ 40,000 บาท/ไร เนื่องจากมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออก ขายไดราคาแพงกวา ผลผลิต
ที่ไดมีคุณภาพ สีสวย สามารถขายไดราคาดีกวา ทําใหเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอก มีกําไรตอไรสูงกวา
เกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสที องขายในประเทศ ในสวนของปญหาหลักที่ประสบเหมือนกันคือ ปญหาเรื่องการขาดแคลน
แหลงน้ํา เนื่องจากฝนไมตกตามฤดูกาล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการทําเกษตรและปญหาเกี่ยวกับคาแรงงานที่สูงขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบคุณ เกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกนอกและ
ขายในประเทศ หมูที่ 4 ตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ที่ใหขอมูลซึ่งเปนสวนสําคัญยิ่งที่ทําใหการ
ศึกษาวิจัย
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อิเล็กทรอนิกส และ ปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของ
ผูบริโภค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ใชกลุมตัวอยางทั้งในสวนของผูประกอบการและผูบริโภค ที่ทําธุรกรรมซื้อขายสินคา
ผานทางระบบอินเทอรเน็ตในประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชคือ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คารอยละ ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุป สรรคที่สําคัญของผูประกอบธุรกิจซื้อขาย
สินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ต คือการขาดความรูความสามารถในการพัฒนารานคาใหนาสนใจ ปจจัยดานองคประกอบ
ของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค คือความนาเชื่อถือของเว็บไซต ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการหลังจากไดรับชุดคูมือพบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี ( = 3.59 S.D.
= 0.58 )
คําสําคัญ : อินเตอรเน็ต ปญหาและอุปสรรค การซื้อขายสินคาผานทางระบบอินเตอรเน็ต
Abstract
This research aims to study and analyze the factors that affecting E-commerce success and the
elements of electronic commerce website effected on purchasing behavior. The data were collected
from 400 e-commerce entrepreneurs and custocmer who have purchased products and services on
electronic commerce website in Thailand via online survey. The data were analyzed by mean, standard
deviation and percentage. The research found that major problems and obstacles of E-commerce
Entrepreneurs through the internet is the lack of knowledge and ability to develop attractive shop. The
elements of electronic commerce website effected on purchasing behavior is the credibility of the
website. Evaluation to satisfaction of the online business entrepreneur after receiving the factors that
affecting E-commerce sucess manual overall satisfaction was found to be at a good level ( x = 3.59 S.D. =
0.58 ).
Keywords : Internet, problems and obstacles, e-commerce
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บทนํา
ในยุคปจจุบัน ลักษณะรูปแบบในการประกอบธุรกิจไดมีการพัฒนาขึ้น โดยมีการอาศัยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปน
พื้นฐานในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การทําธุรกิจในลักษณะของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกําลังเปนที่ไดรับความนิยม โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดตนทุนคาใชจาย และ เพิ่มประสิทธิภาพของ
องคกร โดยการลดบทบาทความสําคัญขององคประกอบทางธุรกิจลง เชน ทําเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินคา หอง
แสดงสินคา รวมถึงพนักงานขาย เปนตน ดังนั้นจึงลดขอจํากัดของระยะทางและเวลา ในการทําธุรกรรมลงได (การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส, 2558) นอกจากนั้นยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการลูกคา และสรางใหเกิดความพึงพอใจของ
ลูกคามากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ในประเทศไทยที่มีอัตราการเจริญเติบโตขึ้น
อยางตอเนื่อง จากป 2559 มีมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) จํานวนทั้งสิ้น 2,560,103.36 ลานบาท ซึ่งเติบโต
เพิ่มขึ้นจากป 2558 ถึงรอยละ 14.03 ในขณะที่ป 2560 สามารถคาดการณมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ได
เปนจํานวนทั้งสิ้น 2,812,592.03 ลานบาท ซึ่งจะมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2559 คิดเปนรอยละ 9.86 โดยเฉพาะ
ในสวนของผูประกอบการ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce )มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยในป 2558 มีจํานวน 527,324
ราย ป 2559 จํานวน 592,996 ราย เพิ่มขึ้นถึง 65,672 ราย คิดเปนรอยละ 12.45 ถึงแมวาแนวโนมความเติบโตของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) จะเติบโตอยางตอเนื่องแตในขณะเดียวกันผูประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาผานทางระบบ
อินเทอรเน็ต ก็ยังคงพบป ญ หาและอุป สรรคอยูหลายประการ ดังเชน ผลการสํารวจของ Google ในป 2557 ที่ไดเผยผล
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย พบวา ร อยละ 57 ของกลุมคนที่ไมเคยซื้อสินค า
ออนไลนมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาที่จะไดรับ รอยละ 41 ตองการจับหรือทดลองใชสินคากอนการซื้อ และ รอย
ละ 47 มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของขอมูลทางดานการเงิน
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการธุรกิจขายสินคาผานทางระบบ
อินเทอรเน็ตโดยศึกษาในสวนของปญหาและอุปสรรค ประกอบกับปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่
มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค โดยผลการวิจัยที่ไดจะนําไปทําเปนชุดคูมือสําหรับผูประกอบการธุรกิจ
และ ผูทสี่ นใจการประกอบธุรกิจออนไลน เพื่อใชในการพัฒนาและปรับปรุงรานคาออนไลน ใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค
ผูจัดหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนีจ้ ะเปนประโยชน ที่จะทําใหผูประกอบการและผูส นใจ สามารถใชเปนคูมือและ
แนวทางในการประกอบกิจการและพัฒนารานคาออนไลนไดดวยตนเอง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจไทยใหมคี วาม
เขมแข็ง สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ ไดมากขึ้นในระยะตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1.1
เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอความสําเร็จของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย
ศึกษาในสวนของปญหาและอุปสรรคของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1.2
ศึกษาปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มผี ลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค
1.3
เพื่อประเมินคุณภาพคูมือผูประกอบการรานคาออนไลน
วิธีดําเนินการวิจัย (Research procedure)
ประชากร กลุมตัวอยาง (Population, samplings)
ประชากรที่ใชในการการวิจัยครั้งนีเ้ ปนผูประกอบธุรกิจซือ้ ขายสินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
จํานวน 385 ตัวอยาง เนื่องจากจํานวนประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ไมทราบจํานวนที่แนนอน จึงคํานวณจากสูตรการ
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คํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร ขอบเขตประชากรมีขนาดใหญมาก (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2546 : 26) และสํารอง
แบบสอบถามจํานวน 15 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง (ผูประกอบการ 200 / ผูบ ริโภค 200) การสุมตัวอยางครั้งนี้ทําการ
สุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเรื่องปจจัยที่มผี ลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจทาง
อินเทอรเน็ต และ แบบประเมินความพึงพอใจของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลังจากไดนําชุดคูมือไปเพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน ซึ่งไดมีการคนควางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของและทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่
ไดจัดทําแบบสอบถามขึ้น
การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ (Construction and efﬁciency of
the instrument)
1. สรางแบบสอบถาม
1.1 ศึกษาขั้นตอนการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มผี ลตอการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ ปจจัยดานเว็บไซตที่มผี ลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจากหนังสือ เอกสารวิชาการ และ
วิทยานิพนธ ที่เกี่ยวของ
1.2. สรางแบบสอบถามเรื่องปจจัยที่มีผลตอการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และ ปจจัยดานเว็บไซตที่มผี ลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
1.3. นําแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ไดคา IOC (Index Of Item-Objective Congruence) จากผูเ ชี่ยวชาญอยูระหวาง 0.60 ถึง 1
2. การสรางชุดคูมือปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2.1. ศึกษาคนควา ตําราที่เกี่ยวของกับการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูของ (จักรพงษ บุญ
ตันจีน, 2553) เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางชุดคูม ือฯ
2.2. นําชุดคูมือที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและพิจารณา
ตรวจสอบ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ประเมินความสอดคลอง โดยใชสูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนีม 2541 : 167) และ
ประเมินคุณภาพชุดคูมือ ซึ่งพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง ถามีคา ตั้งแต .05 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลองสามารถนําไปใช
ได
2.3. นําชุดคูมือที่สรางขึ้น ไปทดสอบกับกลุมทดสอบ ที่ไมใชกลุม ตัวอยาง (Try-Out)
จํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อหาความเหมาะสมของชุดคูมือ แลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง
3. การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
หลังจากไดนําชุดคูมือไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่มีความใกลเคียงกับเรื่องที่วิจัย
3.2 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
ประเมินคุณภาพกอนนําไปใช
การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection)
1. การเก็บรวบรวมขอมูล ครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยางทางอินเทอรเน็ต โดยการ
นําแบบสอบถามพิมพลงในคอมพิวเตอรลักษณะเปนเว็บเพจ แลว กระจายออกสูอินเทอรเน็ตเพื่อใหกลุมตัวอยางเขามาตอบ
แบบสอบถาม และเมื่อผูตอบแบบสอบถามตอบเสร็จ สามารถสงกลับมาใหผูวิจัยผานทางอินเทอรเน็ตไดทันที ระยะเวลาใน
การเก็บขอมูลประมาณ 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม 2560) ไดจํานวนแบบสอบถามที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล
จํานวน 400 แบบสอบถาม
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การวิเคราะหและแปลผลขอมูล (Data analysis)
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยหาคารอยละ คาวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean:
X̅ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.) กรณีทลี่ ักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลวมาสรุปเปนคารอยละ (Percentage)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ดวย
การวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน พบปญหาและอุปสรรค เรียงตามลําดับปญหา ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ต
ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ต
Mean
SD.
1. ปรับปรุงขอมูลบนหนารานคาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเปนปจจุบนั
4.07
.868
2. กฎหมายคุม ครองผูประกอบการทางอินเตอรเน็ตยังไมมคี วามชัดเจนและดําเนินการอยาง
3.97
.977
จริงจังพอ
3. ลูกคาตัดสินใจซื้อไดยากเนื่องจากไมเห็นสินคาของจริง
3.96
.965
4. การตอบสนองความตองการของลูกคาไมสามารถทําไดทันทีเหมือนซื้อที่รานคาโดยตรง
3.89
.919
5. ตองระวังกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
3.87
.969
6. ลูกคาตองการการรับประกันและบริการหลังการขาย
3.86
1.027
7. เทคโนโลยีในกาจัดการอินเทอรเน็ตมีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก
3.83
.980
8. มีผูเขาชมเว็บไซตแตไมตัดสินใจสัง่ ซื้อ
3.79
.864
9. ลูกคาไมมั่นใจในการซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ต
3.78
.927
10. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในดานความรูและเทคโนโลยี
3.77
.949
11. ขาดมาตรการที่ทําใหสินคาถูกลอกเลียนแบบ
3.72
.890
12. การรับประกันสินคาในกรณีสูญหายยังไมมีมาตรการทีด่ ีพอมารองรับ
3.69
.983
13. เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟตแวรมีราคาสูง
3.65
.908
14. มีผูประกอบการที่เขามาเปนคูแขงขันเพิ่มมากขึ้น
3.59
1.006
15. มีคาใชจายสูงสําหรับการจัดการและบริหารเว็บไซต
3.52
.904
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ปญหาและอุปสรรคมากทีส่ ุดของผูประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาผานทางระบบ
อินเทอรเน็ต คือ ไมสามารถปรับปรุงขอมูลบนหนารานคาใหทันตอการเปลีย่ นแปลงเปนปจจุบัน ซึ่งจะนํามาซึ่งการสูญเสีย
โอกาสที่จะจําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑไปอยางนาเสียดาย สอดคลองกับระพีพรรณ ที่ไดขอคนพบวาเว็บไซตที่ไดรับความ
นิยมสวนใหญมาจากขอมูลในหนาเว็บไซตมีความถูกตองสมบูรณ มีความทันสมัย มีการปรับปรุงเนื้อหาอยางสม่ําเสมอ
รองลงมาคือปญหาดานกฎหมายคุม ครองผูประกอบการอินเทอรเน็ตยังไมมีความชัดเจนและดําเนินการอยางจริงจังพอ และ
ลูกคาตัดสินใจซื้อไดยากเนื่องจากไมไดเห็นสินคาจริง
ผลการศึกษาปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิ ชยอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ สินคาของ
ผูบริโภค ดวยการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรียงตามลําดับความสําคัญ ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ขอมูลดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Mean
SD.
1. อยูในเว็บไซตที่นาเชื่อถือ
4.95
.77
2. เปรียบเทียบราคากับราคาอื่นๆ แลว มีราคาทีส่ มเหตุสมผลมากกวา
4.90
80
3. มีกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ
4.87
.71
4. รายละเอียดสินคาครบถวน ชัดเจน
4.83
.49
5. สามารถตรวจสอบสถานการณสั่งซื้อและการจัดสงสินคาผานทางเว็บไซตได
4.75
.50
6. ขั้นตอนการสั่งซื้อในเว็บไซตไมยุงยากซับซอน
4.74
.46
7. ระบบสั่งซื้อสามารถยกเลิกหรือแกไขรายละเอียดการสั่งซื้อไดโดยสะดวก
4.67
.56
8. รายละเอียดคุณสมบัติ และ วิธีการใชสินคา ละเอียดครบถวนและชัดเจน
4.61
.61
9. รูปแบบเว็บไซตสะดวกตอการคนหาขอมูล
4.60
.53
10. มีรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินคา การเปลี่ยน หรือ คืนสินคาอยางชัดเจน
4.58
.71
11. มีรูปภาพสินคาในหลายมุมมอง
4.47
.71
12. มีเว็บบอรดสําหรับติดตอเจาของเว็บไซตเพื่อติดตอสอบถามและเปลี่ยนความคิดเห็น
4.47
.68
Mean
SD.
ขอมูลดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
13. ความสบายตาในการอานขอมูลในเว็บไซต
4.42
.63
14. รูปแบบเว็บไซตมคี วามเหมาะสมกับสินคาที่จําหนาย
4.07
.80
15. มีชองใหคนหาขอมูลภายในเว็บไซต
3.99
.99
16. มีคําแนะนําหรือแสดงวิธีการใชเว็บไซต
3.95
.93
17. สามารถชําระคาสินคาผานบัตรเครดิตได
3.91
1.09
18. การใหขาวสาร ขอมูล กิจกรรมสงเสริมการขาย
3.72
.86
19. การคนหาขอมูลในเว็บไซต
3.72
.86
20. มี Facebook Fan Page เพื่อเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางกวางขวาง
3.67
.95
21. มีการสงขอมูลขาวสาร กิจกรรมสงเสริมการขายใหแกลูกคาอยางสม่าํ เสมอ
3.57
.99
22. มีบริการปรับแตงสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของตนเองได
3.51
.99
23. สามารถปรับเปลี่ยนแสดงภาษาไดหลายภาษา
3.45
.99
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวาปจจัยสําคัญที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อคือรานคาอยูในเว็บไซตที่นาเชื่อถือ เมื่อเปรีย บเทียบ
ราคากับรานอื่นๆ แลวมีราคาที่สมเหตุสมผลมากกวา มีกิจกรรมการสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ และ มีรายละเอียดสินคา
ครบถวน ชัดเจน
ผลการการประเมินหลังจากที่ผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดนําชุดคูมือไปใชเพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินธุรกิจดวยการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบระดับความพึงพอใจของผู
ประกอบธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ ยู ใ นระดั บ มาก เรี ย งตามลํ า ดั บ ความพึ ง พอใจ ปรากฏผลดั ง ตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลังจากไดนําชุดคูมือไปใชเพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ความคิดเห็น
S.D
แปลความ
̅
1. ดานจํานวนลูกคา
3.60
0.66
ดี
2. ดานความพึงพอใจของลูกคา
3.50
0.67
พอใช
3. ดานการตลาด
3.66
0.47
ดี
4. ดานขั้นตอนการดําเนินงาน
3.48
0.67
พอใช
5. ดานการเรียนรูและพัฒนา
3.76
0.42
ดี
6. ดานผลประกอบการ
3.58
0.60
ดี
รวม
3.59
0.58
ดี
จากตารางที่ 4.3 พบวาความพึงพอใจของผูประกอบการหลังจากไดนําชุดคูมือไปใชเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงาน พบวามีความพึ งพอใจโดยรวมอยูในระดับ ดี ( ̅ = 3.59, S.D = 0.58) ทั้งนี้ เนื่ องจากหลังจากที่
ผูประกอบการไดนําชุดคูมือไปใชเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานแลวพบวามีจํานวนลูกคา และ
รายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ สุภารัตน ชัยอนันต (2540 : 17) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววาความพึงพอใจเปน
ความรูสึกสวนตัวที่รูสึกเปนสุขหรือยินดีที่ไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งที่หายไปหรือสิ่งที่ทําใหเกิดความไมสมดุล
อภิปรายผล
จากวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในสวน
ของผูประกอบการ ผลการวิจัยในครั้งนี้พบวาปญหาและอุปสรรค ที่อยูในระดับมากที่สุดของผูประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาผาน
ทางระบบอินเตอรเน็ตคือไมสามารถปรับปรุงขอมูลบนหน ารานคาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเปนปจจุบัน สอดคลองกับระพี
พรรณ และ สุนีย วรรธนโกมล ที่ไดขอคนพบวาเว็บไซตที่ไดรับความนิยมสวนใหญ ขอมูลหนาเว็บไซตตองมีความถูกตอง
สมบูรณและมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นผูประกอบการจึงควรเรียนรูถึงเรื่องการออกแบบทาง
ทัศนะของเว็บไซต (Visual Design) ทั้งยังตองคํานึงถึงเรื่องความนาเชื่อถือของเว็บไซต เพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภค
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ที่อยูในระดับมากที่สุด ที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อคือรานคาอยูในเว็บไซตที่นาเชื่อถือ เมื่อเปรียบเทียบ
ราคากับรานอื่นๆ แลวมีราคาที่สมเหตุสมผลมากกวา มีกิจกรรมการสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ และ มีรายละเอียดสินคา
ครบถวน ชัดเจน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการหลังจากไดนําชุดคูมือไปใชเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พั ฒ นาการดํ าเนิ น งาน พบว ามี ค วามพึ งพอใจโดยรวมอยู ในระดั บ ดี (x ̅ = 3.59, S.D = 0.58) ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากหลั งจากที่
ผูประกอบการไดนําชุดคูมือไปใชเพื่อเปนแนวทางในการปรั บปรุงและพัฒนาการดําเนินงานแลวพบวามีจํานวนลูกคา และ
รายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ สุภารัตน ชัยอนันต (2540 : 17) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววาความพึงพอใจเปน
ความรูสึกสวนตัวที่รูสึกเปนสุขหรือยินดีที่ไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งที่หายไปหรือสิ่งที่ทําใหเกิดความไมสมดุล
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ปญหาและอุปสรรคมากที่สุดของผูประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ต
คือ ไมสามารถปรับปรุงขอมูลบนหนารานคาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเปนปจจุบัน ซึ่งจะนํามาซึ่งการสูญเสียโอกาสที่จะ
จําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑไปอยางนาเสียดาย สอดคลองกับระพีพรรณ ที่ไดขอคนพบวาเว็บไซตที่ไดรับความนิยมสวนใหญ
มาจากขอมูลในหนาเว็บไซตมีความถูกตองสมบูรณ มีความทันสมัย มีการปรับปรุงเนื้อหาอยางสม่ําเสมอ รองลงมาคือปญหา
ดานกฎหมายคุมครองผูประกอบการอินเทอรเน็ตยังไมมีความชัดเจนและดําเนินการอยางจริงจังพอ และ ลูกคาตัดสินใจซื้อได
ยากเนื่องจากไมไดเห็นสินคาจริง
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวาปจจัยสําคัญที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อคือรานคาอยูในเว็บไซตที่นาเชื่อถือ เมื่อเปรียบเทียบ
ราคากับรานอื่นๆ แลวมีราคาที่สมเหตุสมผลมากกวา และ มีกิจกรรมการสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบธุรกิจพาณิ ชยอิเล็กทรอนิกส หลังจากไดนําชุดคูมือไปใชเพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานพบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี เนื่องจากสามารถนําขอมูล
และแนวทางการดําเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการผูบริโภคได ทําใหภาพรวมของ
ผลการประกอบการดีขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับความรวมมือจากผูป ระกอบการและผูบริโภคที่ซื้อขายสินคาผานทางระบบอินเตอรเน็ต ในจังหวัด
เชียงใหม และ ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยที่ใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางกระบวนการในการดําเนินงานตางๆ
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บทคัดยอ
การศึกษางานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจําเปรียบเทียบ
กับเจาของกิจการ ในจังหวัดเชียงใหม ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา
วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจ พฤติกรรมการออม รวมถึงอธิบายการใหระดับความสําคัญของปจจัยกําหนดการออม
โดยวิธีหาคาเฉลี่ย และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติไคสแควร เพื่อทดสอบสมติฐาน และ นําเสนอผลในเชิงเปรียบเทีย บ
ประชากรกลุมตัวอยาง เปนกลุมคนวัยทํางาน และเจาของกิจการในจังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก จํานวน 400
ตัวอยาง ผลการศึกษาพนักงานเอกชนและเจาของกิจการที่มีการออมเงินสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ระหวาง 20-30 ป มีรายไดเฉลี่ย
อยูในชวง 20,001-20,000 บาท / เดือน ดานรายจายพบวากลุมตัวอยางมีรายจายเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท/เดือน ดาน
พฤติกรรมการออมพบวาทั้งพนักงานเอกชนและเจาของกิจการ ไมมีการวางแผนการออมคือ ไมมีการกําหนดไวแนนอน ในแต ละเดือน
แตจะออมตามเงินที่เหลือ มีจํานวนเงินออมเฉลี่ยตอเดือนคิดเปนเปอรเซ็นตประมาณ 10% ของรายไดในแตละเดือน (ประมาณ 1,000
– 5,000 บาท/เดือน) มีวัตถุประสงคการออมคือเก็บไวใชจายยามฉุกเฉิน ดานรูปแบบการออมสวนใหญเปนการออมประเภทเงินฝาก
ออมทรัพ ย และ มีแ นวโน ม การออมในอนาคตที่ เพิ่ ม ขึ้ น ด านป จ จัย กํ าหนดการออมทั้ ง พนั ก งานเอกชนและเจ าของกิ จ การจะให
ความสําคัญกับปจจัยดานระดับรายไดมากที่สุด
คําสําคัญ : พฤติกรรมการออม พนักงานเงินเดือนประจํา เจาของกิจการ
Abstract
This research is aimed to study comparative on savings behavior and to study the factors related to
saving behavior between private company employee and owner in Chiang Mai Province. The questionnaires was
used to collect data. Data analysis using descriptive statistics, mean and standard deviation. The population
sample A group of people of working age and business owner in Chiang Mai. Using a convenience sample of 400
specimens. The results showed that the independent study revealed that the majority of these population were
female with average ages between 20-30 years old. Their marital status was single, and they had no one to be
looked after. The average income ranging from 20,001-25,000 baht. The average monthly expense ranging from
10,001-15,000 Baht. According to saving behavior, the results showed that both private company employee and
business owner no saving plan. In the other words, they did not set a certain amount of saving money for each
month but would save the remaining amount instead. The average monthly savings was ranging from 1,000-5,000
Baht with the purpose of saving for emergency reserves. Regarding saving patterns, the majority of these
participants had saving accounts and tended to save more for the future. For factor affecting saving, both private
company employee and business owner considered the level of income as the most important aspect.
Keywords : savings behavior, companies employee, owner
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บทนํา
การออม ถือเปนการวางแผนการจัดสรรทางดานการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง การสะสมเงินหรือการสะสมสินทรัพย
ที่มีสภาพคลองสูง สามารถเปลี่ยนแปลงเงินสดไดเร็ว ผูมีงานทําไดรับคาตอบแทนในรูปแบบคาจาง เงินเดือน เจาของ
กิจการไดรับผลตอบแทนจากกําไรจากการขาย เพื่อในไปใชจายเพื่อซื้อสินคาและบริการในชีวิตประจําวัน แตอยางไรก็ตาม
ชวงเวลาหารายไดของบุคคลทําไดเพียงออมเงินทําใหผูออมมีความมั่นคง ทางดานกระแสรายได เพื่อใชในการอุปโภค บริโภค
หรือการเก็บชวงระยะเวลาหนึ่งชวงชีวิตเทานั้น หากเจ็บปวย สุขภาพไมแข็งแรง หรือออกจากงาน เจาของกิจการขาดทุน
หรือปดกิจการ บุคคลก็จะขาดรายไดหรือไมมีรายไดที่เปนตัวเงินจากคาจาง เงินเดือน หรือรายไดจากกิจการอีกตอไป การออม
จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดสรรและเก็บสะสมรายไดบางสวนไวใหเพียงพอกับคาใชจายในชวงที่ไมมีรายได การออมมีอิทธิพล
ตอตอระบบเศรษฐกิจการลงทุนโดยรวมของประเทศ หากประชาชนในประเทศมีการเก็บออมรวมในระดับสูง ก็จะทําให
ประเทศสามารถนําเงินออมไปใชเปนแหลงเงินทุนไดอยางตอเนื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใชฐานเงินทุนจากเงินออมของ
ประชาชนในประเทศเปนหลัก
ในปจจุบันการออมนั้นถือเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่จะ
นํามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หากประเทศไทยมีเงินออมภายในประเทศซึ่งเปนฐานเงินทุนที่เพียงพอ จะชวยใหการพึ่งพา
หาเงินทุนจากประเทศลดลง การกูยืมเงินทุนจากตางประเทศอาจจะทําใหเกิดภาระผูกพันกับตางประเทศผูเปนเจาของเงินทุน
ทั้งในดานการชําระหนี้และขอผูกมัดบางประการ ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสงเสริมการออมภายในประเทศ
ใหเพิ่มขึ้นเพื่อเปนเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไดอยางอิสระและพึ่งพาตนเองไดในที่สุด การมีเงิน
ออมนอกจากจะชวยสรางความมั่นคงสวนบุคคลแลวยังถือเปนเรื่องสําคัญระดั บชาติชวยลดการกูยืมเงินจากตางประเทศมา
ลงทุน ซึ่งจะทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยางมั่นคง
การออมเป นการวางแผนทางการเงินที่ ทํ าให ประชาชนรูสึกมั่ น คงในชีวิตเพื่ อเก็ บเงิน ไวใชจายในยามจําเป นใน
ชวงเวลาที่คนเรายังมีงานประจําหรือยังสามารถทํางานไดเราอาจจะไมไดใหความสําคัญตอการออมและการวางแผนการออม
ในอนาคต แตอนาคตเปนสิ่งที่ไมแนนอน หากเมื่อถึงวันที่ไมมีงานทําหรือไมสามารถทํางานไดซึ่งอาจจะเกิดจากปญหาดาน
สุขภาพ การถูกเลิกจาง กิจการขาดทุน อันเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา รายไดประจําที่เคยไดรับ ก็จะหายไปในขณะที่
รายจายในการดํารงชีวิตยังมีอยู รวมไปถึงรายจายในการักษาพยาบาลในยามเจ็บปวยในอนาคต
การออมนั้นสามารถเลือกที่จะทําไดโดยวิธีการตางๆ หลากหลายวิธี อาทิเชน การฝากประจํา (Fixed Deposit)
หมายถึง การออมแบบมีกําหนดระยะเวลาในการเบิกถอนเพื่อรับดอกเบีย้ ที่สูงกวา หรือสลากออมสิน (Government Savings
Bank’s Lottery) เปนรูปแบบของการออมเงินผูฝากจะไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไวอีกทั้งยังมีสิทธิ์ลุนรางวัล
จากการจับฉลากทุกๆเดือน แตในปจจุบันนี้มีการพัฒนาการออมเงินมากขึ้น เชน ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย กองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมตราสารทุนทั้งในและตางประเทศ ทองคํา ทําใหการออมมีชองทาง
มากขึ้นกวาเดิมและสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะสามารถทําธุรกรรมตางๆ ผานระบบอินเทอรเน็ตได
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจออมเงินระหวางพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ
3. เพื่อศึกษาปจจัยกําหนดการออมของพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้กําหนดขอบเขตของการศึกษาคือ การศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของ
กิจการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการออมระหวางสองกลุมอาชีพ โดยมีขอบเขตดานประชากรเปนกลุมตัวอยาง
ของพนักงานเงินเดือนประจํา และ กลุมตัวอยางเจาของกิจการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และมีสถานที่ทํางานในเขต
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะทําการรวบรวมขอมูลจากการสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล

ปจจัยสวนบุคคล







เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
จํานวนผูอยูในอุปการะ




ปจจัยดานเศรษฐกิจ
รายได
รายจาย





จํานวนเงินออม
วัตถุประสงคการออม
รูปแบบการออม




ปจจัยดานเศรษฐกิจ
สัดสวนเงินออมเปนเปอรเซ็นต
จํานวนเงินออม

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือประชากรที่ทํางานบริษัทเอกชนและเจาของกิจการที่มีการออมเงินและมี สถานที่
ทํางานในจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากจํานวนประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไมทราบจํานวนที่แนนอน จึงคํานวณจากสูตรการ
คํานวณแบบไมท ราบจํานวนประชากร ขอบเขตประชากรมีข นาดใหญ มาก (กัลยา วาณิ ช ยบั ญ ชา, 2546) และสํ ารอง
แบบสอบถามจํานวน 15 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นของกลุมตัวอยางมีคาเทากับรอยละ
95 ซึ่งหมายความวายอมรับใหมีความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางรอยละ 5
สูตรที่ใช
n =
4
n

=

ขนาดตัวอยาง

z

=

คามาตรฐานของระดับความเชื่อมั่น (95% เทากับ 1.69)

e

=

คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับใหเกิดขึ้น

n

=

( 1.96 )
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4(0.05) 2
n

=

384.16

ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 384.16 หรือประมาณ 385 ตัวอยางและสํารองคาความคลาดเคลื่อนไว
15 ตัวอยาง ดังนี้
n

=

385+15

n

=

400 ตัวอยาง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ขั้นตอนใน
การสรางแบบสอบถามตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตําราเรียน อินเตอรเน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวของถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติ กรรมในการ
ออมเงิน
2. รวบรวมเนื้อหาตางๆ จากเอกสาร ตํารา อินเตอรเน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามไปหาคุณ ภาพของเครื่องมื อจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ท าน ไดค า IOC (Index Of ItemObjective Congruence) จากผูเชี่ยวชาญอยูระหวาง 0.60 ถึง 1 โดยแบงคําถามออกเปน 4 สวน ดังนี้
3.1 สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่ วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพทศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ จํานวนสมาชิกที่อุปการะเลี้ยงดู เปนลักษณะคําถามแบบปลายปด โดยเปนคําถามที่มีหลายคําตอบ
ใหเลือก (Multiple Choice Question)
3.2 สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับรายได คาใชจาย ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน รายจายเฉลี่ยตอเดือน เป น
ลักษณะคําถามแบบปลายปด โดยเปนคําถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question)
3.3 สวนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเงิน ไดแก การจัดสรรเงินออม ประมาณการออมในแตละ
เดือน จํานวนเงินออม ระยะเวลาการออม วัตถุประสงคในการออม รูปแบบการออม เหตุผลในการเลือก
รูปแบบการออม แนวโนมการออมในอนาคต เปนลักษณะคําถามแบบปลายปด โดยเปนคําถามที่มีหลาย
คําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question)
3.4 สวนที่ 4 เปน คํ าถามเกี่ยวกับ ป จจัย กําหนดการออม ลั กษณะของคําถามเป น แบบสเกลแบบตอ เนื่อ ง
(Linkert Scale) โดยเรียงลําดับความสําคัญ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด
ตามลําดับ (กัลา วานิชบัญชา อางถึงใน ฐานียา กัมพลาวลี, 2552:60)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมพนักงานเงินเดือนประจําเปรียบเทียบกับเจาของกิจการ ใชวิธีการรวบรวมขอมูล
จากแหลงตางๆ ดังนี้
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ทําการศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ถาม
พนักงานบริษัทเอกชนและเจาของกิจการ ที่มีสถานที่ทํางานในจังหวัดเชียงใหม
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ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือวิทยานิพนธ รายงานทางวิชาการ บทความ
วารสาร และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีผูเก็บรวบรวมไวกอนแลว เพื่อใหทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีที่จะนํามาใช รายละเอียด
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและการออม
การดําเนินการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแกตัวแทน
และทีมงาน , เขาไปในสถานที่ตางๆ ที่ตองการศึกษาเพื่อแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายและรอจนกระทั่งตอบคําถาม
ครบถวน ซึ่งในระหวางนั้นถาผูตอบมีขอสงสัยเกี่ยวกับคําถาม ผูวิจัยหรือทีมงานจะตอบขอสงสัยนั้น
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยหาคารอยละ คาวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean:
X̅) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.)
แบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามแบบปลายปด โดยเปนคําถามที่มี
หลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) ตอบ ใชคาความถี่และคารอยละ
แบบสอบถามสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับรายได คาใชจาย ของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะคําถามแบบปลายปด โดย
เปนคําถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) ใชวิธีคาความถี่และคารอยละ
แบบสอบถามสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเงินมีลักษณะคําถามปลายปด โดยมีคําถามที่มีหลาย
คําตอบใหเลือก (Multiple Choice Quesiton) ใชวิธีคาความถี่และคารอยละ
แบบสอบถามสวนที่ 4 ปจจัยที่กําหนดการออมคําถามเปนแบบเรียงลําดับความสําคัญโดยการเติมตัวเลขตามระดับ
ความสํ า คั ญ แบ ง เป น 5 ระดั บ ใช ระดั บ การวั ด ข อ มู ล เป น แบบสเกลแบบต อ เนื่ อ ง (Linkert Scale) โดยเรี ย งลํ า ดั บ ตาม
ความสําคัญ 5 ระดับคือ
ระดับคะแนน
ระดับความสําคัญ
5
ปจจัยที่สําคัญมากที่สุด
4
ปจจัยที่สําคัญมาก
3
ปจจัยที่สําคัญปานกลาง
2
ปจจัยที่สําคัญนอย
1
ปจจัยที่สําคัญนอยที่สุด
ใชวิธีวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางรวม และหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางไดแกพนักงานเงินเดือนประจําบริษัทเอกชนและ เจาของกิจการ นําเสนอผลโดย
การเปรียบเทียบการใหระดับความสําคัญของปจจัยกําหนดการออม
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานมี 3 ขอคือ
การวิเคราะหสมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนผูอยูใน
อุปการะ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมในดานจํานวนเงินออมดานวัตถุประสงคการออม ดานรูปแบบการออม โดยทํา
การทดสอบสถิติเชิงพรรณนา ใชการแจกแจงความถี่และใชสถิตเิ ชิงอนุมาน ทําการทดสอบดวยทดสอบโดยใชคา Chi Square
เพื่อทดสอบคาความสัมพันธของตัวแปร
การวิเคราะหสมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานเศรษฐกิจไดแก รายไดและคาใชจายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ออมดานจํานวนเงินออมเปนเปอรเซ็นต ดานจํานวนเงินออมโดยเฉลีย่ ในแตละเดือน โดยทําการทดสอบสถิติเชิงพรรณนา ใช
การแจกแจงความถี่และใชสถิติเชิงอนุมาน ทดสอบโดยใชคา Chi Square เพื่อทดสอบคาความสันพันธของตัวแปร
การวิเคราะหสมมติฐานขอที่ 3 พฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจําบริษัทเอกชนแตกตางกับเจาของ
กิจการ โดยทําการทดสอบสถิติอนุมาน ทดสอบโดยใชคา Chi Square เพื่อทดสอบคาความแตกตางของตัวแปร
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สรุปผลการวิจัย
การคนควาเรื่อง พฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจําเปรียบเทียบกับเจาของกิจการ
เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจออมเงิน ระหว า งพนั ก งานเงิน เดื อ นประจํ า กั บ เจ า ของกิ จ การ, ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ และ ศึกษาปจจัยกําหนดการออมของ
พนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ ผลการศึกษาไดขอสรุป ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ พบวากลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาทั้งสิ้น 400 รายเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย, อายุ พบวาสวนใหญมีอายุอยู
ระหวาง 20-30 ปเปนสวนใหญ, สถานภาพ พบวาสวนใหญมีสถานภาพโสด, ระดับการศึกษา พบวาสวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจของผูตอบแบบสอบถาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวากลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาทั้งสิ้น 400 รายสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมี
รายไดอยูระหวาง 20,001-25,000 บาท
รายจายเฉลี่ยตอเดือน พบวากลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาทั้งสิ้น 400 รายสวนใหญมีรายจายเฉลี่ยตอเดือน 10,00115,000 บาท
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการจัดสรรเงินออม กลุมตัวอยางพนักงานเงินเดือนประจําสวนใหญไดมีการกําหนดเงินออมไวแนนอนในแตละ
เดือน มากกวาเจาของกิจการ
ดานจํานวนเงินออม โดยประมาณคิดเปนเปอรเซ็นตของรายไดในแตละเดือน กลุมตัวอยางพนักงานเงินเดือนประจํา
สวนใหญออมประมาณ 10% ของรายได สวนเจาของกิจการเชนเดียวกันคือออมประมาณ 10% ของรายได
ดานวัตถุประสงคในการออม กลุมตัวอยางพนักงานเงินเดือนประจําและเจาของกิจการสวนใหญมวี ัตถุประสงคในการ
เก็บออมเพื่อไวใชจายยามฉุกเฉิน
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการออมของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะหพบวากลุมตัวอยาง 400 รายสวนใหญใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานระดับรายไดและ
ปจจัยดานความมั่นคงในหนาที่การงานและกิจการมากที่สุด
สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
สมมติ ฐานข อ ที่ 1 ป จ จั ย ส วนบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการออมของพนั ก งานที่ มี เงิ น เดื อ นประจํ า
ผลการวิจัยพบวาเพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา และ จํานวนผูอุปการะ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของ
เจาของกิจการ ผลการวิจัยพบวาเพศ, อายุ, สถานภาพ และ จํานวนผูอุปการะ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนระดับการศึกษา พบวาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของพนักงานที่มีเงินเดือนประจํา และ
เจาของกิจการ ผลการวิจัยพบวารายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานขอที่ 3 พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทเอกชนแตกตางจากพฤติกรรมการออมของเจาของกิจการ
ผลการวิจัยพบวา พนักงานเอกชนและเจาของกิจการมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันในดานประมาณการออมคิดเป น
เปอรเซ็นต ดานจํานวนเงินออมเฉลี่ยในแตละเดือน ดานระยะเวลาในการเก็บออม ดานวัตถุประสงคในการเก็บออมและดาน
รูปแบบการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจํากับเจาของกิจการ พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญมีวัตถุประสงคในการออมคือเพื่อเก็บไวใชจายยามฉุกเฉิน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรหามาตรการในการสนับสนุน
และสงเสริมใหเกิดการออม เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉิน และ ผลการศึกษาพบวาการออมเงินทั้งสองกลุม เฉลี่ยอยูที่ประมาณ
1,000-5,000 บาท ตอเดือน รูปแบบการออมสวนใหญจะออมในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย สถาบันการเงินอาจหาขอเสนอใน
การออม ที่สอดคลองกับความตองการเพื่อกระตุนใหเกิดการออมเพิม่ ขึ้น
เอกสารอางอิง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2560). รายงานสถิติจํานวนประชากรในจังหวัดเชียงใหม. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก
http://stat.dopa.go.th (วันที่คนขอมูล : 18 กุมภาพันธ 2560).
ธนาคารกรุงเทพ. (2559). ความแตกตางระหวางเงินออมกับเงินลงทุน. [ออนไลน].เขาถึงไดจาก http:// www.
bangkokbank.com (วันที่คนขอมูล : 18 กุมภาพันธ 2560).
บุญรุง จันทรนาค. (2557). การเงินสวนบุคคล. กรุงเทพฯ : โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ.
ประยงค คูศิรสิ ิน. (2551). ปจจัยที่มีผลตอการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ประสพชัย พสุนนท. (2553). สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพทอป จํากัด.
มรกต ฉายทองคํา. (2557). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของกลุม คนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก
http://www.royin.go.th/dictionary/ (วันที่คนขอมูล : 18 กุมภาพันธ 2560).
สหกรณออมทรัพย กระทรวงการคลัง. (2556). ความสําคัญของการออม. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก http:// pirun.
kps.ku.ac.th. (วันที่คนขอมูล : 1 เมษายน 2560).
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2551). การศึกษาหนี้สินและพฤติกรรมการออม. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
Duesenberry, J.S. (1959). Income Savings and The Theory of Consume Behavior. Cambridge
University Press.
Friedman, M. (1957). A Theory of the Consumption Function. Princeton University Press.
Keynes, M.J. (1935). The General Theory of Employment, Interest and Money. First Harbinger Edition, A
Harvest/HBJ Book, New York and London Italy: Departimento di Scienze Economiche - Università
Degli Studi di Salerno.

411

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

การหนุนเสริมเครือขายชุมชนพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนดวยกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
บานบางกระนอย อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
THE REINFORCEMENT COMMUNITY NETWORK TO BE ABLE TO DEVELOP COMMUNITY-BASED
TOURISM USING COMMUNITY-BASED RESEARCH BANBANGKHANOI, BANG KRATHUM DISTRICT,
PHITSANULOK PROVINCE
วาลิกา โพธิ์หิรัญ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : k_walika@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัย นี้ มีวัตถุป ระสงคเพื่ อ หนุ นเสริมเครือขายชุมชนบ านบางกระนอย อําเภอบางกระทุ ม จังหวัด พิษ ณุ โลก ใหสามารถ
พัฒนาการทองเที่ย วโดยชุมชนได เปนการวิจัย เชิงคุณ ภาพ โดยใชก ระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติก ารแบบมีสวนรวม เทคนิค AIC การ
สนทนากลุม การฝกอบรม การปฏิบัติงาน และการสาธิต เปนเครื่องมือสําคัญในการวิจัย และขับเคลื่อนใหชุมชนสามารถใชกระบวนการ
งานวิจัยเพื่อทองถิ่นพัฒนาการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย การประสานงานภาคี การ
สรางและพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยชุมชน การหนุนเสริมทีมวิจัยชุมชนในการเก็บขอมูลทุนของชุมชน การออกแบบเสนทางทองเที่ยว การ
ทดลองและการประเมินผลการใชเสนทาง การสรุปบทเรียน และเผยแพรผลงานผลการวิจัยพบวา 1. ชุมชนบานบางกระนอย อําเภอ
บางกระทุม มีทักษะ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมทองเที่ยวตามเสนทางในชุมชน และมีศักยภาพในการสรางความพึงพอใจแก
นักทองเที่ยว 2. สมาชิกในชุมชนสวนใหญเริ่มรับรูวาการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว ทําใหสมาชิกในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
สงผลใหคนในชุมชนกระตือรือรนที่จะชวยดูแลทรัพยากรทองเที่ยว เกิด เจตคติที่ดีตอการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม พบปญหาวา มี
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 3. สรางทางเลือกทางการทองเที่ยว สงผลใหนักทองเที่ยวเพิ่มจํานวนและขยายวันพํานัก ชุมชนเกิดความตระหนัก
เรื่องการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว เกิดรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาควิ ชาการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ดานแนวทางการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่สามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติและตอยอดการพัฒนาดานตาง ๆ ไดจริง
คําสําคัญ : หนุนเสริมเครือขายชุมชน งานวิจัยเพื่อทองถิ่น การทองเที่ยวโดยชุมชน
Abstract
This research aims to reinforce Bang Bangkhanoi community network, Bang Krathum District, Phitsanulok
Province to be able to develop Community-Based Tourism using Community-Based Research with participatory
action research. In addition, AIC techniques, Focus group, trainings, implementations, as well as demonstrations
were used as research tools to drive forward the community in order to apply community-based research
procedures in developing and managing Community-Based Tourism. The research procedures consist of
coordinating with associated networks, creating and developing the efficient community research team, reinforcing
a data collection of community capital, designing tourism routes, testing and evaluating tourist routes, as well as
summarizing lessons and publishing the work done. The research result found that 1. Ban Bangkhanoi community
network has some skills in holding tourism activities along tourism routes in the community, including some
efficiency in creating satisfaction for tourists. 2. Most community members begin to realize the need of
participation regarding the holding of tourism activities. This makes them earn more income and results in making
people in the community to be more enthusiastic in taking care of tourism resources. Moreover, a good attitude
concerning a preservation of cultures and traditions has been created, and also a problem regarding the increase
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of garbage is occurred. 3. The creation of more selections of tourism results in having more numbers of tourists,
and their longer stays. This makes the community realize more on a preservation of tourism resources, and
creates such a new way of co-working among government sector, academic sector, private sector, and citizen
sector. Finally, such management of Community-Based Tourism can actually be applied as a guideline of practice
for future developments.
Keywords : reinforcement of community network, community based research, community based tourism

บทนํา
จากสภาพสังคมในปจจุบันเปนสังคมที่เนนอัตลักษณของตัวบุคคลสูง มีพลวัตซับซอนและแยกยอยมากขึ้น แตละคน
ได รั บ การยอมรั บ ว ามี อั ต ลั ก ษณ ร สนิ ย มที่ แ ตกต า งและมี ค วามเป น ตั ว ของตั ว เองมากขึ้ น จึ งส ง ผลให เกิ ด การท อ งเที่ ย ว
“การทองเที่ยวแบบมีความสนใจพิเศษ” (special interest tourism) ขึ้น ใหผลตอบแทนจากการทองเที่ยวเปนการเติม
เต็ ม ความสมบู รณ ให กั บ ชี วิต (enriching) ได ผ จญภั ย (adventuresome) เกิ ด การเรีย นรู ได รั บ สั ม ผั ส ทางใจ (human
touch) ระหวางคนในพื้นที่กับนักทองเที่ยวและกอใหเกิดผลกระทบดานดี เชน เกิดการตระหนักรู จิตสํานึก การปรับเปลี่ยน
กรอบแนวคิดของผูเกี่ยวของ ควบคูไปพรอม ๆ กับเพิ่ มประสิทธิภาพขององคกรทองถิ่น คนในพื้ นที่ชุมชน ความรวมมื อ
ระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ที่ตางมีจุดมุงหมายของการดําเนินการพัฒนาไปสูความยั่งยืนของการทองเที่ยว ซึ่ง
ตองอาศัยความรวมมือระหวางพหุภาคีหลาย ๆ ฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะในระดับชุมชนทองถิ่น ในลักษณะของภาคประชา
สังคม (civil society) มากขึ้น
การท อ งเที่ ย วที่ พั ฒ นารูป แบบเป น ท อ งเที่ ย วทางเลื อกดั งกล าวจะเกิ ดขึ้ น และดํ ารงอยู ได อย างยั่ งยืน รวมถึงจะ
พัฒนาการไปในทิศทางที่พึงประสงคได ผูที่เกี่ยวของจะตองมีความรู ทักษะและทัศนคติในการทํางานที่สนองตอบตอทิศทาง
ดั งกล า วนั้ น โดยเฉพาะต อ งมี รู ป แบบการทํ า งานที่ เกิ ด จากการประสานความรว มมื อ ในแนวราบระหว างภาครัฐ ธุ รกิ จ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนด ว ยกั น ได ในลั ก ษณะเชิ ง หุ น ส ว น (partnership) เพื่ อ เข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมชุมชน เปนการกระจายอํานาจใหชุมชนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิน่
ซึ่งการเขามามีสวนรวมในการจัดการและเรียนรูรวมกัน จะทําใหเกิดพลังรวม (social synergy) ในการผลักดันหรือแกปญหา
ต า ง ๆ จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารดํ า เนิ น งานเชื่ อ มโยงในลั ก ษณะเครื อ ข า ยที่ ส ร า งการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งกั น ด ว ย
การดําเนินการในลักษณะประชาสังคมในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดังกลาว จําเปนตองอาศัยทักษะความรูในการ
ทํางานที่หลากหลายทันตอการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในชุมชน เพราะผลประโยชนที่เกิดจากการทองเที่ยว
จะตกอยูกับชุมชนทองถิ่นไดมาก สงผลใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และทุนมนุษยตามมา
ผลจากการเป น พี่ เลี้ ย งหนุ น เสริม ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล าง สามารถจั ดการท อ งเที่ ยวโดยชุ ม ชนได ดว ย
กระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นเปนเวลากวา 5 ป สามารถสรางการเปลี่ยนแปลง “คน” “งาน” และ “ปญญา” โดยการ
หนุนเสริมที่เนนการจัดการและการประสานใหเกิดการบูรณาการความเชื่อมโยงระหวาง “ปญญา” (ผูรวมวิจัย) กอใหเกิดการ
พัฒนาทั้งในระดับชุมชนทองถิ่น ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับชาติ ดวยการใชความรูและขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือไดจาก
นักวิจัยชุมชนตาง ๆ มาเปนฐานในการรวมวิเคราะห สังเคราะหหาแนวทางในการแกปญหาและตัดสินใจรวมกันกําหนดแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนหลายดาน ไดแก ชุมชนรวมกันกําหนดกฎ ระเบียบ กติกา รวมทั้งบทลงโทษในการดูแล
และใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน มีระบบการจัดการและมีการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรม มีการสรางเงื่อนไข
ในการดูแลทรัพยากรการทองเที่ยวผานกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน
ดวยเหตุนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการหนุนเสริมเครือขายชุมชนพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนดวยกระบวนการ
งานวิจัยเพื่อทองถิ่น บานบางกระนอย อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
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วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เทคนิค AIC การสนทนา
กลุม การฝกอบรม การปฏิบัติงาน และการสาธิต แบงเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมความพรอม
1) ศึกษาความเปนไปไดกอนลงพื้นที่เพื่อเลือกพื้นที่ทํางาน CBT
2) ศึกษาความเปนไปไดรวมกับชุมชนกอนตัดสินใจดําเนินการเรื่อง CBT
3) กําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของการทองเที่ยว
4) การวางแผน
5) การบริหารจัดการองคกร
6) การจัดทําโปรแกรมทองเที่ยว
7) การสื่อความหมาย
8) การตลาดเปนการเรียนรูและทําความเขาใจกลไกตลาดพฤติกรรมนักทองเที่ยว และองคประกอบที่สําคัญ
ในการทําการตลาด
9) การทํ าการทอ งเที่ยวนํ ารองเพื่ อทดสอบความพรอมของชุม ชน เพื่อ ใหชุม ชนได ปรับปรุงกอ นเปด การ
ทองเที่ยวจริง
10) ติดตามและประเมินผลทั้งในระดับกิจกรรมและภาพรวมของการวิจัยและพัฒนา
2. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
1) รวมศึกษาและถอดบทเรียนศักยภาพชุมชนเพื่อนําไปสูการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
2) รวมกําหนดและศึกษาเชิงลึก ของขอมูลชุมชนที่มีศักยภาพโดดเดนเพื่อกําหนดกิจกรรมทองเที่ยว
3) การสงเสริมและวางแผนการใชประโยชนจากขอมูลทีท่ ีมวิจัยชุมชนรวมสืบคน
4) รวมทดลองจัดกิจกรรมและประเมินผลกิจกรรม
5) รวมเวที แลกเปลี่ย นเรียนรูกั บที ม วิจัยชุม ชนเพื่ อ หาแนวทางในการรักษาศัก ยภาพที่ มีด วยการพั ฒ นาที่
ตอเนื่องเหมาะสม
6) รวมพัฒนาศูนยขอมูล ศูนยเรียนรูชุมชนตามความเหมาะสมของพื้นที่
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินโครงการ การมีสวนรวม การติดตามประเมินผลกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
(CBR) เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ของพี่เลี้ยงทีมวิจัยชุมชน

415

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ภาพที่ 2 ศักยภาพชุมชนและกระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยชุมชนบานบางกระนอยของพี่เลี้ยง
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
1) ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการจัดกิจกรรม
2) รวมประชุมตามแผนกิจกรรม
3) ตรวจงาน
4) สังเกตการณมีสวนรวมของชุมชน
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ภาพที่ 3 รูปแบบการหนุนเสริมทีมวิจัยชุมชนเพื่อการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ดวยกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
(CBR) ของพี่เลี้ยง ปรับจาก ศุภลักษณ วิริยะสุมน, ชุลรี ัตน จันทรเชื้อ , วาลิกา โพธิ์หิรญ
ั และกมลรัตน บุญอาจ 2554
ผลการวิจัย
สามารถสรุปผลจากการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการเตรี ย มความพร อ ม ที ม วิ จั ย ชุ ม ชนมี ค วามเข า ใจกระบวนการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน และ
กระบวนการงานวิจัยเพื่อท องถิ่น สามารถกําหนดเป าหมายการพั ฒ นาการท องเที่ยวของชุ มชน วางแผนการทํ างานวิจัย
แบงบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบของสมาชิกในทีมและสามารถสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา CBT เพิ่มขึ้นได โดย
มีผูแสดงความจํานงเขารวมทํางานวิจัย บางเสนอชื่อผูที่มีความรูความสามารถเขารวมทํางาน
2. ผลการดําเนิน โครงการ พี่ เลี้ยงไดก ารจัด กระบวนการสรางการเรียนรูเพื่ อพั ฒ นาทัก ษะความสามารถ เทคนิ ค
การออกแบบและการใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลทําให ทีมวิจัยชุมชนมีความรู ความพรอมพอจะที่จะลงพื้นที่เก็บ
รวบรวมขอมูล จึงพบวา ชุมชนมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร วิถีวัฒนธรรม
ชุมชน ภูมิปญญา พิธีกรรม ความเชื่อ ผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตที่ใชทุนและภูมิปญญาของปราชญในชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนบางกระนอยมีความโดดเดนในการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว
รัชกาลที่ 9 มาใชเปนเครื่องมือสรางการเรียนรูที่ใหบทเรียนแกผูมาเยือน สามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตที่สามารถ
มองเห็นผลเปนรูปธรรมจากการดํารงชีวิตที่สุขสงบของคนในชุมชนบานบางกระนอย บนฐานคิดของการพึ่งตนเองอยางพอดี
พอเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตน ซึ่งเปนทุนชุมชนที่มีศักยภาพมากจนสามารถนํามาสรางเปนเสนทางศึกษาเรียนรูได ผลจาก
การศึกษาดูงานตนแบบ การรวมกันสรุปผลการเรียนรูและการตั้งขอสังเกตทําใหทีมวิจัยชุมชนสามารถออกแบบระบบการบริหาร
จัดการ กฏกติกาที่เหมาะสมกับชุมชนบานบางกระนอยได จนเห็นผลเปนรูปธรรม ชุมชนสามารถออกแบบเสนทางทองเที่ยวใน
ชุมชนได 4 เสนทางดังนี้
1) โปรแกรมทองเที่ยวครึ่งวัน
2) โปรแกรมทองเที่ยว 1 วัน
3) โปรแกรมทองเที่ยว 2 วัน 1 คืน
4) โปรแกรมทองเที่ยว 3 วัน 2 คืน
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3. ผลการติดตามและประเมินผล
พบวา ดานกระบวนการเตรียมความพรอมแมจะมีการใหความรูการทํางาน การสรางความเขาใจกระบวนการ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน และกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น การใหแนวการกําหนดเปาหมายการพัฒนาการทองเที่ยว
ของชุมชนและแนวทางวางแผนการทํางานวิจัยของทีมวิจัยชุมชนแลวก็ตาม ขณะดําเนินโครงการทีมวิจัยชุมชนก็อาจมีขอสงสัย
หรือ พบอุ ป สรรคระหวางการทํ างานที มวิจั ยชุม ชนมี ความต องการความชวยเหลือ จากพี่ เลี้ย งในการให คํ าแนะนํา ชี้แ นะ
ทางเลือก และในขณะเดียวกันแมชุมชนจะไมรองขอคําปรึกษา หากแตพี่เลี้ยงประเมินแลววาทีมวิจัยชุมชนไมสามารถแกไข
ปญหาไดดวยตนเอง พี่เลี้ยงจะใหการชวยเหลือ ดวยกระบวนการที่เหมาะสมพรอมไปกับการสรางการเรียนรูใหกับชุมชน โดย
ในทุกกิจกรรมพี่เลี้ยงจะใหทีมวิจัยชุมชนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการสะทอนขอมูล การสรุปบทเรียน เพื่อสรางลักษณะนิสัย
การคิดวิเคราะห สังเคราะห แยกแยะและหาทางเลือกในการจัดการปญหา ในระยะแรก ทีมวิจัยชุมชนมักไมกลาแสดงออก แตเมื่อ
จัดกระบวนการไปไดระยะหนึ่งจนเกิดความคุนชิน การพบปะพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอ การจัดการอบรมใหความรูในหลากหลาย
ประเด็น สงผลใหทีมวิจัยชุมชนกลาแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ดานการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
CBT ทั้งระดับเครือขายชุมชน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ไมพบปญหา เนื่องจากผลงานของชุมชนสามารถ
สรางการรับรูแกหนวยงานระดับตาง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ มีการเดินทางเขามาศึกษาดูงานโดยการสนับสนุนประชาสัมพันธ
ชุมชนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งแตเดิมทีมวิจัยชุมชนไมเขาใจและไมกลาพอที่จะบูรณาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับตนใหเขารวมพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวทีมวิจัยชุมนสามารถ
ออกแบบการจัดการพื้นที่แหลงทองเที่ยว การจัดการบุคลากร การจัดการรายได นอกจากนี้ชุมชนยังตองพัฒนากิจกรรมและ
เสนทางทองเที่ยวที่สรางการเรียนรูแกผูมาเยือนเพิ่มขึ้น
ประมวลผลการเปลี่ยนทีเ่ กิดขึ้นกับชุมชนเมื่อชุมชนพัฒนาการทองเที่ยวดวยกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
สามารถสรุปไดดังนี้
กอนการพัฒนาการทองเที่ยวดวยกระบวนการงานวิจัย
หลังผานการพัฒนาการทองเที่ยวดวยกระบวนการงานวิจัย
เพื่อทองถิ่น
เพื่อทองถิ่น
1. กลุมชุมชนบานบางกระนอย เปนชุมชนที่ทําการเกษตร 1. หลังจากที่ไดรับการอบรมการบริหารจัดการกลุมทองเที่ยว
แบบผสมผสาน (วนเกษตร) มี ค วามพยายามรวมกลุ มเพื่ อ การศึ ก ษาดู ง าน และการพบเครื อ ข า ยท อ งเที่ ย วชุ ม ชน
พัฒนาความมั่นคงทางอาหาร ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือลาง สงผลใหทีมวิจัยชุมชนเกิดแนวคิดและเขาใจ
ตามวิถีชีวิตของชุมชนเปนชุมชนที่มีผูคนเดินทางเขามาศึกษา แนวทางการพัฒนาจนสามารถจัดตั้งกลุมพัฒนาการทองเที่ยว
ดู งานศู น ย ก ารเรีย นรู ก ารเกษตรของชุ ม ชน แต ชุ ม ชนขาด ในชุมชน สามารถออกแบบการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ความรูดานวิธีการ การบริหารจัดการที่เหมาะสมในการใหการ ชุมชน การจัดการพื้นที่แหลงทองเที่ยว การจัดการบุคลากร
ต อ นรั บ ผู ม าเยี่ ย มเยื อ น ที่ ผ า นมาการดู แ ลผู ม าเยื อ นเป น การจัดการรายได มีกฏกติกาในการเขาศึกษาดูงานในแตละ
ลั ก ษณะการเสี ย สละ อาสามาช ว ยบอกเล า ของดี ชุ ม ชน ฐานเรียนรู จึงสามารถลดการสูญเสียผลผลิตขณะนําชมฐาน
บางเวลาตองละทิ้งภาระหนาที่ ระหวางการประกอบอาชีพ เรี ย นรู ไ ด แ ละสามารถสร า งความร ว มมื อ กั บ ภาคี ห รื อ
และภาระของครอบครั ว มาช ว ยงาน การทํ า งานไม มี แ บ ง หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
บทบาทหนาที่อยางชัดเจน ทําใหการทํางานในบางครั้งเกิด ไดดวยตนเอง
ความซับซอน ไมมีกฎกติกาในการเขาศึกษาดูงานสงผลใหฐาน
เรียนรูไดรับผลกระทบ เชน เมื่อมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
ศึ ก ษาดู ง านในชุ ม ชน ได พ บเห็ น ผลผลิ ต ก็ ชื่ น ชม ชื่ น ชอบ
จนถึงกับเก็บเกี่ยวเด็ดดึงผลผลิตสงผลทําใหตนไมและผลผลิต
เสียหายและขาดรายได
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2. ชุมชนตองการพัฒนาบานบางกระนอยใหก ลายเปนศูนย
การเรียนรู โดยใชพื้ นที่ธรรมชาติ ตองการมีบ ทบาทในการ
สนับสนุนการจัดระบบการเรียนรูที่มุงเนนใหเปนการศึกษา
ตอเนื่องตลอดชีวิตโดยมีชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมจัดการศึกษา
เพื่อสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูทเี่ นนการมีสวนรวมของบุคคล
หลาย ๆ ฝาย โดยมีคนในชุมชนเปนผูรู เปนครู ผูถายทอด
วิชาไดอยางมั่นใจและสามารถสรางการเรียนรูใหผูมาเยือน
เกิดความตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ ควร
ดูแลและเคารพธรรมชาติ
3. ชุมชนขาดโปรแกรมการศึกษาธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรม

2. ชุ ม ชนได รั บ การอบรมผู สื่ อ ความหมายจึ ง มี ทั ก ษะและ
ความสามารถในการถายทอดองคความรูของชุมชนในแตละ
ฐานเรียนรูได และสามารถจัดกระบวนการเรียนรูที่สรางความ
สนุ ก สนานไปพรอ ม ๆ กั บ การสร างตระหนั ก รั ก ธรรมชาติ
ควบคูกันไปได

3.ระหวางดําเนิ น การวิ จัย ชุ ม ชนสามารถออกแบบเส น ทาง
ทองเที่ยวในชุมชนได 4 เสนทาง

อภิปรายผล
จากการศึกษา การหนุ น เสริมเครือข ายชุมชนพั ฒ นาการท องเที่ ยวโดยชุม ชนดวยกระบวนการงานวิจัย เพื่ อ ทอ งถิ่ น
บานบางกระนอย อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก สรุปไดวา การหนุนเสริมดวยกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นใหกับ
ทีม วิจัย ชุม ชนสามารถสรางความตระหนั ก รัก อยางรูคุ ณ ค า เกิ ดความรวมมื อในการอนุ รักษ ท รัพ ยากรในชุม ชน ชุ มชนมี
ความสามารถในการบริหารจัดการกลุมทองเที่ยวและสามารถสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายเขารวมพัฒนาการทองเที่ยว
โดยชุมชนได สอดคลองกับ พิมพลภัส พงศกรรังศิลป (2557) การจัดการทองเที่ยว ชุมชนอยางยั่งยืนกรณีศึกษาบานโคกไทร
จังหวัดพังงา พบวา ศักยภาพทางการทองเที่ยว กระบวนการความคิดแบบยั่งยืนในดานการมีจิตสํานึกที่ดีใหความสําคัญกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของทรัพยากรทางการทองเที่ยวมากกวามุงเนนที่ประโยชนดานรายได มุงทีจ่ ะ
ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนการรักษาทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน รวมทั้งตัวผูนําชุมชนที่เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมกับการดําเนินกิจกรรมทางการทองเที่ยวทั้งทางตรง
และทางออม และสอดคลองกับ อาทิตย โชติกวิริยวาณิ ชย,ปญญา หมั่นเก็บและทิพวรรณ ลิ่มอังกูร (2561) ไดศึกษาการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนแบบมีสวนรวมของชุมชนรวมพรตทาเลี่ยม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบวา ประโยชนที่
ชุมชนไดรับคือ ความเขมแข็งความสามัคคี ความรวมมือในการทํากิจกรรมของชุมชน มีการดูแลสภาพแวดลอมและทรัพยากร
ชุมชน มีโอกาสหารายไดจากกิจกรรมการทองเที่ยว ชุมชนเปนที่รูจักในสังคมและทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง
รวมทั้งการสนับสนุนจากเครือขายและหนวยงานภาคภายนอกทั้งดานงบประมาณและการชวยเหลือดานอื่น ๆ จึงทําใหชุมชน
สามารถดําเนินการจัดการทองเที่ยวชุมชนอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับ เพชรศรี นนทศิริ (2555) รูปแบบการ ดําเนินการ
ของกลุมทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนลาง พบวา มีรูปแบบการดําเนินการแบบกระจายอํานาจ ดานเศรษฐกิจมีการ
กระจายรายไดอยางทั่วถึง ดานสวนรวม คนในชุมชนมีสวนรวมทั้งในดานการจัดตั้งวางแผนและดําเนินการ อยางไรก็ตามพบวา
ภูมิหลังการกอตั้งองคกร พี่เลี้ยงและภาวะความเปนผูนําของกลุมมีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน ของกลุมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนและความสําเร็จของกลุม
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการใชกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน สามารถสรางใหทีมวิจัยชุมชนเกิดการ
เปลี่ ยนแปลงได พบวา ชุ ม ชนกล าแสดงออกเพิ่ ม มากขึ้ น อั น มี ผ ลมาจากการที่ ที ม วิจั ยชุ ม ชนรูจั ก เข าใจเรื่อ งราวท อ งถิ่ น
อัตลักษณ วิถีชีวิต ภูมิปญญาและรากเหงาของตนเองอยางลึกซึ้ง สงผลใหเกิดภาคภูมิใจที่จะนําเสนอของดีของชุมชน และใน
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ระหวางกระบวนการวิจัยทีมวิจัยชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ซึ่งสงเสริมใหสามารถนําเสนอเรื่องราวของชุมชนแก
บุคคลภายนอกไดอยางมั่นใจ สามารถคิดวิเคราะหและจัดการแกไขปญหาไดอยางดี สามารถบริหารจัดการการทองเที่ยวโดย
ชุมชนได มีการวางแผนการทํางานลวงหนา ทํางานอยางเปนระบบ แบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบไดเหมาะสม เกิดความ
สามัคคี เสียสละและอุทิศตนทํางานเพื่อสวนรวมเพิ่มมากยิ่งขึ้น มีความรูสึกหวงหวงแหนทรัพยากร มรดกวัฒนธรรม ธรรมชาติ
และวิ ถีถิ่ น ของตน พลั งจากภาคี ภ ายนอก อาทิ เช น ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่ งรวมถึ งเสี ย งตอบรับ จาก
นักทองเที่ยวที่ชื่นชมชุมชนในหลาย ๆ ดานอยูเสมอ เปนปจจัยสําคัญอีกประหนึ่งที่สงเสริมใหชุมชนรูสึกอบอุนใจมั่นใจและ
เปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางานพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนได
ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานผูสนับสนุนทุนวิจัย ควรเพิ่มงบประมาณและสนับสนุนองคความรูเพื่อใหทีมวิจัยชุมชน สามารถจัดทํา
แผนปฏิบัติการการจัดการทองเที่ยวของชุมชนและการทําการตลาดทองเที่ยวชุมชน เพื่อเปนแนวทางหรือทิศทางในการ
พัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนของตนได กอนที่พี่เลี้ยงจะถอยหางออกมา
2. สถาบันการศึกษาสามารถเขาไปสนับสนุนองคความรูและใชเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนรูระหวางชุมชน นักศึกษาและ
อาจารยมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. เกษตรจังหวัดใชเปนพื้นที่ตนแบบที่สรางการเรียนรูใหกับเกษตรในพื้นที่อื่น ดานการบริหารจัดการ ดานการลด
รายจาย ตามรอยศาสตรพระราชา สรางรายไดผานการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยววิถีชาวนา และพัฒนาองค
ความรูดานการเกษตรใหม ๆ เพื่อถายทอดความรูสูชุมชนตอไป
4. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวแหงสามารถเขามาสงเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธใหเกิดพื้นที่ ทองเที่ยว
รูปแบบใหมเพื่อการกระจายรายไดสูชุมชนตามนโยบายสงเสริมการกระจายรายไดสูเมืองรอง
5. เปนตนแบบใหกับชุมชนที่สนใจจะพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
6. ขอคิดสําหรับสําหรับพี่เลี้ยงที่จะทํางานหนุนเสริมรวมกับชุมชน มีดังนี้
6.1 การสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนสิ่งสําคัญ ควรมีการชี้แจง หารือ รวมกับคนในชุมชนในทุก
กิจกรรมของงานวิจัย ทั้งกอนและหลังการดําเนินการ
6.2 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนเรื่องของคนในชุมชนทั้งหมดไมวาจะเกี่ยวของโดยตรงหรือทางออม
รวมถึงเปนเรื่องของการใชทรัพยากรสวนกลางของชุมชน การสรางการเรียนรูใหแกผูมาเยือน ซึ่งการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้น
เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในชุมชนและผูมาเยือน ดังนั้นคนในชุมชนตองเห็นดวยกับการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
6.3 ผูนําในชุมชนตองเห็นความสําคัญของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เพราะจะสรางความเชื่อมั่นใหกับ
คนในชุมชน รวมทั้งลดปญหาในการทํางาน
6.4 การเตรียมความพรอมของขอมูลในการนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนสิ่งสําคัญตอการทํางาน
ของชุมชน และการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือภาคีที่เกี่ยวของ
6.5 ชุมชนจําเปนตองมีพี่เลี้ยงในการใหคําปรึกษา เพิ่มเติมความรู และแกปญหาระหวางการทํางาน
6.6 ชุมชนตองมีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน และมุงมั่นตั้งใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
6.7 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนตองมีความอดทนเนื่องจากตองใชเวลาในการพัฒนาชุมชนสูการจัดการ
ทองเที่ยวนานกวาจะเกิดผล
6.8 พี่ เลี้ย งเป นผูที่ ทําหนาที่ติ ดตามและประเมิน ผลการทํางานของทีมวิจัยชุมชนเป นระยะเพื่อ ให การ
ชวยเหลือชี้แนะและจัดหาองคความรูใหมมาเพิ่มพูนความรูใหกับชุมชนสามารถบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนไดอยาง
ยั่งยืนตอไป

420

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่นที่
สนับสนุนดานเวลา องคความรูแ ละทุนวิจัย ภาคีเครือขาย นักวิจัยชุมชนบานบางกระนอย อําเภอบางกระทุม ผูที่ใหความรวมมือ
ใหคําแนะนําทุกทาน
เอกสารอางอิง
พิมพลภัส พงศกรรังศิลป. (2557). การจัดการทองเที่ยว ชุมชนอยางยั่งยืนกรณีศึกษาบานโคกไทรจังหวัดพั งงา. Verdian
e-Journal ฉบั บ ภาษาไทย สาขามนุ ษ ยศาสตร สั ง คมศาสตร แ ละศิ ล ปะ กั น ยายน-ธั น วาคม 2557 และฉบั บ
International humanities, Social Sciences and arts. วันที่สืบคน 1 กุมภาพันธ 2561.
เพชรศรี นนทศิริ. (2555). รูปแบบการ ดําเนินการของกลุมทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนลางวารสารการทองเที่ยว
ไทยนานาชาติ. Journal of International and Thai tourism. 8(2).
ศุภลักษณ วิริยะสุมนและคณะ. (2554). การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชนใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางระยะที่ 2. หนาที่ 102.
สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา. (2550). คูมือเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน. หนา 26-27
อาทิตย โชติกวิริยวาณิชย,ปญญา หมั่นเก็บ และ ทิพวรรณ ลิ่มอังกูร. (2561). การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนแบบมีสวนรวม
ของชุมชนรวมพรตทาเลี่ยม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร. วารสารเกษตรพระจอมเกลา. 31:2 (47-57).
Harold, G. & Rosa, S. ( 2009). Community-Based Tourism: a success?. สืบคนออนไลน
จาก file:///C:/Users/Admin/Desktop/บทความ%20cbt%20eng.pdf. วันที่สืบคน 1 กุมภาพันธ 2561. หนา 1137

421

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ของผู้ทาบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่
THE RELATIONSHIP BETWEEN ACCOUNTING PROFESSION SKILLS, WORK EFFICIENCY AND
ACCOUNTING INFORMATION QUALITY OF BOOKKEEPERS IN CHIANG MAI PROVINCE
สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : r.sirisak@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี รวมทั้งผลกระทบของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของผู้ทาบัญชีในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทาบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่จานวน 391 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า
ทักษะวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพข้อมูลทางบัญชีตามลาดับ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ดังนั้นผู้ทาบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ควรให้ความสาคัญต่อ การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพอันส่งผลต่อ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีและการเป็นนักบัญชีมืออาชีพต่อไป
คาสาคัญ : ทักษะวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คุณภาพข้อมูลทางบัญชี
Abstract
The objectives of this research were to study the relationship between accounting profession
skills, work efficiency and accounting information quality of bookkeepers including the impact of
continuous learning and accounting professional ethics in Chiang Mai province by using a questionnaire as
an instrument for collecting data from 391 bookkeepers in Chiang Mai province. The statistics used for
analyzing the collected data were simple regression analysis and multiple regression analysis. The results
showed the following : accounting profession skills had positive relationship with work efficiency and
accounting information quality respectively. Furthermore, work efficiency had positive relationship with
accounting information quality, and continuous learning was positive impact on the relationship between
accounting profession skills with work efficiency, and accounting professional ethics were positive impact
on the relationship between work efficiency with accounting information quality. Therefore, bookkeepers
in Chiang Mai province should focus on developing accounting profession skills in order to achieve an
accounting professional ethics that results in accounting information quality and professional
accountancy.
keywords : accounting profession skills work efficiency accounting information quality
บทนา
บทบาทของนั ก บั ญ ชี ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น ได้ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม เป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากสภาพเศรษฐกิ จ
ที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงความซับซ้อนในการดาเนินธุรกิจ
องค์กรต่าง ๆ จึงมีความต้องการให้นักบัญชีของตนเป็น มากกว่าผู้จดบันทึกเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ หรือทาแต่เพียงหน้าที่ใน
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การปิดบัญชีและออกงบการเงิน โดยผู้ป ระกอบการได้คาดหวังว่านักบัญชีจะเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจขององค์กร มี
ความสามารถในการให้คาแนะนา พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง สนับสนุนการดาเนินงานของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของนักบัญชีมืออาชีพนั้น การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ (professional accountant) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศ
ไทยกาลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ในฐานะ
นักบัญชีจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตนเอง เพื่อที่จะทาให้สามารถแข่งขันกับนักบัญชีต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทาบัญชี, 2560)
ทักษะวิชาชีพบัญชี (accounting profession skills) ซึ่งเป็นทักษะและความรู้ความสามารถในด้านการบัญชี และ
บริการอื่น ๆ ที่ต้องยึดหลักมาตรฐานการบัญชี จึงมีความสาคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ทาบัญชี และคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชี โดยทักษะทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3
เรื่องทักษะทางวิชาชีพ (International Education Standards for Professional Accountants : IES3 Professional
Skills) ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้านคือ ทักษะด้านปัญญา (intellectual skills) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน
(technical and functional skills) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (personal skills) ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
การสื่อสาร(interpersonal and communication skills) และทักษะบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ (organizational
and business management skills) (สภาวิชาชีพบัญชี, 2560) ซึ่งทักษะทั้ง 5 ด้านนี้ถือเป็นคุณสมบัติที่ทาให้นักบัญชี
สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (work efficiency) เป็นการดาเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหมายไว้หรือการทางาน
ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีคุณภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา เป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน มี
ความครบถ้วน โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการนาเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ความพึงพอใจของผู้รับริการ (satisfaction) การประหยัดต้นทุน
(costs savings) การทางานเสร็จทันตามกาหนด (timeliness) และคุณภาพของงาน (quality of work) (สมใจ ลักษณะ,
2552)
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี (accounting information quality) เป็นคุณลักษณะที่ทาให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลในงบการเงิน
มีความถูกต้องและเที่ยงธรรมตามมาตรฐานการบัญชี เพียงพอที่จะให้ผู้ใช้งบการเงินนาข้อมูลในอดีตมาใช้ประโยชน์ในการ
ประมาณการและคาดการณ์ในอนาคตเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ คุณภาพข้อมูลทางบัญชีประกอบด้วย 5 ด้านคือ
ความเข้าใจได้ (understandability) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (relevance) ความเชื่อถือได้ (reliability) และการ
เปรียบเทียบกันได้ (comparability) (ศศิวิมล มีอาพล, 2554) ซึ่งองค์กรใดมีข้อมูลทางบัญชีที่มีคุณภาพแล้วย่อมทาให้องค์กร
นั้นดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ผู้ทาบัญชี (bookkeepers) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาบัญชี โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทาบัญชี
ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการจัดทาบัญชีและนาเสนอข้อมูลทางบัญชีของนิติบุคคล
คุณภาพของผู้ทาบัญชีย่อมส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี ซึ่งผู้ทาบัญชีต้องเป็นผู้มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี มีการพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีผลงานที่ออกมาอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพ บัญชี ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ของผู้ทาบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าทักษะทางวิชาชีพ
บัญชี มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพข้อมูลทางบัญชี รวมทั้งผลกระทบของการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของผู้ทาบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้ทาบัญชีได้เกิดการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อการพัฒนาคุณภาพข้อมูลทางบัญชี อันจะทาให้ผู้ทา
บัญชีนั้นเป็นผู้ทาบัญชีมืออาชีพต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัยภาพประกอบ 1 ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือทักษะวิชาชีพบัญชี ที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ได้แก่ผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพข้อมูลทางบัญชีตามลาดับ จาก
การทบทวน เอกสาร และบริบทของนักบัญชี การที่ผู้ทาบัญชีมีทักษะวิชาชีพบัญชีสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามทักษะวิชาชีพบัญชีนั้นผู้ทาบัญชีต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (continuous learning) ซึ่ง
นับเป็นตัวแปรแทรกที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพอันนาไปสู่
คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีด้วย ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น ผู้ทาบัญชีจะต้องคานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (accounting
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professional ethics) ซึ่งเป็นข้อบังคับของสภาวิชาชีพด้วย จึงนับเป็นอีกตัวแปรแทรกที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของผู้ทาบัญชีด้วย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทาบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 18,209 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,
2560)
กลุ่มตั วอย่า ง ได้ แก่ ผู้ ทาบัญ ชีในจั งหวัด เชียงใหม่ จานวน 391 คน โดยผู้วิจัย ได้คานวณตามสูต รของ ทาโร่
ยามาเน่ (Yamane, 1967 อ้างถึงใน ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549) ซึ่งกาหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จากนั้นได้ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้ 1.ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผู้ทาบัญชีในจังหวัด 2.ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่จัดทาบัญชี 3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพบัญชี 4.ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูล ทางบัญชี 6.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ 7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ทาบัญชี
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1.สถิ ติ ที่ใ ช้ ทดสอบตั วแปร คื อการทดสอบความสั มพั น ธ์ร ะหว่ า งตั ว แปร (multicollinearity test) โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันด้วยการพิจารณาค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่ง
ควรน้อยกว่า 10 จึงถือว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (Black, 2006)
2.สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ใช้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (สมมติฐานที่ 1 2 และ 4) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป (สมมติฐานที่ 3 และ 5) ซึ่งเขียนสมการได้
ดังนี้
สมการที่ 1 : WOE = β01+β1( APS)+ɛ
สมการที่ 2 : AIQ = β02+β2(APS)+ɛ
สมการที่ 3 : WEO = β03+β3(APS)+β4(CL)+β5(APS*CL)+ɛ
สมการที่ 4 : AIQ = β04+β6(WOE)+ɛ
สมการที่ 5 AIQ = β05+β7(WOE)+β8(ET)+β9(WOE*ET)+ɛ
APS หมายถึง ทักษะวิชาชีพบัญชี
WOE หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
AIQ หมายถึง คุณภาพข้อมูลทางบัญชี
CL
หมายถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ET
หมายถึง จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
ตัวแปร
X

S.D.
INS
TFS
PES
ICS
OBS
APS
SAT
COS

INS
4.12
0.15
0.45
1**
0.22
8**
0.53
3**
0.12

TFS
4.22
0.27
0.81
3**
0.70
1**
0.57
6**

PES
4.08
0.18

0.59
7**
0.54
9**
0.83

ICS
4.08
0.22

0.33
1**
0.82
9**

OBS
4.23
0.23

0.68
6**

APS
4.17
0.17

0.23
2**

SAT
4.02
0.43

0.50
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COS
4.11
0.54

TIM
4.01
0.43

QUA WOE
4.00 4.03
0.67 0.37

AIQ
3.99
0.40

CL
4.51
0.36

ET
4.38
0.67

VIF

5.10
3.13
2.27
1.84
1.00
1.98
1.71
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TIM
QUA
WOE
AIQ
CL
ET

8**
0.56
2**
0.32
2**
0.22
3**
0.32
5**
0.22
8**
0.37
1**
0.46
4**
0.36
2**
0.02
6

0.93
0**
0.22
5**
0.13
1**
0.05
7
0.02
4
0.11
8**
0.16
0**
0.46
1**
0.31
1**

4**
0.17
7**
0.12
4**
0.11
2**
0.01
9
0.13
7**
0.10
9**
0.34
3**
0.23
5**

0.28
1**
0.27
0**
0.25
9**
0.04
2
0.27
3**
0.26
3**
0.42
2**
0.28
9**

0.06
6
0.06
9
0.04
7
0.07
3
0.09
0

0.17
0**
0.16
5**
0.03
1
0.19
1**
0.21
8**
0.43
3**
0.22
6**

7**
0.57
2**
0.22
4**
0.73
7**
0.39
8**
0.41
5**
0.20
2**

0.56
0**
0.10
3**
0.71
4**
0.32
5**
0.32
3**
0.10
5**

0.35
4**
0.81
7**
0.53
9**
0.20
4**

0.65
5**
0.58
9**
0.31
7**
0.33
0**

0.65
3**
0.43
9**
0.15
9**

0.41
2**
0.42
9**

0.01
9

2.17
1.48
1.00
1.00
1.87
1.51

0.02
1

0.06
3
0.09
4
0.01
1

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความหมายของตัวแปร
ทักษะด้านปัญญา (INS) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน (TFS) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
(PES) ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร (ICS) ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ (OBS) ทักษะวิชาชีพ
บัญชี (APS) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (SAT) การประหยัด ต้นทุน (COS) การทางานเสร็จทันเวลา (TIM) คุณภาพของ
งาน (QUA) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (WOE) คุณภาพข้อมูลทางบัญชี (AIQ) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL) จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี (ET)
จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์โดยรวม ซึ่งอาจจะเกิดปัญหา multicollinearity ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทา
การทดสอบ multicollinearity โดยหาค่า VIF ปรากฏว่า VIF ของตัวแปรมีค่าตั้งแต่ 1.00 – 4.10 ซึ่งสอดคล้องกับ Black
(2006) ทีไ่ ด้เสนอว่าค่า VIF น้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงไม่มีปัญหา
Multicollinearity
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยของทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม
ตัวแปรอิสระ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE)
b
SEb
t
p-value
ค่าคงที่ (a)
2.308
0.452
5.108
.000**
ทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS)
0.414
0.108
3.823
.000**
R = 0.191 AdjR2 = 0.034 F = 14.618 p = 0.000 SEest = 0.366
**
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่าทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.191 และสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยรวม (WOE) ได้ร้อยละ 3.40 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = .414, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยของทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวมกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม
ตัวแปรอิสระ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ)
b
SEb
t
p-value
ค่าคงที่ (a)
1.862
0.482
3.861
.000**
ทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS)
0.510
0.116
4.410
.000**
R = 0.218 AdjR2 = 0.045 F = 19.445 p = 0.000 SEest = 0.391
**
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชีโดยรวม (AIQ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.218 และสามารถพยากรณ์คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ)
ได้ร้อยละ 4.50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = 0.510, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
จากตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) 0.191 และ 0.218 และค่าการพยากรณ์
2
(AdjR ) 0.034 และ 0.045 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีค่าต่า จึงแสดงให้เห็นว่าจากการทบทวน เอกสาร และบริบทของนักบัญชี
แล้ว การที่ผู้ทาบัญชีมีทักษะวิชาชีพบัญชีสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามทักษะวิชาชีพบัญชี
นั้นผู้ทาบัญชีต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นตัวแปรแทรกที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนทักษะวิชาชีพบัญชี
เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพอันนาไปสู่คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีด้วย ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น ผู้ทาบัญชี ยังต้อง
คานึ งถึ งจรรยาบรรณวิชาชี พบัญ ชี ซึ่งเป็น ข้อ บังคั บของสภาวิชาชีพ ด้ว ย จึงนับเป็น อีกตั วแปรแทรกที่ มีผ ลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของผู้ทาบัญชี
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่มีความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม
ตัวแปรอิสระ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE)
b
SEb
t
p-value
ค่าคงที่ (a)
33.171
5.442
6.096
.000**
ทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS)
7.489
1.308
5.725
.000**
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL)
6.271
1.171
5.355
.000**
APS*CL
1.613
0.281
5.746
.000**
R = 0.507 AdjR2 = 0.251 F = 44.433 p = 0.000 SEest = 0.322
**
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่าทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = 7.489, p < 0.01) และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(CL) มี ค วามสัม พั นธ์ เ ชิงบวกกั บประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บัติ งานโดยรวม (WOE) อย่ างมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.01
(b = 6.271, p < 0.01) แต่อย่างไรก็ตามทักษะวิชาชีพบัญชีนั้นผู้ทาบัญชีต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็ นตัวแปร
แทรกที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพลาดับต่อมาจึงได้นาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL) ใส่เพิ่มในสมการถดถอย (APS*CL) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลร่วมกัน ผลการวิเคราะห์พบว่าการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (CL) มีผลกระทบเชิงบวกกับความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 0.507 และสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยรวม (WOE) ได้ร้อยละ 25.10 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = 1.613, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ 3
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม
ตัวแปรอิสระ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ)
b
SEb
t
p-value
ค่าคงที่ (a)
1.152
0.167
6.881
.000**
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE)
0.702
0.041
16.999
.000**
R = 0.653 AdjR2 = 0.425 F = 288.964 p = 0.000 SEest = 0.303
**
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.653 และสามารถพยากรณ์คุณภาพข้อมูลทางบัญชี
โดยรวม (AIQ) ได้ร้อยละ 42.50อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = 0.702, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 4
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวมกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม
ตัวแปรอิสระ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ)
b
SEb
t
p-value
ค่าคงที่ (a)
13.818
1.258
10.981
.000**
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE)
2.709
0.312
8.679
.000**
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (ET)
2.625
0.263
9.996
.000**
WOE*ET
0.710
0.065
10.904
.000**
R = 0.824 AdjR2 = 0.677 F = 272.159 p = 0.000 SEest = 0.227
**
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ พบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = 2.709, p < 0.01) และจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี (ET) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(b = 2.625, p < 0.01) อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานนั้น ผู้ทาบัญชีจะต้องคานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็น
ข้อบังคับของสภาวิชาชีพด้วย จึงนับเป็นอีกตัวแปรแทรกที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีของผู้ทาบัญชี ลาดับต่อมาจึงนาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (ET) ใส่เพิ่มในสมการถดถอย (WOE*ET)
เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลร่วมกันผลการวิเคราะห์พบว่าจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (ET) มีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE) กับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ 0.824 และสามารถพยากรณ์คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) ได้ร้อยละ 67.70อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (b = 0.710, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ ทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีความสัมพันธ์ตอ่ คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม
ตัวแปรอิสระ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ)
b
SEb
t
p-value
ค่าคงที่ (a)
1.065
0.154
6.936
.000**
ทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS)
0.158
0.044
3.597
.000**
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม (WOE)
0.357
0.042
8.406
.000**
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL)
0.151
0.039
3.465
.000**
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (ET)
0.180
0.041
4.375
.000**
R = 0.732 AdjR2 = 0.651 F = 111.57 p = 0.000 SEest = 0.421
**
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ พบว่าทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวม (APS) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม
(WOE) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL) และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (ET) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี
โดยรวม (AIQ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 0.732 และสามารถพยากรณ์คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม (AIQ) ได้
ร้อยละ 65.10 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (b = 0.158, b = 0.357, b = 0.151, b = 0.180, p < 0.01 )
อภิปรายผล
ผู้ทาบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่เห็นด้วยกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants :IES) ฉบับที่ 3 เรื่องทักษะ
ทางวิชาชีพที่ระบุว่าบุคคลที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจาเป็นต้องมีทักษะด้านปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหน้าที่ ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร ทักษะการบริหารองค์การและ
การจัดการธุรกิจ เพื่อให้ได้คุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งทักษะในแต่ละด้านเป็ นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถที่ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีเพื่อแสดงสมรรถนะของตน และเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพที่สามารถนาไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันได้ ทักษะที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างประสบความสาเร็จ รวมทั้ง
ทักษะสามารถทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้เปรียบกว่าคนอื่นในโลกของการทางานและเป็นประโยชน์ตลอดเวลาที่ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับ ชลิดา ลิ้นจี่ (2560) ที่พบว่านักบัญชีมีทักษะวิชาชีพระดับมาก ทักษะวิชาชีพบัญชีนาไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพข้อมู ลทางบัญชี เนื่องจากหน้าที่การทาบัญชีของผู้ทาบัญชีเสมือนต้นน้าของ
งานทั้งหมด ถ้าผู้ทาบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลทาให้การรายงานทางการเงินถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือต่อ
ผู้ใช้รายงานทางการเงิน แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติงานด้านบัญชีจะพบปัญหาต่าง ๆ เช่นการศึกษามาตรฐานการบัญชีแต่
ละฉบับ มี ปริ ม าณมากและเข้า ใจยากเนื่ องจากเป็น การแปลมาจากมาตรฐานการบั ญชี ร ะหว่ างประเทศ (International
Accounting Standards) การทาบัญชีในทางปฏิบัติจะมีปัญหาข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการตีความมาตรฐานการบัญชีแตกต่าง
กัน ซึ่งทาให้เป็นอุปสรรคในการทางาน บางประเด็นมีข้อสมมติฐานในมาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่ชัดเจน หาข้อสรุปไม่ได้ทาให้
เกิดปั ญหาในทางปฏิบั ติของระบบงานสารสนเทศ และจะต้องท าการแก้ไ ขหลายครั้ ง ทาให้สู ญเสีย เวลา บุค ลากร และ
งบประมาณ ผู้ประกอบการต้องการทราบผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ใหม่ที่มีผลต่อองค์กรเร็วที่สุด
เพื่อที่จะได้วางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันรุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็วก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ผู้ทาบัญชีเองจึงต้องเรียนรู้ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง การอ่าน การฟัง การถาม การคิด การ
เรียนรู้ในขณะทางาน การฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเตรียมการปฏิบัติงานของตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของตน สอดคล้องกับ พลอยรวี จันทร์ประสิทธิ์ (2556) ที่พบว่านักบัญชีต้องให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีโดยเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งจะทาให้มีความสาเร็จในการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจึงเป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพด้วยความคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยผู้ทาบัญชีต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ผลงานของตน ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่าที่ สุดแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพของงาน
ผลงานของผู้ทาบัญชี ต้องเป็นที่ยอมรับด้ว ยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มาช่วยให้เกิดความรวดเร็ว มีความ
น่าเชื่อถือโดยพิจารณาถึงเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ อนุสรา ขจร
นาม (2560) ที่พบว่าผู้ทาบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
ผู้ทาบัญชีต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีซึ่งเปรียบเสมือนกฎระเบียบการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีที่ต้องมีความโปร่งใส เป็น
อิสระ เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงาน โดยนาความรู้ความสามารถที่ตนมีนามาปฏิบัติเป็นมาตรฐานของการทางาน
รักษาความลับของกิจการไม่นาข้อมูลต่าง ๆ ของกิจการไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ รวมทั้งต่อผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือนิติบุคคลที่ทาบัญชี ให้ ไม่ให้ข้อมูลเกินความเป็นจริง ไม่โอ้อวด มีความ
ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรสานึกในหน้าที่และไม่ปฏิบัติตนในลักษณะที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ สอดคล้องกับ
David J.Cooper (2006) ที่พบว่ากระบวนการด้านกฎระเบียบมีความสาคัญมากขึ้นในกระบวนการวิชาชีพบัญชี บริการทาง
บัญชีระดับมืออาชีพต้องเพิ่มความเข้าใจในวิชาชีพและระเบียบข้อบังคับของวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางการบัญชีที่
เป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งข้อมูลทางบัญชีมีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานทาง
ธุรกิจโดยเอื้อประโยชน์แก่เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ในการวิเคราะห์ตีความหมายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ตลอดจนข้อมูลทางบัญชีสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้ ดังนั้นข้ อมูลทาง
บัญ ชี จึ งต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ งคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ต้ อ ง เข้ า ใจได้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจ เชื่ อ ถื อ ได้

428

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

เปรียบเทียบได้ สะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ธนะเมศฐ์ ธนโชติสุขวัฒน์ (2558) ที่พบว่าผู้บริหารฝ่ายบัญชี
บริษัทจดทะเบียนมีความคิดเห็นด้วยกับการมีคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร
สรุปผลการวิจัย
ผู้ทาบัญชีต้องเป็นผู้ที่มี ทักษะวิชาชีพบัญชี โดยมีความรู้ความเข้าใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลได้ มีความชานาญทางด้านตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศ การตัดสินใจ การ
รายงาน รวมทั้งต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม มีความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถ
ปฏิสัม พันธ์ กับผู้ อื่นได้โดยมีก ารสื่อ สารที่ดี และมีความสามารถในการจัดการธุ รกิจ ซึ่งส่งผลให้เ กิดประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับริการ ด้วยการประหยัดทรัพยากร ทางานทันเวลา ถูกต้อง และมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามผู้ทา
บัญชีต้องให้ความสาคัญกับ การพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ในขณะทางาน
และการเรียนรู้โดยการเข้าฝึกอบรม ทั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมสาหรับ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อนาไปสู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ทาบัญชีต้องมีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีที่ต้องมีความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาความลับ มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ เจ้าของกิจการ และเพื่อนร่วมวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่มีคุณภาพสามารถ เข้าใจได้ เปรียบเทียบได้
เชื่อถือได้ และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูล และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรส่งผลทาให้การดาเนินงาน
ของธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ นาไปสู่ความสาเร็จองค์กรที่ยั่งยืน รวมทั้งสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจได้ ดังนั้นผู้ทาบัญชีจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ บัญชี มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพื่อคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี อัน
จะทาให้ผู้ทาบัญชีนั้นเป็นผู้ทาบัญชีมืออาชีพ
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บทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิงในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม
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KRONG KUM
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บทคัดย่อ
การศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ของนักเขียน นามปากกา จุฬามณี พบว่า สถานะของ
ตัวละครเอกชายและหญิง สถานะภาพ สมรส บทบาทตัวละครเอกในความเป็น สามี -ความเป็นภรรยา, ความเป็นบิดา ความเป็นมารดา, บทบาททางสังคมของตัวละครเอกชายและหญิง ด้านปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิง ในด้านคู่รัก
มีพฤติกรรม การแสดงออกหรือปฏิกิริยา ที่บ่งบอกถึงการให้ความรัก การแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ ส่วนความเป็นสามี ภรรยา มีการแสดงพฤติกรรม การสร้างครอบครัวให้มั่นคง การห่วงใยดูแลเอาใจใส่ ความสัมพันธ์ ตัวละครเอกชายกับ
มารดา แม่สามีกับลูกสะใภ้ พ่อสามีกับลูกสะใภ้ บิดากับบุตรชาย และมารดากับบุตรชาย
คาสาคัญ : บทบาท ปฏิสัมพันธ์ ตัวละครชาย ตัวละครหญิง
Abstract
A study of roles and interactions in the novels of the writers of the pen name Chulamanee found
that the status of male and female characters is in a marital status, main characters are in roles of
husband - wife, fatherhood – motherhood and the social roles of the male and female characters. The
interaction between the male and female protagonists has shown in a couple, there is a behavioral
expression or reaction for giving love, the expression of ownership. For the husband-wife behavior, there
is a will to build a stable family and taking care. The relationship can be seen from male protagonists and
his mother, mother-in-law and daughter-in-law, father-in-law and daughter and father and his son.
Keywords : role interaction male character female character
บทนา
วรรณกรรมเป็นเครื่องมือในการเสนอแนวความคิด ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ในทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อให้สังคมได้รับรู้ผ่านตัวละครชายและหญิงซึ่งเป็นตัวเอก ดังที่ จิตรลดา
สุวัตถิกุล (2530) กล่าวว่า “นวนิยายเป็นเรื่องที่ สมมติขึ้นโดยอาศัยพฤติกรรมของมนุษย์ ในสังคมเป็นพื้นฐาน และนามา
ปรับปรุงให้สมจริงยิ่งขึ้นด้วยพฤติกรรม ต่าง ๆ ที่ตัวละครแสดงออกมาสะท้อนมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ ” การศึกษา
วรรณกรรมจึงเป็นการศึกษาสภาพชีวิตความเป็นไปของมนุษย์ที่จาลองเป็นภาพชีวิตในนวนิยาย โดยผู้เขียนได้ถ่ายทอด
ความคิดของตนไว้ในตัวละคร จากการที่ผู้เขียนถ่ายทอดนี้เอง ทาให้เห็น พฤติกรรมบทบาทและสังคมของตัวละครได้ อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับ ชลธิรา สัตยาวัฒนา (2522) ที่กล่าวว่า “การศึกษาตัวละคร คือการศึกษาชีวิตมนุษย์เพราะสังคมที่ ผู้
แต่งมีชีวิต อยู่ในขณะนั้น ย่อมทาให้ผู้แต่งถ่ายทอดสภาพนั้น ๆ ลงไปในเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งโดยไม่รู้ตัว และ โดยความตั้งใจ” ใน
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน นวนิยายเป็นผลงานประพันธ์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม จากผู้อ่านนับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของ
นวนิยายไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จวบจนถึงยุคปัจจุ บัน นวนิยายไทยได้พัฒนาไปมากทั้งด้าน
เนื้อหาและรูปแบบ ในด้านเนื้อหา นักเขียนต่างก็มุ่งสะท้อนและวิพากษ์วิจารณ์ภาพชีวิตคนไทยและสังคมไทยในแต่ละยุคสมัย
มาโดยตลอด

431

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

นวนิยาย เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเขียนที่เกิดจากความคิดของผู้แต่ง โดยใช้ภาษาเป็น สื่อกลางสาหรับถ่ายทอด
เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต สังคม วัฒนธรรม ของแต่ละยุคสมัย จึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อน ให้เห็นชีวิตความ
เป็นอยู่ การปกครอง แนวความคิด และค่านิยมในสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่ง ย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพการณ์
สิ่งแวดล้อมของแต่ ละสังคม”
อ้างอิงใน สุมณฑา บุญวัฒนะกุล (2550) ซึ่งสอดคล้องกับ ตรีศิลป์ บุญขจร (2547)
นวนิยายเป็นรูปแบบบันเทิงคดีที่ประเทศไทยได้รับมาจากทางตะวันตก และได้รับการพัฒนาจนมีเอกลักษณ์ เป็นของตนเอง
ชัดเจนเมื่อปี พ.ศ. 2472 และเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเมื่ อหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ดังนั้น
นวนิยายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการต่อนวนิยายไทย ความชัดเจน
และโดดเด่นในการเป็นนวนิยายไทย กล่าวโดย รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2547) มีใจความว่า ในช่วงของรัชกาลที่ 7 เป็นต้นมา
นวนิยายได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มผู้อ่านที่ชื่นชอบ
บทบาทและปฏิสัมพันธ์ ระหว่างตัวละครชายหญิงนั้น มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ได้รับอิทธิพลทางตะวันตกหลาย
ประการ จึงกระทบต่อการดารงชีวิตในสังคมไทย โดยผู้ชายที่เป็น “พ่อบ้าน” ยอมให้ ภรรยาของตนทางานนอกบ้านและ
ร่วมกันหารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว นัทธนัย ประสานนาม (2556) ได้กล่าวว่า การที่เลือกศึกษาความเป็นชายในบริบทของ
สังคมไทย โดยเลือกศึกษาจากนวนิยายซึ่งเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคมที่ร่วมสมัย
การศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอกชายและหญิงในนวนิยายไทยของผู้ประพันธ์ชายและหญิง จะ
เป็นเสมือนกระจกสะท้อนสถานภาพและบทบาทผู้ชายและผู้หญิง ที่ถ่ายทอดจากนักเขียน ในมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งธัญญา
สังขพันธานนท์ อ้างอิงใน ศิริศักดิ์ ดวงปรีชา (2539) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ตัวละครในวรรณกรรมวิจารณ์ว่า การวิเคราะห์
ตัวละครจะมุ่งเน้นไปที่ตัวละครเอกเพราะเป็นเจ้าของเรื่องที่ทาให้เกิดเรื่องราวขึ้นมา เสมือนตัวแทนมนุษย์ การวิเคราะห์
บทบาทและตัวละครนั้นต้องวิเคราะห์ถึง ตัวละครพูดและคิดอะไร เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่ วยให้เข้าใจนิสัยและอารมณ์ของตัว
ละครเมื่อตกอยู่ในสภาพที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มของโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ มีผลกระทบไปยังตัว
ละครทั้งชายและหญิงในทุกช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และสิ่งที่หลอมรวมความคิดของผู้แต่งเป็นการสะท้อนสภาพ สังคม
การเมื อ ง วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม รวมทั้ งสิ่ งที่ เ ข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลจากซี ก โลกตะวั น ตก ล้ ว นแต่ เ ป็ น สิ่ งที่ ก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงของตัวละครทั้งมวล เรื่องราวที่อยู่ในนวนิยายจึงเปรียบเสมือนประสบการณ์เทียมของชีวิตมนุษย์ คนรุ่นใหม่ที่
อยากศึกษาวิถีชีวิตในแต่ละยุคสมัยหรือมุมมองที่แตกต่างในทางวัฒนธรรม สังคม ค่านิยม ครอบครัว ก็สามารถแสวงหาความรู้
จากนวนิยายได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ของนักเขียน นามปากกา จุฬามณี โดยสานักพิมพ์แสง
ดาว ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2560
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิงในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ของนักเขียน นามปากกา
จุฬามณี โดยสานักพิมพ์แสงดาว ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2560
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ในที่ใช้ในการวิเคราะห์ บทบาทและปฏิสัมพันธ์ในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ของนักเขียน นามปากกา จุฬามณี มี
กรอบแนวคิดดังนี้คือ
1. กรอบแนวคิดด้านสถานะของตัวละครเอกชายและหญิง
1.1 สถานะ
1.2 การประกอบอาชีพ
2. กรอบแนวคิดด้านบทบาทตัวละครเอกชายและหญิง
2.1 ความเป็นสามี / ความเป็นภรรยา
2.2 ความเป็นบิดา / ความเป็นมารดา
2.3 ทางด้านสังคม
3. กรอบแนวคิดด้านปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิง
3.1 คู่รัก
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

สามี-ภรรยา
ตัวละครเอกชายกับมารดา
แม่สามีกับลูกสะใภ้
พ่อสามีกับลูกสะใภ้
บิดากับบุตรชาย
มารดากับบุตรชาย

ขั้นตอน
1. สารวจเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย
2. นาเอกสารที่รวบรวมมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาหากรอบแนวคิดทฤษฏี
3. อ่านนวนิยายเรื่อง กรงกรรม เพื่อทาความเข้าใจตัวละคร
4. วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีในด้านบทบาทและปฏิสัมพันธ์ตัวละครเอกชายหญิง
5. สรุปอภิปรายผลและสังเคราะห์ผลการศึกษา
6. นาเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
จากการศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม ของนักเขียน นามปากกา จุฬามณี พบว่าในด้าน
บทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิงมีดังนี้
1. ด้านสถานะของตัวละครเอกชายและหญิง
1.1 ตัวละครเอกชาย คือ ปฐม อัศวรุ่งเรืองกิจ อาชีพเป็นทหารเกณฑ์ มีสถานะลูกชายคนโตของ นางย้อย
กับนายเจ๊กเซ้ง ชาวจีน พื้นเพเป็นคนชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีคู่หมั้นแล้ว คือ พิไล แต่มีความสัมพันธ์กับ เรณู เนื่องจาก
คู่หมั้นนั้นทางผู้ใหญ่เป็นการจับคู่ให้ การกล่าวถึงสถานะภาพของตัวละครเอกชาย มีดังนี้
… ชายหนุ่มอายุ 23 ปี อยู่ในชุดเครื่องแบบทหารเกณฑ์สี เทาอุ้มเป้สัมภาระรีบกระโจนลงจากรถ เขามอง
เข้าไปในร้านสองคูหาที่เป็นบ้านของตนเองด้วยสีหน้าความเป็นกังวล เพราะปฐม พาหญิงสาว นุ่งกางเกงสีเขียวเอวสูง เสื้อตัด
จากผ้าชีฟองดอกสีเหลืองดอกสีดา ใส่แว่นตาดาเข้าบ้านที่มีนางย้อยที่เป็นมารดารออยู่
(จุฬามณี, 2560, หน้า 9 )
1.2 ตัวละครเอกหญิง นางเรณู เป็นสาวบาร์ที่ อ. ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ที่มีการศึ กษาน้อย เรณู
เป็นคนช่างแต่งตัว และมีความมั่นใจในตนเอง กล้าได้กล้าเสีย แต่มีความรักต่อ ปฐม คือตัวเอกชายมากที่ยอมเสียสละบางสิ่งได้
เพื่อ ปฐมที่ตนรัก การกล่าวถึงสถานะภาพของตัวละครเอกหญิง มีดังนี้
…หญิงสาวที่ยืนด้านหน้าชายหนุ่มเบะปาก เชิดหน้าที่แต่งแต้มสีสันสะดุดตา แสดงกิริยามารยาทที่ท้าทาย
อานาจของ มารดาของปฐมอย่างโจ่งแจ้ง นางย้อยที่นั่งอยู่หัวโต๊ะบัญชีก็ผุดลุกขึ้น ถลึงตาและแผดเสียงไม่อายใคร เรณูได้บอก
กับ มารดาของปฐม ว่า “พร้อมรบ” เพื่อความรัก เพื่อลูกในท้องที่กาลังลืมตาดูโลก ต่อให้บุกน้าลุยไฟหรือเดินฝ่าดงหนามก็ไม่
หวั่น...
(จุฬามณี, 2560, หน้า 10-11 )
ดังนั้นสถานะภาพของตัวละครเอกชาย คือ ปฐม และตัวละครเอกหญิง คือ เรณู ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ทั้ง
คู่มีความสัมพันธ์ ฉันท์สามีภรรยา จนเกิดการตั้งครรภ์ ได้ 2 สัปดาห์ ปฐมจึงพาเข้าบ้าน และความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้
มารดาของ ปฐม ไม่ยินดีด้วย เนื่องจาก มารดาของปฐม มีคู่หมั้นคู่หมายไว้แล้ว ซึ่ง ปฐมเป็นบุตรชายคนโตจึงเกิดความคาดหวัง
ของมารดา ว่าต้องมีสะใภ้ที่ดี มีหน้ามีตา มีฐานะทางสังคม จึงเกิดศึกการปะทะกัน ระหว่าง เรณูกับมารดาของ ปฐม คือ นาง
ย้อย ตลอดมา
2. บทบาทตัวละครเอกชายและหญิง
2.1 ความเป็นสามี / ความเป็นภรรยา
ปฐมกับเรณูไม่ได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ทั้งคู่ก็อยู่กินกันกันทั้งที่แม่ของปฐมก็กีด
กันต่างๆนานา ทั้งคู่ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมไทยที่ ต้องแต่งงานก่อนถึงจะมีลูกได้ อาจจะมีหลากหลายสาเหตุที่ ทั้งคู่ไม่
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จาเป็นต้องแต่งงาน เพราะเนื่องจาก เรณู ไม่ได้เป็นผู้ หญิงที่ทางสังคมยกย่อง หรือยอมรับ เนื่องจาก เรณูทางานกลางคืน ซึ่ง
สังคมมองว่าเป็นงานชั้นต่า โดนดูถูกจากสังคม โดยเฉพาะจาก มารดาของปฐม ที่พูดจาดูถูกเหยียดหยาม แต่เรณู ก็พยายามฝ่า
พันเพื่อชนะใจแม่สามี
2.2 ความเป็นบิดา / ความเป็นมารดา
ปฐม กับ เรณู มีบุตรชายคือ ประณต การเลี้ยงดูส่วนใหญ่จะเป็นทาง เรณู และย่าย้อยที่เป็นแม่
สามีของเรณู ทั้งสองช่วยเลี้ยงดูอุปถัมภ์ในด้านค่าใช้จ่ายของ ประณต แต่ในทางตรงกันข้าม ปฐม ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนื่องจาก
เป็นทหารเกณฑ์ ต้องประจาอยู่ในค่ายกองบิน 4 ตาคลีเป็นส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีความผูกพันกันเท่าที่ควร ดังนั้นอาชีพของ ปฐม
จึงเป็นอุปสรรค์ในการเลี้ยงดู แต่ครอบครัวของ ปฐม นั้นเป็นครอบครัวคนจีน ครอบครัวใหญ่จึงมีการช่วยเหลือในการเลีย้ งดูอยู่
มาก ดังนั้นความสัมพันธ์ของความเป็น บิดา-กับมารดาระหว่าง ปฐมกับเรณูนั้น ยังไม่ราบรื่นเท่าครอบครั วที่อยู่พร้อมหน้า
พร้อมตา ที่อบอวลด้วยความรักและอบอุ่นที่มากพอ
2.3 บทบาททางสังคมของตัวละครเอกชายและหญิง
ตัวละครเอกชาย ปฐม เป็นทหารเกณฑ์ที่ กองบิน 4 ตาคลี เป็นบุตรชายคนโต ซึ่งเตี่ยแม่ มี
ทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกไว้ให้มากมาย ซึ่งในส่วนของ ปฐม จะได้รับโรงสี เพื่อดูแลกิจการต่อจาก เตี่ยและแม่ และที่ดินหลัง
โรงสี
ตัวละครเอกหญิง เรณู เป็น ภรรยาของ ปฐม ที่มีฐานะทางบ้านไม่ดีนัก ช่วงชีวิตในวัยรุ่นใช้ชีวิต
ผิดพลาด จึงได้รับการศึกษาแค่ ป.4 ในขณะนั้นไม่รู้จัก สิ่งที่ผิดชอบชั่วดี จึงผิดพลาดจนมีลูก 1 คน แต่ก็ต้องโกหกว่าเป็น
ลูกหลงของแม่ หลังจากนั้น เรณูก็ต้องใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอด เพราะการศึกษาน้อย เงินทุนไม่มีที่จะประกอบอาชีพค้าขาย จึง
ตัดสินใจ ทางานกลางคืนที่บาร์ โดนสังคมดูถูกในอาชีพของเธอ จนได้มาพบ ปฐม จึงเป็นจุดเปลี่ยนของ เรณู กับชีวิตใหม่ที่ต้อง
ใช้ความดีเข้ามาทดแทน ความต่าต้อยของเธอ
3. กรอบแนวคิดด้านปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิง
3.1 คู่รัก
การแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ
เมื่อปฐม พาเรณูมาที่บ้านของเข้า ตัวปฐมเองก็หวาดกลัวว่า มารดา ต้องไม่พอใจ
เนื่องจาก มารดาได้หาคู่หมั้นไว้ และทาการหมั้นหมายไว้เรียบร้อยแล้ว แต่พิไล ไม่สามารถชนะใจของ ปฐมได้ ผิดกับ เรณู ที่
เป็นผู้หญิงที่โดนดูถูกว่าเป็นคนชั้นต่า เป็นโสเภณี ไม่เป็นที่ยอมรับของ มารดา ปฐม เลย ดังตอนที่กล่าวว่า
...มารดาของ ปฐม แผดเสียงขึ้นมาว่า “ตี๋ใหญ่ แกพาใครมาด้วย พามันมาทางไหน ก็
พามันไปทางนั้นเลยนะ” สิ้นประกาศิตของแม่ชายหนุ่ม หญิงสาวนามว่า เรณู ก็ใช้สองมือจับหมับที่ต้นแขนของชายหนุ่ม บอก
ให้รู้ว่าเธอจะยึดเขาเป็นเกราะป้องกันตัว”
(จุฬามณี, 2560, หน้า 10 )
การแสดงออกหรือปฏิกิริยาที่บ่งบอกถึงการให้ความรัก
….เมื่อปฐมกลับมา หลังจากนั้น ก็ไปทรุดตัวนั่งข้างๆ เรณู หญิงสาวหันมายิ้ม ตาที่สบ
กันมีประกายมาเปี่ยมล้น นางย้อยเห็นดังนั้น จึงลุกขึ้นและออกมาหน้าร้าน ด้วยเข้าใจว่า ลูกสาวลูกชาย เมื่อมีผัวมีเมีย
ความสาคัญของพ่อแม่ก็จะค่อยๆลดลง....
(จุฬามณี, 2560, หน้า 286 )
3.2 สามี-ภรรยา
- การสร้างครอบครัวให้มั่นคง
ครอบครัวของ ปฐม เป็นครอบครัวที่มีฐานะดี ประกอบอาชีพค้าขายมาตั้งแต่ในอดีต
ดังนั้น ปฐม จึงไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย ลาพังการเป็นทหารเกณฑ์มีเงินเดือนเพียงน้อยนิด เท่านั้น แต่เรณู มีความคิดที่จะ
แบ่งเบาค่าใช้จ่าย เพราะความเป็น เมีย และขณะนั้นก็ตั้งครรภ์จึงคิดที่จะค้าขาย เพราะเรณูเคยทาขนมไปขายที่ ตลาดทับกฤช
มาก่อน ดังตอนที่กล่าวว่า
…ตอนที่ พี่ ก ลั บ เข้ า ค่ า ย หนู จ ะท าขนมขาย พี่ จ ะว่ า อะไรไหม ปฐมท าสี ห น้ า อย่ า ง
ประหลาดใจ หนูยังไม่ได้เล่าให้พี่ฟังว่า ตอนหนูเด็กๆเคยทาขนมขายตามตลาดนัดที่บ้านด้วยนะ แม่ทาพวก ตะโก้ วุ้น เปียก
ปูน ขนมถ้วยทาได้เกอบทุกอย่าง หนูช่วยมาทาแล้วหาบไปขายกับแกด้วย...
(จุฬามณี, 2560, หน้า 51 )
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- ความมั่นคงในความรัก
เมื่ อ ปฐม มี ค นรั ก ใหม่ คื อ อรวรรณี และได้ ทิ้ งเรณู กั บ ประณตไปนั้ น ครั้ งที่ เ กิ ด
อุบัติเหตุรถชน จนทาให้ปฐมสมองได้รับการกระทบกระเทือนจนเกือบเสียชีวิต และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ทางภรรยาใหม่
ทิ้งปฐมไป เพราะไม่อยากรับภาระค่าใช้จ่ายในการักษาพยาบาล ดังนั้น พี่น้องของ ปฐม และ เรณูตัดสินใจว่า จะรักษา ปฐม
ต่อไป หลังจากนั้น เรณูได้ ฟื้นฟู กายภาพบาบัด ปฐม จนกลับมาเป็นปกติในเวลา 2 ปี และ ปฐม กลับมาใช้ชีวิตได้ตามเดิม
เรณู เปิดโรงงานทาขนม เป็นร้านส่งและผลิตขนมจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนชาระหนี้ทั้งหมด ดังตอนที่กล่าว่า
...เรณูหาสาเหตุที่จะมาอ้างความรับผิดชอบต่อชีวิต ปฐม ไม่ได้ หากเค้าฟื้นขึ้นมาแล้ว
ยังจาความไม่ได้ เดินไม่ได้ สอนนับเลข สอนให้กิน สอนให้เดิน วรรณนาไม่ได้ห้ามปรามการกระทาของ เรณู เพราะ รู้ดีว่า ใจ
ของคนที่เปี่ยไปด้วยความรักที่มีต่อใครสักคนนั้น น่าจะมีอานุภาพของมั น หลังจากที่ ปฐม หายเป็นปกติ เค้าจึงแสดงออกกับ
เรณู อย่างเปิดเผย ชีวิตของเขาเหมือนคนตายล้วเกิดใหม่ จะเป็นของเรณู แต่เพียงผู้เดียว
( จุฬามณี,2560,หน้า 831)
3.3 ตัวละครเอกชายกับมารดา
ปฐม เป็น บุตรชายคนโตซึ่งเป็นความหวังของมารดาเนื่องจากครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคนจีน
มีขนบธรรมเนียมว่าการมมีลูกชายเพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูล ความนิยมที่มีลูกชายและมีสะใภ้ที่ดีจึงเป็นสิ่งที่นางย้อยคาดหวัง
ดังที่กล่าวตอนหนึ่งว่า
...เมื่อนางย้อย อ่านจดหมายจากพิไล ถึงการหมั้นหมายใหม่ด้วยทองหนัก 10 บาทส่วนของเดิม
นั้นเป็นค่าทาขวัญ นางย้อยถึงกับกัดฟันกรอด แม่นางย้อยจะเกลียดชังเรณู แต่นางย้อยก็รักลูกคนโตมากกว่าลูกคนไหนๆ เขา
เป็นรักแรกของนาง เขาเป็นแสงสว่างในความมืดมิคลาย ยามที่นั่งร้องไห้เพราะความคับแค้นใจ ก็ได้มือน้อยๆของปฐมเช็ด
น้าตาให้ “ม้าร้องไห้ทาไม ม้าเจ็บตรงไหน ใครทาม้าเจ็บ”
( จุฬามณี,2560,หน้า 47)
ในการแสดงความรักของแม่และลูกนั้น มักจะเป็นการบอกผ่านระหว่าง มารดาและบิดาของปฐม
โดยไม่ได้บอกกับปฐมโดยตรง เพราะนางย้อยเป็นคนที่ปากร้ายและเก็บความรู้สึก ดังตอนหนึ่งที่กล่าว่า
...สามีนางย้อยเดินเข้ามา นางย้อยร้องไห้ออกมาอย่างไม่อาย ลื้อเป็นอะไรอาย้อย ใครทาอะไร
ลื้อ นางย้อยสะอึกสะอื้นไม่ตอบในทันที สามีนางย้อยกล่าวว่า “อั้วรู้ ว่าลื้อรัก ตี๋ใหญ่มากกว่าลูกคนไหนๆ ตี๋ใหญ่มันว่านอน
สอนง่าย เลี้ยงง่าย แล้วอยู่กับลื้อมาตั้งแต่ตอนลาบากตอนอยู่ทับกฤช”
( จุฬามณี,2560,หน้า 48)
ในขณะที่มารดา ปฐม ที่รักและหวงแหน ปฐมมากนั้น ก็กลับไม่ไว้ใจปฐม เนื่องจาก เรณูได้เข้ามา
มีบทบาทในบ้านจึงเกิดความไม่ไว้ใจลูกคนโต จึงไม่ให้นั่งใกล้โต๊ะบัญชี อุปนิสัยของนางย้อยคือ เห็นแก่ตัวเอง อยากได้อยากมี
มากๆ เอาเปรียบผู้อื่นเพื่อให้ตนเองมีหน้ามีตา มีความร่ารวย ดังตอนที่กล่าวว่า
...ให้อาตง สึกออกมาแต่งงานได้เสียก็ดี บวชไปนานๆไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไร เอาเวลามาหา
เงินหาทองยังดีเสียกว่า...
( จุฬามณี,2560,หน้า 49)
3.4 แม่สามีกับลูกสะใภ้
เรณูเป็นลูกสะใภ้ที่ มารดา ปฐมไม่ต้องการ คนที่ มารดาต้องการคือพิไล เรณูมีความสวย แต่งตัว
ดี เนื่องจากทางานที่บาร์ เป็นผู้หญิงที่สังคมดูถูกว่า เป็นโสเภณี ซึ่งเป็นใครก็ไม่ยอมรับเป็นลูกสะใภ้ได้ เรณูเป็นผู้หญิงที่รักจริ ง
และมีความทะเยอทะยาน อีกทั้งรู้ดีว่าต้องมีปัญหากับ มารดาของปฐมอย่างแน่นอน แต่เรณูก็ต้องเดินหน้าต่อไป และทาให้
มารดาของ ปฐม ยอมรับนางให้ได้ ดังตอนที่กล่าวว่า
...เห็นสภาพบ้านเพิงหมาแหงนที่หลังโรงสีแล้ว เรณูก็ลอบถอนหายใจออกมา หลังกลืนน้าลาย
ลงคอ แทนการถ่มถุยไล่กลิ่นเหม็นของขี้หมู เรณูสูดลมหายใจอย่างเต็มปอดอย่างเข้มแข็ง เมื่อเลือกเปลี่ยนทางเดินชีวิต โดยให้
ความรักความพอใจนาทาง เธอก็จะต้องสู้ให้มากกว่าตอนที่นางอยู่ตาคลี เพราะการเดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่แค่พี่ติ๋ม ปูผ้ากราบงามๆ
สามที หรือเศษเงินพนันที่เพื่อนๆจะต้องยื่นให้ มันหมายถึงชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอ เธอจะต้องเอาดีให้ได้ เธอต้องเปลี่ยนชีวิตให้
ได้
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(จุฬามณี,2560,หน้า 50)
…เรณูก็รู้สึกว่า มีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ ทาขนมขายใช้เงินทุนไม่มาก อุปกรณ์ทาขนมมี
กระจาดมี กระด้งมี สาแหรกมี ไม้คานมี มีหาบแม้จะเก่าคร่าคร่าก็ตามที วัตถุดิบในสวนพอมี เธอต้องทาขนมขาย เธอต้องทา
ให้แม่ผัวเห็นว่า เธอมีเลือดนักสูไ้ ม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใคร…
(จุฬามณี,2560,หน้า 51)
แม่ของ ปฐม ไม่อาจยอมรับ เรณูได้ในเรื่องต่างๆ ทั้งที่เรณู ก็พยายามทาดีกับ มารดา ปฐม ใน
ส่วนของ เรณู เป็นคนทาขนมอร่อย และจะฝาก อาซา ไปให้นางย้อยชิม แต่นางย้อย ไม่รู้ว่าใครทา แต่เมื่อรูภ้ ายหลัง ว่า เรณู
ทา ถึงกลับไปด่าทอต่อว่าเรณูเสียหาย ดังตอนที่ว่า
...ทาไมละจ๊ะ ทาไมไม่กินของหนู เถ้าแก่เนี้ยก็เห็นว่าโรงงานของหนูสะอาดสะอ้านแค่ไหน นาง
ย้อยกลับตอบมาว่า ก็กูเกลียดมึงน่ะสิ อีนี่ ถามอะไรโง่ๆ..
(จุฬามณี,2560,หน้า 65)
ระหว่างแม่สามี กับลูกสะใภ้ ในตอนกลางเรื่องเริม่ มีความสัมพันธ์ทดี่ ี และ เรณูกด็ ูแล ปรนนิบัติ
จนเหมือนแม่ของตน จนทาให้นางย้อยใจอ่อน เกิดความรักและเมตตา มอบทอง และร้านให้ เรณูดูแล ดังตอนที่กล่าว่า
...ก็เขาเป็นแม่ผัวฉัน แม่ผัวก็เหมือนแม่ของตัว รักลูกเขาก็ต้องรักแม่เขารักพ่อเขาด้วย อีกอย่าง
ฉันอยากตอบทานที่แกให้ทอง ให้ร้านแก่ฉัน...
(จุฬามณี,2560,หน้า 396)
3.5 พ่อสามีกับลูกสะใภ้
เตี่ยของ ปฐม มีความเอ็นดูที่ไม่ได้ออกนอกหน้ากับเรณู แต่เรณูสังเกต การแสดงออกว่า เตี่ยยิ้ม
ด้วยแววตากับการแสดงออกที่ไม่ได้รังเกียจว่า เรณูเป็นลูกสะใภ้ ดังตอนที่กล่าวว่า
...เรณูรู้สึกว่าเตี่ยเป็นคนขยันขันแข็ง ไม่ใช่คนพูดมาก ตอนที่ ปฐม พาเธอมาแนะนา หลังจากที่
เธอยกมือไหว้ เตี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับ ไม่แสดงการไม่พอใจที่เห็นเธอเป็นลูกสะใภ้แต่อย่างใด ผิดกับมาของ ปฐม อย่าง
สิ้นเชิง ทั้งที่เขาบอกให้เรณูรู้ว่า เตี่ยนั้นเชื่อฟังแม่เหมือนหนูกลัวแมว เรณูจึงอุ่นใจขึ้นมาหน่อยว่า อย่าน้อยบ้านสวนหลังโรงสีนี้
ก็ยังมีเตี่ยของเขาให้ความคุ้มครอง...
(จุฬามณี,2560,หน้า 50)
เตี่ยของ ปฐมนั้น เป็นคนเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว ที่มาอาศัยแผ่นดินในประเทศไทยทามาหากินด้วย
ความยากลาบาก ประกอบอาชีพค้าขาย ก่อนหน้าที่ เตี่ยของปฐมจะมาเจอนางย้อย เตี่ยขายไอศกรีมตัดในตลาดชุมแสง
ดังนั้นเตี่ยประสบกับความทุกข์ยากในอดีตมาก่อน จึงเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ เรณู
3.6 บิดากับบุตรชาย
ปฐมกับเรณู มีลุกชายด้วยกันเพียงคนเดียว คือ ประณต แต่ประณต แทบไม่เคยเจอพ่อเลย แต่
เมื่อ ปฐมกลับมาบ้าน ลูกแทบจาหน้าไม่ได้ ดังตอนที่กล่าวว่า
....คนนั้นคือ พ่อของหนู เข้าไปหาสิ ประณต ตอบกลับไปว่า หนูไม่มีพ่อ ว่าพลางประณตกอด
เรณูจนแน่น ปฐมเห็นดังนั้นน้าตาก็ไหลออกมา...
(จุฬามณี,2560,หน้า 816)
3.7 มารดากับบุตรชาย
มารดาคือ เรณู มีความผูกพันกับประณตมาก จึงมีตอนหนึ่งที่ปฐมกลับมาบ้าน แต่ประณตจา
หน้าไม่ได้จึงโผเข้ากอดเรณูจนแน่น ดังตอนที่ว่า
...นายฟังแม่นะ พ่อของนายกลับมาแล้ว โน่นไงพ่อของนาย ชื่อใช้ พ่อเป็นลูกของย่าไง นายมีย่า
นายก็ต้องมีพ่อนะ ไปหาพ่อไปให้พ่ออุ้มหน่อย ประณตยังคงกอดเรณูจนแน่น ไม่ยอมมองไปทางที่ปฐมนั่งอยู่...
(จุฬามณี,2560,หน้า 816)
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิงในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม
ของนักเขียน
นามปากกา จุฬามณี พบว่าผลสรุปดังนี้
1. ด้านสถานะของตัวละครเอกชายและหญิง
1.1 ตัวละครเอกชาย คือ ปฐม อัศวรุ่งเรืองกิจ อาชีพเป็นทหารเกณฑ์ มีสถานะลูกชายคนโตของ นางย้อย
กับนายเจ๊กเซ้ง ชาวจีน พื้นเพเป็นคนชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีคู่หมั้นแล้ว คือ พิไล แต่มีความสัมพันธ์กับ เรณู เนื่องจาก
คู่หมั้นนั้นทางผู้ใหญ่เป็นการจับคู่ให้ คือนาง พิไล
1.2 ตัวละครเอกหญิง นางเรณู เป็นสาวบาร์ทางานที่ อ. ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ที่มีการศึกษาน้อย
เรณูเป็นคนช่างแต่งตัว และมีความมั่นใจในตนเอง กล้าได้กล้าเสีย แต่มีความรักต่อ ปฐม คือตัวเอกชายมากที่ยอมเสียสละบาง
สิ่งได้เพื่อ ปฐมที่ตนรัก ดังนั้นสถานะภาพของตัวละครเอกชาย คือ ปฐม และตัวละครเอกหญิง คือ เรณู ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่
ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ ฉันท์สามีภรรยา จนเกิดการตั้งครรภ์ ได้ 2 สัปดาห์ ปฐมจึงพาเข้าบ้าน และความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้
มารดาของ ปฐม ไม่ยินดีด้วย เนื่องจาก มารดาของปฐม มีคู่หมั้นคู่หมายไว้แล้ว ซึ่ง ปฐมเป็นบุตรชายคนโตจึงเกิดความคาดหวัง
ของมารดา ว่าต้องมีสะใภ้ที่ดี มีหน้ามีตา มีฐานะทางสังคม จึงเกิดศึกการปะทะกัน ระหว่าง เรณูกับมารดาของ ปฐม คือ นาง
ย้อย ตลอดมา
2. บทบาทตัวละครเอกชายและหญิง
2.1 ความเป็นสามี / ความเป็นภรรยา ปฐมกับเรณูไม่ได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ทั้งคู่ก็อยู่กิน
กันกันทั้งที่แม่ของปฐมก็กีดกันต่างๆนานา ทั้งคู่ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมไทยที่ ต้องแต่งงานก่อนถึงจะมีลูกได้ อาจจะมี
หลากหลายสาเหตุที่ ทั้งคู่ ไม่จ าเป็ นต้อ งแต่งงาน เพราะเนื่องจาก เรณู ไม่ได้ เป็ นผู้ห ญิงที่ ทางสังคมยกย่อง หรื อยอมรั บ
เนื่องจาก เรณูทางานกลางคืน ซึ่งสังคมมองว่าเป็นงานชั้นต่า โดนดูถูกจากสังคม โดยเฉพาะจาก มารดาของปฐม ที่พูดจาดูถูก
เหยียดหยาม แต่เรณู ก็พยายามฝ่าพันเพื่อชนะใจแม่สามี
2.2 บทบาททางสังคมของตัวละครเอกชายและหญิง ตัวละครเอกชาย ปฐม เป็นทหารเกณฑ์ที่ กองบิน 4
ตาคลี เป็นบุตรชายคนโต ซึ่งเตี่ยแม่ มีทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกไว้ให้มากมาย ซึ่งในส่วนของ ปฐม จะได้รับโรงสี เพื่อดูแลกิจการ
ต่อจาก เตี่ยและแม่ มีที่ดินหลังโรงสี ตัวละครเอกหญิง เรณู เป็น ภรรยาของ ปฐม ซึ่งฐานะทางบ้านไม่ดีนัก ช่วงชีวิตในวัยรุ่นใช้
ชีวิตผิดพลาด จึงได้รับการศึกษาแค่ ป.4 ในขณะนั้นไม่รู้จัก สิ่งที่ผิดชอบชั่วดี จึงผิดพลาดจนมีลูก 1 คน แต่ก็ต้องโกหกว่าเป็น
ลูกหลงของแม่ หลังจากนั้น เรณูก็ต้องใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอด เพราะการศึกษาน้อย เงินทุนไม่มีที่จะประกอบอาชีพค้าขาย จึง
ตัดสินใจ ทางานกลางคืนที่บาร์ ทาให้โดนสังคมดูถูกในอาชีพของเธอ จนได้มาพบ ปฐม จึงเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของ เรณู
3. กรอบแนวคิดด้านปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิง
3.1 คู่รัก การแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ เมื่อปฐม พาเรณูมาที่บ้านของเข้า ตัวปฐมเองก็หวาดกลัวว่า
มารดา ต้องไม่พอใจ เนื่องจาก มารดาได้หาคู่หมั้นไว้และทาการหมั้นหมายไว้เรียบร้อยแล้ว เรณู ที่เป็นผู้หญิงที่ โดนดูถูกว่าเป็น
คนชั้นต่า เป็นโสเภณี ไม่เป็นที่ยอมรับของ มารดา ปฐม เลย
3.2 สามี-ภรรยา การสร้างครอบครัวให้มั่นคง ครอบครัวของ ปฐม เป็นครอบครัวที่มีฐานะดี ประกอบ
อาชีพค้าขายมาตั้งแต่ในอดีต ดังนั้น ปฐม จึงไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย ลาพังการเป็นทหารเกณฑ์มีเงินเดือนเพียงน้อยนิด
เท่านั้น แต่เรณู มีความคิดที่จะแบ่งเบาค่าใช้จ่าย เพราะความเป็น เมีย และขณะนั้นก็ตั้งครรภ์จึงคิดที่จะค้าขาย เพราะเรณูเคย
ทาขนมไปขายที่ ตลาดทับกฤชมาก่อน - ความมั่นคงในความรักของทั้งคู่นั้น เมื่อ ปฐม มีคนรักใหม่ คือ อรวรรณี และได้ทิ้ง
เรณูกับประณตไปนั้น ครั้งที่เกิดอุบัติเหตุรถชน จนทาให้ปฐมสมองได้รับการกระทบกระเทือนจนเกือบเสียชีวิต ซึ่งก็มีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาสูง ทางภรรยาใหม่ อรวรรณี ทิ้งปฐมไป เพราะไม่อยากรับภาระค่าใช้จ่ายในการักษาพยาบาล ดังนั้น พี่น้องของ
ปฐม และ เรณูตัดสินใจว่า จะรักษา ปฐมต่อไป หลังจากนั้น เรณูได้ ฟื้นฟู กายภาพบาบัด ปฐม จนกลับมาเป็นปกติในเวลา 2
ปี และ ปฐม กลับมาใช้ชีวิตได้ตามเดิม เรณู เปิดโรงงานทาขนม เป็นร้านส่งและผลิตขนมจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนชาระหนี้
ทั้งสิ้นได้หมด
ในส่วน
3.3 ตัวละครเอกชายกับมารดา ปฐม เป็น บุตรชายคนโตซึ่งเป็นความหวังของมารดาเนื่องจากครอบครัวนี้
เป็นครอบครัวคนจีน มีขนบธรรมเนียมว่าการมมีลกู ชายเพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูล ความนิยมที่มีลูกชายและมีสะใภ้ที่ดีจึงเป็นสิ่งที่
นางย้อยคาดหวัง
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3.4 แม่สามีกับลูกสะใภ้ เรณูเป็นลูกสะใภ้ที่ มารดา ปฐมไม่ ต้องการ คนที่ มารดาต้องการคือพิไล เรณูมี
ความสวย แต่งตัวดี เนื่องจากทางานที่บาร์ เป็นผู้หญิงที่สังคมดูถูกว่า เป็นโสเภณี ซึ่งเป็นใครก็ไม่ยอมรับเป็นลูกสะใภ้ได้ เรณู
เป็นผู้หญิงที่รักจริง และมีความทะเยอทะยาน อีกทั้งรู้ดีว่าต้องมีปัญหากับ มารดาของปฐมอย่างแน่นอน แต่เรณูก็ต้องเดินหน้า
ต่อไป และทาให้มารดาของ ปฐม ยอมรับนางให้ได้
3.5 พ่อสามีกับลูกสะใภ้ เตี่ยของ ปฐม มีความเอ็นดูที่ไม่ได้ออกนอกหน้ากับเรณู แต่เรณูสังเกต การ
แสดงออกว่า เตี่ยยิ้มด้วยแววตากับการแสดงออกที่ไม่ได้รังเกียจว่า เรณูเป็นลูกสะใภ้
3.6 บิดากับบุตร ปฐมกับเรณู มีลุกชายด้วยกันเพียงคนเดียว คือ ประณต แต่ประณต แทบไม่เคยเจอพ่อ
เลย แต่เมื่อ ปฐมกลับมาบ้าน ลูกแทบจาหน้าไม่ได้
3.7 มารดากับบุตร เรณูและประณตมีความผูกพัน กันมาตั้งแต่เกิด เรณูคอยดูแลเอาใจใส่ เลี้ยงดู และมี
ความผูกพันมากกว่าบิดาคือ ปฐม ซึ่งเป็นทหารเกณฑ์กลับมาบ้านได้เป็นครั้งคราว และช่วงหลังๆไม่ได้กลับบ้านเจอลูกชายนาน
จนจาหน้าบิดาแทบไม่ได้ ดังนั้น เมื่อประณตโตขึ้นจึงรักแม่และมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้น
อภิปรายผล
ดังนั้นการศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครเอกชายและหญิง ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม เป็นการ
สะท้อนความสัมพันธ์ของมนุษย์ ทีแ่ สดงพฤติกรรมมีทั้งรัก โลภ โกรธ หลง เชื่อในการทาความดี และการรับกรรมจากสิ่งที่ทา
ชั่ว ด้านปฏิสัมพันธ์นั้น ระหว่างแม่สามีและลูกสะใภ้ในขนบประเพณีจีนนั้น ลูกชายคนโตจะเป็นความหวังของครอบครัว และ
รวมถึงลูกสะใภ้คนโตด้วยที่ต้อง แบกภาระการดูแลครอบครัวของพ่อแม่สามี หากลูกสะใภ้นั้นไม่ได้ชนะด้วยความดีแล้วนั้น ไม่
ว่าทาคุณไสยสักกี่ครั้ งก็ไม่อาจจะชนะความดีของมนุษย์ไปได้ เรื่องนี้สะท้อนมุม มอง ที่ความคิดชั่ววู บเพียงนิดเดียวกลั บ
กลายเป็นตราบาปตลอดอย่างชีวิตนางย้อย
สถานภาพและบทบาทและปฏิสัมพันธ์ ของตัวละครเอกชายและหญิงที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องกรงกรรม เป็นการ
สร้างตัวละครที่ผสมผสานกลมกลืนกัน ระหว่างบทบาทตามขนบประเพณีสังคมจีนแบบดั้งเดิม กับประเพณีไทย เช่นบทบาท
ของลูกชายลูกสะใภ้ สามีกับภรรยา พ่อสามีกับลูกสะใภ้ แม่สามีกับ ลูกสะใภ้ กับบทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย
อย่างเรณู ที่ปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับสังคมที่บ้านของสามีที่มีเชื้อสายจีน ซึ่งแม่มีความมุ่งหวังกับลูกชายคนโตและลูกสะใภ้
ต้องมีสถานะที่สังคมยอมรับ ครอบครัวที่มีกิจการค้าขายก็ต้องอาศัยคนที่มาอยู่บ้านทางานต้องเป็นคนขยันไม่นิ่งดูดาย การเป็น
คนที่กตัญญูต่อแม่สามีเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ให้ที่อยู่ที่กินทรัพย์สมบัติต่างๆ ด้านการเป็นภรรยา ก็ต้องทางานเป็นแรง
หนุนของสามี ซึ่งสอดคล้องกับการอภิปรายผลของ สุมณฑา บุญวัฒนะกุล (2550) ว่า ขนบประเพณีที่ผู้หญิงจะต้องยึดถือคือ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการแปรรูปวรรณกรรมนวนิยายเป็นบทละครโทรทัศน์ และอนุภาค ในนวนิยาย
เรื่องนาคี ของตรี อภิรุม ผลการศึกษาพบว่า บทละครโทรทัศน์ยังคงดาเนินเรื่องตามโครงเรื่องหลักของนวนิยาย โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้แก่ โครงเรื่อง ตัวละคร และฉาก เพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงละครโทรทัศน์ ส่วนในด้านอนุภาค
ของสิ่งวิเศษ ประกอบด้วย อนุภาคบุคคล อนุภาควัตถุสิ่งของ และอนุภาคสถานที่เหตุการณ์หรือพฤติกรรม ซึ่งอนุภาคเหล่านี้
ปรากฏขึ้นในฉากต่างเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเรื่อง นาคี
คาสาคัญ : การแปรรูปวรรณกรรม อนุภาค และนาคี
Abstract
This research aims to study the adaptation of novel literature into television plays script and
Motifs in the novel of “Nagi .”The study indicated that Television plays continue to follow the main
storyline of the novel. The details of the storyline, characters and scenes were adapted to suit the drama.
In the motifs of the magical consists of motif characters, motif objects .And the motif places, events, or
behaviors. These particles appear in different scenes to make them interesting. This is a characteristic of
the story.
keywords : literary adaptation motis Nagi
บทนา
นาคี เป็นนวนิยายชิ้นเอกของนักเขียนนามปากกา ตรี อภิรุม มีเรื่องราวกล่าวถึง นางพญางูใหญ่ ในร่างของหญิงสาว
ชื่อคาแก้ว ซึ่งเกิดในวันสุริยุปราคาเต็มดวง และวิญญาณของนางนาคได้เข้าไปสิงอยู่ในร่างของเธอ เพื่อติดตามแก้แค้นคนที่มุ่ง
ทาลายล้างกันมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบัน นวนิยายเรื่องนี้ได้รับการดัดแปลง เป็นภาพยนตร์ครั้งแรกโดย สหมงคลฟิล์ม
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๑ นาคี ได้รับการดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์โดยกรุณา โปรดักชั่น ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็ได้นามาดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์อีกครั้งโดย สรรัตน์
จิรบวรวิสุทธิ์ และกากับการแสดงโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านเนื้อหา การดาเนินเรื่อง ความเชื่อ
ประเพณีวัฒนธรรมอีสาน และข้อคิดที่ นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน จนได้รับความนิยมจากมวลชนที่ได้รับชมเป็นอย่าง
มาก จนอาจกล่าวได้ว่า นาคี เป็นละครโทรทัศน์ที่ได้รับยกย่องให้เป็นละครแห่งปี ก็ว่าได้ ผลจากการสารวจกระแสความนิยม
จากสื่อบันเทิงและโพลมหาชนสานักต่างๆ ระบุว่านาคีได้รับเสียงชื่นชมและความนิยม ท่วมท้นเป็นประวัติกาล ติดอันดับหนึ่ง
กระแสโซเชียลยอดนิยมของโลก คนในวงการบันเทิงต่างลงคะแนนให้นาคีเป็นละครแห่งปี ๒๕๕๙ เจ้าแม่นาคีหรือนางเอกของ
เรื่องได้รับฉายาดาราประจาปี ๒๕๕๙ และมีประโยคกล่าวว่า "คาแก้ว ให้แต้วเกิด" จากสมาคมนักข่าวบันเทิง แต้ว ณฐพร เตมี
รักษ์ ผู้รับบทเป็นนาคีถูกยกให้เป็น "นางเอกในดวงใจ" อันดับหนึ่งของเหล่าดาราทั่วฟ้าเมืองไทย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล
APOP ขวัญใจประชาชน ประจาปี ๒๕๕๙ จากอมรินทร์ทีวีอีกด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจนานวนิยายเรื่องนาคีมาศึกษาใน ๒ประเด็น
ได้แก่ การศึกษาการวิเคราะห์และเปรียบเทียบนวนิยายเรื่องนาคีกับ บทละครโทรทัศน์ในด้านการแปรรูปวรรณกรรมเพื่อให้
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เห็นความเหมือนและความแตกต่าง และศึกษาอนุภาคบุคคล วัตถุสิ่งของ สถานที่เหตุการณ์หรือพฤติกรรมในนวนิยายเรื่อง
นาคี เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าและลักษณะเด่นของนวนิยายเรื่องนี้
เนื้อเรื่องย่อ
ณ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เกิดเหตุการณ์สุริยคราสเนื่องจากเจ้าแม่นาคีออกอาละวาดฆ่าชีวิตผู้คน รวมไป
ถึง นายเคน (พ่อของคาแก้ว) ที่ต้องจบชีวิตด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากนายเคน ไปจับงูเจ้าแม่นาคีมาขายให้กับฝรั่งชาติ
อังกฤษ เมื่อคาปอง(สาวท้องแก่)เมียของนายเคน ได้ทราบ จึงห้ามปรามนายเคน แต่ก็ไม่ได้ผล จึง ทาให้ตนนั้นประสบกับ
อุบัติเหตุจนสิ้นสติและได้คลอดทารกหญิงออกมา ทารกนอนนิ่งเสียชีวิต เจ้าแม่นาคีที่กาลังออกอาละวาดจึงได้เลื้อยแทรกหาย
เข้าไปในร่างทารก ทันใดนั้นทารกที่นอนแน่นิ่ง ก็ฟื้นขึ้นมา ส่งเสียงร้อง โดยที่คาปองตั้งชื่อให้ว่า “คาแก้ว” เมื่อคาแก้วโตขึ้น
คาแก้วมักหายตัวไปเล่นที่ปราสาทหลังหมู่บ้านคนเดียว ทุกคนในหมู่บ้านจึงสงสัยว่าคาแก้วเป็นเจ้าแม่นาคี จนเธอได้มาพบรัก
กับทศพลนักศึกษาโบราณคดี จนวันหนึ่งเธอได้ไปเที่ยวเล่นในปราสาทท้ายหมู่บ้านเช่นเคย และไปพบห้องห้องหนึ่งจากที่เธอใส่
ชุดธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นชุดผ้าแพรที่ สวยงามและเธอก็เห็นอดีตชาติของตนเองที่ถูกทาร้ายและรู้ว่าตนเองเป็นร่างของเจ้าแม่
นาคี โดยมีศัตรูคือบุญส่ง กานันแย้ม หมออ่วม นายกอ และหมอเมืองอินทร์ ที่คอยทาร้ายตนเองในปัจจุบันและอดีตชาติ เมื่อรู้
ว่าคาแก้วเป็นเจ้าแม่นาคีจึงหาทางกาจัด แล้วหลอกทศพลนาสัญลักษณ์นาคีไปติดที่หน้าผากของคาแก้วเพื่อพิสูจน์ว่าคาแก้วนั้น
เป็นเจ้าแม่นาคีหรือไม่ และเมื่อทศพลนาสัญลักษณ์นาคีไปติดที่หน้าผากของคาแก้วจึงทาให้คาแก้วกลายเป็นเจ้าแม่นาคีจริงๆ
คาแก้วในร่างของเจ้าแม่นาคีจึงหนีไปอยู่ในถ้า เสียงจากพระพุทธรูปบอกกับคาแก้วว่าหากเธอบาเพ็ญอยู่ในถ้าเธอจะกลายเป็น
คนตลอดไป หากเธอออกไปจากถ้านี้เธอจะกลายเป็นงูตลอดไป หลังจากที่คาแก้วลงไปในถ้าพวกของบุญส่งก็จับตัวของทศพล
และคาปอง (แม่ของคาแก้ว) มาเผาที่หน้าปราสาทที่คาแก้วอยู่เพื่อให้คาแก้วออกมาและกาจัดคาแก้ว จึงทาให้คาแก้วทนไม่ไหว
ที่พวกของนายบุญส่งทาร้ายคนที่คาแก้วรัก เธอจึงออกมาจากปราสาทและฆ่าพวกของบุญส่งทั้งหมด เหลือแต่ทศพลและ
กลายเป็นงูตลอดไป ทศพลพยายามให้คาแก้วอยู่กับตนแม้เธอจะเป็นงูก็ตามแต่คาแก้วไม่สามารถอยู่กับทศพลได้ จึงสัญญาว่า
ไม่ว่าคาแก้วจะเป็นอะไรก็จะขอรักคาแก้วตลอดไปทุกพบทุกชาติ ทศพลเสียใจเป็นอย่างมาก จนพระรูปหนึ่งมาพบทศพลที่
กาลังเศร้าจึงบอกให้ทศพลบวชเพื่ออุทิศบุญกุศลให้คาแก้ว และจะได้เกิดมาใช้ชีวิตเป็นคู่ครองกัน ในชาติต่อไป ทศพลจึงบวช
ตลอดชีวิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคาแก้ว เพื่อหวังว่าในชาติต่อๆไป คาแก้วจะเกิดมาเป็นมนุษย์และครองรักกันตลอดไป

ภาพที่ ๑ หน้าปกนวนิยาย นาคี (๒๕๕๙)

ภาพที่ ๒ หน้าปกบทโทรทัศน์ นาคี (๒๕๕๙)

วิธีดาเนินการวิจัย
๑ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวการวิเคราะห์นวนิยาย และอนุภาค
ของสิ่งวิเศษและพื้นที่ศักดิส์ ิทธิ์
๒ ขั้นตอนวิเคราะห์ วิเคราะห์ตามองค์ประกอบของนวนิยายโดยใช้หลักการแปรรูป วรรณกรรมเพื่อการอ่านมาเป็น
วรรณกรรมเพื่อการแสดง วิเคราะห์อนุภาค ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
๓ ขั้นสรุปผล สรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์พร้อมทั้งอภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัย
ครั้งต่อไป
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ผลการวิจัย
ในการศึกษา การแปรรูปวรรณกรรม และอนุภาค ในนวนิยายเรื่อง “นาคี” ของตรี อภิรุม ผู้วิจัยได้นาแนวคิดทฤษฎีการแปร
รูปวรรณกรรม และอนุภาคในนิทานมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีผลการวิจัย ดังนี้
๑. การแปรรูปวรรณกรรมจากบทนวนิยายสู่บทละครโทรทัศน์
ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาแบบวรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature) โดยมีหัวข้อจาแนกตามองค์ประกอบของนว
นิ ย าย ได้ แ ก่ ๑. โครงเรื่ อ ง ๒. ตั ว ละคร ๓. ฉากและบรรยากาศ ๔. การใช้ ภ าษา เพื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า นวนิ ย ายนาคี กั บ
บทละครโทรทัศน์ มีความเหมือน หรือความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด มีการเพิ่มเติม ตัดทอนส่วนใดบ้าง และมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับบริบทอย่างไร
๑.๑ โครงเรื่อง
โครงเรื่อง คือ การจัดลาดับเหตุการณ์ประกอบด้วย ตอนต้นตอนกลางและตอนจบ สิ่งที่มีความสาคัญมากต่อโครงเรื่อง คือปม
ปัญหาและความขัดแย้งที่จะนาไปสู่จุดสุดยอดโดยปมปั ญหานั้นอาจมีได้หลายลักษณะ เช่นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับชะตากรรม
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน และ
ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครเอง โครงเรื่องที่ดีจึงต้องประกอบขึ้นด้วยความเป็นเหตุเป็นผลจึงจะทาให้เรื่องราวนั้นมีเอกภาพ (อิ
ราวดี ไตลังคะ, ๒๕๔๖) ซึ่งผู้วิจัยจะพิจารณาโครงเรื่อง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ การเปิดเรื่อง ดาเนินเรื่อง และการปิดเรื่อง
การเปิ ด เรื่ อ ง เมื่ อ น านวนิ ย ายมาเปรี ย บเที ย บกั บ ละครโทรทั ศ น์ พบว่ า แตกต่ า งกั น กล่ า วคื อ ในเหตุ ก ารณ์ แ รกของ
นวนิยายเป็นเหตุการณ์ที่คาปองได้ไปพบกับสามีที่กาลังจะนางูไปขายแต่บทละครโทรทัศน์เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่คาปองไปสักการะรูป
ปั้นเจ้าแม่นาคี เพื่อขอพรให้ลูกในท้องออกมาสมบูรณ์ โดยที่ตนจะยกให้เป็นลูกของเจ้าแม่นาคี และขอพรให้เจ้าแม่นาคีคุ้มครองตนกับ
ลูก ข้อความตอนเปิดเรื่องในนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์เป็นดังนี้

นวนิยาย
“ผัวของคำปองแก้เชือกกล้วยที่ผูกปำกถุง (คนโบรำณถือว่ำ งู
แพ้เชือกกล้วย) เทสัตว์เลื้อยคลำนลงกรงลวดใบใหญ่ มันเป็น
คณะเดียวกับที่สำวท้องแก่โขยกเขยกมำถึง”
งูขำวตัวใหญ่กว่ำแขน ยำวประมำณวำเศษ สิ่งที่น่ำสังเกตคือ
บนหัวของมันมีหงอนเหมือนหงอนพญำนำค อันเป็น
สัญลักษณ์ของ “นำคี”
นำยกอตะลึงพรึงเพริด อุทำนเสียงดัง “เจ้ำแม่นำคี”
คำปองตัวสั่น เกำะแขนผัว วิงวอนให้ปล่อยงูใหญ่ อย่ำเห็นแก่
เงิน
(ตรี อภิรุม, ๒๕๕๙: ๑๐-๑๑)

บทละครโทรทัศน์
“ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง “คำปอง” หญิงชำวบ้ำนท้องแก่ได้มำไหว้
ขอพรที่ปรำสำทหินโบรำณซึ่งในปรำสำทหินเป็นวิหำรของ
“เจ้ำแม่นำคี”ที่มีภำพแกะสลักเป็นตำนำนเมืองมรุกขนครกับ
พญำนำค โดยจะมีบำงช่วงที่ภำพแกะสลักผุกร่อนจนมองไม่
ออกและมีรูปสลักหินงูขนำดใหญ่ซึ่งผุกร่อนไปตำมกำลเวลำ”
“เจ้ำแม่นำคี...ลูกช้ำง...คำปอง...นำเครื่องสักกำระมำถวำยขอ
เจ้ำแม่โปรดช่วยคุม้ ครองลูกของลูกช้ำงให้อยู่รอดปลอดภัย
ด้วยเถิด จะเป็นชำยหรือเป็นหญิง ลูกก็รักทั้งนั้น ขอแค่เกิดมำ
มีอำกำรครบสำมสิบสองก็เป็นพอ แล้วลูกช้ำงจะยกให้เป็นลูก
เจ้ำแม่”
(สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ,์ ๒๕๕๙: ๑๔)

จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าการเปิดเรื่องในนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์มีความแตกต่างกันคือ ในนวนิยายจะเปิดเรื่อง
ด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จับงูเผือกไปขาย ส่วนบทละครนั้นเปิดเรื่องโดยให้ คาปองไปกราบขอพรเจ้าแม่นาคีที่ปราสาทหิน
ศักดิ์สิทธิ์ ทาให้ผู้อ่านหรือผู้ชมรู้ถึงสาเหตุที่ คาแก้วไม่ใช่คนธรรมดาแต่มีวิญญาณของเจ้าแม่นาคีสิงอยู่ในร่างของเธอ ส่วน
เหตุการณ์ที่เป็นบ่อเกิดให้เจ้าแม่นาคีต้องแค้นใจเพราะถูกมนุษย์กลุ่มหนึ่งทาร้ายด้วยการจับมาขายเป็นสินค้าให้กับชาวต่างชาติ
บทละครโทรทัศน์ยังคงนาเหตุการณ์ในนวนิยายมาถ่ายทอดไว้ นอกจากนี้ยังพบว่ารายละเอียดบางอย่างในนวนิยายและบท
ละครโทรทัศน์มีสิ่งที่แตกต่างกัน เช่น เหตุการณ์ในนวนิยายที่นายเคนไปจับงูเจ้าแม่นาคีได้ โดยใช้เชือกกล้วย แต่บทละคร
โทรทัศน์ นายเคนใช้แหวนพิรอดในการจับงูเจ้าแม่นาคี จึง ทาให้การเปิดเรื่องของนาคี ในนวนิยายและบทละครแตกต่างกัน
เนื่องจากบทละครได้มีการปรับเปลี่ยนสิ่งของวิเศษในเนื้อเรื่องเพื่อ ทาให้แหวนพิรอดมีบทบาทต่อการสร้างความเร้นลับและ
แสดงให้เห็นอานาจพุทธคุณที่มีฤทธิ์มากกว่าสิ่งเหนือธรรมชาติ
การดาเนินเรื่อง คือการผูกปมปัญหา จุดหักเห และจุดเริ่มการคลี่คลาย (บุญยงค์ เกศเทศ, ๒๕๓๖) ในนวนิยายนาคี
ดาเนินเรื่องโดยการเล่าเรื่องแบบย้อนต้นในบางตอน เพื่อ ทาให้ผู้อ่านเห็นภูมิหลังของตัวละครที่มีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่
อดีตชาติ เป็นการเท้าความว่าตัวละครแต่ละคนนั้นเป็นใครมาก่อน และเพราะเหตุใดจึงต้องมาชดใช้กรรมกันในชาตินี้ จนไปถึง
การนาเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องกันไปทาให้เนื้อเรื่องดูมีความน่าสนใจติดตาม
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เมื่อนานวนิยายมาเปรียบเทียบกับบทละครโทรทัศน์จะเห็นได้ว่าตุการณ์ในอดีตชาติมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
กล่าวคือในนวนิยายกล่าวว่าถึงตอนที่ได้ได้ปลาไหลเผือกมาทาอาหารนั้น ได้มาจากการที่นิรุทราชสั่งให้เจ้าชายแสนเมืองไปคุม
ทัพทหารที่ต่างเมือง ชาวบ้านก็จับงูเผือกได้จึงนามาถวาย โหราจารย์ก็ได้พิจารณาว่าปลาไหลเผือกตัวนี้ มีหงอนคล้ายกับ
พญานาค จงปล่อยไปเถิด แต่นิรุทราชไม่ปล่อย ซึ่งในบทละครโทรทัศน์กล่าวไว้ต่างกันคือมรุกขนครเกิดข้าวยากหมากแพง ฝน
ไม่ตก นิรุทราคิดว่าในเมื่อพญานาคเจ้าแห่งแม่น้าไม่ยอมช่วย จึงสั่งให้ทหารไปทาลายรูปปั้นพญานาคทั้งเมือง นิรุทราชได้สั่งให้
โหราจารย์นั่งจับยามสามตาว่าที่เกิดอาเพศเหตุร้ายนี้เพราะอะไร พบว่ามีปลาไหลเผือกอาศัยอยู่ในแม่น้าซึ่งเป็นลูกของนาคี ตน
จึงสั่งให้บริวารไปจับมาและให้นามาทาอาหารและนิรุทราชก็สงั่ ประหารไชยสิงห์ นาคีรู้ จึงโกรธแค้นมาก จึงฆ่า นิรุทราชรวมทั้ง
บริวาร และบันดาลให้น้าท่วม จนเมืองมรุกขนครจมอยู่ใต้บาล
ในชาติปัจจุบันทุกคนจึงได้มาพบกันและได้มาทาร้ายเจ้าแม่นาคีเมื่อถึงวันสุริยคราสหรือวันอื่ นๆทั่วไป ที่มีการตาย
ของผู้คนซึ่งถูกงูกัดตาย นาคีในร่างของคาแก้วมักจะฝันว่าตนนั้นฆ่าคนตาย และรู้สึกว่าเหมือนเป็นอีกร่างหนึ่งของตนที่ออกไป
ทาร้ายฆ่าผู้คน
เห็นได้ว่าการดาเนินเรื่องในบทละครโทรทัศน์นั้น ดาเนินเรื่องตั้งแต่ความเป็นมาของตัวละครและได้มีการเล่าเรื่อ ง
แบบย้อนอดีตปัจจุบันสลับกันทาให้เกิดความเข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆมีความเป็นมาอย่างไร
ความแตกต่างของนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์ที่เด่นชัดที่สุดคือ ชื่อในอดีตของทศพล ในนวนิยายใช้ชื่อว่าเจ้าชาย
แสนเมืองเป็นเชลยศึก แต่บทละครโทรทัศน์ใช้ชื่อว่าไชยสิงห์เป็นแม่ทัพของเมืองปัตตนครและถูกจับมาเป็นเชลยศึก ข้อความ
ในนวนิยายเมื่อเปรียบเทียบกับบทละครโทรทัศน์เป็นดังนี้
นวนิยาย

บทละครโทรทัศน์

“เจ้ำชำยแสนเมืองทรงพระดำเนินในอุทยำนตอนเย็น เขำเป็นอดีต
ภพของทศพล จึงมีรูปร่ำงหน้ำตำเหมือนกัน แสนเมืองเป็นเชลย
หรือตัวประกัน ซึ่งนิรุทธรำชจับมำจำกประเทศรำช”
(ตรี อภิรุม, ๒๕๕๙: ๒๒๙)

ทศพลคือ “ไชยสิงห์” แม่ทัพใหญ่แห่งปัตตนคร ที่กำลังพนมมือหัน
หน้ำไปยังธำรน้ำตกที่มีรูปสลักของพญำนำคแผ่พังพำน
“ข้ำ...แม่ทัพไชยสิงห์...ขอตั้งสัจจะวำจำต่อหน้ำองค์พญำนำคผู้
ศักดิ์สิทธิ์ จงรับรู้ คำสำบำนของข้ำ ข้ำมีใจรักภักดิ์เจ้ำเพียงผู้เดียว
หำกข้ำได้มำเป็นแม่เรือน จะรักมิรู้เบื่อ เชื่อมิรู้หน่ำย แม้ตำยจำก...
ข้ำก็จักเฝ้ำรอทุกชำติภพหำกข้ำแหนงหน่ำยต่อนำงแม้สักเมื่อ
เชื่อวันขอให้ข้ำจงตำยใน ๓ วัน ๗ วันเถิด”
(สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, ๒๕๕๙: ๓๐)

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของตัวละครบางตัวในนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์ก็แตกต่างกันเช่น ลาเจียกซึ่งในนวนิยาย
ระบุว่าอดีตชาติเป็นมเหสีของพระเจ้านิรุทราช แต่ในบทละครโทรทัศน์ กาหนดให้อดีตชาติ ของลาเจียกเป็นธิดาของของพระ
เจ้านิรุทราชและได้แต่งงานกับไชยสิงห์
จากการศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายกับบทละครโทรทัศ น์ มีการดาเนินเรื่องคล้ายคลึงกันโดยการเล่าเหตุการณ์ที่
ระลึกชาติได้ว่าใครเป็นอย่างไรมาก่อน และเหตุใดจึงได้มาพบเจอกันในชาตินี้ ต้องชดใช้กรรมในอดีตชาติของตนที่ทาไว้ โดยมี
บางตอนที่นามาแปรรูปเป็นบทละครมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เช่น บริบทของตัวละครที่มีการเปลี่ยนไปตามความ
เหมาะสมของรูปแบบการนาเสนอ แต่ยังคงเค้าโครงเดิมไว้เป็นหลัก เพื่อให้คนดูเข้าใจ เรื่องราวไม่ซับซ้อนจนเกินไป รวมไปถึง
ดาเนินเรื่องได้อย่างน่าสนใจ
การปิดเรื่อง คือขั้นตอนในการคลี่คลายปมปัญหาต่างๆในเรื่องที่เกิดขึ้น นวนิยายเรื่องนาคีนาเสนอจุดจบของเรื่อง
ที่ไม่สมหวังในความรักและให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านด้วยฉากบรรยากาศที่ทาให้ผู้อ่านจินตนาการตาม
ในการปิดเรื่องของบทนวนิยาย โดยการบอกเหตุการณ์ที่เป็นจุดจบของทุกตัวละคร โดยเป็นการรวมตัวของตัวละคร
หลัก แสดงให้เห็นถึงการไม่สมหวังของความรักโดยที่คาแก้วกลายเป็นงูตลอดชีวิต และทศพลตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้กับคาแก้ว และพอเวลาผ่านไป ก็ได้มีคณะนักศึกษามาเยี่ยมชม และก็ได้พบกับพระภิกษุนั่นก็คือทศพล และมีนิสิตหนุ่มได้
พูดคุยกับพระทศพลโดยเกี่ยวกับประวัติของปราสาทหินนี้
คาแก้วได้เข้าไปรักษาศีลอยู่ในถ้า ก้มลงกราบพระพุทธรูปพร้อมกับน้าตาไหล เนื่องจากเธอได้เห็นภาพที่แม่ของตนและทศพล
ถูกทาร้าย และตนก็ตัดสินใจที่จะยอมกลายเป็นสัตว์เลื้อยคลานไปชั่วกัปชั่วกัลป์ เพื่อที่ออกไปแก้แค้นศัตรู
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เมื่อนามาเปรียบเทียบกับบทละครโทรทัศน์จะเห็นว่ามีรายละเอียดที่แตกต่างกันคือ หลังจากที่เจ้าแม่ นาคีออกมาแก้
แค้นโดยการฆ่าบุญส่งและพรรคพวกทั้งหมด ทศพลก็ได้เรียกนาคีจากนั้นร่างพญางูใหญ่ก็ย่อขนาดลงมาอยู่ที่ด้านหน้าของทศ
พล และรับรู้ถึงความรู้สึก โดยนาคีในร่างงูเล็กได้น้าตาไหล ส่วนทศพลน้าตาไหลอาบแก้ม และพูดกับนาคีว่า ไม่ว่าเธอจะเป็น
อะไร ตนก็รัก แต่ในบทละครโทรทัศน์ ในฉากนี้เจ้าแม่นาคีในสภาพพญานาค ได้กลายร่างเป็นนาคีในรูปมนุษย์และได้ร่ายรากับ
ทศพลด้วยอาลัย ทั้งสองน้าตาอาบแก้ม ทศพลได้ขอโทษและขอให้นาคีอยู่กับตน แต่ก็เป็นไปไม่ได้เ นื่องจากคาแก้วต้อ ง
กลายเป็นนาคอยู่ใต้บาดาล ชั่วกัปชั่วกัลป์ ทศพลได้ให้คามั่นสัญญาไม่ว่าจะนานแค่ไหนตนก็จะรอเพื่อที่ทั้งสองกลับมารักกัน
ต่อมาทศพลได้ตัดสินใจบวชเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคาแก้ว เพื่อที่ในชาติ ต่อ ๆ ไป ตนกับคาแก้วจะได้กลับมา
เป็นคนรักกันอย่างสมหวัง โดยในบทนวนิยาย กล่าวว่าหลังจากที่ทศพลได้บวชช่วงเวลาผ่านไปหลายปี ซึ่งประจาอยู่ที่สานัก
สงฆ์ใกล้กับปราสาทหินจนมีอายุได้สี่สิบกว่าปี ได้มีคณะนิสิตนักศึกษาเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโบราณสถาน และมีนิสิต
คนหนึ่งชื่อว่าพยับที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ และสามารถสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้ โดยที่เขาได้ไปสนทนากับพระทศพลใน
เรื่องประวัติของปราสาทหินหลังใหญ่ แต่ในบทละครโทรทัศน์ กล่าวว่า หลังจากที่เหตุการณ์เลวร้ายจบลง ทศพลตัดสิ นใจบวช
เพื่อที่อุทิศกุศลให้กับคาแก้ว จนกาลเวลาผ่านไป จนพระทศพลได้ไ ปธุดงค์และปักกลดอยู่ที่ริมแม่น้าโขง ในวันขึ้น ๑๕ ค่า
ได้เห็นบั้งไฟพญานาคลอยขึ้นมาจากแม่น้าโขง ตนจึงรับรู้ได้ ว่า เกิดจากนางพญานาคีได้พ่นไฟเหนือน้าเพื่อเป็นพุทธบูชาและ
เป็นอนุสรณ์แห่งความรักไปตราบชั่วนิจนิรันดร์
จากการศึกษาเปรียบเทียบการปิดเรื่องในนวนิยายและบทละครโทรทัศน์ จะเห็นได้ว่า มีความคล้ายคลึงกันโดยที่บท
ละครโทรทัศน์จะยึดแนวเหตุการณ์ของตอนจบเป็นหลัก ยังคงโครงเรื่องที่แท้จริงไว้ แต่บทละครได้มีการเปลี่ยนแปลงลาดับ
เหตุการณ์ และสถานที่เพื่อความเหมาะสมของการทาบทละคร โดยตอนท้ายสุดของเรื่อง ไม่เหมือนกัน เพื่อที่ให้เหมาะสมกับ
การถ่ายทาเป็นละคร ที่ต้องการให้เรื่องมีความกระชับ
๑.๒ ตัวละคร
ในที่นี้จะศึกษาในเฉพาะตัวละครเอก ได้แก่ คาแก้ว ทศพล และลาเจียก
คาแก้ว หญิงสาวรูปร่างสวย ดวงตากลมโต ราวกับเทพธิดา เธออยู่กับแม่เพียงสองคน เป็นครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจนเก็บหน่อไม้ขายผักเป็นอาชีพ มีการใช้ชีวิตไม่เหมือนใคร เป็นเด็กกตัญญู แต่ในบางครั้งเธอกลับรู้ สึกว่าคาปองไม่ใช่แม่
ของตน คาแก้วเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ ซื่อสัตย์ มั่นคงในความรักที่มีต่อทศพล ตั้งแต่อดีตชาติจนปั จจุบันและเป็นร่างของวิญญาณ
เจ้าแม่นาคี คาแก้วมีลักษณะเป็นตัวละครแบบตัวกลมคือมีพัฒนาการด้านอุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงจากต้นเรื่องสู่ปลายเรื่อง
กล่าวคือ เมื่อเกิดเรื่องราวที่ทาให้โกรธ หรือถูกทาร้ายก็จะทาให้กลายเป็นผู้ที่ใจร้อน ฉุนเฉียว อารมณ์รุนแรง และจะตอบโต้
ด้วยการใช้กาลัง บุคลิกในวัยเด็กของคาแก้ว เป็นเด็กที่ชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวละมักจะขึ้นไปเล่นที่ปราสาทร้าง
คาแก้วในนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์มีความแตกต่างกัน คือ ในนวนิยายคาแก้วจะมีลักษณะนิสัยที่ฉุนเฉียว ต่อสู้
ไม่ย่อถ้อ ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ กล้าได้กล้าเสีย แต่บทละครโทรทัศน์ คาแก้วจะมีลักษณะนิสัยที่เป็นคนน่าสงสาร ถูกรังแกตลอด
ทั้งเรื่อง จึงทาให้ผู้ชมเกิดความเห็นใจ เอาใจช่วย
ทศพล เป็นตัวละครเอกฝ่ายชายมีรูปร่างสันทัด หน้าตาดี สุขุมคัมภีรภาพ อุปนิสัยที่รักความยุติธรรม เชื่อในสิ่งที่
พิสูจน์ได้เป็นคนมีหลักการ และยอมสละชีวิตเพื่อความรักได้ มีลักษณะเป็นตัวละครตัวกลม เพราะมีการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ต้นเรื่องสู่ปลายเรื่อง กล่าวคือ ในตอนเปิดเรื่องทศพลเป็นนักศึกษาโบราณคดีที่มาขุดค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์จนได้พบรัก
กับคาแก้วจนได้แต่งงานและครอบครัวได้เผชิญปัญหาอุปสรรคในการดาเนินชีวิตและต้องประสบกับความจริงที่ว่าคาแก้วซึ่ง
เป็นเมียของตนได้เป็นร่างของเจ้าแม่นาคี ซึ่งไม่สามารถจะอยู่ร่วมชีวิตกับตนได้ บาปกรรมที่เจ้าแม่นาคีไม่อาจเป็นมนุษย์ได้กับ
ความรักที่ทศพลมีต่อเธอทาให้ทศพลต้องบวชเป็นพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้าแม่นาคีพ้นจากบาปกรรมและหวังว่าจะได้เกิดมา
เป็นคู่ครองของตนในชาติต่อไป ตัวละครทศพลทั้งใน นวนิยายและบทละครโทรทัศน์ มีลักษณะนิสัยและความเป็นไปที่
เหมือนกัน
ลาเจียก เป็นนางร้ายในเรื่อง มีรูปร่างผิวขาวอวบ ทรวดทรงองค์เอว เย้ายวน นิสัย ขี้อิจฉาคาแก้ว ชอบกลั่นแกล้ง ซึ่ง
เป็นตัวละครตัวแบนที่มีลักษณะนิสัยแบบเดียวตลอดทั้งเรื่อง ลาเจียกพยายามทาทุกวิธีทางเพื่อจะเอาชนะคาแก้ว และท้าทาย
เจ้าแม่นาคี ด้วยการแย่งทศพลสามีของคาแก้ว มาเป็นสามีตนเอง ด้วยการทาเสน่ห์คุณไสย
ลักษณะอุปนิสัยและพฤติกรรมของลาเจียก ในนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์มีความสอดคล้องกัน แต่ในตอนปิดเรื่อง
ของบทละครโทรทัศน์ ลาเจียกไม่ตายด้วยน้ามือของเจ้าแม่นาคี เพราะในอดีตชาติลาเจียกไม่ได้มุ่งทาร้ายเจ้าแม่นาคี
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๑.๓ ฉากและบรรยากาศ
การเปรียบเทียบฉากและบรรยากาศ นวนิยายและบทละครโทรทัศน์เรือ่ งนาคีมีความคล้ายคลึงกัน บทละครโทรทัศน์
มีความพยายามที่จะเลือกใช้ฉากและบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับบทบรรยายในนวนิยาย โดยที่ฉากในบทละครโทรทัศน์ก็ได้รับ มี
การปรับเพื่อให้เข้ากับสถานที่จริง อีกทั้งปรับให้เข้ากับบทบาทของตัวละครที่โดดเด่นในฉากนั้นๆ
๑.๔ การใช้ภาษา
ภาษาที่ใช้ ในนวนิยาย ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาปาก และเป็นภาษากลาง(ภาษาไทยมาตรฐาน) เพื่อที่จะทาให้ผู้อ่าน
เข้าใจง่าย แต่ในบทละครโทรทัศน์ได้ดัดแปลงถ้อยคาไปบ้างเพื่อให้เหมาะสมในการพูดบทของนักแสดง ในการแสดงจริงที่
ออกอากาศให้รับชม การสนทนาเกือบหมดจะใช้ภาษาอีสานทั้งสิ้น เพื่อผู้ชมที่รับชมบทโทรทัศน์จะเข้าใจง่าย เพิ่มอรรถรสใน
การรับชม แต่ก็ยังคงเค้าโครงของบทสนทนาของในนวนิยายได้คงเดิม
๒. อนุภาคในนวนิยายเรื่องนาคี
นวนิยายเรื่อง “นาคี” โดดเด่นเรื่องอนุภาคที่มีความมหัศจรรย์ ของสิ่งวิเศษ จึงทาให้มีความน่าสนใจอย่างมาก โดย
จะวิเคราะห์ หาอนุภาคในนวนิยายเรื่อง “นาคี” แบ่งได้เป็น ๓ ประเภทดังนี้
๑. อนุภาคบุคคล ได้แก่ ตัวละครที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษอาจเป็น คน สัตว์ อมนุษย์
๒. อนุภาควัตถุสิ่งของ ได้แก่ วัตถุสิ่งของที่มีลักษณะพิเศษหรือแปลกผิดธรรมดา
๓. อนุภาคสถานที่ เหตุการณ์หรือพฤติกรรม ได้แก่ เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะพิเศษ
อนุภาคบุคคล
อนุภาคบุคคลที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนาคี ได้แก่ นาคี เลื่อมประภัสกับฉัตรสุดา และวัชรปราการ
๑. นาคี สาหรับตัวละครแรกที่จะกล่าวถึงคือ นาคี ซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่อง เหตุการณ์ต อนหนึ่งในนวนิยาย
กล่าวถึง เมืองมรุกขนครในสมัยพระเจ้านิรุทธราช ชาวบ้านจับปลาไหลเผือกตัวใหญ่ยาวเจ็ดวาได้ในสระจึงนามาถวาย แต่ท่าน
โหราจารย์กราบทูลว่า ปลาไหลเผือกใหญ่ยาวถึงขนาดนี้และมีหงอน ไม่ใช่สัตว์ธรรมดา องค์นิรุทธราชหรือบุญส่งในชาติก่อน
ไม่เชื่อเรื่องที่บอกมา จอมราชาหันไปถามเหล่าเสนาอามาตย์ พวกนั้นล้วนเป็นบุคคลที่เกิดในยุคปัจจุบันทั้งสิ้น เช่น ขุนวังเป็น
หมออ่วม บริวารคือ นายกอ กานันแย้ม เชษฐ์ เคน และใครอีกหลายคนที่ถูกเจ้าแม่นาคีกัดตายในวันสุริยคราส สนมสองคน
ของพระเจ้านิรุทธราชได้แก่พิมพ์พรกับลาเจียก พระเจ้านิรุทธราชสั่งเป็นการด่วนให้นาปลาไหลเผือกไปฆ่าแล้วแจกจ่ายให้คน
ในวังและแจกจ่ายชาวบ้านให้ทั่ว ตกค่าคืนนั้น มีลมพัดแรง เจ้าแม่นาคีสาแดงฤทธิ์ บัลดาลฝนตกกระหน่า แผ่นดินไหว น้าท่วม
เมืองมรุกขนครพังทลาย ทุกสิ่งทุกอย่างจมลงไปอยู่ใต้พื้นพสุธา หลังจากเหตุการณ์นี้นาคีได้ส ร้างกรรมหนัก เพราะจิตอาฆาต
พยาบาทรุนแรง ฟ้าดินจึงสาปให้ร่างกลายเป็นหิน ครึ่งหนึ่งเป็นคนแสดงถึงความดี ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นงูแสดงถึงความชั่วร้าย
กาลเวลาผ่านไปสตรีผตู้ ้องวิบากกรรมเกิดเป็นงูขาวจาศีลที่โขงเจียม ถูกจับนามาขาย เมียของเคนเจ็บท้องคลอดลูกก่อนกาหนด
เธอสงสารคาปองจับใจในวินาทีเดียวกับทารกสิ้นชีวิต เจ้าแม่นาคีกลั้นใจแทรกวิญญาณเข้าร่างเด็ก ก็เท่ากับเธอเกิดใหม่อีกชาติ
ด้วยร่างของมนุษย์ นาคีจึงมีสามร่างด้วยกัน คือ ร่างที่หนึ่งเป็นร่างของหญิงสาวชาวบ้านธรรมดา ร่างที่สองเป็นร่างงูเผือกมี
หงอน และร่างที่สามเป็นแม่เทพธิดาไพร
ร่างหญิงสาวชาวบ้าน คาแก้วเป็นลูกสาวคนเดียวของนางคาปองกับไอ้เคน เธอเฝ้าเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม หลังจาก
ไอ้เ คนตายเธอก็ไ ม่คิ ดที่ จะมี สามีใหม่ เพราะเกรงว่ าพ่ อเลี้ ยงจะรั งแกเลือดเนื้ อเชื้ อไขของตน คาปองพาค าแก้วย้ ายจาก
โขงเจียมไปอยู่ที่ดอนไม้ป่า จั งหวัดบุรีรัมย์ คาแก้วแตกต่างจากเด็กหญิงทั่วไป คือ บางครั้งชอบเดินเที่ยวป่าคนเดียวหรือไม่ก็
แอบคิดอะไรคนเดียว และที่สาคัญเธอเป็นเด็กที่ไม่กลัวงูเพราะคิดว่างูนั้นเป็นเพื่อนของเธอ ดังเหตุการณ์ตอนหนึ่งกล่าวว่า
คาปองตกใจเมื่อเห็นคาแก้วนั่งห้อยเท้าที่บันไดหินด้านข้างมีงูเห่าตัวเท่าแขนชูคอแผ่แม่เบี้ย ส่ายหัวจะฉกคาแก้ว แต่เธอนั่งสงบ
ไม่มีอาการกลัวงูตัวนั้นสักนิด ช่างน่าประหลาดใจงูที่จะฉกเธอกลับเลื้อยหายไปในพงหญ้า (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๑๑)
ร่างงูเผือกมีหงอน จะปรากฏตัวขึ้นเมื่อเธอโกรธดั่งเหตุการณ์ตอนหนึ่งคือ ทศพลและคาปองถูกกานันแย้มและ
ลูกสมุนจับมาเป็นเชลย ถูกคุมตัวไปยังปราสาทร้าง กานันแย้ม สั่งบริวารปักเสาไม้ ตรงกับประตูด้านหน้า ไม่ห่างจากปาก
อุโมงค์ คาปองและทศพลถูกมัดติดกับเสา กานันแย้มคิดวิธีที่จะทรมานให้ตายช้าๆโดยการสุมไฟที่โคนเสา ทั้งทศพลและคาปอง
ต่างสาลักควัน เปลวเพลิงเริ่มแตกปะทุ ลูกไฟผสมควันลอยขึ้นสูง ทศพลเหงื่อออกท่วมตัว ส่วนคาปองกรีดร้องจนเงียบเสียงไป
ทาให้เจ้าแม่นาคีโกรธมากที่ทาร้ายคนที่เธอรักถึงสองคน และกลายร่างเป็นนาคี มีขนาดลาตัวเทียบเท่าต้นตาล พันรอบ
ปราสาทหิน มีเกล็ ดสีขาวประกายรุ้ง และมีหงอนลายกนกสีชมพู มีดวงตาที่แดงก่าเต็มไปด้วยความโกรธเหมือนจะพ่นไฟ
ออกมา (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๕๕๖)
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ร่างแม่เทพธิดาไพร คาแก้วได้ลงไปที่อุโมงค์ถ้าเทวาลัย บริเวณปากถ้าสว่าง แต่มองไกลออกไปพบกับความมืดอันน่า
กลัว คาแก้วไม่กลัวที่จะเดินเข้าไป จึงเดินผ่าความมืดเพื่อลงไปภายในถ้า แผ่นดินเกิดเลื่อนออกจากกันมีแสงสีทองส่องออกมา
จากห้องเนรมิตประตูลับเลื่อนเปิด วินาทีนั้นคาแก้วกลายร่างเป็นแม่เทพธิดาสวมชุดแพรเยื่อไม้บนหัวมีมงกุฎรูปงูประดับอยู่ที่
เรือนผม (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๔๐๖)
๒. เลื่อมประภัสกับฉัตรสุดา เป็นตัวละครผู้ช่วยของนาคีในฐานะบริวาร เหตุการณ์ตอนหนึ่งกล่าวว่า คณะกานัน
แย้มได้บุกป่าโปร่ง แต่เหมือนว่าจะหลงทาง ทุกคนแลไปเห็นปราสาทขนาดเล็กที่ปรักหักพัง แต่ งช่างน่าแปลก กาแพงศิลาแลง
อิฐปูนเชื่อมกับหินเหมือนว่าจะเป็นสีเขียวเลื่อมไปหมด หมอไสยศาสตร์ จึงร่ายมนต์ ในทันใดนั้นทุกคนก็ประจักษ์ว่ามันคื อภาพ
ลวงตา ต่อมาได้ยินเสียงสาวๆเล่นน้าที่ ลาธาร พวกเธอสวยเหมือนกินรีลงเล่นน้า กานันแย้มผู้นาตาบลจึงสั่งให้ลูกสมุนลงไปจับ
ตัวพวกเธอไว้ สมุนของกานันแย้มได้จับเลื่อมประภัสกับฉัตรสุดา เด็กสาวทั้งสองเพ่งมองด้วยความโกรธ และค่อย ๆ กลายร่าง
เป็นงู ผิวหน้าหยาบกร้านเป็นสีเขียว มีตกสะเก็ด หงอนโผล่ออกมา พร้อมกับรัดร่างสมุนของกานันแย้มจมใต้ลาธาร จนสิ้นลม
หายใจ (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๒๙๕)
๓. วัชรปราการ เป็นสมุนของเจ้าแม่นาคีที่คอยช่วยเหลือในเหตุการณ์คับขัน เช่นตอนที่เจ้าแม่นาคีปรารถนาที่จะ
เป็นมนุษย์ถาวรเพราะไม่ต้องการกลับมาเป็นงูอีก นาคีจึงต้องจาศีลอยู่ในถ้าเนรมิตเป็นเวลาหนึ่งร้อยวัน หากออกจากถ้าก่อน
หนึ่งร้อยวันร่างก็จะกลายเป็นงูตลอดไป ขณะเดียวกันที่ผนังถ้าเกิดภาพนิมิต พวกกานันแย้มพร้อมลูกสมุนอยู่กันรอบเทวาลัย
จึงมีคาสั่งให้วัชรปราการออกไปบอกทศพลกับคาปองให้รีบหนีไปเมื่อประตูลับถู กเปิดออก วัชรปราการในร่างหนุ่มวัยสามสิบ
เดินเข้ามา สวมชุดสีชมพูคล้ายเครื่องทรงกษัตริย์ จุดเด่นบนใบหน้าคือมีคางสีแดงแหลมและงอนเหมือนคางแพะ เพื่อไปปฏิบัติ
หน้าที่ตามคาสั่งจากเจ้าแม่นาคีให้ไปดูแลทศพลและคาปองที่เรือนเพราะสังหรณ์ว่าพวกกานันแย้มจะจับตัวไปเป็นเชลย
(ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๕๓๔-๕๓๕)
จะเห็นได้ว่าอนุภาคบุคคลทั้งสี่ตัวละครนี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นนาคที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ นาคีเป็นตัว
ละครเอกที่มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นงูเผือกที่มีอานาจฤทธิ์มหาศาลและสามารถฆ่ามนุษย์นับร้อยนับพัน ส่วนตัวละครผู้ช่วยทั้ง
สามเป็นอนุภาคบุคคลที่ทาหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าแม่นาคีและทาให้เรื่องราวดาเนินต่อไปได้อย่างน่าติดตาม
อนุภาคสิ่งของ
๑. แหวนหลวงปู่มั่น เป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติพิเศษกล่าวคือ แหวนทองเหลืองลงอักขระปลุกเสก ซึ่งหลวงปู่ที่
อาเภอวารินชาราบมอบให้ลาเจียก ถ้าพกติดตัวหรือสวมไว้ตลอดอสรพิษจะไม่สามารถทาอะไรได้ เพราะ หลวงปู่ท่านว่า
ป้องกันอสรพิษได้ทุกชนิด คุณวิเศษของแหวนหลวงปู่มั่นปรากฏในหลายตอน เช่นตอนที่หมออ่วมจะทาพิธีตามคัมภีร์ไสยเวท
โบราณถือว่า ไฟจากดวงอาทิตย์เป็นไฟที่บริสุทธิ์และทรงพลัง เมื่อเผาอะไรก็วอดวายทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ชาวฮินดูบางกลุ่มจึงบูชา
พระอาทิตย์ (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๑๔๓)
๒. ว่านพญาลิ้นงู เป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติพิเศษกล่าวคือ เป็นว่านที่หมออ่วมขุดมาจากป่าโดยว่านนี้มีสรรพคุณ
แก้พิษงู ตะขาบถ้าปลูกในบ้านงูจะไม่กล้าเลื้อยเข้ามา หมออ่วมจึงให้ นายกอพกว่านติดตัวไว้เพราะเชื่อว่าสามารถป้องกันงูได้
ทุกชนิด หมออ่วมพยายามพิสูจน์ว่าคาแก้วเป็นนาคีจริงหรือไม่ จึงใช้ว่านนี้เป็นเครื่องทดสอบ เพราะเมื่อนาคีเข้าใกล้กับว่าน
พญาลิ้นงูจะทาให้ร้อนรุ่มไปทั้งตัวและ ถ้าอยู่ใกล้เป็นเวลานานก็จะกลายร่างเป็นงูเผือกมีหงอนทันที อย่างเช่นเหตุการณ์ว่ าน
พญาลิ้นงูที่หมออ่วมนามาขุดฝั่งไว้ใต้ถุนบ้านของคาแก้วเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคาแก้วคือเจ้าแม่นาคีหรือไม่และเมื่อคาแก้วได้ขึ้นบ้าน
และเข้าไปในห้องจึงทาให้มีอาการ เร่าร้อน หงุดหงิด โมโห ซึ่งเกิดจากฤทธิ์ของว่านพญาลิ้นงู (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๓๒๐)
๓. ดาบเหล็กไหล เป็นอาวุธของเสือเดี่ยวที่เชื่อว่าสามารถใช้ปราบเจ้าแม่นาคีได้ เหตุการณ์ตอนหนึ่งได้กล่าวว่า เสือ
เดี่ยวซึ่งถูกบริวารงูของเจ้าแม่นาคีรุมกัดตาย มาเข้าฝันนายกอเพื่อบอกว่าดาบเหล็กไหลสามารถปราบเจ้าแม่นาคีได้ และดาบ
นั้นอยู่ที่แม่มาซึ่งเป็นภรรยาของเสือเดี่ยวจึง สั่งให้นายกอมาขอยืม ภรรยาเสือเดี่ยวตอบตกลงเดินขึ้นเรือนแล้วกลับมาพร้อมกับ
อาวุธศักดิ์สิทธ์มามอบให้กับนายกอ นายกอต้องการจะทดลองฤทธิ์ของดาบเหล็กไหลจึงดึงดาบออกจากฝักเห็นเนื้อเหล็กเป็นสี
เขียวปีกแมลงทับจึงตั้งจิตอธิษฐานให้ดาบเหล็กไหลสาแดงฤทธิ์ นายกอลงนั่งพร้อมชักดาบออกจากฝักเมื่อเนื้อดาบเหล็กไหล
ต้องแสงแดดเกิดประกายวูบวาบ นายกอพนมมือเหนือศีรษะอธิษฐาน ถ้าดาบเล่มนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงขอจงแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็น
ด้วยเถิด หลังจากนั้นนากอก็ฟันดาบเข้าไปที่สายรุ้ง อานุภาพของดาบเหล็กไหลตัดสายรุ้งขาดเป็นสองท่อน (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙:
๓๑๐)
๔. กิ่งต้นขนครุฑ ใบมีลักษณะยาวรีเป็นจักรๆ เป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติพิเศษกล่าว คือ เมื่อนามาบดผสมอาหารให้
คาแก้วกินในวันดับมีความรุนแรงเท่ากับยาพิษ คาแก้วจะตายแล้วกลายร่างเป็นงูเผือกหัวหงอนทันที โดยหมออ่วมได้ขโมยของ
วิเศษนี้มาจากหลวงปู่ เนื่องจากพญานาคกลัวพญาครุฑ ซึ่งเหตุการณ์หนึ่งในเรื่องศัตรูเจ้าแม่นาคีเคยใช้หินศิลารูปนารายณ์ทรง
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ครุฑปราบเจ้าแม่นาคีเกือบสาเร็จ กิ่งต้นขนครุฑจึงมีอานาจที่นาคีเกรงกลัวศัตรูจึงคิดหาวิธีพิสูจน์ว่า คาแก้วเป็นนาคีจริง
หรือไม่โดยใช้วิธีหั่นกิ่งต้นขนครุฑออกเป็นแว่นๆ บดผสมกับอาหารให้คาแก้วกินในวันดับฤทธิ์ของกิ่งต้นขนครุฑจะมีความ
ร้ายแรงเท่ากับกินยาพิษคาแก้วก็จะตายแล้วกลายร่างเป็นงู แต่วิธีนี้ก็ไม่สาเร็จ เนื่องจากคาแก้วรับรู้ได้ว่าศัตรูกาลังจะหาวิธีทา
ร้ายตนอยู่คาแก้วจึงไม่หลงกล (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๔๖๘-๔๖๙)
๕. หินศิลาพญาครุฑ เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ หินฝีมือของคนสมัยขอม อายุไม่ต่ากว่าพันปี ในตานานก็ระบุไว้
ว่าพญาครุฑชนะพญานาคตลอดกาล เป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติพิเศษกล่าวคือเมื่อนาคีอยู่ใกล้หินศิลาพญาครุฑนี้จะเกิดความรุ่ม
ร้อนไปทั้งตัว ดังที่กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า ศัตรูของเจ้าแม่นาคีได้วางแผนลวงคาแก้วให้เดินเข้ามาในวงสายสิญจน์แต่คาแก้วรูโ้ ดย
สัญชาตญาณว่าด้ายนั้นผูกโยงกับศิลาพญาครุฑเธอจึงรีบถอยห่างออกมา เมื่อพ้นอานาจพลังของศิลาพญาครุฑความรุ่มร้อนก็
หายไปทันที (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๓๒๙)
๖. หงอนพญานาค เป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติพิเศษกล่าวคือ เมื่อนามาสัมผัสที่หน้าผากของนาคี ก็จะกลายร่างเป็นงู
เผือก ของวิเศษนี้ทศพลได้มาจากรูปปั้นนาคีซึ่งขุดพบที่ตาบลหนองไทร ลักษณะของรูปปั้นเป็นศิลาขาวอมชมพูรูปหญิงสาว
เปลือยท่านอนบิดตัวช่วงล่างตั้งแต่สะโพกลงไปเป็นหางงูและส่วนบนหน้าผากที่จรดกับศีรษะมีหงอนซึ่งทศพลเก็บหงอน
พญานาคที่หลุดจากเทวรูปนี้ไว้ในกระเป๋าเสื้อ ขณะที่เดินทางเข้ามายังหมู่บ้านดอนไม้ป่า คุณวิเศษของหงอนพญานาคคือ
สามารถพิสูจน์ว่าใครเป็นนาคีได้ดังเหตุการณ์ที่ทศพลต้องการจะพิสูจน์ว่าคาแก้วเป็นนาคีจริงหรือไม่ เมื่อทศพลได้หยิบหงอน
ออกจากกระเป๋าเสื้อ เพื่อต้องการพิสูจน์ว่าคาแก้ว เป็นงูตามที่ชาวบ้านลือกันหรือไม่ ทศพลจึงตัดสินใจสัมผัสหงอนสีขาวอม
ชมพูไปที่หน้าผากของเธอ ช่างเป็นเรื่องที่ประหลาดหงอนติดหน้าผากเธอแน่นเหมือนมีแม่เหล็กมาดูดไว้ และร่างกายของคา
แก้วเริ่มกลายเป็นงู (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๖๒๘)
๗. ผลไม้ทิพย์ ในรุ่งเช้า คาปองตื่นขึ้นในปราสาทหิน เธอลุกไปล้างหน้า แล้วได้พบฉัตรสุดา และเลื่อมประภัส
ตลอดเวลาที่เธอพักที่เทวาลัยร้างหญิงสาวคู่นี้มักจะมาเยี่ยมเธอเสมอ โดยถือถาดไม้ไผ่บรรจุผลไม้สีสันแปลกหอมไม่เคยเห็นมา
ก่อน เธอส่งผลไม้ให้คาปองกิน รสชาติมันคล้ายกับมะพลับแต่กินแล้วอิ่มตลอดวันราวกับเป็นผลไม้วิเศษ (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙:
๓๔๘)
อนุภาคสถานที่ เหตุการณ์หรือพฤติกรรม
๑.เมืองเนรมิต เป็นเมืองบาดาลภายในปราสาทร้าง เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่อยู่ของนาคีกับเหล่าบรรดาสมุน
บริวาร เหตุการณ์ตอนหนึ่งในนวนิยายกล่าวว่า คาแก้วเดินไปที่ปราสาทผ่านชายป่าได้ พบกับอสรพิษหลายตัวเลื้อยเพ่นพ่าน
อสรพิษไม่กลัวคาแก้วและคาแก้วก็ไม่กลัวมัน ก่อนลงไปในถ้าคาแก้วสั่งงูให้ดูต้นทางอย่าให้มนุษย์เข้ามาในเขตปราสาทหิน
เมื่อคาแก้วได้ลงไปที่อุโมงค์ถ้าเทวาลัย บริเวณปากถ้าสว่าง แต่มองไกลออกไปพบกับความมืดอันน่ากลัวคาแก้วไม่กลัวที่จะเดิน
เข้าไป จึงเดินผ่าความมืดเพื่อลงไปภายในถ้าเข้าสู่เมืองเนรมิต(ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๔๐๖)
๒. ตาบลนาคหนี ตาบลนาคหนีเป็นตาบลที่ห่างจากดอนไม้ป่าประมาณสี่สิบกิโล ตาบลนาคหนีเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
เพราะสามารถทาให้พญานาคทุกตัวที่เข้ามาในเขตตาบลนี้หมดแรงไร้ซึ่งพลั งอานาจวิเศษ สิ้นฤทธิ์และอ่อนแรง โดยปรากฏใน
ตอนลาเจียกได้ลาทศพลไปอยู่ที่ตาบลนาคหนี และทศพลก็ตามลาเจียกไปอยู่ เมื่อคาแก้วรู้จึงได้ตามไปเพื่อที่จะพาทศพลกลับ
ดอนไม้ป่า แต่เธอก็ต้องโดนลาเจียกเล่นงานอย่างหนัก และไม่สามารถตอบโต้ได้ (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๓๒๓)
๓. เหตุการณ์กาเนิดนาคี เป็นเหตุการณ์สาคัญในตอนเปิดเรื่อง นายเคนสามีของนางคาปองได้ไปจับงูขาวตัวใหญ่
เท่าแขน ยาวประมาณวาเศษ หัวของมันมีหงอนเหมือนพญานาค อันเป็นสัญลักษณ์ของนาคี นายเคนได้นามาขายให้ บุญส่ง
ชาวกรุงเทพ และ มร.จอห์น วินสัน ฝรั่งชาติอังกฤษ แต่ไม่ทันไร เกิดพายุพัด ฟ้ามืดครึ้ม ต้นไม้ใหญ่น้อยเอนไปมาความรุนแรง
เพิ่มขึ้นทุกขณะนายกอหนีออกไปได้วิ่งฝ่าพายุล้มลุกคลุกคลาน และเขารอดชีวิต บุญส่งถูกไม้ทับขาข้างหนึ่งแหลกเหลวทาให้
เขาพิการขาไปหนึ่งข้าง หนุ่มเคนถูกกระท่อมทับตายคาที่ ส่วนจอห์น วินสัน พยายามจะวิ่งหนี แต่ถูกงู เผือกยักษ์เลื้อยมา ฉก
เข้าที่ท้อง เขาล้มลงแล้วขาดใจทันที (ตรี อภิรุม. ๒๕๕๙: ๑๓)
จากการศึกษาค้นคว้านวนิยาย เรื่อง นาคี ในส่วนของอนุภาคแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ อนุภาคบุคคล อนุภาค
วัตถุสิ่งของ และอนุภาคสถานที่เหตุการณ์หรือพฤติกรรม อนุภาคบุคคลในเรื่องนี้ พบตัวละคร ๔ ตัว คือ นาคีซึ่งเป็นตัวละคร
เอกของเรื่อง เลื่อมประภัส ฉัตรสุดา และวัชรปราการ ซึ่งเป็นตัวละครผู้ช่วย และตัวละครทั้งหมดนี้สามารถกลายร่างเป็นงูและ
มนุษย์ได้ ส่วนอนุภาควัตถุสิ่งของได้แก่ แหวนหลวงปู่มั่น ว่านพญาลิ้นงู ดาบเหล็กไหล กิ่งต้นขนครุฑ หินศิลาพญาครุฑ หงอน
พญานาค และผลไม้ทิพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในตอนต่างๆ สังเกตได้ว่าอนุภาควัตถุสิ่งของที่เป็นปฏิปักษ์กับเจ้าแม่นาคี คือเป็นวัตถุที่
มีฤทธิ์ทาลายล้างอานาจเร้นลับของเจ้าแม่นาคี และประการสุดท้ายอนุภาคสถานที่ เหตุการณ์หรือพฤติกรรม เช่น เมืองเนรมิต
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ปราสาทร้าง ตาบลนาคหนี เหตุการณ์ตอนกาเนิดคาแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่เร้นลับของเจ้าแม่นาคีและเป็นเหตุการณ์พฤติกรรมที่
แสดงถึงอานาจเหนือธรรมชาติเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ภูมิหลังของความเจ็บแค้นอันเป็นปมปัญหาสาคัญของเรื่อง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
นวนิยายเรื่องนาคี บทประพันธ์ของตรี อภิรุม เป็นบทประพันธ์ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านเอกภาพ สัมพันธภาพและ
สารัตถภาพ เมื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น ได้แก่ การแปรรูปวรรณกรรม และอนุภาค ผู้อ่านจะได้รับทั้งในมิติด้านความรัก และ
ความเร้นลับ ของชายหนุ่มหญิงสาวที่ชื่อว่า ทศพลและคาแก้ว
จากการที่ได้วิเคราะห์นวนิยายเรื่อง “นาคี” ในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างบทนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์นี้
ทาให้รู้ถึงการนานวนิยายมาสร้างเป็นบทละครโทรทัศน์แล้วนั้น มีความเหมือน ความแตกต่างอย่างไร สิ่งไหนยังคงไว้ และสิ่ง
ไหนมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ซึ่งทาให้เห็นกลวิธีในการนาเสนอของละครในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ออกมา แบ่งได้เป็น ๔
ประการดังนี้ ประการแรก เปรียบเทียบในประเด็นของโครงเรื่อง คือ การเปิดเรื่อง ดาเนินเรื่อง และปิดเรื่อง จากการวิเคราะห์
ทาให้เห็นว่าโครงเรื่องของบทนวนิยายกับบทละครโทรทัศน์ ยังคงโครงเรื่องที่แท้จริงไว้ แต่บทละครได้มีการเปลี่ยนแปลงของ
ลาดับเหตุการณ์ และสถานที่เพื่อความเหมาะสมของการทาบทละคร ประการที่สอง ตัวละคร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสถานะบาง
ประการ และเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของตัวละครไปบ้าง แต่ยังคงชื่อตัวละคร ลักษณะและพฤติกรรมไว้คงเดิม ประการที่
สาม ฉากและบรรยากาศ ซึ่งมีความจาเป็นมากที่จะสร้างให้งานสมบูรณ์รับรู้อารมณ์สถานการณ์ได้ ซึ่งบทละครโทรทัศน์ยังคง
ความหมายและลักษณะของฉากและบรรยากาศไว้เหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยนในเรื่องของชื่อสถานที่เล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานที่จริง และประการสุดท้าย ภาษา ซึ่งการใช้ภาษาของตัวละครในบทนวนิยายจะใช้ภาษาที่เป็นภาษากลางในงานเขียน
มีภาษาที่เป็นทางการ และภาษาปาก โดยบทละครโทรทัศน์ ยังคงโครงสร้างของบทสนทนาและคาพูดในบางตอนไว้คงเดิม ซึ่ง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในการแสดงที่ออกอากาศทางโทรทัศน์นั้ น จะใช้ภาษาอีสานเกือบทั้งเรื่อง เนื่องจากตัวละครหลักใน
เรื่องเป็นชาวอีสาน การใช้ภาษาอีสานที่เข้าใจง่ายต่อการรับชม จึงทาให้เห็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
อรรถรสในการรับชมและรับรู้ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง
ความสนุกสนานและสีสันที่น่าตื่นตาตื่นใจ เกิดขึ้นเพราะองค์ประกอบของอนุภาคสิ่งวิเศษ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
คือ อนุภาคบุคคล อนุภาควัตถุสิ่งของ และอนุภาคสถานที่เหตุการณ์หรือพฤติกรรม อนุภาคบุคคลในเรื่องนี้มีเพียงอนุภาคเดียว
คือนาคีซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องและ มีการกลายร่างได้ถึงสามร่างคือ คาแก้ว แม่เทพธิดาไพร และงูเผือก ส่วนอนุภาคของ
วัตถุสิ่งของได้แก่ แหวนหลวงปู่มั่น ว่านพญาลิ้นงู ดาบเหล็กไหล กิ่งต้นขนครุฑ หินศิลาพญาครุฑ หงอนพญานาค และผลไม้
ทิพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในตอนต่างๆ สังเกตได้ว่าอนุภาควัตถุสิ่งของที่เป็นปฏิปักษ์และทาลายล้างอานาจเร้นลับของเจ้าแม่นาคีและ
ประการสุดท้ายอนุภาคสถานที่ เหตุการณ์หรือพฤติกรรม เช่น เมืองเนรมิต ปราสาทร้าง ตอนกาเนิดคาแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่เร้น
ลับของเจ้าแม่นาคีและเป็นเหตุการณ์พฤติกรรมที่แสดงถึงอานาจเหนือธรรมชาติและภูมิหลั งของความเจ็บแค้นอันเป็นปม
ปัญหาสาคัญของเรื่อง
ข้อเสนอแนะ
วรรณกรรมเรื่อง “นาคี” ในรูปแบบวรรณกรรมและบทละครโทรทัศน์สามารถนาไปศึกษาด้วยทฤษฎี แนวคิด และ
วิธีวิจารณ์ทางวรรณกรรมในมิติอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้วรรณกรรมเรื่องนี้ต่อไป อีกทั้ง แนวการวิเคราะห์วรรณกรรมใน
ประเด็นการแปรรูป อนุภาค และอัตลักษณ์สามารถนาไปใช้ศึกษาวรรณกรรมเรื่องอื่นได้อีกมาก นอกจากนี้วรรณกรรมของตรี
อภิรุม หรือ เทพ ชุมสาย ณ อยุธยา เรื่องอื่น ๆ เช่น แก้วขนเหล็ก จอมเมฆินทร์ ทายาทอสูร อนิลทิตา และเทพบุตรสุดเวหา
ยังเป็นวรรณกรรมที่สามารถนามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อความงอกงามในวงวรรณกรรมไทยสืบไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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รูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชน
ในพืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
THE MODEL OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING FOR SURETY LAW 21ST YEAR 2558 OF
PEOPLE IN MUANGE DISTRICT PHITSANULOK PROVINCE
ชาตรี จาลองกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก
corresponding author e-mail : chatri_lawyer@hotmail.co.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปี 2558 และเพื่อเสนอแนว
ทางการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้าประกันของประชาชนในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
สารวจโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายค้าประกัน และแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้าประกันกับประชาชนพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก จานวน 375 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบแบบทดสอบผิด คิดเป็นร้อยละ 55.9 และตอบ
ถูก คิดเป็นร้อยละ 44.1 สาเหตุปัญหาสาคัญที่ทาให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจกฎหมายการค้าประกันไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
คือ การสื่อสารในเรื่องกฎหมายยังไม่ทั่วถึง ไม่เปิดกว้าง และขาดความชัดเจนในการสื่อสาร และกลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการรับรู้กฎหมายการค้าประกัน คือ การสื่อสารกฎหมายออนไลน์ในรูปแบบการ์ ตูน หรือสติ๊กเกอร์บนเฟสบุ๊ค
และไลน์ รวมทั้งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายความรู้กฎหมายให้ประชาชนในเขตเมืองและชนบทได้รับทราบ
ค้าส้าคัญ : กฎหมายค้าประกัน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Abstract
This research aims to study knowledge and understanding for a surety law 21st year 2558 of people
in muange district phitsanulok province and offer model and ways for creation knowledge and understanding
for the surety law of people in muange district phitsanulok province. This research was a survey research
using a quiz test about understanding for the surety law and using questionnaire study the problems and
needs in the realization of the surety law with the population in muange district phitsanulok province by
using convenience sampling amount 375 samples. This research found that in the overview, the most
samples is answered incorrectly 55.9% and correctly 44.1%. The important problems that the people
have the knowledge and understanding about the surety law is not accurate because the communication in
the law is not through and lack of clarity, talking was wrong by mouth to mouth and lack of law training
from government agencies. The samples offer guidelines for solving with understanding surety law is not
accurate includes 1) online law communications in the form of cartoon or sticker to share on Facebook and
Line and 2) providing government agencies is to accelerate the dissemination of law knowledge to people in
urban and rural areas.
Keywords : surety law muange district phitsanulok province
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บทน้า
การค้าประกัน คือการที่ใครคนหนึ่งทาสัญญากั บเจ้าหนี้ว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ ผู้ค้าประกันจะชาระหนี้นั้นแทน เมื่อ
ลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ เจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องให้ผู้ค้าประกันรับผิดได้ ซึ่งการที่จะฟ้องให้ผู้ค้าประกันรับผิดตามสัญ ญาค้า
ประกันได้นั้น จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้าประกันเป็นสาคัญมิใช่ตกลงกันด้วยปากเปล่า และในเอกสารนั้นต้องมี
ข้อความอันเป็นสาระสาคัญว่า ถ้าลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ผู้ค้าประกันจะชาระหนี้แทน มิฉะนั้นอาจฟ้องผู้ค้าประกันไม่ได้ ในปัจจุบันได้
มีการออกกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงแก้ไขจากฉบับที่ 20 ปีพ.ศ. 2557 โดยกฎหมายค้าประกันฉบับ
ใหม่นี้ มีผลทาให้ผู้ค้าประกันได้รับการคุ้มครองสิทธิและความเป็นธรรมมากขึ้น และเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องกฎหมายการค้าประกัน คือ การ
แก้ไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องการค้าประกันและจานองเพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การประกอบ
ธุรกิจในปัจจุบัน สมควรกาหนดให้ผู้ค้าประกันที่เป็นนิติบุคคลสามารถผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้ รวมทั้งสามารถทา
ข้อตกลงล่วงหน้ายินยอมให้มีการผ่อนเวลาได้ หากเป็นสถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพค้าประกันเพื่อสินจ้างเป็นปกติธุระ (ราช
กิจจานุเบกษา, 2558)
การทาผิดกฎหมาย หรือปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนด้วยกันเอง หรือประชาชนกับ
ข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามเป็นข่าวฟ้องร้องกันไม่เว้นแต่ละวันนั้น มีสาเหตุมาจากความไม่รู้กฎมายทั้งสิ้น และเมื่อ
กระทาความผิดแล้วจะกล่าวอ้างแก้ตัวว่าที่กระทาลงไปนั้นเป็นเพราะไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้คนหลุดพ้นจากความรับผิดก็ไม่ได้
ถึงแม้ว่าจะไม่รู้กฎหมาย จริงๆ ก็ตาม เนื่องจากในทางกฎหมายมีหลักเกณฑ์สาคัญประการหนึ่งว่า “ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อ
แก้ตัว” อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่หากไม่ยอมรับฟังความไม่รู้กฎหมายแล้ว ก็อาจจะเป็นการไม่ยุติธรรมจนเกินไป มาตรา 64 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา จึงยอมให้มีการแก้ตัวได้บ้าง เช่น คนต่างด้าวเพิ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ ผู้ที่อยู่ห่างไกลมากไม่สามารถ
ทราบถึงกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ เมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิดและพฤติการณ์แล้ว ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐาน
และเมื่อมีการแสดงพยานหลักฐานแล้ว ถ้าศาลเชื่อความไม่รู้กฎหมายศาลอาจลดโทษให้แก่ผกู้ ระทาความผิดก็ได้ หรือไม่ลดโทษก็ได้
แต่ศาลจะไม่ลงโทษเลยไม่ได้ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2540)
จากความสาคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่
ที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดการกระทาความผิดบนฐานแห่งความไม่รู้กฎหมาย จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้คณะผู้วิ จัยได้ดาเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ เพื่อทาให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายค้าประกันฉบับแก้ไขใหม่
รวมทั้งการเสนอรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้าประกันไปยังประชาชน โดยใช้รูปแบบการสื่อสาร
และเนื้อหาสื่อที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตและวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
1.1 ประชากรที่ใช้รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน
รวมทั้งสิ้น 130,150 คน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2560)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545) และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจากประชาชน
ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จานวนทั้งสิ้น 375 คน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการวิจัย คือ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
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ขอบเขตเนื้อหาที่คณะผู้วิจัยใช้ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้าประกัน
ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จาแนกได้ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การวัดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการค้าประกันและกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 โดยใช้ข้อสอบถู ก-ผิด จานวน 10 ข้อ และ 2) การศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินงานวิจัย จานวนทั้งสิ้น 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2560
ตัวแปรต้น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ทา
แบบทดสอบและตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่
- เพศ
- อายุ
- วุฒิการศึกษา
-อาชีพ
- ประสบการณ์การเป็น
ผู้ค้าประกัน

ตัวแปรตาม
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การค้ าประกั น และกฎหมาย
ค้าประกัน ฉบั บที่ 21 ปีพ.ศ.
2558
- สภาพปั ญ หาและความ
ต้องการในการสร้ างการรับ รู้
กฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21
ปีพ.ศ. 2558

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรือ่ งรูปแบบการสร้างความรูค้ วามเข้าใจกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21
ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยรูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพื้นที่อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้ใช้เครื่องมือการรวบรวมข้อมูล 2ประเภท ได้แก่
1. ข้อสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการค้าประกันและกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558
2. แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ.
2558
การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างเครื่องมือต่างๆ ที่นามาใช้รวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างให้เกิด
ประสิทธิภาพ ได้ดังนี้
1. ข้อสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการค้าประกันและกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 มีขั้นตอนการ
สร้างและรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการและองค์ประกอบของการค้าประกัน และกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 มา
ใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
1.2 สร้างแบบทดสอบในลักษณะกาถูก/ผิด เพื่อลงพื้นที่ทดสอบความรู้กับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 375 คน
2. แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ.
2558 มีขั้นตอนการสร้างและรวบรวมข้อมูล ดังนี้
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2.1 ศึกษาหลักการและองค์ประกอบของการค้าประกัน กฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 และ
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
2.2 นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จานวน 3 คน ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของคาถามกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (IOC) จากนั้นคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป นามาใช้ในแบบสอบถาม
2.3 สร้างแบบสอบถามในลักษณะข้อคาถามแบบปลายเปิด เพื่อลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
375 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าประกันและกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ.
2558 มี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทาแบบทดสอบ ใช้ค่าความถี่และร้อยละ ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
ส่วนที่ 2 โจทย์วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าประกันและกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปี พ.ศ. 2558
ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
2. การวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้าประกัน
ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 มี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่และร้อยละ ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ใช้
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล และในส่วนของข้อคาถามปลายเปิดได้ใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ สามารถนาเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จาแนกออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพื้นที่อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าประกันและกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558
กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนในพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จ านวน 375 คน ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า ในภาพรวมผู้ ท า
แบบทดสอบวั ด ความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การค้ าประกั น และกฎหมายค้ าประกั น ฉบั บ ที่ 21 ปี พ .ศ. 2558 ส่ ว นใหญ่ ต อบ
แบบทดสอบ จานวนทั้งหมด 10 ข้อ ผิด คิดเป็นร้อยละ 55.9 และตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 44.1 หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
คาถามที่ตอบมีผู้ตอบถูกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ข้อ 4 ในกฎหมายค้าประกัน ฉบับใหม่ปี 2558 ได้กล่าวไว้ว่า "ผู้ค้าประกัน
สามารถรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้และข้อตกลงนั้นมีผลสมบูรณ์" มีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 80.6 2) ข้อ 1 ผู้ค้าประกันสามารถค้า
ประกันหนี้ในอนาคตได้ โดยไม่ต้องระบุจานวนวงเงินค้าประกันสูงสุด เพื่อให้ผู้ค้าประกันทราบ มีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 79.2
และ 3) ข้อ 8 สัญญาค้าประกันเป็นสัญญาที่ไม่ต้องมีแบบ แต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้าประกันเป็นสาคัญ จึงจะ
ฟ้องร้องบังคับคดีได้ มีผู้ตอบถูก คิดเป็ นร้อยละ 75.4 ส่วนคาถามที่ตอบมีผู้ตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ข้อ 2 ให้
เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด มีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 88.7 2) ข้อ 10
ลักษณะของสัญญาค้าประกัน ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
683 มีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 84.3 และ 3) ข้อ 5 กฎหมายค้าประกัน ฉบับใหม่ปี 2558 ยังขาดความชัดเจนในเรื่องระยะเวลา
การบอกกล่าวให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้ ทาให้ผู้ค้าประกันไม่หลุดพ้นความรับผิด มีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 76.1 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้าประกัน ฉบับ
ที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 กับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 375 คน หลังจากการวัดความรู้ด้วย
แบบทดสอบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
- ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการค้าประกันจากสื่อรูปแบบต่างๆ มากที่สุด 3
อันดับแรก ได้แก่ 1) สื่อออนไลน์/เอกสารกฎหมายที่นาเสนอบนเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 51.0 2) หนังสือ และจากการบอกต่อของผู้
มีความรู้ เพื่อน หรือญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 13.0 เท่ากัน และ 3) โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 11.0
- ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าสาเหตุปัญหาที่สาคัญ ทาให้ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายการค้าประกันที่ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การสื่อสารในเรื่องกฎหมายยังไม่ทั่วถึง ยัง
ไม่เปิดกว้าง และขาดความชัดเจนในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 50.0 2) การพูดต่อกันมาผิดๆ จากปากต่อปาก หรือจากสื่อ ซึ่ง
นาเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และ 3) ขาดการให้ความรู้เรื่องกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ คิด
เป็นร้อยละ 11.0
- ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าแนวทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการรับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายการค้าประกันที่ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน หรือขาดความชัดเจน มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การสื่อสารกฎหมายผ่านสื่อ
ออนไลน์ หรือจัดทาสื่อให้ความรู้กฎหมายในช่องทางกลุ่มหรือเพจทาง Facebook, Line ในรูปแบบของสื่อการ์ตูนที่ทาให้อ่าน
เข้าใจง่าย หรือเป็นแบบ sticker แชร์บน Facebook และ Line คิดเป็นร้อยละ 47.0 2) การใช้สื่อเผยแพร่หลากหลายช่องทาง
ร่วมกัน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ สื่อแผ่นพับ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 18.0 และ 3) การประชาสัมพันธ์แจกแจงความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายอย่างชัดเจนให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการอินเตอร์เน็ต และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายความรู้
ดังกล่าวให้ประชาชนทั้งในเมืองและชนบท หรือให้ผู้รู้กฎหมายมาทาการให้ความรู้กับประชาชน คิดเป็นร้อยละ 12.0 เท่ากัน
ส่วนที่ 3 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างการรับรู้กฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558
ผู้วิจัยได้นาผลจากการศึกษาความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนใน
พื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้จากผลการวิจัยในส่วนที่ 1 และการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
การสร้างการรับรู้กฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ที่ได้จากผลการวิจัย ในส่วนที่ 2 ซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในแง่บวกและ
แง่ลบ มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบจาลองวิธีการสร้างการรับรู้กฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนใน
พื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีประสิทธิภาพได้ผลสรุปแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ภาพที่ 2 แบบจาลองวิธีการสร้างการรับรู้กฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดที่ต้องเติมเต็มให้การรับรูเ้ รื่องกฎหมายค้าประกันของประชาชนเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 1)
การสร้างการรับรู้มาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการค้าประกัน 2) การสร้างการรับรู้สาหรับเจ้าหนี้ และผู้ค้าประกัน
เกี่ยวกับกฎหมายการค้าประกัน (ในส่วนของการมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด) และ
3) การนาเสนอข้อมูลการเปรียบเทียบข้อเด่น/ข้อด้อย ของกฎหมายค้าประกันใหม่ พ.ศ. 2558 กับกฎหมายค้าประกันเดิม พ.ศ.
2557
ส่วนที่ 2 วิธีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง/วิธีการสร้างการรับรู้เรื่องกฎหมายค้าประกันแก่ประชาชนเพื่อให้
เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และมีความทั่วถึง ได้แ ก่ 1) การสื่อสารกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อที่หลากหลายที่ประชาชน
บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต เข้าถึงได้โดยง่ายและทั่วถึง 2) การสร้างความรู้และวัฒนธรรมในการถ่ายทอดเรื่อง
กฎหมายจากบุคคลสู่บุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและครบถ้วน และ 3) การให้ความรู้กฎหมายกับประชาชน โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีผู้รู้กฎหมายมาทาการให้ความรู้กับประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท
ส่ ว นที่ 3 สื่ อ ที่ ป ระชาชนต้ อ งการในการถ่ า ยทอดความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายค้ าประกั น มี 3 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่
1) กลุ่ม/แฟนเพจ Facebook ซึ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ข้อมูลออกมาจากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้)
2) Sticker ที่สามารถแชร์บน Facebook และ Line และ 3) การนาเสนอกฎหมายออกมาเป็นคาสื่อความหมายง่ายๆ ร่วมกับการ
ใช้ภาพ info graphic ,สื่อ/หนังสือกฎหมายที่อ่านเข้าใจง่าย
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้าประกัน ฉบับที่ 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนใน
พื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลที่ได้รับอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กาหนดไว้ ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี้
จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคาถามผิดในส่วนของคาถามที่เน้นความรู้และความจาควบคู่กัน
เกี่ยวกับเรื่องมาตราของกฎหมาย ระยะเวลาการดาเนินการเรื่องเอกสารการค้าประกัน รวมทั้งยังไม่ทราบถึงข้อเด่นและข้อด้อย
ของกฎหมายค้าประกันใหม่ พ.ศ. 2558 กับกฎหมายค้าประกันเดิม พ.ศ. 2557 ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการใช้วิธีการสื่อสารที่เน้นสื่อ
แบบทางเดียวผ่านเอกสารทางราชการ เอกสารการค้าประกันของสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ใช้กฎหมายนี้ในชีวิตประจาวันก็
จะไม่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายการค้าประกันในปัจจุบั น ยังอยู่บนเว็บไซต์ที่รู้จักเฉพาะวงการ
ของกลุ่มนักกฎหมายเท่านั้น ซึ่งการที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ควรที่จะทาควบคู่กันไปทั้งใน
รูปแบบการสื่อสารกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ที่เป็นการโต้ตอบแบบสองทาง และเนื้อหาการนาเสนอความรู้เรื่องกฎหมายควรอยู่ใน
รูปแบบสื่อการ์ตูนที่ทาให้อ่านเข้าใจง่าย แชร์ข้อมูลความรู้ต่อๆ กันได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบแบบ sticker แชร์บน Facebook และ
Line ร่วมกับการการใช้สื่อเผยแพร่หลากหลายช่องทางร่วมกัน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ สื่อแผ่นพับ และหากเป็นการสร้างการ
รับรู้เรื่องกฎหมายในลักษณะที่เป็นทางการหรืออยู่แวดวงการศึกษา ก็ควรจัดทาหนังสือกฎหมายที่มีเนื้อหาความรู้ในลักษณะคาสื่อ
ความหมายเรื่องกฎหมายง่ายๆ ร่วมกับการใช้ภาพ info graphic ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย และที่ขาดไม่ได้คอื การให้ความสาคัญในการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องกฎหมายค้าประกันอย่างชัดเจนให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการอินเตอร์เน็ต โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายความรู้ดังกล่าวให้ประชาชนทั้งในเมืองและชนบท หรือให้ผู้รู้กฎหมายมาทาการให้ความรู้กับ
ประชาชนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งแนวทางการสร้างการรับรู้ เรื่องกฎหมายในงานวิจัยนี้ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง
บทบาทรัฐสภาในการแก้ไขความไม่รู้กฎหมายของประชาชน โดยสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (2550) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การเสนอกฎหมาย
ไปยังประชาชนควรอยู่ในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจง่าย ควรลดทอนภาษาทางเทคนิค และการใช้ช่องทางการเผยแพร่ความรู้เรื่อง
กฎหมายผ่านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ของรัฐสภาไปยังประชาชน ซึ่งจะช่วยทาให้ประชาชนเกิดการรับรู้และซึมซับกฎหมาย
ว่าเป็นส่วนหนึ่งในสามัญสานึกได้
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เกี่ยวข้อง และ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูหลัง
เกษีย ณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 206 คน สถิติ ที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบ T-test และOne-way ANOVA ผลการศึก ษาพบว่า ในภาพรวมทุ ก ด้ านมี คุ ณ ภาพชีวิต อยู่ ในระดับ ดี ( =
4.13,S.D.= 0.722) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ( = 4.51,S.D.= 0.798)
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ( = 4.38,S.D.= 0.642) ด้ า นร่ า งกาย ( = 3.81,S.D.= 0.644) และด้ า นจิ ต ใจ ( = 3.80,S.D.= 0.803)
ตามลาดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่าข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการที่มี ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล (เพศ สถานภาพสมรส
และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน) ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน

คาสาคัญ : คุณภาพชีวิต ข้าราชการครู เกษียณอายุราชการ
Abstract
The purposes of the research seemed to (1) investigate the quality of life of retired government school
teachers in Chon Daen District, Phetchabun Province, and (2 ) compare the quality of life of retired government
school teachers in Chon Daen District, Phetchabun Province. The research was divided into 2 stages; that is, (1 )
document analysis by collecting data from related literature, and (2) field data collection by using questionnaires.
(1) The samples of the research were 206 retired government school teachers in Chon Daen District, Phetchabun
Province. The collected data were analyzed by percentages, arithmetic means, standard deviation, t-test and Oneway ANOVA. The findings of the research indicated that; on the whole, the quality of life of retired government
school teachers in Chon Daen District, Phetchabun Province seemed to be at the high level ( = 4 .1 3 , S.D. =
0.722). When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that the
highest mean score seemed to be the side of social relationship ( = 4.51, S.D. = 0.798). Moreover, the inferior
mean scores seemed to be the side of environment ( = 4.38, S.D. = 0.642), body ( = 3.81, S.D. = 0.644), and
mind ( = 3.80, S.D. = 0.803) respectively. From hypothesis testing, it can be said that different personal factors
(sex, marital status, and monthly expenses) seemed to have no differences of the quality of life.

Keywords : quality of life, government school teachers, retire
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 3 - 4 ทศวรรษที่ผ่านมาทาให้ประเทศเข้า
สู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ตั้งแต่ประมาณปี 2543 - 2544 คือ มีประชากรอายุ 60 ปีคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ10 ของ
ประชากรทั้งหมด นอกจากสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่ มขึ้นแล้ว ยังมีอีกตัวบ่งชี้หนึ่งที่แสดงถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว นั่นคือ
“ดัชนีการสูงวัย” (Aging index) ซึ่งแสดงถึงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี
ขึ้นไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี) โดยดัชนีการสูงวัยมีค่าต่ากว่า 100 แสดงว่าจานวนประชากรสูงอายุมีน้อย
กว่าจานวนเด็ก แต่ในทางตรงข้ามถ้าดัชนีมีค่าเกินกว่า 100 แสดงว่าจานวนประชากรสูงอายุมีมากกว่ าจานวนประชากรเด็ก
(ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2556) ซึ่งสาเหตุสาคัญของการเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากปัจจัยสาคัญ 2
ประการ คือ 1) การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง และ 2) การลดภาวะการตายทาให้อายุคนไทยยืนยาวขึ้น
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสานักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2557) การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเรียกได้ว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
การเกษียณอายุเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีอายุใกล้เข้าสู่วัย 60 ปีซึ่งจะต้องหยุดการทางาน
เมื่ อ ครบอายุ ก ารเกษี ยณที่ ก าหนด เมื่ อ ถึงเวลาที่ ต้ อ งหยุ ด ท างานจะต้อ งมี ก ารปรับ ตั ว ซึ่งบางคนไม่ ส ามารถยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้กับการสูญเสียตาแหน่ง อานาจ หรือหน้าที่ตลอดจนรายได้ที่ลดลงหรือเพื่อนฝูงที่ขาดหายไปทาให้อาจ
เกิดความรู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้ง ไร้คุณค่าเป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ผลเสียที่เกิดขึ้นมีค วามสาคัญต่อการดารงชีวิต
ต่อไปอย่างมีความสุขของบุคลากรหลังการเกษียณอายุ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นน้อยหากบุคคลมีการเตรียมความพร้อม
ก่อนจะเข้าสู่สภาวะการเกษียณอายุ (กาญจนา หงส์ทอง, 2550) ดังนั้นแนวทางในการดูแลผู้ก็คือ การช่วยเหลือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุขและพึงพอใจสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม ช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพ ไม่เป็นภาระให้แก่
ผู้อื่นและดารงไว้ซึ่งการมีคุณค่าในตนเองซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง
คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของบุคคลที่มีความสมบูร ณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจตามสมควรแก่
อัตภาพ สามารถปรับตัวดารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทรัพยากร สังคมและการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป การที่บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักขึ้นอยู่กับระดับความพึงพอใจของกระบวนการรับรู้ทางจิตใจที่แตกต่างกัน
ไปของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถวัดได้จากองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สัม พั น ธภาพทางสั งคม และด้ านสิ่ งแวดล้ อม (World Health Organization [WHO], 1993) ดั งนั้ น คุ ณ ภาพชี วิต จึ งเป็ น
รูปแบบของการดาเนินชีวิตที่เป็ นสุข การที่บุคคลจะมี ความสุขได้นั้นควรต้องมีความสุขทั้ งทางร่างกาย และจิตใจ เพราะ
ร่างกาย อารมณ์ ความคิด และจิตใจ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของชีวิต การที่องค์ประกอบเหล่านี้ทางานได้อย่างสัมพันธ์กันจึง
เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าบุคคลนั้นสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากความสาคัญและปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลัง
เกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างไร และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของข้าราชการครู
หลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จาแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ซึ่งผลการวิจัยอาจเป็นแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมโครงการและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมีความสุขของบุคลากรวัยเกษียณอายุต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
1. วิธีการดาเนินการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ทาการศึกษา ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
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แนวคิดเกี่ยวกับข้าราชการครู และแนวคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ ซึ่งหลังจากที่ได้ทาการศึกษาผู้วิจัยได้นามาเป็น
แนวทางในการสร้างข้อคาถามในแบบสอบถามในงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
1.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม (Field Research) โดยการใช้ แ บบสอบถามจากประชากร ได้ แ ก่
ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการทั้งชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคาถามเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
2. ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน
237 คน ทาการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 206 คน และ
ทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
3. เครื่องมือที่ ใช้งานวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และตอนที่ 2
คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ซึ่งคาถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับได้แก่ ดี
มาก ดี ปานกลาง เล็กน้อย และไม่เลย (กาหนดคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์
กลับคืนมาทั้งหมด 206 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ Ttest (t-test) และOne-way ANOVA
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
หลังจากผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็นามาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 110 คน ร้อยละ 53.4 และเพศชายจานวน 96 คน ร้อย
ละ 46.6 ตามลาดับ มีอายุระหว่าง 60-65 ปี จานวน 201 คน ร้อยละ 97.6 ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส จานวน 137 คน
ร้อยละ 66.5 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป จานวน 206 คน ร้อยละ 100.0 มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน 5,001 บาทขึ้น
ไป จานวน 164 คน ร้อยละ 79.6 ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 168 คน ร้อยละ 81.6 และไม่
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จานวน 38 คน ร้อยละ 18.4 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตของของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุ
ราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทุกด้าน
คุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน
S.D.
ระดับคุณภาพชีวิต
𝑥̅
1. ด้านร่างกาย
3.81
0.644
ดี
2. ด้านจิตใจ
3.80
0.803
ดี
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4.51
0.798
ดีมาก
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
4.38
0.642
ดี
รวมทุกด้าน
4.13
0.722
ดี
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จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมของระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี (𝑥 = 4.13,S.D.= 0.722) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงลาดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.51,S.D.= 0.798) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1) เป็ นผู้ให้ ความ
ช่วยเหลือ บุคคลอื่น เช่น (อาหาร/ น้า) ในการทากิจกรรมของชุมชน อย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง ( = 4.85, S.D.= 0.885) 2)
พอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ ากับคนอื่นอย่างที่ผ่านมา ( = 4.44,S.D.= 0.719) 3) พอใจกับการช่วยเหลือที่เคยได้รับจาก
เพื่อนๆ ( = 4.43,S.D.= 0.771) 4) เข้าไปมีส่วนร่วมในงานประเพณีและงานเทศกาลประจาปีต่างๆ ภายในชุมชน ( =
4.43,S.D.= 0.790) และ 5) ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับบุคคลภายในชุมชน ( = 4.43,S.D.= 0.827) ตามลาดับ
2. คุณภาพชีวิตข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.38, S.D.= 0.642) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1) มีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด (
= 4.73,S.D.= 0.048) 2) พอใจกับการเดินทาง (หมายถึงการคมนาคม) ( = 4.69,S.D.= 0.544) 3) ได้รู้เรื่องราวข่าวสาร
ที่จาเป็น ในแต่ละวัน ( = 4.66,S.D.= 0.952) 4) พอใจที่ จะสามารถไปใช้บริการสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น ( =
4.39,S.D.= 0.811) 5) สภาพแวดลอมดีต่อสุขภาพ ( = 4.32,S.D.= 0.848) 6) รู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยในแต่ละวัน
( = 4.24,S.D.= 0.812) 7) พอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู่ตอนนี้ ( = 4.03,S.D.= 0.880) และ 8) มีเงินพอใช้จ่ายตาม
ความจาเป็น ( = 3.99,S.D.= 0.241) ตามลาดับ
3. คุณภาพชีวิตข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านร่างกาย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 3.81, S.D.= 0.644) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1) มีความรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนที่
สามารถทาอะไรๆ ผ่านไปได้ในแต่ละวัน ( = 4.21,S.D.= 0.507) 2) จาเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะทางานหรือ
มี ชี วิ ต อยู่ ไปได้ ในแต่ ล ะวั น ( = 4.18,S.D.= 0.425) 3) พอใจกั บ การนอนหลั บ ( = 4.16,S.D.= 0.554) 4) พอใจกั บ
ความสามารถในการทางานได้อย่างที่เคยทามา ( = 3.85,S.D.= 0.760) 5) สามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ดี ( =
3.83,S.D.= 0.738) และ 6) พอใจกับสุขภาพในตอนนี้ ( = 3.82,S.D.= 0.766) ตามลาดับ
4. คุณภาพชีวิตข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านจิตใจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 3.80, S.D.= 0.803) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1) รู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย ( =
4.26,S.D.= 0.773) 2) รู้ สึ ก พอใจในตนเอง ( = 3.98,S.D.= 0.732) 3) ยอมรั บ รู ป ร่ า งหน้ า ตาของตั ว เองได้ ( =
3.95,S.D.= 0.741) 4) รู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข ความสงบ มีความหวัง) ( = 3.90,S.D.= 0.730) 5) มีสมาธิใน
การทางานต่างๆ ดี ( = 3.75,S.D.= 0.801) และ 6) มีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู สิ้นหวังวิตกกังวล ( =
2.99,S.D.= 1.043)
3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวั ด
เพชรบูรณ์ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรีย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิตของข้าราชการครูห ลั งเกษี ย ณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ จาแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ตัวแปร
คุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน
ค่าสถิติ
sig
แปลผล
เพศ
1. ด้านร่างกาย
1.793
.173
ไม่แตกต่าง
2. ด้านจิตใจ
-0.176
.171
ไม่แตกต่าง
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
0.991
.369
ไม่แตกต่าง
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
0.397
.217
ไม่แตกต่าง
รวมเฉลี่ย
t=0.751
.233
ไม่แตกต่าง
สถานภาพสมรส
1. ด้านร่างกาย
10.984
.068
ไม่แตกต่าง
2. ด้านจิตใจ
10.733
.035*
แตกต่าง
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
.830
.511
ไม่แตกต่าง
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
5.457
.065
ไม่แตกต่าง
รวมเฉลี่ย
F=7.001
.170
ไม่แตกต่าง
ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน
1. ด้านร่างกาย
2.856
.192
ไม่แตกต่าง
2. ด้านจิตใจ
5.392
.054
ไม่แตกต่าง
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1.242
.425
ไม่แตกต่าง
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
.909
.597
ไม่แตกต่าง
รวมเฉลี่ย
F=2.600
.317
ไม่แตกต่าง
*ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล (เพศ สถานภาพสมรส และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน) ที่แตกต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สถานภาพสมรสต่างกันมีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญ .05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับดี
ถึงดีมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการมีความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับดีมาก
อาจเป็นเพราะในวัยนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เลยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
บุคคลอื่น เช่น (อาหาร/ น้า) ในการทากิจกรรมของชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการผูกมิตรกับคนอื่น การได้รับความ
ช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อน ๆ การเข้าไปมีส่วนร่วมในงานประเพณี และงานเทศกาลประจาปีต่างๆ ภายในชุมชน และการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับบุคคลภายในชุมชน เป็นต้น แต่ก็มีไม่ค่อยพอใจนักกับการเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวด
ท้อง ปวดตามตัว ทาให้ไม่สามารถทาในสิ่งที่ต้องการ ส่งผลให้มีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู สิ้นหวังวิตกกังวล ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ และคณะ (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
สุรพล โกมลมรรค (2555) ทาการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า คุณภาพชีวิตของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลัง
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เกษียณอายุราชการ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมทั้งด้านมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก
ซึ่งต่างกับ แสนคานึง ตรีฤกษ์ฤทธิ์ ชีพสุมน รังสยาธร และอภิญญา หิรัญวงษ์ (2557) ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตและการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของข้าราชการครู จังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
และ อภิสิทธิ์ มั่นศักดิ์ เรขา อรัญ วงศ์ และสาราญ มีแจ้ง (2557) ทาการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหลังการเกษียณอายุราชการในเขตภาคเหนือตอนล่ าง พบว่า คุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหลังเกษียณอายุราชการ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้ง 5 ด้าน กล่าวคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงในชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ ธาริน สุขอนันต์ สุภาวัลย์จาริยะศิลป์
ทัศนันท์ ทุมมานนท์ และ ปิยรัตน์ จิตรภักดี (2554) ทาการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
จังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
จากการผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ จาแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน พบว่า
เพศต่ างกันคุ ณ ภาพชี วิต ของข้ าราชการครูหลังเกษีย ณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุพรรณี รัตนานนท์ เมธี จันทชาติ และ ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2557) ทาการวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่า เพศ ภาวะ
สุขภาพ และความเพียงพอของรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จากผลการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่า ข้ า ราชการครู ห ลั งเกษี ย ณอายุ ร าชการในเขตอ าเภอชนแดน จั งหวั ด
เพชรบูรณ์ ที่เป็นเพศหญิงและเพศชายมีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากข้าราชการครูหลังเกษียณอายุร าชการใน
เขตอาเภอชนแดน จั งหวัดเพชรบู รณ์ ส่ วนใหญ่ มี ค วามพึ งพอใจในด้ านต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น ด้ านร่ างกาย ด้ านจิต ใจ ด้ าน
สัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี ร่างกายแข็งแรงดีตามวัย จิตใจดีเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ไปเก็บข้อมูลส่วน
ใหญ่ อ ยู่ ในภาพแวดล้ อ มที่ มี ลู ก หลานหรื อ ญาติ พี่ น้ อ ยอยู่ ใกล้ กั น คอยดู แ ล จึ งท าให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของข้ า ราชการครู ห ลั ง
เกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
สถานภาพสมรสต่างกั นมีคุ ณ ภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งต่างกับ ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ และคณะ (2552) ทาการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่พบว่า สถานภาพสมรส
ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยเห็นว่าคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีสถานภาพสมรสมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้จากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่า ข้าราชการครูหลัง
เกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ว่าจะสมรส เป็นหม้าย/หย่าร้าง หรือแม้กระทั่งโสด ต่างก็มีการ
ดูแลจากครอบครัวอยู่ใกล้ลูกหลาน มีการช่วยกันประกอบอาชีพ และมีการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน จึงมีคุณภาพชีวิตไม่
แตกต่างกัน
ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งต่างกับ ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ และคณะ (2552) ทาการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่พบว่า ภาระค่าใช้จ่ายต่างกัน
มีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยเห็นว่าคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน เนื่องจากข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการใน
เขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จะมี ภาระค่าใช้จ่ายที่ ค่อยข้ างสูง คื อ มีภ าระค่าใช้จ่ายต่ อเดือน 5,001 บาทขึ้นไป
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จานวน 164 คน ร้อยละ 79.6 แต่เนื่องจากสภาพสังคมอยู่ในต่างจังหวัดจึงไม่มีผลมากนักต่อคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ เพราะ
ค่าครองชีพค่อนข้างต่าจึงมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครู
หลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับดีถึงดีมาก แต่ก็ยังมีบางหัวข้อย่อยที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง เช่น การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัว ทาให้ไม่สามารถทาในสิ่งที่ต้องการ เป็นต้น ซึ่งใน
การวิเคราะห์จากคะแนนในแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น ทาให้ทราบว่าหัวข้อไหนของด้านใดที่ต้องนามา
ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหา เช่น ด้านสุขภาพร่างกายที่จะส่งผลไปยังสุขภาพจิตต่อไป
2. ข้ อ เสนอแนะเชิ งวิชาการ งานวิจั ย ในครั้งนี้ เป็ น งานวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพแบบกว้า ง ๆ ในด้ า นคุ ณ ภาพชี วิต ของ
ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเครื่องมือ คือ การใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลเป็นคะแนนจากความคิดเห็นของผู้สูงอายุ แล้วนามาใช้ในการคานวณด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ได้ผลออกมาเป็นค่า
ร้อยละและค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน การวิจัยเช่นนี้ บางครั้งมีจุดอ่อน ในเรื่องความตั้งใจในการตอบคาถามของกลุ่มตัวอย่าง
เพราะเป็นการตั้งคาถามล่วงหน้าจากผู้วิจัยที่ต้องการจะรู้ปัญหา แต่ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่
ลึกซึ้งกว่าในแบบสอบถาม นอกจากจะได้พูดคุยหรือสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบปัญหานี้และอยากให้การวิจัยในครั้งต่อไป ถ้ามีผู้สนใจ
ที่จะทาการศึกษา เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ผู้วิจัยอยากเสนอแนะเชิงวิชาการ ดังนี้
2.1 ควรทาการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามเชิงลึก หรือแบบสัมภาษณ์
2.2 ควรทาวิจัยในพื้นที่อื่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุ
ราชการในเขตพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อแรกคือ เพื่อ ศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขต
อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มี
คุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี ( =
4.13,S.D.= 0.722) ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะในวัยนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานประจา เลยมีเวลาอยู่กับครอบครัว อยู่ใกล้ชิด
ลุกหลาน และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการอยู่ในต่างจังหวัดค่าครองชีพไม่ได้สูงเท่ ากับในเมืองใหญ่ จึงส่งผลให้
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ว่า เพื่อ เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขต
อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จาแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน พบว่าปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล (เพศ สถานภาพสมรส และภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน) ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมในเขตอาเภอเดียวกัน ใกล้เคียงกันจึงทาให้คุณภาพชีวิตนั้นไม่แตกต่างกัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดียงิ่ จากบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย
ที่สละเวลาให้คาแนะนา คาปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ขอบพระคุณข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 206 ท่า น เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้
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ความกรุณาให้ข้อมูลอันมีประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยเรื่องนี้ จึงขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้มา ณ ที่นี้ด้วย
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บทคัดย่อ
วิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเสนอแนะ
นโยบายที่เหมาะสมสาหรับกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองของ
นักเรียน จานวน 120 ราย ผลการวิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรที่ศึกษา
ในโรงเรียนรัฐบาลโดยแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยเท่ากับ 27,422.16 39,616.96 50,712.28 และ 52,982.80 บาทต่อคนต่อปี ตามลาดับ ส่วนในโรงเรียนเอกชน มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 42,433.19 55,449.01 52,583.50 และ 54,660.00 บาทต่อคนต่อปี ตามลาดับ จากการทดสอบ
ความแตกต่ างค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ ปี ร ะหว่ างโรงเรี ย นรัฐ บาลกั บ โรงเรี ย นเอกชนในระดั บชั้ น อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ในระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนแตกต่างกัน ในขณะที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยังพบว่านโยบายที่จะช่วย
กระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้นนั้นควรเป็นการให้เงินทางตรงแก่ครอบครัวผู้มีบุตร เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
เป็นต้น จึงจะสามารถกระตุ้นการมีบุตรได้ดีกว่า
คาสาคัญ : การมีบตุ ร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายทางตรง
Abstract
The objective of research is to study parent’s educational expenses and to recommend policy in
order to motivate women to have children. The sample of the study is 120 parent. The research result
has found that parent have mean educational expenses in kindergarten, primary, junior and senior high
school level at 27,422.16 39,616.96 50,712.28 and 52,982.80 baht per person per year for government
school, respectively. They are 42,433.19 55,449.01 52,583.50 and 54,660.00 baht per person per year for
private school, respectively. The test of different mean education expenses in kindergarten, primary, and
junior between government school and private school have found that kindergarten and primary were
different but junior wasn’t different at confidence level 95%. The result shows that women would
increase their demand for children if government directly subsidizes to women or family such as 15-year
free education.
Keywords : childbirth basic education the cost of basic education direct cost
บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 ถึง 5 ได้เน้นไปที่การควบคุมขนาดประชากรและพัฒนา
ประชากรในประเทศให้มีคุณภาพ ส่งผลทาให้ จานวนการเกิดของประชากรลดลงจาก 983,964 คน ในปีพ.ศ. 2536
เป็น 704,058 คน ในปีพ.ศ. 2559 ประกอบกับจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 4,146,476 คน ในปีพ.ศ. 2536 เป็น
9,123,985 คน ในปีพ.ศ. 2559 ทาให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 รัฐบาลจึงเน้นการรักษาอัตราการเกิดไม่ให้ต่ากว่าที่เป็นอยู่เพื่อปรับโครงสร้างประชากร โดยได้ออกนโยบายด้าน
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ภาษีเรื่องการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีให้สาหรับประชาชนที่มีบุตร นอกจากนี้ยังมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ที่จะไปช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาให้กับบุตร จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเหตุผลของการ
มีบุตรน้อยลงเนื่องจาก 1. มีความกังวลในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร (พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ ,2559 ;
มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ ,2559) 2. มีความกังวลในการเลี้ยงดูบุตรในเรื่องการไม่มีเวลาเลี้ยงดู (มนสิการ
กาญจนะจิตรา และคณะ ,2559 ; วรเวศม์ สุวรรณระดา, 2548) 3. สังคมมีการแข่งขันสูงจึงทาให้ประชากรมุ่งมั่นใน
การศึกษาเล่าเรียนและจริงจังกับการทางานมากขึ้น ทาให้มองข้ามเรื่องการมีบุตรไป (ภูเบศร์ สมุทรจักร และนิพนธ์ ดารา
วุฒิมาประกรณ์, 2557) จึงสามารถสรุปได้ว่าเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ประชาชนไม่อยากมีบุตร คือ ภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
บุตร ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงอยากศึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย โดยเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับบุตรนี้จะนาไปสู่การ
เสนอแนะนโยบายสาหรับกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อปรับโครงสร้างประชากรให้เหมาะสมใน
ยุคที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ป กครองในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตั้ งแต่ ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าลจนถึ งระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมสาหรับกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการ Descriptive Statistics กลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละโรงเรียนในตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน ขนาดกลุ่มตัวอย่างสามารถคานวณ
ได้จากสูตรไม่ทราบตัวอย่างของ William Gemmell Cocharn (1953) ซึ่งพบว่าต้องเก็บกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 96 กลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงทาการเก็บตัวอย่างจานวน 120 คน ประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาล 60
คน และผู้ปกครองจากโรงเรียนเอกชนจานวน 60 คน โดยทาการสุ่มเลือกโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จานวน 6 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาล 3 โรงเรียน และโรงเรียน
เอกชน 3 โรงเรียน และทาการเก็บแบบสอบถามโรงเรียนละ 20 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นให้ประชาชน
อยากมีบุตร โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และไม่เห็นด้วย และเป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองที่เสนอแนะนโยบายที่จะช่วยกระตุ้น
ให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่บตุ ร
จากการหาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมของโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียน
เอกชน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเทอม ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือเรียนเสริม ค่าเรียนพิเศษ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าใช้จ่ายประจาวัน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และทาการหาความแตกต่างของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในโรงเรียน
รัฐบาลและโรงเรียนเอกชน โดยใช้สถิติ Z (Z-test) แบบ Two – tail พบว่า

ตารางที่ 1 แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
(แยกเป็นประเภทรายการ)
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ค่าใช้จ่ายอนุบาลเฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายประถมศึกษาเฉลีย่
ต่อคนต่อปี (บาท)
ต่อคนต่อปี (บาท)
รายการค่าใช้จ่าย
รัฐบาล
เอกชน
รัฐบาล
เอกชน
ค่าเทอม
10,108.97
18,563.06
11,1733.13
17,930.11
ค่าเครื่องแต่งกาย
1,670.86
1,749.25
2,159.21
2,451.50
ค่าหนังสือเรียน
129.49
1,025.23
166.42
1,691.76
ค่าหนังสือเรียนเสริม
14.96
228.53
120.40
287.64
ค่าอุปกรณ์การเรียน
118.80
340.26
402.49
750.13
ค่าเรียนพิเศษ
2,879.49
2,108.59
7,834.33
5,597.08
ค่าอาหาร / ค่าขนม
2,593.85
2,507.93
6,958.06
8,949.55
ค่ากิจกรรม
262.82
237.98
521.49
570.56
ค่าเดินทาง
8,680.36
14,509.33
9,196.66
14,810.34
ค่าใช้จ่ายประจาวัน
867.69
389.55
735.52
1,929.44
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
94.87
777.78
349,25
480.90
จากตารางที่ 1 พบว่าในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเฉลี่ยต่อคนต่อปีแตกต่างกันมากในเรื่องค่าเทอม ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือเรียนเสริม และมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาเฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ ปี ใ กล้ เ คี ย งกั น ได้ แ ก่ ค่ า เรี ย นพิ เ ศษ และค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น ส่ ว นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อคนต่อปีของโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลมีความ
แตกต่างกันมากในเรื่องค่าเทอม ค่าหนังสือเรียน ค่าเรียนพิเศษ และมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปีใกล้เคียงกัน ได้แก่ ค่าหนังสือเรียนเสริม และ ค่าอุปกรณ์การเรียน
จากตารางที่ 2 พบว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อคนต่อปีแตกต่างกันมากในเรื่องค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเรียนพิเศษ และ
มีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อ คนต่อปีที่มีความแตกต่างใกล้เคียงกัน ได้แก่ ค่าเทอม และค่าหนังสือ
เรียนเสริม ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อคนต่อปีของ
โรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลแตกต่างกันมากในเรื่องค่าเทอม ค่าหนังสือเรียน ค่ าอุปกรณ์การเรียน และค่าเรียนพิเศษ
และมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่มีความแตกต่างใกล้เคียงกัน ได้แก่ ค่าหนังสือเรียนเสริม
ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนรัฐบาลและ
โรงเรียนเอกชน (แยกเป็นประเภทรายการ)
ค่าใช้จ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น
ค่าใช้จ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย
เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
รายการค่าใช้จ่าย
รัฐบาล
เอกชน
รัฐบาล
เอกชน
ค่าเทอม
13,865.00
13,360.00
10,924.00
16,000.00
ค่าเครื่องแต่งกาย
1,756.17
2,020.00
1,891.33
2,500.00
ค่าหนังสือเรียน
163.78
2,020.00
260.00
2,000.00
ค่าหนังสือเรียนเสริม
302.67
200.00
398.67
500.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
456.12
1,129.50
620.00
2,500.00
ค่าเรียนพิเศษ
9,798.89
1,640.00
10,896.00
5,000.00
ค่าอาหาร / ค่าขนม
13,042.67
12,032.00
14,758.40
9,400.00
ค่ากิจกรรม
251.67
890.00
408.00
1,000.00
ค่าเดินทาง
8,913.33
18,352.00
11,172.00
12,000.00
ค่าใช้จ่ายประจาวัน
2,162.00
940.00
1,654.40
3,760.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-
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ตารางที่ 3 แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผลการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีในโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
ระดับชั้น
P (Z ≤ z) two-tail
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนเอกชน
อนุบาล
27,422.16
42,433.19
.000
ประถมศึกษา
39,616.96
55,449.01
.000
มัธยมศึกษาตอนต้น
50,712.28
52,583.50
.763
มัธยมศึกษาตอนปลาย
52,982.80
54,660.00
ภายใต้สมมติฐานทางสถิติ ดังต่อไปนี้
H0 : ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนแตกต่างกัน
จากตาราง 3 พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีของโรงเรียนรัฐบาลในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 27,422.16 39,616.96 50,712.28 และ 52,982.80 บาทต่อคนต่อปี
ตามลาดับ ส่วนค่าใช้จ่ ายเฉลี่ยต่ อ คนต่อปีของโรงเรียนเอกชนในระดั บชั้นอนุบาล ประถมศึก ษา มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 42,433.19 55,449.01 52,583.50 และ 54,660.00 บาทต่อคนต่อปี ตามลาดับ จาก
การทดสอบความแตกต่ า งค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ ปี ร ะหว่ า งโรงเรี ย นรั ฐ บาลกั บ โรงเรี ย นเอกชนในระดั บ ชั้ น อนุ บ าล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา มีค่า P (Z ≤
z) two-tail น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 แต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่า P (Z ≤ z) two-tail มากกว่า 0.05 จึง
ยอมรับ H0 แต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่สามารถทดสอบความแตกต่างได้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีนักเรียนที่ศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงแค่คนเดียว จึงสรุปได้ว่าในระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
คนต่อปีในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนแตกต่างกัน ในขณะที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น
95%
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะเสนอแนะนโยบายสาหรับกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรต้องใช้เงินจานวนมาก ดังนั้น การช่วยเหลือจากรัฐบาลจึง
เป็นสิ่งที่จาเป็น จึงได้มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ นโยบายลดหย่อนภาษีเมื่อมีบุตร กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และจากการสอบถามระดับความเห็นของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงระดับความเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลสาหรับกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น
ระดับความเห็น
ประเด็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยมาก
ไม่เห็นด้วย
ที่สุด
ปานกลาง
น้อย
1. การมีบุตรสามารถลดหย่อนภาษีบุคคล
12
10
17
9
72
ธรรมดาของรัฐบาลได้จูงใจให้ท่านอยาก
(10.00)
(8.33)
(14.17)
(7.50)
(60.00)
มีบุตรเพิ่มขึ้น
2. การเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
6
9
14
11
80
ธรรมดาสาหรับผู้ที่มีบุตรทาให้ท่านอยาก
(5.00)
(7.50)
(11.67)
(9.17)
(66.67)
มีบุตรเพิ่มขึ้น
3. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ช่วยในเรื่อง
49
11
24
5
31
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรเรียนได้มาก
(40.83)
(9.17)
(20.00)
(4.17)
(25.83)
4. การมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
8
7
12
8
84
ทาให้ท่านอยากมีบุตรเพิ่ม
(6.67)
(5.83)
(10.83)
(6.67)
(70.00)
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จากตาราง 4 พบว่านโยบายภาษี เรื่องการมีบุตรสามารถนาไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาของรัฐบาลนั้นไม่ได้จูง
ใจให้ผู้ปกครองอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น และเมื่อรัฐบาลทาการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผู้มีบุตร ก็ไม่ได้จูง
ใจให้ผู้ปกครองอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก็ไม่ได้ทาให้ผู้ปกครองอยากมีบุตร
เพิ่มขึ้น เพราะผู้ปกครองเห็นว่ากองทุนดังกล่าวเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องชาระเงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ย แต่นโยบายเรียนฟรี
15 ปี นั้นผู้ปกครองร้อยละ 40.83 เห็นด้วยว่าเป็นนโยบายที่ช่วยลดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งบุต รเรียนได้มาก และจากการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองในแนวทางที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่
อยากให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณมาช่วยเหลือในด้านการเรียนเพิ่มขึ้น เสนอให้มีการจ่ายเงินเดือนให้กับบุตร และเสนอให้
การศึกษาของบุตรเป็นแบบการศึกษาเรียนฟรีโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การที่รัฐบาลจะกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น ควรที่จะสนับสนุนงบประมาณด้าน
การศึกษาที่ส่งผลถึงบุตรโดยตรง เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นต้น ในขณะเดียวกันถ้ารัฐบาลสนับ สนุนในนโยบาย
ทางอ้อม เช่น นโยบายด้านภาษี และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งนโยบายเหล่านี้ไม่ได้ไปกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตร
เพิ่มขึ้น
อภิปรายผล
ด้านค่าใช้จ่าย
จากผลการวิจัยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพื่อจัดการศึกษาให้กับบุตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
อยากจะทราบว่าค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวั ดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ของ รัตน์สภาตันตาปกุล (2541) ที่ได้ศึกษาค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครองที่ส่งบุตรเข้าเรียนโรงเรียนก่อนประถมศึกษาในสังกัด
กรุ ง เทพมหานคร และไม่ ใ ช่ สั ง กั ด กรุ งเทพมหานคร พบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการศึ ก ษาของ ผู้ ป กครองของนั ก เรี ย นก่ อ น
ประถมศึกษาที่ไม่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สูงกว่าค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งใน
การศึกษาดังกล่าวจะศึกษาแต่ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาหรืออนุบาลโดยแบ่งโรงเรียนออกเป็นสังกัด แต่วิจัยของกลุ่ม
ข้าพเจ้าได้ศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่ง
ประเภทโรงเรียนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งผลที่ได้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
ในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนรัฐบาล (เอกชน) มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล และจากการหาค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการจัดการศึกษาแต่ละระดับชั้นพบว่าในการจัดการศึกษาของบุตรต้องใช้เงินจานวนมาก ส่งผลทาให้การมีบุตรต้องใช้
เงินจานวนมากทั้งด้านการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ (2559) ที่
สรุปว่า การมีบุตรต้องใช้เงินจานวนมาก
ด้านนโยบาย
จากการศึกษาของวิจัยฉบับนี้เห็นได้ว่าการศึกษาของบุตรต้องใช้เงินจานวนมากซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทาให้ประชาชน
ไม่อยากมีบุตร จนทาให้อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงในขณะที่ จานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในอนาคต ทาให้รัฐบาลต้องออกนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีบุตรเพิ่มมากขึ้น แต่ทางกลุ่มวิจัยเห็นว่า
การกระตุ้นให้มีบุตรเพิ่มขึ้นนี้ต้องเป็นการเพิ่มจานวนประชากรที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการจั ดการศึกษาให้กับบุตร
และได้ทาแบบสอบถามในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนโยบายขึ้นมา และจากการสอบถามผู้ปกครองพบว่า
นโยบายบางอย่างที่รัฐออกมาเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีบุตรเพิ่มขึ้น ไม่ได้ทาให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น เช่น นโยบาย
ด้านภาษีเมื่อมีบุตรสามารถนาบุตรไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ และการมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เนื่องจาก
ประชาชนเห็นว่ากองทุนดังกล่าวเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องชาระเงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ยให้กับรัฐบาล แต่สาหรับนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นนโยบายที่สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาได้ และจากการสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองเพื่อที่จะได้ทราบแนวทางการกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มพบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่อยากให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณมาช่วยเหลือในด้านการเรียนเพิ่มขึ้น เสนอให้มีการจ่ายเงินเดือนให้กับบุตร และเสนอให้
การศึกษาของบุตรเป็นแบบเรียนฟรีโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายเพิ่ม จากผลการศึกษานี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เพื่อ
เสนอแนะแนะโยบายที่เหมาะสมสาหรับกระตุ้นให้ประชาชนมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะ (2559) ที่เห็นว่าควรมีการเสนอแนะนโยบายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว เช่น
การจัดตั้งกองทุนครอบครัวเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัว หรือมาตรการต่างๆ ที่จะทาให้ค่าใช้จ่ายกับ
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การศึกษาของบุตรลดลง เพื่อลดปัญหาการทุ่มเทเงินทุนเพื่อการศึกษาของลูกจนทาให้การมีลูกเป็นภาระและอุปสรรคในการ
สร้างครอบครัว รวมทั้งเกิดความเหลื่อมล้าในสังคม เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพื่อการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลของบุตรใน
ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 27,422.16
39,616.96 50,712.28 และ 52,982.80 บาทต่อคนต่อปี ตามลาดับ ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่ผู้ปกครองต้องจ่าย
เพื่อการศึกษาโรงเรียนเอกชนของบุตรในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 42,433.19 55,449.01 52,583.50 และ 54,660.00 บาทต่อคนต่อปี ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บุตรต้องใช้เงินจานวนมากและจูงใจให้คนไม่อยากมีบุตร ดังนั้นจึง ออกนโยบายมา
ช่วยเหลือโดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นนโยบายที่ให้เงินในการจัด
การศึกษาให้กับบุตรโดยตรงจูงใจให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น ในขณะที่นโยบายการมีบุตรสามารถลดหย่อนภาษีได้ และ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่ง เป็นนโยบายทางอ้อมที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า
นโยบายเหล่านี้ได้จูงใจให้ประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงสามารถเสนอแนะได้ว่าการกระตุ้นให้ประชาชนอยากมีบุตร
เพิ่มขึ้นของรัฐบาลทาได้โดยการออกนโยบายที่เป็นการให้เงินโดยตรงแก่บุตรไม่ว่าจะเป็นด้านจัดการศึกษา หรือด้านอื่นๆ จึง
จะสามารถกระตุ้นการมีบุตรได้ดีกว่านโยบายที่มีผลทางอ้อม
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ดร.อรรฆยา เซ็นเครือ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คาแนะนาตลอดระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอ
กราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์อันประกอบด้วย รศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล ที่ได้กรุณาให้คาแนะนาตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า
เอกสารอ้างอิง
กรรณิการ์ โชว์สูงเนิน. (2554). สภาพเศรษฐกิจสังคม และค่าใช้จา่ ยของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ครอบครัว. สารนิพนธ์ ศ.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะ. (2559). ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภูเบศร์ สมุทรจักร และ นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์. (2557). ไลฟสไตล์ แผนการดาเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของ
เจเนอเรชันวาย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ. (2559). การส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลระหว่างการทางานและการสร้าง
ครอบครัวที่มีคุณภาพ. สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
รัตน์สภา ตันตาปกุล. (2541). ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสังกัดสานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (บริหารการศึกษา).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วรเวศม์ สุวรรณระดา. (2548). การวิเคราะห์มาตรการสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรในประเทศไทยด้านความครอบคลุมและ
ผลกระทบต่อการตัดสินใจมีบุตร. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Patcharawalai Wongboonsin and others. (2016). Attitude and Perceptions Towards Marriage and
Singlehood Among Thai Women. College of Population Studies, Chulalongkorn University.

471

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

การพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับวิสาหกิจชุมชนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
THE COMPETENCY DEVELOPMENT OF ENGLISH SPEAKING SKILLS FOR COMMUNICATION
VIA INSTRUCTIONAL PROGRAM FOR SMALL AND MICRO COMMUNITY
ENTERPRISES – SMC
ศศิปภา ทิพย์ประภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
*
corresponding author e-mail : sasipapha@aru.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สร้างต้นแบบนวัตกรรมประเภทบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบความสามารถพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อน-หลังการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างเลือกโดยวิธี เฉพาะเจาะจงจากวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเนื้อหา ภาษาและเทคโนโลยี แบบประเมินก่อนและหลังเรียนด้วย
ตนเอง และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการพัฒนาทักษะการพูดด้านการออกเสียง การเสนอ
ราคา และขั้นตอนการผลิต ระดับมากที่สุด (xˉ =5) ความสามารถในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพบว่า
กลุ่มตัวอย่างสามารถพูดภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง ร้อยละ 73.33 รองลงมาควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ร้อยละ
26.66 3) ได้ชุดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ใช้โปรแกรม Adobe InDesign และผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนราย
ด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างผ่านการประเมินตนเองหลังเรียน ร้อยละ 100
คาสาคัญ : การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ วิสาหกิจชุมชน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
Abstract
The research aimed to study: need’s analysis of using English for communication, the competency of
using English speaking skill for communication, to innovate the instructional program of English speaking skill for
communication and to compare the competency of using English speaking skill before and after using the
instructional program. The samples were small and micro community enterprises selected by purposive sampling,
Ayutthaya province. Research instruments used were: the interview form for the need’s analysis of English
speaking skill usage, the interview form for experts inspecting contents, language and technology, pre-tests, posttest and 4) instructional programs based on Adobe InDesign program. The results revealed that samples needed
to: develop their pronunciations, negotiate with the customers and explain how to make their products at the
highest level (xˉ =5). 2) 73.33 percent of the purposive samplers needed urgently to develop their competency in
speaking English and 26.66 percent of them needed secondly to improve their competency in speaking English.
The set of instructional program were presented on Adobe InDesign program and the comparison of pre-test and
post-test scores showed that 100 percent of samples passed the test after using the instructional program.
Keywords : development of english speaking skills for communication, small and micro community
enterprise – smc, electronic instructional program

บทนา
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมในประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 1) บรูไนดารุสซาลาม
2) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 3) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 5) ราชอาณาจักรกัมพูชา 6) มาเลเซีย 7) สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 8) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ9) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมกันเป็น 10 ประเทศ ในกฎ
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บัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” (“ภาษาที่ใช้ในการทางานของ
อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ”) ซึ่งหมายถึงพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษา
ประจาชาติหรือภาษาประจาถิ่นของแต่ละชาติ (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554) อย่างไรก็ตาม บริบทของสังคมไทยไม่เอื้อต่อการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ทาให้พลเมืองขาดความกระตือรือร้นและขาดความสนใจใฝ่รู้ที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ อีกทั้งยังขาดแรงจูงใจ แม้ว่าประชากรบางส่วนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสถานศึกษามายาวนานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
แต่ก็ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการขาดโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษา
ในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง และขาดการเข้าถึงสื่อที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประชากรไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) และฉบับที่ 10 (2550-2554) (ลดาวัลย์ คาภา,
2555) ได้ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจที่เอื้อ ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศแนวใหม่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาภูมิปัญญาไทยเพื่อผลิตสินค้า บริการและการประกอบอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ , 2559) ท าให้ กลุ่ มผู้ ประกอบการที่ ร่ ว มกั น ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า จดทะเบี ย นเป็ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้
เล็ ง เห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาที่ มี การแข่ งขั นด้ านอุ ตสาหกรรมสู ง และมี อุ ตสาหกรรม
ในครัวเรือนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด และเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความจาเป็น และมีความต้องการทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของการเจรจาต่อรองทางด้านการค้า เพิ่มขีดความสามารถในการพาณิชย์ และการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชนให้กับชาวต่างชาติที่สนใจความเป็นไทย การวิจัยครั้งนี้จะเสริมสร้างความมั่นใจ ในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับต้น ๆ ของ
ประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของวิสาหกิจชุมชนมีความสาคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาชาติอีกด้วย
ปั จจุ บั นเทคโนโลยี มี บทบาทกั บชี วิ ตและความเป็ นอยู่ ข องประชากรทั่ วโลก การเรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษโดยใช้ ประโยชน์
จากเทคโนโลยี การเปลี่ ย นบทบาทของผู้ ถู ก สอนเป็ น ผู้ เ รี ย นด้ ว ยตนเองอย่ างเป็ นขั้ นเป็ นตอนตามระดั บความรู้ ความเข้ าใจ
ของผู้เรียน การวิจัยนี้จะขยายโอกาสให้บุคลากรวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สื่อประเภท
บทเรียนสาเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถศึกษาศัพท์ สานวนเฉพาะ
การอธิบายขั้นตอนผลิตสินค้าประเภทหัตถกรรม การสื่อสารความคิด การบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชนในระดับ
เบื้องต้นได้ มีความมั่นใจนาเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนต่อชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการยกระดับสู่สากลอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) ศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2) ศึกษาความสามารถในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3) สร้างต้นแบบนวัตกรรมประเภทบทเรียนสาเร็จรูปฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4) เปรี ย บเที ย บความสามารถในการใช้ ทั ก ษะการพู ด ภาษาอั งกฤษก่ อ นและหลั งการใช้ สื่ อ ประเภทบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์
วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากร
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยแบบผสมระหว่ างการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ การวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพและการวิ จั ยกึ่ งทดลอง ประชากร
เป็นการศึกษาประชากรแบบจากัด (Finite population) ได้แก่ บุคลากรวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากร
เป้าหมาย คือ บุคลากรวิสาหกิจชุมชน จานวน 66 กลุ่ม (Ministry of Tourism and Sports, 2014) ซึ่งจะเป็นทั้งผู้ผลิต และ
ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเชิ งคุ ณภาพ ใช้ วิ ธี เลื อกตั วอย่ างแบบเฉพาะเจาะจงซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 5 กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส มั ค รใจ
เรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เซรามิคประดิษฐ์ ปลาตะเพียนสีทอง งานตุ๊กตาปั้นจิ๋ว หัวโขนจาลอง และดอกไม้
ประดิษฐ์จากต้นโสน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นด้านเนือ้ หา ภาษาและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติด้านเนื้อหาเป็นผู้รู้ทางด้านวิสาหกิจท้องถิ่นหรือเป็นอาจารย์ประจาสาขาภาษาอังกฤษ มี
ประสบการณ์ในการสอนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีประสบการณ์ด้านการจัดหาสื่อการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทต่าง ๆ และ
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ เป็นอาจารย์ประจาสาขาภาษาอังกฤษ และมีประสบการณ์ด้าน
การจัดทาสื่อการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย
กลุ่มผู้ทดลองใช้บทเรียนสาเร็จรูปสาหรับขั้นตอนแรก ก่อนการปรับแก้ครั้งที่ 1 เป็นผู้สนใจงานด้านวัฒนธรรม
มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ระดับเบื้องต้น
กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อบทเรียนสาเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบุคลากรของวิสาหกิจชุมชนที่มีความสนใจและต้องการที่จะ
เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งนี้ เพื่อสาธิตวิธีการประดิษฐ์หัตถกรรมชุมชน และการเจรจาขาย
สินค้า จานวน 15 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ
ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจานวน 40 คน เพื่อสอบถามข้อมูลเจาะลึกถึงความจาเป็นในการใช้ภาษา หน้าที่ทางภาษา
สภาพแวดล้อมทั่วๆไปของการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และวัฒนธรรมของกลุ่มที่จะส่ งผล
กระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของผู้สอน
กลุ่มตัวอย่างสาหรับใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทาให้คาศัพท์เฉพาะที่จาเป็นต้องศึกษา
เพื่อการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงมีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงสาหรับ
โครงการนี้ ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สมัครใจการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เซรามิคประดิษฐ์
จานวน 3 คน ปลาตะเพียนสีทอง จานวน 3 คน งานตุ๊กตาปั้นจิ๋ว จานวน 3 คน หัวโขนจาลองจานวน 3 คน และดอกไม้
ประดิษฐ์จากต้นโสน จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน
เครื่องมือ
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จานวน 5 เรื่อง
2. แบบสัมภาษณ์ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ทดลองใช้บทเรียนสาเร็จรูปขั้นตอนแรก
5. แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนโดยด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา ภาษาและ เทคโนโลยีการศึกษา ใช้แบบสัมภาษณ์ และ
สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ทดลองใช้บทเรียนสาเร็จรูปขั้นตอนแรก จานวน 3 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ และ
สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย
3. ข้อมูลการทดสอบก่อนและหลังการใช้บทเรียนสาเร็จรูป จานวน 15 ราย ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อ
บทเรียนสาเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์
4. เปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบก่อนและหลังใช้สื่อบทเรียนสาเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์
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การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ดังภาพที่ 1
วิเคราะห์เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามความต้องการของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
-

คาศัพท์
การต้อนรับลูกค้า การเชิญชวนเพื่อเข้าชมสินค้า
การอธิบายขั้นตอนการผลิต
การบอกคุณสมบัติและการเจรจาขายสินค้า
การกล่าวคาขอบคุณ และการกล่าวคาอาลา

เซรามิคประดิษฐ์

ปลาตะเพียนสีทอง
ลายไทย

สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ตุ๊กตาปั้นจิ๋ว
หัวโขนจาลอง

ทดลองใช้สื่อ

ปรับปรุงเนื้อหา
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
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ดอกไม้ประดิษฐ์
จากต้นโสน
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ด้านการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
ผู้วิจัยได้ออกแบบคู่มือประกอบการเรียน ดังภาพที่ 2
วัตถุประสงค์ของบทเรียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

การออกแบบคู่มือประกอบการเรียน

วิธีการใช้สื่อ
ภาพที่ 2 การออกแบบคู่มือประกอบการเรียน
ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดีย ดังภาพที่ 3
สร้างบทเรียน 5 บท
ทดลองใช้บทเรียน
การออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดีย

ประเมินบทเรียน
ประเมินบทเรียน

ปรับปรุงแก้ไข

ประเมินบทเรียน
ประเมินบทเรียน

ใช้บทเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง

ประเมินบทเรียน
ประเมินบทเรียน

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการฝึกออกเสียงและการเสนอราคาในระดับมากที่สุด ในด้านคาศัพท์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ การใช้คาทักทาย การใช้คาขอบคุณ การใช้คากล่าวลา การใช้คากล่าวต้อนรับ การกล่าวแสดงความพึงพอใจ อธิบาย
ขั้นตอนการผลิต ดังภาพที่ 4
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ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
กำรเสนอรำคำ
กำรอธิบำยขั ้นตอนกำรผลิต
กำรกล่ำวคำแสดงควำมพึงพอใจ
กำรใช้ คำกล่ำวต้ อนรับ
กำรใช้ คำกล่ำวลำ
กำรใช้ คำขอบคุณ

กำรใช้ คำทักทำย
กำรฝึกออกเสียง
คำศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
0

10

20

30

40
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60

70

ภาพที่ 4 ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
จากภาพที่ 4 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามต้ อ งการพั ฒ นาสมรรถนะการใช้ ทั ก ษะการพู ด ภาษาอั งกฤษเพื่ อ
การสื่อสารด้านคาศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาการกล่าวแสดงความพึงพอใจ การใช้คากล่าวลา การใช้คา
ขอบคุณ การใช้คาทักทาย การฝึกออกเสียง การใช้คากล่าวต้อนรับ การเสนอราคา และการอธิบายขั้นตอนการผลิต ตามลาดับ
2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับควรปรับปรุง เร่งด่วน คิดเป็นร้อยละ
73.33 รองลงมาระดับควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 26.66
3) ชุดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 5 เรื่อง นาเสนอด้วยโปรแกรม Adobe InDesign จานวน 5 บทเรียน ประกอบด้วย 5
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ คาศัพท์ บทสนทนาการต้อนรับลูกค้า อธิ บายขั้นตอนการผลิตสินค้าการถามตอบราคาสินค้ า
การขอบคุณและการกล่าวลา การบอกคุณสมบัติสินค้าและการเจรจาขายสินค้า
4) ผลการทดสอบเปรียบเทียบการประเมินตนเองก่อนและหลังของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คะแนนประเมินตนเองหลัง
เรียนมีค่าร้อยละที่สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 100 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนรายด้าน (การออกเสียง คาศัพท์ ความสามารถในการพูด เข้าใจข้อความหรือใจความ และความถูกต้อง
ตามเนื้อหาที่กาหนด) ของการประเมินก่อนและหลังการใช้สื่อบทเรียนสาเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ลาดับที่
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8

คะแนนเรียนก่อน
(20)
5
8
10
9
5
10
5
10

ร้อยละ

ระดับ
เกณฑ์การผ่าน

25
40
50
45
25
50
25
50

ตก
ตก
อ่อนมาก
ตก
ตก
อ่อนมาก
ตก
อ่อนมาก
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คะแนนหลัง
(20)
19
19
17
17
17
20
11
20

ร้อยละ

เกณฑ์การผ่าน

95
95
85
85
85
100
55
100

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
อ่อน
ดีเยี่ยม
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ตารางที่ 1 คะแนนรายด้าน (การออกเสียง คาศัพท์ ความสามารถในการพูด เข้าใจข้อความหรือใจความ และความถูกต้อง
ตามเนื้อหาที่กาหนด) ของการประเมินก่อนและหลังการใช้สื่อบทเรียนสาเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ต่อ)
ลาดับที่

ระดับ
เกณฑ์การผ่าน

คะแนนเรียนก่อน
ร้อยละ
คะแนนหลัง ร้อยละ เกณฑ์การผ่าน
(20)
(20)
คนที่ 9
5
25
ตก
17
85
ดีเยี่ยม
คนที่ 10
9
45
ตก
17
85
ดีเยี่ยม
คนที่ 11
8
40
ตก
13
65
ดีพอใช้
คนที่ 12
9
45
ตก
13
65
ดีพอใช้
คนที่ 13
8
40
ตก
13
65
ดีพอใช้
คนที่ 14
8
40
ตก
13
65
ดีพอใช้
คนที่ 15
10
50
ตก
16
80
ดีเยี่ยม
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการประเมิน
ตนเองหลังเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่อุดหนุนทุนวิจัยรอบสอง (ทุนมุ่งเป้า) ปี 2557 ในครั้งนี้
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moac.go.th/ewt_news.php?nid=4062&filename=index.. (ค้นเมื่อ: 5 ตุลาคม 2559).
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คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปรำง
จังหวัดพิษณุโลก
THE LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF WANG PRONG SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION, NOEN MAPRANG DISTRICT PHITSANULOK PROVINCE
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 368 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์
ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านทักษะการบริหาร ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และด้านภาวะผู้นา ตามลาดับ พิจารณารายด้าน ประชาชนเห็นว่า ด้านภาวะผู้นา เห็นว่าผู้นาควรมีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ เป็นผู้ที่ประชาชนยอมรับและนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้านทักษะการบริหาร เห็นว่า ผู้นา
ควรบริหารประชาชนภายในชุมชน สร้างความสามัคคี และมีสามัญสานึกที่ดีต่อชุมชน และด้านคุณธรรมจริยธรรม เห็นว่า ควร
มีความเมตตากรุณา เป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงาม และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตน
คำสำคัญ : คุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบล
Abstract
The study of desirable leadership characteristics of the Wang prong Sub-district Administrative
Organization Noen Maprang District Phitsanulok Province. The objectives of this study were to study the
desirable characteristics of the leaders of the Wang prong Sub-district Administrative Organization Noen
Maprang District Phitsanulok Province. The data collected from the residents residing in the Wang prong
Sub-district Administrative Organization Noen Maprang District Phitsanulok province 368 samples, were
found in citizens have an opinion on the desired leadership features. The overall picture and all aspects
are at a high level. from the descriptive level to the administrative skills. Ethics and leadership,
respectively. Leadership see that the leader should be responsible for the job. It is the people who
accept and respect. The management skills that the leaders should manage the people in the
community and create harmony. The moral and ethical view that there should be mercy. Is a person who
behaves morally good and responsible for their work.
keywords : leadership characteristic sub-district administrative organization
บทนำ
ในปัจจุบันสังคมและการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไร้พรมแดนซึ่งจะส่งผลกระทบทาง
การเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม กระแสสาคัญทางการเมือง ได้แก่ กระแสอุดมการณ์ประชาธิปไตยตามแนวความคิดการจัด
ระเบียบโลกใหม่ได้เป็นที่แพร่หลายรวมถึงประเทศไทย ซึ่งกระแสดังกล่าวก่อให้เกิดการตื่นตัวและมีการเคลื่อนไหวเพื่อ
ประชาธิปไตยที่ สมบูรณ์แบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศที่มีการปกครองแบบอุดมการณ์ประชาธิปไตยทั้งหลายได้ใ ห้
ความสาคัญกับการปกครองตนเองหรือการปกครองท้องถิ่น(Local Government)เป็นอย่างมาก ถือว่ าเป็นสัญลักษณ์อีก
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ประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูปแบบของการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเกิดจากการนาเอาหลักการ
กระจายอานาจ(Decentralization)มาใช้ โดยรัฐบาลกลางจะมอบอานาจให้ประชาชนในท้องถิ่นดาเนินการปกครองและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ในประเทศที่พัฒนาแล้วรัฐบาลถือว่าเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
การสร้ างความเข้ มแข็งแก่ป ระเทศ เนื่ องจากทาให้มี นโยบายสาธารณะที่มี ประสิท ธิภ าพและเป็น ประชาธิป ไตยมากขึ้ น
นอกจากนี้การปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจช่วยลดการติดขัดของการดาเนินการแบบเดิม ซึ่งมี
ศูนย์กลางอยู่ที่ส่วนกลาง ช่วยปรับปรุงและเร่งการดาเนินการของรัฐรวมทั้งกระตุ้นให้ท้องถิ่นมีการริเริ่มดาเนินการใหม่ ๆ ด้วย
(สัมฤทธิ์ สุขสงค์, 2545)
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งผู้แทนแต่ละ
หมู่บ้านเข้าไปเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการบริหารงานของตาบล โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญ
เพื่อเป็นหน่วยงานที่สะท้อนการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง(พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล, 2546)
พระราชบัญญัติการปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบั ญญัติการถ่ายโอนอานาจ พ.ศ.2545 ทาให้
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี มีความสาคัญ
ต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคต้อง
ลดบทบาทในการจัดบริการสาธารณะลง ดังนั้นองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแสดงขีดความสามารถรองรับการบริการ
สาธารณะให้ แ ก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอันแสดงให้เห็นถึงวิธีการบริหาร ทั้งในแง่การแสวงหาความร่วมมือ การแสวงหางบประมาณ
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
ให้เป็นที่น่าเชื่อถือได้(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550)
การดาเนินการกระจายอานาจการปกครอง ในรูปขององค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เล็กที่สุด มีจานวนมากที่สุดและเป็นองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน อันเป็นรากฐานสาคัญของการปกครองประเทศ
อยู่ในความสนใจของหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจา นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยคาดหวังว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลจะเป็นองค์การที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง บรรลุเป้าหมายตาม
เจตนารมณ์ของการกระจายอานาจ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจอิสระในการบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย
บัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถกาหนดแผนงานและกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ได้อย่างสอดคล้องและตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง(นวลน้อย ตรีรัตน์และคณะ, 2545)
ภาวะความเป็นผู้นาหรือผู้บริหารนับว่าเป็นบทบาทสาคัญในการที่จะนาภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสาเร็จ ดังนั้นภาวะ
ผู้นาจึงเป็ นข้อกาหนดการกระทาอันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรขึ้นอยู่กับ
ความสามารถหรือความมีศิลปะในการใช้คนของผู้บริหารหรือผู้นา ผู้บริหารจึงมีความสาคัญต่อหน่วยงาน อีกในฐานะที่สาคัญ
อีกประการหนึ่งคือ เป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติ
การบริหารแนวใหม่ในภาวะปัจจุบันเป็นการบริหารงานที่อยู่ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดทั้งกาลังคน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่สนอง
ความต้องการของประชาชน สภาพเช่นนี้จึงท้าทายความสามารถของผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเรียนรู้
แนวทางการทางานใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชนในเขตรับผิดชอบ นานโยบายให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับการประสานสัมพันธ์ที่ดีของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ ที่มีอยู่ โดยผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบ เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ทักษะบริหารตามแนวคิดของแคทซ์
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านเทคนิค
จริยธรรม หมาย ถึง สิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติ มีพฤติกรรมที่ดีงามต้องประสงค์ของสังคมเป็นหลักหรือกรอบที่ทุกคน
กาหนดไว้ เป็นแนวปฏิบัติสาหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข เกิดความ
รักสามัคคี เกิดความอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยในการดารงชีวิต เช่น ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น คุณธรรม
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ควรประกอบด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีน้าใจ ความไม่ทอดทิ้งกัน ความมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อส่วนรวม มี
ความขยันขันแข็ง อดทน อดกลั้น พึ่งตนเองได้ ไม่มัวเมาในอบายมุข มีสัมมาชีพ มีความพอเพียง มีความเคารพศักดิ์ศรีและ
คุณค่าความเป็นคนของคนทุกคน สามารถรวมตัวร่วมคิด ร่วมทาอย่างเสมอภาค
อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน มีความยุติธรรมและแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และ มีการ
พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ศ. ประเวศ วะสี, 2549)
ในปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ น าในแต่ ล ะองค์ ก รมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น ผู้ บ ริ ห ารที่ ดี จ ะต้ อ งมี ภ าวะผู้ น า
ไม่หูเบา มีเหตุผล มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์แนวคิดในการพัฒนาให้ทันต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น มีความรอบรู้ กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ ไม่นาเอาความคิดตนเองมาใช้ในการบริหาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ รักษาคาพูด และมีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี แบ่งหน้าที่ให้
บุคลากรปฏิบัติตรงกับความรู้ความสามารถ ใช้ระบบคุณธรรมนาระบบอุปถัมภ์ มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาและ
ตัดสินใจ มีความรู้ทางวิชาชีพ หากในองค์กรใดมีผู้นาหรือผู้บริหารที่มีลักษณะดังกล่าวจะทาให้การทางานขององค์กรสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี แต่หากองค์กรใดมีผู้บริหารหรือผู้นาที่ไม่มีภาวะผู้นาหรือคุณลักษณะดังกล่าว องค์กรก็อาจจะประสบความ
ล้มเหลวในการบริหาร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545)
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลวั งโพรง อาเภอเนิ น มะปราง จั งหวั ด พิษ ณุโ ลก เพื่อ จะได้ ทราบว่ าประชาชนมี ความต้ อ งการผู้ นาหรือ ผู้ บริ ห ารที่ มี
คุณลักษณะแบบใด เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและดาเนินงานของผู้บริหารหรือ
ผู้นา นาไปสู่การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
วิธดี ำเนินกำรวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยแบ่งตามหัวข้อได้ ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ด้านภาวะผู้นา ด้านทักษะการบริหาร และด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีจานวนที่แน่นอน สูตรที่ใช้ในการศึกษาหาขนาดตัวอย่างจึงใช้สูตรของ เครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2540) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมรับให้เกิดความ
คลาดเคลื่ อ นของการสุ่ มตั ว อย่ างได้ ร้อ ยละ 5 และผู้ วิ จั ย ได้ใ ช้ ก ารสุ่ ม ตัว อย่ างแบบอาศั ย ความน่า จะเป็ น (Probability
Sampling) เป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดมีโอกาสที่จะถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าเทียมกันและใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 368 ตัวอย่าง
3. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาการท าวิ จั ย ครั้ งนี้ ใ ช้ ร ะยะเวลาในการด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตั้ งแต่ เ ดื อ นสิ งหาคม – เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ.2560
4. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 4,621 คน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนิ น
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีจานวนที่แน่นอน สูตรที่ใช้ในการศึกษาหาขนาดตัวอย่างจึงใช้สูตรของ เครจซี่และมอร์แกน
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(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมรับให้เกิดความ
คลาดเคลื่ อ นของการสุ่ มตั ว อย่ างได้ ร้อ ยละ 5 และผู้ วิจั ย ได้ใ ช้ ก ารสุ่ ม ตัว อย่ างแบบอาศั ย ความน่า จะเป็ น (Probability
Sampling) เป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดมีโอกาสที่จะถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าเทียมกันและใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 368 ตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปมีลักษณะแบบสารวจรายการ (check list) แบบชนิดปลายปิด แบบเลือกตอบได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ได้แก่ ด้านภาวะผู้นา ศึกษาในประเด็น เป็นผู้ที่มั่นใจตนเองตัดสินใจที่ดีและถูกต้อง เป็นผู้น่าเชื่อถือไว้ใจได้ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
ในการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้ – ความสามารถ สร้างแรงจูงใจแก่ประชาชน รับผิดชอบต่องานและหน้าที่ รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ให้คาปรึกษาคาแนะนาได้ เป็นผู้ที่ประชาชนยอมรับและนับถือ และสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้
ชุมชน ด้านทักษะการบริหาร ศึกษาในประเด็น มีความสุขุมรอบคอบ มีเหตุผล สร้างความสามัคคีภายในชุมชน ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เข้าใจความรู้สึกและจิตใจของประชาชน มีสามัญสานึกที่ดีต่อชุมชน ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับ
ชุมชน บริหารประชาชนภายในชุมชนได้ ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาชุมชน ให้เกียรติกับประชาชนทุกคน และ
สามารถลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ศึกษาในประเด็น ประพฤติตนตามหลักธรรมาภิบาล
มีค วามซื่ อสั ต ย์ สุจ ริ ต มีวิ นั ยแก่ ต นเอง มี ความเสี ย สละ เห็น แก่ ประโยชน์ ส่ว นรวมเป็น หลัก มี ค วามอดทนอดกลั้ น
รับผิดชอบต่อการประพฤติปฏิบัติของตน เป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอันดีงาม รู้จักประมาณตน และ มี
ความเมตตากรุณา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scales) ลักษณะคาถามประกอบด้วย
ข้อความที่เป็นการให้ความสาคัญต่อปัจจัยในแต่ละด้านซึ่งมีการกาหนดระดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยโดยระดับคะแนน
5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
3
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. การเก็บรวมรวบข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร โดยดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทั้ง
แหล่งข้อมูลของทางสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ แหล่งข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับทุติยภูมิ (secondary data) อาทิ ข้อมูลจากเอกสาร
ตารา วารสาร รายงาน การศึกษาวิจัย และรายงานทางวิชาการประเภทต่างๆ รวมทั้งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนามาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษา วิจัยวิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยในส่วนต่อไป
2. โดยการสารวจ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
2.1 จัดเตรียมแบบสอบถาม 368 ชุด
2.2 ตรวจสอบความแม่นตรงของเนื้อหา (content validity) ของเครื่องมือโดยนาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาการ
ตรวจสอบ ประเมินโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC (item objective congruence index) เป็นรายบุคคลว่าข้อคาถามแต่
ละข้อสามารถวัดได้ตรงกับจุดประสงค์ที่กาหนดหรือไม่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ทาการตรวจสอบความแม่นตรงเชิงเนื้อหาและได้ให้
คาแนะนาในการปรับ แก้ไข หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับแก้ไขตามคาแนะนา จนได้แบบสอบถามที่มีความแม่นตรงเชิง
เนื้อหา หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ภายหลังจากที่นาเครื่องมือแบบสอบถามไปผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว จะนาแบบสอบถามมาทดสอบความเชื่อมั่น โดยผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ในการศึกษา ในการทดสอบ
เครื่องมือ โดยนาไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความค่าความเชื่อมั่น จานวน 30 ชุด การวิเคราะห์หาค่าความ
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เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach, 1970) โดยเลือกข้อที่มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นทั้ ง
ฉบับ เท่ากับ 0.951 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดีมาก(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2541)
2.3 นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว จานวน 368 ชุด สอบถามกลุ่มตัวอย่าง
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวางแผนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในเดือนสิงหาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 4 เดือน
2.5 นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบเพื่อทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 368 ชุด มาดาเนินการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งทาให้ผู้วิจัยแน่ใจได้ว่า ข้อมูลที่นามาประมวลผลนั้นเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยู่ใน
รูปแบบเดียวกันทั้งหมด แล้วนาข้อมูลมาลงรหัส(coding) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคานวณสาเร็จรูปทางสถิตสิ าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics) เป็นการหาค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนต่าง ๆ ของแบบสอบถาม ดังนี้
ส่วนที่ 1 เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ส่วนที่ 2 เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกได้แก่ ด้านภาวะผู้นา ด้านทักษะการบริหาร และด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลกำรวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ ระยะเวลาอยู่ใน
พื้นที่ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
จานวน
เพศ
ชาย
189
หญิง
179
รวม
368
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
68
อายุ 30 - 60 ปี
259
มากกว่า 60 ปี
41
รวม
368
สถานภาพ
โสด
124
สมรส
192
หม้าย/หย่าร้าง
52
รวม
368
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
30
มัธยมศึกษา
103
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
112
ปริญญาตรี
113
สูงกว่าปริญญาตรี
10
รวม
368
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ร้อยละ
51.36
48.64
100.00
18.48
70.38
11.14
100.00
33.70
52.17
14.13
100.00
8.15
27.99
30.43
30.71
2.72
100.00
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อาชีพ

เกษตรกรรม
รับจ้างอิสระ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รวม
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000 - 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน จานวน 1 - 5 ปี
ชุมชน
จานวน 6 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

113
57
99
29
70
368
139
219
10
368
37
45
286
368

30.71
15.49
26.90
7.88
19.02
100.00
37.77
59.51
2.72
100.00
10.05
12.23
77.72
100.00

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน 189 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.36 และ เพศหญิง จานวน 179 คน คิด
เป็น ร้อยละ 48.64 มีอายุระหว่าง 30 – 60 ปี จานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 70.38 รองลงมาอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน 68
คน คิดเป็น ร้อยละ 18.48 และอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.14 สถานภาพสมรส จานวน 192 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.17 รองลงมา โสด จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.71 รองลงมา ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จานวน 112 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.43 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 30.71 รองลงมา ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90
และ พนักงานบริษัท จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.02 รายได้ต่อเดือน 10,000 - 30,000 บาท มากที่สุด จานวน 219 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.51 รองลงมา น้อยกว่า 10,000 บาท จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 37.77 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
มากที่สุด คือ มากกว่า 10 ปี จานวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 77.72 รองลงมา จานวน 6 - 10 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.23 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะผู้นาที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม (n = 368)
คุณลักษณะผู้นาที่ต้องการ
แปลผล
ลาดับ
x SD.
มาก
3
ด้านภาวะผู้นา
4.04 0.38
ด้านทักษะการบริหาร
4.17 0.44
มาก
1
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.14 0.33
มาก
2
ภำพรวม
4.12 0.35
มำก
ความคิดเห็น คุณลักษณะผู้นาที่ พึงประสงค์ ขององค์ การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านทักษะการบริหาร รองลงมา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ ด้านภาวะผู้นา ตามลาดับ
อภิปรำยผล
จากผลการวิจัยสามารถ อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านภาวะผู้นา พบว่า รับผิดชอบต่องานและหน้าที่ เป็นผู้ที่ประชาชนยอมรับและนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของธวั ชชั ย ผงอ้ ว น(2554, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ
คุณลักษณะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดหลวง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดหลวง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายโดย
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รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเป็นผู้นา ด้านบุคลิกภาพและด้านคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน
คือ ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ
แตกต่างกันต่อคุณลักษณะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดหลวง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2. ด้านทักษะการบริหาร พบว่า บริหารประชาชนภายในชุมชนได้, สร้างความสามัคคีภายในชุมชน และมีสามัญสานึก
ที่ดีต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปรัชญา มาอ้น (2558) ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลงัวบา อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้นาของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลงัวบา อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถ ด้านความฉลาดมีไหวพริบ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านสังคม ตามลาดับ ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกันมีค วามคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
ผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลงัวบา อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่าคุณลักษณะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ด้านความฉลาดมี
ไหวพริบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
3. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า มีความเมตตากรุณา, เป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงาม และ
รับผิดชอบต่อการประพฤติปฏิบัติของตน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตติกาล จาปาทอง(2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
คุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ในองค์การบริหารส่วนตาบลไทรน้อย อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะ
ผู้นาในอดีตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผู้นา ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 2) ด้านความรู้ความสามารถ ขาดความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และระเบียบกฎหมาย 3) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รักพวกพ้อง รักษาผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม 4) ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ของผู้นา มีความสุขุมวางตัวเหมาะสมกับสถานการณ์ และ 6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้นามีส่วนร่วมต่อทุกภาค
ส่วน หลักการบริหารของผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักคุณธรรม 4 ประการ
ได้แก่ หลักความอดทน หลักความตื่นตัว หลักเมตตากรุณา และหลักการหมั่นตรวจตรากิจการงาน คุณลักษณะของผู้นาที่พึง
ประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาควรมี คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ต้องมีความรู้ 2) ต้องมีความกล้าหาญในการ
ตัดสินใจ 3) ต้องมีคุณสมบัติและทักษะความเป็นผู้นา 4) มีความยุติธรรม 5) ต้องมีความรู้สาหรับการปฏิบัติงาน และ 6)
ทางานแบบมีส่วนร่วม
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า เป็ น เพศชาย ร้ อ ยละ 51.36 และ เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 48.64
ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 30 – 60 ปี ร้ อ ยละ 70.38 รองลงมาอายุ ต่ ากว่ า 30 ปี ร้ อ ยละ 18.48 และอายุ ม ากกว่ า
60 ปี ร้อยละ 11.14 และมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 52.17 รองลงมา โสด ร้อยละ 33.70 และหม้ายหรือหย่าร้าง ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 30.71 รองลงมา ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.43 และสูงกว่าปริญญาตรี
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 30.71 รองลงมา ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 26.90 และ พนักงานบริษัท ร้อยละ
19.02 มี ร ายได้ ต่ อ เ ดื อ น 10,000
30,000
บาท ร้ อ ยละ 59.51 รองลงมา น้ อ ยกว่ า
10,000 บาท ร้อยละ 37.77 และมากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 2.72 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน มากกว่า 10 ปี ร้อยละ
77.72 รองลงมา 6 - 10 ปี ร้อยละ 12.23 และ 1 – 5 ปี ร้อยละ 10.05 ตามลาดับ
2. ผลการศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น าที่ พึ ง ประสงค์ ข อง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
วังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 โดย ด้านทักษะ
การบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ ด้านภาวะผู้นา ตามลาดับ สรุปผลเป็นรายด้าน ดังนี้
2.1 ด้ า นภาวะผู้ น า พบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย 4.04 เรี ย งล าดั บ ตามค่ า เฉลี่ ย
สูงทีส่ ุด คือ รับผิดชอบต่องานและหน้าที่ รองลงมา เป็นผู้ที่ประชาชนยอมรับและนับถือ,รับฟังความคิดเห็นของประชาชน,เป็น
ผู้มีความรู้ – ความสามารถ, เป็นผู้น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้, เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน, เป็นผู้ที่มั่นใจตนเองตัดสินใจที่ดีและ
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ถูกต้อง, สามารถสร้างแรงจูงใจของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง ให้คาปรึกษาคาแนะนาได้ และสร้างอาชีพ
และรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน ตามลาดับ
2.2 ด้านทักษะการบริหาร พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย สูง
ทีส่ ุด คือ บริหารประชาชนภายในชุมชนได้ รองลงมา สร้างความสามัคคีภายในชุมชน, มีสามัญสานึกที่ดีต่อชุมชน, ใช้ความรู้
ความสามารถเพื่อพัฒนาชุมชน, ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับชุมชน, ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม, เข้าใจความรู้สึก
และจิตใจของประชาชน,มีความสุขุมรอบคอบ มีเหตุผลให้เกียรติกับประชาชนทุกคน และสามารถลดปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชนได้ ตามลาดับ
2.3 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย สูง
ทีส่ ุด คือ มีความเมตตากรุณา รองลงมา เป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงาม, รับผิดชอบต่อการประพฤติปฏิบัติของ
ตน, มีความอดทนอดกลั้น , รู้จักประมาณตน, มีความซื่อสัตย์สุจริต , มีความเสียสละ, มีวินัยแก่ตนเอง, เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก และประพฤติตนตามหลักธรรมาภิบาล ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นาที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง
อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านทักษะการบริหาร ได้แก่ ผู้นาในพื้นที่ควรให้ความสาคัญกับหลักการบริหารงาน
ควรส่งเสริมให้เป็นผู้นาที่มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ในการที่จะเป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจน ผู้นาควร มีความรู้ ประสบการณ์ มีข้อมูลที่ทันสมัย และแม่นตรง มีทักษะและมีสมรรถภาพจึงจะ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ต้องมีความมั่นใจประกอบด้วยความเด็ดขาดและรอบคอบเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีประสิทธิผลต่อไป
2. จากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น คุณลักษณะผู้นาที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง
อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านภาวะผู้นา ได้แก่ ผู้นาในพื้นที่ควรให้ความสาคัญการส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้นาที่ดี
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองเห็นภาพในอนาคตที่เป้าหมาย และแผนงานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการไปสู่
เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน ตลอดจน ผู้ นาที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้มีทักษะในการสื่อความที่ดี สามารถสร้างแรงจูงใจของ
ประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ให้คาปรึกษาคาแนะนาได้มีความเป็น
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การมี บุ ต รซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษารู ป แบบของการมี บุ ต ร
2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการตัดสินใจมีบุตรและ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร ในการศึกษาครั้งนี้ใช้
กลุ่มตัวอย่าง 100 คน ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร ได้มีการจาแนก
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านชีววิทยา และปัจจัยด้านศาสนา โดยที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่สาคัญที่สุดต่อการมีบุตรคือ ปัจจัยทางด้านต้นทุนการเลี้ยงดูบุตร ปัจจัยด้านชีววิทยาที่ส่งผลต่อการมีบุตรคือโรค
ประจาตัว และปัจจัยด้านศาสนาไม่สง่ ผลต่อการมีบุตร ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น ควรลดต้นทุนการเลี้ยงดู
บุตร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากเมื่อเทียบกับนโยบายอื่น
คาสาคัญ : การมีบตุ ร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ต้นทุนการเลี้ยงดูบุตร
Abstract
This research is designed to study factors affecting childbearing in Muang district, Phitsanulok. The
objectives of the study are 1) to identify the pattern of childbearing 2) to study the extent of women’s
participation in childbearing decisions and 3) to study factors that influence child-bearing decisions. This
study use 100 samples by using questionnaire. The study analyzes 3 factors affecting childbearing
decision: socio-economic factors, biological factors, and religious factors. The main socio-economic factor
is the cost of raising children. The main biological factor is congenital disorder. Religion is not a factor to
have an impact on a decision in childbearing. Therefore, there is need to reduce the cost of raising
children such as 15-year free education in order to raise motivation in childbearing.
keywords : childbearing socio-economic factors child-raising cost
บทนา
ในอดีตรัฐบาลได้มีนโยบายเร่งเพิ่มจานวนประชากร จนทาให้อัตราการเกิดของประเทศไทยในช่วงนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการที่มีจานวนประชากรที่มากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ทาให้รัฐบาลมีการประกาศใช้นโยบาย
ชะลออัตราการเพิ่มประชากร ทาให้จานวนการเกิดลดลง ส่งผลให้ในปัจจุบันโครงสร้างประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
และลักษณะการพึ่งพิงกันก็เปลี่ยนไปด้วย โดยที่จานวนการเกิดได้ลดลงจาก 983,964 คน ในปีพ.ศ. 2536 เป็น 704,058
คน ในปีพ.ศ. 2559 ประกอบกับจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 8,555,152 คน ในปีพ.ศ. 2536 เป็น 9,802,080 คน ใน
ปีพ.ศ. 2559 ทาให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ในอนาคตมีจานวนคนในวัย แรงงานลดลง จากข้อมูลสานักงาน
สถิติแห่งชาติพบว่าในปี พ.ศ.2533 อัตราส่วนการเป็นภาระวัยแรงงาน 8.6 คน ดู แลผู้สูงอายุต่อ 1 คน แต่ในปี พ.ศ.2573 มี
อัตราส่วนภาระวัยแรงงานลดลงเหลือเพียง 2.4 คน ดูแลผู้สูงอายุต่อ 1 คน ทาให้ภาษีภายในประเทศลดลงเนื่องจากมีจานวน
วัยแรงงานลดลง ส่งผลให้รัฐบาลมีเบี้ยที่จะนาไปจ่ายผู้สูงอายุลดลงด้วย และจากการลดลงของกาลังแรงงานในการพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต จะทาให้ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแรงงาน ขาดกาลังคนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นวิธีที่จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตคือ สนับสนุนให้ประชาชนมีความ
ต้องการมีบุตรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเหตุผลของการมีบตุ รน้อยลงเนื่องจากในปัจจุบันผู้หญิงส่วนมากจะมี
การศึกษาที่สูงกว่าในอดีต ทาให้คิดว่าการมีบุตรถือว่าเป็นภาระเพราะมีต้นทุนในการเลี้ยงดูสูง พวกเขาจึงไม่ได้ตระหนักถึงการ

488

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

สร้างครอบครัว (มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ ,2558) ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงอยากที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
บุตรของประชากร ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการวิจัยจะทาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างครอบครัว ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะสามารถกระตุ้นให้ประชาชนมีความต้องการมีบุตรเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารประเทศต่อไป โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรออกเป็นสี่ด้านใหญ่ๆ
คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคม ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยทางด้านศาสนา และปัจจัยทางด้านนโยบาย วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบของการมีบุตร 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ห ญิงในการตัดสินใจมีบุตร และ 3) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร ในตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน
โดยทาการสุ่มเลือกด้วยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-35 ปี อาศัยอยู่ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งเป็นผู้หญิงที่มีบุตรจานวน 86 คน และ
ผู้หญิงที่ไม่มีบุตรจานวน 14 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้ใช้แบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และในส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร โดยลักษณะ
แบบสอบถามแบ่งเป็นระดับการตัดสินใจ 4 ระดับ ได้แก่ ตัดสินใจเองทั้งหมด (100%) ตัดสินใจส่วนใหญ่ (70%) ร่วมกัน
ตัดสินใจ (50%) และไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (0%)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตารางที่ 1 ศึกษาเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตร โดยพบว่าสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบมากที่สุดคือ
สถานภาพแต่งงานมีจานวนทั้งหมด 65 คนคิดเป็นร้อยละ75.58 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าจบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมีจานวนมากทีส่ ุด 52 คนคิดเป็นร้อยละ 60.47 สามีของผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีจานวนมากที่สดุ 38 คนคิดเป็นร้อยละ 56.72 ผู้ตอบแบบสอบถามที่นับถือศาสนาพุทธมีจานวนมากที่สุด 59 คนคิดเป็นร้อย
ละ 68.60 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าจะมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่โดยมีจานวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 46.51
อาชีพของสามี พบว่ามีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอื่นๆเป็นส่วนใหญ่โดยมีจานวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 32.84
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีบุตร
จานวน (%)

ไม่มีบุตร
จานวน (%)

 ช่วงอายุ
- 24-30 ปี
- 31-35 ปี

22(25.58)
64(74.42)

8(57.14)
6(42.86)

 สถานภาพ
- แต่งงาน
- หย่าร้าง
- หม้าย
- อาศัยอยู่ด้วยกัน

65(75.58)
14(16.28)
5(5.81)
2(2.33)

10(71.43)
4(28.57)
-

ลักษณะทั่วไป
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 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ไม่ได้รับการศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
- ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
- อาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส.,อนุปริญญา)
- ระดับปริญญาตรี
- สูงกว่าระดับปริญญาตรี

2(2.30)
5(5.81)
11(12.79)
10(11.63)
52(60.47)
6(6.98)

1(7.14)
3(21.43)
9(64.29)
1(7.14)

 การศึกษาของสามี
- ไม่ได้รับการศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
- ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
4(5.97)
2(20)
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
5(7.46)
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
14(20.90)
2(20)
- อาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส.,อนุปริญญา)
38(56.72)
4(40)
- ระดับปริญญาตรี
6(8.96)
2(20)
- สูงกว่าระดับปริญญาตรี
 ศาสนา
59(68.60)
9(64.29)
- พุทธ
13(15.11)
2(14.28)
- คริสต์
14(16.27)
3(21.42)
- อิสลาม
 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
6(6.98)
3(21.42)
- แม่บ้าน
- เกษตรกร
17(19.77)
7(50.00)
- ลูกจ้าง
40(46.51)
2(14.29)
- ธุรกิจส่วนตัว
23(26.74)
2(14.29)
- อื่นๆ
 อาชีพของสามี
- พ่อบ้าน
2(2.98)
- เกษตรกร
21(31.34)
3(30)
- ลูกจ้าง
22(32.84)
5(50)
- ธุรกิจส่วนตัว
22(32.84)
2(20)
- อื่นๆ
ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบการมีบุตร โดยจาแนกลักษณะการมีบุตร 6 ลักษณะดังนี้ ลักษณะแรกคือจานวนการตั้งครรภ์
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ส่วนมากจะตั้งครรภ์อยู่ที่ 1 ครั้งจานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 62.79 ลักษณะที่สองคือจานวนบุตรที่แท้ง
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่เกิดการแท้งบุตรคิดเป็นร้อยละ 88.37 ลักษณะที่สามคือจานวนบุตรที่มีชีวิตรอดพบมาก
ที่สุดอยู่ที่จานวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 62.79 ลักษณะที่สี่คืออายุบุตรคนแรกจะพบมากที่สุดในช่วงอายุ1-5 ปี มีจานวน42 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.83 รองลงมาคือ บุตรที่มีช่วงอายุ6 -10 ปี มีร้อยละ 43.02 ลักษณะที่ห้าคือ อายุบุตรคนที่สองจะพบมาก
ที่สุดในช่วงอายุ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.56 ลักษณะที่หกคือระยะห่างของการมีบุตร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระยะห่างของการ
มีบุตรไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 67.44
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ตารางที่ 2 รูปแบบการมีบตุ ร
ลักษณะการมีบุตร
 จานวนการตั้งครรภ์
- 1 ครั้ง
- 2 ครั้ง
- 3 ครั้ง

จานวน

%

54
30
2

62.79
34.88
2.33

 จานวนบุตรที่แท้ง
- 0 คน
- 1-3 คน
- 4-7 คน

76
10
-

88.37
11.63
-

 จานวนบุตรที่มีชีวิตรอด
- 1 คน
- 2 คน
- 3 คน

54
30
2

62.79
34.88
2.33

 อายุบุตรคนแรก
- 1-5 ปี
- 6-10 ปี
- 11-15 ปี
- 16-20 ปี

42
37
2
1

48.83
43.02
2.32
1.16

 อายุบุตรคนทีส่ อง
- 1-5 ปี
- 6-10 ปี
- 11-15 ปี

24
10
1

68.56
28.58
2.86

 ระยะห่างของการมีบุตร
- ไม่แน่นอน
- 1-5 ปี
- มากกว่า 5 ปี

58
27
1

67.44
31.40
1.16
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ตารางที่ 3 การมีส่วนร่วมของเพศหญิงในการตัดสินใจมีบตุ ร
จานวน (%)
เรื่อง

1.การตัดสินใจที่จะมีบตุ ร
2.จานวนบุตรที่ต้องการจะมี
3.สถานที่คลอดบุตร
4.เพศของบุตร
5.ระยะห่างของการมีบุตร
6.คุมกาเนิด

ไม่มีส่วนร่วม
(0%)

ร่วมกันตัดสินใจ
(50%)

เป็นตัดสินใจ
ส่วนใหญ่
(70%)

ตัดสินใจเองทั้งหมด
(100%)

3(3.49)
1(1.16)
1(1.16)
5(5.81)
2(2.33)
3(3.49)

68(79.07)
65(75.58)
38(44.19)
73(84.88)
50(58.14)
46(53.49)

13(15.12)
18(20.93)
36(41.86)
8(9.30)
13(15.12)
30(34.88)

2(2.33)
2(2.33)
11(12.79)
3(3.49)
7(8.14)

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของเพศหญิงในการตัดสินใจมีบุตร พบว่า ประมาณร้อยละ 80 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม สามีจะเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องจะมีบุตรหรือไม่ ร้อยละ 75.58 ของผู้ตอบแบบสอบถาม จะ
ให้สามีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องจานวนบุตรที่ต้องการมี ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้หญิงจะเป็น ผู้
ตัดสินใจเรื่องสถานที่คลอดบุตรเป็นส่วนใหญ่และบางครอบครัวให้สามีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสถานที่คลอดบุตรด้วย
มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสามีและภรรยาจะร่วมกันตัดสินใจเรื่องเพศของบุตร และประมาณครึ่งหนึ่ง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม สามีจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องระยะห่างการมีบุตร ส่วนในเรื่องการคุมกาเนิด หรือ ช่วงที่
ครอบครัวยังไม่ต้องการมีบุตรนั้น มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม จะมีสามีมาร่วมตัดสินใจ ดังนั้นสรุปได้ว่า จานวน
บุตรที่ต้องการจะมี สถานที่คลอดบุตร เพศของบุตร ระยะห่างของการมีบุตร และการคุมกาเนิด ผลการวิจัย พบว่า มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามในทุกหัวข้อข้างต้น สามีจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีบุตร
ตารางที่ 4 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่ส่งผลต่อการมีบตุ ร
จานวน
เรื่อง
1.ระดับการศึกษา

20

ส่งผลไม่มาก
(30%)
40

2.อาชีพการทางาน

8

34

24

34

2.84

3.มีที่อยู่อาศัย

3

8

41

48

3.34

4.อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

10

43

34

13

2.50

5.อาชีพของสามี

11

37

28

24

2.65

6.ต้นทุนการเลีย้ งดูบุตร

4

1

37

58

3.49

7.มีบุตรเพื่อช่วยทางาน

20

42

30

8

2.26

ไม่ส่งผล (0%)

ส่งผลปานกลาง
(50%)
29

ส่งผลมาก
(70%)
11

ค่าเฉลี่ย
2.31

ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่ส่งผลต่อการมีบุตร ซึ่งทาการศึกษาในเรื่องระดับการศึกษา อาชีพ
การทางาน การมีที่อยู่อาศัย อายุ อาชีพของสามี ต้นทุนการเลี้ยงดูบุตรและมีบุตรเพื่อช่วยทางาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลมากที่สุด คือปัจจัยด้านต้นทุนการเลี้ยงดูบุตร เพราะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 3.49 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของประเทศไนจีเรียที่พบว่า ต้นทุนการเลี้ยงดูบุตรเป็นปัจจัย ทางเศรษฐกิจที่ สาคัญที่สุดในการตัดสินใจมีบุตร
(Odikpo et. al., 2015) ปัจจัยที่ส่งผลรองลงมาคือ ปัจจัยที่อยู่อาศัย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.34 เพราะเหตุผลที่ว่า การมีที่อยู่
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อาศัยแสดงถึงความมั่นคงของครอบครัว ปัจจัยที่ส่งผลอันดับที่สาม คือปัจจัยด้านอาชีพของผู้หญิง ที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.84
เพราะเนื่องจากหากผู้หญิงได้ทางานนอกบ้านหรือมีอาชีพที่มั่นคง โอกาสที่จะตัดสินใจมีลูกก็อาจจะน้อยลง และปัจจัยที่ส่งผล
น้อยที่สุดคือ ปัจจัยที่มีบุตรเพื่อช่วยทางานมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.26 เนื่องจากเหตุผลที่ว่าการมีลูกมาก เพื่อให้ลูกเป็นแรงงาน
นั้น มั ก เกิด ในสั งคมเกษตรกรรม แต่ ปั จจุ บั น สภาพสั งคมและการประกอบอาชี พได้ เ ปลี่ย นแปล งไป ดั งนั้ น เหตุผ ลนี้ จึ งมี
ความสาคัญน้อยที่สุดนั่นเอง
ตารางที่ 5 ปัจจัยทางด้านชีววิทยาที่ส่งผลต่อการมีบุตร
จานวน
เรื่อง

ไม่ส่งผล (0%)

ส่งผลไม่มาก
(30%)

ส่งผลปานกลาง
(50%)

ส่งผลมาก
(70%)

Mean

1.อายุตอนแต่งงาน

23

42

31

4

2.16

2.การเลือกเพศของบุตร

47

42

7

-

1.52

3.โรคประจาตัว

14

40

28

18

2.50

ตาราง 5 แสดงปัจจัยทางด้านชีววิทยาที่ส่งผลต่อการมีบุตร ซึ่งทาการศึกษาอายุตอนแต่งงาน การเลือกเพศของบุตร
และโรคประจาตัว ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือปัจจัยด้านโรคประจาตัว เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.50 เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า การมีโรคประจาตัวเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจทาให้ไม่อยากมีบุตร
รองลงมาคือปัจจัยด้านอายุตอนแต่งงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.16 เนื่องจากหากผู้หญิงแต่งงานช้า มีอายุมากอาจไม่ส่งผลดีต่อ
การมีบุตร และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านการเลือกเพศของบุตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.52
ตารางที่ 6 ปัจจัยทางด้านศาสนาที่ส่งผลต่อการมีบตุ ร
ตาราง 6 แสดงปัจจัยทางด้านศาสนาที่ส่งผลต่อการมีบตุ ร ผลการวิจัยพบว่าการนับถือศาสนาทีแ่ ตกต่างกัน ไม่ได้ส่งผลต่อ
จานวน(%)
เรื่อง

ไม่ส่งผล (0%)

1.ศาสนา

38

ส่งผลไม่มาก
(30%)
37

ส่งผลปานกลาง
(50%)
12

ส่งผลมาก
(70%)
13

Mean
2.00

การมีบุตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00
ตารางที่ 7 นโยบายที่ส่งผลต่อการมีบุตร
จานวน(%)
เรื่อง

ไม่ส่งผล (0%)

ส่งผลไม่มาก
(30%)

ส่งผลปานกลาง
(50%)

ส่งผลมาก
(70%)

1.นโยบายการศึกษา(เรียนฟรี15ปี)

14(14)

42(42)

17(17)

27(27)

2.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

22(22)

33(33)

26(26)

19(19)

3.นโยบายสาวไทยแก้มแดง(มีลูกเพื่อชาติ
ด้วยวิตามินแสนวิเศษ)

49(49)

22(22)

21(21)

8(8)

493

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ตาราง 7 แสดงนโยบายที่ส่งผลต่อการมีบุตร พบว่า นโยบายทีส่ ่งผลมากที่สุด(70%) คือนโยบายการศึกษา(เรียนฟรี
15ปี) คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคิดเป็นร้อยละ 19 และอันดับที่สามคือนโยบายสาวไทยแก้มแดง
(มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ)คิดเป็นร้อยละ 8 ต่อมานโยบายที่ส่งผลปานกลาง(50%)คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คิด
เป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือนโยบายสาวไทยแก้มแดง(มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ)คิดเป็นร้อยละ 21 นโยบายที่ส่งผล
ไม่มาก(30%)คือนโยบายการศึกษา(เรียนฟรี15ปี)คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคิดเป็นร้อยละ 33
และอันดับทีส่ ามคือนโยบายสาวไทยแก้มแดง(มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ)คิดเป็นร้อยละ 22 สุดท้ายนโยบายทีไ่ ม่
ส่งผล(0%) คือนโยบายสาวไทยแก้มแดง(มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ)คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือเงินอุดหนุนเด็ก
แรกเกิดคิดเป็นร้อยละ 22 และอันดับที่สามคือนโยบายการศึกษา(เรียนฟรี15ปี)คิดเป็นร้อยละ 14
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบตุ ร
จากการหาความสัมพันธ์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการมีบุตรกับจานวนบุตรว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยใช้สถิติไคสแควร์
(Chi - Squares) ภายใต้สมมุติฐานหลักที่ว่า จานวนบุตรไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร ได้ผลดังต่อไปนี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร
Sig
1.ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามกับจานวนบุตร
0.069
2.ระดับการศึกษาของสามีกับจานวนบุตร
0.109
3.ศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถามกับจานวนบุตร
0.828
4.อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามกับจานวนบุตร
0.001
5.อาชีพของสามีกับจานวนบุตร
0.964
จากการทดสอบค่าสถิติและความน่าจะเป็นของ ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการมีบุตรกับจานวนบุตรโดยการใช้ Chi-Square
พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ปฏิเสธสมมติฐานหลัก โดย ค่า p < 0.05 แสดงว่า อาชีพของผู้หญิง ในตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่แตกต่างกันทาให้มีจานวนบุตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ
การศึกษาของผู้หญิงมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 แสดงว่า ระดับการศึกษาของผู้หญิงมีผลต่อจานวนบุตร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรคือระดับการศึกษาของผู้ หญิง โดยอธิบายไว้ว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงจะมี
บุตรน้อยกว่าและช้ากว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาน้อย (มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ ,2558)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร สรุปได้ว่า จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตร จะแต่งงานแล้วประมาณร้อยละ 75.58 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตร พบว่าจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจานวนมากที่สุด ระดับการศึกษาของสามีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจานวนมากที่สุด
คือ ร้อยละ 56.72 ผู้ตอบแบบสอบถามที่นับถือศาสนาพุทธมีจานวนมากที่สุด 59 คน อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าจะ
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่โดยมีจานวน 40 คน อาชีพของสามี พบว่ามีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอื่นๆ เช่น ตารวจ
ทหาร หรือ อาชีพรับราชการ เป็นส่วนใหญ่โดยมีจานวน 22 คน
จากการวิเคราะห์รูปแบบการมีบุตร โดยจาแนกลักษณะการมีบุตร 6 ลักษณะดังนี้ พบว่าลักษณะแรกคือจานวนการ
ตั้งครรภ์ พบว่า ร้อยละ 56.25 ของผู้ตอบแบบแสอบถามที่มีบุตร จะตั้งครรภ์อยู่ที่ 1 ครั้ง ลักษณะที่สองคือจานวนบุตรที่แท้ง
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่เกิดการแท้งบุตร ลักษณะที่สามคือ จานวนบุตรที่มีชีวิตรอดพบมากที่สุดอยู่ที่จานวน 1
คน ลักษณะที่สี่คือ อายุบุตรคนแรก พบว่า ร้อยละ 48.83 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตร จะมีบุตรคนแรกอายุระหว่าง 1-5
ปีลักษณะที่ห้าคืออายุบุตรคนที่สอง ร้อยละ 68.56 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตร จะมีบุตรคนที่สองอายุระหว่าง 1-5 ปี
ลักษณะที่หกคือ ระยะห่างของการมีบุตร ผลการศึกษาพบว่า ระยะห่างของบุตรที่มีความไม่แน่นอน ต่อมางานวิจัยได้ทาการ
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการตัดสินใจมีบุตร พบว่าการตัดสินใจที่จะมีบุตร จานวนบุตรที่ต้องการจะมี สถานที่
คลอดบุตร เพศของบุตร ระยะห่างของการมีบุตร และการคุมกาเนิด ส่วนมากทั้งผู้ชายและผู้หญิงร่วมกันตัดสินใจ(50%)
สาหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร พบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่ส่งผลต่อการมีบุตรมากที่สุด คือปัจจัย
ทางด้านต้นทุนการเลี้ยงดูบุตร ในปัจจัยทางด้านชีววิทยาที่ส่งผลต่อการมีบุตรมากที่สุด คือปัจจัยทางด้านโรคประจาตัว ปัจจัย
ด้านศาสนาไม่ส่งผลต่อการมีบุตร จากการทดสอบค่าสถิติและความน่าจะเป็นของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรกับจานวนบุตร
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โดยการใช้ Chi-Square พบว่า ปัจจัยด้านการศึกษาและอาชีพของผู้หญิง มีผลต่อจานวนบุตร สาหรับนโยบายที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่า จะช่วยให้มีบุตรเพิ่มขึ้นได้ คือ นโยบายที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
เป็นต้น
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายของผู้เรียนที่เรียนโรงเรียนกวดวิชา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
จานวนนักเรียนกับการปรับขึ้นของราคา ผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคา โดยรูปแบบการวิจัยคืองานวิจัยเชิงปริมาณและ
เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากแบบสอบถามจากผู้ เ รียนที่ เรียนโรงเรียนกวดวิชา จ านวน 120 คน จากผลการวิจัย พบว่า ระดั บ
การศึกษาของมารดาส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรวมในการกวดวิชา โดยระดับการศึกษาของมารดาที่เพิ่มขึ้นจะทาให้ค่าใช้จ่ายรวมใน
การเรียนกวดวิชาสูงขึ้นตามไปด้วย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนนักเรียนกับราคาที่เพิ่มขึ้น โดยมีการปรับขึ้นราคา 3
อัต รา 7% 10% และ 15% ตามลาดั บ จากผลการวิจั ยพบว่า การปรับ ขึ้น ราคาที่ ระดั บ 7% ไม่ส่ งผลต่ อจ านวนนั กเรีย น
ในขณะที่การปรับราคาขึ้นที่อัตรา 10% และ 15% ส่งผลต่อจานวนนักเรียนให้ลดลงอย่างมาก
คาสาคัญ : ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ภาษีมลู ค่าเพิ่ม โรงเรียนกวดวิชา
Abstract
The objectives of research are to study the tutoring expenses to analyse the relationship
between increased tutoring prices and the numbers of students and to study the effects of increased
prices. The research is a quantitative research, collecting data with surveys participated by 120 students
attending the tutoring schools in Amphoe Muang, Phitsanulok. The result has found that mother’
educational level affects the tutoring expenses. That is, the higher the mother’s educational level, the
greater the tutoring expenses. The second section analyzes the relationship between the numbers of
students and the increased price in different level (7%, 10%, and 15%). The result has found that
increasing the price for 7% does not affect the numbers of students. However, increasing the price for
10% and 15% hugely changes the numbers of students.
Keywords : corporate income tax personal income tax value added tax tutoring school
บทนา
การศึกษานับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทุนมนุษย์ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปรียบเสมือน
การวางรากฐานให้กับคนในประเทศหากได้รับการศึกษาที่ดีย่อมได้คนที่มีคุณภาพเข้ามาทางาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการศึกษาสาคัญ
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการศึกษาที่สู งขึ้นจะให้อัตราผลตอบแทนทางการศึกษาที่สูงขึ้น จากงานวิจัยที่ผ่านมา
(เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ, 2557) พบว่าโดยทั่วไปยิ่งแรงงานลงทุนในระดับศึกษาที่สูงขึ้น แรงงานจะยิ่งสะสมทุนมนุษย์สูงขึ้น
และได้รับผลตอบแทนทุนมนุษย์ในอัตราทีส่ ูงขึ้นด้วย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6,035
บาทต่อเดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รบั ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ อยู่ที่ 7,870 บาทต่อเดือน และระดับปริญญาตรีจะ
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ได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 บาทขึ้นไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชาที่เรียน ผลตอบแทนจากการจบในระดั บ
มหาวิทยาลัยเป็นเหตุผลหนึ่งของนักเรียนที่ต้องการเรียนกวดวิชา เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ในปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความแตกต่างด้านคุณภาพการศึกษาในแต่ละโรงเรียน และในแต่ละภาคของ
ประเทศ ซึ่งสามารถดูได้จากการสอบวัดระดับมาตรฐานของประเทศ เช่น ONET (Ordinary National Educational Test)
เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ PISA (Programme for International student Assessment)
เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ในปี 2559 คะแนนสอบโอเน็ตในทุกรายวิชามีค่า
คะแนนสูงกว่าคะแนนในปี 2558 จานวน 2 วิชา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่เหลือ คือ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และเมื่อจาแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง
และภูมิภาค พบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการ
สอบทุกวิชา โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองทุกวิชา และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งในภาคอื่นๆ ทุกวิชา (กรุงเทพธุรกิจ, 21 มีนาคม 2560) ความแตกต่างทางการ
ศึกษาส่งผลให้นักเรียนต้องมีความตืน่ ตัวโดยหันไปพึ่งพาโรงเรียนกวดวิชาเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพราะโรงเรียนกวดวิชาที่
มีชื่อเสียงจะมีระบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเข้าถึงครูผู้สอนได้เหมือนกับนักเรียนที่เรียนที่
กรุงเทพ ดังนั้นการเรียนกวดวิชาจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันมากขึ้น ดูได้จากปริมาณโรงเรียนกวดวิชาที่เพิ่มขึ้น โดยจากข้อมูลในปี
พ.ศ. 2549 รายงานว่ามีโรงเรียน กวดวิชาทั่วประเทศไทยที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง อยู่ประมาณ 1,000 โรง ในปี พ.ศ. 2554
พบว่ามีโรงเรียน กวดวิชาทั้งสิ้น 1,664 โรง และในปีพ.ศ. 2556 มีโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศโดย ประมาณ 1,717 โรง ส่งผล
ให้มูลค่าตลาดธุรกิจสถาบันกวดวิชา มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ในช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2544-2554) จาก 1,200 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 8,000 ล้านบาท จึงเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า โรงเรียนกวดวิชากาลังได้รับความนิยมและมีผู้เรียน ใช้บริการ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (เอกอมรและคณะ, 2556) รัฐบาลจึงมีความเห็นว่าควรมีการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาเพื่อกาหนดราคา
เพดานให้กับโรงเรียนกวดวิชา อาจส่งผลให้ราคาของการเรียนกวดวิชาสูงขึ้น เพราะโรงเรียนกวดวิชาสามารถผลักภาระภาษีไป
ให้ผู้เรียน ผลเสียที่เกิดขึ้นคือ ครัวเรือนที่มีฐานะปานกลางไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนกวดวิชาได้เหมือนเดิม อาจให้เรียนได้
บางวิชา บางหลักสูตร ส่วนครัวเรือนที่ยากจนโอกาสก็ยิ่งน้อยลง ความเหลื่อมล้าในโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น ทาให้ในปัจจุบันก็ยังไม่มีการเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ดังนั้นจึงเห็นว่าควรมี
การศึกษาค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาและผลกระทบที่มีต่อจานวนนักเรียนที่จะเรียนกวดวิชาเมื่อมีการเก็บภาษี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายในการเรียนโรงเรียนกวดวิชา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจานวนนักเรียนกับราคาที่เพิ่มขึ้น
3. วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับขึ้นราคา
วิธีการดาเนินวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมที่เรียนกวดวิชาในอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมทั้งหมด 21,991 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมที่เรียนกวดวิชาในอาเภอเมืองพิษณุโลก ทาการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างได้จากสูตร Taro Yamane เมื่อคานวณออกมาแล้วได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 99 คน โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อย
ละ 10 เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ผลและป้องกันความผิดพลาดจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 120 คน
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เป็ น การสร้ างแบบสอบถามเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ส นใจในการท าวิ จั ย โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 1.ส่วนของข้อมูลไป ประกอบไปด้วย ระดับชั้นการศึกษา แผนการเรียน รายได้ครอบครัวต่อเดือน รูปแบบการ
เรียน เหตุผลของการเรียนกวดวิชา ระดับการศึกษาของบิดาและระดับการศึกษาของมารดา 2.ส่วนของค่าใช้จ่าย และส่วน
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สุดท้ายคือส่วนของราคา โดยกาหนดข้อสมมติว่า ถ้าราคามีการเพิ่มขึ้น 7% 10% และ15% ตามลาดับ ซึ่งอ้างอิงจากอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากโรงเรียนกวดวิชาเป็นธุรกิจให้บริการชนิดหนึ่งโดยมี
ผู้บริโภคคือ นักเรียนและผู้ปกครอง ดังนั้นจึงต้องเสียภาษีมูลค่า เพิ่มเหมือนสินค้าบริการอื่นๆ และโรงเรียนกวดวิชายังเป็น
เอกชนย่อมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินได้นิติบุคคล จึงได้นาอัตราภาษีดังกล่าวทั้ง 3 มาเป็นข้อสมมติที่
กาหนดไว้ข้างต้น
ผลการวิจัย
ส่วนที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จะพบว่าโดยส่วนใหญ่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนกวดวิชาเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละ 40.91 มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9,911 บาทต่อเทอม
และนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละ 31.63 มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12,155 บาทต่อเทอม และแผนการ
เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จะเรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดย
นักเรียนชายคิดเป็นร้อยละ 95 มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8,879 บาทต่อเทอม และนักเรียนหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 84.62 มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลีย่ อยู่ที่ 9,847 บาทต่อเทอม ส่วนใหญ่จะมีการเลือกรูปแบบการเรียนกวด
วิชาเป็นรูปแบบคอร์สวิดีโอ ซึ่งนักเรียนชายที่เรียนคอร์สวิดีโอ คิดเป็นร้อยละ 59.09 และนักเรียนหญิงที่เรียนคอร์สวิดีโอ คิด
เป็นร้อยละ 78.57
ในส่วนของระดับรายได้ครอบครัวจะพบว่า ร้อยละ 38.34 ของนักเรียน มีผู้ปกครองที่รายได้อยู่ระหว่าง 40,00160,000 บาทต่อเดือน ระดับการศึกษาของบิดาจะพบว่าส่วนใหญ่(ร้อยละ 73.33) บิดาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
และระดับการศึกษาของมารดา จะพบว่า ร้อยละ 79.17 ของนักเรียน มี มารดาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่ง
เหตุผลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียน ลาดับแรก คือ เรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คิดเป็น ร้อยละ 55 ลาดับถัด
มา คือ เรียนกวดวิชา เพื่อทบทวนบทเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 และ เหตุผลที่น้อยที่สุด คือ เรี ยนตามเพื่อน คิดเป็นร้อยละ
3.33
ตารางที่ 1 แสดผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของนักเรียน
ลักษณะ

จานวนนักเรียนชาย

จานวนนักเรียนหญิง

รวม

N

%

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

N

%

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

N

%

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ม.1

0

0

-

3

3.06

8,666

3

2.5

8,666

ม.2

2

9.09

2,500

5

5.1

7,840

7

5.84

6,314

ม.3

0

0

-

12

12.24

9,508

12

10

9,508

ม.4

7

31.82

7,642

18

18.37

8,094

25

20.83

7,968

ม.5

4

18.18

8,625

29

29.59

7,190

33

27.5

7,364

ม.6

9

40.91

9,911

31

31.63

12,155

40

33.33

11,650

ระดับชั้น
การศึกษา
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แผนการ
เรียน
วิทย์-คณิต

19

95

8,879

66

84.62

9,847

85

86.74

9,363

0

0

-

2

2.56

3,750

2

2.04

3,750

1

5

8,500

8

10.26

5,963

9

9.18

6,244

0

0

-

2

2.56

12,950

2

2.04

12,950

LIVE

3

13.64

4,167

7

7.14

5,714

10

8.33

10,735

VDO

13

59.09

8,592

77

78.57

9,268

90

75

9,170

ALL

6

27.27

9,667

14

14.29

11,193

20

16.67

5,250

0

0

-

0

0

-

0

0

-

2

9.09

3,300

8

8.16

7,963

10

8.33

7,030

3

13.64

9,867

19

19.39

9,074

22

18.33

9,182

5

22.73

10,160

41

41.84

8,056

46

38.34

8,285

9

40.91

8,767

21

21.43

10,243

30

25

9,800

3

13.64

5,433

9

9.18

14,311

12

10

12,092

ศิลป์คานวณ
ศิลป์ภาษา
ไทยสังคม
รูปแบบ
การเรียน

ระดับ
รายได้
ครอบครัว
ต่อเดือน
ต่ากว่า
10,000
บาท
10,001
บาท –
25,000
บาท
25,001
บาท –
40,000
บาท
40,001
บาท –
60,000
บาท
60,001 –
100,000
บาท
100,001
ขึ้นไป
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ลักษณะ

จานวนนักเรียนชาย จานวนนักเรียนหญิง

รวม

N

%

N

%

N

%

ไม่ได้เรียน

0

0

1

1.02

1

0.83

ป.1 – ป.3

0

0

0

0

0

0

ป.4 – ป.6

1

4.55

4

4.08

5

4.17

ม.1 – ม.3

4

18.18

7

7.14

11

9.17

ม.4 – ม.6

0

0

13

13.27

13

10.83

ปริญาตรีขึ้นไป

17

77.27

71

72.45

88

73.33

การศึกษานอกระบบ (กศน)

0

0

2

2.04

2

1.67

ระดับการศึกษาของบิดา

ระดับการศึกษาของมารดา
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ไม่ได้เรียน

0

0

0

0

0

0

ป.1 – ป.3

0

0

0

0

0

0

ป.4 – ป.6

1

4.55

5

5.1

6

5

ม.1 – ม.3

1

4.55

5

5.1

6

5

ม.4 – ม.6

1

4.55

11

11.2

12

10

ปริญาตรีขึ้นไป

19

86.4

76

77.6

95

79.17

การศึกษานอกระบบ (กศน)

0

0

1

1.02

1

0.83

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

15

68.18

51

52.04

66

55

ทบทวนบทเรียน

14

63.64

46

46.94

60

50

ต้องการสูตรลัด

4

18.18

21

21.43

25

20.83

เรียนที่โรงเรียนไม่ทันเพื่อน

7

31.82

8

8.16

15

12.5

ผู้ปกครองให้ไปเรียน

4

18.18

5

5.1

9

7.5

เรียนตามเพื่อน

1

4.55

3

3.06

4

3.33

เรียนในห้องเรียนไม่รู้เรื่อง

7

31.82

33

33.67

40

33.33

อยากเจอเพื่อนใหม่ๆ

0

0

0

0

0

0

อื่นๆ

2

9.09

16

16.33

18

15

เหตุผลของการเรียนกวดวิชา

ต่อมาได้ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชา ภายใต้สมมติฐาน
ทางสถิติ ดังต่อไปนี้ H0 : ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชาและข้อมูลทั่วไปของนักเรียนไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชาและข้อมูลทั่วไปของนักเรียนแตกต่างกัน
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.05 เพศ ระดั บ ชั้ น การศึ ก ษา รายได้ ค รอบครั ว ต่ อ เดื อ น ระดั บ
การศึกษาของบิดา มีค่า Significance มากกว่า0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน H0 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชา ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชา
ลักษณะ

sig

วิธีการวิเคราะห์

เพศ

0.46

One-Way ANOVA

ระดับชั้นการศึกษา

0.41

Chi–square

รายได้ครอบครัวต่อเดือน

0.26

Chi–square

ระดับการศึกษาของบิดา

0.87

Chi–square
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แต่ระดับการศึกษาของมารดามีค่า Significance น้อยกว่า0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน H0 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าระดับ
การศึกษาของมารดาส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรวมในการกวดวิชา โดยที่ระดับการศึกษาของมารดาที่สูงขึ้น จะทาให้ค่าใช้จ่ายในการ
เรียนกวดวิชาเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชา
Max
ระดับการศึกษาของมารดา
N
%
S.D.
ไม่ได้เรียน
0
0
ป.1 – ป.3
0
0
ป.4 – ป.6

6

5.00

13,700

3445.22

ม.1 – ม.3

3

2.50

14,300

7985.97

ม.4 – ม.6

11

9.17

6852.07

ปริญาตรีขึ้นไป

95

79.17

29,900
30,500

การศึกษานอกระบบ (กศน)

1

0.83

9,200

6493.36

Sig

0.044

6093.01

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนนักเรียนและราคาที่เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนนักเรียนกับราคาที่เพิ่มขึ้น โดยมีการปรับขึ้นราคา 3 อัตรา 7% 10% และ
15% ตามล าดับ จากผลการวิจั ยพบว่า การปรับ ขึ้ น ของราคา 7% ไม่ ได้ ส่งผลกระทบต่ อ นั กเรีย นที่ เรียนกวดวิชามากนั ก
เนื่องจากนักเรียนที่เลิกเรียนกวดวิชาคิดเป็นร้อยละ 4.17 ของนักเรียนทั้งหมด และมีนักเรียนเลิกเรียนในบางวิชาร้อยละ 2.5
ของจานวนนักเรียนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจาการปรับขึ้นของราคาในอัตรา 7% และการ
ปรับขึ้นราคา 10% เริ่มส่งผลกระทบต่อนักเรียนมากขึ้น เนื่องจากมีนักเรียนร้อยละ 16.67 ของนักเรียนทั้งหมดที่เลิกเรียนทุก
วิชา และมีนักเรียนที่เลิกเรียนบางวิชาร้อยละ 15 ของนักเรียนทั้งหมด เริ่มแสดงให้เห็นว่าการปรับราคาในอัตราที่เพิ่มขึ้นทาให้
มีผลกระทบต่อนักเรียนมากขึ้น ส่วนการปรับขึ้นของราคา 15% ส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่เรียนกวดวิชามากที่สุด เนื่องจากมี
นักเรียนร้อยละ 49.17 ของนักเรียนทั้งหมดที่เลิกเรียนกวดวิชา และมีนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 13.33 ของนักเรียนทั้งหมดที่เลิก
เรียนบางวิชา แสดงว่าการปรับขึ้นของราคาที่อัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ มีผลกระทบต่อจานวนนักเรียนที่เรียนกวดวิชามากขึ้นตาม
อัตราการปรับขึ้นของราคา ดังตาราง 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนนักเรียนกับราคาที่เพิ่มขึ้น
ราคา 7%

ราคา 10% ราคา 15%

เรียนต่อไป (%)

93.33

68.33

37.5

เลิกเรียนบางวิชา (%)

2.5

15

13.33

เลิกเรียนทุกวิชา (%)

4.17

16.67

49.17

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียนกวดวิชาในอาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัด
พิษณุโลก เป็นจานวน 120 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมู ลทั่ วไปของนั กเรียน ส่วนใหญ่ นั กเรียนชายและหญิ งที่ เรีย นกวดวิชาในอาเภอเมือ ง
พิษณุโลกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเรียนแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่วน
ใหญ่จะเรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต ซึ่งรูปแบบที่นักเรียนเรียนกวดวิชาจะมีอยู่ 3 รูปแบบ แต่เลือกรูปแบบการเรียนกวด
วิชาเป็นแบบคอร์สวิดีโอมากที่สุด และรายได้ครอบครัวต่อเดือนนักเรียนชายที่เรียนกวดวิชาส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวอยู่
ในช่วง 60,000 – 100,000 บาทต่อเดือน และนักเรียนหญิงที่เรียนกวดวิชามีรายได้ครอบครัวอยู่ในช่วง 40,001 – 60,000
บาทต่อเดือน ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนกวดวิชาพบว่าไม่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนที่ต่ากว่า 10,000 บาทต่อ
เดือน และระดับการศึกษาของบิดาและมารดาของนักเรียนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป การเรียนเพื่อสอบเข้ามีค่าใช้จ่ายในการ
เรียนกวดวิชาสูงที่สุดโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 11,795 บาทต่อเทอม และค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาต่าที่สุด คือ วิชา
ภาษาไทย มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2,294 บาทต่อเทอม นักเรียนแต่ละคนจะมีเหตุผลในการที่เรียนกวดวิชาที่แตกต่างกันไป
พบว่าส่วนใหญ่ นักเรียนชายและหญิ งที่เรียนกวดวิชาเลือกเหตุผลในการเรียนกวดวิชาคือ เพื่อสอบเข้ามหาวิท ยาลัยหรือ
โรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ และในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนกวดวิชา
พบว่า ระดับการศึกษาของมารดาส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรวมในการกวดวิชาโดยระดับการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจะทาให้ค่าใช้จ่ายรวมใน
การเรียนกวดวิชาสูงขึ้นตามไปด้วย
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนนักเรียนกับราคาที่เพิ่มขึ้น โดยมีการปรับขึ้นราคา 3 อัตรา พบว่า
ถ้าราคาที่ปรับขึ้นในอัตรา 7% ทาให้จานวนนักเรียนลดลงไม่มาก เมื่อเทียบกับการปรับราคาค่าเรียนกวดวิชาเพิ่มขึ้นในอัตรา
10% และ 15% ดังนั้นหากรัฐบาลต้องการเรียกเก็บภาษีจากโรงเรียนกวดวิชา คิดว่า การเก็บภาษีในอัตราไม่เกิน 7% น่าจะ
เป็นอัตราที่สถาบันกวดวิชาน่าจะยอมรับได้เนื่องจาก หากรัฐบาลมีการเก็บภาษีและโรงเรียนกวดวิชาทาการผลักภาระภาษี
บางส่วนให้แก่นักเรียนแล้ว การขึ้นราคาค่าเรียนก็ดูไม่ส่งผลกระทบต่อจานวนนักเรียนมากนัก
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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของสื่อแอนิเมชั่น “ลาปางเมืองต้องห้ามพลาดเมืองที่ไม่หมุน
ตามกาลเวลา”ฉบับภาษาจีน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ชาวจีนที่พานักในจังหวัดลาปาง ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ไกด์
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยว รวม 100 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบที่เหมาะสมของสื่อแอนิเมชั่น “ลาปางเมืองต้องห้ามพลาดเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา”ฉบับภาษาจีน ที่จะนามาสร้าง
เป็นสื่อแอนิเมชั่นประกอบไปด้วย 1)แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง 10 แห่ง ที่ควรแนะนาให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนได้แก่
วัดพระธาตุลาปางหลวง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามกาดกองต้า วัดปงสนุก วัดศรีชุม ถนนวัฒนธรรม
น้าตกแจ้ซ้อน แม่เมาะ วัดเฉลิมพระเกียรติ 2)ตัวการ์ตูนที่จะใช้เป็นผู้บรรยายภาษาจีนคือม้าคิดเป็นร้อยละ 55 และไก่ขาวคิด
เป็นร้อยละ 45 3)สิ่งที่ต้องการให้สร้างในสื่อ ประวัติโดยย่อคิดเป็นร้อยละ 50 4)การสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ วิธีการนาเสนอสื่อควรจะใช้ภาษาที่สั้น กระชับ เข้ าใจง่ายคิดเป็นร้อยละ 38 การนาเสนอเป็น
ขั้นตอนเข้าใจง่ายคิดเป็นร้อยละ 22 มีความยาวที่เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 16 ภาพประกอบเป็นภาพปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ
12 เสียงประกอบน่าฟัง น่าสนใจคิดเป็นร้อยละ 9 และข้อมูลครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 4
คาสาคัญ : สื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว แอนิเมชั่น
Abstract

The objectives of the research aimed to study the appropriate model of animation of “Lampang
– the city that you shouldn’t miss to visit and doesn’t rotate by the passage of time”: Chinese issue.The
Purposive Sampling used for the study included one hundred participants who were the non-resident
Chinese - living in Lampang, the chief of community, local leaders, local guides, public relations officers,
and officers involved in tourism. The questionnaires were used for the study by analyzing with descriptive
statistics of percentage.The findings of the research revealed that the appropriate model of animation of
“Lampang – the city that you shouldn’t miss to visit and doesn’t rotate by the passage of time”: Chinese
issue to be making an animation included; 1) Ten tourist attractions in Lampang that were introduced to
Chinese tourists were as follows; Wat Phra That Lampang Luang, National Elephant Institute (Thai
Elephant Conservation Center), Wat Phra Kaew Don Tao Suchadaram, Kat Kong Ta – Walling Street or
Thanon Talat Gao, Wat Pong Sanuk, Wat Si Chum, Street Culture -- Watthana Tham Road, Chae Chon
National Park, Mae Moh Mine, and Wat Chalermpkiat – unseen Thailand 2) The description of the horse
character was the fifty-five percentage in Chinese, and the white rooster was forty-five percentage 3) The
brief history (of Lampang) should be fifty percentage of description 4) The most important creation of
thirty-eight percentage should be short, informative, and easily understand, the twenty-two percentage
was about the presentation process, the suitable length of animation was sixteen percentage, the present
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illustration was twelve percentage, the interesting sound effect was nine percentage, and the completed
data was four percentage.
Keywords : media for public relations tourist attraction animation
บทนา
การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่สาคัญของประเทศไทย ในปี 2559 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เผยท่องเที่ยวไทยในปี 2559 นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวไทยกว่า 32,588,303 คน โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนครอง
แชมป์เที่ยวไทยมากทีส่ ุด มีจานวน 8.7 ล้านคน เพิ่มจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 10.34 นอกจากนี้ชาวจีนยังเป็นนักท่องเที่ยวที่
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นลาดั บแรก ส่งผลให้รายได้ของการท่องเที่ยวขยายตัวขึ้น คิดเป็น 1.69 แสนล้านบาท ทั้งนี้
เนื่องจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีน และการปรับตัวที่
ดีขึ้นของนักท่องเที่ยวยุโรป ซึ่งส่งผลให้มีให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และขยายตัวถึงร้อย
ละ 45–50 จึ งท าให้ ร ายได้ จ ากอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเป็ น ไปตามเป้ า ที่ ตั้ งไว้ โ ดยแบ่ งเป็ น รายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศ 1,641,268ล้านบาท และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 869,510 ล้านบาท ดังนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึง
ให้ความสาคัญกับภาษาจีนมากขึ้นและ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ด้วย
ภาษาจีนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนดังกล่าว
ลาปางเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเป็นเมืองต้องห้ามพลาดและไม่หมุนตามกาลเวลา จากการ
สารวจแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ
และไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 1) วัดพระธาตุลาปางหลวง 2) ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 3) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 4)
ถนนคนเดินกาดกองต้า 5) วัดปงสนุก 6) วัดศรีชุม 7) ถนนวัฒนธรรม 8) น้าตกแจ้ซ้อน 9) แม่เมาะ และ10) วัดเฉลิมพระเกียรติ พบว่า
การท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีความโดดเด่นในด้านศิ ลปะ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมของหลายประเทศเช่น ไทยวน ไทลื้อ จีน พม่า ไทยใหญ่ มุสลิม อินเดีย ยุโรป เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ บุญฑวรรณ วิงวอน (2555) ศึกษาพบว่าเมืองลาปางมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งคล้ายกระทะ จึงทาให้ฤดูร้อนก็ร้อนอบ
อ้าว ฤดูหนาวก็หนาวจัด แต่ในสมัยก่อนลาปางถือได้ว่าเป็นเมืองที่สาคัญอีกเมืองหนึ่งของล้านนา อาณาจักรล้านนา เมืองลาปาง
เคยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ามากว่าสองร้อยปี ดังนั้นสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม โบราณสถานในตัวเมืองลาปางจึงได้รับอิทธิพล
ของศิลปะพม่าอย่างเห็นได้ชัด ส่วน ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ (2559) กล่าวว่าชาวจีนเข้ามามีบทบาทในเมืองนครลาปาง บริเวณ
กาดกองต้า ตามเส้นทางรถไฟบริเวณตลาดจีนและบริเวณสบตุ๋ยที่เห็นโดดเด่นคือชาวจีนไหหลา ที่เห็นกันอย่างชัดเจนคือ ศาลเจ้า
หรือศาสนสถานของชาวจีน เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เช่น ศาลเจ้าแม่ทับทิมของชาวไหหลา ศาลปุงเถ้ากงของ
ชาวแต้จิ๋วและจีนแคะ รวมไปถึงโรงเรียนจีนในลาปางอีกสองแห่งซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชาวจีนสร้างขึ้นเพื่อไว้ให้ลูกหลานได้
เรียนภาษาจีนคือโรงเรียนมัธยมวิทยาและโรงเรียนประชาวิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่เป็นที่ยอมรับในการสอนภาษาจีนทั้งใน
จังหวัดลาปางและพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงหลังจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักมาก จากการประชาสัมพันธ์อย่างหนัก
ตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทาให้จุดกระแสการอยากเดินทางมาลาปางมากขึ้น นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่คือกลุ่มวัยทางาน และกลุ่ม
ครอบครัว จากจังหวัดใกล้เคียง ที่นิยมขับรถท่องเที่ยวเองในช่วงวันหยุด มาเที่ยวตลาดถนนคนเดินกาดกองต้า กางเต้นพักแรมแช่
น้าร้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นโซนยุโรปมากั บ บริษัทนาเที่ยว เป็นหลัก แต่เริ่มมี
นักท่องเที่ยวโซนยุโรปที่เดินทางมาเอง ซึ่งเป็นกลุ่มคนทางาน ครอบครัว เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น จากการสังเกตจากที่พัก
ขนาดเล็ก ราคาไม่เกิน 500-800 บาท ที่อยู่ใกล้ถนนคนเดิน จะมีชาวต่างชาติมาพักเยอะขึ้น ซึ่งปกติจะพักตามโรงแรมกลุ่ม 4 นัก
ทัศนาจรส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มชาวไทยกว่า 80% ชาวต่างชาติจะเป็นโซนยุโรป 20%
ดังนั้นหากพิจารณาจากจานวนสถิติของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดลาปางส่วนใหญ่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ
โซนยุโรป ซึ่ งชาวจี นเป็นชาติที่ เข้ ามาในประเทศไทยมากที่ สุดแต่ เข้ ามาในจังหวั ดล าปางค่ อนข้างน้ อย เนื่องจากยั งขาดการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาษาจีน จากการสารวจของผู้วิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนบางคนไม่เคยได้ยินและไม่เคย
รู้จักจังหวัดลาปาง ข้อมูลจากสื่อการท่องเที่ยวภาษาจีนเกี่ยวกับจังหวัดลาปางรวมไปถึงผู้ให้ความรู้แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัดลาปางเป็นภาษาจีนมีค่อนข้างน้อยผู้วิจัยได้รับเชิญให้เป็นล่ามในการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมองเห็นว่าการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะมาเที่ยวจังหวัดลาปาง จะต้องผ่านสื่อและเห็นภาพจึงทา
ให้เกิดแนวคิดการสร้างสื่อขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปสู่ยุคของเทคโนโลยีมากขึ้น การติดต่อสื่อสารรวดเร็ว สามารถสืบค้น
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ได้จากเว็บไซด์ต่างๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับ ธันยา พรหมบุรมย์ (2558) พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หาข้อมูลใน
เว็บไซด์ แต่ควรมีการใช้สื่อสมัยใหม่ คลิปวีดีโอ นิตยสาร ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ทางอ้อมเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว ทาให้ตัดสินใจอยากมาเที่ยว ดังนั้นการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อแอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
จากความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อถอดบทเรียนแหล่งท่องเที่ยว เอกลักษณ์และจุดเด่นของ
จังหวัดลาปาง จึงนามาออกแบบและไปสร้างเป็นสื่อแอนิเมชั่นเป็นลาดับต่อไป
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็น งานวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง คุณภาพ แบบพรรณนา โดยมี
กระบวนการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการทาสื่อ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องการการท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง
ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่สัมภาษณ์
ขั้นตอนนี้ ผู้วิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลจาก คนในพื้นที่และอาศัยอยู่ในชุมชน ได้แก่ ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ไกด์ท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง 10 แหล่ง รวม 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่มาจากคนในชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแหล่งท่องเที่ยว
ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคนในชุมชน โดยแบบสอบถามแล้วนามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง
ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์องค์ความรู้จากกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาออกแบบสื่อแอนิเมชั่นแนะนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลาปางเป็นภาษาจีน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเลือกแบบเจาะจง โดยผู้ตอบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์จะต้องเป็ น
คนในพื้นที่ทั้ง 10 แหล่ง รวมทั้งหมด 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. การสังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนเอกสารองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดลาปาง และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การทบทวน
2. แบบสอบถาม สารวจข้อมูลคนในชุมชนจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านกายภาพ ข้อมูลของ
สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง จุดเด่น จุดด้อย และ อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติที่จะไป
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
3. สังเคราะห์องค์ความรู้จากกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนในพื้นที่ เป็นเพศหญิงซึ่งมีร้อยละ 51 และเพศชายซึ่งมีร้อยละ 49
อายุระหว่าง 45 – 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาอายุระหว่าง 35 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 อายุระหว่าง 25
– 34 คิดเป็นร้อยละ 14 และอายุระหว่าง 55 – 64 คิดเป็นร้อยละ 10
ต้องการสื่อแอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ต้องการคิดเป็นร้อยละ 100
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นชาวยุโรป คิดเป็นร้อยละ 50 ชาวจีนคิดเป็นร้อยละ
30 ชาวญี่ปุ่นคิดเป็นร้อยละ 10 และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 10
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว เป็นรถบัสบริษัททัวร์คิดเป็นร้อยละ 63 รถตู้คิดเป็นร้อยละ 31 รถยนต์
ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 5 มอเตอร์ไซด์คิดเป็นร้อยละ 1

507

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแหล่งชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 48
รองลงมาคือด้านความคุ้มค่าของเงินคิดเป็นร้อยละ 27 ด้านศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว 11 ด้านการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 9
และด้านสภาพแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 5
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวส่วนได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจากเว็บไซด์คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือหนังสือ
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 32 บริษัททัวร์คิดเป็นร้อยละ 7 และถามเพื่อนหรือญาติคิดเป็นร้อยละ 4
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสื่อ
สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลาปางส่วนใหญ่คิดถึงม้าคิดเป็นร้อยละ 55 ไก่ขาวคิดเป็นร้อยละ 45 และช้างคิด
เป็นร้อยละ 5
สิ่งที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวต้องการสื่อให้เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เห็นว่าประวัติโดยย่อคิดเป็นร้อยละ
50 รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 41 และแหล่งที่ตั้งคิดเป็นร้อยละ 9
การสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เห็นว่าวิธีการนาเสนอสื่อควรจะใช้ภาษาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาการนาเสนอเป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายคิดเป็นร้อยละ 22 มีความยาวที่เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 16
ภาพประกอบเป็นภาพปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 12 เสียงประกอบน่าฟัง น่าสนใจคิดเป็นร้อยละ 9 และข้อมูลครบถ้วนคิดเป็น
ร้อยละ 4
อภิปรายผล
จากการวิจัยจะพบว่าในช่วงปลายปีและต้นปีทางภาคเหนือจะค่อนข้างมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจที่จะมาเยือน
เพื่อมารับบรรยากาศหนาวด้วยสภาพภูมิประเทศทางภาคเหนือเป็นเทือกเขาและป่าไม้รวมไปถึงการดารงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์
จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวทางภาคเหนือในช่วงดังกว่าจากการสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดลาปางผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งในสื่ออิ นเตอร์เน็ตมีคลิปวีดีโอสั้นเพื่อแนะนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด
ลาปางรวมไปถึงจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ รวมไปถึงร้านค้า ร้านอาหารที่นักชิมทั้งหลายต้องไปลิ้มลอง ดังนั้นสื่อที่
เป็นคลิปผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากและเข้าถึงง่ายเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดมีความเห็นเหมือนกันคืออยากให้มีคลิปวีดีโอแนะนาจังหวัดลาปางเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ
จังหวัด ลาปางเพิ่ม ขึ้น ซึ่งสอดคล้อ งกั บงานวิจั ยของศิริ ลัก ษณ์ อริย ปัญ โญทัย (2540) ศึ กษาประสิท ธิผ ลของการใช้สื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นโครงการอะเมซิ่ งไทยแลนด์ ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย พบว่ า การเผยแพรข่ า วสารทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทโทรทัศน์จะประสบความสาเร็จที่สุดเพราะประชาชนได้รับความรู้ สามารถจดจาเรื่องราวจากสือ่ ได้ และ
ชนกพล ชัยรัตนศักดา (2556) ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่พบ
การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาพบผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
เมื่อพูดถึงจังหวัดลาปางสัตว์ประจาจังหวัด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะนึกม้าและไก่ขาว เนื่องจากรถม้าเริ่มเข้า
มามีบทบาทสาคัญในจังหวัดลาปางครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ 2450 ในสมัยเจ้าบุญวาทย์ วงศ์มานิต เป็นเจ้าผู้ครองเมือง
นครลาปางในสมัยนั้นได้นารถมาจากกรุงเทพฯ นามาใช้เป็นพระราชพาหนะ ตามสถิติของกรมตารวจ เมื่อปี พ.ศ.2507 พบว่า
มีรถม้าวิ่งอยู่ในจังหวัดลาปางจานวน 185 คัน ซึ่ งถือว่ามีมากที่สุด ชาวลาปางถือว่ารถม้าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลาปาง
โดยตรง ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไปรถม้าลาปางได้พลิกบทบาทจากราชพาหนะชั้นสูงมาสู่วงจรของการท่องเที่ยว ในฐานะของ
พาหนะสาคัญคู่เมืองลาปางในการต้อนรับคนต่างถิ่น ส่วนไก่แต่ก่อนลาปางมีหลายชื่อแต่หนึ่งในนั้ นมีชื่อว่า กุกกุฏนคร คาว่า
กุกกุฏนคร หมายถึงไก่ตามตานานของวัดศรีล้อม กล่าวว่าเมื่อสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกโปรดสัตย์มา
จนถึงเมืองนี้เมื่อเวลาพลบค่าได้เสด็จมายังดอยม่อนน้อย เหนือฝั่งแม่น้าวังประทับอยู่ที่นั่น พระอินทร์ได้ทราบเรื่องก็เกร งว่า
ชาวเมืองจะตื่นไม่ทันทาบุญกับพระพุทธองค์จึงแปลงกายเป็นไก่ขาวขึ้นปลุกชาวเมืองให้ตื่นออกมาทาบุญตักบาตร หลังจากนั้น
ลาปางก็ใช้ไก่ขาวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ยิ่งไปกว่านั้นไก่ขาวยังเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งอื่นเช่น ชื่อถนน ชื่อตึก เป็นต้น แม้ว่า
คนส่วนใหญ่จะรู้จักลาปางในนามของเมืองไก่ ลาปางยังมีปัญญาชนที่เชี่ยวชาญด้านการปันนเครื่องปันนดินเผา ถ้วยตราไก่ เป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระจ าท้ อ งถิ่ น ที่ มี ชื่อ เสี ย ง ไก่ ข าวเป็ น ตั ว แทนของล าปางในขณะเดี ย วกั น ล าปางยั งมี วั ด พระธาตุ ที่ มี ชื่อ เสี ย ง
นอกจากนี้รูปไก่ขาวที่อยู่ในซุ้มมลฑปพระธาตุลาปางหลวงกลายเป็นตราประจาจังหวัดลาปาง ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาม้าและไก่มา
เป็นตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นในการบรรยายนาเสนอการท่องเที่ยวในจังหวัดลาปาง
เนื้อหาของแอนิเมชั่นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้เล่าประวัติ จุดเด่นของแต่ละสถานที่พอสังเขป ส่วน
วิธีการนาเสนอสื่อควรจะใช้ภาษาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย การนาเสนอเป็นขั้นตอน มีความยาวที่เหมาะสม ภาพประกอบเป็น
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ภาพปัจจุบัน เสียงประกอบจะคลอด้วยเสียงดนตรีของล้านนาเพราะเป็นมนเสน่ห์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิจิตร ภักดีรัตน์, (2523:63) 1. ผู้ผลิตต้องศึกษาและเข้าใจขอบเขตเนื้อหาเรื่องราวที่จะผลิตเป็นอย่างดี 2. ผู้ผลิต
ต้องเข้าใจพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ชมให้มากที่สุด เช่น พื้นฐานประสบการณ์ เพศ วัย และความสนใจ เป็นต้น และ3.
ต้องมีการวางแผนในการผลิตให้ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการมากที่สุด และผู้ชมเข้าใจได้ง่าย ดังนั้นในการสร้างสื่อแอนนิเมชั่น
ฉบับภาษาจีน เป้าหมายของสื่อ เพื่อสร้างความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
ลาปาง
ข้อเสนอแนะต่อการนาไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานในจังหวัดลาปางทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาปาง การท่องเที่ยวจังหวัด
ลาปาง องค์การบริ หารส่ว นจังหวั ด องค์ก ารบริห ารส่ วนท้องถิ่น และสถาบัน การศึกษา สามารถนาข้อมู ลไปปรั บใช้ และ
พัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรศึกษาข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัดลาปางแล้วนามาทาเป็นภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ภาษาจีน
2. ควรศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาใหม่ ๆ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
3. ควรศึกษารูปแบบการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยมากขึ้น อาทิ การทาเป็นสื่อออนไลน์ การทาแอปพิเคชั่นใน
มือถือเพื่อง่ายต่อการค้นคว้า
4. ควรศึกษาเรื่องการสร้างมัคคุเทศก์ชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้บริหารที่สนับสนุนงบประมาณนอกจากนี้ งานวิจัยฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากการได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนในช่วงระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้เป็นผู้ช่วยในการลง
พื้นที่และเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 10 แห่ง ช่างภาพ ผู้ทาสื่อ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ที่สนับสนุนทุนและอานวยความสะดวกเพื่อการวิจัยครั้งนี้ที่สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้
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การวิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน ตาบลศรีฐ าน อาเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน ตาบลศรีฐาน
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน
ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) คุณค่าด้านจิตใจ พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถ
สะท้อนคุณค่าด้านจิตใจ ทาให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัย 2) คุณค่าด้านสังคม พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถ
สะท้อนคุณค่าด้านสังคม เพลงกล่อมเด็กช่วยอบรมสั่งสอนเด็ก รวมทั้งความรู้แก่เด็ก 3) คุณค่าด้านภาษา พบว่า เพลงกล่อม
เด็กสามารถสะท้อนคุณค่าด้านภาษาได้เป็นอย่างดี และ 4) คุณค่าด้านความเพลิดเพลิน พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อน
คุณค่าด้านความเพลิดเพลินจิตใจ ทาให้เด็กจะได้รับความเพลิดเพลินใจ สนุกสนาน เป็นคนอารมณ์ดี ผ่อนคลาย รู้สึกอบอุ่นอยู่
ตลอดเวลา จากการศึกษาวิเคราะห์ คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กสามารถช่วยสืบทอดและรักษาวัฒนธรรม รวมถึงประเพณีของ
ชาวอีสานได้เป็นอย่างดี ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ด้านการร้องเพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเพลงกล่อมเด็กเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่ถือว่า
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของชาวอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
คาสาคัญ : เพลงกล่อมเด็ก บ้านศรีฐาน ป่าติ้ว ยโสธร
Abstract
An analysis of lullaby value that affects on Isan life: A case study of Ban Si Than - Pa Tio district,
Yasothon Province. The study indicated that 4 aspects: 1) Psychological value that lullaby can reflect
mental value. 2) Social values found that lullaby can reflect social values. Lullabies help educate
children 3) Language values show that lullaby can reflect the language well. 4) The value of enjoyment
lullaby can reflect the value of enjoyment. The children will enjoy the fun, good mood, relax, feel warm
at all times. An analysis of the value of lullaby can help to inherit and preserve culture. The tradition of
the Isan people as well. Point out the benefits of singing lullaby. The lullaby is a literary joke that is
considered valuable. It is important for the livelihood of the Isan people from past to present.
Keywords : lullaby ban si-than pa-tio district yasothon province
บทนา
ธรรมชาติของมนุษย์ เสียงเพลงทาให้เกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอย่างลึกซึ้ง กลมกลืน งดงาม
และน่าจดจา ซึ่งเกิดจากการกลั่นกรองความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นการสื่ออารมณ์ความรู้สึกผ่านเนื้อหาบทเพลง
เสียงเพลงบทแรกที่มนุษย์ทุกคนได้ยินได้ฟังหลังจากที่ลืมตามาดูโลก ก็คือเสียงขับขานที่หวานซึ้ง เสียงเห่กล่อมอันไพเราะที่
กลั่นทั้งท่วงทานองเนื้อร้องมาจากหัวใจของแม่ ดังที่ ศรีอัมพร ประทุมนันท์ (2549) กล่าวว่า เพลงกล่อมเด็ก คือบทเพลงแรก
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ในชีวิตที่เด็ก ๆ ทุกคนได้ยิน ท่วงทานองของเพลงที่เชื่องช้า ประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา และสอดรับกับลีลาการไกวเปลที่เนิบ
นาบ สามารถสร้างความเคลิบเคลิ้มให้กับทารก และเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาคุณธรรมจริยธรรมได้อีกทางหนึ่งเมื่อเขาเจริญวัย
ขึ้น เพลงกล่อมเด็กจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไทยที่ทุกเพศทุกวัยรู้จักดี และดังที่ กิ่งแก้ว อัตถากร (2519) กล่าวว่า เพลง
กล่อมเด็กเป็นเพลงที่ร้องเพื่อขับกล่อมให้เด็กนอนหลับ จึงมีท่วงทานองการร้องที่ช้าโดยผู้ร้องมักจะเอื้อนและทอดเสียงให้ฟังดู
เยือกเย็น มักใช้ถ้อยคาที่ง่าย ๆ สั้น ๆ มีความหมาย ซึ่งเอื้อต่อการขับกล่อมให้เกิดความไพเราะโดยการเอื้อนยาว ๆ
ปัจจุบันเพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงพื้นบ้านของไทยมีอยู่ทุกภาค ซึ่งในแต่ละภาคจะมีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหา
ลักษณะการขับกล่อม และจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน ดังที่ อมรา กล่าเจริญ (2553) กล่าวว่า ภาคเหนือ เรียกว่า “เพลงอื่อ”
หรือ “เพลงอื่อจา” ภาคอีสาน เรียกว่า “เพลงก่อมลูก” หรือ “เพลงนอนสาเด้อ” หรือ “เพลงนอนสาหล่า” ภาคใต้ เรียกว่า
“เพลงชาน้อง” หรือ “เพลงน้องนอน” หรือ “เพลงร้องเรือ” อาจจะมีส่วนที่คล้ายกันในด้านความหมายของเพลงทุกภาค เช่น
การแสดงความรักที่แม่มีต่อลูก แต่ในทีนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเพียง เพลงกล่อมเด็กอีสาน ดังที่ เบญจวรรณ นาราสัจจ์ (2552)
กล่าวว่า อีสานเป็นภูมิภาคกว้างใหญ่ในเขตลุ่มน้าโขง เคยมีผู้คนตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และมีพัฒนาการทาง
อารยธรรมยุคต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน วิถีการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานขององค์ความรู้และโลกทัศน์ของผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับเงื่อนไขแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ไม่เพียงเป็นภูมิปัญญาที่ช่วยให้ชาวอีสานมีชีวิตรอด แต่ยังแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งภาษา การละเล่นต่าง ๆ การแต่งกาย วิถีชีวิต ขนบประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน
และยังมีเพลงกล่อมเด็ก ซึ่งถือเป็นภู มิปัญญาชาวอีสานที่สาคัญในการเลี้ยงดูลูกหลานของชาวอีสานที่ถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษรุ่นต่อรุ่น
เพลงกล่อมเด็กนับเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งในการเลี้ยงดูเด็ก เป็นมรดกที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เมื่อเด็กได้
ยินเพลงกล่อมเด็กแล้ว เด็กจะนอนหลับสบาย สาเหตุที่ขับร้องเพลงกล่อมเด็กเป็นเพราะสัญชาตญาณของมนุษย์หรือสัตว์ที่
สร้างมาให้มีเพื่อน ไม่อาจอยู่ตามลาพังคนเดียวได้ การขับร้องเพลงกล่อมเด็กจึงเป็นการให้ความรั กและความอบอุ่นแก่เด็ก
น้าเสียงที่เห่กล่อม ทาให้เด็กอบอุ่นสบายใจ ดังที่ ธวัช ปุณโณทก (2552) กล่าวว่า เพลงกล่อมเด็ก มีความสาคัญคือการแสดง
ถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อสายใยรัก สายโลหิตของชาวอีสาน ถูกถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงกล่อมลูกอีสานที่น่าประทับใจ
เพลงกล่อมเด็กจึงนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตชาวอีสาน มีความสาคัญโดยตรงต่อผู้ที่
เป็นแม่อีกด้วย ดังที่ พรทิพย์ ชังธาดา (2545) กล่าวว่า ความสาคัญของการขับร้องเพลงกล่อมเด็ก คือ เพลงกล่อมเด็กเป็น
วรรณกรรมมุขปาฐะที่มีมานาน วิวัฒนาการมาจากการเล่านิทานหรือนิยายให้เด็กฟังในเวลานอน ช่วยให้เด็กนอนหลับหรือหาย
กวนโยเย และทาให้เด็กเกิดความอบอุ่น อารมณ์หายขุ่นมัวได้ ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยหน่ายของผู้เลี้ยงด้วย ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่าการขับร้องเพลงกล่อมเด็กมีความสาคัญมาก โดยเฉพาะร้องเพลงกล่อมเด็กให้ฟังในเวลานอนนั้นก็เพื่อให้เด็กอบอุ่นและรู้
ว่าตนนอนนั้นไม่ได้อยู่คนเดียว แต่มีคนคอยอยู่เป็นเพื่อนเอาใจทะนุถนอมอยู่ข้าง ๆ ด้วย เด็กจะได้รู้สึกอบอุ่นหลับสนิทไป
พร้อมกับความสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ภาคอีสาน” ประกอบไปด้วยหลายจังหวัด ในแต่ละจังหวัดมีความ
เป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบททางสังคม หนึ่งในนั้นคือ จังหวัดยโสธร
จังหวัดที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อด้านศาสนา และยังมีโบราณวัตถุที่สาคัญของชาวจังหวัดยโสธร คือ วัด
มหาธาตุ พระธาตุก่องข้าวน้อยสวนสาธารณะพญาแถน ซากเมืองโบราณบ้านสงเปือย ซากเมืองโบราณดงเมือ งเตย พระธาตุกู่
จานภูถ้าพระเจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน รอยพระพุทธบาทจาลอง และยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน
ประกอบไปด้วย ประเพณีบุญบั้งไฟ การแห่บั้งไฟ ประเพณีแห่มาลัย งานสมโภชพระธาตุอานนท์ และยังมีวัฒนธรรมการขับ
ร้องอีกมากมาย อาทิ หมอลา และเพลงกล่อมเด็กอีสาน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พบอยู่ในชุมชน จะเห็นได้ว่าเพลงกล่อมเด็กมี
ความสาคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏในวรรณกรรม อาทิ เรื่องกากี พระอภัยมณี อิเหนา จันทรโครพ ไชยเชษฐ์ พระ
รถเสน สังข์ทอง นางสิบสอง โคบุตร และเรื่องอนิรุทธ ดังที่ พันธุ์อร จงประสิทธิ์ (2541 : 554) กล่าวว่า เรื่องโคบุตร ตอน
กาเนิดโคบุตร พ.ศ.2541 หน้า 554 ดังตัวอย่าง
เขียนสารใส่ตอง
ให้ขุนทองปักษา
ซ้าสั่งสกุณา
ให้พาสารตรารีบไป
ให้เจ้าสาวสวรรค์
องค์อาพันพิสมัย
ฤาลูกน้อยกลอยใจ
นอนอยู่ในวัง เอย
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โกวิท ตั้งตรงจิตร (2548) กล่าวว่า เรื่องสังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์ พ.ศ.2548 หน้า 21
ดังตัวอย่าง
อ้า เห้อ เหอ หอยสังข์เหอ น่าเกลียดน่าชัง
หอยสังข์เข้าอยู่ในคราบเงาะ เพื่อนเขาเดินดิน
หอยสังข์เนื้อนิล
ถือไม้เท้าเหาะ
หอยสังข์เข้าอยู่ในคราบเงาะ เหาะด้วยนางรจ เห้อ เหอหนา (รจนา)
และดังที่ มติธรรม ฟ้านาพร (2553) กล่าวว่า เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาแต่งถ้า พ.ศ.2553 หน้า 32 ดังตัวอย่าง
เห่เอยระเด่นวงศ์
อิศวรวงศ์อสัญหยา
กับระเด่นบุษบา
สถิตถ้าแท่นสุวรรณ
เย็นบ่าน้าค้างหยัด
ราพายพัดกลิ่นสุคันธ์
แจ่มแจ้งด้วยแสงจันทร์
ขึ้นหมดเมฆดิเรกดวง
ดาราระดาดาษ
ห้องอากาศดังเงินยวง
อ้าแม้เสมอทรวง
จงเชิญชมศศิธร
วรรณกรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ ล้วนแต่มีการถ่ายทอดเพลงกล่อมเด็กในรูปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะมีลักษณะเป็นบท
เห่กล่อมบรรทมโดยใช้เนื้อร้องมาจากวรรณคดีไทยที่เป็นเรื่องเป็นราว
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน
ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากจังหวัดยโสธร 23 กิโลเมตร เนื่องจากหมู่บ้านศรีฐานเป็นหมู่บ้านที่มีความ
หลากหลายของวัฒนธรรม อาทิ ตานานเล่าขานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน “พระอัญญาฟ้ามืด” พระเถระคู่บ้านศรีฐาน “หลวงปู่พวง”
“หลวงตาสรวง” นอกจากนี้ยังมี อนุสรณ์สถาน พระราชธรรมสุธี และสถูปฝุ่นนิรนาม สถานที่ทั้งหมด ที่กล่าวมาเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านศรีฐาน สาหรับแหล่งโบราณวัตถุของบ้านศรีฐาน ประกอบไปด้วย ใบเสมาที่วัดป่าศิลาเลข วัดป่า
ดงศิลาเลข เจดีย์เก่า “อัญญาฟ้ามืด” อุโบสถเก่าที่วัดศรีฐานใน (สิมเก่า) กองฝุ่นนิรนาม ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวบ้านศรีฐาน
คือ บ่อโจ้โก้ ในหมู่บ้านมีการให้นักท่องเที่ยวพักโฮมสเตย์ มนต์เสน่ห์ราวงย้อนยุค และเป็นหมู่บ้านที่สร้างอัตลักษณ์ของตน
ด้วยการใช้ภูมิปัญญา ด้านศิลปะหัตกรรมสร้างผลผลิต หมอนขวาน มีการสืบทอดวัฒนธรรมสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น สุดท้ายที่ขาด
ไม่ได้สาหรับวัฒนธรรมที่โดดเด่นในบ้านศรีฐานคือ การขับร้องเพลงกล่อมเด็กที่มีความสาคัญต่อชุมชน สังคม ของชาวบ้านศรี
ฐาน เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ปัจจุบันในทุกครอบครัว แม่และพ่อต้องเดินทางไปทางานในกรุงเทพมหานคร มี
เพียงคุณยายหรือคุณย่าที่ร้องเพลงกล่อมลูกหลาน หากในวันข้างหน้าไม่มีการร้องเพลงกล่อมเด็ก เพื่อเป็นการสืบทอดรักษา
วัฒนธรรมของชาวบ้านศรีฐาน คณะผู้วิจัยจึงต้องการวิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กที่มีผลต่อชีวิตคนอีสาน ซึ่งเพลงกล่อม
เด็กสะท้อนวัฒนธรรมของท้องถิ่นออกมาจากเนื้อหาของบทเพลง การวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงคุณ ค่าของเพลงกล่อมเด็ก
มากยิ่งขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาวัฒนธรรมชาวอีสาน ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ด้านการร้องเพลงกล่อมเด็กสืบไป
วิธีดาเนินการวิจัย
1.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 ลักษณะเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ข้อมูลเพลงกล่อมเด็ก บ้านศรีฐาน ตาบลศรีฐาน
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยแบบบันทึกการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็นส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ซึ่งส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลผู้ให้
สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลเพลงกล่อมเด็ก
1.2 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
การทาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ข้อมูลเพลงกล่อม
เด็ก บ้านศรีฐาน ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง เพลงกล่อม
เด็ก เพื่อนาข้อมูลมาตั้งประเด็นในการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นผู้วิจัยนาเครื่องมือทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบ
คุณภาพของคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเลือกคาถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย หากข้อคาถามใดที่ไม่
สอดคล้อง จะดาเนินการแก้ไข ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ใน
การสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด และข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ
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1.3 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาแบบบันทึกการสัมภาษณ์ข้อมูลเพลงกล่อมเด็ก บ้านศรีฐาน ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และเลือกคาถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการวิจัย หากข้อคาถามใดที่ไม่สอดคล้อง จะดาเนินการแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี
คุณภาพ และสามารถนาไปใช้ในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด
2.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กอีสาน และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ข้อมูล
เพลงกล่อมเด็ก บ้านศรีฐาน ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือประชากรในเขต
พื้นที่หมู่บ้านศรีฐาน ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประกอบไปด้วย หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 8 และ หมู่ 9
ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จานวน 24 คน
3.การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่เรียบเรียงไว้แล้วมาทาการวิเคราะห์ ตามลาดับดังนี้
3.1 รวบรวมเพลงกล่อมเด็ก
3.2 จัดประเภทของเพลงกล่อมเด็กให้เป็นระเบียบ
3.3 ถอดความ จากภาษาอีสานเป็นภาษาไทยและแปลความหมาย
3.4 วิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กที่มีต่อการดาเนินชีวิตของคนอีสาน
3.5 สรุปผล
ผลการวิจัย
1. วิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กต่อชีวิตชาวอีสาน
การวิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็ก คือ การวิเคราะห์คุณประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้จากเพลงกล่อมเด็ก บ้านศรี
ฐาน ที่ประกอบไปด้วยคุณค่าหลายด้านที่สามารถสะท้อนคุณค่าผ่านเนื้อเพลงของเพลงกล่อมเด็กออกมา ซึ่งคุณค่าของเพลง
กล่อมเด็กของชาวบ้านศรีฐานในวิจัยนี้ ประกอบไปด้วยคุณค่า 4 ด้าน ได้แก่
1.1 สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านจิตใจ
การสะท้อนคุณค่าด้านจิตใจ คือ การแสดงออกในเรื่องของประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็กที่มตี ่อความรู้สกึ
นึกคิด เชาว์ปัญญา ความสานึก ความมีสติ โดยจะสามารถสะท้อนออกมาผ่านเนื้อเพลงกล่อมเด็กของชาวบ้านศรีฐาน ซึ่ง
ปรากฏในเนื้อเพลงดังนี้
นอนสาหล่าหลับตาแม่สิก่อม
นอนอู่แก้วนอนแล้วแม่สิกวย
สวยพอเพลจังตื่นมากินข้าว
กินข้าวแล้วกะจังค่อยกินนม
กินนมไผกะบ่คือนมแม่
นมเพิ่นส้มนมแม่หวาน ๆ
เอ้อ เฮ้อ เออ เฮ้อ เอ้อ เฮ้อ เออ…
เอ้อ เฮ้อ เออ เฮ้อ เอ้อ เฮ้อ เออ…
(ลาเพียร ป้องกัน. สัมภาษณ์. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560.)
อธิบายศัพท์
นอนอู่ หมายถึง นอนเปล
เพิ่น หมายถึง บุคคลที่เราจะกล่าวถึง
พอเพล หมายถึง เวลาใกล้จะถึงช่วงเที่ยงประมาณ 11 นาฬิกา
จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจัยพบว่า แม่เป็นผู้มีจิตใจที่ดี ทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูก มอบสิ่งดี ๆ ให้ลูก น้านม
ของแม่หวานเหมือนกล้วย แม่บอกว่าไม่มีน้านมของใครที่อร่อยได้เท่ากับน้านมของแม่ สะท้อนสภาพจิตใจของแม่ที่มีความรัก
ความห่วงใย เอื้ออาทรลูกที่คอยเตรียมน้า ข้าว นม ไว้รอลูก การให้นมลูก เป็นเวลาที่แม่จะมีโอกาสในการแสดงความรักต่อลูก
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อย่างเต็มที่ ทาให้ลูกมีความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น และมีอารมณ์ความรู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่ เกิดความไว้วางใจต่อสิ่งต่าง ๆ ใน
โลก เป็นการเสริมสายใยและการสร้างความผูกพันในครอบครัว และสะท้อนให้เห็นเด่นชัดในเรื่องการทาหน้าที่ของแม่ ที่มี
หน้าที่ดูแลลูก ให้ลูกนอนหลับสบาย ออกไปทางานเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงลูกที่นอนรออยู่ที่บ้าน
1.2 สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านสังคม
การสะท้อนคุณค่าด้านสังคม คือ การแสดงออกของเนื้อเพลง โดยเป็นประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็กที่มีต่อการอยู่
รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ ซึ่งจะสะท้อนออกมาผ่านเนื้อเพลงกล่อมเด็กอีสาน
เพลงกล่อมเด็กที่ศึกษาค้นคว้ารวบรวมมาจะสะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านสังคม ในเรื่องของเพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อนสภาพ
สังคมของชาวชนบทความเป็นอยู่ของสังคมคนอีสาน ที่นาเพลงกล่อมเด็กไปขับกล่อม แล้วสามารถสื่อสารความหมายที่ดี
ออกมาทางเสียงเพลงกล่อมเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความอบอุ่นภายในระดับครอบครัว ไปจนถึงระดับสังคม ผ่านบทเพลง
กล่อมเด็ก ดังนี้
1.2.1 การสะท้อนคุณค่าด้านสังคมในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากเพลง ดังต่อไปนี้
เออเฮ้อเออ เฮ้อเอ้อเฮ้อเออ
นอนสาเด้อหลับตาอ่วยส่วย
นอนสาหล่าหลับตาแม่สิกล่อม
เออเฮ้อเออ เฮ้อเอ้อเฮ้อเออ
มาแมวโพงลงมาคลุบแก้ม
ไผบ่อแอ้มกะแมวน้อยตอดตา
นอนสาหล่าหลับตาแม่สิกล่อม
(ขันทอง ศรีฐาน. สัมภาษณ์. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560.)
อธิบายศัพท์
คลุบแก้ม หมายถึง กัดแก้ม
บ่อแอ้ม หมายถึง ไม่ล้อมดี ๆ
จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจัยพบว่า ชีวิตชาวอีสานอยู่กับธรรมชาติ สัตว์ ไร่นา สวน จึงถ่ายทอดบทเพลง
ออกมาโดยการนาชื่อสัตว์ที่เด็กกลัวมาใส่ในเพลง เช่น แมว ตุ๊กแก ให้เด็กกลัวแล้วนอนหลับเร็วขึ้น เมื่อพูดถึงสัตว์พวกนี้จะมีผล
ทาให้นอนหลับเร็วขึน้ เนื่องจากความกลัว จึงทาให้ เพลงกล่อมเด็กสะท้อนภาพสังคมของชาวอีสานที่อยู่กับสัตว์ โดยมีสัตว์อยู่
ในการดารงชีวิต โดยเฉพาะแมว สัตว์เลี้ยงที่ทุกบ้านเลี้ยงไว้ เพื่อจับหนู เวลาขึ้นไปกินข้าวในเล้า
1.2.2 การสะท้อนคุณค่าด้านสังคมในเรื่องความเชื่อของชาวอีสาน ปรากฏในเพลงกล่อมเด็กดังต่อไปนี้
นอนสาหล่าหลับตาแม่สิก่อม
นอนอู่ไหมแม่นไผบ่ฆ่า
นอนอู่ผ้าบ่มีไผตี
ทิ่มใส่อู่ให้เจ้าอยู่เจ้านอน
ทิ่มใส่หมอนให้เจ้านอนอ้วยซ้วย
เพิ่นมาขายก้วยแม่ซิซื้อให้กิน
อินทราพร้อมเทวดาซูช่อย
ขอให้ลูกอ่อนน้อยนอนแล้วอยู่สบาย
(น้อม ไชยเสนา. สัมภาษณ์. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560.)
อธิบายศัพท์
ฆ่า
หมายถึง รังแก
ทิ่ม
หมายถึง โยนลง
ซูซ่อย หมายถึง ช่วยเหลือ, อุ้มชู
จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจัยพบว่า เพลงกล่อมเด็กบทนี้สามารถสะท้อนให้เห็นว่า ชาวอีสานมีความเชื่อ
ในเรื่องเทวดา สิ่งที่มองไม่เห็นตัว และมีความเคารพนับถือสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย เพราะเชื่อว่าสามารถใช้อานาจของเทวดาดล
บันดาลให้มนุษย์เป็นอย่างไรก็ได้ ผู้ที่เคารพนับถือเทวดาก็จะได้รับความสุข ดังนั้นการนับถือเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีอยู่ใน
ชาวบ้านทุกคน ซึ่งเทวดาที่นับถือ คือ อินทรา หรือ พระอินทร์ ดังปรากฏในเพลงกล่อมเด็กข้างต้น
1.2.3 การสะท้อนคุณค่าด้านสังคมในเรื่องการใช้วิธีการอบรมสั่งสอน ปรากฏในเพลงกล่อมเด็ก
ดังต่อไปนี้
นอนสาหล่าหลับตาเอื้อยสิก่อม
นอนหลับแล้วเจ้าจั่งตื่นกินนม
เกิดเป็นชายให้ว่านอนสอนง่าย
น้องเติบใหญ่ให้ได้บวชแทนคุณ
วงศ์สกุลมูลมังสืบต่อ
แม่กับพ่อให้ไดเพิ่งใบบุญ
ลูกผู้หญิงกะคือกันล่องซ่อง
ฮู้จักป่องจารีตประเพณี
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กุลสตรีเฮือนสามน้าสี่
อยู่ในที่คองศีลคองธรรม
ให้จดจาคาสอนเอาไว้
ให้เจ้าใหญ่เป็นท้าวเป็นนาง
เอ้อ เฮ้อ เออ เฮ้อ เอ้อ เฮ้อ เออ... เอ้อ เฮ้อ เออ เฮ้อ เอ้อ เฮ้อ เออ…
(วิลัย แสงส่อง. สัมภาษณ์. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560.)
อธิบายศัพท์
สิก่อม หมายถึง จะขับกล่อม
มูลมัง หมายถึง มรดก
ฮู้จัก หมายถึง รู้จัก
จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจัยพบว่า เพลงกล่อมเด็กบทนี้สามารถสะท้อนคุณค่าด้าน
สังคมความเป็นอยู่ ที่ผู้เป็นแม่ใช้วิธีการอบรมสั่ งสอนผ่านบทเพลงกล่อมเด็กให้ลูกตั้งแต่เล็ก ๆ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวัน
ข้างหน้า สอนให้รู้จักการครองตนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีทั้งผู้ชาย และผู้หญิง การสอนลูกเช่นนี้จะช่วยให้เด็กมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น มี
จุดมุ่งหมายในชีวิต เพื่อมีการงานอาชีพที่สูง
1.2.4 การสะท้อนคุณค่าด้านสังคมในเรื่องอาหารการกินและวิธีทาอาหารของชาวอีสาน
เห็นได้จากเพลงดังต่อไปนี้
เออเฮ้อเออ เฮ้อเอ้อเฮ้อเออ นอนสาหล่าหลับตาแม่สิกล่อม
นอนสาเด้อหลับตาอ่วยส่วย
เพิ่ลมาขายกล้วยแม่สิซื้อให้กิน
เพิ่ลมาขายดินแม่สิซื้อให้อยู่
เพิ่ลมาขายอู่แม่สิซื้อให้นอน
เพิ่ลมาขายหมอนแม่สิซื้อให้หมุ่น
เพิ่ลมาขายจังคูนแม่สซิ ื้อให้เคี้ยว
เคี้ยวหมากแล้วเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย
ควายกูเสียกะอีแม่กูด่า
เต้นเข้าป่าเห็นนกแก่นแวน
แจนแวนเอยเห็นควายกูบอ่
อยู่พุ่นแล่วกะหนองโนพุ้นแล่ว
สักขึ้นขี่กะอิหล่ากอดแอ่ว
ฮ้องแซวแซวเขาไปไต่อึ่ง
อึ่งบ่อฮ้องกะพายข้องเลาะหนอง
(ขันทอง ศรีฐาน. สัมภาษณ์. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560.)
อธิบายศัพท์
หนองโน หมายถึง บ่อน้าลึก
หมุ่น หมายถึง หนุน
อีแม่ หมายถึง แม่
ไต่อึ่ง หมายถึง จับอึ่ง
จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจัยพบว่า เพลงกล่อมเด็กบทข้างต้นสามารถสะท้อนภาพสังคมในการนาอาหาร
คือ กล้วย ที่แสดงให้เห็นว่าอาหารที่ชาวอีสานรับประทานนั้น สามารถหาได้ในท้องถิ่น โดยมีการปลูกกล้วย ไว้ให้ลูกน้อยกิน
แสดงถึงการเอาตัวรอด ของครอบครัวชาวอีสาน
1.3 สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านภาษา
การสะท้อนคุณค่าด้านภาษา คือ การแสดงให้เห็นประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็กในการใช้ถ้อยคาที่ใช้พูดหรือ
เขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสามารถถ่ายทอดผ่านบทเพลงกล่อมเด็กหมู่บ้านศรีฐาน ที่สะท้อนให้เห็นคุณค่า
ด้านภาษา ในเรื่องการที่แม่ขับกล่อมลูกอยู่เป็นประจาจะทาให้ลูกมีทักษะทางภาษาดี เป็นการฝึกการสื่อสารให้กับลูก ส่งผลต่อ
พัฒนาการด้านการฟังและการพูดของลูกในอนาคต ความคล้องจองของบทเพลงและสัมผัสของคายังส่งผลต่อทักษะการจาแนก
การอ่านให้แก่ลูก และบทเพลงกล่อมเด็กยังช่วยให้ลูกเกิดความเพลิดเพลินในการฟัง มีสมาธิ โดยสามารถจาแนกเพลงกล่อม
เด็กที่สามารถสะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านภาษาได้ ดังต่อไปนี้
1.3.1 ภาษาที่ใช้มีการสัมผัสคล้องจองกัน ดังปรากฏในบทเพลงต่อไปนี้
กั๋บแก้ตาโล ขึ้นกกโพ
เจ้าหัวไล่ข่า ขึ้นกกหว่าจัวน่อยไล่แทง
ขึ้นกกแดง
เอาขวยมาปา้
โตนลงน้า
เป็นหมู่ซาลี
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(ผลัด หอมหวล. สัมภาษณ์. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560.)
อธิบายศัพท์
กั๋บแก้ หมายถึง ตุ๊กแก
โตน หมายถึง กระโดด
จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ว่า บทเพลงกล่อมเด็กข้างต้นมีการสัมผัสสระ และ
สัมผัสพยัญชนะในวรรคเดียวกัน คือ สัมผัสสระ คือ โล กับ โพ ข่า กับ หว่า หัว กับ จัว สัมผัสพยัญชนะ คือ กั๋บ กับ
แก้ เจ้า กับ จัว ข่า กับ ขึ้น ขึ้น กับ ขวย สัมผัสสระนอกวรรค คือ แทง กับ แดง ป้า กับ น้า
1.3.2 ภาษาที่ใช้ขึ้นต้น
ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า เพลงกล่อมเด็กที่รวบรวมได้ส่วนมากจะใช้คาว่า เออเฮ้อเออ เฮ้อเอ้อเฮ้อเออ, เออ
เอ้อ เออ เอ้อ เออ เอ้อ เออ เออ, อือ หือ อือ หื้อ อื้อ หือ อือ, เอ้อ เฮ้อ เออ เฮ้อ เอ้อ เฮ้อ เออ…………….. และ เออ เอ้อ เออ
เอ้อ เออ เอ้อ เออ ๆ ซึ่งเป็นการเอื้อนเสียงกล่อมเด็ก และมีบางบทเพลงที่ที่มีการใช้ข้อความแทรกลงไปด้วย เช่น เออเฮ้อเออ
เฮ้อเอ้อเฮ้อเออ นอนสาเด้อหลับตาอ่วยส่วย หรือบางครั้งขึ้นต้นด้วยการใช้ข้อความล้วน ๆ เช่น นอนสาหล่าหลับตาแม่สิก่อม,
นอนสาหล่าหลับตาเอื้อยสิก่อม เป็นต้น
1.3.3 ภาษาที่ใช้ลงท้าย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า เพลงกล่อมเด็กมักลงท้ายด้วยการเอื้อนว่า เอ้อ เฮ้อ เออ เฮ้อ เอ้อ เฮ้อ เออ… และ
อื้อ อื้อ อือ อือ บางบทเพลงจบลงด้วยข้อความที่เป็นเนื้อเพลง เช่น นอนสาหล่าหลับตา แม่สิก่อม คาแพงแม่นี่เอย คาแพงแม่นี่
เอย, ขอให้ลูกอ่อนน้อยนอนแล้วอยู่สบาย เป็นต้น
1.3.4 การใช้คามาเสริมข้อความให้เกิดความไพเราะขึ้น ดังเพลงกล่อมเด็กต่อไปนี้
ติ้งลิงติง ลิงติ้ง ลิงติ่ง
ลิงลูกแก้วนอนนานาพ่อ
สิงลูกแก้วนอนแล้วจั่งนอน
(น้อม ไชยเสนา. สัมภาษณ์. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560.)
ผู้วิจัยพบว่าเพลงกล่อมเด็กนีใ้ ช้คามาเสริม คือคาว่า ลิงติ่ง ที่นามาเสริม เพื่อความ
ไพเราะ สนุกสนานมากขึ้น ทาให้เด็กอารมณ์ดี และมีการเล่นคา ลิง หรือเน้นการเล่นคาที่ประสมกับสระอิ คือคาว่า ติ้ง ลิง ติ่ง
สิง
1.4 สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านความเพลิดเพลิน
คุณค่าด้านความเพลิดเพลิน คือ ประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็กในการให้ความสนุกสนาน ความครื้นเครง
ความรื่นเริง ความบันเทิง และความสาราญ ที่สะท้อนออกมาผ่านเนื้อเพลงกล่อมเด็ก ส่วนมากมีการใช้ถ้อยคาที่อ่อนโยน
จังหวะการร้องและเอื้อนที่ช้าเนิบนาบ ทาให้เด็กจะได้รับความเพลิดเพลินใจ จิตใจสบาย อบอุ่น ไม่วิตกกังวล และเมื่อฟัง
บ่อย ๆ ก็จะซึมซับเข้าไปในจิตใจ เป็นการกล่อมเกลานิสัยเด็กให้อ่อนโยนไปด้วย การกล่อมเด็กจะทาให้แม่ใกล้ชิดกับลูก เกิด
ความรัก ความอบอุ่น ดังปรากฏในเพลงกล่อมเด็กต่อไปนี้
นอนสาหล่าหลับตาแม่สิก่อม
นอนอู่ไหมแม่นไผบ่ฆ่า
นอนอู่ผ้าบ่มีไผตี
ทิ่มใส่อู่ให้เจ้าอยู่เจ้านอน
ทิ่มใส่หมอนให้เจ้านอนอ้วยซ้วย
เพิ่นมาขายก้วยแม่ซิซื้อให้กิน
อินทราพร้อมเทวดาซูซ่อย
ขอให้ลูกอ่อนน้อยนอนแล้วอยู่สบาย
(น้อม ไชยเสนา. สัมภาษณ์. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560)
อธิบายศัพท์
ฆ่า หมายถึง รังแก
อินทรา หมายถึง พระอินทร์
ซูซ่อย หมายถึง ช่วยเหลือ อุเมชู
จากบทเพลงกล่อมเด็กนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการกล่อมเด็ก ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน มีดนตรีในหัวใจ ถือ
เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเลี้ยงลูก และเมื่อลูกได้ฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวัง ที่แม่ จะซื้อของที่อยากได้ให้ มีความ
เพลิดเพลินในใจ อบอุ่นที่แม่จะซื้อของที่ชอบให้
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สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์คุณค่าเพลงกล่อมเด็กที่มี ผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กที่มี ผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน ตาบลศรีฐาน
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) คุณค่าด้านจิตใจ พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อ นคุณค่าด้าน
จิตใจ ทาให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัย 2) คุณค่าด้านสังคม พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อนคุณค่าด้าน
สังคม เพลงกล่อมเด็กช่วยอบรมสั่งสอนเด็ก รวมทั้งความรู้แก่เด็ก 3) คุณค่าด้านภาษา พบว่า เพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อน
คุณค่าด้านภาษาได้เป็นอย่างดี เพราะการที่แม่กล่อมลูกนอนด้วยบทเพลงกล่อมเด็ก ทาให้เด็ กซึมซับภาษา เสียง ทานอง
เข้ า ใจภาษาที่ แ ม่ กล่ อ ม และ 4) คุ ณ ค่ าด้ า นความเพลิ ด เพลิ น พบว่ า เพลงกล่ อ มเด็ ก สามารถ สะท้อ นคุ ณค่ า ด้ านความ
เพลิดเพลินจิตใจ ทาให้เด็กจะได้รับความเพลิดเพลินใจ สนุกสนาน เป็นคนอารมณ์ดี ผ่อนคลาย รู้สึกอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา จาก
การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กสามารถช่วยสืบทอดและรักษาวัฒนธรรม รวมถึงประเพณีของชาวอีสานได้เป็น
อย่างดี ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ด้านการร้องเพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเพลงกล่อมเด็กเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุ ณค่า
และมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของชาวอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของเพลงกล่อมเด็กทีม่ ีผลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กในหมู่บ้านศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ คุณค่าด้านจิตใจ
คุณค่าด้านสังคม คุณค่าด้านภาษา และคุณค่าด้านความเพลิดเพลิน คุณค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นการสอนเด็ก รวมทั้งความรู้แก่
เด็ก เช่นเพลงเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน วิถี ชีวิต ประจาวันของคนในยุคของบทเพลงนั้นๆ เกี่ยวกับสัตว์ สิ่งแวดล้อม และ
กล่าวถึงระบบสังคม ความเชื่อ ศาสนา คติธรรมต่างๆ ทาให้เด็กเรียนรู้ถึงความเป็นมาของสังคม วิถีการดารงชีวิตของคนรุ่น
ก่อนในบางบทเพลงสอดแทรกคติธรรมคาสอนถือเป็นการขัดเกลาและปลูกฝังค่านิยม มารยาททางสังคมอันดีงามของไทย ที่
เคยมีมาให้กับเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ และเพลงกล่อมเด็กมีคุณค่าในการสื่อถึงความต้องการของเด็กที่ต้องการความรักความห่วงใย
จากแม่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรทิพย์ ชังธาดา (2545) ทีศ่ ึกษาคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก พบว่าเพลงกล่อมเด็กทาให้
เด็กได้รับความเพลิดเพลินใจ กล่อมเกลานิสัยเด็ก และมีคุณค่าในการทาให้ เห็นสภาพของวัฒนธรรมในสังคมนั้น ๆ เช่น ทาให้
เห็นคุณค่าในด้านอาชีพ ประเพณี ค่านิยมของชาวบ้าน นอกจากจะสื่อสารให้เห็นถึงการสะท้อนออกมาจาก เนื้อเพลงแล้ว ยัง
เป็นการแสดงให้เห็นแหล่งรวบรวมภาษาเก่าแก่ของชาวอีสาน ขนมธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวอีสาน และสภาพความเป็นอยู่
ของชาวอีสานท้องถิ่น ประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ เพลงกล่อมเด็กสามารถสะท้อนให้เห็นบทบาทของเพลงกล่อมเด็ก
ในการบันทึกด้านสภาพชีวิตประจาวัน บันทึกด้านบรรยากาศชนบท บันทึกด้านความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก บันทึก
ด้านอารมณ์ความรู้สึกว้าเหว่ของมารดา หรือของหญิงหม้าย บันทึกด้านค่านิยมของสังคม บันทึกด้านสภาพสังคมที่เป็นปัญหา
ผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิเชษฐ์ เดชผิว (2548) ที่ศึกษาประเภทบทบาทของเพลงกล่อมเด็ก พบว่ า เพลง
กล่อมเด็กแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ บทบาทที่บันทึกด้านสภาพชีวิตประจาวัน บทบาทที่บันทึกด้านบรรยากาศชนบท
บทบาทที่บันทึกด้านความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก บทบาทที่บันทึกด้านอารมณ์ความรู้สึกว้าเหว่ของมารดา หรือของ
หญิงหม้าย รวมไปถึงบทบาทที่บันทึกด้านค่านิยมของสังคม และบันทึกด้านสภาพสังคมที่เป็นปัญหา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณบิดามารดา และบูรพคณาจารย์ทั้งที่เคยสั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ผู้วิจัย และขอบคุณคณาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกท่าน ที่ช่วยเป็นกาลังใจในการทางานต่าง ๆ
ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี จนแก้ไขบทความสมบูรณ์
เอกสารอ้างอิง
กิ่งแก้ว อัตถากร. (2519). คติชนวิทยา. กรุงเทพฯ : คุรุสภา.
โกวิท ตั้งตรงจิตร. (2547). คุยเฟื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน. กรุงเทพฯ : สุรีริยาสาส์น.
ธวัช ปุณโณทก. (2552). วรรณกรรมอีสาน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
เบญจวรรณ นาราสัจจ์. (2552). ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้าโดยชุมชน ตาบลชาติตระการ อาเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมมนากลุ่มจากตัวแทนผู้นากลุ่ม และเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้า เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ตามระเบีย บวิธีก ารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณ ภาพ ได้แก่ การจาแนกและจัดกลุ่มข้อมูล การเปรีย บเทีย บ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
การศึกษาความเป็นเหตุและผล และการวิเคราะห์ SWOT ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนชาติตระการ ตั้งอยู่ที่ตาบลชาติตระการ อาเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเขตลุ่มน้าน่านตอนกลาง มีแหล่งน้าในชุมชนที่สาคัญ คือ ลาน้าภาค ลาน้าคับ ลาน้าพึง และลาน้ารอง
ซึ่งเป็นต้นน้าของน้าตกชาติตระการ น้าประปาภูเขา ฝาย และบ่อน้าผุด ชุมชนชาติตระการประสบกับปัญหาด้านทรัพยากรน้าที่สาคัญ
ได้แก่ ปัญหาป่าไม้ถูกทาลาย น้าท่วมหลากในฤดูฝน การขาดแคลนน้า คุณภาพน้าไม่ดี และปัญหาการทางานของภาครัฐไม่สอดคล้อง
กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ชุมชนจึงยึดหลักการจัดการแบบมีส่วนร่วม จัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน ร่วมกันกาหนด
กฎระเบียบและกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากน้ารวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า มีการเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน มีการ
ผสมผสานการใช้เครื่องมือทั้งที่เป็นเชิงโครงสร้าง ได้แก่ ฝายผสมผสาน ระบบประปาภูเขา ถังพักน้า สระน้า และสถานีเตือนภัย สาหรับ
เครื่องมือบริหารจัดการน้าที่ไม่ใช่ โครงสร้าง ได้แก่ แผนและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้า การสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ย น
แบ่งปันข้อมูล และการปลูกป่า ผลจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนในด้านต่างๆ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อนามาวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จ พบว่า
มี 2 ปัจจัยที่ทาให้ชุมชนประสบผลสาเร็จ คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้นาชุมชน สมาชิกคนรุ่นต่างๆ ภายในชุมชน การมีส่วนร่วม การ
เรียนรู้ ระบบการบริหาร และรูปแบบการทางาน ส่วนปัจจัยภายนอก พบว่า หน่วยงาน องค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน การจัด
ประชุมให้ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากร การมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการปรับ ใช้กฏระเบียบของ
หน่วยงานภาครัฐ
ค้าส้าคัญ : การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ชุมชนชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
Abstract
The purpose of this research was to study the lesson of community water resource management as
undertaken by the community of Chat Trakan sub-district, Chat Trakan district, Phitsanulok province. This study
was a qualitative research. The data were collected via in-depth interviews and focus group discussion involving
representatives of the community leader’s group and government officials from work agencies concerning water
resource management. The employed research instruments was a data recording form. Data were analyzed with
content analysis which was the data analysis method for qualitative research. It included the classification and
grouping of data, comparison, relationship analysis, cause and effect study, and SWOT analysis. Research findings
revealed that Chat Trakan Community was located at Chat Trakan sub-district, Chat Trakan district, Pitsanulok
province. It was in the middle Nan River basin. Important streams in the community were Phak Stream, Khap
Stream, Phueng Stream, and Rong Stream, all of which were head waters of Chat Trakan Waterfall. They provided
mountain water supply, weirs, and natural water springs. Chat Trakan Community faced main water resource
problems, namely, the problem of deforestation, the problem of flooding in the rainy season, the problem of lack
of water in the dry season, the problem of bad quality of water, and the problem of the works of the state sector
being not responsive to the needs of the community. In order to solve the above-mentioned problems, the
community adopted the principle of participatory water resource management. The Village Water Resource
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Management Committee was established for each village to participate in determination of rules, regulations and
criteria for utilization of water resource including water resource conservation, to learn from learning sources both
within and outside the community, and to make the combined uses of both the structural instruments and nonstructural instruments. The structural instruments for water resource management included the multi-weirs,
mountain water supply system, water storage tanks, ponds, and danger warning stations; while the non-structural
instruments included the plans and guidelines for water resource management, the communications and
dialogues for exchange and sharing of information, and reforestation. The community water resource management
resulted in the changes that occurred to the community in various aspects including the economical aspect,
resources and environmental aspect; and social, cultural and local wisdom aspect. When all factors were
analyzed to determine which factors contributed to the success of community water resource management, it
was found that there were two main groups of factors contributing to the success of community water resource
management, namely, the internal factors and the external factors. The internal factors included the community
leaders, many generations of members of the community, participation, learning, the administrative system, and
the pattern of work performance; while the external factors included the participation of various work agencies
and organizations in water resource management of the community, the organization of meetings to equip
community members with knowledge, the supports in terms of budget or resources, the existence of networks to
solve conflicts and problems, and the application of rules and regulations of state work agencies.
Keywords : water resource management Chat Trakan community Phitsanulok province

บทน้า
น้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน
พบว่าบางปีเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้น้าในแม่น้าลาธารมีน้อยจนไม่สามารถแบ่งปันได้ทั่วถึง หรือบางปีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิด
ความเสียหายเนื่องจากน้าท่วมทรัพย์สิน พื้นที่ทาการเกษตร และพื้นที่ชุมชน ตลอดจนการมีปัญหาน้าเสียหรือมลพิษทางน้า
เกิดขึ้นในหลายท้องที่ตามมาอีกด้วย นับเป็นวิกฤตการณ์เกี่ยวกับน้าที่เกิดมากขึ้น สภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้าที่สาคัญ ได้แก่
ปัญหาการขาดแคลนน้า การเกิดน้าท่วมทาความเสียหายแก่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม หรือปัญหาอุทกภัย และปัญหา
น้าเสีย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย (ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2550)
จากสภาพปัญหาข้างต้น กล่าวได้ว่ามีสาเหตุใหญ่อยู่ 2 ประการคือ มาจากสภาพตามธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง
ความผันแปรของฝนที่ตกในฤดูต่างๆ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุม และอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัญหา
สาคัญคือ สาเหตุเนื่องจากการกระทาของมนุษย์ที่มีการใช้อย่างขาดจิตสานึก และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งเป็นสาเหตุที่สาคัญและสามารถบริหารจัดการได้ โดยพิจารณาว่าทรัพยากรน้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องมีการบริหาร
จัดการทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และชุมชนท้องถิ่นในลุ่มน้าควรต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรน้าให้มีความเหมาะสม
กับพื้นที่
ชุมชนชาติตระการ อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้าตกชาติตระการ
โดยฝั่งซ้ายของตาบลติดน้าตกชาติตระการ และฝั่งขวาติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 1 บ้านชาติตระการ หมู่ 2 บ้านนาเปอะ หมู่ 3 บ้านปากรอง หมู่ 4 บ้านนาจาน หมู่ 5 บ้านโคกผักหวาน หมู่ 6 บ้านชาติ
ตระการ หมู่ 7 บ้านน้าพึง หมู่ 8 บ้านนาปักแรด และหมู่ 9 บ้านนาน้อย เป็นชุมชนที่อยู่ตอนกลางที่เคยประสบปัญหาขาดแคลน
น้าทุกปี เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้า แต่คนในชุมชนได้รวมตัวกันแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางต่างๆ อย่างเข้มแข็งและน่าสนใจ ไม่
ว่าจะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันสร้างฝายทดน้าและลาเหมืองเพื่อส่งน้าให้คนในชุมชนได้ใช้สอยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การ
ปลูกป่าชุมชนและป่ากินได้ การตั้งคณะกรรมการในแต่ละหมู่บ้านมีแผนการจัดการทรัพยากรน้าเพื่อจัดสรรน้าให้เพียงพอต่อ
การใช้สอยของคนในชุมชน นอกจากนี้ สิ่งที่ทาให้การขับเคลื่อนเรื่องน้าของชุมชนมีความน่าสนใจ คือ การให้ความร่วมมือหรือ
การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐภายใต้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชนอย่างลึกซึ้ง ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรนาเสนอและยกระดับ
เป็นประเด็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนในเวทีต่างๆ ต่อไป
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ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีขึ้นเพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้าโดยชุมชน ตาบลชาติตระการ อาเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นรูปธรรม นาไปสู่การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป
วิธดี ้าเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เกณฑ์ในการการคัดเลือกชุมชน มีดังนี้
1) เป็นพื้นที่ประสบปัญหาและมีความรุนแรงของปัญหา
2) เป็นพื้นที่ที่สามารถแก้ปัญหาจนประสบความสาเร็จ
3) เป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหา
4) มีการให้ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน/จิตอาสา
5) เป็นพื้นที่ที่มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
6) เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่ม กลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจน
7) เป็นพื้นที่ที่มีการประสานงานกับหน่วยงาน/ภาคีหรือเครือข่ายต่างๆ ได้
ผู้ให้ข้อมูล โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้นาชุมชนที่อยู่ในตาบลชาติตระการ จานวน 10 คน ผู้นาและสมาชิก
กลุ่มผู้ใช้น้าที่อยู่ในตาบลชาติตระการ จานวน 20 คน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่
ได้แก่ นายอาเภอชาติตระการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลชาติตระการ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติน้าตกชาติตระการ
เจ้าหน้าที่จากสานักงานป่าไม้ อาเภอชาติตระการ และทหารให้พื้นที่ จานวน 5 คน
เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบบันทึกข้อมูล โดยมีประเด็นดังนี้
1) บริบทของพื้นที่
2) สถานการณ์ปัญหาเดิม และผลกระทบ
3) รูปแบบ วิธีการจัดการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของชุมชน
4) นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์
5) กลไกการบริหารจัดการของชุมชน (กลุ่ม องค์กร) และบทบาทของหน่วยงานภาคี
6) การเรียนรู้ของชุมชน
7) เครื่องมือการจัดการทรัพยากรน้า
8) ผลการดาเนินงาน ผลการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการทรัพยากรน้าของชุมชน
9) อุปสรรค ที่เกิดและการแก้ไข
10) ปัจจัยต่อความสาเร็จ
วิธีการเก็บข้อมูล ทาการสัมภาษณ์ และจัดสัมมนาแบบมีส่วนร่วม (เวทีชาวบ้าน)
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจาแนกและจัดกลุ่มข้อมูล
การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นเหตุและผล และการวิเคราะห์ SWOT
ผลการวิจัย
1. บริบทของพืนที่
1.1 ประวัติต้าบลชาติตระการ เดิมเชื่อกันว่าเป็นเมืองโบราณชาติตระการ มีลักษณะเป็นเมืองหน้าด่านทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเมืองนครไทย มีเรื่องเล่ากันว่าพ่อขุนบางกลางหาว ได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่า “เมืองช้าล่าการ” เพราะเหตุว่า
ในสมัยนั้นเจ้าเมืองชาติตระการไปราชการหรือส่งข่าวราชการช้ากว่าเจ้าเมืองอื่นๆ อยู่เสมอ ต่อมาเมืองเจริญขึ้น การคมนาคม
สะดวกขึ้น “ช้าล่าการ” เพี้ยนเป็น “ชาติตระการ” ตาบลชาติตระการ มี 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านชาติตระการ หมู่ที่ 2
บ้านนาเปอะ หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน หมู่ที่ 5 บ้านโคกผักหวาน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ หมู่ที่ 7 บ้านน้าพึง
หมู่ที่ 8 บ้านนาปักแรด และหมู่ที่ 9 บ้านนาน้อย
1.2 ที่ตังของต้าบลชาติตระการ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอาเภอชาติตระการ ระยะทาง
ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 310 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 193,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลบ่อภาค
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ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลตาบลป่าแดง ตาบลท่าสะแก
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตาบลท่าสะแก และตาบลน้ากุ่ม อาเภอนครไทย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตาบลบ้านดง และตาบลป่าแดง
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ ภูเขา และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง ราษฎรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยาน และกรมป่าไม้ มีเอกสารสิทธิ์บางส่วน นอกจากนั้นเป็น ที่ดินที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์
1.4 แหล่งน้าในชุมชน มีดังต่อไปนี้
1) มีแหล่งน้าธรรมชาติ ที่สาคัญ คือ ลาน้าภาค ลาน้าคับ ลาน้าพึง และลาน้ารอง ซึ่งเป็นต้นน้าของน้าตก
ชาติตระการ
2) น้าประปาภูเขา ใช้น้าจากต้นน้าตกชาติตระการในการผลิตน้าประปาภูเขาในการอุปโภค-บริโภค
จานวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ หมู่ที่ 8 บ้านนาปลักแรด และหมู่ที่ 9 บ้าน
นาน้อย
3) ฝายบ้านโคกผักหวาน หมู่ที่ 5 ตาบลชาติตระการ โดย พระไกรทอง ทีปงกโร เจ้าอาวาสวัดเขากะไดม้า
ได้รับลิขิตขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริบริเวณวัดเขากะไดม้า เมื่อปี พ.ศ.
2550-2552 เพื่อเป็นแหล่งน้าต้นทุน สาหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภค-บริโภค
4) แหล่งน้าบ้านน้าปุ้น ของหมู่ที่ 7 บ้านน้าพึง เป็นแหล่งน้าผุดจากดินที่ไม่มีวันแห้ง จานวน 3 ที่ มีการ
ทาฝายชะลอน้า เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2. สถานการณ์ปัญหาเดิม และผลกระทบ
2.1 ปั ญ หาป่ า ไม้ ถู ก ท าลาย พื้ น ที่ ป่ า ต้ น น้ าหลายแห่ งถู ก ราษฎรบุ ก รุ ก แผ้ ว ถางตั ด ไม้ ท าลายป่ า และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม เช่น การถางป่าต้นน้าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด มันสาปะหลัง จนสภาพป่า
ต้นน้าเสื่อมโทรมเป็นบริเวณกว้าง ปัญหาในเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อน้าท่วมหลากในพื้นที่ กรขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง และ
ปัญหาเรื่องคุณภาพน้า
2.2 ปัญหาน้าท่วมหลากในฤดูฝนของแต่ละปี เป็นผลต่อเนื่องจากพื้นที่ป่าต้นน้าถูกทาลาย ไม่มีพืชยึดหน้าดินที่
ช่วยชะลอการไหลของน้า การขาดงบประมาณในการสร้างฝายชะลอการไหลของน้า ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้น้าในฤดูฝนมีปริมาณ
มากและไหลท่วมพื้นที่ราบลุ่มอย่างรุนแรงและรวดเร็วเกินไป น้าในน้ายมล้นตลิ่ง ไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือน
ราษฎรในเขตชุมชน
2.3 ปัญหาการขาดแคลนน้า ปัญหาภัยที่เกิดขึ้นเป็นผลเชื่อมโยงกับการที่พื้นที่ป่าต้นน้าถูกทาลายทาให้ปริมาณฝน
ที่ตกในพื้นที่น้อยมาก ปริมาณฝายชะลอน้ามีน้อยไม่เพียงพอ กอรปกับไม่มีแหล่งกักเก็บน้าหรือพื้นที่รับน้าในช่วงฤดูน้าหลาก จึง
ทาให้น้าที่มีปริมาณมากเกินพอดีไหลออกไปนอกพื้นทีโ่ ดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้กระแสน้ายังพัดพาระบบส่งน้าประปาชุมชน
เสียหายทาให้ไม่สามารถส่งน้าได้ ประกอบกับในพื้นที่ไม่มีระบบผลิตน้าประปาที่ดีและเหมาะสม ในขณะที่ราษฎรภายในชุมชนมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น และบางหลังคาเรือนไม่รู้คุณค่าของน้าไม่ช่วยกันประหยัด หรือเมื่อพบรอยรั่วซึมก็ไม่ซ่อมแซม ส่งผลให้น้าไม่
เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น
2.4 ปัญหาด้านคุณภาพน้า ได้แก่
1) การปนเปื้อนของสารเคมีเกษตรในแหล่งน้า เกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้าเพื่อปลูกพืชไร่มีการใช้
สารเคมีในปริมาณมากอย่างกว้างขวาง ทาให้สารเคมีไหลลงมาปนเปื้อนสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
2) ปัญหาน้าไม่สะอาดและมีลักษณะขุ่น ตะกอนมาก เนื่องจากไม่มีการบริหารจัดการเรื่องการทาความ
สะอาด หมู่บ้านเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยสัตว์จะใช้น้าในแหล่งน้าธรรมชาติร่วมกับคน
3) น้าบาดาลเค็ม เนื่องจาก เกลือจากใต้ดินซึมขึ้นมาจากสภาพความแห้งแล้งของผืนดิน
2.5 ปัญหาการทางานในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้าของภาครัฐ การเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง และน้า
ท่วมหลาก ทาให้ชุมชนพยายามประสานขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น การขอสนับสนุนงบประมาณในการสร้างฝายชะลอ
น้า การขอสนับสนุนระบบกรองน้าประปาชุมชน การจัดทาฝายชะลอน้าในเขตอุทยานที่กฏหมายไม่เอื้อ เป็นต้น แต่ก็ยังไม่
ประสบผลเท่าที่ควร ทาให้ชุมชนต้องหันมาผนึกกาลังพึ่งตนเองและแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรอื่น
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3 รูปแบบ วิธีการจัดการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของชุมชน
กระบวนการจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนเป็นแบบมีส่วนร่วม เกิดขึ้นได้โดยการร่ วมมือกันของราษฎร์ แต่ละ
หมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านในตาบลชาติตระการ รวมถึงการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลชาติตระการ ภาคีเครือข่ายและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของภาคส่วนต่างๆ เพื่อมาร่วมกันจัดการน้าภายในพื้นที่ เริ่มจากการพูดคุยถึงปัญหา จากน้าป่าไหลหลากที่
เข้าท่วมพื้นที่เกษตร ในปี พ.ศ. 2554 ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เป็น วงกว้าง และเกิดปัญหาภัยแล้ง ตามมา ความไม่
เพียงพอของน้าต่อความต้องการในแต่ละพื้นที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 น้าแทบไม่มี น้าประปาภูเขาเริ่มแห้ง เนื่องจากการ
อุปโภคบริโภค การใช้น้าเพื่อการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทุกปี การตัดไม้ทาลายป่าต้ นน้า การใช้สารเคมีทางการเกษตรใน
การผลิตพืชบนพื้นที่ต้นน้า ทาให้เกิดปัญหาอย่างมากส่งผลให้ราษฎร์ในตาบลชาติตระการมีการพูดคุย ปรึกษาหารือร่วมกัน
ระดมความคิดในการจัดการทรัพยากรน้าภายในพื้นที่ตนเอง ตลอดจนได้ร่วมกันเรียนรู้ถึงรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้า
รวมทั้งภูมิปัญญาเดิมที่สามารถนามาช่วยในการจัดการทรัพยากรน้าภายในพื้นที่ของตนอย่างเหมาะสม ผู้นาและสมาชิกได้ให้
ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ทั้งกาลังกาย กาลังสติปัญญา และกาลังทรัพย์ร่วมกัน จนทาให้ปัญหาต่างๆทุเลาเบาบาง
ลงไปในที่ สุ ด มี การแสวงหาความร่ วมมื อจากภายนอกไม่ ว่ าจะเป็ นหน่ วยงานภาครั ฐ และเอกชนทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์
ชุมชน ได้ร่วมกันกาหนดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากน้าและการอนุรักษ์น้าให้ผู้ใช้น้ามีความ
และความเข้าใจ อีกทั้งยังมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการและกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เพื่อดูแลการ
จัดการและจัดสรรน้าภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนรวมกันกาหนดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะมีการประชุมพูดคุยหาทางออก
และอาจนาไปสู่การปรับปรุงกฎระเบียบ/กฎเกณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์มากขึ้น เช่น
- กฎระเบียบการใช้น้าประปาภูเขา เนื่องจากการใช้น้าประปาภูเขาส่วนใหญ่ไม่มีการติดตั้งมาตรวัดน้าจึงไม่เสีย
ค่าน้า ในหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 9 ยกเว้นหมู่ที่ 7 มีการเก็บค่าบารุงอุปกรณ์น้าประปาปีละ 100 บาท เก็บค่าน้ารายเดือน
ตามจานวนที่ใช้น้า ถ้ามีการรั่วซึมต้องรีบซ่อมแซมไม่ปล่อยให้รั่วซึม ถ้าปล่อยให้มีการรั่วซึมหรือมีน้าทิ้งจะมีการว่ากล่าว
ตักเตือน ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะใช้มาตรการทางสังคม โดยจะปรับครั้งละ 200 บาท เงินที่ได้จะรวบรวมนาไปทาฝาย
ชะลอน้า และหากหมู่บ้านใดที่จะต่อท่อประปาใหม่จะต้องแจ้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้าก่อนทุกครั้ง
- กฏระเบียบด้านการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้าและการใช้สารเคมีเกษตร มีการกาหนดขอบเขตป่าต้นน้า ป่าชุมชน
และป่าครอบครัว รวมทั้งการรณรงค์การลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ป่าต้นน้า
- การห้ามสัตว์เลี้ยงลงไปในแหล่งน้าสาธารณะของชุมชน
5. กลไกการบริหารจัดการของชุมชน (กลุม่ /องค์กร) และบทบาทของหน่วยงานภาคี
5.1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนในปี พ.ศ. 2531 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละ
หมู่จะจัดเป็นคุ้มๆ ละ 10-20 คน โดยมีประธาน คือ ผู้ใหญ่บ้านดูแลในแต่ละหมู่บ้าน และมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้าทั้ง 9 หมู่บ้านของ
ชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ามีการพูดคุยกันระหว่างสมาชิกในแต่ละปี เพื่อทบทวนปัญหาที่ผ่านมาร่วมกัน มีการวางแผน การวางเงื่อนไข
และแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้าของปีต่อไป ตามสถานการณ์ในแต่ละปี
5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
น้า เช่น โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เริ่มดาเนินการ ปี พ.ศ. 2543-2544 สนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมการปลูกป่าครอบครัวและปลูกในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดปัญหาโลกร้อน อุทยานแห่งชาติน้าตกชาติ
ตระการ กรมป่าไม้และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง สนับสนุนกล้าไม้ ดูแลและสนับสนุนเรื่อง ดิน น้า ป่า และควบคุม
ป้องกันไฟป่า กรมชลประทาน ทาฝายให้มีน้าเพียงพอสาหรับให้โครงการพระราชดาริสูบน้าด้วยไฟฟ้า กรมพัฒนาที่ดินขุดสระ
ขนาดพื้นที่ 1 ไร่โดยราษฎรสมทบเงินทุน 2,500 บาท องค์การบริหารส่วนตาบลชาติตระการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
โครงการที่เกี่ยวข้อง กรมทรัพยากรน้าจัดทาสถานีเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงน้าหลาก และจัดทาฝายคอนกรีตถาวร เป็นต้น
6. การเรียนรู้ของชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
6.1 การเรียนรู้ที่เกิดขึนภายในชุมชน ชุมชนได้อาศัยแม่น้าลาธารเป็นที่หล่อเลี้ยงไร่นา ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่
มีอาชีพหลักคือ การทาไร่ การทานา การปลูกผักสวนครัว ดังนั้นจึงต้องใช้น้าในการเกษตรกรรมตลอดทั้งปี หลังจากที่ชุมชนใน
พื้นที่ประสบกับปัญหาด้านทรัพยากรน้าทั้งน้าท่วมหลาก น้าแล้งและคุณภาพน้า จึงได้มีการปรึกษาหารือพูดคุยกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหา ดังที่เห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น การทาฝายชะลอ
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น้า การปลูกป่าครอบครัว ป่ากินได้ ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ และสังคม เกิดการแบ่งปันในครัวเรือนและชุมชน
นาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
6.2 การเรียนรู้ที่เกิดขึนภายนอกชุมชน ทั้งผู้นาและสมาชิกในชุมชนมีความสนใจในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ใ นเวที สั ม มนา/เสวนาต่ า งๆ กลุ่ ม ราษฎรรั ก ษ์ ป่ า เครื อ ข่ า ยป่ า ชุ ม ชนต าบลชาติ ต ระการ ถื อ เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ค วาม
กระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างมาก มีการประสานความร่วมมือและการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที สัมมนา/เสวนาต่างๆ
ทั้งที่ จัดขึ้ นโดยองค์ กรภาครั ฐ เอกชน เครื อข่ ายชุมชน และสถาบันการศึ กษา ส่ งผลให้ สมาชิก ในชุม ชนได้ รั บ ความรู้อ ย่ า ง
หลากหลาย ตลอดจนได้พัฒนาแนวความคิดและกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรน้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน นอกจากนี้
กองทัพภาคที่ 3 ยังได้มาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้าโดยการอบรมและศึกษาดูงานการปลูกพืชของ
โครงการหลวงเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไม้ผลเมืองหนาวทดแทนการปลูกพืชไร่
7. เครื่องมือการจัดการทรัพยากรน้า การจัดการทรัพยากรน้าของตาบลชาติตระการ มีเครื่องมือทั้งรูปแบบเชิง
โครงสร้าง และทีไ่ ม่ใช่โครงสร้าง ดังนี้
7.1 เครื่องมือการจัดการทรัพยากรน้าเชิงโครงสร้าง เครื่องมือการบริการจัดการทรัพยากรน้าเชิงโครงสร้างของ
ตาบลชาติตระการมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่ทุกประเภทล้วนเป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรน้าที่มีความผสมผสานกัน
ระหว่างธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ทาให้สามารถจัดการและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล เครื่องมือดังกล่าวได้แก่
1) ฝาย ในตาบลชาติตระการ มีการสร้างฝาย 2 รูปแบบ ได้แก่
(1) ฝายน้าล้นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคลองส่งน้าดาดคอนกรีต มีอยู่แห่งเดียวในตาบลชาติตระการ
ชื่อ “ฝายบ้านโคกผักหวาน จังหวัดพิษณุโลก” โดยพระไกรทอง ทีปง กโร เจ้าอาวาสวัดเขากะไดม้า บ้านโคกผักหวาน หมู่ที่ 5
ตาบลชาติตระการ ได้รับลิขิตขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริบริเวณวัด
เขากะไดม้า รับโครงการฝายทดน้า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550-2552 งบประมาณจากสานักงาน กปร. จานวน 32 ล้านบาท
เพื่อเป็นแหล่งน้าต้นทุน สาหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภค-บริโภค
(2) ฝายผสมผสาน มีอยู่หลายแห่งในพื้นที่ตาบลชาติตระการ ฝายผสมผสานมีทั้งขนาดใหญ่ เช่น ฝายที่ตั้ง
ในหมู่ที่ 3 บ้านปากรอง เป็นฝายแบบกึ่งถาวร โดยการวางหินแกเบรียลผสมกับการวางกระสอบทราย และฝายผสมผสาน
ขนาดเล็กที่พบทั่วไปหลายๆ แห่งตั้งอยู่ในแต่ละหมู่บ้านตามลาธาร ลาน้า และน้าตกชาติตระการ เป็นฝายแบบกระสอบทราย
เหมาะสาหรับลาห้วยที่มีความลาดชันน้อยมีปริมาณน้าไหลไม่มากและมีความกว้างของลาห้วยไม่มากนัก การประยุกต์ใช้วัสดุ
ในท้องถิ่นสร้างฝายของชุมชน เช่น ในหมู่ที่ 2 ลาน้าคับ เนื่องจากพื้นที่มีหินจานวนมากจึงนาหินมาทาเป็นคันกั้นน้า แล้วนา
กระสอบทรายมาทับอีกทีหนึ่ง การจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนในหมู่ที่ 7 บ้านน้าปุ้น เนื่องจากพื้นที่มีน้าผุดขึ้นตลอดทั้งปี
จานวน 3 จุด ไม่มีการสร้างฝายในการกักเก็บน้าทาให้น้าไหลทิ้งโดยไม่มีการกักเก็บ และในปี พ.ศ. 2557 มีการจัดทาฝายโดย
ความร่วมมือของราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตาบลชาติตระการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาฝายชะลอน้าเพื่อขวาง
หรือกั้นทางน้า โดยกั้นบริเวณลาห้วยลาธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้า หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอน
อยู่ได้ และหากเป็นช่องที่น้าไหลแรงก็สามารถช่วยในการชะลอการไหลของน้าให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้
ไปทับถมลาน้าตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า
2) ระบบประปาภูเขา เป็นการกักเก็บน้าในแต่ละหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคของแต่ละครัวเรือน
เนื่องจากทางตาบลชาติตระการส่วนใหญ่ใช้น้าประปาภูเขา ไม่มีระบบน้าประปาภูมิภาค โดยดึงน้าจากน้าตกชาติตระการลงมา
กักเก็บภายในบ่อเก็บน้าในหมู่บ้าน การใช้บ่อเก็บน้ามีมาได้ระยะหนึ่ง และสามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ได้ตลอดปี
3) ถังพักน้าเพื่อให้น้าตกตะกอนแต่ละครัวเรือน โดยทาเป็นอ่างสี่เหลี่ยมซีเมนต์ประมาณ 2 เมตร และขุด
สระน้าโดยกรมพัฒนาที่ดินภายในพื้นที่ของตนเอง โดยแต่ละครัวเรือนมีการขุดสระน้าเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร ซึ่งภายในพื้นที่มีการปลูกป่าครอบครัว จาพวกไม้สัก ยูคาลิปตัส ยางพารา เพื่อนาไม้มาใช้สอยประโยชน์ ทดแทน
การตัดไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้า
4) สถานีเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมฉับพลัน ชุมชนร่วมกับกรมทรัพยากรน้าได้ก่อสร้างสถานีเตือนภัยน้า
ท่วมหลากและดินโคลนถล่มในชุมชนโดยมีการมอบหมายให้ชุมชนเป็นคนเฝ้าระวังและคอยเตือนภัยสมาชิกในชุมชนเมื่อเกิด
กรณีฝนตกหนักติดต่อกันนาน
7.2 เครื่องมือบริหารจัดการน้าที่ไม่ใช่โครงสร้าง มีดังนี้
1) แผนและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ได้มีการศึกษา สารวจ รวบรวมทางเลือกต่างๆ และ
จัดทาเป็นแผนและแนวทางการจัดการทรัพยากรน้า ซึ่งครอบคลุมและเชื่อมโยงถึงกันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านไปจนถึง
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ระดับตาบล และระดับลุ่มน้า และได้มีการนาเสนอต่อหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอต่อกรมชลประทาน ผู้
ผลักดันการสร้างฝายน้าล้นแบบคอนกรีต หรือการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น อุทยานแห่งชาติน้าตกชาติตระการ
โดยมีกานันจาเนียร ด่านทิม เป็นตัวแทนของชุมชน ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการที่ปรึกษาน้าระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้าภาคเกษตรกรรม เพื่อการบรรจุแผนหรือนาแนวทางที่ชุมชนเสนอไปปรับใช้ในการวางแผนโครงการจัดการ
ทรัพยากรน้าต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านี้ต่อไป
2) การสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลข่าวสารในเวทีต่างๆ ถือเป็นเครื่องมือสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่แกนนาชุมชนอย่างองค์การบริหารส่วนตาบลชาติตระการใช้สร้างความเข้าใจและความตระหนักของชุมชนให้เห็น
ถึงความสาคัญของการจัดการทรัพยากรน้าและการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่สาหรับการติดต่อสื่อสาร
อย่างตรงไปตรงมาระหว่างผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย และกับองค์กรสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ชุมชนได้มีการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนในหลาย
พื้นที่ ได้แก่ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เวทีประชาคมประจาเดือน เวทีพูดคุยในงานประชุมที่จัดขึ้นโดยองค์กรหรือหน่ว ยงาน
ต่างๆ
3) การปลูกป่า นอกจากการจัดการทาฝายชุมชนในแต่ละพื้นที่แล้วนั้น ชุมชนเห็นว่าจาเป็นต้องมีการรักษา
ป่าต้นน้า โดยทางชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคี ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าครอบครัว ป่าชุมชน (ป่าบ้าน) ปลูกในแต่ละพื้นที่ของ
ครอบครัว ปลูกตามที่สาธารณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNDP (โครงการ สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ) ใน
การส่งเสริมการปลูกป่าครอบครัว ป่ากินได้ และปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยมีกรมป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง ภูทอง
ร่วมสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้
8. ผลการด้าเนินงาน ผลการเปลีย่ นแปลงจากการจัดการทรัพยากรน้าของชุมชน
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าเกิดจากการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของผู้เกี่ยวข้องใน
ตาบลชาติตระการ ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้และดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1 มิติทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพของพื้นที่ตาบลชาติตระการ เกิดจากการสร้าง
ความตระหนักในการใช้น้า โดยราษฎรมีการใช้น้าอย่างประหยัด ไม่ปล่อยให้เกิดการรั่วไหล งดเว้นการปลูกพืชใช้น้ามากในช่วง
ฤดูแล้ง ทาให้มีน้าเพียงพอสาหรับการปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้น้าน้อยเพิ่มเติมเพื่อเก็บไว้บริโภคภายในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็
เก็บไปจาหน่ายในตลาด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นการพึ่งพาตนเองตามฐานเศรษฐกิจพอเพียง
8.2 มิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผลจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้
ราษฎรมีการปลูกป่าครอบครัว ป่ากินได้ ทาให้ชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสานึกในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม (ดิ น น้ า ป่ า) โดยการน าของท้องถิ่ นที่ มี ข้ อบั ญญั ติ ในด้ านการอนุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนและคนในชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้าให้มีอย่างเพียงพอใช้ในยามหน้าแล้ง
ช่วยลดการตัดไม้ทาลายป่า การบุกรุกพื้นที่ การเข้าไปสร้างฝายชะลอน้าในป่า การร่วมกับหน่วยงานป้องกันควบคุมไฟป่า ทา
ให้ป่าไม้ฟื้นฟูมคี วามอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิตจากป่านอกจากเป็นแหล่งอาหารได้อย่างเพียงพอ
แล้วยังสามารถจาหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง
8.3 มิติด้านสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรน้าแบบมีส่วนร่วมของตาบลชาติ
ตระการ เป็นการผสมผสานหรือประยุกต์การจัดการทรัพยากรน้าสมัยเก่าเข้ากับการจัดการทรัพยากรน้าสมัยใหม่ การทางาน
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรภายนอก ที่มีระบบระเบียบหรือวัฒนธรรมการทางานที่แตกต่างกัน ทาให้มีการเรียนรู้วิธีการ
ทางานปรับประสานความร่วมมือ มีการส่งเสริม สนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์
จากความร่วมมือนี้ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้การทางานร่วมกันทาให้สมาชิกในตาบลชาติตระการมีความรักใคร่สามัคคี ชุมชน
เข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้โดยการปรับใช้ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
9. อุปสรรค ที่เกิดและการแก้ไข ในการจัดการทรัพยากรน้าของตาบลชาติตระการ มีดังนี้
9.1 ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณทาให้หน่วยงานไม่สามารถจัดสรรงบประมาณบางส่วนให้กับชุมชนได้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง แนวทางแก้ไขโดยการแสวงหาแหล่งสนับสนุนจากภายนอก การจัดทาโครงการความร่วมมือ
9.2 ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูฝนมีฝนตกมากเกินไปจนเกิดน้าป่าไหลหลาก ความ
แรงของน้าเข้ากัดเซาะฝายเสียหายต้องซ่อมแซมทุกปี ส่วนในช่วงแล้งน้าไม่เพียงพอสาหรับการอุปโภคและบริโภค การวิจัย
ชุมชนในแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยภูมิปัญญาหรือการศึกษาบทเรียนจากชุมชนอื่น
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9.3 ปัญหาด้านกฏหมายที่ไม่เอื้อให้ชุมชนเข้าไปจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของทางราชการ เช่น การสร้างฝายใน
เขตอุทยาน ปัญหากรรมสิทธิในที่ดินของชุมชนที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ เป็นต้น ในระยะสั้นหน่วยงานควรนาหลักรัฐศาสตร์
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกากับดูแลแล ในระยะยาวการปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
10. ปัจจัยต่อความส้าเร็จ
10.1 ปัจจัยความส้าเร็จภายในชุมชน
1) ผู้นาชุมชน มีความกระตือรือร้น เห็นถึงความสาคัญและปัญหาของชุมชน สามารถประสานความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมแก้ไขและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้าภายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนในเริ่มแรกก็ทาให้บรรลุผลตามที่ต้องการ
2) สมาชิกคนรุ่นต่างๆ ภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก
ในปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ความสาคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้าภายในพื้นที่ของตนในฐานะผู้ใช้น้า ทาให้การ
ระดมความคิดและความร่วมมือในการจัดการน้าเป็นไปอย่างเข้มแข็งและมีพลังเกิดการพัฒนาก้าวไปข้างหน้า
3) การมีส่วนร่วมทั้งของสมาชิกและผู้นานับเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับสูงมากตั้งแต่การร่วมคิด
ร่วมเสนอและรับฟังปัญหา ร่วมออกแบบแนวทางแก้ปัญหาจากที่ประชุม ร่วมดาเนินการทั้งร่วมทางานและร่วมทุน และร่วม
ติดตามประเมินผลเพื่อวางแผนและกาหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มต่อไป
4) การเรียนรู้ ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ ทั้งจากทางานด้วยตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง ตัวแทนชุมชนมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกอยู่เสมอ การประชาคมกันในกลุ่ม
5) ระบบการบริหาร มีแผนงาน การแบ่งงานให้สมาชิกทา มีกฏกติกาที่เป็นที่ยอมรับ มีการประชาคมเพื่อ
แก้ปัญหาที่ทุกคนยอมรับ มีการผลักดัน นาเสนอสภาพปัญหากับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยยึดหลักการบริหาร
จัดการด้วยกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม การเคารพกฎกติกาการใช้น้าเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างยั่งยืน
6) รูปแบบการทางาน ท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน) และท้องถิ่น (นายกและสมาชิก อบต.) ต้องทางานไปใน
แนวทางเดียวกัน มีการประสานความร่วมมือและมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
10.2 ปัจจัยความส้าเร็จภายนอกชุมชน
1) การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรต่างๆเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนทั้ เช่น องค์การบริการส่วนตาบลชาติ
ตระการ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้าตกชาติตระการ กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน้า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายชะลอน้า การปลูกป่าครอบครัว ป่า
กินได้ การขุดสระน้า การจัดอบรมความรู้ในเรื่องต่าง เป็นต้น
2) การมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยความร่วมมือกันระหว่างพื้นที่ เช่น คนในพื้นที่ป่าต้นน้าและ
คนในพื้นที่ราบ โดยเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุม เสวนา การศึกษาดูงานต้นแบบการ
บริหารจัดการน้า ตลอดรวมถึงการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ในการทาการเกษตร
3) การจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้าภายในพื้นที่ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
แสดง ความคิดเห็นระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง เพื่อได้เรียนรู้ถึงปัญหาและแนวทาง
วิธีแก้ไขร่วมกันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับลุ่มน้า
4) การสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรสาคัญๆ จากหน่วยงาน เช่น ระบบกรองน้า เครื่องสูบน้า การ
สร้างฝายชะลอน้า
5) การปรับใช้กฏระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เอื้อให้ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรน้าเพื่อประโยชน์
ของชุมชน เช่น การสร้างฝายชะลอน้าในเขตพื้นที่ป่าไม้ การสร้างฝายกั้นลาห้วย เป็นต้น
อภิปรายผล
จากบทเรียนที่ได้จากกรณีศึกษา เห็นได้ว่า แม้ชุมชนชาติตระการจะประสบกับปัญหาด้านทรัพยากรน้าที่สาคัญ หลายด้าน
ได้แก่ ป่าไม้ถูกทาลาย น้าท่วมหลากในฤดูฝน การขาดแคลนน้า ปัญหาคุณภาพน้า และปัญหาการทางานของภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหา
ชุมชนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน ร่วมกันกาหนดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์การใช้ ประโยชน์จากน้าและการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า ชุมชนมีการเรียนรู้ในปัญหา กาหนดแนวทางแก้ไขและลงมือปฏิบัติทั้งจากภายในชุมชนด้วยกันเองและจากภายนอกชุมชน
มีการผสมผสานการใช้เครื่องมือทั้งที่เป็นเชิงโครงสร้างสร้าง ได้แก่ ฝายผสมผสาน ระบบประปาภูเขา ถังพักน้าและสระน้า และส ถานี
เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมฉับพลัน สาหรับเครื่องมือบริหารจัดการน้าที่ไม่ใช่โครงสร้าง ได้แก่ แผนและแนวทางการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรน้า การสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล และการปลูกป่า จนกระทั่งปัญหาต่างๆได้ทุเลาเบาบางลงไป ความสาเร็จใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนตาบลชาติตระการที่เกิดขึ้นนี้ ชุมชนใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
จัดการ นับตั้งแต่การศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชน การหาแนวทางในการพัฒนา การจัดทาแผนงานที่ผ่านการทาประชาคม การ
ร่วมดาเนินงาน การกากับติดตามและการประเมิ นผล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลชาติตระการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนิยามความหมายที่ สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2560) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
กลุ่มคนหรือองค์กรประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมี
ผลกระทบถึงประชาชนเองรวมทั้งการประเมินผลโครงการและการแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งกระบวนการที่ชุมชนกระทาออกมาใน
ลักษณะของการทางานร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่ วม ความสนใจร่วมและการดาเนินการร่วมกัน ทาให้การดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไปสู่จุดหมายปลายทางตามความต้องการของสมาชิกในชุมชน จากนิยามเห็นได้ว่านอกจากชุมชนแล้วยังต้อง
ใช้การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งบุษบงก์ ชาวกัณหา (2549) เห็นว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้าของผู้
มีส่วนได้เสียในชุมชนยังไม่เพียงพอในการจัดการทรัพยากรน้า ควรให้หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมด้วย และจากผลการศึกษาของ สัจจา
บรรจงศิริ และคณะ (2560) ในลุ่มน้ายมแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรน้าเป็นเรื่องที่ทุก ภาคส่วนให้ความสาคัญ จึง มีหลายองค์ก รและ
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับประเทศ องค์กรระดับจังหวัด หรือแม้แต่องค์กระดับท้องถิ่น เห็น
ได้จาก ในชุมชนตาบลชาติตระการมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการทั้งโดยการการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้า การก่อสร้างฝาย สถานีเตือนภัย การขุดบ่อ การส่งเสริมการปลูกป่าครอบครัวและปลูก
ในพื้นที่สาธารณะ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน มีการจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของพื้นที่ในพื้นที่ของ
ท้องที่ (อบต.) โดยยึดตามความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก ซึ่งงบประมาณเป็นเรื่องหนึ่งที่สาคัญ ในเรื่องนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
สุนทร ปัญญะพงษ์ (2555) กล่าวไว้ว่า กลไกการขับเคลื่อนคือองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้านั้น ควรมีทุนหรืองบประมาณ และ
การกระจายผลประโยชน์ จะทาให้การดาเนินงานขององค์กรชุมชนประสบความสาเร็จ
เมื่อนาผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนตาบลชาติตระการมาวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จของชุมชน พบว่า
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้นาชุมชน สมาชิกคนรุ่นต่างๆ ภายในชุมชน การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ ระบบการ
บริหาร และรูปแบบการทางาน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงาน องค์กรต่างๆต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน การจัดประชุมให้
ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากร การมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการปรับ ใช้กฏระเบียบของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจัยหลายท่าน ได้แก่ นเรศ เชื้อสุวรรณ และคณะ (2551) กรมทรัพยากรน้า
(2555ข) กรมทรัพยากรน้า (2555ก) และสัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้า
พบว่า ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยภายในชุมชน ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้นาชุมชน คุณสมบัติของสมาชิกที่มีความสาคัญ
ต่อการมีส่วนร่วม การได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ความเข้มแข็งของกลุ่ม/ชุมชน กิจกรรม/การดาเนินการของกลุ่ม และ
กฎระเบียบของกลุ่ม 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน การปรับปรุง/ปฏิรูปองค์กรและ
ระเบียบขององค์กรต่างๆ ไปสู่การกระจายอานาจ การบริหารระบบการจัดการสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารความรู้ และ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้ ชุมชนชาติตระการมี 9 หมู่บ้าน ทิศเหนือติดต่อกับตาบลบ่อภาค ทิศใต้ติดต่อกับตาบลตาบลป่าแดง
ตาบลท่าสะแก ทิศตะวันออกติดต่อกับตาบลท่าสะแก และตาบลน้ากุ่ม อาเภอนครไทย ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตาบลบ้านดง และตาบลป่า
แดง ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ ภูเขา และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยาน และกรมป่าไม้ ปัญหาด้านทรัพยากรน้าที่สาคัญ ได้แก่ ป่าไม้ถูกทาลาย น้าท่วมหลากในฤดูฝน การขาด
แคลนน้า ปัญหาคุณภาพน้า และปัญหาการทางานของภาครัฐ การจัดการต่อปัญหาชุมชนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน
ร่วมกันกาหนดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากน้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า ชุมชนมีการเรียนรู้ในปัญหา กาหนดแนวทาง
แก้ไขและลงมือปฏิบัติทั้งจากภายในชุมชนด้วยกันเองและจากภายนอกชุมชน มีการผสมผสานการใช้เครื่องมือทั้งที่เป็นเชิงโครงสร้างสร้าง
ได้แก่ ฝายผสมผสาน ระบบประปาภูเขา ถังพักน้าและสระน้า และสถานีเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมฉับพลัน และเครื่องมือบริหารจัดการ
น้าที่ไม่ใช่โครงสร้าง ได้แก่ แผนและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้า การสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้ อมูล และการปลูกป่า
ความสาเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนตาบลชาติตระการที่เกิดขึ้นนี้ ชุมชนใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การบริ หารจัดการ นั บตั้งแต่การศึ กษาสถานการณ์ปัญหาของชุ มชน การหาแนวทางในการพัฒนา การจัดทาแผนงานที่ผ่านการท า
ประชาคม การร่วมดาเนินงาน การกากับติดตามและการประเมินผล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลชาติตระการและหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ ปัจจัยความสาเร็จของชุมชน พบว่า ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้นาชุมชน สมาชิกคนรุ่นต่างๆ
ภายในชุมชน การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ ระบบการบริหาร และรูปแบบการทางาน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต้อง
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เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน การจัดประชุมให้ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากร การมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และ
การใช้กฏระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ
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โรงช้าง อาเภอเมือ ง จังหวัดพิจิตรเนื้อหาแบ่งเป็น 6 บท ว่าด้วยความเป็นมาของปัญหา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตานานพระยาโคตรบองจากหลวงปู่โง่น โสรโย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระยาโคตรบองจากความทรงจา
ของชาวพิจิตร การวิเคราะห์ตานานความเชื่อพระยาโคตรบองในความทรงจาของชาวพิจิตร การเล่าตานานพระยาโคตรบองใน
ปัจจุบัน สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยพบว่า ตานานของพระยาโคตรบองในความทรงจาของชาว
พิจิตรนั้นพบแบบ สถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (การให้คุณและให้โทษ) ทั้งหมด คือ 80 คน สถานะตานานพระยาโคตรบองและ
ความสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่โง่น โสรโย พบจานวน 19 คน สถานะบนบานเพื่อสัมฤทธิผล และการแก้บนด้วยวิธีการ
ต่างๆ พบจานวน 13 คน และสถานะการรักษาโรค พบจานวน 7 คน บทบาทของการเล่าขานตานานพระยาโคตรบองในยุค
ปัจจุบันในความทรงจาของชาวพิจิตรถูกเล่าขานผ่านในงานประจาปีของจังหวัดพิจิตร ในรูปแบบการแสดง แสง สี เสียงอย่าง
อลังการ โดยมีการเล่าประวัติของท่านโดยใช้เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมัยอดีตที่ปรากฏในพงศาวดารเหนือ แสดงให้
เห็นถึงความสาคัญของตานานพระยาโคตรบอง ผู้สร้างเมืองพิจิตรที่ยังคงปรากฏตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
คำสำคัญ : ตานาน พระยาโคตรบอง ชาวพิจิตร
Abstract

This research is an analytical study of Phraya Kotabong in Phichit people memories by a case
study of Tambon Muang kao and Tambon Rong Chang Amphoe Muang, Phichit Province. The content is
divided into six chapters, dealing respectively with the significance of the problems, literature review, The
Phraya Kotabong legend of Luang Pu Ngon Sorayo, An analytical study of Phraya Kotabong legend in
Phichit people memories, A present narrative of Phraya Kotabong legend, conclusion, discussions and
suggestions. The result is Phraya Kotabong legend in Phichit people memories were the sacred status
(Weal and blame) is all of people 80 persons. The status relates with a bibliography of Luang Pu Ngon
Sorayo (A monk of Buddhism) is 19 persons. The status a take an oath for accomplishment is 13 persons.
And the status of Treatment is 7 persons. The role of present narrative of Phraya Kotabong legend in
Phichit people memories was narrate pass in annual activities of Phichit province. The performance form
is ornamentation light and sound. The narrative of Phraya Kotabong legend from history is especially from
Phong Sawadan Nuea (North Thai Chronicles). That shows is importance of Phraya Kotabong legend was
appear from past to present.
Keywords : legend Phraya Kotabong, Phichit people
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บทนำ
“ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร
รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่อง ตานานเมืองชาละวัน” นี่คือคาขวัญของจังหวัดพิจิตร กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ ด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญามีประเพณีที่สืบต่อกันมาช้านาน คือ ประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่มีมาตั้งแต่อดีต เพราะในอดีตนั้นจังหวัด
พิจิตรเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้าล้อมรอบเหมาะแก่การสืบทอดประเพณี ส่วนทรัพย์สินทางธรรมชาติเพราะจังหวัด
พิจิตรนั้นอุดมสมบูรณ์เห็นได้จาก มีการปลูกข้าวในนา มีส้มท่าข่อยที่เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตรกล่าวถึงจังหวัดพิจิตรนั้น
ยังมีแหล่งที่พักพิงใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คนจังหวัดพิจิตรนั้นจึงรักใคร่สามัคคีกัน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจังหวัดพิจิตรจึงถือ
กาเนิดเกิดขึ้นเพราะถูกสร้างจากผู้ที่เล็งเห็นคุณค่าของทรัพย์สินต่างๆ เหล่านี้
ประวัติเล่าว่า พระยาโคตมเทวราชเจ้าเมืองละโว้อพยพขึ้นมาทางทิศเหนือ มาถึงหมู่บ้านที่มีชื่อว่า โกญทัญคาม
ต่อมาพวกชาวบ้านรู้ว่า พระยาโคตมเทวราช เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านก็ถวายหมู่ บ้านโกญทัญคามให้แก่พระยาโคตมเทวราช เพื่อ
ประทับเป็นเมืองใหม่ พระยาโคตมเทวราชจึงได้ปกครองหมู่บ้านแห่งนี้ หลังจากพระยาโคตมเทวราชได้เสียชีวิต ต่อมาเจ้ากาญ
จนกุมารหรือพระยาโคตรบอง พระราชบุตรของพระยาโคตมเทวราชได้สืบราชสมบัติแทนพระบิดา และทรงพระกรุณาให้สร้าง
เมืองใหม่อีกหนึ่งเมือง บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้าน่านเหนือดงข่อยขึ้นไป (บริเวณใกล้ท่าข่อยปัจจุบัน) เมืองพิจิตรเดิมตั้งอยู่ที่
ตาบล เมืองเก่าแห่งนี้ จากตัวเมืองในปัจจุบัน ๑๐ กิโลเมตร ต่อมาย้ายมาตั้งเมืองที่บ้านท่าหลวงในปัจจุบัน เหตุที่ต้องย้ายเมือง
ครั้งนี้เป็นเพราะบริเวณนั้นเป็นคุ้งกว้าง เวลาน้าหลากจะไหลแรง ลาน้าน่านเก่าเริ่มที่บ้านดงเศรษฐีมาบรรจบกับแม่น้าน่านใน
ปัจจุบันบ้านไข่เน่า อาเภอบางมูลนาค ไหลไปบรรจบกับแม่น้ายมที่ ตาบลบางคลาน อาเภอโพทะเล จนที่สุดเรือต่างๆก็สัญจร
ไปมาได้ ต่อมา พ.ศ.๒๔๒๔ หลวงทรเนนทร เป็นเจ้าเมืองก็ได้ย้ายเมืองชั่วคราวไปอยู่ที่บ้านปากทาง อาเภอ เมืองพิจิตร (สมัย
สุทธิธรรม, ๒๕๔๒: ๕-๑๘) ต่อมา พ.ศ.๒๔๒๗ ก็ได้ย้ายเมืองอีก ไปอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้าน่านใหม่ที่บ้านท่าหลวง อาเภอ เมือง
พิจิตร สมัยสุโขทัยเมืองพิจิตรเรียกว่า เมืองสระหลวง โดยมีลักษณะฐานเมืองที่สร้างขึ้นมีความแข็งแรงภายในกาแพงมีวัดอยู่
มาก และยังมีวัดร้างที่หลงเหลือ เช่น วัดสิงห์ อยู่ทางเหนือของเมืองและยังค้นพบ วัดมหาธาตุ มีพระปรางค์ขนาดใหญ่ รอบ
พระวิหารมีพระอุโบสถมีคูน้าใหญ่ล้อม รอบๆ เป็นกาแพงแก้ว และยังพบศิลปกรรมหินสลักเป็นรูปต่างๆ บนเครื่องปั้นดินเผา
และยังมีความเชื่อว่าเมืองสระหลวงได้สร้างขึ้นมาในลักษณะเป็นเมืองแปลก ปัจจุบันยังไม่มีการขุดพบเมืองเก่าแห่งนี้จึงเชื่อว่า
ถูกกลืนหายไปกับธรรมชาติ เหลือเพียงเมืองเก่าที่จัดทาเป็นสวนรุกขชาติ เมืองเก่าพิจิตรดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ (กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๐ : ๓๔-๓๙)
ปัจจุบันเมืองพิจิตรตั้งอยู่ตอนเหนือของภาคกลาง มีแม่น้ายมกับแม่น้าน่านไหลผ่าน จึงทาให้พิจิตรมีความอุดม
สมบูร ณ์ และเป็น อู่ข้ าวอู่น้ า และมี พืชผลทางการเกษตร เช่น ส้ มโอท่ าข่ อยเป็ น ส้ม โอพัน ธ์ดี มี รสชาติห วาน (กระทรวง
วัฒนธรรม,๒๕๕๐ :๗๐) นอกเหนือจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ถ้าชาละวัน ที่ปากถ้ามีรูปปั้นไกร
ทองกับจระเข้ชาละวันตามวรรณคดีเรือ่ งไกรทองที่เล่าสืบต่อกันมาว่ามีพระภิกษุจุดเทียนเดินเข้าไปในถ้าจนเทียนหมดก็ยังไม่ถึง
ก้นถ้า จึงไม่รู้ว่าถ้าลึกเพียงใด มีอะไรอยู่บ้าง ถ้าชาละวันนี้ตั้งอยู่ในอุทยานเมืองเก่าพิจิตร (สมัย สุทธิธรรม, ๒๕๔๒ : ๔๙)
พระยาโคตรตบอง เจ้ากาญจนกุมารหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจ้าจันทร์ ”เป็นโอรสของพระยาโคตมเทวราชขึ้น
ครองราชย์ประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๐ ในราชวงศ์ “โคตรตะบอง” ปกครองนครชัยบวรครั้งที่พระองค์เสด็จทางชลมารคตามลา
น้าน่านเก่า ถึงหมู่บ้านสระหลวงทรงเห็นประโยชน์ทั้งทางยุทธศาสตร์และการทามาหากินของราษฎรจึงทรงดาริย้ายเมืองจาก
นครไชยบวรมาสร้างเมืองใหม่ ชื่อว่า “เมืองสระหลวง” หรือพิจิตรเก่า เมื่อ พ.ศ.๑๖๐๑ และพระองค์ทรงพระนามว่า พระยา
โคตรตะบองเหมือนบรรพกษัตริย์สืบราชวงศ์ต่อมาอีกประมาณ ๒๐๐ ปี (http://www.kaentong.com/ : ๐๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐)
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ภำพที่ 1 รูปปั้นพระยาโคตรบอง ตั้งอยู่ภายใต้ศาลหลักเมืองจังหวัดพิจิตร
ศาลหลักเมืองพิจิตรสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.๑๖๐๑ สมัยเจ้ากาญจนกุมารผู้ครองนครชัยบวรแต่ได้ชารุดทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลาจึงไม่สารถระบุสถานที่ตั้งได้อย่างแน่ชัดต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ – ๒๕๑๐ นายแสวง ศรีมาเสริม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร มีดาริที่จะบูรณะปรับปรุงฟื้นฟูเมืองพิจิตรเก่าขึ้นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และได้กาหนดให้มีการฝังเสาหลัก
เมืองขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเป็นที่รวมจิตใจชองชาวพิจิตร โดยหลวงปู่โง่น โสรโย ได้นั่งฌานสมาธิเห็นที่ตั้ง
ศาลหลักเมืองเก่าและเมื่อขุดลงไปพบซากไม้ที่ใช้ทาหลักเมือง และซากโครงกระดูก วัตถุโบราณมากมายหลายอย่างจึงพอ
สันนิษฐานได้ว่า บริเวณพื้นที่ตั้งศาลหลักเมืองปัจจุบันเป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองสมัยที่พระยาโคตรบองฝังไว้แต่เดิม
พระยาโคตรบองหรือที่ชาวบ้านเรียก “พ่อปู่” เป็นพระนามของพระเจ้ากาญจนกุมาร เป็นผู้ครองนครไชยบวรต่อ
จากบิดา ต่อมาเมื่อราวปี พ.ศ. ๑๖๐๑ พระองค์ได้เสด็จทางเรือมาตามลาน้าน่านเก่าจนถึงหมู่บ้านนครชุม เหนือบ้านท่าข่อย
ขึ้นมา พบบึงใหญ่น้าลึกอุดมด้วยสัตว์น้า และพรรณพืชโดยเฉพาะบัวหลวงทรงเห็นประโยชน์ทางด้านยุทธศาสตร์ และการทา
มาหากินของราษฎร จึงทรงสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อว่าเมืองพิจิตร แปลว่า เมืองงาม
ปัจจุบันพระยาโคตรบองประดิษฐานอยู่ด้านล่างของศาลหลักเมืองพิจิตร เนื่องจากตามตารา พราหมฌ์ “พ่อปู่”
เป็นเทวดาชั้น “วสุเทพภูมิดล” (รักษาชั้นใต้ดิน) จึงต้องอยู่ด้านล่างศาลหลักเมืองที่เป็นเทวดาชั้น “กรทรเทพ” (รักษาบนดิน)
ส่วนชั้นน่าฟ้าเรียกว่า “อทิตษิเทพ” (ที่มา: แผ่นหินศิลาจารึกหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดพิจิตร )
จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่เก่าแก่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทย และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ต่างๆ ที่ได้ทรงสร้างเมืองพิจิตรขึ้น เพราะเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดพิจิตรนั้นเป็นพื้นที่
ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร และเหมาะแก่การสร้างเมืองขึ้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่าผู้ที่สร้างเมืองพิจิตรขึ้นนั้น
จะต้องมีความสาคัญกับชาวพิจิตรเป็นอย่างมาก จะต้องเป็นผู้ ที่เล็งเห็นความสาคัญของเมืองพิจิตรเป็นอย่างมาก ทาให้ผู้
ศึกษาวิจัยเห็นว่าผู้ที่เข้ามาสร้างเมืองนั้น คือพระยาโคตรบองที่เดินทางมากจากเมืองอื่นเมื่อเล็งเห็นความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การทาการเกษตรของเมืองพิจิตร จึงสร้างเมืองพิจิตรขึ้นเป็นเมืองเหนือฝั่งแม่น้าน่าน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าพระยาโคตร
บองนั้นมีความสาคัญและมีอยู่ในความทรงจาของชาวพิจิตรอย่างไรบ้างเพราะชาวพิจิตรได้สร้างศาลหลักเมืองพิจิตร และรูป
ปั้นพระยาโคตรบองไว้ในอุทยานเมืองเก่าเพื่อเป็นการระลึกถึงและให้ความสาคัญกับพระยาโคตรบอง

532

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

วิธีดำเนินกำรวิจัย
๑. ทบทวนวรรณกรรม สารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพิจิตร, พระยาโคตรบอง, ตานาน, ความเชื่อ
ฯลฯ
๒. ขั้นรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ และสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ จากชาวบ้านกลุ่มตัวอย่างจาก
ตาบลโรงช้างและตาบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร จานวน ๘๐ คน โดยสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เป็นชาวบ้านตาบอลเมืองเก่าและ
ตาบลโรงช้าง ที่มีอายุ ๔๐ ขึ้นไป เพื่อให้ทราบข้อมูลและความเชื่อที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังคงมีความเชื่อในความทรง
จาของชาวบ้านได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน
๓. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจาแนกประเภทของข้อมูล ความทรงจา ความเชื่อ
ของชาวพิจิตรที่มีต่อพระยาโคตรบอง คือ วิธีการสัมภาษณ์ตามวิธีวิทยาทางคติชนวิทยา โดยจาแนกตานานออกเป็น ๔
รูปแบบ คือ
๑. ตานานพระยาโคตรบองในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (การให้คุณและให้โทษ)
๒. ตานานพระยาโคตรบองในสถานะการรักษาโรค
๓. ตานานพระยาโคตรบองในสถานะบนบานเพื่อสัมฤทธิผล และการแก้บนด้วยวิธีการต่างๆ
๔. ตานานพระยาโคตรบองในสถานะตานานพระยาโคตรบองและความสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่โง่น
โสรโย การจาแนกตานานออกเป็น ๔ รูปแบบ มีความแตกต่างกันในเรื่องความเชื่อจากความทรงจาของชาวพิจิตรในสถานะ
ต่างๆ ๑.ในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งผู้ที่ประสบพบเจอเองนั้นจึงจะสามารถเล่าและบอกเกล่าวได้อย่าง
ชัดเจน ทั้งการให้คุณและการให้โทษ ๒.ในสถานการณ์รักษาโรคความเชื่อของชาวพิจิตรมีความเชื่อว่าพระยายโคตรบอง
สามารถช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ๓.ในสถานะบนบานเพื่อสัมฤทธิผล การแก้บนด้วยวิธีต่างๆ ในความเชื่อของความ
พิจิตรพระยาโคตรบองเป็นที่พึ่งทางจิตใจและเป็นสิ่งที่เคารพบูชา เมื่อหาทางออกไม่ได้ก็เหลือเพียงแต่ความเชื่อที่บอกกล่าวต่อ
พระยาโคตรบอง และเมื่อสมหวังจึงต้องแก้บนด้วยวิธีต่างที่ตนเองได้กล่าวไว้กับพนะยาโคตรบอง ๔.ในสถานะพราโคตรบอง
และความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ความเชื่อของชาวพิจิ ตรเชื่อกันว่าพระยาโคตรบองเป็นผู้ สร้างเมืองพิจิตรขึ้น และเป็นผู้ตั้ง
ถิ่นฐานให้ชาวบ้านตาบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตรในปัจจุบัน
๔. ขั้นสรุปและนาเสนอผลการวิจัย
ผลกำรวิจัย
๑. ตัวอย่ำงตำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (กำรให้คุณและให้โทษ)
ตัวอย่ำงที ๑
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นางนัทนันท์ มินิพันธ์ ( ชาวบ้าน )
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๗๐ หมู่ ๘ ตาบลโรงช้าง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำยุ ๕๖ปี เพศ หญิง วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีที่ ๔
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลสัมภำษณ์
คุณป้านัทนันท์ ได้เรียก พระยาโคตรบองว่า พ่อปู่ พ่อปู่เป็นสิ่งศักดิ์ที่ทุกคนในเมืองเก่านับถือกันมาจากรุ่น
สู่รุ่นนับถือกันมายาวนานมากแล้ว คุณป้าตั้งแต่จาความได้ตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยินชื่อเสียงของพ่อปู่ มานานท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดัง
ไปไกลในต่างจังหวัดส่วนมากวันหยุดราชการ จะมีคนมากราบไหว้ไม่ขาดสายส่ว นมากจะมาของพรในหน้าที่การงานและ
สุขภาพร่างกายและครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ส่วนคุณป้านั้นมาที่นี่ทุกวันจริงๆ แล้วเป็นคนตาบลโรงช้างมาที่นี่ทุกวัน
เพราะว่าเป็นหมอดูที่ประจาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อ มาดูดวงให้คนที่มากราบไหว้พ่อปู่ และคุณป้าเองก็เคยมาขอพรบนบาลศาลกล่าว
ให้ลุกชายของคุณป้านั้นเลิกติด ยาเสพติด เพราะคุณป้าเคยกลุ้มใจเรื่องลูกชายติดยาเสพติดและพรที่คุณป้าขอนั้นก็ได้สมดั่ง
ปรารถนา คุณป้าจึงเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่ และมีอยู่ครั้งหนึ่งคนในครอบครัวเดินทางไปต่างจังหวัดเกิ ดอุบัติเหตุรถ
เกิดเสียหลักกาลังจะผลักตกเขา คนขับซึ่งเป็นสามีของคุณป้านึกถึงพ่อปู่และขอให้ช่วย เป็นปาฏิหาริย์ที่อยู่ๆรถ ก็ไม่ตกเขา
เลยทาให้ครอบครัวของคุณป้านั้นยิ่งนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้
บทวิเครำะห์
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งทางด้านจิตใจแก่ชาวบ้านเพราะไม่ว่า
จะเดือดร้อนหรือมีเรื่องทุกข์ใจเพียงมาขอพรทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามใจหวังเสียทุกประการ ในด้านอภินิหารพระยาโคตร
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บองก็ยังมีความสาคัญและแสดงปาฏิหาริย์ให้กับผู้ที่ จะต้องเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุแต่แค่เพียงขอและนึกถึงพระยาโคตรบอง
ความตายที่กาลังจะมาถึงก็กลับกลายเป็นความรอด จากความตายได้อย่างน่าเหลือเชื่อจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตร
บองนั่นเอง
ตัวอย่ำงที่ ๒
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นาย เวียน ชีระนะ ตาแหน่ง ประธาน อ.ส.ม ประจาจังหวัดพิจิตร
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๙ / ๑ หมู่ ๘ ตาบล เมืองเก่า อ. เมือง จังหวัด พิจิตร
อำยุ ๗๒ ปี เพศ ชาย วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีที่ ๔
สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลสัมภำษณ์
พระยาโคตรบอง หรือ (พ่อปู่ ) มีประวัติความเป็นมาคือ เป็นคนผู้ที่สร้างเมืองพิจิตร โดยที่ชาวพิจิตรกล่าว
ขานคือท่านเคยเสด็จผ่านมาทาง ที่พิจิตรซึ่งเป็นหมู่บ้านในสมัยเก่าที่รกร้าง และทรงประทับอยู่ที่นั้น เมื่อชาวบ้านมาพบเห็น
ท่านก็ถวายพื้นที่ตรงนั้นให้จนเกิดมาเป็นเมือง ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. พิจิตรในปัจจุบัน ในปัจจุบันจึงเกิดการสร้าง เสาหลัก
เมืองขึ้น โดยในสมัยก่อน จะมีการตั้งเสาหลักเมืองไว้สดี่ ้าน โดยให้คนในหมู่บ้านที่มี่ ชื่อมงคล เช่น อินทร์ จันทร์ มั่น คง ถ้าใคร
มีรายชื่อต่อไปนี้ ก็จะต้องลงไปนอนที่ปากหลุมและเอาดินกลบทั้งเป็น จนครบสี่หลุมเพื่อให้วิญญาณเฝ้าอยู่ที่ศาลหลักเมืองเพื่อ
คอยปกปักรักษาชาวพิจิตรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายในศาลหลักเมืองด้านล่างจะเป็นที่ประดิษฐานของพระยาโคตรบอง หรือที่
ชาวบ้านเรียกว่า ( พ่อปู่ ) ชาวบ้านในหมู่บ้าน ตาบลเมืองเก่า เชื่อในความศักดิ์สิท ธิ์ของพระยาโคตรบอง (พ่อปู่) ว่า มีคนจีน
เศรษฐีคนหนึ่งทาธุรกิจ ร้านขายยาจีน สมัยก่อนในตัวเมือง ชื่อ เจ๊ก เพียว ลบหลู่ท่านโดยการที่นาเท้า ไปพาดที่หน้าตักท่าน
และในเวลาต่อมา ก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ นับแต่นั้นมาก็ไม่มีใครที่กล้าไปหลบลู่ท่านอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ (ของพ่อปู่ )
จึงเป็นที่เล่าขาน และชาวบ้านให้ความเคารพกราบไหว้ทั้งในจังหวัดพิจิตรและต่างจังหวัด
บทวิเครำะห์
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองเป็นผู้ที่สร้างเมืองพิจิตรและเป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวบ้านในจังหวัดพิจิตรและต่างจังหวัด ในด้านอภินิหารได้มีเจ๊กเพียวเป็นผู้มีฐานะร่ารวยจากในเมืองพิจิตรได้มาลบหลู่
พระยาโคตรบองโดยการเอาขาวางพาดที่รูปปั้นพระยาโคตรบองหลังจากนั้น เจ๊กเพียวคนนี้ก็ได้เสียชีวิตลง นอกจากพระยา
โคตรบองที่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้ความสุขแก่ชาวบ้านแล้วเมื่อมีคน ลบหลู่หรือไม่ยาเกรงในความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบองก็
ต้องพบกับความหายนะในที่สุด
ตัวอย่ำงที่ ๓
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นายบรรจง แก้วแกมแข ( ชาวบ้าน )
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๗ หมู่ ๘ ตาบลโรงช้าง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำยุ ๗๗ ปี เพศ ชาย วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีที่ ๔
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลสัมภำษณ์
คุณลุงบรรจงเล่าถึงความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบอง(พ่อปู่) ว่าเมื่อมีใครเดือดร้อนแล้วไปไหว้
ขอพรพ่อปู่นั้นก็จะสมความปรารถนาทุกประการ พ่อปู่จะให้ความเชื่อเหลือผู้ที่มาขอพรทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดพิจิตร
หรือคนต่างจังหวัด และงานประจาปีที่จัดขึ้นทุกๆ ปีจัดขึ้นเพื่ออาบน้า พ่อปู่ ชาวบ้านทั้งในจังหวัดพิจิตรและต่างจังหวัดต่างมา
ร่วมงานประจาปีกันอย่างคับคั่ง คุณลุงบอกว่าเคยมีคนพูดจาลบหลู่พ่อปู่ ท่าน และเอาเท้าเหยียบที่แท่นนั่งของพ่อปู่ จนทาให้
ชายคนนั้นถึงกับกระอักเลือดและเสียชีวิตภายในถ้าพระยาโคตรบองทันที เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ และสร้างความตกใจให้แก่
ชาวบ้านละแวกนั้นมากเมื่อทราบข่าว ทาให้รู้ว่าพระยาโคตรบองนั้นท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มาก และไม่ควรลบหลู่
บทวิเครำะห์
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งในด้านดีและร้าย ถ้าใครที่มี
เรื่องเดือดร้อนใจไปหาพระยาโคตรบองให้ช่วยก็ได้สมดังใจปรารถนา ส่วนผู้ที่พูดจาลบหลู่และเอาเท้าเหยียบพระยาโคตรบองก็
ต้องถึงแก่ความตาย กระอักเลือดตายตรงนั้นแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ พระยาโคตรบองที่ให้ทั้งคุณกับผู้ที่เห็นคุณและให้
โทษแก่ผู้ที่ดูถูกและลบหลู่ได้เช่นกัน ดังนั้นชาวพิจิตรจึงจัดงานประจาปีเพื่ออาบน้าพระยาโคตรบองเป็นประจาในทุกๆปี
๒. ตัวอย่ำงตำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะกำรรักษำโรค
ตัวอย่ำงที่ ๑
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ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นางอรุณ หวั่นแสง ( ชาวบ้าน )
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๒๔ หมู่ ๘ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำยุ ๗๘ ปี เพศ หญิง วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีที่๔
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลสัมภำษณ์
คุณยายอรุณ เป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน นับถือพระยาโคตรบองมาตั้งแต่จาความได้เพราะ
ที่บ้านทั้งคุณพ่อและคุณแม่ ก็นับถือกันมานานเท่านั้น คุณยายนั้นเคยไปขอพรเกี่ยวกับหลานสาวตอนเด็กๆ หลานสาวของคุณ
ยายป่วยบ่อยมากไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ไม่ดีขึ้น คุณยายจึงตัดสินใจไปของพรจากพระยาโคตรบองและยกให้หลานสาวเป็น
ลูกของพระยาโคตรบองตั้งแต่นั้นมาหลานสาวตั้งแต่ตัวเล็กๆ จนตอนนี้ก็โตแล้วไม่เคยเจ็บป่วยอีกเลย คุณยายจึงนับถือและ
เวลาเดินทางไปไหนมาไหนจะนึกถึงท่านตลอดเวลา ในส่วนตัวของคุณยายแล้วไม่ค่อยได้ไปกราบไว้เพราะบ้านอยู่ใกล้ แต่ถ้าถึง
เทศกาลหรือมีลูกหลานกลับมาจากต่างจังหวัดก็จะพาไปไหว้และขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ชีวิตและครอบครัว และทุก
ครั้งที่ไปขอพรก็ไม่เคยผิดหวังสักครั้ง
บทวิเครำะห์
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบองที่ชาวบ้านนั้นเจ็บไข้
ได้ป่วยบ่อยมากรักษาเท่าไรก็ไม่ดีขึ้น จึงตัดสินใจหันมาพึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบองขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
โดยการยกให้เป็นลูกสาวของพระยาโคตรบองจึงเห็นได้ว่า พระยาโคตรบองเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยให้คนป่วยหายจาก
โรคภัยไข้เจ็บได้
ตัวอย่ำงที่ ๒
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นางมณี ผูกอยู่ ( ชาวบ้าน )
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๖ หมู่ ๘ ตาบลโรงช้าง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำยุ ๖๘ ปี เพศ หญิง วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีที่ ๔
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลสัมภำษณ์
คุณป้ามณี มีความเชื่อและศรัทธาพระยาโคตรบอง หรือ (พ่อปู่) คุณป้าเดิมเป็นคนเมืองเก่าโดยกาเนิดเกิด
ที่นี่และอยู่มาก็ ๖๘ ปีแล้ว มีครั้งหนึ่งคุณป้าเคยป่วยหนักมากแทบเอาชีวิตไม่รอดจึงได้ไปขอพร พ่อปู่ให้โรคที่เป็นอยู่นี้ได้
บรรเทาหายไป เพราตอนนั้นเป็นห่วงลุกลุกของคุณป้ายังเด็กมาก ถ้าคุณป้าเป็นอะไรไปตอนนั้น ก็คงไม่มีใครดูแลของ เพราะ
สามีก็ได้แยกทางกันแล้ว เมื่อคุณป้าไปขอพรพ่อปู่ ต่อมาไม่ถึงอาทิตย์อาการของคุณป้าก็ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ มาจนถึงปัจจุบัน
ร่างกายแข็งแรงดี และตั้งแต่วันนั้นคุณป้าก็ได้ถวายตัวเองเป็นลูกของพ่อปู่ ได้อยู่เย็นเป็นสุข และในทุกๆปี คุณป้าจะนาหัวหมู
ไปแก้บนที่ศาลพ่อปู่ทุกๆปี เพื่อเป็นการขอบคุณที่ พ่อปู่ได้ให้ชีวิตใหม่ให้ร่างกายที่แข็งแรงตั้งแต่วันนี้จนมาถึงวันนี้ ไม่ว่าคุ ณป้า
จะทาการสิ่งได้ ไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือ คุณป้าจะนึกถึงพ่อปู่และขอพรอยู่ ตลอด และคุณป้าก็เชื่อว่าทุกคนที่มากราบไหว้ทุกคน
ที่มาขอพรก็ได้พรจากพ่อปู่ทุกคนเพราะบางคนได้ยินชื่อเสียงของท่านก็เดินทางมากราบไหว้จากต่างหวัดหวัด เพราะพ่อปู่ชอบ
ให้โชคกับคนทางไกล บางคนถูกหวยบ้าง บางคนได้เลื่อ นขั้นทางหน้าที่การงานและทุกคนที่มากราบไหว้ ต่างพู ดเป็นเสียง
เดียวกันว่า อะไรที่ขอไปได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ
บทวิเครำะห์
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบอง
ทั้งในด้านปาฏิหาริย์ที่ป้าเองได้พบและเจอมากับตนเองเนื่องจากมีอาการป่วยหนักถึงขั้นรุนแรงเมื่อหมดที่พึ่งสุดท้ายคือพระยา
โคตรบองขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและไม่น่าเชื่อว่าคาขอที่ขอพระยาโคตรบองนั้นจะสามารถทาให้ป้าหายป่วยได้อย่าง
เหลือเชื่อ พระยาโคตรบองจึงมีความสาคัญและศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ที่คอยดูแลชาวบ้านทั้งใกล้และไกลให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา
ตัวอย่ำงที่ ๓
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นางลาไพ สุวรรณทัพ (ชาวบ้าน)
ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๙ หมู่ ๔ ตาบลโรงช้าง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำยุ ๕๔ ปี เพศ หญิง วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีที่ ๔
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลสัมภำษณ์
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ป้ามีความเชื่อว่า พระยาโคตรบองท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มาก คุณป้าเองได้เคยไปขอพรเรื่องความทุกข์ใจ
เรื่องโรคภัยไข้เจ็บในตัวของคุณป้าเอง ขอพรขอให้เรื่องที่เป็นอยู่นั้นได้บรรเทาทุเลาอาการเจ็บปวดนี้ด้วย และเรื่องที่เพิ่งไปขอ
บนมาเมื่อไม่นานมานีข้ อให้ลูกได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ลกู ตั้งใจไว้ ขอให้สอบติดในคณะที่ลุกหวังไว้ และผลที่ออกมาลูกก็สอบ
ติดคณะครุศาสตร์ อย่างที่ลูกตั้งใจไว้ ตอนนี้กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕ ปีสุดท้ายแล้ว ตอนนี้คุณป้าบอกว่ารอแก้บน บนลิเก
คณะใหญ่ไว้ รอดูความสาเร็จของลูก และอยากขอบคุณพระยาโคตรบองที่เมื่อไปขอพรอะไรท่านท่านก็เมตตาและไม่เคยทา
ให้ผิดหวังเลยสักครั้งเดียว
บทวิเครำะห์
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรือ่ งของการ ขอพรและกราบ
ไหว้ ทั้งสุขภาพร่างกาย หน้าที่การงาน การเรียน เมื่อขอพรก็ได้ให้คาไว้ว่าจะแก้บนด้วยการนาคณะลิเกมาแสดง พระยาโคตร
บองท่านเป็นผู้มีความเมตตาไม่ว่าจะเดือดร้อนอะไรพระยาโคตรบองก็ไม่เคยทาให้ผิดหวังเลยสักครั้ง
๓. ตัวอย่ำงตำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะบนบำนเพื่อสัมฤทธิผล และกำรแก้บนด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
ตัวอย่ำงที่ ๑
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นายสมบัติ ฉายศรี ( ชาวบ้าน )
ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๖/๓ หมู่ ๘ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำยุ ๖๖ ปี เพศ ชาย วุฒิกำรศึกษำ ป.๔
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลสัมภำษณ์
ผู้คนต่างหลั่งไหลมากันไม่ขาดสายเพื่อมากราบไหว้ขอพร ส่วนมากที่มาจะมาจากต่างจังหวัดเพราะพระยา
โคตรบอง(พ่อปุ่)มีชื่อเสียงโด่งดั่งมาก ผู้คนที่มาบนกับท่านพอสมปรารถนาก็จะมาแก้บนกันของที่นามาถวายก็ได้แก่ ข้าวหลาม
ไข่ต้ม หมูต้ม หัวหมูต้ม ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นจะนาอะไรมาแก้บน ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงเป็นที่มีชื่อเสียงจากการเล่าปากต่อปาก
แต่คุณลุงเองนานๆก็จะไปกราบไหว้ครั้งหนึ่ง เพราะคุณลุงส่วนมากก็จะเข้าสวน แต่จะทาการใดๆคุณลุงก็จะนึกถึงท่านเพื่อปก
ปักรักษา และคุณลุงก็จะไปในช่วงที่มีงานประจาปีอาบน้าพ่อปู่ (พระยาโคตรบอง)ปีละ ๑ ครั้ง มีตารวจท่านหนึ่งอยู่ในตัวเมือง
จังหวัดพิจิตรซึ่งเข้าไปในที่ประดิษฐานของท่าน พ่อปู่(พระยาโคตรบอง)ก็เข้าประทับร่างทรงของตารวจทันที ผู้คนหมู่บ้าน
หลายหมู่บ้านแถวนั้นเคารพนับถือท่านและเป็นที่พึ่งทางใจ
บทวิเครำะห์
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปากจาก
ชาวบ้านที่ไม่ว่าจะขอพรพระยาโคตรบองด้วยสิ่งได้ก็ได้สมดังใจปรารถนา หรือแม้กระทั่งเคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
คุ้มครองให้รอดปลอดภัย ในทุกๆปีจะมีงานประจาปีจัดเพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อพระยาโคตรบองเป็นประจาใน
ทุกๆ ปี
ตัวอย่ำงที ๒
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นางมะลิ ฉายศรี (ชาวบ้าน)
ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๖ หมู่ ๘ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำยุ ๖๖ ปี เพศ หญิง วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีที่ ๔
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลสัมภำษณ์
คุณป้ามะลิเล่าถึงพระยาโคตรบองว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสาคัญต่อครอบครัวของป้าและชาวพิจิตร
มาก ป้ามะลิให้ความเคารพและนับถือพระยาโคตรบองมาก เพราะเมื่อป้ามีความทุกข์ใจเดือดร้อนป้าก็จะนึก ถึงพ่อปู่ทุกครั้ง
เพื่อให้พ่อปู่ช่วยเหลือในสิ่งที่ป้าเดือดร้อน และป้าก็จะสมปรารถนาทุกครั้ง ป้ายังบอกอีกว่าพระยาโคตรบองมีชื่อเสียงโด่งดังไป
ทั่วทั้งประเทศ ชาวบ้านต่างจังหวัดก็ให้ความเคารพนับถือท่าน เวลาประสบปัญหาเดือดร้อนก็จะมากราบไหว้ขอพร จนประสบ
ความสาเร็จ และนาข้าวของ สิ่งของ มาแก้บนตามคาอธิษฐานที่บอกกับท่านไว้ บางคนก็แก้บนด้วยลิเก ทาให้เห็นว่าพระยา
โคตรบองนั้นท่านศักดิ์สิทธิ์และไม่ควรหลบลู่ ไม่นั้นจะต้องเสียชีวิตเหมือนชายคนหนึ่งที่เคยเข้าไปในถ้าของพ่อปู่ แล้วไปพูดจาดู
ถูกและเอาเท้าของตัวเองไปเหยียบที่แท่นนั่ง ของพ่อปู่ จนทาให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ชายคนนั้นถึงกับกระอักเลือดตัวเอง
และเสียชีวิตภายในถ้าพ่อปู่ทันที ชาวบ้านต่างแตกตื่นตกใจกับเหตุการณ์นี้ และทาให้เห็นอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระยา
โคตรบอง

536

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

บทวิเครำะห์
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสาคัญต่อชาวพิจิตร
มาก ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือและกราบไหว้ขอพรในสิ่งที่เดือดร้อนใจและกลับได้รับความช่วยเหลือจากรพะ
ยาโคตรบองให้สมดังใจปรารถนาทุกประการ ในด้านอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์สาหรับผู้ที่ดูถูกและลบหลู่พระยาโคตรบองโดย
การใช้เท้าไปเหยียบที่รูปปั้นของพระยาโคตรบอง จนทาให้ผู้นั้นกระอักเลือดจนถึงแก่ความตายในที่สุดแสดงให้เห็นความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบองว่าเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่ยาเกรงของผู้คนทั่วไปอีกด้วย
ตัวอย่ำงที่ ๓
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นางสังวาล ทองใบ (ชาวบ้าน)
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๕/๑ หมู่ ๔ ตาบลโรงช้าง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำยุ ๖๐ ปี เพศ หญิง วุฒิกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีที่ ๔
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลสัมภำษณ์
ป้าเป็นคนพิจิตรตั้งแต่กาเนิด เกิดที่นี่โตมาที่นี่ ตั้งแต่ป้าจาความได้พ่อกับแม่ก็พาไปก่อสร้างศาลหลักเมือง
ปั้นรูปปั้นพ่อปู่ไปช่วยเค้ายกหินยกปูนบ้าง ป้านับถือพ่อปู่มากเพราะพ่อปู่ท่านศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของชาวบ้านแถวนี้และ
ชื่อเสียงของพ่อปู่ดังไปไกลถึงคนต่างถิ่นที่พากันมากราบไว้พ่อปู่ เพราะเวลาที่ป้ามีเรื่องไม่สบายใจหรืออยากขอให้พ่อปู่ช่วย
อะไรป้าก็จะไปบนที่ศาลของพ่อปู่ขอให้สุขภาพร่างกายของป้าแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆ เมื่อป้าขอป้าก็จะต้องไปแก้บน
พวงมาลัยบ้าง ไข่ต้มบ้าง หัวหมูบ้าง เค้ามาขอกันไม่ให้ลูกชายติดทหารเกณฑ์ ของหาย เค้าก็สมดั่งใจคิดป้ายังเชื่อในความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่และยังเคารพพ่อปูมาตลอดเพราะป้าเชื่อว่าพ่อปู่ท่านจะคอยช่วยเหลือป้าในยามที่ป้าเดือดร้อนหรือไม่สบาย
ใจพ่อปู่จึงมีความสาคัญกับพวกเราชาวพิจิตรมาก ทุกๆปีเค้าก็มีการจัดงานบวงสรวงพ่อปู่ อาบน้าพ่อปู่เป็นงานประจาปีในทุกๆ
ปี วันที่ ๗-๙ เมษายน
บทวิเครำะห์
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าใครเดือดร้อนหรือเรื่องราว
ทุกข์ใจแล้วมาขอความช่วยเหลือจากพระยาโคตรบองจะสมดั่งความตั้งใจทุกประการและมีการนาสิ่งของต่างๆมาถวายเพื่อถึง
แสดงถึงความเคารพยาเกรงในความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบองอีกด้วยและยังมีการจัดงานประจาปีให้กับพระยาโคตรบอง
เป็นประจาในทุกๆปี
๔. ตัวอย่ำงตำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะตำนำนพระยำโคตรบองและควำมสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่
โง่นโสรโย
ตัวอย่ำงที่ ๑
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นายเกลือ อยู่ทับ ( ชาวบ้าน )
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๓ หมู่ ๘ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำยุ ๖๖ ปี เพศ ชาย วุฒิกำรศึกษำ ป. ๔
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลสัมภำษณ์
ลุ ง เกิ ด ที่ พิ จิ ต รที่ นี่ แ หละตั้ ง แต่ ก าเนิ ด ลุ ง จ าความได้ ลุ ง ก็ เ ห็ น หลวงพ่ อ โง่ น ท่ า นทรงนั่ ง ทางในพบ
ศาลหลักเมืองและหลวงพ่อท่านก็ได้จัดการบูรณะศาลหลักเมืองขึ้นที่เมืองเก่าและหลวงพ่อโง่นก็ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา
ของเมืองพิจิตรแห่งนี้ หลวงพ่ อโง่นจึงสร้างศาลพ่อปู่พระยาโคตรบองอยู่ภายใต้ศาลหลักเมืองด้วยตัวของหลวงพ่อโง่นเอง
เพราะหลวงพ่อทรงเชื่อว่าพระยาโคตรบองท่านทรงเป็นเทวดาปกครองพื้นดิน ส่วนศาลหลักเมืองนั้นทรงเป็นเสมือนเทวดา
ปกครองบนสรวงสวรรค์ลุงอยู่ที่นี่มาหกสิบกว่าปีนี้เมืองเก่าที่นี่ไม่เคยที่จะมีเรื่องราวที่ทาให้เมืองเก่านี้ไม่สงบสุข ลุงจะไปกวาด
ลานและทาความสะอาดที่ศาลทุกๆเช้าเพราะลุงเชื่อว่าท่านจะปกครองให้ชาวเมืองเก่าอยู่อย่างเป็นสุข ลุงไม่เคยได้ขอหรือบน
บานอะไรสักเท่าไหร่ที่ลุงเห็นก็จะเป็นคนต่างถิ่นที่เดินทางมาจากที่ไกลๆ ท่านชอบให้โชคคนทางไกล พ่อลุงเคยบอกว่าคนเมือง
เก่าไม่ค่อยไปขอเหมือนอยู่ใกล้ก็ให้ความเคารพแต่ไม่ลบหลู่ แต่ก็มีเรื่องเล่าที่ลุงได้ฟังมาว่ามีคนร่ารวยในเมืองพิจิตรมาที่ศาล
ของพ่อปู่พระยาโคตรบองและมาลบหลู่พ่อปูพระยาโคตรบองเอาขาพาดไปที่ศาลเมื่อกลับไปบ้านก็กระอักเลือดตาย เหมือน
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพ่อปู่พระยาโคตรบองที่ลุงได้ฟังมาลุงก็ยังเชื่อว่าพ่อปู่ยังอยู่กับพวกเราชาวเมืองเก่าจนถึงทุกวันนี้
บทวิเครำะห์
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จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประวัตคิ วามเป็นมาของศาลหลักเมืองและรูปปั้นพระยาโคตรบอง
พระยาโคตรบองท่านทรงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมาตั้งแต่ในอดีตและ พระยาโคตรบองท่านทรงเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนทั้งในและนอกจังหวัดพิจิตร มาเคารพกราบไหว้เพื่อขอพรให้แก่ ตนเองและครอบครัว
ตัวอย่ำงที่ ๒
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นายพาน ทองใบ ( ชาวบ้าน )
ที่อยู่ปัจจุบัน ๗๖/๑ หมู่ ๘ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำยุ ๗๕ ปี เพศ ชาย วุฒิกำรศึกษำ ป. ๔
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลสัมภำษณ์
เมื่อก่อนตอนที่ลุงเป็นเด็กลุงจาได้ว่าเค้ามีการเอาที่เวนคืนไปเป็นของหลวง สมัยนั้นผู้ว่าแสวง
ศรีมาเสริม เป็น
คนที่นาที่ชาวบ้านตรงนั้นไปสร้างเป็นศาลหลักเมืองและศาลพ่อปู่พระยาโคตรบอง ลุงก็จาได้ว่าหลวงพ่อโง่นท่านก็เป็นพระนะ
แต่ท่านปั้นรูปปั้นพ่อปู่พระยาโคตรบองด้วยตัวเองรูปปั้นเอียงนิดนึงก็เอามือตบไหล่ตัวเองสักสองทีรูปปั้นก็เท่ากัน หลวงพ่อโง่น
นี่สาคัญลุงว่าเพราะมีความสาคัญทั้งในการหาที่ทางเพื่อทาเป็นศาลหลักเมือง ทั้งยังปั้นรูปปั้นพ่อปู่พระยาโคตรบองเพื่อให้
ลูกหลานได้รู้ด้วยว่าพ่อปู่พระยาโคตรบองนี่แหละเป็นคนสร้างเมืองพิจิตร ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รู้ถึงความเป็นมา เมื่อก่อนก็มี
ร่างทรงพ่อปู่พระยาโคตรบองนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้ตายไปกันหมดแล้วก็เหลือแค่ความเชื่อที่พวกลุงยังเชื่อ เพราะไม่มีใครหรอกที่
จะไปลบหลู่และไม่เคารพพ่อปู่พระยาโคตรบองเพราะเมื่อก่อนก็มี เจ๊กเพียวคนในเมืองพิจิตรนี่แหละมาลบหลู่เอาขาวางพาด
แล้วเค้าก็ลือกันว่าเจ๊กเพียวคนนี้ตาย คนเมืองเก่าจึงเชื่อว่าพ่อปู่นั้นศักดิ์สิทธ์อยู่คู่กับชาวเมืองเก่ามาช้านาน ก็เลยมีการจัด
งานประจาปีเพื่อเป็นการระลึกถึง มีการสรงน้าพ่อปู่ กราบไหว้ ขอและมีการแก้บนเป็นประจาทุกปี ใครขอได้ มากก็ทามากใคร
ขอได้น้อยก็ทาน้อย เพราะส่วนใหญ่เค้าก็มาขอให้ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานให้เรียนต่อได้ให้มีงานทา แล้วเค้าก็มาแก้
บนกันชาวเมืองเก่าก็เหมือนใกล้เกลือกินด่างไม่ค่อยไปขออะไรพ่อปู่พระยาโคตรบองจะมีก็แต่คนต่างถิ่นมาได้โชคได้ลาภจาก
พ่อปู่พระยาโคตรบอง ใครทาของหายหรืออะไรที่หายไปอยากได้คืนการขอพ่อปู่ให้ช่วยบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังแต่ลุง
เห็นเค้ามาแก้บนกันบ่อย ลิเกบ้าง หนังบ้าง ถวายหัวหมูบ้างไก่บ้าง ลุงก็เลยคิดว่าพ่อปู่พระยาโคตรบองมีความสาคัญกับพวก
เราชาวเมืองเก่ามาตลอด ลุงเชื่ออย่างนั้น
บทวิเคราะห์
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองคือคนที่สร้างเมืองพิจิตรและพระยาโคตรบองยังมีคาม
สาคัญและศักดิ์สิทธิ์เพราะในทุกปีจะมีการจัดงานประจาปีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระยาโคตรบอง ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนั บ
ถือพระยาโคตรบองในฐานะสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ในทางไสยศาสตร์เป็นที่พึ่งทางจิตใจอีกด้วย ในด้านอภินิหารมีผู้ชายคนหนึ่งชื่ อ
เจ๊กเพียวได้ลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบองจนตนเองนั้นได้ถึงแก่ความตายแสดงให้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระยา
โคตรบองนั้นนอกจากจะให้คุณแล้วนั้นยังสามารถให้โทษได้เช่นกัน
ตัวอย่ำงที่ ๓
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ นางฉลวย นาคขา (ชาวบ้าน)
ที่อยู่ปัจจุบนั ๑๒๑หมู่ ๘ ตาบล เมืองเก่า อ. เมือง จังหวัด พิจิตร
อำยุ ๖๕ ปี เพศ หญิง วุฒิกำรศึกษำ ป.๔
สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลสัมภำษณ์
พระยาโคตรบอง (พ่อ ปู่) ได้ สร้างเมืองพิจิ ตรขึ้นมาเพราะเห็นว่ า เป็น เมืองที่ อุดมสมบูรณ์ น้ าท่าอุด ม
สมบูรณ์ และเหมาะแก่การทาพืชไร่ทางการเกษตร และมีครั้งหนึ่งได้ไปนิมิตในฝันของ หลวงปู่โง่นว่า ที่ ตาบลเมืองเก่า อ.เมือง
จังหวัดพิจิตรว่าที่นี่เคยเป็นเมืองเก่าและยังเคยเป็นประตูเมืองในสมัยก่อน จึงอยากมาอยู่ที่นี่เพื่อดูแลลูกหลานชาวพิจิตร หลวง
ปู่โง่นจึงจัดสร้างศาลหลักเมือง และเป็นที่ประดิษฐานของพระยาโคตรบอง (พ่อปู่) ในปี พ.ศ ๒๕๑๐-๒๕๑๑ ร่วมกับจังหวัด
พิจิตร และชาวบ้าน โดยมี นาง ฉลวย นาคขาในปัจจุบัน เป็นผู้ร่วมก่อสร้างด้วย หลังจากนั้นท่าน หลวงปู่โง่นก็ละสังขาร เมื่อ
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ ๒๕๔๕ พระสงฆ์ และลูกศิษย์ที่นับถือได้ไปร่วมกันประกอบพิธีในการพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่โง่น ณ
เมรุวัดพระพุทธบาทเขารวก ตาบล ทับคล้อ อาเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่โง่นในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะสงฆ์ และญาติ มิตร หลังจากที่
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สร้างศาลหลักเมืองเสร็จ ก็มีคนทั้งในและนอกมากราบไหว้และขอพรที่ศาลหลักเมือง และพระยาโคตรบอง (พ่อปู่ ) ด้วยความ
เคารพและศรัทธาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
บทวิเครำะห์
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระยาโคตรบองเป็นผู้ที่สร้างเมืองพิจิตร และมีหลวงปู่โง่นที่ทรง
นิมิตเห็นสถานที่ตรงนี้ว่าเคยเป็นศาลหลักเมืองเก่าจึงได้ขุดและสร้างศาลหลักเมืองและเป็นที่ตั้งรูปปั้นของพระยาโคตรบองใน
ปัจจุบัน ซึ่งหลวงปู่โง่นท่านก็มีความสาคัญเพราะถ้าไม่ มารทารูปปั้นศาลขึ้นมา ชาวบ้านก็ ไม่มีใครรู้ว่าพระยาโคตรบองเป็นไง
หลวงปู่โง่นจึงเป็นบุคคลสาคัญอีกท่านหนึ่ง
กำรเล่ำขำนตำนำนพระยำโคตรบองในยุคปัจจุบัน
งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้าพ่อปู่ บูชาหลักเมือง ย้อนร้อยประวัติศาสตร์เมืองพิจิตร ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
ในทุกปีจะมีงานประเพณีนี้ในวันที่ ๗-๙ เมษายน ของทุกๆปีและภายในงานมีนิทรรศการและการแสดงแสง สี เสียง เพื่อกล่าว
ขานถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดพิจิตรและความเป็นมาของผู้สร้างเมืองพิจิตร งานประเพณีนี้แสดงให้เห็นว่าชาวพิจิตรให้
ความสาคัญกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพิจิตรที่น่าสนใจและควรเผยแพร่และสืบสานกันต่อไป สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจ
และเป็นจุดเด่นของงานนี้คือการแสดง แสง สี เสียง ย้อนร้อยประวัติศาสตร์เมืองพิจิตร พระกฤดาพ่อปู่ สถิตคู่ธานี บารมีองค์
ราชันย์ มีการแสดง แสง สี เสียงย้อนรอยอดีตก่อนที่จะมาการสร้างเมืองพิจิตรและประวัติความเป็นมาจนเป็นเมืองพิจิตรใน
ปัจจุบัน ตานานเล่าว่าพระยาโคตมเทวราชเจ้าเมืองละโว้ ได้หนีทัพของขอมเดินมาทางเมืองชัยบวรและได้ตั้งเมืองขึ้นที่นี่ คือ
อาเภอโพทะเลในปัจจุบัน พระยาโคตรมะเทวราชมีพระโอรสหนึ่งพระองค์ผู้มีพระปรีชาสามารถในด้านการรบ การต่อสู้รวมไป
ถึงการเป็นผู้ปกครองที่ดี นั่นคือ เจ้ากาญจนกุมาร หรือพระยาโคตรบองในปัจจุบัน เมื่อเจ้ากาญจนกุมารมีพระชันมามากขึ้น
และเพียบพร้อมที่จะปกครองเมืองจึงได้เสด็จมาที่เมือง สระหลวงและเล็งเห็นความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสระหลวงซึ่งเหมาะ
แก่การตั้งเป็นเมือง เจ้ากาญจนกุมารจึงได้สั่งให้ทหารสร้างเมืองสระหลวงขึ้นซึ่งในปัจจุบันคือ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง
จังหวัดพิจิตรจึงเกิดเป็นหมู่บ้านเมืองเก่าเมืองพิจิตรขึ้น มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงให้เห็นอยู่ในปัจจุ บันมีวัดมหาธาตุที่
สร้างในสมัยของเจ้ากาญจนกุมารซึ่งมีประเพณีการตักบาตรตามรอยของเจ้ากาญจนกุมารมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงในปัจจุบัน

ภำพที่ 2 การแสดง แสง สี เสียงประกอบจินตภาพ ย้อนร้อยประวัตศิ าสตร์ “พระกฤดาพ่อปู่ สถิตคู่ธานี บารมีองค์ราชันย์”
ตอน ตานานพระยาโคตรบอง ผู้สร้างเมืองพิจิตร ณ วัดมหาธาตุ อุทยานเมืองเก่า จังหวัดพิจติ ร เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๖๐
สรุปผลกำรวิจัย
๑. ตำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (กำรให้คุณและให้โทษ) จากการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวบ้านไป
กราบไหว้บูชาศาลหลักเมืองถึงจะพบประวัติและรูปปั้นพระยาโคตรบองและยังมีชาวบ้านแถวนั้น ที่ไปขอให้ท่านช่วยในเรื่อง
ต่างๆ เช่น หน้าที่การงาน โชคลาภ และขอให้อยู่แบบร่มเย็นเป็นสุข และชาวบ้านก็ยังได้ตามความสมปารถนา บางคนก็ขอให้
ถูกเลขรางวัล ก็ได้ตามคาขอที่ขอไว้ และบางคนก็ได้มีการบนบานศาลกล่าวไว้ เมื่อได้แล้วก็กลับมาแก้บน เพราะเชื่อในความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระยาโคตรบอง (พ่อปู่) ส่วนใครมาลบหลู่ก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนา ตัวอย่างเช่น เจ๊กเพียวที่ไปหลบหลู่ (พ่อปู่)
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ด้วยคาพูดที่ดูหมิ่น ดูแคลน ก็มีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิต ส่วนคนต่อมา คือหลวงปู่โง่น ที่เผลอแอบไปหยิบกล้วย ที่มีคนเอามาถวาย
ให้กิน ถึงกับขากรรไกรค้าง ต้องรีบไปขอขมาถึงหาย นี้เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อถือกันมา โดยพบว่าชาวบ้านนับถือ
พระยาโคตรบองในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จานวน ๘๐ คน
๒. ตำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะกำรรักษำโรค จากการศึกษาวิจัยพบว่า ท่านที่มากราบไหว้บูชาพระยาโคตร
บอง มีความเชื่อด้านการขอพรจากการให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมด ๗ ท่าน จากการสัมภาษณ์ ๘๐ ท่าน เป็นชาวบ้านที่อยู่
ละแวกศาลพ่อปู่โคตรบอง ที่มากราบไหว้ขอพรพระยาโคตรบอง ทุกคนมี ความหวังที่จะหายจากโรคภัยที่รุมเร้ามาก หวังว่า
เมื่อมากราบขอพร พระยาโคตรบองแล้วจะอาการดีขึ้นจากการทรมานทางกาย และท่านที่มาขอพรก็ได้ประสบความสาเร็จจาก
การมากราบไหว้ขอพรจาก พระยาโคตรบอง อย่างที่ตั้งใจไว้ ทุกท่านที่มากราบไหว้ขอพรจึงมีความศรัทธาและเห็นความ
ศักดิ์สิทธิ์ของท่านโดยเชื่อและนับถืออย่างใจจริง และได้ยึดท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดมาไม่ว่าจะทาอะไร ถึงอยู่ไกลใจก็
ยังระลึกถึงท่านเสมอโดยชาวบ้านนับถือพระยาโคตรบองในสถานะการรักษาโรคจานวน ๗ คน
๓. ตานานพระยาโคตรบองในสถานะบนบานเพื่อสัมฤทธิผล และการแก้บนด้วยวิธีการต่างๆ จากการศึกษาวิจัย
พบว่า ในความเชื่อของชาวบ้านนั้นพระยาโคตรบองเป็นที่พึงทางจิตใจของชาวบ้านเป็นอย่างมากทั้งชาวจังหวัดพิจิตรและ
ต่างจังหวัดว่าด้วยเรื่องการบนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการบนเรื่องการเจ็บป่วยให้หายดี การบนเรื่องของหาย การบนเรื่องการสอบติด
ข้าราชการ การสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ทั้งหน้าที่การงาน และเรื่องครอบครัวและเรื่องต่างๆที่ผู้นั้นได้รับความทุกข์ร้อนใจ ก็
จะมาบนกับพระยาโคตรบองในเรือ่ งที่ตนเองนั้นประสบอยู่ก็จะได้รบั ผลสาเร็จดัง่ ที่ใจคิดทุกประการเมื่อได้ดั่งที่ใจปารถนาแล้วก็
มาแก้ บ น ของที่น ามาแก้บ นนั้ น ก็ขึ้ น อยู่ กั บว่ า ผู้ที่ บนนั้ นบนด้ว ยอะไร เช่ น ลิ เก นางรา ภาพยนตร์ ไข่ ต้ม ไก่ ต้ม หมู ต้ ม
พวงมาลัย ฯลฯ เป็นต้น โดยชาวบ้านนับถือพระยาโคตรบองในสถานะบนบานเพื่อสัมฤทธิผล และการแก้บนด้วยวิธีการ
ต่างๆพบจานวน ๑๓ คน
๔. ตำนำนพระยำโคตรบองในสถำนะตำนำนพระยำโคตรบองและควำมสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่โง่นโสรโย
จากการศึกษาวิจัยพบว่าสถานะตานานพระยาโคตรบองและความสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่โง่น โสรโย จากบทสัมภาษณ์
ได้มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของหลวงปู่โง่นที่มีต่อพระยาโคตรบองและศาลหลักเมือง คือหลวงปู่โง่นท่านเป็นผู้บูรณะและ
สร้างศาลหลักเมืองขึ้นมาโดยมีผู้ว่าแสวง ศรีมาเสริมเป็นผู้ช่วยในการสร้าง และท่านยังเป็นคนปั้นรูปปั้นพระยาโคตรบองขึ้นมา
ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารบู ร ณะศาลหลั ก เมื อ งขึ้ น มาใหม่ หลวงปู่ โ ง่ น ได้ ฝั น เห็ น กระดู ก ของคนโบราณเป็ น จ านวนมากที่ บ ริ เวณ
ศาลหลักเมือง หลวงปู่โง่นจึงสั่งให้ขุดดินบริเวณนั้นและบูรณะศาลหลักเมืองใหม่ทั้งหมด เมื่อหลวงปู่โง่นนารูปปั้นพระยาโคตร
บองหรือ พ่ อ ปู่ มาไว้ ด้ านบนแต่รู ป ปั้ นนั้ น เอี ยงลงท าอย่ า งไรก็ ไ ม่ต รงและเมื่ อ นาลงไปไว้ ใ นอุ โ มงค์รู ป ปั้ น นั้น ก็ ก ลั บมาตรง
เหมือนเดิม เชื่อกันว่าพระยาโคตรบองท่านเป็นเทพปกปักรักษาพื้นดินโดยชาวบ้านนับถือพระยาโคตรบองในสถานะตานาน
พระยาโคตรบองและความสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่โง่น โสรโย พบจานวน ๑๙ คน
อภิปรำยผล
ผลการวิจัยสรุปว่า พบตานานของพระยาโคตรบองในสถานะใดมากที่สุด เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
๑. ตานานพระยาโคตรบองในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (การให้คุณและให้โทษ) พบจานวน ๘๐ คน
๒. ตานานพระยาโคตรบองในสถานะตานานพระยาโคตรบองและความสัมพันธ์กับประวัติของหลวงปู่โง่นโสรโย พบ
จานวน ๑๙ คน
๓. ตานานพระยาโคตรบองในสถานะบนบานเพื่อสัมฤทธิผล และการแก้บนด้วยวิธีการต่างๆ พบจานวน ๑๓ คน
๔. ตานานพระยาโคตรบองในสถานะการรักษาโรค พบจานวน ๗ คน
ชาวพิจิตรในตาบลเมืองเก่าและโรงช้างจดจาพระยาโคตรบองในรูปแบบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือมากที่สุด
เพราะพระยาโคตรบองเป็นผู้ที่สร้างเมืองพิจิตรขึ้น อีกทั้งพระยาโคตรบองยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพบูชาและกราบไหว้
ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเพราะเชื่อว่าเมื่อขอพรสิ่งใดทุกสิ่งก็จะสมดังความปรารถนา แต่ทั้งนี้ชาวพิจิตรก็ควรยึดถือใน
ความดีและสิ่งศักดิ์ที่ชาวพิจิตรเคารพนับถือใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตนั้นมีความสุข พระยาโคตรบองจึงนับได้ว่าเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพิจิตรและชาวต่างจังหวัดเคารพกราบไหว้ในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน เห็นได้จากในปัจจุบันยังมีการจัดงาน
บวงสรวงพระยาโคตรบองเป็นประจาในทุกๆ ปีในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความศรัทธา ในความ
ศักดิ์สิทธิ์ของ พระยาโคตรบองเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังทาให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและตระหนักถึงความสาคัญและความเป็นมาของ
พระยาโคตร บองอีกด้วย
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วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อต่อศาลปู่ตาและศาลน้าคา: กรณีศึกษาตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา
จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อสาคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้าคาของ
ชาวบ้าน บ้านสะอาด ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในตาบล
กุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น จานวน 30 คน อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาวบ้านเชื่อว่าศาลทั้ง 2 ศาลมีความศักดิ์สิทธิ์
โดยสามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ สถานะการบนบานเพื่อสัมฤทธิ์ผล การบนบานขอให้สอบติดข้าราชการครู ,
ขอให้ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง,ขอให้ได้ไปทางานที่ต่างประเทศ พบจานวน 19 คน สถานะการบนบานด้านเกษตรกรรม
การขอให้ฝนตกตามฤดูกาล ขอให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตที่ดี พบจานวน 17 คน สถานะการบนบานเพื่อรักษาโรค การ
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง การขอให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ พบจานวน 14 คน ชาวบ้านบ้านสะอาด ในตาบลกุดธาตุ อาเภอ
หนองนาคา จังหวัดขอนแก่น มีความเชื่อในด้านสถานะการบนบานเพื่อสัมฤทธิ์ผล การขอให้สอบติดข้าราชการครู ,ขอให้ได้รับ
ชัยชนะจากการเลือกตั้ง,ขอให้ได้ไปทางานที่ต่างประเทศมากที่สุดเพราะชาวบ้านเชื่อว่าศาลนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์จริงและมีอายุ
มากกว่า 100 ปี โดยชาวบ้านจะจดจาศาลปู่ตาในรูปแบบของสถานะการบนบานเพื่อสัมฤทธิ์ผลและรักษาโรคมากกว่าศาล
น้าคาเพราะศาลปู่ตาตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ชาวบ้านเชื่อว่ามีวิญญาณบรรพบุรุษคอยปกปักรักษาคุ้มครองคนในพื้นที่อยู่ถ้าขอสิ่ง
ใดก็จะสมดังปรารถนา ส่วนศาลน้าคานั้นชาวบ้านจะจดจาในรูปแบบของสถานะการบนบานด้านเกษตรกรรม เนื่องจากศาล
น้าคาตั้งอยู่บริเวณต้นน้าที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านจึงเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านจดจาศาลน้าคาในสถานะนี้มากกว่า
ศาลปู่ตา สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาเฉพาะหมู่บ้านบ้านสะอาด ตาบลกุดธาตุ เนื่องจากศาลทั้ง 2 ศาลนี้ตั้งอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ของหมู่บ้าน บ้านสะอาด ตาบลกุดธาตุ ก่อนที่ปัจจุบันชาวบ้านจะทาพิธีอัญเชิญศาลน้าคาไปไว้ที่บริเวณเชิงเขา จาก
การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อสาคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้าคา สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูล
เกี่ยวกับความสาคัญของศาลปู่ตาและศาลน้าคา ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้
ค้าส้าคัญ : การศึกษาวิเคราะห์ ความเชื่อศาลปู่ตาศาลน้าคา จังหวัดขอนแก่น
Abstract

Thisresearch aims analysis study to beliefsofSarn Poo-ta and Sarn Nam Kham: A case study of
TambonKudtadAmphoeNongnakham, KhonkaenProvince.The content is divided into 5 chapters on the
dealing respectively with the significance of the problems, literature review,the ritual analysis of Sarn Poota and Sarn Nam Kham, The present ritual of Sarn Poo-ta and Sarn Nam Kham, conclusion and
suggestions.Theresult to found that infaithtothevarious status can numberize.1. Vibrant status for
achievement there were 19 methods2. Agricultural Vessel Status There were 17 methods3. A status of the
healing ofthedisease were 14 participants. The people of Kudtadcitywas memorize in Sarn Poo-ta and
Sarn Nam Kham In the form of promises to achieve the most successful because it is believedboth are
sacred and respectful get support and work abroad.That is because the villagers believe that when they
bless something, everything will be as desirable.
Keywords : an analysis study beliefs Sarn Poo-ta and Sarn Nam Kham
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บทน้า
ชื่อตาบลกุดธาตุ มีที่มาจากกุดธาตุ หรือธาตุดูกญาคู แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านกุด
ธาตุ หมู่ที่ 2 บ้านกุดธาตุ หมู่ 3 บ้านหัวภู หมู่ที่ 4 บ้านสะอาด หมู่ที่ 5 บ้านสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาน หมู่ที่ 7 บ้านหัวนา
หม่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 บ้านนาดี หมู่ที่ 10 บ้านโคก หมู่ที่ 11 บ้านดอนพระ หมู่ที่ 12 บ้านกุดธาตุน้อย หมู่ที่ 13
บ้านนาดี หมู่ที่ 14 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 16 บ้านโนนนกทา ตาบลกุดธาตุ ในอดีตที่ผ่านมาเป็นที่ตั้ง
ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุระหว่าง 3,500 - 4,000ปี ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่ ที่ 16 บ้านโนนนกทา ตาบล
กุดธาตุ ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่มีลกั ษณะเป็นเนินเตี้ยๆ ขนาด 100 x 150 เมตร โดยกรมศิลปากรร่วมกับวิทยาลัย
ฮาวายร่วมกันขุดค้นระหว่างปีพ.ศ. 2509 - 2511 ได้มีการขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือหินรูปต่างๆ และหลุมฝังศพ
จานวน 115 หลุม เป็นโครงกระดูกมนุษย์หินยุคใหม่เป็นเพศหญิง 2 โครง เพศชาย 2 โครง และเด็ก 11 โครง มนุษย์หินยุค
ใหม่รู้จักการเพาะปลูกข้าวแล้ว ซึ่งจากการขุดค้นพบแกลบข้าวในภาชนะ อีกทั้งยังรู้จักการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการเพาะปลูก
จากการขุดค้นยังพบอีกว่าแหล่งโบราณคดีโนนนกทาอยู่ในช่วงยุคสาริด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้โลหะมีอายุราว 3,000 3,500 ปี กลุ่มคนในยุคนี้มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีขึ้นอีกระดับหนึ่ง คือสามารถผลิตวัตถุจากโลหะสาริด มีการขุดค้นพบ
หัวขวานสาริด ใบหอก หัวลูกธนู และกาไลข้อมือ ปัจจุบันยังมิได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ร่องรอยอดีตอีกแห่งของตาบลกุด
ธาตุ คือกุดธาตุหรือธาตุดูกญาคูตั้งอยู่ที่บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตาบลกุดธาตุ เป็นโบราณสถานพระธาตุขนาดเล็กก่ออิฐสอปูนเป็น
พระธาตุทรงสี่เหลี่ยมสภาพชารุดหักพังส่วนฐานปูนสึกกร่อนมองเห็นอิฐเปลือยส่วนยอดหักหายไป คาดว่า น่าจะเป็นธาตุเจดีย์
ที่สร้างไว้ในช่วงวัฒนธรรมล้านช้าง (ราวพุทธศตวรรษที่ 22-24 ) เป็นที่ตั้งของชุมชนในสมัยนั้น ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็น
โบ ร า ณ ส ถา นแ ล้ วแล ะ ไ ด้ ป ร ะกา ศ ในรา ชกิ จ จ า นุ เ บ กษา เล่ ม ที่ 57 วั น ที่ 22 ตุ ล า ค ม 248 (ข้ อ มู ล จ า ก :
http://www.kk.ru.ac.th/tb_kt_nk.htm. วันที่ค้นข้อมูล : 31 มกราคม 2560).
ศาลปู่ตา ตั้งอยู่บริเวณบึงหินลาดในหมู่บ้านสะอาด ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น ศาลปู่ตามีอายุ
มากกว่า 80 ปี เป็นศาลที่ชาวบ้านให้ความเคารพและนับถือเพราะเชื่อว่าศาลนี้เปรียบเสมือนบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษา
ประจาหมู่บ้านบ้านสะอาด ซึ่งในทุกๆ ปีจะมีการทาพิธีบวงสรวง และขอพรให้ศาลปู่ตาคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตราย
ศาลปู่ตา ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นศาลประจาหมู่บ้านที่มีวิญญาณบรรพบุรุษสิงสถิตอยู่ เพื่อคอยดูแลปกปักรักษา
คนในหมู่บ้าน ซึ่งทุกปีจะมีการทาบุญประจาหมู่บ้านชาวบ้านเรียกว่า “บุญเบิกบ้าน” เพื่อขอให้ศาลปู่ตาปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย สิ่งที่
ไม่ดีนั้นออกไปจากหมู่บ้าน และขอให้มีแต่สิ่งดีๆ นั้นเข้ามาและศาลแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านให้ความ
เคารพนับถือตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ศาลน้าคา มีที่มาจากบริเวณนั้นเป็นต้นน้าที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ห้วยน้า
ไหล” ในอดีตศาลน้าคาตั้งอยู่ในพื้นที่ป่ารก ตั้งอยู่ที่เชิงเขารอยต่อระหว่างบ้านสะอาดและบ้านกุดธาตุในตาบลกุดธาตุ อาเภอ
หนองนาคา จังหวัดขอนแก่นซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี ในสมัยนั้นศาลนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งต่อมาปู่
ขุนอัง สมใจ เป็นผู้นาชาวบ้านมาพัฒนาพื้นที่บริเวณศาลน้าคาจากป่ารกก็กลายเป็นพื้นที่ราบ และศาลน้าคานี้ก็กลายเป็นที่รจู้ ัก
ของชาวบ้านและได้ทาพิธีบวงสรวงบูชาตั้งแต่นั้นมา ซึ่งศาลน้าคาถือได้ว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและมีความสาคัญต่อการดาเนิน
ชีวิตของชาวบ้านตาบลกุดธาตุทั้ง 16 หมู่บ้าน (รังสี สุขันธ์ วันที่ 31 มกราคม 2560)
ศาลน้าคา ในอดีตเคยเป็นทางผ่านของทหารโบราณขณะไปทาศึกสงคราม และใน ปัจจุบันชาวบ้านเชื่อว่ามีวิญญาณ
ทหารโบราณสิงสถิตอยู่ ณ ศาลน้าคา ซึ่งศาลน้าคานี้เป็นที่รู้จัก กันอย่างแพร่หลายในหมู่บ้าน บ้านสะอาดและพื้นที่ใกล้เคียง
ในทุกปีหลังเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน 1.บ้านสะอาด 2.บ้านกุดธาตุ 3.บ้านดอนพระ 4.บ้านนาหม่อ 5.บ้านโนน
ลาน และ6.บ้านกุดธาตุน้อย จะร่วมใจกันทาบุญโดย จุดบั้งไฟจานวน 3 บั้งเพื่อเสี่ยงทาย โดยบั้งที่ 1 จุดเพื่อเสี่ยงทายฟ้าฝน
บั้งที่ 2 จุดเพื่อเสี่ยงทายความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตาลบกุดธาตุและบั้งที่ 3 จุดเพื่อเสี่ยงทายให้สัตว์เลี้ยงมีความแข็งแรงไม่
เจ็บป่วย และทาพิธีบวงสรวง ซึ่งจะมีเครื่องเซ่นไหว้บูชา อาทิ เหล้าป่า น้ามะพร้าว กล้วย ส้ม แตงโม องุ่น ไก่ต้ม บุหรี่ หมาก
พลู เครื่องคาวหวานเป็นต้น นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีความเชื่อในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวในเรื่องขอฟ้า ขอฝนขอให้ไม่ติด
ทหารและขอให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อสาคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้าคาของชาวบ้าน บ้านสะอาด
ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งศาลปู่ตาและศาลน้าคาเป็นศาลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและกราบ
ไหว้สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ ยาวนานกว่า 100 ปี โดยชาวบ้านเชื่อว่า ศาลปู่ตาและศาลน้าคามีวิญญาณบรรพบุรุษและ
วิญญาณทหารโบราณสิงสถิตอยู่ เพื่อปกป้องและคุ้มครองชาวบ้าน ชาวบ้านจึงให้ความเคารพนับถือและจัดพิธีกรรมบวงสรวง
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ศาลทั้งสองแห่งนี้เป็นประจาตลอดทุกปี ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาความเชื่อ สาคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตา
และศาลน้าคาของชาวบ้านบ้านสะอาด ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
วิธีด้าเนินการวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรม สารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นรวบรวมข้อมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นทีเ่ รื่องพิธีกรรมสาคัญของศาลปู่ตาและศาลน้าคาจานวน 30
คน อายุ 50 ปีขึ้นไป
3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล, วิเคราะห์และจาแนกความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรม
3.1.ความเชื่อของสถานะการบนบานเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล (การขอให้สอบติดข้าราชการครู ,การขอให้ได้รับชัยชนะ
การเลือกตั้ง,ขอให้ได้ไปทางานที่ต่างประเทศ)
3.2.ความเชื่อของสถานะการบนบานด้านเกษตรกรรม (การขอให้ฝนตกตามฤดูกาล,การขอให้พืชผลทางการ
เกษตรได้ผลผลิตที่ดี)
3.3.ความเชื่อของสถานะการบนบานด้านการรักษาโรค (การขอให้มีสุขภาพแข็งแรง,การขอให้คนและสัตว์เลี้ยง
ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย)
4. ขั้นสรุปและนาเสนอผลการวิจัย
การวิเคราะห์ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรม
ความเชื่อสาคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้าคา จาแนกความเชื่อออกเป็น 3 ด้านคือ 1.ความ
เชื่อด้านการบนบานเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล 2.ความเชื่อด้านเกษตรกรรม 3.ความเชื่อด้านการรักษาโรค
1. ตัวอย่างสถานะการบนบานเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล
ความเชื่อด้านสถานะการบนบานเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้าคาของชาวบ้าน
บ้านสะอาด ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น พบความเชื่อด้านนี้ทั้งหมด 19 คน ในจานวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง
19 คน ขอในด้านการสอบติดข้าราชการครู, ด้านการชนะการลงสมัครเลือกตั้ง,ด้านการไม่ให้ติดทหาร
ตัวอย่างที่ 1
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นางเลื่อมใส พลงาม
ที่อยู่ปัจจุบัน 88 หมู่ 4 ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
อายุ 59 ปี เพศ หญิง วุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ข้อมูลสัมภาษณ์
ศาลปู่ตามีอายุไม่ต่ากว่า 200 ปี ซึ่งชาวบ้านไปกราบไหว้อยู่เป็นประจา ซึ่งแม่เคยไปบนเรื่องการแข่งสรภัญญะให้
ชนะเลิศถ้าประสบผลสาเร็จจะถวายผลไม้๙อย่างพร้อมกับอาหารหวาน เมื่อไปแข่งปรากฏว่าแม่ก็ชนะเลิศกลับมาจึงได้นาสิ่งที่
ตนได้ไปบนไว้มาถวาย ส่วนลูกหลานคนที่จะไปทางานที่ต่างประเทศก็ไปขอท่านให้เดินทางปลอดภัยและมีตาแหน่งที่ดีเมื่อ
สาเร็จแล้วก็จะกลับมานาของมาถวาย
ศาลน้าคาชาวบ้านในตาบลกุดธาตุป้าเชื่อว่ามีอายุพอๆกับศาลปู่ตาจะร่วมกันทาบุญใหญ่เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กั บดวง
วิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือและในพิธีจะมีพระสงฆ์ของแต่ละหมู่บ้านมาร่วมทาพิธีสวดมนต์และมีการ
ทาความสะอาดบริเวณศาลน้าคาเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางเข้าไปกราบไหว้ ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพราะมีคน
แวะเวียนมากราบไหว้อยู่ไม่ขาดสาย
บทวิเคราะห์
จากบทสัมภาษณ์ศาลปู่ตานี้ศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะชาวบ้านได้เคยไปบนบานเรื่องขอให้แข่งสรภัญญะชนะเลิศ และ
ปรากฏว่าชนะเลิศจริงๆ และบนบานเรื่องลูกหลานไปทางานเมืองนอกให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษาและก็ประสบผลสาเร็จก็ได้
นาของมาถวาย ส่วนศาลน้าคานั้นผู้ให้สัมภาษณ์ก็ให้ความเคารพนับถือและกราบไหว้มาจนถึงปัจจุบัน
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ตัวอย่างที่ 2
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์นายสูญนาค จันดาเบ้า
ที่อยู่ปัจจุบนั 5 หมู่ 4 ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
อายุ 71 ปี เพศ ชาย วุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ข้อมูลสัมภาษณ์
ศาลปู่ตาส่วนตัวตานั้นเชื่อว่าน่าจะมีอายุมากกว่า100ปี ทุกวันนี้ก็ยังไปกราบไหว้อยู่เป็นประจา ลูกหลานเคยไปบน
เรื่องขอให้สอบติดครู บนไปเมืองนอกขอให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษา และลุงเองเคยบนเรื่องการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบล และหลังจากที่ไปบนได้ไม่นานก็ป รากฏว่าประสบผลสาเร็จจริงๆ จึงได้ นาผลไม้ อาทิ กล้ว ย
มะพร้าว มะม่วง ส้มโอ อาหารหวาน ผ้าถุง ผ้าขาวม้าไปถวาย ส่วนตัวตาเชื่อว่าศาลแห่งนี้ ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ
ศาลน้าคามีอายุมากกว่า 100 ปี ตาจะอยู่ในคณะของกลองยาวที่ทาพิธีแห่ไปทาบุญที่ศาลน้าคาใน อดีตคณะของ
กลองยาวจะทาพิธีทุกๆ ปี เพราะทาพิธี 3 วัน แต่ในปัจจุบันทาพิธีแบบรวบรัดจึงคือทาแค่วันเดียวคือหลังสงกรานต์ไม่วันที่ 17
ก็วันที่ 18 เมษายน จึงทาให้คณะกลองยาวนั้นไม่ได้ไปทาพิธีอีกเนื่องจากมีเวลา น้อยในการทาพิธีแต่ก่อนชาวบ้านจะร่วมใจกัน
ไปร่วมพิธีเป็นจานวนมากแต่ในปัจจุบันมีชาวบ้านไปทาพิธีกันน้อยลง ตาเองถึงแม้ปัจจุบันจะไปร่วมพิธีนานๆ ครั้งแต่ก็ยังเชื่อใน
สิ่งที่มองไม่เห็นและนับถือมาจนถึงปัจจุบัน
บทวิเคราะห์
จากบทสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าศาลทั้งสองศาลนี้ถือได้ว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านเป็นอย่างมากนอกจาก
จะไปกราบไหว้บูชาแล้วยังมีการไปบนบานในเรื่องของการขอให้สอบติดครู บนไปเมืองนอกขอให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษา
และบนเรื่องการขอให้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล และก็ประสบผลสาเร็จตามที่ได้ไปบนจึงได้มีการนา
ผลไม้ ผ้าถุง ผ้าขาวม้าไปถวายและชาวบ้านก็เชื่อว่าศาลทั้งสองศาลนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงและให้ความเคารพนับถือมาจนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างที่ 3
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นายนิกร ยันต์ตะพัน
ที่อยู่ปัจจุบัน 45 หมู่ 4 ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
อายุ 53 ปี เพศ ชาย วุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ข้อมูลสัมภาษณ์
ศาลปู่ตาเป็นศาลเก่าแก่ที่สุดในชุมชนบ้านสะอาด ซึ่งตั้งขึ้นพร้อมกับหมู่บ้าน และถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวบ้านมี
ความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์จริง ซึ่งในทุกปีก็จะมีการทาบุญใหญ่ในสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านก็จะนาอาหารหวานมาวายเป็นจานวนมาก
ผมก็มีความเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะผมเองก็เคยบนบานก่อนที่จะลงสมัครเลื อกตั้งผู้ใหญ่บ้านว่าขอให้ได้รับตาแหน่ง ถ้า
ได้เป็นจะนาอาหารหวานมาถวายพร้อมกับผ้าขาวและพวงมาลัย พอถึงวันเลือกตั้งผลก็ปรากฏว่าผมชนะการเลือกตั้ง จึงได้นา
สิ่งที่ผมบนบานไว้ไปถวาย
ศาลน้าคาเป็นศาลที่ชาวบ้านในตาบลกุดธาตุให้ความเคารพเป็นอย่า งมากเพราะเชื่อว่ามีมาตั้ งแต่โบราณ ซึ่งมีอายุ
มากกว่า 150 ปี ในเดือนเมษายนของทุกปีจะมีพิธีทาบุญตักบาตรที่ศาลแห่งนี้ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ
ของบรรพบุรุษที่สิงสถิตอยู่ที่แห่งนั้น ให้ปกปักรักษาชาวบ้านในตาบลกุดธาตุในการทาพิธีแต่ละครั้งจะมีพระสงฆ์จากวัดทั้ง 6
วัด ในตาบลกุดธาตุที่เป็นผู้นาในการทาพิธีต่างๆ พร้อมกับชาวบ้าน
บทวิเคราะห์
ชาวบ้านมีความเชื่อและศรัทธาศาลน้าคาและศาลปูตาเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นที่การสืบทอดประเพณีอีกอย่าง
หนึ่งของคนในชุมชนที่มีมาตั้งแต่โบราณจนมาถึงปัจจุบัน จึงทาให้ความเชื่อนี้ได้ฝังอยู่ภายในจิตใจของคนในชุมชน และจะเห็น
ได้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์ก็เคยไปบนบานเกี่ยวกับการลงสมัครเลือกตั้งเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล เมื่อประสบผลสาเร็จก็นาสิ่งของที่ตนบนไว้
มาถวาย
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2 .ตัวอย่างสถานะการบนบานด้านเกษตรกรรม
ความเชื่อด้านสถานะการบนบานด้านเกษตรกรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้าคาของชาวบ้าน
บ้านสะอาด ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น พบความเชื่อด้านนี้ทั้งหมด 17 คน ในจานวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง
17 คน ขอให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตที่ดี ,ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล
ตัวอย่างที่ 1
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์นางทองริน วงษ์ศรี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั 21 หมู่ 4ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
อายุ 77 ปี เพศ หญิง วุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ข้อมูลสัมภาษณ์
ศาลปู่ตาเชื่อว่ามีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งชาวบ้านจะร่วมกันทาบุญเพื่อขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย หลายคนที่จะ
ไปทางานที่ต่างประเทศก็จะไปบนบานเพื่อให้ได้ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน บางคนก็บนบานให้สอบบรรจุครูติด เมื่อ
สาเร็จแล้วก็จะนาสิ่งที่ตนได้บนบานไว้มาถวายซึ่งจะเป็นอาหารหวานเท่านั้น อาทิ ลอดช่อง ขนมชั้น ข้าวลอดช่องฯ
ศาลน้าคาเคยไปตั้งแต่สมัยสาวๆ ซึ่งจะมีหลายหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีและจะมีการจุดบั้ งไฟเสี่ยงทายฟ้าฝนและขอพร
เพื่อให้ตกต้องตามฤดูกาลและเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีชาวบ้านแถวนั้นมีความเชื่อว่าถ้านาพวงมาลัยหรือดอกไม้ไปกราบไ หว้อยู่
ตลอดก็จะมีโชคลาภเกิดกับครอบครัว
บทวิเคราะห์
จากบทสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าชาวบ้านให้ความเคารพนับถือศาลปู่ตาและศาลน้าคากันเป็นอย่างมากและนิยมไปบน
บานในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น การบนเรื่องไปทางานต่างประเทศให้ศาลปู่ตาท่านปกปักรักษา บนเรื่องสอบติดครู และบนบาน
เรื่องฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดู กาลเพื่อให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ดี ซึ่งเมื่อสิ่งที่ได้บนบานไปแล้วนั้นประสบผลสาเร็จก็จะนา
อาหารหวาน พวงมาลัยและดอกไม้มาถวาย และในปัจจุบันทั้งสองศาลนี้ก็ถือได้ว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านและ
ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือและกราบไหว้มาจนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างที่ 2
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์นางทองซ่าน คามุงคุณ
ที่อยู่ปัจจุบนั 10 หมู่ 4 ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
อายุ 73 ปี เพศ หญิง วุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ข้อมูลสัมภาษณ์
ศาลปู่ตาตั้งแต่เกิดมาพ่อกับแม่ก็พาไปกราบไหว้ศาลนี้อยู่เป็นประจาเพราะเชื่อว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านที่
ชาวบ้านบ้านสะอาดนั้นให้ความเคารพนับถือมีอายุไม่ต่ากว่า 100 ปีอย่างแน่นอน และยายเองก็เคยไปบนบานขอพรจากท่าน
เมื่อหลายปีก่อนป้าได้ป่วยไข้ไม่มีเรี่ยวแรงและไอไม่หยุด ไปหาหมอซื้อยามากินก็ไม่เบาลง จึงได้ไปบนบานขอพรจากศาลปู่ตาที่
ยายไปกราบไหว้อยู่เป็นประจาว่าขอให้ยายมีสุขภาพที่แข็งแรง มีเรี่ยวแรงในการเดินและหายจากอาการป่วยไข้ ซึ่งหลังจากนั้น
ไม่นานอาการป่วยของยายก็เบาลงมีเรี่ยวแรงมากขึ้นกว่าเดิม ยายจึงได้นาของไปถวายเป็นอาหารหวาน และผลไม้และจาก
เหตุการณ์นี้ก็ทาให้ยายเคารพและกราบไหว้ศาลปู่ตามาจนถึงปัจจุบัน
ศาลน้าคาตอนเป็นเด็กพ่อและแม่ของยายพาไปกราบไหว้ขอพรอยู่เป็นประจาแต่เมื่อท่านเสียไปและยายเองก็มีอายุ
มากขึ้น อีกอย่างทางไปศาลน้าคานี้ก็ถือว่าไกลมากยายจึงไม่ได้ไปกราบไหว้ ปัจจุบันนี้ 2 – 3 ปีจะไปครั้งหนึ่งไปทาบุญกับ
ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ซึ่งถือว่าทาบุญนี้เป็นการทาบุญใหญ่ และยายก็เคยไปบนบานขอพรจากท่านขอให้ไร่นาเกษตรกรรมนั้น
ได้ผลผลิตที่ดี จากนั้นยายก็จะนาผลไม้มาถวาย และถึงแม้ปัจจุบันยายจะไปกราบไหว้ท่านนานๆไปที ยายก็ ยังเชื่อว่าท่านนั้น
ศักดิ์สิทธิ์จริง
บทวิเคราะห์
จะเห็นได้ว่าทั้งศาลปู่ตานี้มีอายุไม่ต่ากว่า 100 ปีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เคยไปบนบาน
ศาลกล่าวเรื่องขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายจากอาการป่วยไข้และก็ประสบผลสาเร็จทาให้เห็นว่าศาลปู่ตานั้นศักดิ์สิทธิ์
จริงส่วนศาลน้าคานั้น นานๆครั้งผู้ให้สัมภาษณ์ถึงจะไปกราบไหว้และก็ยังได้เคยไปบนบานขอพรจากศาลน้าคาในเรื่องของการ
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ขอให้ไร่นาเกษตรกรรมนั้นได้ผลผลิตที่ดีและมีการนาผลไม้ไปถวายและถึงแม้นานๆ ครั้งจะไปกราบไหว้และทาพิธีแต่ก็ยังคง
เคารพนับถือทั้งสองศาลนี้มาจนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างที่ 3
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์นางทองพูล จันดาเบ้า
ที่อยู่ปัจจุบัน 100 หมู่ 5 ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
อายุ 69 ปี เพศ ชาย วุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560
ข้อมูลสัมภาษณ์
ศาลปู่ตาและศาลน้าคาเป็นศาลที่มีความเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 130 ปี ถือเป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ
นับถือเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้าน และชาวบ้านมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ใน
ศาลจะคอยปกปักรักษาคน ในชุมชนให้แ คล้วคลาดปลอดภัย ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน ซึ่งหลังสงกรานต์ทุกวันที่ 16-17
เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมใจกันทาบุญใหญ่ คือวันที่ 16 เมษายน จะทาบุญที่ศาลปู่ตา และวันที่ 17 เมษายน จะ
ทาบุญที่ศาลน้าคา ซึ่งชาวบ้านส่วนมากก็จะมีการบนบานบอกกล่าวต่อศาลให้ได้ผลิตทางเกษตรที่ดี มีให้ฝนตกตามฤดูกาล
บทวิเคราะห์
จากบทสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าศาลปู่ตาและศาลน้าคานี้มีอายุเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ มีการร่วมใจกันทาบุญของชาวบ้าน
ในตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่นและชาวบ้านเองก็ได้ไปบนบานต่อศาลน้าคาเพื่อให้ฝนตกตามฤดูการเพื่อ
ใช้ในการทาเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งถือได้ว่าทั้งศาลปู่ตาและศาลน้าคานี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ทาให้
ปัจจุบันชาวบ้านนิยมไปกราบไหว้ขอพรอยู่เป็นประจา
3 .ตัวอย่างสถานะการบนบานเพื่อรักษาโรค
ความเชื่อด้านสถานะการบนบานเพื่อรักษาโรคที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้าคาของชาวบ้าน
บ้านสะอาด ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น พบความเชื่อด้านนี้ทั้งหมด 14 คน ในจานวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง
14 คน ขอในด้านการขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,ขอให้สัตว์เลี้ยงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
ตัวอย่างที่ 1
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นางคาพันธ์ สาทันตา
ที่อยู่ปัจจุบนั 3 หมู่ 4 ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
อายุ 73 ปี เพศ หญิง วุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ข้อมูลสัมภาษณ์
ศาลปู่ตามีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านบ้านสะอาด ซึ่งยายเองก็เคยไปบนบานเรื่องของ
สุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรง เวลาเดินก็ไม่มีแรง กินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อย มีคนแนะนาให้ไปขอพรจากศาลปู่ตา จึงได้ลองไปขอดู
จากนั้นก็ถือว่าดีขึ้นกินอะไรได้เยอะขึ้นแต่เรี่ยวแรงก็ไม่ถึงกับหายแต่ถือว่าเดินได้มากกว่าเดิมยายจึงได้นาผลไม้ไปถวายและ
กราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจา
ศาลน้าคา ปัจจุบันก็ยังไปร่วมพิธีกับชาวบ้านโดยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไป ในอดีตบริเวณศาลน้าคานี้เป็นพื้นที่ป่ารกยาก
ต่อการเดินไปกราบไหว้บูชา ต่อมาชาวบ้านก็ร่วมใจกันทาความสะอาดบริเวณรอบๆ ศาลน้าคาทาให้ปัจจุบันทางไปกราบไหว้
บูชาและบริเวณรอบๆ ศาลน้าคาสะอาดขึ้นกว่าเดิมและสะดวกต่อการมากราบไหว้ พิธีบวงสรวงศาลน้าคานั้นจะเป็นการร่วมใจ
มาทาบุญของชาวบ้านในตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่นซึ่งจะทาทุกๆ ปีหลังเทศกาลสงกรานต์และได้เคยไป
บนบานขอฟ้าขอฝนและขอให้เกษตรกรรมไร่นาได้ผลผลิตที่ดี ได้เหลาไม้เป็นรูปดาบ รูปปืน และนาผลไม้ไปถวายและเคารพ
นับถือมาจนถึงปัจจุบัน
บทวิเคราะห์
จากบทสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านให้ความเคารพนับถือศาลทั้งสองแห่งนี้อยู่เป็นประจาเนื่องจากศาลปู่ตาเป็น
ศาลที่ตั้งประจาหมู่บ้านบ้านสะอาด ส่วนศาลน้าคานั้นเป็นศาลที่ชาวบ้านทั้งหมดในตาบลกุดธาตุเคารพนับถือและกราบไหว้ มี
การไปบนบานขอพรให้หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่และก็ประสบผลสาเร็จ ชาวบ้านก็จะนาผลไม้มาถวาย ส่วนศาลน้าคานั้น
ชาวบ้านก็ได้ไปบนบานขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้มีน้าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม มีการนาผลไม้และไม้ที่เหลาเป็นรูป
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ดาบรูปปืนไปถวายเป็นการตอบแทนอย่างหนึ่งซึ่งในปัจจุบันในการทาพิธีบวงสรวงศาลปู่ตาและศาลน้าคานั้นก็จัดทาขึ้นอยู่ใน
ทุกๆ ปี
ตัวอย่างที่ 2
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นางนวลละออง จันดาเบ้า
ที่อยู่ปัจจุบัน 168 หมู่ 5 ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
อายุ 51 ปี เพศ หญิงวุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560
ข้อมูลสัมภาษณ์
ศาลน้าคาเป็นศาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากที่ชาวบ้านให้ความนับถือและสักการะไม่มีใครกล้าลบหลู่ท่านซึ่ง
การทาบุญต่างๆ ชาวบ้านก็จะร่วมกันทาบุญหลายหมู่บ้านมาทาบุญพร้อมกันและได้จั ดพิธีขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
เพื่อให้ชาวบ้านนั้นจะได้ทาอาชีพเกษตรกร บางคนก็บนบานขอให้หายจากโรคที่เป็นอยู่และถ้าโรคนั้นหายดีขึ้นจริงๆ ชาวบ้านที่
บนบานไว้ก็จะมาแก้บนตามสิ่งที่ชาวบ้านนั้นได้บนไว้โดยจะนาผลไม้ อาหารหวานและผ้าถุงมาถวาย
บทวิเคราะห์
จากบทสัมภาษณ์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของชาวบ้านที่มีความเชื่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าศาลน้าคานั้นมี
ความศักดิ์สิทธิ์จริงและชาวบ้านได้ทาพิธีบวงสรวงศาลทั้งสองศาลนี้มาตั้งแต่อดีตนับได้ว่ามีมาอย่างยาวนาน และเป็นที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านในตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่นมาจนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างที่ 3
ชื่อผู้ที่ให้สัมภาษณ์ นางถวัลย์ สุขันธ์
ที่อยู่ปัจจุบนั 33 หมู่ 5ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
อายุ 65 ปี เพศ หญิง วุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560
ข้อมูลสัมภาษณ์
ศาลน้าคานี้ได้ยินมาตั้งแต่ยังเด็ก ๆ เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณที่ปกปักรักษาห้วยน้าไหล ของเซ่นที่ป้านาไปไหว้จะมี
เหล้า ไก่ ดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อขอฟ้าขอฝนทาไร่ทานาเพราะถือเป็นน้าสายหลักของคนในตาบลกุดธาตุ ส่วนศาลปู่ตามีอยู่
เหตุการณ์ที่จาได้ขึ้นใจและทาให้เคารพและนับถือศาลปู่ตามาจนถึงปัจจุบัน คือเมื่อหลายปีก่อนลูกชาย ชื่อนายทวีชัย สุภารัตน์
เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทาให้กระดูกและซี่โครงหักหลายท่อนใช้เวลานานในการรักษาจึงตัดสินใจไปขอพรจากศาลปู่ตาให้ลูก
ชายหายวันหายคืนและจากนั้น3เดือนปรากฏว่าลูกชายอาการดีขึ้นมากและได้ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้าน ทาให้
เหตุการณ์นี้ป้าไม่เคยลืมและเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาลปู่ตามาจนถึงปัจจุบัน
ผลการวิจัย
จากบทสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าศาลน้าคานี้เป็นศาลที่มีมานานชาวบ้านนิยมไปกราบไหว้เพราะเชื่อว่ามีวิญญาณสิงสถิต
อยู่และชาวบ้านนิยมไปขอพรเรื่องฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ส่วนศาลปู่ตานั้นผู้ให้สัมภาษณ์เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะเคยได้
ไปบนบานเรื่องการขอให้ลูกชายที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นั้นหายและหลังจากบนนั้นอาการของลูกชายที่ป่วยก็ดีขึ้นนั่นจึง
ทาให้ผู้ให้สัมภาษณ์มากราบไหว้ขอพรศาลปู่ตามาจนถึงปัจจุบัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อสาคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้าคาของชาวบ้าน บ้านสะอาด
ตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น พบว่า ความเชื่อสถานะต่างๆ ที่ชาวบ้านตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา
จังหวัดขอนแก่น สามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1. สถานะการบนบานเพื่อสัมฤทธิ์ผลและการแก้บนด้วยวิธีต่างๆ พบจานวน 19 คน
2. สถานะการบนบานด้านเกษตรกรรม และการแก้บนด้วยวิธีต่างๆ พบจานวน 17 คน
3. สถานะการบนบานเพื่อรักษาโรค และการแก้บนด้วยวิธีการต่างๆ พบจานวน 14 คน
ชาวบ้านบ้านสะอาด ในตาบลกุดธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น มีความเชื่อในด้านสถานะการบนบานเพื่อ
สัมฤทธิ์ผล การขอให้สอบติดข้าราชการครู,ขอให้ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง,ขอให้ได้ไปทางานที่ต่างประเทศมากที่สุดเพราะ
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ชาวบ้านเชื่อว่าศาลนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์จริงและมีอายุมากกว่า 100 ปี โดยชาวบ้านจะจดจาศาลปู่ตาในรูปแบบของสถานะการ
บนบานเพื่อสัมฤทธิ์ผลและรักษาโรคมากกว่าศาลน้าคาเพราะศาลปู่ตาตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเชื่อว่ามีวิญญาณบรรพ
บุรุษคอยปกปักรักษาคุ้มครองคนในพื้นที่อยู่ถ้าขอสิ่งใดก็จะสมดังปรารถนา ส่วนศาลน้าคานั้นชาวบ้านจะจดจาในรูปแบบของ
สถานะการบนบานด้านเกษตรกรรม เนื่องจากศาลน้าคาตั้งอยู่บริเวณต้นน้าที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านจึงเป็น
สาเหตุให้ ชาวบ้านจดจาศาลน้าค าในสถานะนี้ ม ากกว่ า ศาลปู่ต า จากการศึก ษาวิ เคราะห์ค วามเชื่อ สาคัญ ที่ปรากฏในพิ ธี
กรรมการบูชาศาลปู่ตาและศาลน้าคา สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับความสาคัญของศาลปู่ตาและศาลน้าคา ตาบลกุด
ธาตุ อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ คณาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ภัครพล แสงเงิน
และขอขอบพระคุณชาวบ้านตาบลกุดธาตุอาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสัมภาษณ์วิจัย
ความเชื่อในศาลปู่ตาและศาลน้าคาในครั้งนี้
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วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์หลักทิศ 6 จากพฤติกรรมของตัวละครเรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
เนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท ว่าด้วยความเป็นมาของปัญหา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักทิศ 6 บทวิเคราะห์หลักทิศทั้ง 6
ของเหตุการณ์จากตัวละครในวรรณกรรมสามก๊ก ผลการวิจัย หลักธรรมทิศ 6 ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อนามา
วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) สามารถเรียงลาดับหลักธรรมทิศ 6 จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง คือ เจ้านายกับลูกน้อง มีทั้งหมด 15 เหตุการณ์ อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้ายคือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหายมี
ทั้งหมด 13 เหตุการณ์ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้าคือ ทิศตะวันออก ได้แก่มารดาบิดา มีทั้ งหมด 5 เหตุการณ์ ปัจฉิมทิศ ทิศ
เบื้องหลังคือ ทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรภรรยา มีทั้งหมด 3 เหตุการณ์ ทักษิณทิศ ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย์ มี
ทั้งหมด 2 เหตุการณ์ อุปริมทิศ ทิศเบื้องบนคือ สมณพราหมณ์ มีทั้งหมด 1 เหตุการณ์ คุณธรรมทิศ 6 ด้านที่พบมากที่สุ ด คือ
ทิศเบื้องล่าง (เจ้านายกับลูกน้อง) และอันดับรองลงมาคือ ทิศเบื้องซ้าย (มิตรสหาย) แสดงให้เห็นว่า สามก๊กฉบับเจ้าพระยา
พระคลัง (หน) มุ่งสอนในด้านความสัมพันธ์ในระบบเจ้านาย ลูกน้องและการใช้ชีวิตระหว่างมิตรสหายมากที่สุดเนื่องมาจาก
สามก๊กเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง และเกี่ยวข้องกับการสู้รบ คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างมิตรสหาย ดังนั้นเหตุการณ์ของตัวละครในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แสดงถึงหลักธรรมทิศ 6
อันเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ : หลักทิศ 6 ตัวละคร สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
Abstract
This research aims to study An Analytical studies of Sixth Disa from behavior of character in Samkok
Chaopraya Phrakhlang (Hon) Versions. The content is divided into five chapters on the dealing
respectively with the significance of the problems, literature review, The Sixth Disa, An analysis on the
Disa 6 in Samkok (Chao Phrayaphrakhlang Hon Version), conclusions and suggestions. It can numberize
less to than now. Heta Thima Disa (The below side is act between master & liegeman) found 15 events.
Uttara Disa (The left side is act to friends) found 13 events. Puratthima Disa (The forward side is act for
father & mother) found 5 events. Patchima Disa (The back side is act between son and wife) found 3
events. Thaksina Disa (The right side is a teacher) found 2 events. Uparima Disa (The above side is a
monk) found 1 events. The most Sixth Disa is the below side and the left side. It shows to Samkok (Chao
Phrayaphrakhlang Hon Version is concentrate to a relationship with master system and a procees be act
to friends. Samkok is a rule literature is a master system and about war is friends. Then, Samkok (Chao
Phrayaphrakhlang Hon Version can show a Sixth disa is a relationships between person.
Keywords : sixth disa character Samkok Chaopraya Phrakhlang (Hon) versions
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บทนา
หนังสือสามก๊กไม่ใช่เป็นพงศาวดารสามัญ ชาวจีนเรียกว่า สามก๊กจี่ แปลว่าจดหมายเหตุเรื่องสามก๊ก เป็นหนังสือที่
ผู้เชี่ยวชาญของจีนเลือกเอามา เรื่องในพงศาวดารตอนหนึ่งมาแต่งขึ้น โดยที่แต่งขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นหนังสือศึกษากลยุทธ์
การเมืองและการทาศึกสงคราม เป็นหนังสือที่แต่งดี จึงทาให้เป็นที่นิยมกันอย่างมาก ในประวัติของสามก๊ก นั้น อดีตเป็นนิทาน
เล่าต่อกันมา เมื่อถึงราชวงศ์ถัง (พ.ศ. 1161 – 1449) มีการเล่นงิ้วขึ้น จึงนาเอาเนื้อเรื่องสามก๊กไปแสดงด้วยต่อมาถึง
ราชวงศ์หงวน (พ.ศ. 1820 – 1910) การแต่งหนังสือมีความเฟื่องฟูขึ้น จนถึงสมัยราชวงศ์ไต้เหม็ง (พ.ศ. 1911 – 2186)
มีนักปราชญ์ชาวจีนเมืองจิ๋วซื่อ ล่อกวนตง แต่งหนังสือสามก๊กขึ้น เขาเป็นคนที่ทะเยอทะยานทางการเมืองโดยมีความคิดที่จะ
ตั้งตัวเป็นเจ้า แต่ไม่ประสบผลสาเร็จจึงหันไปเอาดีทางการแต่งนิยาย ซึ่งล่อกวนตงแต่งหนังสือสามก๊กไว้ 120 ตอน ต่อมามี
นักปราชญ์ชาวจีนอีก 2 คน ชื่อ เม่าจงกัง คิดที่จะแต่งหนังสือสามก๊ก จึงแต่งคาอธิบายคากลางเพิ่มเข้าไป แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
กิมเสียถ่าง เป็นผู้ตรวจ กิมเสียถ่างมีความชอบเกี่ยวกับหนังสือสามก๊กจึงช่วยแก้ไขคาและความหมาย แล้วมอบให้เม่าจงกังไป
ตีพิมพ์ จากนั้นสามก๊กก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในจีนและต่างประเทศ (กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2554: 1)
สามก๊กฉบับภาษาไทยมีคาบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดฯ ให้
เจ้ า พระยาพระคลั ง (หน) แปล ทรงเป็ น ธุ ร ะในการที่ จ ะแต่ ง หนั ง สื อ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ บ้ า นเมื อ ง สามก๊ ก ฉบั บ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) มุ่งให้รายละเอียดด้านตาราพิชัยสงคราม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหนังสือที่ดี บารุงสติปัญญาผู้คน
ในบ้านเมือง เป็นจุดมุ่งหมายสาคัญ
สามก๊ ก เป็ น วรรณคดี เ รื่ อ งยาว ฉะนั้ น ต้ อ งมี ค ณะกรรมการแปลความหลายคนกรมพระยาด ารงราชานุ -ภาพ
ทรงสันนิษฐานว่าเพราะเจ้าพระยาพระคลังถึงแก่อสัญกรรมก่อน ผู้อื่นอานวยการแปล คนเรียบเรียงภาษาไทยและเกลา
สานวนก็เป็นคนละชุดกัน ความลักลั่นและคลาดเคลื่อนเหล่านั้นเหล่านั้นไม่ถึงกับทาให้เนื้อหาที่สาคัญและสาระของเรื่องเสียไป
แต่แสดงให้เห็นว่าการแปลเรื่องสามก๊กเป็นงานใหญ่ ใช้คนมาก จึงจะให้สมบูรณ์โดยไม่มีเป็นเรื่องที่ยากในการแปลและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับคนไทย เจ้าพระยาพระคลังเปลี่ยนรูปแบบการประพันธ์และการดาเนินเรื่องใหม่ ในเนื้อเรื่องมีการ
เติม ตัด เปลี่ยนแปลงเพือ่ ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย ซึ่งรูปแบบการประพันธ์ของภาษาจีน เป็นนิยายร้อยแก้วสลับกับร้อยกรอง
เนื้อเรื่องซ่อนเงื่อนแล้วคลี่คลาย มีลักษณะการเล่าย้อน เรื่องบางตอนไม่บอกรายละเอียดชัดให้ผู้อ่านตีความเอาเอง ส่วนฉบับ
ภาษาไทยเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบร้อยแก้วล้วน ส่วนที่เป็นร้ อยกรองถูกตัดออก ถ้าตัดไม่ได้จะอธิบายเรื่องที่อ้างถึงให้ชัดเจน
เพื่อให้คนไทยอ่านเข้าใจ ทาให้เรื่องที่เข้าใจยากถูกตัดออกหมด หากการแปลสามก๊ก ไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จาเป็น
และเหมาะสมแล้ว เรื่องนี้อาจไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร การแปลสามก๊กให้เหมาะสมกั บคนไทยอย่างกลมกลืน เรื่องนี้
ได้รับความนิยมอย่างสูงจึงเป็นความสาเร็จที่น่ายกย่องอย่างสูง (ถาวร สิกขโกศล, 2557: 186)
สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลังหน นอกจากจะมีคุณค่าทางด้านการแปลที่มีความสละสลวยเหมาะสมกับเนื้อหา
แปลได้ทั้ง “อรรถ” และ “รส”แล้วนอกจากนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่าในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ยังเต็มไปด้วยข้อคิด
และคติเตือนใจโดยเฉพาะด้านหลักธรรมทิศหกซึ่งเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่าด้วยการปฏิบัติต่อคนรอบข้างซึ่งเป็นหลัก
ที่ควรยึดถือและนามาปฏิบัติ ทั้งที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลรอบตัวเรานั้ นมีความสาคัญและควรที่จะปฏิบัติตัวด้วยความเคารพ
ความเชื่อถือ ความเกรงใจต่อบุคคลทั้งหกทิศได้ถูกต้อง โดยวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก มีเหตุการณ์ของตัวละครอยู่มากที่สื่อให้
เห็นถึงหลักธรรมทิศทั้ง 6
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมทิศทั้ง 6 ของเหตุการณ์จากตัวละครในวรรณกรรมเรื่องสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง
(หน)
วิธีดาเนินการวิจัย
1) ทบทวนวรรณกรรม สารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสามก๊ก, หลักทิศ 6
2) ขั้นรวบรวม ข้อมูลเหตุการณ์ของตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงหลักทิศ 6
3) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์หลักทิศ 6 ของเหตุการณ์แต่ละตัวละครต่อการนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4) ขั้นสรุปและนาเสนอผลการวิจัย
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดหลักทิศ 6 จากคากล่าวของพระพรหมคุณาภรณ์(พระพรหมคุณาภรณ์, 2551 : 191-196)
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ที่กล่าว ทิศ 6 หมายถึง บุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัว
1. ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ บิดามารดา เพราะเป็นผู้มี่อุปการระแก่เรามาก่อน
2. ทักษิณทิศ ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย์ เพราะเป็นทักขิไณยบุคคลควรแก่การบูชาคุณ
3. ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรภรรยา เพราะมีขึ้นภายหลังและคอยเป็นกาลังสนับสนุนอยู่
ข้างหลัง
4. อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้าย คือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรคภัยอันตราย และเป็ น
กาลังสนับสนุน ให้บรรลุความสาเร็จ
5. เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ เจ้านายกับลูกน้อง เพราะเป็นผู้ช่วยทาการงานต่างๆเป็นฐานกาลังให้
6. อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์เพราะเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมและเป็นผู้นาทางจิตใจ
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2551 : 191-196)
1. ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้ แก่ บิดามารดา ที่ปรากฏในวรรณกรรม ดังนี้
ตอน อ้องอุ้นใช้เตียวเสี้ยนทาอุบายนางงามเพื่อให้ลิโป้ผิดใจกับตั๋งโต๊ะ
ขณะนั้นบ้านเมืองของจีนได้มีปัญหาเกี่ยวกับการแย่งชิงแผ่นดิน และมีทหารชื่อตั๋งโต๊ะเข้ามาเป็นใหญ่คอยคุมอยู่
เบื้องหลังขององค์ฮ่องเต้ กดขี่ข่มเหงขุนนางและประชาชน จนขุนนางอาวุโสอ้องอุ้นทนไม่ได้จึงคิดหาแผนการที่จะกาจัดตั๋งโต๊ะ
จากนั้นอ้องอุ้นก็เห็นลูกสาวบุญธรรมชื่อเตียวเสี้ยนก็เลยคิดแผนการให้ตั่งโต๊ะกับลิโป้ทะเลาะกันเรื่ องผู้หญิงจึงไปขอร้องเพื่อให้
เตียวเสี้ยนช่วย เตียวเสี้ยนจึงตอบไปว่า บุญคุณของท่านที่มีต่อข้าที่เก็บมาเลี้ยงตอบแทนเท่าไรก็ไม่หมดถึงชีวิตข้าก็ให้“ได้และ”
เตียวเสี้ยนก็ทาสาเร็จ
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 1, 2554: 131)
จากเนื้อหาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเตียวเสี้ ยนปฏิบัติตนต่อบิดาบุญธรรมด้วยความเคารพและกตัญญูเป็นอย่างมาก
เพราะอ้องอุ้นถึงไม่ใช่บิดาที่แท้จริงของเตียวเสี้ยน แต่เตียวเสี้ยนรักและนับถืออ้องอุ้นมาก และอีกประการคือเตียวเสี้ยนไม่ได้
ทาเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบิดาบุญธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ส่งผลให้แผ่นดินมีความสงบสุขดังเดิมอีกด้วย
ตอน ชีซีกลับมาดูแลมารดา
ชีซีเป็นขุนนางและ ครอบครัวของชีซีก็อยู่ในกองทัพของโจโฉ แต่ชีซีได้ไปอยู่รับใช้เล่าปี่เพราะเล่าปี่มีคุณธรรมมาก
จากนั้นโจโฉจึงทาหนังสือปลอมที่ส่งจากมารดาของชีซีส่งมาแจ้งว่า “ขณะนี้มารดาถูกโจโฉจับตัวให้รีบกลับมา ถ้าไม่กลับมาโจ
โฉก็อาจจะฆ่าแม่ได้ ” ชีซีจึงร้องไห้แล้วบอกกับเล่าปี่ว่า ข้ายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณมารดาเลย ถ้าไม่กลับไปกลัวโจโฉจะฆ่า
มารดา ข้าขอกลับไปตอบแทนบุญคุณมารดาของข้าก่อน
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 702)
จากเนื้อหาข้างต้น สื่อให้เห็นว่าชีซีเป็นบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยการปฏิบัติตนในการนึกถึงบุญคุณของ
มารดา ถึงแม้จะเป็นกลลวงของโจโฉ แต่ชีซีก็เป็นห่วงมารดาของตนทาให้รู้ว่าบุญคุณของมารดาควรตอบแทน แลควรกลับไป
ดูแลมารดาของตนให้ดี
ตอน กวนเป๋งนับถือกวนอูเป็นบิดาบุญธรรม
หลังจากที่กวนอูได้ออกมาจากทัพโจโฉแล้ว ก็ได้ตามหาเล่าปี่จึงมาถึงเมืองกิจิ๋ว และได้พบกับเจ้าเมืองชื่อกวนเต๋ง ซึ่ง
กวนเต๋งมีบุตรชายชื่อกวนเป๋ง กวนเป๋งชื่นชอบกวนอูมาก เพราะที่กวนอูมีนิสัยที่ซื่อสัตย์มากและเฉียบขาดในเรื่องการทาศึก จึง
ทาให้กวนเป๋งขอเป็นลูกบุญธรรมของกวนอู และได้ติดตามกวนอูไปทุกที่ ไม่ว่าจะทาศึกสงครามที่ใด ก็ตามไปทาศึกด้วยตลอด
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 537)
จากเนื้อหาข้างต้น สื่อให้เห็นว่ากวนเป๋งได้นับถือกวนอูมาก จึงขอเป็นบุตรบุญธรรมของกวนอู และได้ปฏิบัติตัวให้สมกับเป็น
บุตรจริงๆ ทั้งยังตอบแทนบุญคุณด้วยการช่วยกวนอูทาศึกสงครามและได้ตดิ ตามคอยดูแลพ่อบุญธรรมอย่างกวนอูเสมือนเป็น
พ่อลูกกันจริงๆ
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2. ทักษิณทิศ ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้ ได้ แก่ ครูอาจารย์ ที่ปรากฏในวรรณกรรม ดังนี้
ตอน เล่าปี่ไปเยือนกระท่อมของขงเบ้ง
เล่าปี่ได้เดินทางหาที่ปรึกษามาเพื่อชี้แนะในเรื่องทาศึก ก็ไปเจอสุมาเต็กโชและชีซีได้แนะนาเล่าปี่เพื่อไปพบจูกัดเหลี
ยงหรือขงเบ้ง ซึ่งเล่าปี่ได้ไปหาขงเบ้งที่บ้านกระท่อมของขงเบ้งถึงสามครั้ง โดยลึกๆแล้วขงเบ้งต้องการที่จะลองใจเล่าปี่ จากนั้น
เล่าปี่ก็มาหาขงเบ้งเป็นครั้งที่สาม ก็พบขงเบ้งนอนอยู่ในบ้าน และเล่าปี่กับขงเบ้งก็ได้สนทนากัน ขงเบ้งได้ลองใจถามถึงความมี
คุณธรรมและอุดมการณ์ที่จะฟื้นฟูแผ่นดิน ด้วยขงเบ้งเป็นคนที่เก่งมีความรู้มาก เกี่ยวกับการทาศึกในตาราพิชัยสงคราม กลการ
ทาศึกสงคราม และดินฟ้าอากาศ สภาพภูมิประเทศ หรือแม้กระทั่งการอ่านจิตใจของผู้คน พอสนทนากันจบ เล่าปี่เห็นว่าขงเบ้ง
เป็นคนที่มีความรู้และเก่งมากจริงๆ เล่าปี่ก็ได้นับถือขงเบ้งว่าเป็นเหมือนอาจารย์
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 720)
จากเนื้อหาข้างต้น สื่อให้เห็นว่าขงเบ้งเป็นผู้ที่มีความรู้มาก เกี่ยวกับการทาศึกสงความทั้งในตาราและในสถานการณ์
จริง หรือสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ และยังมีหลักจิตวิทยาในการอ่านใจคนได้ แต่ขงเบ้งกลับมีความถ่อมตัวไม่โอ้อวดใน
ความรู้ ซึ่งเล่าปี่เป็นถึงกับเชื่อถือในความรู้ของขงเบ้งถึงแม้เล่าปี่จะมีเชื้อสายของราชวงศ์ของจีนยังต้องคานับและนับถือขงเบ้ง
เป็นอาจารย์
ตอน หงออายผู้คุมในคุกได้สานต่อความรู้ของหมอฮัวโต๋
หลังจากหมอฮัวโต๋ได้ไปรักษาอาการปวดหัวของโจโฉ โดยต้องผ่าตัด โจโฉจึงเกิดความกลัวและบอกว่าหมอคนนี่จะมา
สังหารตัวข้า จึงสั่งให้ทหารนาหมอฮัวโต๋ไปขังคุก ขณะที่หมอฮัวโต๋ได้อยู่ในคุกก็มีค นคุมคือหงออาย ซึ่งเป็นคนที่รู้ว่าหมอฮัวโต๋
เป็นคนดีจึงนาข้าวและน้ามาให้หมอฮัวโต๋โดยตลอด และคอยดูแลหมอฮัวโต๋เป็นอย่างดี หมอฮัวโต๋ก็บอกว่าข้าไม่มีสิ่งใดตอบ
แทน จึงบอกให้หงออายไปบ้านของตน และให้ตาราหมอเป็นสิ่งตอบแทน หงออายก็สัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาตารา และจะเป็น
หมอที่ดีตามหมอฮัวโต๋ โดยหงออายนับถือหมอฮัวโต๋เป็นอาจารย์ แล้วหมอฮัวโต๋ก็ตรอมใจตายในคุก
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 3, 2554: 1411)
จากเนื้อหาข้างต้น หงออายเป็นผู้คุมในคุกรู้ว่าหมอฮัวโต๋เป็นคนดี จึงคอยดูแล หาข้าวหาน้าให้ตลอด และนับถือหมอ
ฮัวโต๋เป็นอาจารย์ที่ควรนับถือ จนทาให้หมอฮัวโต๋มอบตาราการรักษาโรคทั้งหมดให้กับหงออาย และก็ตรอมใจตามเนื่องจาก
ถูกโจโฉจับขังคุกทาอะไรไม่ได้
3. ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ สามีและภรรยา ทีป่ รากฏในวรรณกรรม ดังนี้
ตอน นางบิฮูหยินกระโดดบ่อน้าตายเพื่อให้เล่าปี่ได้สาเร็จในเป้าหมายที่จะเป็นใหญ่
โจโฉได้ไล่ตีทัพของเล่าปี่ทาให้ทัพและประชาชนของเล่าปี่แตกไปคนละทิศคนละทาง เล่าปี่ เตียวหุยและชาวบ้าน
บางส่วนได้หรือรอด แต่ยังเหลือนางบิฮูหยิน นางกาฮูหยินซึ่งเป็นภรรยาของเล่าปี่ และอาเต๊าบุตรของเล่าปี่ที่ยังติดอยู่ข้างในทัพ
ของโจโฉ จูล่งทหารเอกของเล่าปี่ได้ฝ่าทัพทหารเพื่อตามหาทั้งภรรยาและบุตรของเล่าปี่ ในตอนแรกพบแต่นางกาฮูหยิน จึง
นามาส่งอย่างปลอดภัย และออกตามหานางบิฮูหยินและอาเต๊าจนพบแต่นางบิฮูหยินถูกธนูยิงที่ขา ทาให้ฝ่าทหารออกไปได้ยาก
โดยนางคิดที่จะสละชีวิต เพื่อที่จะให้บุตรรอดชีวิต และจะได้ให้บุตรได้สืบสานช่วยเล่าปี่ได้สาเร็จในเป้าหมายที่จะเป็นใหญ่ จึง
ให้จูล่งนาอาเต๊าฝ่าทหารกลับไป แล้วนางก็ได้กระโดดบ่อน้าฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้ทหารของโจโฉจับนางไปต่อรองกับเล่าปี่ได้
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 787)
จากเนื้อหาข้างต้น บิฮูหยินถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละมาก เพราะยอมสละชีวิตในการกระโดดบ่อน้าตาย เพื่อให้บุตรของ
ตนนั้นรอดและไม่ตายกันหมดในการฝ่าทหารทัพของโจโฉออกไป ซึ่งนางได้บอกกับจูล่งว่าให้บุตรของตนรอดเพื่อจะได้ช่วยเล่า
ปี่ทาการเป็นใหญ่และฟื้นฟูราชวงศ์ของตนได้สาเร็จในอนาคต
ตอน จิวยี่โกรธและตัดสินใจออกรบเพราะโจโฉต้องการภรรยาของเจ้านายและภรรยาตน
ขณะที่เหตุการณ์ที่โจโฉจะมายึดเมืองกังตั๋งของซุนกวน มีขุนนางทั้งบอกให้ยอมแพ้และบอกให้รบ ซุนกวนจึงตามจิวยี่
ทหารเอกมาปรึกษา หลังจากจิวยี่เอกก็ยังลังเลว่าจะยอมแพ้หรือจะสู้ดี ขงเบ้งกับโลซกก็เข้ามาพูดเพื่อจะให้จิวยี่ตัดสินใจออก
รบ ขงเบ้งจึงบอกกับจิวยี่ว่าถ้าไม่อยากออกรบก็ได้ เรามีวิธีที่จะไม่ทาให้เสียอะไรเลย เพียงแต่ส่งผู้หญิงสองคนพายเรือไปหาโจ
โฉทุกอย่างก็จะยุติเลย จิวยี่จึงถามว่าผู้หญิงที่จะส่งไปให้โจโฉเป็นใคร ขงเบ้งตอบว่าแม่นางไต้เกี้ยวกับแม่นางเสียวเกี้ยว
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เพราะโจโฉอยากได้สองนางไว้เคียงคู่ จิวยี่จึงโกรธและบอกว่า แม่นางไต้เกี้ยวเป็นภรรยาของซุนเซ็กเจ้านายเรา ส่วนแม่นาง
เสียวเกี้ยวก็เป็นภรรยาของเราเอง ขงเบ้งจึงตกใจและขอโทษจิวยี่ จิวยี่โกรธมากที่มาดูถูกภรรยาเจ้านายและภรรยาของตนจึง
อยากจะฆ่าโจโฉและตัดสินใจแจ้งซุนกวนว่าจะออกรบ
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 827)
จากเนื้อหาข้างต้น ขงเบ้งถือว่ามีไหวพริบที่ดีที่จะพูดให้จิวยี่ออกรบโดย บอกกับจิวยี่ว่าโจโฉต้องการภรรยาเจ้านาย
และภรรยาของจิวยี่ไปเคียงคู่ ด้วยความรักของจึงยี่ที่มีต่อเจ้านายและภรรยาของตน ดังนั้นจิวยี่จึงตัดสินใจออกรบเพื่อจะฆ่าโจ
โฉให้ได้
ตอน ซุนฮูหยินน้องของซุนกวนหนีตามข้ามแดนไปกับเล่าปี่
เนื่องจากจิวยี่คิดแผนให้ซุนกวนเพื่อขอพื้นที่เมืองเกงจิ๋วคืนจากเล่าปี่ โดยให้ซุนกวนยกซุนฮูหยินให้เล่าปี่ ซึ่งซุนฮูหยิน
นั้นเป็นน้องสาวของซุนกวน แต่ขงเบ้งก็คิดแผนตลบหลังอีกครั้ง คือให้แต่งงานกันจริงๆและในที่สุดทั้งซุนฮูหยินและเล่าปี่ก็ได้
รักกันจริงๆ ขณะนั้นเล่าปี่ได้อยู่ในเมืองของซุนกวนจึงกลัวอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะเล่าปี่กับซุนกวนต่างก็ทาศึกกันอยู่
เล่าปี่จึงวางแผนกลับเมืองของตนและพานางซุนฮูหยินไปด้วย ซุนกวนรู้ข่าวว่าเล่าปี่และซุนฮูหยินหนีกลับเมืองจึงพาทหารตาม
ไป พอนางซุนฮูหยินเห็นว่าทหารจะตามทันจึงออกมาปกป้องเล่าปี่จากทหาร และให้ตนกับเล่าปี่กลับไปยังเมืองของเล่าปี่เพราะ
ทั้งสองได้แต่งงานกันแล้วและรักกันมาก
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 989)
จากเนื้อหาข้างต้น ในตอนแรกจิวยี่และซุนกวนวางแผนยกน้องสาวให้เล่าปี่เพื่อที่จะให้เล่าปี่มอบเมืองกังตั๋งให้ เฉยๆ
แต่ขงเบ้งคิดแผนตลบหลัง ทาให้เล่าปี่กับนางซุนฮูหยินแต่งงานกันจริงๆ และซุนกวนไม่คิดว่าน้องของตนจะรักเล่าปี่ขนาดที่
ยอมแลกชีวิตของตนให้กับเล่าปี่ได้ ทาให้ซุนฮูหยินไปใช้ชีวิตกับเล่าปี่
4. อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้าย คือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย ที่ปรากฏในวรรณกรรม ดังนี้
ตอน เล่าปี่ กวนอู และเตียวหุย ร่วมสาบานเป็นพี่น้อง ณ สวนดอกท้อ
เนื่องจากขณะนั้นบ้านเมืองของประเทศจีนเกิดความวุ่นวายทางราชสานัก ทางราชสานักจึงมีหนังสือรับทหารอาสา
เพื่อปราบโจร เล่าปี่เป็นผู้ที่มีเชื้อพระราชวงศ์ของจีนแต่ถูกปลดออกจากตาแหน่ง และมีความคิดที่จะตั้งตนเป็นใหญ่เพื่อฟื้นฟู
ราชวงศ์ของตน กวนอู เป็นผู้ที่ห้าวหาญ สุขุม เด็ดเดี่ยว เก่งในการรบมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สูงมาก เตียวหุย เป็นผู้ที่ไม่ยอม
แพ้ใคร พูดจาโผงผางตรงไปตรงมา เก่งในการสู้รบ แต่ข้อเสียคือชอบดื่มสุราแล้วพาล ทั้งสามคนก็ได้มาพบกับและได้สนทนา
เรื่องบ้านเมืองกัน เล่าปี่จึงบอกความคิดที่จะฟื้นฟูราชวงศ์ของตนและทาเพื่อบ้านเมืองในการปราบโจร ทั้งกวนอูและเตียวหุย
ต่างก็มีความคิดเดียวกัน แล้วทั้งสามคนก็ได้ทาพิธีสาบานเป็นพี่น้องร่วมกัน ณ สวนดอกท้อ ว่า “แม้เราไม่ได้เกิดพร้อมกัน แต่
เราก็จะตายวันเดือนเดียวกัน”
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 1, 2554: 8)
จากเนื้ อ หาข้ า งต้ น สื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความรั ก ความผู ก พั น กั น ที่ มี ค วามซื้ อ สั ต ย์ แ ละจริ ง ใจต่ อ กั น โดยมี ค วามคิ ด
จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ทาให้ประเทศสงบสุขและฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น ด้วยการทาพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ คือการสาบานเป็นพี่น้องกันไม่
คิดทรยศหรือหักหลังกัน และด้วยความคิดของเล่าปี่ที่ว่าปกครองด้วยความเป็นธรรม บ้านเมืองจะได้สงบสุข
ตอน งาเต๊กอาสาอุยกายส่งหนังปลอมให้โจโฉเพื่อให้แผนสาเร็จ
ด้วยแผนการของอุยกายที่ยอมเจ็บปวดร่างกาย โดยแกล้งทะเลาะกับแม่ทัพจิวยี่และถูกลงโทษด้วยการโดนทุบด้วยไม้
เพื่อตบตาทหารที่มาสืบข่าวของโจโฉ หลังจากอุยกายถูกลงโทษสาหัส งาเต๊กซึ่งเป็นเพื่อนทหารของอุยกายอาสาที่จะเป็นผู้ไป
ส่งหนังสือปลอมให้กับโจโฉ เป็นการเสี่ยงต่อชีวิตมาก แต่ด้วยงาเต๊กมีไหวพริบที่ดีจึงทาให้แผนที่อุยกายแสร้งเข้าข้างฝ่ายโจโฉได้
สาเร็จ
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 869)
จากเนื้อหาข้างต้น จากที่งาเต๊กเป็นเพื่อนทหารของอุยกาย ในยามอุยกายต้องการความช่วยเหลือ แต่ไม่รู้จะไปขอ
ความช่วยเหลือจากใครและไว้ใจได้ งาเต๊กจึงอาสาที่จะส่งหนังสือไปให้โจโฉ ทั้งๆที่ รู้ว่าเสี่ยงต่อชีวิตมาก แต่ก็ยอมอาสา เพื่อ
เพื่อนและบ้านเมือง และงาเต๊กก็มีความคิดมีไหวพริบที่ดีมากในการพูดคุยหยั่งเชิงกันกับโจโฉ จึงทาให้แผนการสาเร็จในทาสุด
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ตอน ขงเบ้งไว้อาลัยศพจิวยี่
ขณะที่จิวยี่ได้เสียชีวิตเนื่องจากเป็นโรคประจาตัวแล้วขงเบ้งจะต้องการไปเคารพศพด้วยความนับถือว่าเป็นเพื่อนใน
การทาศึกผาแดงทาให้ขงเบ้งมีความสัมพันธ์กับจิวยี่แบบมิตรสหาย ขงเบ้งจึงได้แสดงความเสียใจด้วยการไปเคารพศพจิวยี่แต่
เหล่าขุนนางของจ๊กก๊กไม่เห็นด้วยเนื่องจากกลัวเกิดอันตรายกับขงเบ้งแต่ขงเบ้งยืนยันที่จะไปไม่มีใครสามารถห้ามได้พอไปถึงขง
เบ้งก็ได้แสดงความเสียใจร้องไห้ออกมาต่อหน้าศพของจิวยี่
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 1023)
จากเนื้อหาข้างต้น สื่อให้เห็นว่า มีความนับถือจิวยี่ว่าเป็นมิตรสหายถึงแม้จะเป็นศัตรูกันก็ตามแต่ก็เคยร่วมมือต้านโจ
โฉในศึกผาแดงทาให้ขงเบ้งและจิวยี่มีความนับถือแบบมิตรสหายที่ดีต่อกัน
5. เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ เจ้านายกับลูกน้อง ที่ปรากฏในวรรณกรรม ดังนี้
ตอน นายเสบียงอองเฮายอมสละชีวิตเพื่อให้โจโฉซื้อใจทหาร
จากที่โจโฉได้ทาศึกกับอ้วนสุดและอ้วนเสี้ยวเป็นเวลานาน เสบียงของทัพโจโฉก็เริ่มจะหมด จึงเรียกตัวนายเสบียงออง
เฮามาปรึกษา โจโฉก็บอกว่าก็แจกจ่ายอาหารให้ทหารในปริมาณที่ลดลง นายเสบียงอองเฮาจึงตอนไปว่า ทาอย่างนั้นไม่ได้
เพราะอาจทาให้ทหารไม่พอใจกองทัพจะเกิดความวุ่นวายได้ โจโฉจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะขออะไรสักอย่างได้หรือเปล่า ออง
เฮาจึงบอกว่าได้ เพื่อทาให้กองทัพรบชนะข้ายอมสละให้ทุกอย่าง โจโฉจึงบอกว่า ข้าขอชีวิตของเจ้าเพื่อผูกใจทหาร และทาให้
ทหารมีใจที่สู้ ขณะที่นายเสบียงอองเฮากาลังตกใจอยู่นั้น โจโฉก็ให้ทหารมาพาตัวอองเฮาไปประหาร และบอกกับทหารว่า ที่
เสบียงเหลือน้อยนั้งอองเฮาเป็นผู้ยักยอกเก็บไว้เอง จึงต้องประหาร หลังจากที่ประหารอองเฮาแล้วเหล่าทหารก็เชื่อว่าอองเฮา
ผิด และทาให้มีความฮึกเหิมขึ้นมา
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 1, 2554: 327)
จากเนื้อหาข้างต้น นายเสบียงอองเฮาได้มี ความภักดีต่อเจ้านายและกองทัพเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการแลกชีวิต
เพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายผิด ทาให้เหล่าทหารมีใจสู้และไม่อยากถูกประหารเหมือนตน ทาให้กองทัพได้ชัยชนะในที่สุด
ตอน ชีซีรับใช้เล่าปี่ด้วยใจจริง
ขณะที่เล่าปี่ได้เดินทางเพื่อที่จะหากุนซือเพื่อช่วยวางแผนในการทาศึกสงคราม และได้ไปพบกับชีซีซึ่งเป็นนักปราชญ์
ที่อยู่กับฝั่งทัพของโจโฉ แต่ชอบความคิดและนับถือการปฏิบัติตัวของเล่าปี่ จึงมาเป็นกุนซือเสนอแผนการทาศึกให้กับเล่าปี่ ใน
ศึกเล่าปี่สู้กับโจโฉ และทาให้เล่ าปี่ได้ชัยชนะกลับมา แต่เนื่องจากโจโฉรู้ว่าชีซีเป็นกุนซือให้กับเล่าปี่ โจโฉจึงทาแผนโดยทา
หนังสือปลอมบอกว่าให้กลับมาดูแลมารดา ถ้าไม่มาโจโฉอาจจะสังหารมารดา ด้วยความกตัญญูชีซีจึงต้องกลับ และได้ไปลาเล่า
ปี่ทั้งๆที่ไม่อยากจะกลับไปเพราะชีซีอยากรับใช้เล่าปี่มาก เล่าปี่ก็ไม่อยากให้ชีซีกลับไปและชีซีสัญญากับเล่าปี่ว่าจะไม่เสนอแผน
ใดๆให้โจโฉเลย และชีซียังเสนอตัวกุนซือที่เก่งกว่าตนให้เล่าปี่ไปตามหา เพื่อทาให้การฟื้นฟูราชวงศ์ของเล่าปี่ได้เป็นจริง
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 2, 2554: 703)
จากเนื้อหาข้างต้น ชีซีเป็นนักปราชญ์ที่มีความชอบในตัวของเล่าปี่ที่เป็นคนมีคุณธรรม จึงมารับใช้เป็นกุนซือ เสนอ
แผนการทาศึกสงครามให้กับเล่าปี่จนได้ชัยชนะมา แต่โจโฉทาแผนเพื่อเรียกตัวชีซีกลับไป จึงทาให้ทั้งชีซีและเล่าปี่ต่างก็เสียใจ
และชีซีอยากรับใช้เล่าปี่ จึงให้สัญญากับเล่าปี่ว่าจะไม่เสนอแผนให้ โจโฉตลอดไป สื่อให้เห็นว่าชีซีนับถือเล่าปี่เป็นเจ้านาย และ
ปฏิบัติตัวต่อเจ้านายด้วยความซื่อตรง
ตอน พระเจ้าเหี้ยนเต้เลื่อนตาแหน่งให้เล่าปี่เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ฝ่ายกรมวัง
ด้วยเล่าปี่ได้ศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองมีความดีความชอบอยู่มาก พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงให้เล่าปี่ เข้าเฝ้าเป็นครั้งแรก
พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงถามเล่าปี่ว่าเป็นบุตรของใคร เล่าปี่จึงบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเชื้อพระวงศ์ และบอกว่าบิดาคือใคร จึงรู้ว่าเล่าปี่มี
ศักดิ์เป็นอาของพระเจ้าเหี้ยนเต้ พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงเลื่อนตาแหน่งให้เล่าปี่เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ฝ่ายกรมวัง เพราะเล่าปี่มีความดี
ความชอบในการทาสงครามปกป้องแผ่นดินมามาก
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 1, 2554: 379)
จากเนื้อหาข้างต้น เล่าปี่ทาความดีในการทาสงครามปกป้องแผ่นดินมาเป็นอันมาก พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงมองว่าสมควร
ที่จะเลื่อนตาแหน่งให้กับเล่าปี่ ซึ่งทาให้เล่าปี่มีกาลังใจในการปกป้องแผ่นดินและฟื้นฟูราชวงศ์ของตนให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
6. อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์ ที่ปรากฏในวรรณกรรม ดังนี้
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ตอน นักบวชเภาเจ๋งปฏิบัติตนต่อกวนอูด้วยความปรารถนาดี
กวนอูได้รับใช้ราชการกับโจโฉอยู่ระยะหนึ่งเพื่อดูแลรักษาพี่สะใภ้ ต่อมากวนอูได้รับข่าวว่าเล่าปี่ได้อยู่กับอ้วนเสี้ยว
กวนอูจึงตัดสินใจพาพี่สะใภ้ไปหาเล่าปี่และออกมาจากโจโฉ โดยโจโฉไม่ได้ให้หนังสือผ่านทางมาด้วย ระหว่างการเดินทางกวนอู
ก็ต้องผ่านเมืองต่างๆที่เป็นเมืองของโจโฉ จึงมีทหารรักษาเมืองไว้ กวนอูจึงต้องเผชิญกับทหารและได้สังหารทหารไปหลายเมือง
จนผ่านมาถึงเมืองกิสุยก๋วน ซึ่งมีแม่ทัพคือเบี๋ยนฮี จึงออกไปต้อนรับกวนอู และบอกให้กวนอูไปร่วมดื่มสุราที่วัดตีนก๊กชือ มี
นักบวชชื่อเภาเจ๋งอาศัยอยู่ นักบวชเภาเจ๋งเป็นคนบ้านเดียวกับกวนอู ขณะที่กวนอูและนักบวชเภาเจ๋งนั่งสนทนากันอยู่ เบี๋ยนฮี
ก็เข้าไปบอกกับกวนอูว่าเชิญท่านเข้ามากินเลี้ยงกับข้าในห้อง เพื่อที่จะลอบสังหารกวนอู นักบวชเภาเจ๋งก็ส่งสัญญาณให้กวนอู
ด้วยการขยิบตาและหันไปทางง้าวของกวนอู เพื่อให้กวนอูรู้ตัว จากนั้นกวนอูก็ไปหยิบง้าวมาสู้กับทหารของเบี๋ยนฮี จนชนะ
และได้ขอบคุณนักบวชเภาเจ๋งที่ช่วยกวนอูไว้
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 1, 2554: 513)
จากเนื้อหาข้างต้น สื่อให้เห็นถึงความปรารถนาดีของนักบวชที่มีต่อประชาชน คือ นักบวชเภาเจ๋งที่รู้ว่าเบี๋ยนฮีจะลอบ
สังหารกวนอู แต่ก็ส่งสัญญาณให้กวนอูรู้และไหวตัวทันทาให้กวนอูฆ่าทหารที่จะมาสังหารตน ทาให้กวนอูพาตนและพี่สะใภ้
กลับไปหาเล่าปี่ได้
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าเหตุการณ์จากตัวละครในวรรณกรรมสามก๊กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทิศ 6 ซึ่งแบ่งเป็นทิศต่างๆ
ดังนี้
1. ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า คือทิศตะวันออก ได้แก่ มารดาบิดา มีทั้งหมด 5 เหตุการณ์ ดังนี้
1.1 ตอน อ้องอุ้นใช้เตียวเสี้ยนทาอุบายนางงามเพื่อให้ลิโป้ผิดใจกับตั๋งโต๋ะ
1.2 ตอน ชีซีกลับมาดูแลมารดา
1.3 ตอน กวนเป๋งนับถือกวนอูเป็นบิดาบุญธรรม
1.4 ตอน พระเจ้าโจผีตั้งโจโฉซึ่งเป็นบิดาเป็นฮ่องเต้
1.5 ตอน ซุนฮูหยินกลับมาง่อก๊กเนื่องจากทราบข่าวว่ามารดาป่วยเพราะแผนซุนกวน
2. ทักษิณทิศ ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย์ มีทั้งหมด 2 เหตุการณ์ ดังนี้
2.1 ตอน เล่าปี่ไปเยือนกระท่อมของขงเบ้ง
2.2 ตอน หงออายผู้คุมในคุกได้สานต่อความรู้ของหมอฮัวโต๋
3. ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรภรรยา มีทั้งหมด 3 เหตุการณ์ ดังนี้
3.1 ตอน นางบิฮูหยินกระโดดบ่อน้าตายเพื่อให้เล่าปี่ได้สาเร็จในเป้าหมายที่จะเป็นใหญ่
3.2 ตอน จิวยี่โกรธและตัดสินใจออกรบเพราะโจโฉต้องการภรรยาของเจ้านายและภรรยาตน
3.3 ตอน ซุนฮูหยินน้องของซุนกวนหนีตามข้ามแดนไปกับเล่าปี่
4. อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้าย คือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย มีทั้งหมด 13 เหตุการณ์ ดังนี้
4.1 ตอน เล่าปี่ กวนอู และเตียวหุย ร่วมสาบานเป็นพี่น้อง ณ สวนดอกท้อ
4.2 ตอน งาเต๊กอาสาอุยกายส่งหนังปลอมให้โจโฉเพื่อให้แผนสาเร็จ
4.3 ตอน ขงเบ้งไว้อาลัยศพจิวยี่
4.4 ตอน เล่าปี่ดูแลเตียวสงเป็นอย่างดี
4.5 ตอน โลซกห้ามจิวยีเ่ พื่อไม่ให้ฆ่าขงเบ้ง
4.6 ตอน โจผีลงโทษโจสิดเพราะไม่มาเคารพศพบิดา
4.7 ตอน เตียวหุยเคารพแม่ทัพเงียมหงัน
4.8 ตอน กาเหลงช่วยชีวิตเล่งทอง
4.9 ตอน หมอฮัวโต๋รักษาพิษธนูอาบยาพิษให้กวนอู
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4.10 ตอน ฮองเสงหงันช่วยลกซุนออกมาจากกลหินลวง
4.11 ตอน ขงเบ้งปล่อยตัวแม่ทัพสุนา กับ ห้วยหลา
4.12 ตอน ผู้เฒ่าเบ้งเจียด แนะนาทางรอดให้กับขงเบ้ง
4.13 ตอน ขงเบ้งชนะใจเบ้งเฮ็ก
5. เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน มีทั้งหมด 15 เหตุการณ์ ดังนี้
5.1 ตอน นายเสบียงอองเฮายอมสละชีวิตเพื่อให้โจโฉซื้อใจทหาร
5.2 ตอน ชีซีรับใช้เล่าปี่ด้วยใจจริง
5.3 ตอน พระเจ้าเหี้ยนเต้เลื่อนตาแหน่งให้เล่าปี่เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ฝา่ ยกรมวัง
5.4 ตอน เล่ากี๋รับใช้เล่าปี่
5.5ตอน อุยกายเจ็บกาย
5.6 ตอน กวนอูปล่อยโจโฉ เพื่อตอบแทนบุญคุณเจ้านายเก่า
5.7 ตอน จิวฉองรับใช้กวนอู
5.8 ตอน เล่าปี่มอบม้าเต็กเลาให้บงั ทอง
5.9 ตอน ผู้เฒ่าฮองตงอาสาออกรบ
5.10 ตอน ฮองฮู จิวฉองและทหารยอมสละชีวิตเพื่อให้กวนอูรอดชีวิต
5.11 ตอน โจโฉบูชาศีรษะของกวนอูที่เสียชีวิตแล้ว
5.12 ตอน ขงเบ้งยกทัพกลับเมือง เพราะคาสั่งพระเจ้าเล่าเสี้ยน
5.13 ตอน ขงเบ้งสั่งเสียโดยยกตาราและมอบตาแหน่งให้เกียงอุยเป็นแม่ทัพ
5.14 ตอน เตงฮองรับใช้ซุนฮิวบุตรของซุนกวนอย่างภักดิ์ดีด้วยการปรามโจรกบฏซุนหลิม
5.15 ตอน จูกัดเจี๋ยมบุตรขงเบ้งอาสาออกรบเพื่อตอบแทนพระเจ้าเล่าเสี้ยน
6. อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์ มีทั้งหมด 1 เหตุการณ์ ดังนี้
6.1 ตอน นักบวชเภาเจ๋งปฏิบัติตนต่อกวนอูด้วยความปรารถนาดี
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยพบว่า หลักธรรมทิศ 6 ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อนามาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง
สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) โดยผลการศึกษาสามารถเรียงลาดับหลักธรรมทิศ 6 จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง
คือ เจ้านายกับลูกน้อง
มีทั้งหมด 15 เหตุการณ์
อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้าย
คือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย
มีทั้งหมด 13 เหตุการณ์
ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่มารดาบิดา มีทั้งหมด 5 เหตุการณ์
ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง
คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรภรรยา มีทั้งหมด 3 เหตุการณ์
ทักษิณทิศ ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย์
มีทั้งหมด 2 เหตุการณ์
อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน
คือ สมณพราหมณ์
มีทั้งหมด 1 เหตุการณ์
จากการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้คุณธรรมหลักทิศ 6 มาวิเคราะห์เราสามารถเห็นพฤติกรรมตัวละครแยกอยู่ใน
ทิศทั้ง 6 และเหตุการณ์ต่างๆที่ตัวละครสื่อถึงการปฏิบัติตนที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง จนสามารถทาให้รู้ว่าเหตุการณ์ ในแต่ละ
เหตุการณ์สื่อถึงอะไร กับใคร และนามาวิเคราะห์ ว่าเหตุการณ์ใด สามารถนามาปรับใช้ในปัจจุบันได้
จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็ นวรรณกรรมที่สื่อถึงการประพฤติตัวของ
บุคคลแต่ละบุคคลที่เป็นการทาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ มีความซื่อสัตย์ต่อบุคคลนั้นๆ จึงสามารถนาเหตุการณ์
ที่ตัวละครมาแบ่งออกเป็นทิศต่างๆในหลักของทิศ 6 สามารถนามาปรับใช้กับวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง
(หน) ได้ เช่น การประพฤติของตัวละครที่ปฏิบัติที่สื่อออกมาเป็น มุมมองต่างๆด้วยความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทาให้ผู้ศึกษา
เรื่องนี้และนาไปปฏิบัติตามได้
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้สามารถนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะวิเคราะห์หลักทิศ 6 ในวรรณกรรมเรื่องอื่นๆได้ที่นอกเหนือจาก
วรรณกรรมเรื่องสามก๊กและยังนาไปเป็นข้อมูลแบบอย่างกับงานวิจัยอื่นๆได้แล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อทั้ง
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คาสาคัญ : ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อินโฟกราฟิกส์ การเรียนรู้โดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐาน
Abstract
This study aims to determine effectiveness of infographic task-based teaching method for
promoting 21st-century skills with 50 students in the Faculty of Business Administration and Liberal Arts,
RMUTL who enrolled in Contrastive Analysis of English and Thai subject in the 1st semester of academic
year 2016. Students’ self-assessment of their level of 21st-century skills was done both before and after
implementing infographics task-based teaching method. Results of the study showed that, after learning
through infographics task-based teaching method, the after-learning level of 21st-century skills was
significantly higher than the before-learning level (p = 0.01) with significant correlation between both
assessments (p = 0.01). Thus, it could be concluded that this teaching model could be used as a good
practice for effective task-based teaching method.
keywords : 21st-century skills, infographics, task-based learning
บทนา
พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดาเนินชีวิตและการทางานของผู้คนยุค
ปัจจุบัน องค์กร The Partnership for 21st Century Skills (P21, 2006) ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นความจาเป็นที่
ประชาชนจะต้องมีทักษะที่ยังประโยชน์ได้ เกินกว่าทักษะที่สอนกันในโรงเรียนทุกวันนี้ ทางองค์กรจึงได้กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับระบบการศึกษาในศตวรรษใหม่ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ทางาน
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แก้ปัญหา สื่อสาร และร่วมมือทางานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิ ต โดยมี 4 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบแรกคือวิชา
แกน (core subject) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ภาษาอั ง กฤษ การอ่ า น ศิ ล ปะการใช้ ภ าษา คณิ ตศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ หน้าที่พลเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ องค์ประกอบที่สองคือ
เนื้ อหาสาหรับ ศตวรรษที่ 21 ที่ มี ความสาคัญ ต่อความสาเร็จในที่ ทางานและชุม ชน แต่ ไม่ได้เน้ นในโรงเรีย นทุ กวันนี้ เช่ น
จิตสานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง และ
ความตระหนักในสุขภาพและสวัสดิภาพ องค์ประกอบที่สามคือ ทักษะที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ทักษะ
สาคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้และการคิด (learning and thinking skills) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รู้จัก
ใช้สิ่งที่เรียนมาอย่างสร้างสรรค์และประสิ ทธิผล อัน ประกอบด้วย การคิดเชิงวิพ ากษ์ และการแก้ ปัญ หา การสื่อสาร การ
สร้างสรรค์และการผลิตนวัตกรรม การทางานร่วมกัน และการเรียนรู้ตามบริบท ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
(ICT literacy) เน้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ให้เป็น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ผู้เรียนจะได้รู้จักวิธีเรียนรู้ การคิด
เชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การใช้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร การผลิตนวัตกรรม และการร่วมมือทางาน ทักษะกลุ่มสุดท้ายคือ
ทั ก ษะชี วิ ต และการท างาน (life and work skills) อั น ได้ แ ก่ ความเป็ น ผู้ น า ความมี จ ริ ย ธรรม การรู้ จั ก รั บ ผิ ด ชอบ
ความสามารถในการปรับ ตั ว การรู้จัก เพิ่ มพู น ประสิท ธิผ ลของตนเอง ความรับผิ ดชอบต่ อตนเอง ทั ก ษะในการเข้าถึงคน
ความสามารถในการชี้นาตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม และองค์ประกอบที่สี่คือระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษ
ที่ 21 ประกอบด้วย มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการสอนของศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทาง
วิชาชีพของศตวรรษที่ 21 และ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21
สาหรับในประเทศไทย นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2555) ให้ความเห็นว่า ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคน
ต้องเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิต และเป็นทักษะที่ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องเรียนรู้ ก็คือ ทักษะ 3R x 7C ซึ่ง 3R ได้แก่
Reading (อ่ า นออก) (W)Riting (เขี ย นได้ ) และ (A)Rithmetics (คิ ด เลขเป็ น ) ส่ ว น 7C ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking & problem solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creativity & innovation) ทั ก ษะด้ า นความเข้ าใจต่ างวั ฒ นธรรม ต่ างกระบวนทั ศ น์ (Cross-cultural understanding)
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็ นที ม และภาวะผู้ นา (Collaboration, teamwork & leadership) ทักษะด้านการ
สื่ อ สาร สารสนเทศ และรู้ เท่ า ทั น สื่ อ (Communications, information & media literacy) ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Computing & ICT literacy) และทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะการเรีย นรู้ (Career &
learning skills) ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่องค์กร P21 ได้กาหนดไว้ว่ามีความสาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21
การจะพัฒ นาผู้เรียนให้เกิดทั กษะที่ จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 สามารถกระทาได้หลายวิธี ซึ่งวิธีการหนึ่งก็คือ การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning: TBL) ซึ่งเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ได้ใช้การคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานจนบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และปรากฏชิ้นงานหรือผลงานให้เห็น
ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ (จิราพร ประพัศรานนท์ และคณะ, 2557) การจัดการเรียนรู้โดยเน้นงาน
ปฏิบัติ (TBL) นี้มีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้โดยเน้นงานปฏิบัติ (TBL) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึก
คิ ด ฝึ ก แก้ ไขปั ญ หา เกิ ด ความสนุ ก สนาน และแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน สร้ างความมั่ น ใจในการ เรีย นรู้ สร้ า งความมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนเอง และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (Littlewood, 1981, pp. 17-18; Taylor,
1983, pp. 69-83; Brumfit, 1984, p. 65; Willis, 1996, p.137) ส่งเสริมให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา ซึ่งระบุให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ ด้าน
ปัญญา และด้านการสื่อสาร โดยสนับสนุนให้ปรับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น แทนที่จะใช้วิธีการบรรยายเพียงวิธีเดียว
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สาหรับงานอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เป็นการนาข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของ
กราฟิกส์ที่ออกแบบให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันรวดเร็วและชัดเจน เป็นสื่อหรือเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากในสมัยปัจจุบัน วรากรณ์
สามโกเศศ (2556) กล่าวว่า อินโฟกราฟิกส์ช่วยในการเรียนรู้ โดยทาให้เกิดความเข้าใจดีขึ้น ในเรื่องของแนวคิดและข้อมูล
ข่าวสาร เพิ่มสมรรถนะในการคิดและพัฒนาแนวคิด และทาให้จาได้ง่ายขึ้น คงอยู่ได้นาน และสามารถนากลับมาใช้ได้สะดวก
เพราะเป็นการเรียนรูผ้ ่านการมองเห็น (visual learning) และยังเป็นการเสริมสร้างความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนด้วย
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001) ทั้งในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
นอกจากนั้น จากการวิจัยยังพบว่าอินโฟกราฟิกส์ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ความเข้าใจและการจดจาได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสร้าง
ความพึงพอใจในการเรียนรูผ้ ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความชัดเจนและความเข้าใจ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
ต้องการอีกด้วย (พัชรา วาณิชวศิน, 2558)
ดังนั้น จึงควรที่จะมีการศึกษาเกีย่ วกับการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษาทัง้ ไทยและอังกฤษ และการสื่อสาร โดยใช้อินโฟกราฟิกส์เป็นเครื่องมือในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐาน เพื่อดูประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว โดยประเมินจากพัฒนาการใน
ระดับทักษะศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการศึกษากับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลป
ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จานวนรวม 50 คน ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย 2 ชนิด คือ (1) แบบประเมินตนเองแบบ 5 ระดับเกี่ยวกับระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งปรับปรุงมาจากกรอบ
แนวคิดขององค์กร P21 (2006) และ (2) แผนการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ (TBL) ในบทที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบ
คาในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ของรายวิชาการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทยซึ่งสอนโดยผู้วิจัย
วิธีการดาเนินการศึกษา ประกอบด้วย 9 ขั้นตอนหลักดังนี้
1. จัดทาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย ซึ่งได้ผลประเมินในระดับดี
3. ประเมินระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากกลุ่มผู้เรียน (ก่อนเรียน)
4. นาผลจากแบบประเมิน มาประมวลผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ดาเนินการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ (TBL) ในบทที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระบบคาในภาษาอังกฤษและภาษาไทย
6. ประเมินระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนซ้า (หลังเรียน)
7. นาผลจากแบบประเมิน มาประมวลผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
8. คานวณค่าประสิทธิผลการเรียนรูโ้ ดยใช้การทดสอบค่า t กรณีกลุม่ ตัวอย่างสัมพันธ์กัน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว แต่เก็บข้อมูล 2 ครั้ง คือ ก่อนเรียน และหลังเรียน พร้อมคานวณค่าสหสัมพันธ์ (r)
9. สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับ ระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ก่อนการเรียนรู้ เปรียบเทียบกับหลังการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์ เรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบคาในภาษาอังกฤษและภาษาไทย มี
รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและระดับความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วย
วิธกี ารเน้นงานปฏิบัตอิ ินโฟกราฟิกส์
ที่
รายการ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ทักษะการเรียนรู้และการคิด
1
การคิดเชิงวิพากษ์
2
การแก้ปัญหา
3
การสื่อสาร
4
การสร้างสรรค์และการผลิตนวัตกรรม
5
การทางานร่วมกัน
6
การเรียนรู้ตามบริบท
รวมด้านทักษะการเรียนรู้และการคิด
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และการสือ่ สาร
7
การใช้ข้อมูลข่าวสาร
8
การสื่อสาร
9
การผลิตนวัตกรรม
10
การร่วมมือทางาน
รวมด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และการสื่อสาร

ทักษะชีวิตและการทางาน
11
ความเป็นผู้นา
12
ความมีจริยธรรม
13
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
14
ความสามารถในการปรับตัว
15
การรู้จักเพิม่ พูนประสิทธิผลของตนเอง
16
การเข้าถึงคน
17
ความสามารถในการชี้นาตนเอง
18
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมด้านทักษะชีวิตและการทางาน
รวมทักษะ 3 ด้าน

X

ระดับความเข้าใจ

X

ระดับความเข้าใจ

1.38
1.50
2.68
1.14
2.16
1.28
1.69

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
ปานกลาง
น้อยที่สุด
น้อย
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

3.12
3.78
4.66
2.32
4.08
2.50
3.41

ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
น้อย
มาก
น้อย
มาก

2.82
2.46
1.08
2.54
2.23

ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง

4.20
4.52
1.80
4.54
3.77

มากที่สุด
มากที่สุด
น้อย
มากที่สุด
มาก

1.84
2.74
2.54
2.34
1.74
1.92
1.42
2.62
2.15
2.01

น้อย
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อยที่สุด
น้อย
น้อยที่สุด
ปานกลาง
น้อย
น้อย

3.94
4.80
4.66
4.40
4.18
4.22
4.18
4.68
4.38
3.92

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับ ระดับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ก่อนการเรียนรู้ เปรียบเทียบกับหลังการเรียนรู้ด้วยวิธีการเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์ เรื่อง การวิเคราะห์
เปรียบเทียบระบบคาในภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้ว ผลประเมินหลังเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าผลประเมินก่อน
เรียน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากผลประเมินก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยวิธีการเน้นงานปฏิบตั ิอินโฟกราฟิกส์
N
Min.
Max.
SD
X
ผลประเมินก่อนเรียน
50
1.08
2.82
2.01
0.195
ผลประเมินหลังเรียน
50
1.80
4.80
3.92
0.115
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ระดับต่าสุดของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการประเมินตนเองของผู้เรียนก่อนการ
เรียนรู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์มีค่าเท่ากับ 1.08 ส่วนระดับสูงสุดมีค่าเท่ากับ 1.80 ( X = 2.01) ส่วนระดับต่าสุด
ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการประเมินตนเองของผู้เรียนหลังการเรียนรู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์มีค่าเท่ากับ
2.82 ส่วนระดับสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.80 ( X = 3.92) ดังนั้นผลการประเมินจึงมีค่าความแตกต่างระหว่างก่อน-หลังการเรียนรู้
ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์เท่ากับ 1.91
เมื่อเปรียบเทียบผลประเมินก่อนการเรียนรู้กับหลังการเรียนรู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์ด้วยการวิเคราะห์
ค่า t-test พบว่า ผลประเมินหลังการเรียนรู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์ สูงกว่าผลประเมินก่อนการเรียนรู้ด้วยวิธีเน้น
งานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์อย่างมีนัยสาคัญ (t = 23.24) ที่ระดับ 0.01 นอกจากนั้น ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินทั้ง
สองครั้ง (r = .84) ยังมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001 ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ตามลาดับ
ตางรางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ t-Test (Paired Sampled Test)
Ave. mean
S.D.
Df
X
ก่อนเรียน
2.01
0.27
49.0
หลังเรียน
3.92
0.04
**นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Paired Samples Correlation)
N
Correlation
คู่ 1 ก่อน&หลัง
50
.84
**นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01

T
23.24

Sig
.00**

Sig.
.001**

ผลการศึกษาจากตารางที่ 1-4 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์
แล้ว ผู้เรียนมีระดับของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า โดยภาพรวม หลังจากการเรียนรู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์ ผู้เรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะในทักษะด้านการคิดเชิงวิจารณ์ การแก้ปัญหา การร่วมมือทางาน ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ความสามารถในการปรับตัว และการเข้าถึงคน สอดคล้องกับข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน ที่มีการ
สรุปไว้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกแก้ไขปัญหา เกิดความสนุกสนาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้าง
ความมั่น ใจในการเรีย นรู้ สร้างความมีสั มพั นธภาพที่ ดีต่อ กัน ระหว่างผู้เรีย นกับ ผู้เรียนเอง และระหว่ างผู้ สอนกับ ผู้เรีย น
(Littlewood, 1981, pp. 17-18; Taylor, 1983, pp. 69-83; Brumfit, 1984, p. 65; Willis, 1996) โดยส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น แทนที่จะใช้วิธีการบรรยายเพียงวิธีเดียว
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นอกจากนั้น การเลือกใช้งานปฏิบัติด้วยการสร้างอินโฟกราฟิกส์ ยังช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทักษะด้าน
การค้น คว้า การใช้ข้ อมู ลข่ าวสาร และการพยายามที่ จะสื่ อสารแนวคิด ออกมาในรูป ของภาพกราฟิ ก ส์ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
ที่วรากรณ์ สามโกเศศ (2556) และพัชรา วาณิชวศิน (2558) ได้สรุปไว้ว่า อินโฟกราฟิกส์ช่วยในเรื่องของแนวคิดและข้อมูล
ข่าวสาร เพิ่มสมรรถนะในการคิดและพัฒนาแนวคิด เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน รวมทั้งยังเสริมสร้างการ
เรียนรู้ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความชัดเจนและความเข้าใจ ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการอีกด้วย
ส่วนการพัฒนาของผู้เรียนในทักษะด้านการสร้างสรรค์และการผลิตนวัตกรรมนั้น จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาทีส่ ูงขึ้นไม่
มาก ซึ่งอาจเป็นเพราะสาเหตุสองประการ กล่าวคือ ประการแรกเนื้อหาของบทเรียนที่เลือกมาศึกษาค่อนข้างยากต่อความ
เข้าใจและการสร้างสรรค์ให้เป็นภาพที่ เข้าใจง่าย หากเลือกเนื้อหาบทเรียนที่ ง่ายกว่านี้ ผู้เรียนอาจพัฒ นาทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมได้มากขึ้น ประการที่สองคือ ระยะเวลาในการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างอินโฟกราฟิกส์ค่อนข้างสั้น
อาจทาให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีต่าพัฒนาผลงานได้น้อยกว่าผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีสูง หากทาการศึกษา
ครั้งต่อไป ควรให้เวลากับการทาความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้มากยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ กษาวิจัย เพื่ อ ประเมิน ประสิท ธิผ ลของรูป แบบการเรียนรู้ โดยใช้ งานปฏิบั ติ เป็น ฐาน (TBL) โดยใช้ งาน
ปฏิบัติการสร้างอินโฟกราฟิกส์เป็นเครื่องมือ ซึ่งได้ดาเนินการศึกษากับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จานวนรวม 50 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ จากผลการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ก่อน
และหลังการใช้รูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้งานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์เป็นฐาน พบว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่ศึกษามีประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ทั้ง 3 กลุ่มทักษะ โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การใช้ข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสาร การร่วมมือทางาน ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความสามารถในการปรับตัว และการเข้าถึงคน อันเป็น
ทักษะสาคัญซึ่งทั้งองค์กร P21 (2006) และนายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2555) ลงความเห็นว่าเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิต
และการทางานชองคนในยุคศตวรรษที่ 21 และเป็นทักษะที่ควรเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในผู้เรียน เพื่อให้เป็นที่ต้องการของโลก
การทางานในยุคศตวรรษที่ 21
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การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่อง ลูกอีสานของคาพูน บุญทวี
AN ANALYTICAL STUDIES OF SUFFICIENT ECONOMY IN LOOK E-SARN OF
KHAMPHOON BOONTHAWEE
จริยา คุ้มมา* ณัฐพล วงค์คงคา และ ภัครพล แสงเงิน
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บทคัดย่อ
วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่อง ลูกอีสานของคาพูน บุญทวีเนื้อหาแบ่งเป็น 6
บท ว่าด้วยความเป็นมาของปัญหา ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรม
เรื่อง ลูก อีสานของคาพูน บุญ ทวี สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ผลการวิจัย พบว่า ผลการศึก ษาพบว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงในวรรณกรรมเรื่องลูกอีสาน ที่เกี่ ยวกับความพอเพียง ความพอประมาน และการมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง สามารถเรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความพอประมาน พบจานวน 40 ตัวอย่าง ความพอประมาณพบจานวน 12 ตัวอย่าง มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง พบ
จานวน 8 ตัวอย่ าง แสดงให้ เห็น ว่าในวรรณกรรมเรื่องลูก อีสานนั้ น จะมี ตั วอย่างความพอประมาณเป็ นจานวนมาก เพราะความ
พอประมาณนั้นจะพบในจานวนมากแถบภาคอีสาน
คาสาคัญ : การศึกษาวิเคราะห์ เศรษฐกิจพอเพียง ลูกอีสาน
Abstract
This research aims to analysis study a sufficiency economy in Look E-Sarn of Khamphoon Boonthawee.
The content is divided into 6 chapters on the dealing respectively with the significance of the problems, literature
review, a sufficiency economy, an analysis of sufficiency economy in Look E-Sarn,
conclusions and suggestions. The result is a sufficiency economy in Look E-Sarn of Khamphoon Boonthawee is
concerned sufficient, moderate and immunity. Sufficient is 40 examples. A moderate is 12 examples. The
immunity is 8 examples. It is shows Look E-Sarn of Khamphoon Boonthawee is a lot of sufficiency because a
sufficient is a lot of found in Northern East of Thailand.
keywords : analytical, sufficient economy, Look E-sarn
บทนา
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงตรัสไว้ เป็นการชี้แนวทางการดารงอยู่และการปฏิบัติตัว
ในทางที่ควรจะเป็น บนพื้นฐานการมีชีวิตดังเดิมของสังคมไทย เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยการ
สร้างความมั่นคงให้กับตนเอง เพื่อที่จะชุมชนไทยจะได้มีความเข้มแข็งในการรับสภาพการเปลี่ย นแปลงต่างๆ ในโลกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบง่ายๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก เพื่อ
การสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องประกอบด้วย
1. ความพอประมาน หมายถึง ความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป โดยไม่เบีย ดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการ
บริโภคอยู่ในระดับพอประมาน
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
คานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆอย่างรอบคอบ

566

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ .ศ.2561

3. การมีภูมิคุ้มกั นที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
คานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกอดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล : นพ. สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ (2550)
“หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพพอเพียง 11 – 12 : นนทบุรี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดาเนินชีวิต ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพ ระราช
ดารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี พระ ราชดารัส
ชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30ปี ดังนั้นการนาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
หมายถึงการนาหลักคิดและกระบวนการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการคิดและการกระทาต่างๆ ในชีวิตประจาวันที่
ทากันอยู่เป็นประจารวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในโรงเรียน สถานศึกษา เช่น การรับประทานอาหาร การใช้จ่ายเงิน การศึกษาเล่า
เรียน การทางาน การเล่น การพักผ่อน ก็ตาม : ทิสนา แขมมณี (2558) “หนังสือ ถอดรหัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งสู่การสอน
กระบวนการคิด” 9-26 : กรุงเทพฯ
จังหวัดในภาคอีสานมีทั้งหมด 9 จังหวัดซึ่งมี ภูมิภาคส่วนที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70,226 กิโลเมตร นับเป็นภูมิภาคที่
ยิ่งใหญ่และมีความสาคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งการเครื่องแต่งกายในภาคอีสานเป็นผ้าทอมือทั้งจากฝ้ายและไหม ภาษาของชาว
ไทยอีสานจะคล้ายคลึงกับภาษาลาว ซื่อและสื่อเข้าใจได้ง่าย นับเป็นเอกลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของภาคอีสาน
ส่วนในเรื่องของรสชาติอาการจะเน้น เผ็ดจัด และมีครบแทบทุกรสอาหารที่ขึ้นชื่อคือ ส้มตาในเรื่องของการละเล่นในงาน
เทศกาลต่างๆจะนิยมการเซิ้งการฟ้อนในจังหวะรวดเร็วและสนุกสนาน เช่น เซิ้งบั้งไฟ หมอลาฟ้อนภูไท และมีดนตรีประกอบคือ ประพิณ
แคน ซอ โปงลาง และโหวด
ด้วยเหตุที่อีสานเป็นดินแดนค่อนข้างแห้งแล้งจึงมีผลกระทบต่อการทาเกษตรกรรมจึงได้มีการแก้เคล็ดด้วยการแห่นางแมวเพื่อ
ขอฝนเพื่อให้ตกต้องตามฤดูกาล : บุรีรัตน์ สามัตถิยะ (2542) “หนังสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 1-9 กรุงเทพฯ : 2542
ประวัติของคาพูน บุญทวี
คาพูน บุญทวี เดิมชื่อ คูน เกิดเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ.2471 ที่ ปัจจุบันเป็นตาบลทรายมูล อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
เป็นบุตรคนโตจากทั้งหมด 7 คนของนายสนิทและนางรุน บุญทวี
คาพูนเรียนหนังสือที่บ้านเกิดจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีโ่ รงเรียนปรีชาบัณฑิต จากนั้นจึงเริ่มทางานหลายอย่างในจังหวัดภาค
อีสานเป็นหัวหน้าคณะราวง ต่อมาเดินทางเข้ ากรุงเทพฯ เพื่อที่จะไปบรรจุเป็นครูที่ภาคใต้ สอนหนังสืออยู่ 11 ปี จึง ต่อมาแต่งงานกับ
นางประพิศ ณ พัทลุง เมื่อ .พ.ศ.2504 มีบุตร 6 คน เมื่อภรรยาคนแรกเสียชีวิต เขาจึงมีภรรยาใหม่ ชื่อ ลันนา เจริญสิทธิชัย ซึ่งภายหลัง
ได้เขียนนวนิยายเรื่อง "เจ๊กบ้านนอก" โดยใช้นามปากกาว่า กิมหลั่น และร่วมกันทาสานักพิมพ์โป๊ยเซียน เพื่อพิมพ์หนังสือของครอบครัว
คาพูน บุญทวี ได้รับการยกย่อง เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2544
คาพูนได้เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน รวมอายุได้ อายุ 75 ปี และได้รับพระราชทานเพลิงศพจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ซึ่งนวนิยายเรื่องแรกคือ มนุษย์ 100 คุก จากนั้น
เขาก็เขียนเรื่อยมาจึงกลายเป็นนักเขียนนวนิยาย เรื่องสั้นและสารคดี หนังสือที่ได้รับรางวัล อาทิเช่น ลูกอีสาน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท
นวนิยาย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจาปี พ .ศ.2519 และได้รับรางวัล ซีไรต์ เมื่อ พ .ศ.2522 เป็นผลงานที่ได้รับ
การสร้างเป็นภาพยนตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมปลาย ลูกอีสาน ได้รับการแปลภาษาต่างประเทศห ลาย
ภาษา เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และนายฮ้อยทมิฬ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวนิยายจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
ประจาปี พ .ศ.๒๕๒๐ หลังจากนั้นเขาจึงลาออกจากผู้คุมมาเขียนหนังสือเป็นอาชีพ คด้านศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม ศิลปินแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ จาก
https://th.wikipedia.org/wiki ( 31 มกราคม 2560)
เมื่อ 45 ปีก่อน ในภาคอีสานยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งทุกบ้านมีสภาพเหมือนกันหมดคือมียุ้งฉางใกล้บ้าน และคอกวัวควายใต้ถุน
บ้านรอบๆหมู่บ้านมีทุ่งนาและหนองน้าเลยหนองไปอีกหน่อยก็เป็นป่าโปรงซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “โคกอีแหลว” และยังมีบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งมีสมาชิกด้วยกัน 5 คน คือมีพ่อแม่ และลูกๆอีก3 คน คูนซึ่งเป็นพี่ชายคนโตและมีน้องสาวอยู่สองคนคือ บุญหลายกับยี่สุ่น

567

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ .ศ.2561

คืน หนึ่ งคูน ตื่ น เต้ น มากกว่าครั้งใดๆ เพราะพ่ อ บอกกั บ คูน ว่ าจะพาคู น ไปฝากตัว กลั บ หลวงพ่ อ เคนที่ วัด เพื่ อ ให้ คูน ได้ เรีย น
หนังสือ เมื่อเช้าวันต่อมาคูนเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้ากับจันดีและเมื่อเวลาแปดนาฬิกาเคารพธงชาติคูนจันดีและนักเรียนทุกคนก็มาร้อง
เพลงชาติว่า
“แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า สืบชาติไทยดึกดาบรรพ์โบราณลงมา ร่วม
รักษาเอกราชชนชาติไทย ฯลฯ” เพลงชาติไทยเดิม
วันนี้โรงเรียนหยุดพ่อปลุกคูนแต่เช้าบอกว่าจะพาไปจับปลาที่วังแยกน้าคูการจับปลานั้นทาให้คูนสนุกสนาน และในเย็นวันนั้น
จึงพ่อและคูนจึงได้ปลากลับมาทาอาหาร เช่น ปลาร้า ปลาแดดเดียวและในอาหารมื้อนี้แม่จะทาห่อหมกปลาดุก คือแม่เอาตะไคร้กับหัว
หอมแห้งลงตาในครกปนกับเกลือพอแตก แล้วหยิบปลาดุกใส่ลงไปเอาสากคลุกเคล้าจนหมด จึงเทออกใส่ใบตองชาดที่วางซ้อนกันอยู่สอง
ใบโรยดอกผักแมงลักแห้งๆลงไปอีกทีหนึ่งจึงห่อเอาไม้กลัด กลัดเป็นห่อๆใส่ในหวดนึ่งเหมือนนึ่งข้าว
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานมากกว่า 30 ปี ซึ่งเป็น
แนวคิดที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวทางการดารงอยู่ และการปฏิบัติของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกคือ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวเอง ที่มีต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน ซึ่งจะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวัง ในการนาวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันยังต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางด้า น
จิตใจของคนในชาติ ให้มีจิตสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี
สติ มีปัญญา และความรอบคอบ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาวิถีชีวิตของคนในภาคอีสาน ประเพณีวัฒนธรรม ภาษาต่างๆ และในวรรณกรรม ในเรื่องลูกอีสานที่ได้
นาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ของคนอีสานให้เกิดประโยชน์กับ
คนที่ได้ศึกษาในวรรณกรรมเรื่องนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมลูกอีสานของ คาพูน บุญทวี
ที่มีแนวคิดอยู่ 3 หลัก คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล และ มีภูมิคุ้มกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 ทบทวนวรรณกรรม สารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หนังสือวรรณกรรมเรื่อง ลูกอีสาน)
6.2 ขั้นรวบรวมข้อมล, เหตุการณ์ของตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
6.3 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์, วิถีชีวิตในลูกอีสานที่แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจพอเพียง
6 4.ขั้นสรุปและนาเสนอผลการวิจัย
1.ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต
และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ตอน แม่ทาหมกไข่จักจั่น
วันนั้นพ่อกลับมาถึงเรือนก็ค่ามากแล้ว พ่อได้ยอดกระโดนกับไข่จักจั่นมาสองอย่าง แต่ไข่จักจั่นพ่อหมกมาจนสุก แม่แก้หมก
ออกแล้วเทลงถ้วยดินใบเล็ก กลิ่นของมันอ่อนๆ กว่าไข่ต้ม แม่ล้วงข้าว เหนียวออกจากกระติบขึ้นมาเป็นก้อนๆ แล้วบี้ให้แบน หยิบไข่
จักจั่นโรยลงไป จึงบี้ข้าวเหนียวกับไข่จักจั่นให้เข้ากันจนเป็นสีเหลืองอ่อนๆ แล้วส่งให้ยี่สุ่น คูนทาเหมือ นแม่ พอได้ที่ก็กัดกินอย่างอร่อย
(คาพูน บุญทวี ๒๕๕๐: ๖๒ )
ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อความข้างต้น
ทาให้เห็นว่าคนภาคอีสานมีความพอเพียงโดยการหาของป่ามาทาอาหาร อยู่กินกันอย่างเรียบง่ายไม่หรูหรา
ตอน ย่าเลี้ยงตัวหม่อนเอาไว้ขายและกิน
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ตัวหม่อนและใบหม่อนนั้นคูนเคยเห็นย่าเลี้ยงมาครั้งหนึ่งแต่จาไม่ได้แต่ว่าย่าเคยเอาตัวดักแด้ที่ย่าสาวเส้นไหมออกแล้วให้คูน
กินรู้สึกหอมๆและอร่อยมากแม่ของคูนก็เคยบอกเหมือนกันว่าถ้าคูนโตขึ้นอีกสักสี่ห้าปีแม่จะเลี้ยงไหมแล้วทอผ้าไหมให้ตัดเป็นกางเกงนุ่ง
งามๆให้(คาพูน บุญทวี ๒๕๕๐: ๙๙)
ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อความข้างต้น
ทาให้เห็นว่าคนภาคอีสานนิยมนาตัวหม่อนและตัวไหมมาเลี้ยงเพื่อเอาใยของมันมาทอเป็นไหมไว้ใส่กันและตัวหม่อนตัวไหมยัง
สามารถนามาเป็นอาหารและจาหน่ายอีกด้วย
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ
ตอน พ่อของคูนไปหาอาหารหน้าแล้ง
ในวันหนึ่งคูนก็ได้ขอพ่อไปหาอาหารในหน้าแล้งชนิดต่างๆที่ออกไปหาจับกับพ่อมาได้ ทั้งดักนกขุ้ม เพื่อเอามาลาบ การ
ออกไปไล่จอนฟอน ออกไปจับจิ้งหรีด ไปหาปลา กินลาบบึ้ง เมื่อถึงเวลาฝนตกพ่อก็จะพาคูนออกไปหาจับอึ่งมาย่างกิน ซึ่งคูนนึกสนุกจึง
ขอพ่อแม่ไปอีกแต่พ่อก็ได้บอกว่าคูนยังเด็กอยู่ไปในป่าเดี๋ยวโดนงูเงี้ยวเขี้ยวขอกัดเอา
(คาพูน บุญทวี, 2550: 20-25)
ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อความข้างต้น
ทาให้รู้ว่าคนอีสานจะสอนให้ลูกรู้จักเข้าป่าหาอาหารตั้งแต่เล็กๆเพราะเป็นการฝึกการช่วยเหลือตนเองถึงแม้จะยากลาบาก
แค่ไหนแต่คูนก็มีความสุขและทาให้รู้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นรักและเป็นห่วงลูกมากแค่ไหน
ตอน พ่อพาคูนไปยิงนกเพื่อนาไปแลกหม้อแกงและข้าวไว้กินหน้าแล้ง
ในระหว่างการเดินทางกลับเกวียนก็ได้หัก จึงทาให้การเดินกลับอย่างทุลักทุเลเพราะมันทั้งมืดและฝนตกอีกต่างหาก แต่
ด้วยความที่มีคนไปเยอะจึงทาให้มีคนมาช่วยอยู่หลายคน ทาให้ก ารซ่อมเกวียนเป็นไปด้วยดีแต่ก็ต้องนอนพัก เพราะที่นั้นไม่สามารถ
เดินทางออกไปได้เพราะมืดค่าแล้วเมื่อถึงเวลาเช้ามืดพ่อก็ได้พาคูนออกไปยิงนกเพื่อที่จะนาไปแลกหม้อแกงและในระหว่างทางกลับแม่
ของคูนก็ได้ เอาปลาที่หาได้นั้นไปแลกกับข้าวสารเพื่อที่จะมีข้าวกินในหน้าแล้ง
(คาพูน บุญทวี, 2550: 255-256)
ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อความข้างต้น
คนอีสานมีความอดทน มีความสามัคคีและมีน้าใจที่จะช่วยเหลือกัน และยังได้สอนให้ลูกรู้จักทามาหากินช่วยเหลือตนเอง
ตั้งแต่เล็กๆ
ตอน แม่กับคูนไปขุดจิ้งหรีด
เมื่อขึ้นไปถึงโคกขี้เหล็ก แม่ก็ หักกิ่ งไม้เท่านิ้วชี้ย าวขนาดแขนเขี่ยคุ้ยตามฟุ้งไม้อย่างว่องไว ทาอย่างนี้ถ้ามีถ้ามีจิ้งหรีดมันจะแล่น
ออกมาแม่ว่าพลางทาให้คูนดู คูนจึงแยกไปทาเหมือนแม่ จิ้งหรีดตัวหนึ่งมีปีกสีดาวิ่งปร๋อออกมา คูนตะคุยมันได้แล้วหยิกหัวมันจนตาย
แม่มาเห็นเข้าพอดีบอกต่อไปว่าต่อไปอย่าไปหยิกให้มันตาย จะคั่วกินไม่แซ่บเหมือนตัวสดๆ คูนพยักหน้ารับ แล้วหย่อนลงในข้องของคูน
แม่บอกว่าแม่ได้สี่ตัวแล้ว เป็นจิ้งหรีดโทนตัวหนึ่ง คูนเปิดดูก็หยิบขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าจิ้งหรีดธรรมดา มันมีหนวดสีเหลืองสองเส้นสั้น
ริกๆด้วยความโมโหปีกของมันก็มีสีเหลืองปนทองสวยงามแม่บอกว่าจิ้งหรีดชนิดนี้ของบ้านเราเรียกว่า จินายโม้ ยังไม่โตเรียกว่า จิหล่อ
หรือ กิหล่อ (คาพูน บุญทวี2550 : 113)
ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อความข้างต้น
ทาให้เห็นว่าคนภาคอีสานมีความระมัดระวัง โดยจะเห็นได้ว่าแม่ของคูนนั้นหักกิ่งไม้และได้แหย่ลงไปในรูจิ้งหรีดเพราะว่า
อาจจะเป็นรูอย่างอื่นที่เป็นอันตรายต่อตัวเองได้ และเมื่อเป็นจิ้งหรีดแม่ก็ใช้มือล่วงไปในรู
3. ภูมิคุ้มกันในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
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ตอน คูนเข้าโรงเรียน
แม่ขึ้นไปบนเรือนแล้วหิ้วกระติบข้าวเหนียวกับปลาแดกลงมา แจกไข่ให้เด็กๆคนละลูก เด็กๆปั้นข้าวเหนียวจิ่มปลาแดกแล้ว
กัดไข่กินกันอย่างอร่อย เมื่อพ่อลงมาเห็นก็บอกว่าไข่ไก่หมกในทรายกินแซบกว่า จะได้เรียนหนังสือเก่งๆ คูนจึงถามพ่อว่า “จะให้กูเข้า
โรงเรียนหรือ”แม่เลยบอกว่าต่อไปอย่าพูดกูกับพ่อแม่และยี่สุ่นบุญหลายน้องอีก แม่เลยบอกกับพ่อว่าให้พ่อไปหาปลาแดกเพราะปลา
แดกที่มีอยู่ไม่ถึงดานาเสร็จ และอีกอย่างคูนก็จะเข้าโรงเรียนเพราะจะได้ซื้อปลาแดกกินและเอาเงินไปซื้อหนังสือกับเสื้อผ้าใส่ไปโรงเรียน
อีกด้วย (คาพูน บุญทวี 2550: 63)
ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อความข้างต้น
จะเห็นได้ว่าพ่อและแม่ของคูนมีความเตรียมพร้อมที่จะรับมือในสถานการณ์ในภายภาคหน้า โดยการให้พ่อของคูนไปจับ
ปลาเพื่อที่จะทาปลาแดกตุนไว้และนาไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อหนังสือและเสื้อผ้าให้คูนเพื่อไปโรงเรียน
ตอน ลุงเข้มชวนชาวบ้านไปหาปลามาแลกข้าว
ตอน เตรียมอาหารไว้หน้าฝน
ลุงเข้มได้ชวนชาวบ้านไปหาปลากันอยู่หลายครัวเรือนในเดือนหน้า เผื่อจะได้ปลาร้าปลาส้มแลกข้าวเปลือก เพราะตอนนี้ไม่
มีอะไรจะกินไปหาปลากลับมาถ้ามีฝนก็ค่อยขึ้นโคกไปหาแอกหาไถ พอได้ยินดังนั้นพ่อของคูนก็เตรียมตัวซ่อมแซมของหลายอย่าง เช่น
เครื่องมือจับปลา อีกอย่างหนึ่งคือ มอง ซึ่งมีลักษณะเหมือนอวนลาก แต่เส้นเล็กกว่า (คาพูน บุญทวี 2550: 40)
ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อความข้างต้น
จะเห็นได้ว่าคนอีสานมีความกระตือรือร้นที่จะรับมือในฤดูแล้งที่จะมาถึงโดยการออกไปหาปลาเอามาทาเป็นอาหาร และถ้า
ฝนตกค่อยกลับมาไถ่นา ปลูกข้าว
ตอน พ่อตัดหญ้าคามาผูกเป็นตับเพื่อเปลี่ยนหลังคา
เช้าวันรุ่งขึ้นต่อมาชาวบ้านโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นพ่อบอกว่าจะไปตัดหญ้าคามาไว้ผูกเป็นตับเพื่อเปลี่ยนหลังคาเรือนยามฝนจะตก
ลงมา (คาพูน บุญทวี 2550: 26)
ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อความข้างต้น
จะเห็นได้ว่าคนอีสานมีก ารรับมือในสถานการณ์ข้างหน้า เช่นในตัวอย่างที่พ่อของคูนจะไปตัดไม้หญ้ ามาผูกเพื่อเปลี่ย น
หลังคาใหม่เพื่อเวลาฝนตกจะได้ไม่เปียก
สรุปผล
จากการวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่องลูกอีสาน ที่เกี่ยวกับความพอเพียง ความพอประมาน และการมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวเอง สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
1.ความพอประมาณ
ตอน ครอบครัวของคูณนาอาหารมาแลกกับข้าวสาร
ตอน พ่อหาปลาเพื่อมาทาปลาแดก
ตอน การทาลาบปลาร้า
2. ความมีเหตุผล
ตอน พ่อของคูนไปหาอาหารหน้าแล้ง
ตอน พ่อพาคูนไปยิงนกเพื่อนาไปแลกหม้อแกงและข้าวไว้กินหน้าแล้ง
ตอน แม่กับคูนไปขุดจิ้งหรีด
3. ภูมิคุ้มกันในตัวเอง
ตอน คูนเข้าโรงเรียน
ตอน ลุงเข้มชวนชาวบ้านไปหาปลามาแลกข้าว
ตอน พ่อตัดหญ้าคามาผูกเป็นตับเพื่อเปลี่ยนหลังคา
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่องลูกอีสาน ที่เกี่ยวกับความพอเพียง ความพอประมาน และการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวเอง สามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
- ความพอประมาน พบจานวน 40 ตัวอย่าง
- -ความมีเหตุผล พบจานวน 12 ตัวอย่าง
- -มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง พบจานวน 8 ตัวอย่าง
ผลการวิจัยพบว่าตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรม เรื่องลูกอีสาน ของ คาพูน บุญทวี พบตัวอย่างความพอประมาณ
40ตัวอย่าง พบตัวอย่าง ความมีเหตุมีผล จานวน 12 ตัวอย่าง และพบ ตัวอย่างภูมิคุ้มกันในตัวเอง จานวน 8 ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าใน
วรรณกรรมเรื่องลูกอีสานนั้นจะมีตัวอย่างความพอประมาณเป็นจานวนมาก เพราะความพอประมาณนั้นจะพบในจานวนมากแถวๆภาค
อีสาน เช่น การปลูกข้าวไว้กินเอง การหาอาหารมาแลก
กิตติกรรมประกาศ
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มนุษยศาสตร์ ในหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต อาจารย์ภัครพล แสงเงิน
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นวนิยายชุด “ลูกไม้ของพ่อ” : การวิเคราะห์เชิงนิเวศสานึก1
A series of novel “Look Mai Khong Poh” : An ecocriticism analysis
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากลวิธีการนาเสนอฉากที่ มีต่อการสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
เพื่ อ วิเคราะห์ น วนิ ย ายชุ ด ลู ก ไม้ ข องพ่ อ ตามแนวการวิ จารณ์ เชิ งนิ เวศสานึ ก โดยศึ ก ษาจากวรรณกรรมเทิ ด พระเกีย รติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ชุด “ลูกไม้ของพ่อ” จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ ในม่านเมฆ ลูกหนี้ที่รัก และ
แสงดาวกลางใจ บทประพันธ์ของ ร่มแก้ว ชาครียา และรินท์ลภัส ตามลาดับ ผลการวิจัย พบว่านวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ
จานวน 3 เรื่อง มีกลวิธีการนาเสนอฉากที่ส่งผลต่อการสร้างจิตสานึกในการอนุ รักษ์ธรรมชาติให้กับผู้อ่านโดยอาศัยช่วงเวลา
สถานที่ แ ละบรรยากาศ ซึ่งผู้แ ต่งจะสอดแทรกจิ ตส านึ ก ในการอนุ รักษ์ ธรรมชาติ ผ่ านกิ จกรรมของตั วละคร ในส่ วนของ
การวิจารณ์เชิงนิเวศสานึกพบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใน 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติในลักษณะสานึกในความเป็นมิตรกับธรรมชาติ จาแนกเนื้อหาได้ 3 ลักษณะ คือ ธรรมชาติให้ความสวยงามแก่มนุษย์
ช่วยทาให้เกิดการผ่อนคลาย และสร้างความรื่นรมย์ ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์ และมนุษย์มีหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ จาแนกเนื้อหาได้ 2 ลักษณะ คือ การเกรง
กลัวภัยจากธรรมชาติ และมนุษย์แสวงหาผลประโยชน์อย่างมหาศาลจากธรรมชาติ
คาสาคัญ : นวนิยายชุดลูกไม้ของพ่อ นิเวศสานึก
Abstract
This research aimed to study the technique of presenting scenes creating readers’ consciousness
of nature conservation in the three novels for honoring His Majesty King Bhumibol Adulyadej (a series of
novels: LOOKMAIKHONGPHOR) titled NAIMANMEK, LOOKNEETEERAK and SANGDAOKLANGJAI written by
Romkhaew, Chakriya, and Rinlapat respectively. The research also aimed to analyze the novels based on
ecocriticism perspective. The results of the research showed that time periods, locations, and atmosphere
were used as the technique of presenting the scenes to create readers’ consciousness of nature
conservation through the characters’ activities. For ecocriticism perspective, two ways of relationship
between humans and nature were found. One way was that humans are nature-friendly and this could
be divided into three categories: nature provides beauty to humans by making them relaxed and feel
pleased, nature is good for humans, and humans are responsible for conserving nature. The other way
was that humans are enemies to nature and this could be divided into two categories: humans are afraid
of nature’s dangers, and humans seek the vast benefits from nature.
keywords : a series of novels Lookmaikhongphor, ecocriticism
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บทนา
นวนิยายชุด “ลูกไม้ของพ่อ” ประกอบไปด้วย นวนิยายจานวน 5 เรื่อง ได้แก่ ในม่านเมฆ ลูกหนี้ที่รัก แสงดาวกลางใจ
ใต้ร่มใบภักดิ์ และหัวใจใกล้รุ่ง แต่งขึ้นเพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่สะท้อนให้เห็นบทบาท
ของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ชี้นาแนวทางการดาเนินชีวิตและ
แนวทางในการแก้ ปั ญ หาคุ ณ ภาพของประชาชน (ณั ฐ การต์ น้ าทิ พ ย์ , 2554) นวนิ ย ายชุ ด “ลู ก ไม้ ข องพ่ อ ” ทั้ ง 5 เรื่ อ ง
ได้ ถ่ ายทอดพระอั จ ฉริ ย ภาพและพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า หั ว รั ชกาลที่ 9 โดยการน าโครงการ
พระราชดาริ เช่น โครงการฝนหลวง การนาแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทาการเกษตรที่สูง มาถ่ายทอด
เป็ น เรื่ อ งราวน่ า ประทั บ ใจและสอดแทรกองค์ ค วามรู้ แนวความคิ ด ที่ ส ามารถน าไปปรั บ ใช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต ได้ เช่ น
การอนุรักษ์ธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้มีการนาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านฉากและเนื้อหาที่ทาให้
ผู้อ่านเกิดจิน ตนาการคล้ อยตามไปกับ เนื้ อเรื่อ ง นวนิยายชุด ลู กไม้ของพ่อ ยังมีจุด เด่น ในเรื่องของการให้ ความสาคั ญ กั บ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ธรรมชาติเป็นรากฐานในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ แสดงให้เห็นความสาคัญของธรรมชาติ
การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอีกด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ได้รับการนาเสนอในงานด้านศิลปะวรรณกรรม
มาโดยตลอด เนื่องจากมนุษย์มักจะใช้ศิลปะเป็นสื่อในการทา ความเข้าใจ ประนีประนอมและแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ที่มีต่อโลกธรรมชาติหรืออาจกล่าวได้ว่า งานเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติมีความหมายในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมของ
มนุ ษ ย์ม านานแล้ ว (Branch, 2001, อ้ างอิ งใน ธัญ ญา สั งขพั น ธานนท์ , 2553) ท าให้ เห็ น ความสั ม พั น ธ์ระหว่างมนุ ษ ย์ กั บ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันมาโดยตลอดและมีการพั ฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ดังที่ธัญญา สังขพันธา
นนท์ (2553) ศึกษาเรื่อง วรรณกรรมวิจารณ์ เชิงนิเวศ : วาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมไทย โดยศึกษา
วรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ใช้ฐานคิดจากทฤษฎี วรรณกรรมเชิงนิเวศ ทฤษฎีสตรีนิยมเชิง
นิเวศและทฤษฎีวาทกรรม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในวรรณคดีไทยแบบจารีตนิยม มี 3 กระบวนทัศน์
หลัก คือ กระบวนทัศน์จิตสานึกเชิงนิเวศดั้งเดิม กระบวนทัศน์จิตสานึกเชิงนิเวศแนวพุทธปรัชญา และกระบวนทัศน์จิตสานึกเชิง
นิเวศแนวชนชั้น ซึ่งเป็นแนวการคิดที่ตระหนักถึง ธรรมชาติความยิ่งใหญ่ และการเคารพในธรรมชาติ กระบวนทัศน์จิตสานึก
เชิงนิเวศแนวดั้งเดิมมีรู ปแบบไม่ซับซ้อน เพราะเป็นการพึ่งพิ งธรรมชาติ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ กระบวนทัศน์
จิตสานึกเชิงนิเวศแนวพุทธปรัชญา เป็นการเชื่อมโยงหลักธรรมทางพุทธศาสนากับจิตสานึกเชิงนิเวศแบบดัง้ เดิมอย่างสอดคล้อง
กันเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และศีลธรรมของมนุษย์ว่าเกี่ยวข้อง ซึ่งกันและกัน เว้นแต่ว่าผู้นาหรือผู้ปกครองไม่อยู่ในธรรมก็จะ
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และกระบวนทัศน์จิตสานึกเชิงนิเวศแนวชนชั้น สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับ
มนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคลที่เป็นสองลักษณะ คือความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเห็นว่าธรรมชาติคือสิ่ง มีชีวิต และความเป็น
อื่นของธรรมชาติสานึกต่อธรรมชาติว่าเป็นพลังอานาจที่ลึกลับ ทรงพลัง
กฤตยา ณ หนองคาย (2553) ได้ทาวิจัยเรื่อง คนกับป่า : ปัญหาเรื่องสิทธิการจัดการทรัพยากร ในวรรณกรรมของ
วัธนา บุญยัง เป็นการศึกษาแนวคิดเรื่องป่าชุมชนและสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชนในวรรณกรรมของ วัธนา บุญยัง
จากวรรณกรรมจานวน 5 เรื่อง ได้แก่ ใบไม้ในป่าใหญ่ พรานคนสุดท้าย หอมกลิ่นป่ า ไพรมืด และรางเหล็กในป่าลึกเป็นการ
เสนอภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าในอดีตวิถีของสิ่งมีชีวิตในป่าที่เกื้อกูลกัน และ ภูมิปัญญาของชุมชนที่ทาให้เป็นความผูกพัน
ระหว่างคนกับป่าไม้ ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมของ วัธนา บุญยัง จะเน้นในเรื่องวิถีของสิ่งมีชีวิตในป่าอย่างความชัดเจนที่
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของป่าไม้ พันธุ์พืช สัตว์ป่า คนและการอยู่ร่วมกันสอดคล้องกับมโนทัศน์ การวิจารณ์วรรณกรรม
เชิงนิเวศสานึก (Ecocriticism) และมโนทัศน์เรื่องสิทธิชุมชุนหรือ การจัดการทรัพยากรและการใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมือใน
การนาเสนอทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ทั้งในเรื่องนิเวศสานึกและสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร (2559) ที่ศึกษาเรื่องจากมหัศจรรย์สู่มหันตภัย : การโยนความผิดให้
ธรรมชาติใน “กุหลาบรัตติกาล” เป็นการศึกษานวนิยายเรื่องกุหลาบรัตติกาล ของพงศกร โดยใช้แนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศ
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เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มีประเด็นการศึกษา คือ 1. กุหลาบรัตติกาลกับพื้นที่ปิด 2. กุหลาบรัตติกาลกับ
โรคประหลาด 3. กุหลาบรัตติกาลกับการถูกจัดระบบ 4. กุหลาบรัตติกาลกับความเป็นท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า “กุหลาบ
รัตติกาล” ปรากฏให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติใน 2 ด้าน คือ ด้านความจริงของมนุษย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติ และในด้านการเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ โดยมนุษย์เข้าไปแทรกแซง
ทาลายระบบนิเวศธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบและทาให้ระบบนิเวศของธรรมชาติเปลี่ยนแปลง
จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า การวิจารณ์เชิงนิเวศหรือ การวิจารณ์เชิงนิเวศสานึก (Ecocriticism) เป็นการศึกษา
วรรณกรรม โดยเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติในลักษณะต่าง ๆ นอกจากนี้วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ
สานึกยังมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับธรรมชาติ และปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ผู้อ่าน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษานวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่เห็นถึงความสาคัญกับธรรมชาติในหลายลักษณะ เช่น การดารงชีวิต
การท ามาหากิ น ของมนุ ษ ย์ ที่ ต้ อ งพึ่ งพิ งธรรมชาติ เป็ น ต้ น โดยผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ก ารวิ จ ารณ์ เชิ งนิ เวศส านึ ก (Ecocriticism)
เพื่อจะทาให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษากลวิธีการ
นาเสนอฉากที่มีผลต่อจิตสานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งนี้เพื่อการกระตุ้นให้ผู้อ่านเห็นความสาคัญของธรรมชาติ และอาจจะ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลวิธีการนาเสนอฉากที่มีต่อการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. เพื่อวิเคราะห์นวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ ตามแนวการวิจารณ์เชิงนิเวศสานึก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ฉาก
- ช่วงเวลา
- สถานที่
- บรรยากาศ
การวิจารณ์เชิงนิเวศสานึก
- เป็นมิตรกับธรรมชาติ
- เป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ

จิตสานึกใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์นวนิยาย ชุด “ลูกไม้ของพ่อ” ของสานักพิมพ์คา จานวน 3 เรื่อง คือ ในม่านเมฆ
ลูกหนี้ที่รัก และแสงดาวกลางใจ เท่านั้น
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) และนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ มีการดาเนินการดังนี้
1. ขั้นศึกษาและรวบรวมข้อมูล
1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายและองค์ประกอบของนวนิยาย
1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ
1.3 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศสานึก
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2. ขั้นจาแนกประเภท
2.1 คัดเลือกเนื้อหาของนวนิยายทั้ง 3 เรื่อง ที่ปรากฏให้เห็น การบรรยายฉากที่มีต่อการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
2.2 คัดเลือกและจัดเนื้อหาของนวนิยายเข้าตามกรอบการวิจัยที่กาหนดคือ กลวิธีการบรรยายฉาก ที่มีต่อการสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ในลักษณะสานึกในความเป็นมิตรกับธรรมชาติและ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ
3. ขั้นวิเคราะห์
3.1 วิเคราะห์การนาเสนอฉากของผู้เขียนที่ส่งผลต่อการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับผู้อ่าน
3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ปรากฏในนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ ทั้ง 3 เรื่อง
4. ขั้นสรุปและอภิปรายผล
4.1 แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ฉากที่ส่งผลต่อการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติในด้านต่าง ๆ
4.2 แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติตามแนวการวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศสานึก
(Ecocriticism)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์นวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ จานวน 3 เรื่อง พบกลวิธีการนาเสนอฉากที่ส่งผลต่อการสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับผู้อ่าน ผ่านช่วงเวลา สถานที่และบรรยากาศ ในส่วนของการวิจารณ์เชิงนิเวศสานึกพบความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใน 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะสานึ กในความเป็นมิตรกับ
ธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ ดังจะนาเสนอเป็นตัวอย่าง
ของข้อมูล ดังนี้
กลวิธีการนาเสนอฉากที่มีต่อการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ฉากที่บรรยายถึงงานแสดงสินค้าพื้นเมืองของชุมชนต่ าง ๆ ในภาคเหนือ ที่มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเมืองหนาว
ตามแนวพระราชดาริผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีอาชีพ และช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงพื้นที่ของ
ตนว่าสามารถปลูกพืชชนิดใดได้บ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมชาติในพื้นที่ ของโครงการตามแนวพระราชดาริที่เข้ามาให้ความรู้
กับชาวเขามาเมื่อหลายปีก่อนจนปัจจุบันสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้และมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งฉากนี้ตัวละครคือนับดาว
ได้แสดงความรู้สึกสานึกในพระมหากรุณาธิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเห็นความลาบากของราษฎร
และได้ริเริ่มโครงการหลวงต่าง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล และแสดงให้เห็นถึงจิตสานึกในความภาคภูมิในธรรมชาติของพื้นที่ตนอยู่
อาศัย ความสวยงามของดอกไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของผักผลไม้ นาไปสู่การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้นฉากนี้จึง
มีส่วนในการกระตุ้นจิต สานึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ ชี้ชวนให้ ผู้อ่านตระหนั กถึงความสาคั ญ ของธรรมชาติ ดังข้อ ความ
ที่ปรากฏ คือ
สองฟากฝั่ ง ถนนรอบหอประชุ ม ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ถู ก ปรั บ ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ส าหรั บ จั ด แสดงสิ น ค้ า
พื้ น เมื อ งของชุ ม ชนต่ า ง ๆ ในภาคเหนื อ อาทิ พื ช ผั ก ผลไม้ เมื อ งหนาว งานหั ต ถกรรม และของกิ น ของฝาก
มากมาย โดยทางมหาวิทยาลัยได้แบ่งสัดส่วนประเภทสินค้าไม่ให้นามาออกร้านหรือจัดแสดงปะปนกัน
“ดอกไม้งาม ๆ เยอะแยะไปหมดเลยนะเจ้า” ...
ทั้งดอกกุหลาบ ดอกหน้าวัว ดอกไฮเดรนเยียที่สามารถเปลี่ยนสี่ไปตามค่าพีเอชของดินได้...
“หันจะอี้แล้วนับก็อดภูมิใจบ่ได้ ถ้าหากเมื่อหลายปีก่อนในหลวงของเฮาบ่ทรงริเริ่มโครงการเก ษ ต ร ที่ สู ง
บ่ส่งเสริมให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารอย่างเฮาปลูกพืช เมืองหนาว นับก็นึกภาพบ่ออกเลยว่าจะมีไผอื่นมาใส่ใจความ
เป็นอยู่ของคนยากจนเท่ากับในหลวงอีก”...

575

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ผักผลไม้ต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนามาทดลอง วิจัย และส่งเสริมให้คน
บนดอยปลูกนั้น ยังทารายได้ให้เกษตรกรได้มากกว่าการปลูกฝิ่น
(รินท์ลภัส, 2554 : 85-86)
ฉากที่บรรยายถึงความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทาฝาย มีทั้งครู เด็กๆ และทีมงานของตัวละครคือรวงข้าว ที่มา
ช่วยกันทาฝายชะลอน้า ฝายนี้สร้างจากสิ่งที่หาได้จากธรรมชาติ คือ ไม้ไผ่ เศษไม้ กิ่งไม้ ก้อนหิน ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คนในสังคมและเยาวชนช่วยกันพัฒนาชุมชน สร้างความสามัคคีในชุมชนและส่งผลให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ฉากนี้จึงมีส่วนในการกระตุ้นจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชี้ชวนให้ผู้อ่านเห็น
ความสาคัญของธรรมชาติ ดังข้อความที่ปรากฏ คือ
นอกจากพฤติกรรมป่วน ๆ ของลุงหมาแล้วทุกอย่างในวันนั้นก็ราบรื่นดี หล่อนจึงพยายามไม่เอาเรื่องแย่ ๆ
มารบกวนจิตใจ ในเมื่อบรรยากาศการสร้างฝายเป็นไปอย่างสนุกสนานทั้งครู เด็ก ๆ และทีมงานของหล่อนช่วยกัน
คนละไม้ละมือ ไม้ไผ่ ถูกตัดเป็นท่อน ๆ แบ่งเป็นสองซีกนาไปปักลงในดินเป็ นกาแพง ผูกด้วยเชือก เด็ก ๆ ยืนเรียง
เป็ น แถวเป็ น ระยะ ๆ เพื่ อ ช่ ว ยกั น ล าเลี ย งกิ่ ง ไม้ ข นาดใหญ่ เศษไม้ และก้ อ นหิ น ทยอยลงไปทั บ ถมเพื่ อ เพิ่ ม
ความแข็งแรงให้ฝาย
เสียงหัวเราะหยอกล้อที่ดังไปทั่ วบริเวณในตอนแรกกลับ แปรเปลี่ยนเป็นเสียงตอกไม้ ตัดไม้ และเสียง
อธิบายวิธีการสร้างฝายชะลอน้า รวมไปถึงเสียงเฮดัง ๆ และเสียงปรบมือเมื่อสร้างฝายเสร็จ
“เฮ้...” เด็ก ๆ กระโดดโลดเต้น
ทุกคนยืนมองฝายจานวนสามลูกที่ทาเสร็จไปในวันแรกนี้ด้วยความภาคภูมิใจ เสียดายที่แดดราแสงเสียแล้ว
จึงจาเป็นต้องยุติการทางานเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนทุกคนสัญญา ว่าเย็นวันพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนจะมาเจอกันใหม่เพื่อทา
ฝายให้ครบสิบลูกตามเป้าหมาย
(ร่มแก้ว, 2554 :177-178)
ฉากที่บรรยายภาพทางการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การสร้างอาชีพ สร้างสถานที่โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติ ในฉากมีการสร้างร้านอาหารที่นาวัสดุจากธรรมชาติมาสร้าง แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรกับธรรมชาติ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
เป็นจิตสานึกในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ในฉากนี้ตัวละคร คือนับดาว เล่าถึงช่วงเวลาที่หล่อนได้รับความช่วยเหลือจากโครงการหลวง
ที่มาให้ความรู้ ทาให้เห็นความสาคัญของธรรมชาติ เกิดจิตสานึกในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ทาให้มีอาชีพที่ดีขึ้นและอยากให้ผู้อื่นมี
จิตสานึกหันมาทาตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่โครงการหลวงที่เข้ามาช่วยให้ชาวเขาได้มีอาชีพและอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น
ฉากนี้จึงมีส่วนในการกระตุ้นจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชี้ชวนให้ผู้อ่านเห็นความสาคัญ ของธรรมชาติ ดังข้อความ
ที่ปรากฏ คือ
น้าตกสายเล็ก ๆ ไหลไปตามลาธารที่ถูกอาบไล้ด้วยแสงตะวั นอย่างเชื่องช้า ติดกันนั้นคือร้านอาหารขนาด
ไม่ ใหญ่ ม ากซึ่ งมี ลั ก ษณะเป็ น แพมุ งหลั งคาด้ ว ยใบจากติ ด ริ ม ถนนดิ น ความที่ น้ าตกแห่ งนี้ ไม่ เป็ น ที่ นิ ย มในหมู่
นักท่องเที่ยวและมีเพียงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเท่านั้นที่รู้จัก ที่ลาธารจึงมีแค่เด็ก ๆ ไม่กี่คนเล่นน้ากันอยู่ อย่าง
สนุกสนาน
... “ถ้าน่านคิดว่านับพอจะช่วยอะหยังได้ นับก็ยินดี ” หญิงสาวยิ้มละไม ทอดสายตาไปที่น้าตกซึ่งมีเด็ก ๆ
กาลังเล่นน้ากันอย่างสนุกสนาน
“ป่าเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร ควรจะอยู่คู่กับวิถีของชาวบ้าน บ่แม่นวิถีของนายทุน ถ้าหากชาวเขาหันมาทา
เกษตรบนที่ สู ง นอกจากจะลดปั ญ หาการตั ด ไม้ ท าลายป่ าได้ แ ล้ ว ยั งลดปั ญ หาเรื่อ งการปลู ก ฝิ่ น ได้ อี ก ด้ ว ย
หมู่ เฮาโชคดี จ ริ ง ๆ ที่ ได้ เกิ ด มาเป็ น ลู ก ของป้ อ หลวง พระองค์ ท รงเปี่ ย มด้ ว ยเมตตาธรรมห่ ว งใยในทุ ก ข์ สุ ข
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ของราษฎร ถ้าหากหลายปีก่อนบ่มีคนของโครงการหลวงเข้ามาช่วยเหลือ หื้อคาแนะนา เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการ
ทามาหากิน ปีนี้ก็อาจบ่มีไร่แสงดาว”
(รินท์ลภัส, 2554 : 44-45)
นิเวศสานึกในนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ
นิเวศสานึกที่พบในเนื้อหาของนวนิยายปรากฎความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะสานึกในความเป็น
มิตรกับธรรมชาติ มี 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 ธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม
ธรรมชาติช่วยปลอบประโลมและสร้างความอุ่นใจให้กับมนุษย์ แม้ในช่วงเวลาที่สับสน หากได้สัมผัสกับบรรยากาศ
ของธรรมชาติก็ทาให้มนุษย์มีกาลั งใจมากขึ้น ดังที่รวงข้าว รู้สึกกล้า ๆ กลัว ๆ กับการเผชิญหน้ากับตาช้าง เพราะตนได้ทา
ความผิดไว้ในอดีต แต่เมื่อได้กลับมาพบธรรมชาติ บรรยากาศเดิม ๆ ทาให้รวงข้าวมีความหวังและกาลังใจมากขึ้น ดังข้อความ
ที่ปรากฏ คือ
แม้จะยังกล้า ๆ กลัว ๆ เพราะไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อย แต่หล่อนก็ดีใจที่ได้กลับมา...
รวงข้าวเงยหน้ ามองบ้ านไม้ส องชั้น หลัง ไม่ใหญ่ ไม่เล็ก มีระเบียงกว้าง ตั้ งอยู่ใต้เงาร่มรื่นของ
ต้นตะแบกนาเก่าแก่ที่ยืนต้นอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เธอ จาความได้ บางฤดูมัน จะออกดอกสีชมพูอมม่วงสะพรั่ง
ไปทัง้ ต้น ทิ้งดอกร่วงเกลื่อนบนระเบียงให้ได้เก็บเล่นอีกด้วย
...
หากที่ผ่านมาหล่อนคิดว่าตัวเองได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทาไว้กับตา นั่นยังเทียบไม่ได้กับความรู้สึกที่
เกิดขึ้นในตอนนี้ เมื่อได้เห็นว่าตนทิ้งให้ชายชราอยู่ลาพังกับความผิดหวังที่หล่อนสร้างให้มานานแค่ไหน...
รวงข้าวน้าตาร่วงเผาะ ถลาเข้าไปทรุดลงกอดขาตาอย่างไม่กลัวจะถูกเตะออกมา
“ตาจ๋า...ข้าวกลับมาแล้ว...ข้าวสานึกผิดแล้ว ตายกโทษให้ข้าวด้วยนะจ๊ะ!”
(ร่มแก้ว, 2554 : 52-56)
ลักษณะที่ 2 ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์
ธรรมชาติให้ประโยชน์แก่มนุษย์ ทาให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตได้โดยการพึ่งพาตัวเอง และพึ่งพาทรัพยากรที่มีใน
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์โดยไม่ทาลายธรรมชาติ ดังที่รุ่นพี่ของการดี ใช้ชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพาตัวเอง โดยสร้างบ้านจากดิน
ปลูกผัก ปลูกข้าวกินเอง และเก็บสะสมเม็ดพันธุ์แล้วยังนาไปแจกจ่ายผู้อื่น แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติกับมนุษย์ มีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะของความเป็นมิตรต่อกัน ดังข้อความที่ปรากฏ คือ
นงนุชบอกว่าครั้งหนึ่งการดีเคยให้ค่าการทางานและเก็บเงินมากจนกลายเป็นพวกที่มีความสุขกับการนั่ง
ดูยอดเงินฝากในบัญชีที่เพิ่มขึ้ นทุกเดือน แต่แล้วเมื่อได้ไปพบรุ่นพี่ที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งพาตัวเองได้อย่าง
ครบวงจร ทั้งการสร้างบ้านดินอยู่เอง การปลูกพืชผักและข้าวกินเองสะสมเมล็ดพันธุ์และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้ผู้อื่น
เขาก็เปลี่ยนความคิดว่าแท้จริงแล้วการสะสมเงินทองและให้ค่ากับตัวเงินมากเกินไปก็เป็นการยึดติดกับวัตถุอย่าง
หนึ่งนัน่ เอง
(ชาครียา, 2554 : 55)
ลักษณะที่ 3 มนุษย์มีหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ
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ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ มนุษย์พึ่งพาธรรมชาติในการดารงชีวิตและอาศัยอากาศบริสุทธ์
จากธรรมชาติในการหายใจ มนุษย์จึงมีหน้าที่ในการดูแลธรรมชาติ ปกป้องไม่ให้ธรรมชาติถูกทาลายจนระบบนิเวศในธรรมชาติ
เสื่อมโทรมแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติกับมนุษย์ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของความเป็นมิตรต่อกัน ดังข้อความที่ปรากฏ คือ
นับดาวไม่คาดคิดว่าชายหนุ่มท่าทางชีกอพูดจากวนประสาทที่บังเอิญเจอกั น เมื่อเช้าจะเป็น
ถึงหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า ปฏิบัติหน้า ที่อันทรงเกียรติในการปกป้อง ดูแลป่า ซึ่งเปรียบได้กับหัวใจของ
การดารงชีวิต เพราะนอกจากป่าจะเป็นแหล่งต้นน้าลาธารแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิ ตออกซิเจนอันยิ่งใหญ่
อีกด้วยดังนั้น...ผู้ปฏิบัติหน้าทีป่ กป้องป่า ก็เท่ากับเป็นผู้รักษาความมั่นคงทางธรรมชาติให้แก่แผ่นดิน
(รินท์ลภัส, 2554 : 25)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ มี 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 มนุษย์เกรงกลัวภัยจากธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่ากลัว ทาลายล้างและสร้างความสูญเสียให้แก่มนุษย์ ดังตอนที่ ในคืนที่ไฟป่าลุกไหม้ป่า
เป็นแนวยาว จึงทาให้รวงข้าว รู้สึกหวาดกลัว และคิดไปว่า ไฟป่าจะเผาไหม้ทาลายก่อให้เกิดความสูญเสียมากเพียงใด เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวในพลังอานาจของธรรมชาติ และมองว่าภัยที่เกิดจากธรรมชาติคือการทาลายล้างทรัพย์สินและ
มวลมนุษย์ ดังข้อความที่ปรากฏ คือ
ไฟป่า ลุกไหม้เ ป็น แนวยาวสีแดงฉานดูน่า กลัว ส่งควันสีเทาขึ้น บนท้องฟ้าเป็นสาย รวงข้าวยืนรวมกลุ่ม
อยู่กับ ชาวบ้ า น มองแนวไฟที่ ลามเลียอยู่บนเขาเห็ นแต่ ไกลในแสงสลัวรางยามใกล้รุ่ง เป็ นครั้งแรกที่ ห ลอนเคยเห็ น
ไฟไหม้ป่า ช่างน่าใจหายเมื่อคิดว่ามันจะแผดเผาอะไรไปบ้างในเส้นทางที่มันลามไป และในแต่ละวินาทีที่พ้นผ่าน...
โดยเฉพาะฝายชะลอน้าของหล่อนจะอยู่ในเส้นทางของมันด้วยหรือไม่...!
(ร่มแก้ว, 2554 : 199)
ลักษณะที่ 2 มนุษย์แสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติ เพราะเห็นธรรมชาติเป็นเพียงทรัพยากรที่สามารถแสวงหา
ผลประโยชน์ได้อย่างมหาศาล ธรรมชาติเป็นตัวขัดขวางความสะดวกสบายดังนั้นมนุษย์จึงต้องหาวิธีเอาชนะธรรมชาติ
ธรรมชาติถูกมนุษย์เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ จากบทสนทนาของตัวละคร แสดงให้เห็นว่าตัว
ละครมองธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่า สามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของตนได้ เพราะเมื่อป่าเสื่อมโทรมก็ยังเห็น
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ในพื้ น ที่ มี มู ล ค่ า จนอยากจะเอามาแสวงหาผลประโยชน์ ด้ ว ยท าเหมื อ นหิ น อ่ อ น ทลายภู เขาเพื่ อ สกั ด
หินอ่อนมาขาย โดยไม่คานึงถึงความเสียหายต่อธรรมชาติและชุมชนโดยรอบ จึงทาให้มนุษย์มีความคิดอยากจะเข้าไปควบคุม
และแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติด้วยวิธีการทาลายธรรมชาติ ดังข้อความที่ปรากฏ คือ
“...ที่ดินแถบนี้สวยมากเลยนะครับ ล้อมรอบด้วยภูเขาหมดเลย” เขาว่าพลางหันไปกวาดมือชี้ไปรอบทิศ
ซึ่งเมื่อมองจากระเบียงกว้างของบ้านไปไกล ๆ เห็นภูเขาทอดตัวเหมือนกับล้อมหมู่บ้านเอาไว้
“เสียดายป่าเสื่อมโทรมหมดแล้ว แถมได้ยินว่ามีไฟป่าบ่อย ๆ ด้วย... แต่รู้ไหมครับว่าคนที่นี่ยังโชคดี ที่ภูเขา
นั่นเป็นหินอ่อนหมดเลย ถึงไม่เป็นป่าแล้วก็ยังทาประโยชน์ได้มหาศาล”
“อย่าบอกนะ ว่าไอ้โครงการเหมืองหินอ่อนที่ได้ยินมา...มันเป็นของแก?!”
(ร่มแก้ว, 2554 : 253)
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์นวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ จานวน 3 เรื่อง สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ผู้เขียนมีกลวิธีในการนาเสนอฉาก ในนวนิยายที่ส่งผลต่อการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ผู้อ่าน
ด้วยการใช้ ช่วงเวลาในอดีตที่มีธรรมชาติสวยงามกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในช่วงเวลาปัจจุบัน สถานที่ที่มีธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์และสถานที่ที่ธรรมชาติถูกทาลาย จนเกิดเป็นความแห้งแล้ง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต การทามาหากินของตัวละคร
บรรยากาศในการทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อ แสดงพลังในการอนุรักษ์ และฟื้น ฟู ธรรมชาติของตัวละคร ซึ่งช่วงเวลา สถานที่
และบรรยากาศที่ถูกนามาใช้เป็นฉากในการนาเสนอผู้แต่งจะสอดแทรกจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย
2. จากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาของนวนิ ย ายชุ ด ลู ก ไม้ ข องพ่ อ จ านวน 3 เรื่ อ ง พบลั ก ษณะเชิ ง นิ เ วศส านึ ก
2 ความสัมพันธ์ ดังนี้
2.1 ความสัมพัน ธ์ระหว่างมนุ ษย์กับ ธรรมชาติในลักษณะสานึ กในความเป็น มิตรกับ ธรรมชาติ จาแนก
เนื้ อ หาได้ 3 ลั ก ษณะ คื อ ธรรมชาติ ให้ ค วามสวยงามแก่ ม นุ ษ ย์ ช่ ว ยท าให้ เกิ ด การผ่ อ นคลาย และสร้ า งความรื่ น รมย์
ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์ และมนุษย์มีหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ลักษณะการสานึกในความเป็นมิตรกับธรรมชาติที่ปรากฎ
ในเนื้อหา จะเกิดขึ้นเฉพาะกับตัวละครที่เป็นตัวเอกของเรื่องฝ่ายดี และในตอนจบตัวละครเอกฝ่ายดีจะแก้ปัญหาเกิดจิตสานึก
และฟื้นฟูธรรมชาติได้สาเร็จ
2.2 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ ใ นลั ก ษณะความเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ กั บ ธรรมชาติ จ าแนก
เนื้อหาได้ 2 ลักษณะ คือ เกรงกลัวภัยจากธรรมชาติ และมนุษย์แสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติ เพราะเห็นธรรมชาติเป็น
เพียงทรัพยากรที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้อย่างมหาศาล ธรรมชาติเป็นตัวขัดขวางความสะดวกสบายดังนั้นมนุษย์
จึงต้องหาวิธีเอาชนะธรรมชาติ ลักษณะการแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติที่ปรากฎในเนื้อหาจะเกิดขึ้นเฉพาะกับตัว
ละครที่ตัวเอกของเรื่องที่เป็นปฏิปักษ์กับตัวเอกของเรื่องฝ่ายดี และในตอนจบของเรื่องตัวละครที่เป็นตัวร้ายจะต้องได้รับผล
การกระทาของตนเอง เช่น ถูกสังคมลงโทษ พบกับความหายนะ ติดคุก เป็นต้น
อภิปรายผล
จากข้อสรุปของงานวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. กลวิธกี ารนาเสนอฉากที่มีต่อการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ผู้เขียนสร้างกลวิธีการนาเสนอฉากที่มีต่อการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการบรรยายพฤติกรรม
อุปนิสัย ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครร่วมไปในฉากที่แสดงภาพธรรมชาติที่ถูกทาลายและธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการ
กระตุ้นจิตสานึกให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพผ่านฉากที่นาเสนอ ทั้งฉากที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ต่อธรรมชาติ ฉากที่ธรรมชาติ
สร้างสิ่งต่ าง ๆ ให้ แก่ม นุษ ย์ และฉากที่ม นุษ ย์ ช่วยกั นอนุ รักษ์ ธรรมชาติ การบรรยายฉากของนวนิ ยายเกี่ยวกับ ธรรมชาติ
ในนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ เป็นการบรรยายธรรมชาติในภาพความเป็นจริงคือ เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงพบเจอได้ใน สังคม
ปัจจุบัน ทาให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการถึงภาพธรรมชาติได้อย่างเข้าใจง่ายขึ้น และมองเห็นภาพการแสดงออกในลักษณะของการมี
จิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างชัดเจน และผู้เขียนใช้กลวิธีการพรรณาภาพธรรมชาติ บรรรยากาศในป่า ตลอดจน
ภาพผู้คนและสิ่งมีชีวิตในชุนชมและในป่า เป็นภาพธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างกลมกลืม สละสลวยผ่านภาษาที่
เข้าใจง่าย ต่อผู้คนทุกเพศทุกวัย ก่อให้เกิด จินตภาพและความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่าน นอกจากนี้นวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ
ยังสอดแทรกแนวคิด โครงการตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ที่เน้นและปลูกฝังจิตสานึกให้
ประชาชนชาวไทยในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุนชน และการอยู่อย่างพอเพียง พึ่งพาธรรมชาติ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และไม่ทาลายธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญอย่างมากในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ผู้เขียนนวนิยายชุด
ลูกไม้ของพ่อ ได้สอดแทรกแนวคิดนี้เข้าไปในนวนิยายทุกเล่มผ่านฉากและบรรยากาศที่ กระตุ้นและสร้างจิตสานึกให้ผู้อ่านได้
อย่างชัดเจน สอดคล้ องกับแนวคิดของกฤตยา ณ หนองคาย (2553) กล่าวว่า การบรรยายฉากในวรรณกรรมเป็นกลวิธีที่
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น่าสนใจอีกประการหนึ่ง เพราะสามารถนาเสนอสารและแนวคิดหลักเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉาก
สามารถโน้มนาไปสู่การเรียนรู้และปลุกจิตสานึกเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. นิเวศสานึกที่พบในนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะสานึกในความเป็นมิตรกับธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะสานึกในความเป็นมิตรกับธรรมชาติเกิดความสัมพันธ์ขึ้น
ใน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก ธรรมชาติให้ความสวยงามแก่มนุษย์ ช่วยทาให้เกิดความผ่อนคลาย รื่นรมย์ และช่วยคลาย
ความกังวล ไม่ว่าในยามทุกข์หรือยามมีความสุขเมื่อมนุษย์ได้เข้าใกล้ธรรมชาติ สัมผัสหรือพบเห็นธรรมชาติที่สวยงาม มักจะทา
ให้เกิดอารมณ์ที่สะท้อนต่อสิ่งที่พบเจอ เกิดความทรงจา เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาจากอารมณ์ เช่น การถ่ายภาพ
ธรรมชาติ การวาดภาพธรรมชาติ การเดินดูสิ่งสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงความเป็นมิตรต่อกันระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ ลักษณะที่สอง ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์ เกิดเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะพึ่งพิงกันระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นผู้สร้างไม่ว่าจะเป็น ดิน น้า ลม และไฟ เป็นธาตุพื้นฐานทั้ง 4 ที่มีความจาเป็นต่อการอาศัยของมนุษย์
และยังสิ่งอื่น ๆ ที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างได้แก่ ต้นไม้ สิ่งมีชีวิตทั้งเล็กและใหญ่ มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติโดยการนาแร่ธาตุและ
ทรัพยากรในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย ทาการเกษตรแหล่งอาหาร พืชสมุนไพรเป็น
ยารักษาโรค วัสดุจากธรรมชาติเป็นเครื่องนุ่งห่ม ประโยชน์เหล่านี้เกิดเป็นจิตสานึกให้มนุษย์ไม่ทาลายธรรมชาติหรือแสวงหา
ผลประโยชน์จากธรรมชาติจนสูญเสียระบบนิเวศ ลักษณะที่สาม มนุษย์มีหน้าที่อนุรักษ์ เมื่อมนุษย์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
อย่างมากมาย ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงและเสื่อมสภาพ มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมี ชีวิตตามธรรมชาติอื่น ๆ
โดยตรงมนุษย์จึงได้คิดค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่าง
ยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่ป่าทดแทนป่าที่ถูกมนุษย์ทาลายเพราะผลประโยชน์ส่วนตน เช่น เมื่อพื้นที่มีความแห้งแล้งจากการตัดไม้
ทาลายป่าทาให้มนุษย์อยู่อย่างยากลาบากมากขึ้น มนุษย์จึงต้องหาแนวทางแก้ปัญหาและอนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหาพื้นที่
แห้งแล้งโดยการทาฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ และการสร้างฝายชะลอน้าเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นในดิน
เมื่อมีฝนตกลงมาช่วยให้ดินชุ่มชื้นมากขึ้น การปลูกพืช ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสภาพภูมิอากาศในพื้นที่สูงทาให้ไม่ต้องทาไร่
เลื่อนลอยหลังจากที่ดินบริเวณเดิมขาดความสมบูรณ์ เพื่อลดการแผ้วถางพื้นที่บริเวณยอดเขากับส่งเสริมอาชีพมั่งคงให้กับ
ชาวเขาบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่ป่า และส่งเสริมการลดมลพิษ ในอากาศด้วยการปั่นจักรยาน แทนการขับรถไป
ทางาน ช่วยในเรื่องเศรษฐกิจและช่วยลดมลพิษ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะ
สานึกในความเป็ นมิตรกับ ธรรมชาติที่ ไม่ได้ห วังผลประโยชน์จากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ยังหาทางดูแลรักษา ฟื้น ฟู
ธรรมชาติ เพื่อให้อยู่คงกับมนุษย์อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นประโยชน์พึ่งพิงซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของธัญญา สังขพันธา
นนท์ (2553 :377) กล่าวว่า สานึก ในความเป็น หนึ่งเดียวกั บธรรมชาติ เกิดจากจิน ตภาพในด้านดีที่ มนุ ษ ย์มี ต่อธรรมชาติ
เห็นธรรมชาติคือสิ่งมีชีวิต และเป็นมิตรกับมนุษย์ ธรรมชาติทาให้มนุษย์มีความสุขและรื่นรมย์ ช่วยรับรู้และปลอบประโลมใจ
ในยามที่มนุษย์อยู่ในภาวะท้อแท้ สิ้นหวัง
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็นปฏิปกั ษ์กับธรรมชาติ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ ในลั ก ษณะความเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ กั บ ธรรมชาติ จ ากงานวิ จั ย พบ
ความสั ม พั น ธ์ 2 ลั ก ษณะ คื อ ลั ก ษณะแรกเกรงกลั ว ภั ย จากธรรมชาติ มนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ อ ดี ต กาลมี ค วามเคารพย าเกรง
ต่อธรรมชาติ นับถือธรรมชาติว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระแม่โพสพ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา แม่พระเพลิง และแม่พระพาย
ทีส่ ร้างทุกสรรพสิ่งบนโลก เมื่อเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงทาให้มนุษย์เกิดความกลัว เช่น การเกิดไฟป่าที่ลุกลามไปทั่วพื้นป่าจนไม่
สามารถคาดเดาได้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น การเกิดน้าป่าที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับมนุษย์ด้ วยความรุนแรงของน้า
ที่พัดผ่านพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตรล้วนสร้างความเสียหายทั้งสิ้น ภัยแล้งที่เกิดจากธรรมชาติอากาศที่ร้อน
และแห้งแล้งอย่างรุนแรงส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์ คือทาให้เกิดความยากลาบากในการประกอบอาชีพ ขาดแคลนน้าในพื้นที่ทา
ให้มนุษย์อยู่อย่างแร้นแค้น ที่พักอาศัยก็ร้อนอบอวล สิ่งที่เกิดล้วนเป็นผลมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้ทาให้มนุษย์เกิด
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ความหวาดหวั่น เกรงกลัวธรรมชาติ ลักษณะที่สองมนุษย์แสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติ มนุษย์เห็นธรรมชาติเป็นเพียง
ทรัพยกรและสามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้อย่างมหาศาล ธรรมชาติเป็นตัวขัดขวางความสะดวกสบายดังนั้นมนุษย์จึงต้องหา
วิธีเอาชนะธรรมชาติ เพื่อนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยไม่
คานึงถึงความสมดุลของระบบนนิเวศธรรมชาติ เช่น การตัดไม้ทาลายป่าเพื่อจะใช้พื้นที่บริเวณนั้นทาเหมือง ถือเป็นการทาลาย
ธรรมชาติเพื่อนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ส่วนตน การเข้าไปควบคุมธรรมชาติ โดยไม่คานึงถึงความสูญเสียของระบบ
นิเวศ และความสมดุลทางธรรมชาติ การลัก ลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน สร้างความมั่งคั่ง
ร่ารวยให้กับตนเอง โดยไม่คานึงถึงผลเสียที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ และการทาลายที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่
ป่าบริเวณนั้น การปลูกพืชผิดกฎหมายนอกจากจะทาลายสภาพพื้นที่ของดินบริเวณนั้นยังเป็นการแผ้วถางพื้นที่ โดยการทาไร่
เลื่อนลอยทาให้บริเวณภูเขากลายเป็นภูเขาหัวโล้น ทาลายป่าไม้ ทาลายพื้นดินและผิดกฎหมายเป็นการแสวงหาเพียงประโยชน์
ส่วนตน ไม่นึกถึงประเทศชาติและใช้ทรัพยากรในพื้นที่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดภัยพิบัติ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะความเป็ นปฏิปักษ์กับธรรมชาติ โดยมนุษย์เข้ าไปควบคุม
ท าลายธรรมชาติ ห าผลประโยชน์ โดยไม่ค านึ งถึ งความสู ญ เสีย ที่ เกิ ดขึ้ น ในระบบนิ เวศสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ดของอรวรรณ
ฤทธิ์ศรีธร (2559 : 1,836) กล่าวว่า ธรรมชาติที่ถูกสร้างโดยมนุษย์ อาจมองได้ว่าธรรมชาติที่ถูกมนุษย์เข้าไปจัดการก่อ ให้เกิด
ภยันตรายต่าง ๆ ตามมา เมื่อสร้างธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็ไม่อาจควบคุมได้
จะเห็นได้ว่าเนื้อหาในนวนิยายชุด ลูกไม้ของพ่อ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การอยู่ร่วมกัน
กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน นวนิยายได้นาโครงการตามแนวพระราชดาริ มานาเสนอเป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์อย่างมหาศาล
ส่วนผู้ที่มุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติก็จะต้องพบกับความเดือนร้อน ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ยังส่งผลต่อ
ธรรมชาติรวมถึงกระทบต่อระบบนิเวศเป็นผลกระทบต่อเนื่องที่จะส่งต่อไปยังมนุษย์
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การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project-based learning) ในการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน (mixed-method) ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย คือผู้สนใจการผลิตภาพยนตร์สั้น และเข้าร่วมโครงการค่ายหนังสัญจร จานวน 100 คน ตัวอย่างในการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสาหรับการสนทนากลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล คือชุดคาถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และ 2) ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามความ
พึ ง พอใจ (satisfaction
survey)
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการสนทนา
กลุ่ม (focus group discussion) โดยใช้สถิติ พรรณนา (descriptive statistics) ในส่ วนแบบสอบถามความพึงพอใจ
(satisfaction survey) จะนาผลที่ได้มาทาการประเมินแบบรวมค่า (summated rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) ผล
การศึกษา พบว่า 1) การนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (project-based learning) มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ แม้จะพบ
กับปัญหา และอุปสรรค แต่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา การทางานร่วมกันเป็นทีม และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์
กับเพื่อนร่วมทีม เป็นต้น 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเรียนการรู้ในรูปแบบโครงการเป็นฐาน (project-based
learning) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งจากการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยการทาโครงงานนั้น
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และทางานเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ
ความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้ทักษะหลาย ๆ ด้านประกอบกัน ส่งผลให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ต่าง ๆ ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด
คาสาคัญ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน การพัฒนาศักยภาพเยาวชน การผลิตภาพยนตร์สั้น
Abstract
This research aims to study project-based learning for the youth potential develop in short film
production. The research used mixed-method. The population of this research was students who
interested in film production and participated in filmmaking camp, the total number were 100
participants. The sample groups divided into two groups 1) 25 participants from randomly for focus group
discussion and question sets were tools for data collection 2) 100 participants who participated in
filmmaking camp by using the satisfaction survey as a tools for data collection. The outcome evaluation
of qualitative research by using descriptive statistics and the outcome evaluation of quantitative research
by using summated rating scale from Likert. The results found that: 1) Implementing projectbased learning was used to develop youth potential development in short film production, the results
were strong satisfaction toward students’s learning from practice. Despite difficulties and obstacles,
students learned various skills such as solving problem, team work, etc. 2) Participants were satisfied with
the project-based learning model. Overall results were good either forcus group discussion and
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survey. Therefore, project-based learning in a learning procedure by individual and groups. It also
allowed students to express their creativity and learned many different skills at the same time. As a
result, the participants in the program can apply knowledge effectively in everyday life.
Keywords: project-based learning youth potential development short film production
บทนา
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบหนึ่งของ child-centered approach ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ทางานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจ เรื่องที่มีความถนัด และรู้สึกสบายใจที่จะทา ผู้เรียนได้รับสิทธิในการ
เลือกว่าจะตั้งคาถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการทางานชิ้นนี้ โดยผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ และจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียน เพื่อสนับสนุนการทางาน ช่วยแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ เรียน โดยการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน มีลักษณะสาคัญดังนี้ 1) ผู้เรียนกาหนดการเรียนรู้ของตนเอง 2) เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง 3) มี
ฐานจากการวิ จั ย หรื อ องค์ ค วามรู้ ที่ เ คยมี 4) ใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล หลายแหล่ ง 5) ฝั ง ตรึ ง ด้ ว ยความรู้ แ ละทั ก ษะบางอย่ า ง
(embedded with knowledge and skills) 6) มีผลผลิตออกมาอย่างเป็นรูปธรรม (ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และธนารักษ์ สาร
เถื่อนแก้ว, 2560)
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีผู้สอนเป็นผู้
กระตุ้นเพื่อนาความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการทากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง นาไปสู่การเพิ่มความรู้
ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตุจากผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม ที่จะ
นามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทาโครงงาน และได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี
โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20) ซึ่งมีแนวคิดสอดคล้องกับ John Dewey เรื่อง “learning by doing” ซึ่งได้กล่าวว่า
“education is a process of living and not a preparation for future living.” (Dewey John, 1897: 79 อ้างจาก
Douladeli Efstratia, 2014) ซึ่งเป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานนั้นจึงเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็น การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีผู้สอนเป็นผู้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
จากบทความในหนังสือการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2556 หน้า
35-39) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project-based learning) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่จะทาให้
ผู้เรียนเกิดทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ชิ้นงาน ผลลัพธ์ที่ได้จากการทาโครงงาน 2) การจดบันทึกด้วยตนเองระหว่าง
ทาโครงงาน การเขียนรายงาน เพื่อเป็นการทบทวน 3) การนาเสนอ และจัดทารายงาน (presentation and report) นาเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ (หน้าชั้น หรือต่อชุมชน) 4) การสะท้อนผล (reflection) เช่น ได้เรียนรู้อะไร ความรู้ที่ได้มีคุ ณค่าต่อชีวิตใน
อนาคตอย่างไร เป็นต้น การเรียนแบบโครงงานเป็นการทางานเป็นทีม โดยมีการลงมือปฏิบัติ ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น ผู้เรียน
จะเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการเชิงลึกทั้งหมดด้วยตนเอง ส่วนหน้าที่สาคัญของผู้สอนนั้น คือ การทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความ
สะดวก (coach) และเสนอแนะเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ คอยแนะนา ชี้แนะแนวทางในการวางแผน
และดาเนินโครงงาน และตั้งคาถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ตอบคาถามจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งคาตอบจะแตกต่างกันออกไปโดย
ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) นั้น มีกระบวนการ และขั้นตอนแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละทฤษฎี ซึ่งในบทความฉบับนี้ ขอนาเสนอ 2 แนวคิดที่ถูกพิจารณาแล้ วเหมาะสมกับบริบทของเมืองไทย ได้แก่
1. การจัดการเรียรู้แบบใช้โครงงานของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ (2550) ซึ่งได้
นาเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนำเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบ
ความรู้ กาหนดสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ เล่นเกม ดูรูปภาพ หรือผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งคาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่
กาหนดในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร และสาระการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนของโครงงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 2) ขั้นวำงแผน หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด
อภิปรายหารือข้อสรุปของกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 3) ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุป
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รายงานผลที่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกัน และ 4) ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้
บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและเพื่อนร่วมกันประเมิน
2. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานตามโมเดล จักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL ของวิจารณ์ พาณิช
(2555) ซึ่งแนวคิดนี้ มีความเชื่อว่า หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลัง และฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการ
ลงมือทาเป็นโครงการ (project) ร่วมมือกันทาเป็นทีม และทากับปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริง อันได้แก่ 1) Define คือ ขั้นตอนการ
ทาให้สมาชิกของทีมงาน ร่วมทั้งผู้สอน มีความชัดเจนร่วมกันว่า คาถาม ปัญ หา ประเด็น ความท้าทายของโครงการคืออะไร
และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อะไร 2) Plan คือ การวางแผนการทางานในโครงการ ผู้สอนต้องวางแผน กาหนดทางหนีทีไล่ในการ
ทาหน้าที่โค้ช รวมทั้งเตรียมเครื่องอานวยความสะดวกในการทาโครงการของผู้เรียน 3) Do คือ การลงมือทา มักจะพบปัญหาที่
ไม่คาดคิดเสมอ ผู้เรียนจึงจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การทางานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความ
ขัดแย้ง ทักษะในการทางานภายใต้ทรัพยากรจากัด ทักษะในการค้นหาความรู้เพิ่มเติมทักษะในการทางานในสภาพที่ทีมงานมี
ความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการทางานในสภาพกดดั น ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล และ
แลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมทีม เป็นต้น 4) Review คือ การที่ผู้เรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่า
โครงการได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่ แต่จะต้องเน้นทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียน
อะไรบ้าง เอาทั้งขั้นตอนที่เป็นความสาเร็จ และความล้มเหลวมาทาความเข้าใจ และกาหนดวิธีทางานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสม
รวมทั้งเอาเหตุการณ์ระทึกใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบ
ทบทวนไตร่ตรอง (reflection) 5) Presentation คือ การนาเสนอโครงการต่อชั้นเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้ทักษะอีก
ชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับขั้นตอน review เป็นขั้นตอนที่ทาให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงาน และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น
แล้วเอามานาเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ ให้อารมณ์ และให้ความรู้ (ปัญญา) ซึ่งผู้เรียนอาจสร้างนวัตกรรมในการนาเสนอก็ได้
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project-based learning) สามารถนามาบูรณาการกับการเรียนการสอน
การผลิตภาพยนตร์สั้นได้เป็นอย่างดีในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นกิจกรรมยอดนิยมในหมู่เยาวชน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่เยาวชนให้
ความสนใจในการเข้าร่วมจัดโครงการประกวดผลิตภาพยนตร์ขนาดสั้นหัวข้อต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อส่งเสริม
ค่านิยมอันดีที่ต้องมุ่งเน้นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน ด้วยเหตุนี้ภาพยนตร์ถือว่าเป็นสื่อที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อ กลุ่มเยาวชน
เท่าที่มองเห็นได้ชัดเจน (วิชชา สันทนาประสิทธิว, 2555) ไม่ว่าจะเป็นด้านความรุนแรง ด้านเพศ ด้านการใช้ภาษา ด้านสารเสพ
ติด และด้านความเชื่อ จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่นาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (project-based
learning) มาช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนผลิตผลงานในทาง
สร้างสรรค์ มีความคิดใหม่ แนวทางใหม่ ทัศนคติใหม่ เพื่อพัฒนาวงการผลิตภาพยนตร์ให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงให้ความสนใจศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (project-based learning) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยการสร้างแผนการสอน แล้วนาไปทดลองใช้ในโครงการค่ายหนังสัญจร ซึ่งดาเนินโครงการโดย
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลับกรุงเทพ ปีการศึกษา 2559
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สนใจการผลิตภาพยนตร์สั้น และเข้าร่วมโครงการค่ายหนังสัญจร จานวน 100 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยจะเลือกผู้สนใจการ
ผลิตภาพยนตร์สั้นในด้านต่าง ๆ โดยการสุ่มอย่างง่าย จานวน 25 คน (กลุ่มละ 5 คน จานวน 5 กลุ่ม ) จากผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด และผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอนที่ผู้วิจัย และทีมงานที่ดาเนินโครงการสร้างขึ้น โดยใช้แนวคิด การจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) มีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การเขียนบท การถ่ายภาพ การจัดแสง การกากับการแสดง และการตัดต่อ
2. แบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดในการผลิตภาพยนตร์สั้น รวมทั้งวางแผนก่อนการผลิต
3. การฝึกปฏิบัติถ่ายทาภาพยนตร์
4. การฝึกปฏิบัติการตัดต่อ
5. จัดฉายภาพยนตร์สั้น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ

584

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ชุดคาถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สาหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) และแบบสอบถามความพึงพอใจ (satisfaction survey) สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative research)
การเก็บรวมรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการนาแผนการสอนที่สร้างขึ้นไปใช้ในโครงการค่าย
หนังสัญจร ซึ่งดาเนินโครงการโดยคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลับกรุงเทพ ปีการศึกษา 2559 มีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 5 วัน
การวิเคราะห์ข้อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยจะเลือกผู้สนใจ
การผลิตภาพยนตร์สั้น ในด้านต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 25 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อตามความสนใจ ได้แก่ ด้านการเขียนบท
ด้านการถ่ายภาพ ด้านการกากับการแสดง ด้านการจัดแสง และด้านการตัดต่อ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา
(descriptive statistics) ส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจ (satisfaction survey) จะนาผลที่ได้มาทาการประเมินแบบรวมค่า
(summated rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) ประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาร้อยละ (percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมานาเสนอข้อมูลทางด้านสถิติพรรณาใน
การอธิบายข้อมูลในด้านต่างๆ
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จาแนกผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการเรียนการสอน
หัวข้อความพึงพอใจ
ระดับความคิดเห็น
S.D
ˉx
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ศิลปะการเล่าในภาพยนตร์"
4.42
0.686
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกากับการแสดง"
4.43
0.670
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การถ่ายภาพ"
4.30
0.771
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดแสง"
4.01
0.870
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตัดต่อ"
4.73
5.169
รวมกลุ่มระดมความคิด ครั้งที่ 1
4.36
0.893
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กระบวนการการผลิตภาพยนตร์"
4.56
0.656
รวมกลุ่มระดมความคิด ครั้งที่ 2
4.50
0.717
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หาสถานที่ถ่ายทาและเตรียมงาน"
4.37
0.753
การฝึกปฏิบัติถ่ายทาภาพยนตร์
4.70
0.598
จัดฉายภาพยนตร์สั้น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ
4.79
0.514

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีความพึงพอใจทางด้านความคิ ดเห็นต่อกิจกรรม ในภาพรวม
นั้นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจัดฉายภาพยนตร์สั้น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.79) รองลงมาคือ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตัดต่อ" (xˉ = 4.73) และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดแสง" มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด (xˉ = 4.01)
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ส่วนที่ 2 การสนทนากลุ่ม ซึ่งมีผลการศึกษาดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์ ทั้ง 5 ด้าน
หัวข้อ
การเขียนบท

การถ่ายภาพ

การกากับการแสดง

การจัดแสง

การตัดต่อ

รายละเอียด
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในหัวข้อการเขียนบท โดยจากการเปรียบเทียบระหว่างก่อนเข้า
อบรม และหลังเข้าอบรมปรากฏว่าได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น ทั้งเรื่องโครงสร้างของการเล่าเรื่อง
ในการผลิตภาพยนตร์สั้น การแบ่งองค์ต่าง ๆ ในการเขียนบท รวมถึงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประเภท
ของการเล่าเรื่อง นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเขียนบทภาพยนตร์สั้นจริง เพื่อนาไปถ่ายทาจริง จึงยิ่งทา
ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนในบทของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนบางคนให้ความเห็นว่ามีเวลาไม่
เพียงพอในการปรับปรุงและพัฒนาบท
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในหัวข้อการถ่ายภาพเพราะมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์จริงที่ระดับมือ
อาชีพที่ใช้กันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ได้ เรียนรู้ตั้งแต่การประกอบตัวกล้อง การตั้งค่ากล้อง การ
ถ่ายภาพ ตลอดจนการเก็บรักษากล้องและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจากัดอีกหลาย
อย่างที่เป็นปัญ หา ซึ่ง มีผู้ให้ ข้อมูลบางท่า นมีความเห็น ว่ากล้องและอุปกรณ์กล้องมีราคาสูงมาก
โดยเฉพาะกล้องที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ไม่สามารถซื้อมาไว้ในครอบครองได้
ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความพึงพอใจในหัวข้อการกากับการแสดง เพราะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการ
กากั บ การแสดง ซึ่ งสิ่ งที่ ไ ด้ เ รีย นรู้ นั้ น ไม่ ส ามารถฝึ ก ฝนได้ ภ ายในวั น หรื อ สองวัน แต่ ต้อ งสะสม
ประสบการณ์จึงจะสามารถเป็นผู้กากับการแสดงที่ดีได้ อีกทั้งคนที่เป็นผู้กากับการแสดงนั้น จะต้องมี
ความรู้เรื่องการกากับการแสดงแล้ว ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับบทภาพยนตร์ มุมกล้อง การเคลื่อน
กล้อง หรือแม้แต่การจัดแสง เพราะองค์ประกอบที่กล่าวมานั้น ล้วนส่งผลกับการแสดงของนักแสดง
ทั้งสิ้น
ผู้ให้ข้อมูลจานวน 12 คน ที่มีความพึงพอใจในหัวข้อการจัดแสง โดยเฉพาะการจัดแสงภายใน อาทิ
ในห้อง หรือในสตูดิโอ เพราะการถ่ายทาภาพยนตร์ภายนอกนั้นจะมีแสงธรรมชาติช่ว ย แล้วยังได้
เรียนรู้ การวัดแสง โดยผ่านอุปกรณ์วัดแสง (light meters) เพื่อใช้ในการวัดความเข้มของแสง และ
อุณหภูมิสี และได้จัดไฟในสตูดิโอ ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สตูดิโอที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ส่วน
ผู้ให้ข้อมูลจานวน 13 คน ได้ให้ข้อมูลว่าการจัดแสงนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก ทั้งเรื่องทฤษฎีการจัด
แสงในรูปแบบต่าง ๆ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเข้าใจมากกว่านี้ ผู้ให้ข้อมูล
ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมเรื่องการจัดแสงให้นานขึ้น
ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความพึงพอใจในหัวข้อการตัดต่อ ในส่วนของการตัดต่อนั้น ผู้ให้ข้อมูลพอมีความรู้
พื้นฐานมาแล้วก่อนที่จะเข้ารับการอบรม ทาให้สามารถเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อได้อย่างรวดเร็ว ทาง
วิทยากรนั้นนอกจากจะสอนเทคนิคในการใช้โปรแกรมตัดต่อ แล้วยังให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะในการ
ตัดต่อ และการใช้เอฟเฟคต่าง ๆ เพื่อให้ได้ภาพที่แตกต่างจากปกติ

อภิปรายผล
1. การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยการนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน
(project-based learning) มาสนับสนุนนั้น ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื่องจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ แม้จะพบกับปัญหา และอุปสรรค แต่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การทางานร่วมกันเป็น
ทีม ทักษะในการค้นหาความรู้เพิ่มเติมทักษะในการทางานในสภาพที่ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการทางานใน
สภาพกดดัน และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพื่อนร่ว มทีม เป็นต้น เป็นไปตามโมเดล จักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL ของ
วิจารณ์ พาณิช (2555) ซึ่งนาเสนอว่าหากต้องการให้การเรียนรู้มีพลัง และฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการ
ลงมือทาเป็นโครงการ (project) ร่วมมือกันทาเป็นทีม และทากับปัญหาที่มีอยู่ในชี วิตจริง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
John Dewey เรื่อง “learning by doing” (Dewey John, 1897: 79 อ้างจาก Douladeli Efstratia, 2014) ซึ่งได้กล่าวว่า
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การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานนั้น เป็นการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อ
ฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวก (coach) เท่านั้น
2. การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนนั้น พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเรียนการรู้ ใน
รูปแบบโครงการเป็นฐาน (project-based learning) นั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยการทา
โครงงาน หรือการผลิตภาพยนตร์สั้ นนั้น เป็นกระบวนการเรียนการรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และกลุ่ม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้ทักษะหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เช่น การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการทั้ง 5 ด้าน การระดมความคิด การฝึกปฏิบัติถ่ายทาภาพยนตร์ และการนาเสนอผลงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการเรียรู้แบบใช้โครงงานของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ (2550) ที่ได้นาเสนอ
ขั้นตอนสาคัญของการเรียนการรู้ในรูปแบบโครงการเป็นฐาน (project-based learning) ได้แก่ 1) ขั้นนำเสนอ หมายถึง การ
ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ กาหนดสถานการณ์ หรือตั้งคาถาม โดยโครงการค่ายหนังสัญจรได้มี กิจกรรมการระดม
ความคิด เพื่อเขียนบทภาพยนตร์สั้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 2) ขั้นวำงแผน หมายถึง ขั้นที่
ผู้เรียนร่วมกันวางแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยโครงการค่ายหนังสัญจรได้มีกิจกรรมวางแผนก่อนการผลิต (preproduction) เพื่อให้การถ่ายทาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี 3) ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยโครงการค่ายหนัง
สัญจรได้มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติถ่ายทาภาพยนตร์ ตามแผนที่วางไว้ และมีผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก และ 4) ขั้น
ประเมินผล หมายถึง การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและเพื่อนร่วมกันประเมิน โดยโครงการค่ายหนังสัญจรได้มีกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์สั้น พร้อมรับ
ฟังข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้เรียนได้นาเสนอผลงาน และได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถนาข้อคิดเห็นไปปรับปรุง
ในการผลิตภาพยนตร์สั้นต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างให้กว้างกว่านี้ โดยศึกษาในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมาสนับสนุน ในการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยการนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (projectbased learning) มาช่วยส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนได้มีทักษะการผลิตภาพยนตร์ อันจะนาไปสู่การเรียนรู้ ร่วมถึงบูรณา
การการผลิตภาพยนตร์ไปสู่การดาเนินชีวิต ประจาวันได้อย่างถ่องแท้ขึ้น
2) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทางด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น
อาทิ ความรู้และทักษะพื้นฐานของเยาวชนในด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น ความคาดหวังของเยาวชนในการเข้ามาร่วมกิจกรรม
ว่าต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านใดเป็นพิเศษ เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมนั้น ๆ ประสบความสาเร็จ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิวสูงสุด
สรุปผลการวิจัย
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project-based learning) เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการผลิต
ภาพยนตร์สั้น โดยทาการวัดผลและประเมินผลจากโครงการค่ายหนังสัญจร ซึ่งดาเนินโครงการโดยคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถือว่าประสบความสาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เนื่องจากการนาการจั ดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project-based learning) มาช่วยสนับสนุนในการวางแผนการเรียนการสอนนั้น ทาให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการผลิตภาพยนตร์สั้น ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระดม
ความคิด การวางแผนการผลิต การฝึกปฏิบัติถ่ายทาภาพยนตร์ การฝึกปฏิบัติการตัดต่อ และการนาเสนอผลงาน อีกทั้งยังเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม การวางแผน การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น สามารถประเมินได้จากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเกิดความพึงพอใจจึงเกิดเป็นทัศนคติทางด้านบวก ส่งผลให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนา
ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทางทฤษฎี
เทคนิคและในทางปฏิบัติ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือ การที่ผู้สอนเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิธีการ
จัดการเรียนรู้ หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบทเรียน และศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัด
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ประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ผู้เรียนได้ร่วมทางานเป็นกลุ่ม มี
ปฏิสัมพันธ์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในลักษณะองค์รวม สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีความหมาย สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ได้
อย่างไม่จากัด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ภูมิปัญญาและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยฉบับนี้สามารถดาเนินการสาเร็จลุลว่ งเป็นอย่างดี โดยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์เศรษฐา
วีระธรรมานนท์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในความกรุณาให้คาแนะนาข้อเสนอแนะ
และคาปรึกษา และขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาหรั บการสนับสนุนทุนอุดหนุนการนาเสนอบทความวิจัย เพื่อให้
ผู้วิจัยได้พัฒนาผลงานด้านวิชาการ และนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้
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บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ภาพด้านสะท้อนสังคมที่ปรากฏในเรื่องสั้น ชุด อสรพิษ ของ แดนอรัญ
แสงทอง จานวน ๑๒ เรื่อง ดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และอธิบายผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าปรากฏภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในเนื้อหา จานวน ๖ ลักษณะ โดยภาพสะท้อน
สังคมด้านวัฒนธรรมปรากฏให้เห็นมากที่สุด คือ จานวน ๔๙ ครั้ง รองลงมาพบภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่
จานวน ๓๓ ครั้ง ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ จานวน ๑๑ ครั้ง ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว จานวน ๗ ครั้ง ภาพ
สะท้อนสังคมด้านการศึกษาและคติธรรม จานวน ๔ ครั้ง และภาพสะท้อนสังคมที่พบน้อยที่สุด ด้านการเมืองการปกครอง
จานวน ๒ ครั้ง จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเรื่องสั้น ชุด อสรพิษ ปรากฏให้เห็นภาพสะท้อนสังคมผ่านพฤติกรรมของ ตัว
ละครในลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในเรื่องสั้นแสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของมนุษย์ในชนบทที่
อาศัยอยู่กับธรรมชาติ มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และยังมีลักษณะการปกครองที่ไม่เป็นแบบแผน
คาสาคัญ : ภาพสะท้อนสังคม เรื่องสั้นชุดอสรพิษ
Abstract
This article is intended to study the society reflection in the 12 short stories (Asoraphit Series) of
the Aran Saengthong. Through the qualitative research and describe qualitative found those 6 types of
social Reflections in the short stories, including 49 times of Cultural reflections, 33 times of the way of life
reflections, 11 times of Social and Economy reflections, 7 times of Socials and family reflections , 4 times
for Equational and moralities, and 2 times of Political aspect. The results of the research showed that the
Characters ‘s behavior in the “Asoraphit Series” appeared in the various ways in the social reflection, and
the way of life of the rural people are unconventional ,while maintaining a mutual support for each
other.
Keywords : social reflection the short story
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บทนา
วรรณกรรมมีความสัมพันธ์กับสังคม โดยวรรณกรรมสามารถสะท้อนให้เห็นภาพของสังคมในสมัยนั้นๆได้นอกจากนี้
วรรณกรรมยังมีส่วนสร้างจินตนาการที่เป็นผลผลิตจากชีวิตจริง ดังนั้นวรรณกรรมจึงมีความสัมพันธ์กับสังคมสัมพันธ์กันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังที่ ตรี ศิลป์ บุญขจร (๒๕๓๓: ๖-๑๓) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม สรุปได้ว่ า
วรรณกรรมกับสังคมมีความสัมพันธ์กันใน ๓ ลักษณะ คือ ๑) วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคม การสะท้อนสังคมของ
วรรณกรรมมิได้เป็นไปอย่างเอกสารประวิติศาสตร์ แต่เป็นภาพสะท้อนประสบการณ์ของผู้เขียนและเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของ
สังคม วรรณกรรมจึงมีความเป็นจริงทางสังคมสอดแทรกอยู่ ๒) สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมหรือนักเขียน นักเขียนอยู่ใน
สังคมย่อมได้รับอิทธิพลจากสังคม วรรณกรรมจึงมีความเป็นจริงทางสังคมสอดแทรกอยู่ และ ๓) วรรณกรรมหรือนักเขียนมี
อิทธิพลต่อสังคม นักเขียนที่ยิ่งใหญ่นอกจากจะเป็นผู้มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมในชีวิต โน้มน้าวจิตใจผู้อ่านแล้ว
ยังเป็นผู้ที่มีทัศนะที่กว้างไกลกว่าที่คนทั่วไปมองเห็น จึงไม่เพียงแต่จะเสนอภาพปัจจุบันอย่างถึงแก่นของความเป็นจริงเท่านั้น
แต่ยังคาดคะเนความเป็นไปในอนาคตได้อีกด้วย ลักษณะของวรรณกรรมที่สะท้อนสังคมมีอยู่หลายประเภท เช่น นวนิยาย
กวีนิพนธ์ และเรื่องสั้น เป็นต้น
เรื่อ งสั้ น เป็นวรรณกรรมประเภทร้ อยแก้ วรู ปแบบหนึ่ง โดยในเรื่อ งสั้ นจะมี ตัวละครน้ อย มัก จบแบบพลิ กความ
คาดหมายหรือจบแบบทิ้งให้คิด ใช้เวลาในการอ่านไม่มากนัก ผู้เขียนสามารถสื่อความคิด อารมณ์ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพสังคมที่ปรากฏเป็นฉากหรือภูมิหลังของเรื่อง วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นจะแสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และ
ความเชื่อต่างๆ ที่ปรากฏ รวมไปถึงการสะท้อนให้เห็นการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา การเมือง
การปกครอง และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สายทิพย์ นุกูลกิจ (๒๕๓๗: ๑๔๕) ที่กล่าวว่า เรื่องสั้นเป็นเรื่องสมมุติ
ที่มีแก่นของเรื่องสะท้อนให้เห็นปัญหาของสังคม หรือมีการแสดงความคิดเห็นของผู้แต่งที่มีความกว้างขวางขึ้ นกว่าเดิม ทั้งยัง
เป็นการสื่อสารความคิดขึ้นระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านโดยตรง โดยผู้อ่านวิเคราะห์เอาเองจากเนื้อเรื่อง เพราะผู้เขียนไม่ได้สรุป
ความคิดไว้ในตอนท้ายของเรื่องอย่างนิทานของเก่า และถวัลย์ มาศจรัส (๒๕๔๐: ๑๕) กล่าวว่าเรื่องสั้นเป็นงานเขียนที่มีเสน่ห์
อีกรูปแบบหนึ่งที่ผิดไปจากนิทาน เพราะเรื่องสั้นมีคุณค่าให้ทั้งแง่คิด ความรู้และปรัชญาของมนุษย์ จัดเป็นงานเขียนที่จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้คนให้เห็นแง่มุมใหม่ๆในการเตือนสติ ผู้คนในสังคมให้รู้จักการยั้งคิด และพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าหรื อหาทาง
ช่วยเหลือสังคมได้ด้วยสานึกของตนเอง
ปัจจุบันเรื่องสั้นมีการพัฒนาการด้านแนวคิด โครงเรื่อง และกลวิธีการแต่งมากขึ้น เนื้อหาของเรื่องสั้นแบ่งออกเป็น
หลายประเภท เช่น เรื่องสั้นทางการเมือง เรื่องสั้นสะท้อนสังคม เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีความนิยมแต่งเรื่องสั้นมากขึ้น จึงเริ่มมีการ
แข่งขันประกวด และให้รางวัลแก่เรื่องสั้นมากขึ้น โดยรางวัลที่มอบให้แก่เรื่องสั้น จะพิจารณาจากเนื้อหาของเรื่อง เช่น รางวัล
ซีไรต์เป็นรางวัลที่เน้นภาพสะท้อนของสังคมปัจจุบัน
รางวัลซีไรต์เป็นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน เป็นรางวัลประจาปีที่มอบให้แก่กวีและนักเขียน
ใน ๑๐ประเทศ ได้แก่ บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การจัดประกวดรางวัล ซีไรต์ในประเทศไทย เริ่มต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแบ่งการคัดเลื อกออกเป็นผลงานมี ๓
ประเภท ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น และกวีนิพนธ์ ซึ่งวรรณกรรมซีไรต์ เป็นผลงานที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่อยู่
ในแวดวงวรรณกรรม เช่น นักอ่าน นักเขียน ฯลฯซึ่งสอดคล้องกับรื่นฤทัย สัจจพันธ์, ชมัยภร แสงกระจ่าง และอรพินท์ คาสอน
(๒๕๕๗: ๔๔) การให้รางวัลวรรณกรรมเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการวิจารณ์วรรณกรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสร้างสรรค์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลซีไรต์ซึ่งกลายเป็นรางวัลวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดและทรงอิทธิพลมากที่สุด ดังจะเห็นได้ชัดเจนว่า
การวิจารณ์วรรณกรรมก่อนและหลังการประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์จะค่อนข้างคึกคัก นิตยสารบางเล่ม เช่น เนชั่น
สุดสัปดาห์ เปิดพื้นที่ใช้สาหรับ บทวิจารณ์ บทความ และคอลั มน์ เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของรางวัลนี้อย่างจริงจั ง
นอกจากการวิจารณ์ตัวบทจากวรรณกรรมแล้ว ทั้งผู้เขียน ผู้อ่าน สานักพิมพ์ สื่อมวลชนและวงการศึกษา ทาให้เห็นว่าการ
วิจารณ์วรรณกรรมสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและกระแสความสนใจของวรรณกรรมด้วย บทวิจารณ์วรรณกรรมจานวนหนึ่งจึง
เป็นบทวิจารณ์ที่ได้รับรางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมซีไรต์มักมีบทวิจ ารณ์ซ้อนกันหลายบทวิจารณ์และบางครั้งเป็น
มูลเหตุทาให้เกิดการวิจารณ์โต้วิจารณ์
รางวัลซีไรต์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ นวนิยาย กวีนิพนธ์ และเรื่องสั้น โดยจาแนกการให้รางวัล
เป็นปีละ ๑ ประเภท สาหรับ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ วรรณกรรมซีไรต์ที่ไ ด้รับรางวัล คือ รวมเรื่องสั้นชุด อสรพิษ ของ แดนอรั ญ
แสงทอง ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องสั้นจานวน ๑๒ เรื่อง แต่ละเรื่องสะท้อนภาพชีวิตของตัวละครและสะท้อนภาพสังคมหลาย
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สังคมทั้งในเมืองและชนบท แต่ที่เด่นที่สุด คือ เรื่องอสรพิษ ที่ส ะท้อนภาพวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต รวมถึงการปกครอง
แบบไม่เป็นแบบแผนของสังคมในชนบท ที่ชวนอ่านและชวนติดตามอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่ารางวัลซีไรต์เป็นรางวัลที่มีชื่อเสียง
และเป็นทีน่ ่าสนใจอย่างยิ่ง อาจมีเหตุผลมาจากประวัติความเป็นมา การจัดประกวดแข่งขัน รวมถึงจุดมุ่ งหมายของรางวัลคือ
มุ่งเน้นสะท้อนภาพสังคมปัจจุบันเป็นของช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาภาพสะท้อนสังคม ที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัล
ซีไรต์ ชุด อสรพิษ เนื่องจากเรื่องสั้นสะท้อนภาพสะท้อนสังคมที่หลากหลาย เช่น เป็นด้านครอบครัว วิถีชีวิต ค่านิยม ซึ่งทาให้
เห็นภาพสะท้อนสังคมในด้านต่างๆ ทีถ่ ูกทานามาประกอบและปรากฏในเนื้อเรื่อง
วิธดี าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ศึกษาเรื่องสั้น ชุด อสรพิษและเรื่องอื่น ทั้งหมด ๑๒เรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิด
การวิจัย และนาข้อมูลทั้งหมดมาสรุปและอภิปรายผลตามจุดประสงค์ของการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า เรื่องสั้นชุดอสรพิษและเรื่องอื่นๆ ของ แดนอรัญ แสงทอง ปรากฏภาพสะท้อนสังคม ๖ ลักษณะ
ตามกรอบการวิจัย คือ ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรม ภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาพสะท้อนสังคมด้าน
เศรษฐกิจ ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว ภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษาและคติธรรม ภาพสะท้อนสังคมด้านการเมืองการ
ปกครอง และ สาหรับบทความนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอภาพสะท้อนในด้านต่าง ๆ เป็นตัวอย่างของข้อมูลดังนี้
ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรม ปรากฏมากที่สุดดังตัวอย่างต่อไปนี้
จากเรื่อง อสรพิษ ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรม ในตอนที่กล่าวถึง ในคืนวันลอยกระทงนั้น แปได้ไปลอย
กระทงที่ท่าน้าหลังบ้าน ซึ่งการลอยกระทงมีการจุดธูปเทียนในกระทงก่อนที่นาไปลอย ส่วนมากเป็นการขอขมาแม่พระคงคา
และแปยังได้มีการขอพรในหลายๆสิ่ง แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมในด้านประเพณีลอยกระทง มี ข้อความ
ปรากฏดังนี้
“ในคืนวันลอยกระทงเขาออกไปลอยกระทงที่คลองหลังบ้านของเขาตรงท่าน้าใต้ต้นมะขามใหญ่ เขายก
กระทงขึ้นจบบูชาขอขมาลาโทษต่อแม่พระคงคา และยังอธิษฐานขอพอจากแม่พระคงคาอีกด้วย เขาอธิษฐานต่อแม่
พระคงคาขอให้พ่อและแม่ของเขาจงทานาได้ข้าวมากๆ และขอให้ขายข้าวให้ได้ราคาดี ขอให้ยายพลับพลึงซึ่งกาลัง
จะย้ายจากแพรกหนามแดงไปอยูก่ ับหลานชายของแกที่ตาบลท่าเกวียนกาแพงหักอย่าพึ่งย้ายออกไปขอให้หลวงพ่อ
เทียนซึ่งขณะนั้นอาพาธกระเสาะกระแสะอันเนื่องจากความชรา จึงมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืน และท้ายที่สุดก็
ขอให้เขาจงอย่าได้รสู้ ึกเกลียดชังทรงวาดและขอให้ทรงวาดจงอย่าได้เกลียดชังเขาต่อจากนั้นเขาจึงจุดธูปเทียนใน
กระทงปล่อยกระทงลงน้า”
(แดนอรัญ แสงทอง, ๒๕๕๗: ๒๐)
ภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ปรากฎรองลงมาดังตัวอย่างต่อไปนี้
จากเรื่อง แมวผี ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในตอนที่กล่าวถึง ทิดโขดเป็นคนชอบดูหนัง
กลางแปลง เพราะมีหนังหลายประเภท ซึ่งเป็นหนังที่จัดบนลานกว้างและเปิดเพลงดังกระหึ่มในยามเย็น เสียงเพลงที่ดังกังวาน
นั้นจะชวนให้ชาวบ้านออกมานั่งหาความสุขสาราญดูหนังกลางแปลงกันในค่าคืน ตามงานวัดถ้าวัดไหนไม่มีหนังกลางแปลง วง
ลิเก วงดนตรีลูกทุ่งเล่น ภายในงานก็จะไม่น่าไปเที่ยวเพราะเงียบและงานดูไม่ครึกครื้นแสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมด้านวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ในด้านวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ชอบดูหนังกลางแปลงมีข้อความปรากฏดังนี้
“ช่อบดูหนังกลางแปลง ช่อบหม่าตั๊งแต้เด็ก ช่อบดู่หนั่งไทยใกล้ไกลม่ายว้า ผ่อจะไป่ดูได้ไป่ดู่หมดแหะ หนั่ง
จีน หนั่งฝรั่ง หนังแข้ก อะไรพวกนั้ก๊อดู่ได้ แต่ไม่สนุกเท้าดู่หนังไทย ยี้เกก๊อชอบวงดนตรี้ลู้งทุ้งก๊อชออยู้ให้รู้เข้าเชียว
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หว้าหมิ่หนั่งกลางแปลงที่ไหน่หมิ่ยิ่สิบส่ามสิบกิโลก๊อเอาเดิ่นตัดทุ้งตัดป่าลุยน้าข้ามคลองมันเรื่องไป ตอนเด็กๆ นี่ไป่ดู่
เฉพาะทิ้มันใกล้ๆ ก่อน ไป่ดู้ทิ้วัดมาบสั่นตะวานนี่แหละม้าก ใครเผ่าศพพ้อศพแม้ไม่มีหนังกล่างแปลงหรือยิ้เกถล็อง
เสียน่อยนี่ข้าก๊อเคืองเจ้าภาพเข่าวัดไหน่จั้ดงานประจ่าปีแล้วไม่มีหนั่งกล่างแปงมีย้เกมิ่วงดนตรีลูกทุ้งถล็องนิ่ ข้าก๊อ
แอ้บเคืองเจ้าอาวาสบาปหน่าไหม่เล่า คือว้าขึ้นชื่อว่ามาหอรสบแล้วอ้ายทิดโขดไม่มีพลาดไป่ดู่หนั่งช่ายาน่างทีก๊อเอา
อีสิ่นิลแมวดาปลอดติดไป่ด้วย เผื่อว้าอ้ายคนฉ่ายคนพ้ากย์หมั่นโอ้เอ้นัก ก๊อจะได้เอาแมวขู้มัน รีบๆแยเข้านา พ้ทิด
มัวแต้คิดจะข่ายยาอยู้ เดี่ยวฉั่นก๊อจะโยนแมวใส่จอฉีกขาดฉิบหายหมดหร็อกขู้มันไปหยั่งงั่งเอง ม่ายเคยโยนใส่จริงๆ
เลยสั่กกะที”
(แดนอรัญ แสงทอง, ๒๕๕๗: ๑๗๗)
ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ ปรากฎรองลงมาดังตัวอย่างต่อไปนี้
จากเรื่อง ดวงตาที่สาม ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในตอนที่กล่าวถึง หลังจากคุณ
เต๊ะสาเร็จการศึกษา เขาชอบเพาะพันธุ์ไม้ที่หายากเพื่อหาพันธุ์ไม้ทื่ชื่อว่า งิ้วดา ซึ่งเขาหามาได้จนสาเร็จและได้ขายให้กับ
มัคนายกของวัดต่างๆ เพื่อให้มัคนายกนาไปทาเครื่องรางของขลัง และเขายังทาการขายเปลือกและรากของพะยอมให้แก่
ชาวสวนตาล และเขายังมีอาชีพเป็นผู้จัดการรายใหญ่ให้แก่ร้านกรมเป๋อและเขายังใช้เวลาว่างจากการทางานมารับจ้างปรับแต่ง
สวนต่างๆให้กับคนที่มาจ้าง แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจในด้านอาชีพของคุณเต๊ะ มีปรากฏดังนี้
“คุณเต๊ะเขาไม่ได้เดือดร้อนเนื้อใจหางานหาการทาทาให้เป็นหลักแหล่งหลังจากสาเร็จการศึกษา หากแต่
ขลุกขลุ่ยอยู่กับการสะสมและเพาะพันธุ์ไม้แปลกๆ และหายากของเขา บางทีที่เขาหายไปครั้งละนานๆ จนหล่อนคิด
ทึ้งคิดถึงเหมือนกันนั้นก็เพื่อเสาะหาต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า งิ้วดา ซึ่งเขาล่ามาได้จนสาเร็จและขายในราคาต้นละ
แพงให้แก่มัคนายกของวัดวาอารามต่างๆ (และมัคนายกเหล่านั้นก็เอาไปถวายพระเกจิอาจารย์ต่างๆ เพื่อทาเป็นวัตถุ
มงคลหรือเครื่องรางของขลังอีกทีหนึ่ง) เขาขายเปลือกพะยอมและรากพะยอมให้แก่ชาวสวนตาลเมืองเพชรบุรี เขา
เป็ น ผู้ จั ด ส่งลู ก เบญกานี ร ายใหญ่ สุ ด ให้ แ ก่ ร้ า นกรมเป๋ อ อัน เลื่ อ งชื่อ เขารับ จ้ า งปรับ แต่ งภู มิทั ศ น์ ใ ห้ กับ สวนของ
มหาเศรษฐีใหม่เอี่ยมบางรายบ้างเป็นครั้งคราว”
( แดนอรัญ แสงทอง, ๒๕๕๗: ๘๙ )
ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว ปรากฏรองลงมาดังตัวอย่างต่อไปนี้
จากเรื่อง วันเพ็ญเดือนสิบสอง ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว ในตอนที่กล่าวถึง เขาประทับใจที่
พี่สาวของเขานั้นแสดงความรักโดยแสดงการมีน้าใจกว้างขวางให้กับเขา และอยากให้เขาได้ครอบครองสิ่งของที่มีค่า เขาเชื่อใน
ความรักที่พี่สาวมอบให้อย่างบริสุทธิ์ใจ แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัวในด้านความรักของพี่สาวที่มีต่อ
น้องสาว มีข้อความปรากฏดังนี้
“เขาประทับใจต่อน้าจิตน้าใจอันกว้างขวางของพี่สาวของเขา โดยรวมๆ แล้วพี่สาวของเขาก็ไม่ใช่คนใจไม้
ไส้ระกาอันใด เขาเชื่อว่าพี่สาวของเขาได้กระทาการร้องขอนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ อยากให้เขาผู้เป็นน้องได้
ครอบครองข้าวของอันมีราคาค่างวดและสมควรอย่างยิ่งแก่การครอบครองนั้นจริงๆ”
(แดนอรัญ แสงทอง, ๒๕๕๗: ๓๔๓-๓๔๔)
ภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษาและคติธรรม ปรากฏรองลงมาดังตัวอย่างต่อไปนี้
จากเรื่อง ดวงตาที่สาม ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษาและคติธรรม ในตอนที่กล่าวถึง แม่จะพูดกับ
เขาเสมอว่าการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่คนทุกคนจาเป็นต้องศึกษา แม่จะสอนเขาในทุกด้านเช่น การบวกลบคูณหาร การร้อย
พวงมาลัย การอ่านวรรคดีรวมไปถึงการเล่นดนตรีไทยและสากล จึงทาให้เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้สาเร็จ ด้วยความ
พากเพียรของเขาจึงทาให้เขาเรียนจบและกลั บไปสอนคณะเดิมที่เคยเรียนมาในฐานะอาจารย์ แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อน
สังคมด้านการศึกษาและคติธรรมในด้านความสาคัญของการศึกษา มีข้อความปรากฏดังนี้

592

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

“(การศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องกระทากันไปจนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้ายแห่งชีวิตโน่นแหละ การศึกษาเป็น
ศัสตราวุธอันทรงอนุภาพแต่เพี ยงประการเดียวของผู้อ่อนแอ-คุณแม่มักจะพูดเช่นนี้เสมอ) หล่อนจึงหัดอ่านอักษร
เบรลล์ที่นั่น บวกลบคูณหารที่นั่น หัดร้อยพวงมาลัย เย็บปักถักร้อย เล่นจะเข้และขิม เล่นไวโอลินและเปียโนที่นั่น
อ่านวรรคดีไทยและวรรคดีต่างประเทศทุกเล่มที่ถูกจั ดทาเป็นอักษรเบรลล์ก็ที่นั่นอี กเหมือนกัน ก่อนที่จะสอบเข้า
เรียนต่อในคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศได้สาเร็จ และภาพเพียรอุตสาหะต่อมาอีกจนได้เป็น
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต และกลับไปสอนในคณะเดิมของมหาวิทยาลัยเดิมในฐานะอาจารย์สาวสวยผู้เล็คเชอร์ได้เฉียบ
คมชัดแจ้งและมีชีวิตชีวาเสมอ”
(แดนอรัญ แสงทอง, ๒๕๕๗: ๖๑)
ภาพสะท้อนสังคมด้านการเมืองการปกครอง ปรากฏรองลงมาดังตัวอย่างต่อไปนี้
จากเรื่อง อสรพิษ ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านการเมืองการปกครอง ในตอนที่กล่าวถึง ทรงวาดเป็นผู้มิ
อิทธิพลในหมู่บ้านแพรกหนามแดง เพราะชาวบ้านเชื่อว่าทรงวาดเป็นร่างทรงของเจ้าแม่จึงทาให้ชาวบ้านนับถือ ซึ่งทาให้ทรง
วาดมีอานาจในการพูดกับชาวบ้านให้ทาตามสิ่งที่เขาต้องการและทรงวาดใช้อานาจและอิทธิพลเพื่อประโยชน์ของตนเองอยู่
เสมอ แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมด้านการเมืองการปกครองแบบไม่เป็นแบบแผน คือ ทรงวาดเป็นผู้ที่มีอิทธิพลใน
หมู่บ้านแพรกหนามแดง มีข้อความปรากฏดังนี้
“เขาก็บอกกับทุกคนในหมู่บ้านว่าวิญญาณศักดิ์ของเจ้าแม่แพรกหนามแดงมีความประสงค์จะใช้เขาเป็น
ร่างทรง และเขาเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถอันเชิญวิญญาณของเจ้าแม่ให้มาประทับทรงในร่างของเขาเมื่อใดก็ได้ผู้คน
จานวนมากทั้งในแพรกหนามแดงและหมู่บ้านใกล้เคียงเชื่อเขา นายวาดจึงกลายเป็นทรงวาดด้วยประการฉะนี้ และ
เขาก็ค่อยๆ มั่งคั่งขึ้นที่ละน้อยโดยไม่ต้องทานา เลี้ยงวัวหรือเลี้ ยงหมูอีกต่อไป ในยามที่เขาประทับทรงเขานุ่งผ้าจง
กระเบนสีขาว ใส่เสื้อแขนยาวสีขาว ห่มสไบเฉียงไหล่สีขาว ทัดดอกไม้สีแดงและพูดด้วยเสียงอ่อนหวานของผู้หญิง
เต็มไปด้วยถ้อยคาเก่าแก่แปลกประหลาดซึ่งอยากแก่การทาความเข้าใจ กริยาอาการของเขาก็แปรเปลี่ยนไปเป็น
ผู้หญิงเช่นกัน อีกทั้งเขายังสามารถฟ้อนราด้วยลีลาแปลกประหลาดอ่อนช้อยมันเป็นการกระทาที่ขรึมขลัง น่าเชื่อถือ
ทรงวาดจึงเป็นคนมีอานาจและมีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในหมู่บ้าน”
(แดนอรัญ แสงทอง, ๒๕๕๗: ๑๖)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในเรื่องสั้นชุดอสรพิษ พบว่า ปรากฏภาพสะท้อนสังคมในด้านต่างๆดังนี้
๑. ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรม พบว่าปรากฏมากที่สุด คือ จานวน ๔๙ ครั้ง ทั้งนี้ด้านที่ปรากฏมากที่สุด คือ
เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับอานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๒. ภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พบว่าปรากฏรองลงมา คือ จานวน ๓๓ ครั้ง ทั้งด้านที่ปรากฏมาก
ที่สุดในด้านนี้ คือ ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
๓. ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจปรากฏ พบว่าปรากฏรองลงมา คือ จานวน ๑๑ ครั้ง ทั้งด้านที่ปรากฏมากที่สุด
ในด้านนี้ คือ ด้านการประกอบอาชีพที่ทาให้เกิดรายได้
๔. ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว พบว่าปรากฏรองลงมา คือ จานวน ๗ ครั้ง ทั้งด้านทีป่ รากฏมากที่สุดในด้านนี้
คือ ด้านความรักความผูกผันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง
๕. ภาพสะท้อนสังคมด้านการศึกษาและคติธรรม พบว่าปรากฏรองลงมา คือ จานวน ๔ ครั้ง ทั้งด้านที่ปรากฏมาก
ที่สุดในด้านนี้ คือ ด้านความสาคัญของการศึกษา
๖. ภาพสะท้อนสังคมด้านการเมืองการปกครอง พบว่าปรากฏรองลง คือ จานวน ๒ ครั้ง ทั้งด้านที่ปรากฏมากที่สุด
ในด้านนี้ คือ ด้านผู้มีอานาจและอิทธิพลในหมู่บ้าน
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สรุปและอภิปรายผล
อภิปรายผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ปรากฏให้เห็นภาพสะท้อนสังคมใน ๖ ลักษณะ คือ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและคติธรรม ด้านครอบครัว ด้านวัฒนธรรม ด้านการปกครอง และด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดย
ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏมากที่สุดคือ ด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมของกลุ่มคน กล่าวคือวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่อง
อสรพิษ มีวัฒนธรรมในด้านความเชื่อเกี่ยวกับอานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผี ปีศาจ และค่านิยมจานวนมาก ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุภชัย ภักดี และสนม ครุฑเมือง (๒๕๕๔) ที่ศึกษาเรื่อง นกกระเด็นด่อน โดยศึกษา วิเคราะห์
ความเชื่อและภาพสะท้อนสังคม ในด้านความเชื่อและวัฒนธรรม ดังนี้ ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยาม
โชค เคราะห์ ความเชื่อเรื่องความฝัน ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง ความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ ความเชื่อเรื่องนรก สวรรค์
และความเชื่อเรื่องหมอดู โหราศาสตร์ และยังพบด้านวัฒนธรรม ๓ ประเภท ได้แก่ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ธรรมเนียม
ประเพณีด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏให้เห็นรองลงมาจากด้านวัฒนธรรมโดยปรากฏให้เห็นลักษณะ
ชี วิ ต ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง ค น ช น บ ท ที่ อ ยู่ กิ น กั บ ธ ร ร ม ช า ติ ซึ่ ง ผ ล ก า ร วิ จั ย นี้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย
ของอุ ไ รวรรณ สิ ง ห์ ท อง (๒๕๕๙) โดยศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ภ าพสะท้ อ นสั ง คมในวรรณกรรมเสี่ ย งทาย ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่ในการดารงชีวิตของมนุษย์ด้า นความเป็นอยู่สาคัญลาดับต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การอาศัยอยู่ในที่เหมาะสมนั้นถึงจะต้องมีส่วนประกอบของคนที่อยู่อาศัยอยู่นั้นมีความสุขไม่มีความทุกข์ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ดังนั้นในวรรณกรรมเสี่ยงทายจึงปรากฏสิ่งที่มนุษย์ต้องการและคอบสนองความสุขปรากฏทั้ง ๗ กลุ่ม สามารถ
จาแนกภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่ ดังนี้ ด้านสุขภาพ ด้านความสุข ด้านอาชีพการงาน ด้านการเดินทาง ด้านโชคลาภ
ความร่ารวย ด้านเกียรติยศและอานาจคดีความด้านเศรษฐกิจเป็นภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏรองลงมาจากด้านวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ โดยปรากฏให้เห็นด้วยการประกอบอาชีพที่ทาให้เกิดรายได้ ซึ่งผลงานวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
วนิดา บารุงไทย และเกศรินทร์ คันมาลา (๒๕๕๔) เรื่องการศึกษาภาพสะท้อนสังคมในวรรณคดีเรื่องนี้กล่าวถึง ภาพเศรษฐกิจ
ของเมืองกินนุวัต ซึ่งเป็นสถานที่ดาเนินเหตุการณ์สาคัญของเรื่องโดยสะท้อนให้เห็นว่า ชาวเมืองประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก คือ ทานาทาสวนและทาไร่ ด้านครอบครั วเป็นภาพสะท้อ นสังคมที่ ปรากฏให้เห็นรองลงมาจากด้านเศรษฐกิ จ
โดยปรากฏให้เห็นด้านความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุ ษย์กับสัตว์เลี้ยง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของอุไรวรรณ สิงห์ทอง (๒๕๕๙) โดยศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมเสี่ยงทาย ผลการศึกษาพบว่า
ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของครอบครัว เพราะเป็นสถาบันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการให้
การศึกษา การเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว รวมไปถึงการอบรมสั่งสอนบุตรให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ครอบครัวจึงประกอบด้วย ผู้คนที่
เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องโดยสายโลหิตที่มีความผูกผันซึ่งกันและกัน สามารถจาแนกภาพสะท้อนสังคม ด้านครอบครัวได้ดังนี้
ด้านคู่ครอง ด้านบุตร ด้านญาติมิตร จากผลการศึกษาพบว่าคือ ความเป็นอยู่ของคนในสังคมแต่ละสังคม ซึ่งมีการดาเนินชีวิต
เป็นไปตามแบบแผนหรือบทบาทของสังคมที่ดาเนินไปในสังคมนั้นๆ เช่น การอยู่ร่วมกัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สภาพความ
เป็นอยู่และความสามัคคี ด้านการศึกษาและคติธรรมเป็นภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏให้เห็นรองลงมาจากด้านครอบครัว โดย
ปรากฏให้เห็นด้านสาคัญของการศึกษา ซึ่งผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของอุไรวรรณ สิงห์ทอง (๒๕๕๙) โดยศึกษา
วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมเสี่ยงทาย ผลการศึกษาพบว่า ภาพสะท้อนสังคมด้านคาสอนในวรรณกรรมเสี่ยงทาย
จะปรากฏคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการสอนให้มนุษย์นั้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรม เพราะเป็นหนทาง
หนึ่งสู่ความสาเร็จในการดาเนินชีวิตและมีความสุขในธรรม สามารถจาแนกภาพสะท้อนสังคมด้านคาสอนได้ดังนี้ ด้านความดี
ด้านความสามัคคี ด้านความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้านความซื่อสั ตย์ ด้านความสาคัญของการพูด ด้านการเมืองการปกครองเป็นภาพ
สะท้อนสังคมทีป่ รากฏให้เห็นรองลงมาจากด้านการศึกษาและคติธรรม โดยปรากฏให้เห็นด้านผู้มีอานาจและอิทธิพลในหมู่บ้าน
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ การศึกษาของประไพ ศรีสุข (๒๕๔๑) โดยศึกษาเรื่อง ภาพสะท้อนสั งคมในเรื่องสั้นและ
นวนิยายของชาติ กอบจิตติ ผลการศึกษาพบว่าศึกษาเรื่องสั้น ๓๐ เรื่อง และนวนิยาย ๕ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๓๕ เรื่อง สะท้อน
ภาพสะท้อนสังคมเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบเผด็จการ ความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาลในที่นี้เงียบสงบ
ภาพลักษณ์นักการเมืองที่ทางานไม่จริงจังชอบพูดมากกว่าทา เจ้าหน้าที่บางคนทุจริตในหน้าที่ และการชุมนุมประท้วงเรื่อง
ประกันราคาข้าวในเมืองผีหลอก ภาพเหตุการณ์เกิดจลาจล พฤษภาทมิฬในเรื่องเวลา ปัญหาการสื่อความหมายของรัฐบาลที่ใช้
ภาษายากเกินไปสาหรับประชาชนในเรื่องนครไม่เป็นไร ภาพตารวจที่บกพร่ องต่อหน้าที่ ในการจับผู้ร้ายผิดตัวในเรื่องคนไร้ค่า
ซึ่งผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน ( ๒๕๕๐ ) โดยศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ในนวนิยายของ
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แดนอรัญ แสงทอง ผลการศึกษาพบว่าเป็นนวนิยายที่มีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์อย่างมากเรื่องหนึ่ง ด้วยลักษณะของตัวละคร
เอกที่มีชีวิตชีวา รวมทั้งโครงเรื่องซึ่งมุ่งเสนอความคิดสาคัญอย่างแยบยลว่า ธรรมชาติมีอานาจและความยิ่งใหญ่เกินกว่าที่
มนุษย์จะสามารถเอาชนะได้ ทั้งชี้ให้เห็นว่า ป่าที่งดงามและมีคุณค่าอนันต์นั้น ได้เสื่อมสูญไปแล้ว และที่โดดเด่นอย่างยิ่งก็คือ
ท่วงทานองวรรณศิลป์ที่เร้าอารมณ์อย่างมีลีลาเฉพาะตัวของผู้ประพันธ์ จากผลการศึกษาพบว่าภาพสะท้อนสังคมการศึกษา
และคติธรรม คือ ลักษณะของการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมเพื่อจะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม ตลอดจน
สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงการแนะนาสั่งสอน เช่น ครูสอนศิษย์ คาสอนทางศาสนาในลักษณะต่างๆ ที่
ปรากฏในวรรณกรรมจากการวิจัยเรื่องสั้นชุดอสรพิษ ซึ่งเป็นเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ จะพบว่าปรากฏลักษณะสังคมในหลาย
ลักษณะ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวรรณกรรมซีไรต์สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งในเรื่องความเชื่ออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึง
การประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในชนบท เช่น ในการทางานมีความสาคัญในการศึกษาอีกทั้งยังพบว่า
ในชนบทมีผู้มีอานาจและอิทธิพลในหมู่บ้าน ซึ่งอาจจะไม่ใช่นักการเมือง แต่ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมี อานาจที่ปลูกความเชื่อใน
ชนบทนั้น
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเภทของสานวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การใช้สานวนการกล่าวขอโทษในสังคมญี่ปุ่น โดยศึกษาจากอนิเมะ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็กผู้ชายหรือวัยรุ่นชาย (โชเน็น )1
เรื่อง 25 ตอน และอนิเมะที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็กผู้หญิงหรือวัยรุ่นหญิง (โชโจะ) 1 เรื่อง 12 ตอน วิเคราะห์ประเภทของ
สานวนการกล่าวขอโทษ และวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้สานวนการกล่าวขอโทษโดยการนับจานวนครั้งและหาค่าร้อยละ
ผลการวิ จั ย พบว่ า การกล่ า วขอโทษในภาษาญี่ ปุ่ น มี ก ารใช้ ส านวนหลากหลาย แบ่ ง ได้ 4 กลุ่ ม คื อ すみません
(sumimasen) ごめんなさい (gomennasai) 悪い (warui) และอื่น ๆ สานวนที่มีการใช้มากที่สุดคือ กลุ่ม ごめ
んなさい และปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สานวนการกล่าวขอโทษพบว่า ด้านระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ผู้พูดนิยม
ใช้สานวน กลุ่ม 悪い กับผู้ฟังที่มีความสนิทสนม และไม่รู้จัก ส่วนสานวน กลุ่ม ごめんなさい นิยมใช้กับผู้ฟังที่รู้จัก (ไม่
สนิท) ด้านอานาจของผู้พูดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ฟัง ผู้พูดนิยมใช้สานวน กลุ่ม 悪い กับผู้ฟังที่มีอายุน้อยกว่าและอายุเท่ากัน ส่วน
สานวน กลุ่ม すみません นิยมใช้กับผู้ฟังที่มีอายุมากกว่า ด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น ๆ
ผู้พูดนิยมใช้สานวน กลุ่ม 悪い กับความผิดน้อย และใช้สานวน กลุ่ม すみません กับความผิดปานกลาง ส่วนสานวน
กลุ่ม ごめんなさい ใช้กับความผิดมาก
คาสาคัญ : การศึกษา ภาษาญี่ปนุ่ อนิเมะ
Abstract
This study aimd to analyze different types of apologizing expressions in Japanese and identify the
factors which effect on apologizing expressiosn in Japanese society. The data were obtained from one anime
which the main targets are boys or young men (少年 shounen) consisting of 25 episodes. And one anime
which the main targets are girls or young women (少女 shoujo) consisting of 12 episodes. The analysis of
different types of apologizing expressions and that of factors which effect on the selection of apologizing
expressions to use were performed by counting numbers and percentage. The results revealed that (1) there
are 4 types of apologizing expressions that commonly used in Japanese language: sumimasen (すみませ
ん), gomennasai (ごめんなさい), warui (悪い) and others. The mostly common apologizing usage is
gomennasai group. (2) the factors which effect on apologizing usage include social distance between a
speaker and a listener e.g. for his/her intimate persons, the speaker commonly used the expressions warui
group and used the expressions gomennasai group for his/her unfamiliar persons; the superiority of the
speaker over the listener e.g. for the listener who is younger or same age with he/she, the speaker commonly
used expressions warui group, whereas the expressions sumimasen group commonly used for elder; the
offense rate of any event or situation held by that society e.g. for lower offense rate, the speaker commonly
used the expressions warui group, whereas the expressions sumimasen group is used for moderate offense
rate, and the expressions gomennasai group is used for higher offense rate.
keywords : study Japanese language anime
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บทนา
การกล่าวขอโทษเป็นมารยาททางสังคม เมื่อมีการกระทาผิดเกิดขึ้นในสถานการณ์หนึ่ง คนในสังคมหนึ่ง
อาจเห็นว่าควรกล่าวขอโทษ ในขณะที่คนอีกสังคมหนึ่งอาจคิดว่าไม่จาเป็นต้องกล่าวขอโทษ เช่น ในภาษาญี่ปุ่น
โดยทั่ ว ไปเมื่ อ ผู้ ฟั ง กระท าการอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ พู ด แต่ เ ป็ น การรบกวนตั ว ผู้ ฟั ง คนญี่ ปุ่ น มั ก กล่ า วค าว่ า
「すみません」(sumimasen) หรือ「申し訳ありません」(moshiwakearimasen) หรือถ้อยคาอื่น ๆ ที่ใช้
กล่าว ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนสละที่นั่งให้บนรถไฟ คนญี่ปุ่นจะพูดกับคนที่สละที่นั่งให้ว่า 「すみません」แต่ใน
สถานการณ์เดียวกันคนไทยจะไม่กล่าวคาว่าขอโทษแต่จะพูดว่า “ขอบคุณ” แทน (วรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์, 2548)
โดยทั่วไปแล้วคนญี่ปุ่นจะขอโทษบ่อยกว่าคนอเมริกั น การขอโทษแสดงให้เห็นว่าผู้พูดตระหนักถึงความรับผิดชอบ
เมื่อไม่สามารถทาตามความคาดหวังของอีกฝ่ายหนึ่งได้ ดังนั้น การขอโทษจึงแสดงถึงความมีน้าใจ และความมี
เมตตาต่อผู้อื่น จึงนับเป็น“สิ่งที่ดีงาม” ดังนั้น เมื่อมีคนกล่าวคาขอโทษหรือแสดงความเสียใจ คนญี่ปุ่นก็มักจะใจ
อ่อนและพร้อมที่จะให้อภัย ในขณะที่คนญี่ปุ่นพร้อมเสมอที่จะขอโทษคนอเมริกันกลับดูเหมือนจะไม่ค่อยยอมรับ
ความผิดพลาดของตนเอง และใช้คาขอโทษน้อยกว่าคนญี่ปุ่น แต่สาหรับคนญี่ปุ่นแล้ว บ่อยครั้งที่การขอโทษเป็น
การสื่อให้อีกฝ่ายเห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน และการยอมรับความอ่อนแอของตนเอง ซึ่งน่าจะได้รับความเข้าใจ
และเห็นอกเห็นใจจากอีกฝ่าย (เซนโกะ เค. เมย์นาร์ด, 2557: 186-187)
สานวนการกล่าวขอโทษของคนญี่ปุ่นนั้น มีปัจจัยมากมายที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อการเลือกใช้สานวนการ
กล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สานวนการกล่าวขอโทษประกอบด้วย ระยะห่างทางสังคม
ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง (ความสนิทสนม) อานาจของผู้พูดเมื่อเทียบกับกับผู้ฟัง (อานาจทางสังคม) และอัตราการ
ล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น ๆ (น้าหนักของความผิด) การใช้ภาษาในอนิเมะมีความใกล้เคียง
กับในชีวิตประจาวัน และมักมี มุมมอง แง่คิด ทัศนคติ และวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นสอดแทรกในเนื้อหาของอนิเมะ
ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนิเมะประเภทโชเน็น (少年 shounen) เป็นเรื่องราวการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นการรบราฆ่า
ฟัน การต่อสู้กันในเกมกีฬาหรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาในวัยเรียน ตัวละครหลักโดยมากเป็นผู้ชาย และมักมี
เรื่องของมิตรภาพระหว่างตัวละครชายและอีกประเภทหนึ่งคือโชโจะ (少女 shoujo) เป็นอนิเมะที่มีกลุ่มเป้าหมาย
หลักเป็นเด็กผู้หญิงหรือวัยรุ่นผู้หญิงมักเป็นเรื่องของความรักและมีตัวละครเอกเป็นเด็กผู้หญิงที่จิตใจเข้มแข็ง
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สานวนกล่าว
ขอโทษในภาษาญี่ปุ่น วิเคราะห์สานวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น และวิเคราะห์ประเภทของสานวนการกล่าว
ขอโทษในภาษาญี่ปุ่นโดยศึกษาจากอนิเมะ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย คือทราบปัจจัยและเข้าใจประเภทของ
ส านวนการกล่ าวขอโทษในสั งคมญี่ปุ่ น ที่ผู้ เรี ยนภาษาญี่ ปุ่นสามารถนาไปใช้ก ล่ าวขอโทษได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือติดต่อสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ประเภทของสานวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สานวนการกล่าวขอโทษในสังคมญี่ปุ่น
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดอนิเมะที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2 ประเภท คือ ประเภทโชเน็น (วัยรุ่นชาย) เรื่อง
黒子のバスケ (kuroko no basuke) ภาค 2 จ านวน 25 ตอนและอนิ เ มะประเภทโชโจะ (วั ย รุ่ น หญิ ง )
เรื่อง 君に届け (kiminitodoke) ภาค 2 จานวน 12 ตอน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ すみません,
ごめんなさい, 悪い(warui) และ อื่น ๆ โดยแบ่งจากกลุ่มสานวนที่พบมากที่สุดเป็น 3 กลุ่ม คือ すみません,
ごめんなさい และ 悪い
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบบันทึกข้อมูล มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาประเภทและปัจจัยเกี่ยวกับสานวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดแนวทางในการวิเคราะห์
2. สร้างแบบบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นรูปแบบตาราง
3. นาตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนขอ ง
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
4.ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดูอนิเมะ 2 ประเภทที่กาหนดอย่างน้อย 2 รอบ และจดบันทึกสานวนการกล่าวขอโทษที่ปรากฏในอนิเมะทั้ง 2
ประเภทลงในตารางที่สร้างไว้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.
วิ เ คราะห์ ป ระเภทของส านวนการกล่ า วขอโทษแบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ ม ใหญ่ คื อ すみません,
ごめんなさい,悪い และ อื่ น ๆ โดยแบ่ ง จากกลุ่ ม ส านวนที่ พ บมากที่ สุ ด เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ すみません,
ごめんなさい และ 悪い ส่ ว นนอกเหนื อ จากส านวนทั้ ง 3 กลุ่ ม นี้ จ ะจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ 4 คื อ กลุ่ ม อื่ น ๆ
และแยกตามประเภทอนิเมะ โดยการนับจานวนครั้งและหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สานวนการกล่าวขอโทษ แยกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านระยะห่างทางสังคม
ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง (ความสนิทสนม) ด้านอานาจของผู้พู ดเมื่อเทียบกับกับผู้ฟัง (อานาจทางสังคม) และด้าน
อัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น ๆ (น้าหนักของความผิด) ทั้งในภาพรวม และแยกตาม
ประเภทอนิเมะโดยการนับจานวนครั้งและหาค่าร้อยละ
3. สรุปผลการวิเคราะห์และนาเสนอผลในรูปแบบตารางและการพรรณนา
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ประเภทของสานวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น
สานวนการกล่าวขอโทษที่พบมากที่สุด

ร้อยละ
37.03
32.41
20.37
10.19

ごめんなさい
すみません
悪い

อื่น ๆ

ส านวนการกล่ า วขอโทษที่ พ บมากที่ สุ ด ในภาพรวมคื อ ส านวนกลุ่ ม ごめんなさい ร้ อ ยละ 37.03
รองลงมาคือ สานวนกลุ่ม すみません ร้อยละ 32.41 และสานวนกลุ่ม 悪い ร้อยละ 20.37 ส่วนสานวนกลุ่มอื่นๆ
พบน้อยที่สุด ร้อยละ 10.19
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง (ความสนิทสนม)
ด้านระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง
(ความสนิทสนม)
ความสนิทสนม
悪い
すみません、ごめん
すいません、ごめんなさい

จานวนครั้ง
11
7
5

สานวนที่นิยมใช้กับคู่สนทนาที่มีความสนิทสนมคือ 悪い 11 ครั้ง รองลงมาคือ すみません กับ ごめん
7 ครั้งและ すいません กับ ごめんなさい 5 ครั้ง เท่ากัน
ด้านระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง
(ความสนิทสนม)
รู้จัก (ไม่สนิท)
ごめんなさい
悪い
ごめんな
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สานวนที่นิยมใช้กับคู่สนทนาที่รู้จัก (ไม่สนิท) คือ ごめんなさい 7 ครั้ง รองลงมาคือ 悪い 6 ครั้ง และ
ごめんな 3 ครั้ง
ด้านระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง
(ความสนิทสนม)
ไม่สนิท

จานวนครั้ง
4
2
1

悪い
ごめん
すまない、めんご

สานวนที่นิยมใช้กับคู่สนทนาที่ไม่รู้จักคือ 悪い 4 ครั้ง รองลงมาคือ ごめん 2 ครั้ง และ すまない กับ
めんご 1 ครั้งเท่ากัน
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอานาจของผู้พูดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ฟัง (อานาจทางสังคม)
ด้านอานาจของผู้พูดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ฟัง
(อานาจทางสังคม)
อายุน้อยกว่า

จานวนครั้ง
4
2
1

悪い
すまん
すま、ごめん、めんこ

สานวนที่นิยมใช้กับคู่สนทนาที่มีอายุน้อยกว่าคือ 悪い 4 ครั้ง รองลงมาคือ すまん 2 ครั้ง และ すま,
ごめん,めんご 1 ครั้ง เท่ากัน
ด้านอานาจของผู้พูดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ฟัง
(อานาจทางสังคม)
อายุเท่ากัน

จานวนครั้ง
15
12
7

悪い
ごめんなさい
すみません、ごめん
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สานวนที่นิยมใช้กับคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันคือ 悪い 15 ครั้ง รองลงมาคือ ごめんなさい 12 ครั้ง และ
すみません กับ ごめん 7 ครั้ง เท่ากัน
ด้านอานาจของผู้พูดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ฟัง (อานาจทาง
สังคม)
อายุมากกว่า

จานวนครั้ง
9
4
2

すみません
すいません
すいま（せん）、悪い

สานวนที่นิยมใช้กับคู่สนทนาที่มีอายุมากกว่าคือ すみません 9 ครั้ง รองลงมาคือ すいません 4 ครั้ง
และ すいま（せん）กับ 悪い 2 ครั้ง เท่ากัน
4. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นอั ต ราการล่ ว งเกิ น ของเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ น ความผิ ด ในสั ง คมนั้ น ๆ
(น้าหนักของความผิด)
ด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น
(น้าหนักของความผิด)
ความผิดน้อย

จานวนครั้ง
18
15
12

悪い
すみません
ごめんなさい

ส านวนที่ นิ ย มใช้ กั บ ความผิ ด น้ อ ยคื อ 悪い 18 ครั้ ง รองลงมาคื อ すみません 15 ครั้ ง และ
ごめんなさい 12 ครั้ง
ด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น
(น้าหนักของความผิด)
ความผิดปานกลาง

จานวนครั้ง
5
3
2

すいません
すまない、悪い
ごめん、お待たせしました
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สานวนที่นิยมใช้กับความผิดปานกลางคือ すいません 5 ครั้ง รองลงมาคือ すまない กับ 悪い 3 ครั้ง
และ ごめん กับ お待たせしました 2 ครั้ง เท่ากัน
ด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น
(น้าหนักของความผิด)
ความผิดมาก

จานวนครั้ง
2
1

ごめん
すまなかったな、めんご

สานวนที่นิยมใช้กับความผิดมากคือ ごめん 2 ครั้ง รองลงมาคือ すまなかったな กับ めんご 1 ครั้ง
เท่ากัน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย มีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจัยในภาพรวมที่พบว่า ประเภทของสานวนการกล่าวขอโทษที่มีการใช้มากที่สุดคือ กลุ่ม
ごめんなさい รองลงมาคือ すみません และ 悪い นั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์
(2548: 55-56) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับคาขอโทษที่ปรากฏในสถานการณ์ย่อย เมื่อทาให้ผู้ฟังไม่สบายใจ เป็นห่วงหรือ
วิตกกังวล และพบว่า คาขอโทษที่ปรากฏการใช้มากที่สุดคือ กลุ่ม ごめんなさい กลุ่ม すみません และกลุ่ม
悪い ตามลาดับ
2. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง (ความสนิทสนม) ในภาพรวม
ที่พบว่า เมื่อผู้พูดมีความสนิทสนมกับผู้ฟัง เช่น เพื่อนสนิท หรือแม้กระทั่งอาจารย์ที่สนิทมาก ๆ ผู้พูดจะใช้สานวน
การกล่าวขอโทษกลุ่ม すみません มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่ม ごめんなさい และกลุ่ม 悪い แต่ในกรณีที่ผู้พูด
ไม่มีความสนิทสนมกับผู้ฟัง ผู้พูดจะใช้สานวนการกล่าวขอโทษกลุ่ม ごめんなさい มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม
すみません กับ 悪い เท่า กัน และกลุ่ มอื่ น ๆ ส าหรั บ กรณีที่ผู้ พูด ไม่รู้ จั กผู้ ฟัง (เช่ น ผู้ ฟัง เป็ น คู่แข่ง หรื อคนต่ า ง
โรงเรี ย น) ผู้ พู ด จะใช้ ส านวนการกล่ า วขอโทษกลุ่ ม 悪い มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ กลุ่ ม ごめんなさい และ
すみません ทั้งนี้เนื่องจากสังคมญี่ปุ่นมีภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (เป็ นกันเอง) รวมถึงลักษณะการ
ใช้ภาษาของผู้พูดที่อยู่ในสถานะทางสังคมต่างกันจะไม่เท่าเทียมกับสานวนที่เป็นกันเองของผู้ที่มีสถานะทางสังคม
สูงกว่านั้น ไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่ายจะตอบโต้ด้วยลักษณะการพูดแบบเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือ
แม้กระทั่งในกลุ่มผู้พูดที่มีสถานะทางสังคมต่างกันก็ตาม หากเป็นการพูดคุยที่มีลักษณะที่เป็นส่วนตัว เช่น ขณะดื่ม
เหล้า ลักษณะการพูดคุยที่เลือกมาใช้จะเป็นกันเอง อย่างไรก็ตาม การจะเลือกลักษณะการพูดคุยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์นั้น ๆ จาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความละเอียดอ่อน (เซนโกะ เค. เมย์นาร์ด, 2557: 23-24)
3. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอานาจของผู้พูดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ฟัง (อานาจทางสังคม) ในภาพรวม
พบว่า เมื่อผู้ฟังมีอายุน้อยกว่าผู้พูด ผู้พูดจะใช้สานวนการกล่าวขอโทษกลุ่ม 悪い มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่ม
すみません และกลุ่ม ごめんなさい แต่ในกรณีที่ผู้พูดมีอายุเท่ากับผู้ฟัง ผู้พูดจะใช้สานวนการกล่าวขอโทษกลุ่ม
ごめんなさい มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม すみません และกลุ่ม 悪い ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ
เฟื่องขจรศักดิ์ (2548: 64-65) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้คาขอโทษในสถานการณ์เมื่อผู้พูด
ต้องการแสดงการยอมรับผิด และพบว่า เมื่อผู้ฟังมีสถานะภาพทางสังคมเท่ากันกับผู้พูดพบการใช้สานวนขอโทษ
กลุ่ม ごめんなさい มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม すみません และกลุ่ม 悪い สาหรับกรณีที่ผู้ฟังอายุมากกว่าผู้
603

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

พูด ผู้พูดจะใช้สานวนการกล่าว ขอโทษกลุ่ม すみません รองลงมาคือกลุ่ม 悪い และกลุ่ม ごめんなさい
เนื่องจากรูปแบบของการสนทนาในสังคมญี่ปุ่นจะขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคมของคู่สนทนา กล่าวคือ การพูดกับผู้ที่
มีสถานะทางสังคมสูงกว่า (อานาจทางสังคม) จะต้องใช้คาพูดที่เป็นทางการ และพิถีพิถันกว่าการพูดกับคนที่มี
สถานะทางสังคมเท่าเทียมกัน (เซนโกะ เค. เมย์นาร์ด, 2557: 23-24)
4. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น ๆ (น้าหนัก
ของความผิด) ในภาพรวมที่พบว่า เมื่อผู้พูดมีความผิดน้อย ผู้พูดจะใช้สานวนการกล่าวขอโทษกลุ่ม ごめんなさ
い มากที่สุ ด รองลงมาคือ กลุ่ ม すみません และกลุ่ ม 悪い แต่ ในกรณีที่ผู้พูด มีความผิ ด ปานกลาง ผู้พูด จะใช้
สานวนการกล่ าวขอโทษกลุ่ม すみません มากที่สุ ด รองลงมาคือกลุ่ ม 悪い กับกลุ่ มอื่น ๆ เท่ากัน และกลุ่ ม
ごめんなさい สาหรับกรณีที่ผู้พูดมีความผิดมาก ผู้พูดจะใช้สานวนการกล่าวขอโทษกลุ่ม ごめんなさい มาก
ที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม すみません นั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ เฟื่ องขจรศักดิ์ (2548: 64-66) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการใช้คาขอโทษในสถานการณ์เมื่อผู้พูดต้องการแสดงการยอมรับผิด และ
พบว่า ในกรณีที่มีน้าหนักความผิดมาก เช่น ทาให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเดือดร้อน ปรากฏการใช้คา
ขอโทษกลุ่ม ごめんなさい มากที่ สุด รองลงมาคือกลุ่ม すみません และกลุ่ม 申し訳ない ส่ว นในกรณีที่มี
ความผิดปานกลาง เช่น การทาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน แต่ไม่ถึงกับทาให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ อย่างในกรณีที่ว่า
ทาให้ผู้อื่นรอเป็นเวลานานจนเสียความรู้สึก คนญี่ปุ่นก็มีวัฒนธรรมในการขอโทษ โดยใช้สานวนกลุ่ม すみません
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ สรุปได้ 2 ประการคือ การกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่น มีการใช้สานวน แบ่ง
ได้ 4 กลุ่ม คือ すみません (sumimasen) ごめんなさい(gomennasai) 悪い (warui) และอื่น ๆ สานวนที่มี
การใช้มากที่สุดคือ กลุ่ม ごめんなさい 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สานวนการกล่าวขอโทษมี 2 ด้านคือ ด้าน
ระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ผู้พูดนิยมใช้สานวน กลุ่ม 悪い กับผู้ฟังที่มีความสนิทสนม และไม่รู้จัก
ส่วนผู้ฟังที่รู้จัก (ไม่สนิท) จะใช้สานวน กลุ่ม ごめんなさい ด้านอานาจของผู้พูดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ฟัง ผู้พูด
นิยมใช้สานวน กลุ่ม 悪い กับผู้ฟังที่มีอายุน้อยกว่าและอายุเท่ากัน ส่วนผู้ฟังที่มีอายุมากกว่า จะใช้สานวน กลุ่ม す
みません ด้านอัตราการล่วงเกินของเหตุการณ์ที่เป็นความผิดในสังคมนั้น ๆ ผู้พูดนิยมใช้สานวน กลุ่ม 悪い กับ
ความผิดน้อย และใช้สานวน กลุ่ ม すみません กับความผิดปานกลาง ถ้าเป็นความผิดมากจะใช้ สานวน กลุ่ ม
ごめんなさい
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การวิเคราะห์ความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง
ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสั้นจานวน 12 เรื่อง ดาเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและอธิบายผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ ผลวิจัยพบว่าปรากฏความขัดแย้งทั้งหมด 5 ลักษณะ ดังนี้ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ปรากฏ
มากที่สุด จานวน 21 ครั้ง รองลงมาพบความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์ จานวน 19 ครั้ง พบความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ จานวน 14 ครั้ง ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ จานวน 13 ครั้ง และความขัดแย้งที่พบน้อยที่สุด
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม จานวน 12 ครั้ง จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเรื่องสั้นปรากฏให้เห็นความขัดแย้งของ
ตัวละครในลักษณะต่างๆ ความขัดแย้งในเรื่องสั้นจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งตัวละครจะต้องหาทางคลี่คลายปัญหาให้ได้ในตอน
จบ ความขัดแย้งจึงมีความสาคัญในการประกอบเรื่องสั้น เพราะความขัดแย้งจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทาให้เรื่องสั้นมีความ
น่าสนใจ สนุกสนาน และน่าติดตามมากขึ้น
คาสาคัญ : ความขัดแย้ง เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุด อสรพิษ
Abstract
This research aims to conflict analysis study in Asorapit of DaenAranSaengthong (A short story
S.E.A. Write Award). It is on assemble 12 stories. This research use research Qualitative research
methodology and describe on analysis describtive. It shows to 5 conflicts. The conflict between human is
21 times. The conflict of human and self is 19 times. The conflict of human and nature is 14 times. The
conflict of human and nature is 13 times. The conflict of human and society is 12 times. The result of this
research is shows to conflict of character. The conflict in this story is a problem, then a character to be
attempt solve that in finished. The conflict is more important in short story structure because a conflict is
make event is interested, so enjoyment and to be continued.
keywords : conflict S.E.A. write award asoraphit
บทนา
เรื่องสั้นเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดีประเภทหนึ่ง ลักษณะเด่นของเรื่องสั้นคือมีเหตุการณ์หลักเพียง
เหตุการณ์เดียว โครงเรื่องเดียว ฉากเดียว จานวนละครเพียงไม่กี่ตัว และมีระยะเวลาตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องไม่นานนัก ดังที่
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ( 2556 : 1021) ให้ความหมายของเรื่องสั้นว่า เรื่องสั้นคือบันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง มี
ลักษณะคล้ายนวนิยายแต่สั้นกว่า โดยมีเหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อยมักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบทิ้งให้
คิดเป็นต้น นอกจากนี้สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร (2550 : 15) ได้อธิบายว่าเรื่องสั้นเป็นงานวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีที่
สร้างสรรค์จากพลังสติปัญญาของมนุษย์ มีลักษณะเป็นเรื่องเล่าที่มีต้นเค้ามาจากการเล่านิทานหรือตานานอันเป็นพัฒนาการ
เล่าเรื่องระยะแรกเริ่มของมนุษย์ที่ถ่ายทอดด้วยวาจาหรือมุขปาฐะ ลักษณะของเรื่องสั้นนั้นมีความยาวไม่มากนักผู้อ่านสามารถ
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อ่านรวดเดียวจบในเวลาไม่นาน มีโครงเรื่องไม่ซับซ้อน ใช้ตัวละครและฉากน้อย ดาเนินเรื่องเร็ว ใช้คาประหยัดไม่ซ้าซากจาเจ
หรือวนไปวนมา
เรื่องสั้นประกอบด้วยองค์ประกอบคือ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา มุมมอง ฉาก และบรรยากาศ ใน
ส่วนของโครงเรื่อง คือ การลาดับเรื่องของเหตุการณ์ที่ผู้แต่งผูกขึ้นมาแต่ละเหตุการณ์จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล นั่นคือ เหตุการณ์หนึ่งจะต้องส่งผลกระทบให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา และต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่จนกว่า
เรื่องนั้นจะจบลง โดยปกติโครงเรื่องจะต้องมีความขัดแย้งขึ้น ซึ่งก็คือปัญหาหรือความขัดแย้งที่จะทาให้เรื่องราวดาเนินต่อไป
ความขัด แย้ งต้อ งเกิดกั บตัว ละครเอกของเรื่อ ง ความขั ดแย้ งเป็ นปมเรื่ องที่จะทาให้เ นื้อเรื่อ งสมบูรณ์ มี ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและให้ แนวคิ ดต่างๆ จึงมีการแบ่งประเภทตามลักษณะของเรื่องสั้ น ลัก ษณะของเรื่ องสั้น คือต้อ งดาเนินไปสู่
จุดมุ่งหมายอย่างรวดเร็ว มีตัวละครไม่มาก และใช้สานวนการเขียนอย่างรวบรัด มีเหตุการณ์หลักเพียงเหตุการณ์เดียว โครง
เรื่องไม่ซับซ้อน ใช้เวลาอ่านไม่มาก นอกจากนี้เรื่องสั้นยังมีคุณค่าต่อผู้อ่านทั้งบันเทิงอารมณ์ ส่งเสริมจินตนาการ ดังที่ถวัลย์
มาศจรัส (2546 : 20) กล่าวว่า เรื่องสั้นที่มีคุณค่าให้ทั้งแง่คิด ความรู้ และปรัชญาของมนุษย์ และจัดเป็นงานเขียนที่ช่วย
กระตุ้นผู้คนให้เห็นแง่มุมใหม่ๆ ในการพัฒนาหรือเตือนสติผู้คนในสังคมให้รู้จักยั้งคิดก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือ หาทาง
ช่วยเหลือสังคมได้ด้วยสานึกของตัวเอง
ความขัดแย้งในวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง หรือเป็นพฤติกรรม หรือการ
กระทาที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ ที่มาขัดขวางจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ความขัดแย้งในเรื่องสั้นเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตัวละครจะต้องหาทางคลี่คลายปัญหาได้ในตอนจบ ผู้เขียนมักจะดาเนินเรื่องด้วยวิธีการคลี่คลายความขัดแย้ง ดังที่
กุหลาบ มัลลิกะมาส (2522 : 101) ได้ให้ความสาคัญกับความขัดแย้งในวรรณกรรม กล่าวว่าโครงเรื่องที่ดีจะต้องเป็นโครงเรื่อง
ที่มีปัญหาหรือความขัดแย้งความขัดแย้งเป็นจุดสูงสุดในเรื่องสั้น เพราะความขัดแย้งจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทาให้เรื่องสั้น
มีความน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น
ด้วยความน่าสนใจของเรื่องสั้น ทาให้หน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน จัดการประกวดเรื่องสั้นเพื่อคัดสรร และให้รางวัล
แก่เรื่องสั้น ในหลายๆ รูปแบบ เช่น รางวัลซีไรต์ซึ่งเป็นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ที่มอบให้นักเขียน
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รางวัลซีไรต์ มีชื่อเต็ม
ว่า “รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน” ซึ่งมีการจัดการประกวดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึง
ปัจจุบัน โดยงานเขียนที่ได้รับรางวัลเป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง และมีงานเขียนหลากหลายรูปแบบ คือ
กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น และนวนิยาย จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าวจะเห็นว่า รางวัลซีไรต์มีการจัด การประกวดและ
ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน ผลงานที่ได้รับรางวัลย่อมมีปมปัญหาขัดแย้งที่ทาให้เรื่องมีความน่าสนใจและน่าติดตาม และ
แดนอรัญ แสงทองนั้น เป็นบุคคลที่มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็น นวนิยายเรื่องเงาสีขาว และอีกมาย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ
จะศึกษาความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ พ.ศ.2557 ชุด อสรพิษ และเรื่องอื่นๆ ของแดนอรัญ แสงทองอันจะทาให้เห็น
ลักษณะของความขัดแย้งในรางวัลซีไรต์ในแต่ละเรื่อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ความขัดแย้งที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ พ.ศ.2557 ชุดอสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง
กรอบวิจัยแนวคิดของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดเรื่องความขัดแย้งในวรรณกรรมของนักวิชาการทั้งหมด 5 ท่านได้แก่ วนิดา บารุงไทย
(2544) ,ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา (2544),สายทิพย์ นุกูลกิจ (2543),ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542) และประทีป เหมือนนิล (2523)
และจาแนกประเภทของความขัดแย้งเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้
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1. ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์คือ เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอกของเรื่องกับตัวละครอื่นๆที่อยู่กันคนละ
ฝ่ายปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งทางพฤติกรรมความไม่ลงรอยกั นทางความคิดหรืออาจจะมีความปรารถนาที่
แตกต่างกัน เช่นตัวเอกของเรื่องขัดแย้งกับญาติด้วยปัญหาทรัพย์มรดกความขัดแย้งระหว่างสามีกับภรรยาด้วยความไม่เข้าใจ
กันเป็นต้น
2.ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติคือ เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอกของเรื่องกับสิ่งแวดล้อมหรืออานาจต่างๆ
จากภายนอกไม่ว่าจะเป็นสภาพทางธรรมชาติจากดินฟ้าอากาศสภาพที่มนุษย์ต้องสู้กับภัยธรรมชาติอันได้แก่การต่อสู้กับสัตว์
การต่อสู้กับความแห้งแล้งของธรรมชาติหรือการต่อสู้กับโรคระบาดเป็นต้น
3.ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติคือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า หรืออานาจเหนือ
ธรรมชาติ มนุษย์ต้องต่อสู้กับชะตากรรมของตัวเอง เช่น ตัวเอกกับโชคชะตา หรือพรหมลิขิต
4.ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมคือ การที่มนุษย์ไม่สามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือค่านิยมทาง
สังคมได้ เช่นตัวละครปฏิเสธค่านิยมกฎเกณฑ์ของสังคม
5.ความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์
ความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์ คือ เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอกของเรื่องกับตัวของเขาเองปัญหาที่เกิดขึ้นอาจ
เป็นความขัดแย้งทางด้านกายภาพหรือบุคลิกภาพกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีในความขัดแย้งนี้ตัว
เอกของเรื่องต้องต่อสู้กับตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครอื่นๆหรืออานาจบีบคั้นจากภายนอกแต่อย่างใดทั้งสิ้น มีผลทาให้ตัว
ละครเกิดความทุกข์หรือความสับสนวุ่นวายใจ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยศึกษาเฉพาะเรือ่ งสั้นที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ปี 2557 จานวน 12 เรื่อง ได้แก่
1. อสรพิษ
2. ดวงตาที่สาม
3. ฝันค้าง
4. ทุ่งร้าง
5. เสาไห้
6. แมวผี
7. ราพันพิลาป เหนือหลุมฝังศพ
8. อะ โพ เอ็มชูล์ดน็อท มีน บัท บี
9. นฤมิตมายา (อตี เตกา เลหมาย เลขหนึ่ง)
10. เมถุนสังโยค (อตี เตกา เลหมาย เลขหนึ่ง)
11.วันเพ็ญเดือนสิบสอง
12. แสงแห่ง เดือนอันฉายฉาน
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วิธีดาเนินการ
ผู้วิจัยดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.ขั้นเตรียมการ
1.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในวรรณกรรม
1.2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์
2.ขั้นเก็บข้อมูล
2.1. ศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมที่ได้รับรางซีไรต์
2.2. คัดเลือกเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ชุดอสรพิษ มีเรื่องสั้น 12 เรื่อง
3.ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
3.1. วิเคราะห์ความขัดแย้งที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์เรื่อง อสรพิษพ.ศ. 2557 มีเรือ่ งสั้น 12เรื่อง
4. ขั้นสรุปและอภิปรายผล
4.1. สรุปผลการวิจัย
4.2. นาผลที่ได้จากข้อสรุปมาอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้พบความขัดแย้งที่ปรากฏในเรื่องสั้นจานวน 5 ลักษณะ คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
สังคม และความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์ ดังจะนาเสนอเป็นตัวอย่างดังนี้
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (ตัวละครกับตัวละคร)
เรื่อง อสรพิษ ทรงวาดอ้างว่าตนเองเป็นร่างทรงของเจ้าแม่แพรกหนามแดงเพื่อสร้างอานาจให้ชาวบ้านทุกคนยาเกรง
โดยทรงวาดหวังจะยึดที่สาธารณะบริเวณสระน้ากลางทุ่งในหมู่บ้านมาเป็นของตน พ่อและแม่ของไอ้แปคอยคัดค้านการกระทา
ของทรงวาดอยู่ตลอด เพราะเหตุนี้จึงทาให้ทรงวาดเกลียดพ่อและแม่ของไอ้ แปและเกลียดไอ้แปไปด้วย แสดงให้เห็นถึงความ
ขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มีข้อความปรากฏ ดังนี้
“ทรงวาดมีความพึงพอใจอย่างยิ่งที่ได้เรียกเขาว่าไอ้แป ไอ้เหี้ยแป หรือไอ้สตั ว์กะหมาแป เรียกอย่างจง
เกลียดจงชังและเหยียดหยามมีความสุขที่ได้เน้นย้ากับตัวเอง หรือกับคนอื่นๆ ใน หมู่บ้านถึงปมด้อยของเขา”
(แดนอรัญ แสงทอง, 2557 หน้า 15)
เรื่อง ทุ่งร้าง กล่าวความหลังจากที่ทรายเจ้าวัวล่าสันสูงใหญ่และวัวหนุ่มสีดาที่ชาวบ้านซื้อมาใหม่ซงึ่ มีร่างไล่เลี่ยกันกับ
ทราย ได้มาเผชิญหน้ากัน จึงทาให้เกิดการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงระหว่างวัวทั้งสองตัว แสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างตัว
ละครกับตัวละครมีข้อความปรากฏดังนี้
“พริบตานั้นเจ้าวัวหนุ่มสีดาก็พุ่งเข้าใส่ เศษดินลอยปลิวว่อนออกจากกลีบเท้าทั้งสี่ของมัน ทรายสะบัดเขา
ขึ้นรับการจู่โจมที่เฉียบร้อนรุนแรงนั้นแล้วมันก็ให้รู้สึกมึนชาไปทั้งกะโหลกจากแรงปะทะที่หนักหน่วงเหมือนภูเขา
ทลายเข้าใส่ เจ้าวัวหนุ่มสะบัดเข้าจู่โจมอีกสามสี่ครั้งติดต่อกัน ทรายต้านรับอย่างทรหดและโต้ตอบบ้าง เสียงเขา
กระทบกันไม่ไม่ขาดระยะเสียบแทงความเงียบในท้องทุ้งเหมือนเสียงการต่อสู้ของนักรบโบราณที่กาลังโรมรันกันด้วย
ดาบสองมือ แล้วเขาข้างหนึ่งของทรายก็ กระเด็นออกมา”
(แดนอรัญ แสงทอง, 2557 หน้า 141)
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ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
เรื่อง ทุ่งร้าง กล่าวถึงตอนทีผู้เขียนอธิบายถึงสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทาให้ข้าวที่เคยอุดมสมบรูณ์เมื่อปีที่แล้ว แต่ปี
นี้กลับมีเมล็ดที่รีบ เรียว และเบา จึงทาให้ไม่คุ้มค่ากับการที่ชาวนาต้องฝ่าลมหนาวอย่างทรมานเพื่อทาการเก็บเกี่ยวข้าวที่แห้ง
กรอบเหมือนฟาง ซึ่งแทบไม่ได้ผลผลิตเลย แสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมีข้อความปรากฏ ดังนี้
“ข้ า วที่ เ มล็ ด อวบงามจนรวงหั ก ในบางปี นั้ น มาปี นี้ กลั บ ลี บ เรี ย ว เบา และดู ช่ า งไร้ ค่ า นี่ แ หละคื อ
ผลตอบแทนจากการทุ่มเทแรงกายลงบนผืนดิน ฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้ช่างทรมานเหลือแสนน่า สมเพชนั ก ที่ ช าวนาต้ อ ง
ออกไปเป็นเหยื่อลมหนาวอยู่กลางทุ่งเพื่อจะคู้กายลงเกี่ยวข้าวที่แห้งกรอบเหมือนฟางพวกเขาได้แต่มองตากันเมื่อพูด
ถึงข้าวในนา ‘เอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่เถิด’ พวกเขาจะปลุกปลอบกันเช่นนี้ด้วยความหวังที่เลื่อนลอย”
(แดนอรัญ แสงทอง,2557 หน้า 136-137)
เรื่อง อสรพิษ กล่าวถึงตอนที่ไอ้แปเด็กแขนพิการได้มุ่งหน้าไปยังแนวไม้ใหญ่บนริมฝั่งสระใกล้ศาลเจ้าแม่แพรกหนาม
แดง ได้นั่งลงบนโคนไม้ที่ผุพังและเริ่มทาหุ่นด้วยกอซังข้าวอย่างจริงจัง เพื่อเล่นหนังตะลุงให้เพื่อนๆดู แต่ยังไม่ทันได้เริ่มเล่น งู
จงอางยักษ์เพศเมียตัวหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาจากโพรงในบริเวณที่พวกเขากาลังเล่น และงูยักษ์นั้นได้เข้ารัดตัวของไอ้แปทันทีแสดงให้
เห็นถึงการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมีข้อความปรากฏ ดังนี้
“เขายื่นแขนซ้ายออก พร้อมกางนิ้วมือออกปะทะปะทังเข้ ากับลาคอของเจ้างูที่กาลังฉกลงมานั้น เขารู้สึก
ราวกับว่าง่ามมือของเขาฉีกขาดออก แขนข้างนั้นสะเทือนและชาดิกมาถึงไหล่ เขาคว้าจับ เอาไว้โดยที่คมเขี้ยวของ
เจ้างูอยู่ห่างจากลาคอของเขาเพียงเสี้ยวองคุลี”
(แดนอรัญ แสงทอง, 2557 หน้า 29)
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิง่ เหนือธรรมชาติ
เรื่อง เสาไห้ กล่าวถึงตอนที่ผู้เขียนอธิบายถึงต้นตะเคียนทองงาม มีลักษณะดี จึงทาให้มีแต่คนอยากได้ จึงได้ทาการ
เชิญวิญญาณของแม่นางให้ไปสิงสถิตอยู่ในศาลเพียงตานั้นแทน แต่แม่นางก็ไม่ยอม พอมีคนดึงดันจะโค่นแม่นางก็ได้สาแดง
เดชขู่ จนต้องหนี้ขวัญกระเจิงออกจากป่าไป แสดงให้เห็น ถึงการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติมี
ข้อความปรากฏดังนี้
“เชิญวิญญาณของแม่นางให้ออกจากตะเคียนทอง ให้ไปสิ งสถิตอยู่ในศาลเพียงตานั้นแทนเขาจะเอา
ตะเคียนทองต้นนี้ไปเป็นเสาเอกของวังเจ้าเมืองบ้างละ จะให้เป็นเสาเอกของเคหาสน์ของ คหบดีผู้มั่งคั่งหรือขุนนาง
ยศใหญ่บ้างละ จะเอาไปต่อเป็นเรือใหญ่ไว้สาหรับขั นแข่งในฤดูน้าหลากบ้างละจะเอาไปต่อเป็นเสาเมรุมาศให้ท้าว
พระยามหากษัตริย์องค์นั้นองค์นี้บ้างละ แต่แม่นางก็ยืนกรานปฏิเสธเสมอมาครั้นพอมีคนหักหาญดันทุรังจะโค่น
ตะเคียนทองลง แม่นางก็สาแดงเดชขู่ขวัญเขาต่างๆ นานาจนเขากระเจิงไป”
(แดนอรัญ แสงทอง,2557 หน้า 158)
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิง่ เหนือธรรมชาติ
เรื่อง เมถุนสังโยค (อตี เตกา เลหมาย เลขสอง) กล่าวถึงตอนที่เขาต้องเดินทางไปหาอาจารย์ของเขานั้นเขาต้องนอนในป่า
ในขณะที่เขากาลังนอนกึ่งกลับกึ่งตื่นอยู่ เขารู้สึกว่าเขาเห็นคนหรือสัตว์ตัวหนึ่งมานั่งอยู่บนหัวนอนของเขา เมื่อเขารู้ว่าสิ่งนั้นคือ
อะไรทาให้เขาขนลุกกรูเขาเห็นแขนที่สอดผ่านมุ้งกลดเข้ามา ต่อจากนั้นมุ้งกลดก็ถูกเลิกขึ้น เขารู้ว่านั่นคือร่างของผู้หญิงและ
เมื่อเขาได้เห็นใบหน้าทาให้เรารู้ทันทีว่านั่นคือผีดิ บที่เอามือมาอังจมูกเพื่อจะกินเขา แสดงให้เห็น ถึงการสร้างความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติมีข้อความปรากฏดังนี้
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“ข้าพเจ้าขนลุกกรูเกรียวเมื่อเห็นแขนอันซูบเรียว มีมือคล้ายกรงเล็บและเต็มไปด้วยขนสอดผ่ า นใต้ มุ้ งกลด
เข้ามา มือนั้นยื่นมาอังจมูกข้าพเจ้า ต่ อจากนั้นมุ้งกลดก็ถูกเลิกขึ้นและร่างร่างนั้นก็มุด เข้ามา ในความมืดสลัวนั้น
ข้าพเจ้ารู้ว่านั่นเป็นผู้หญิงเพราะเห็นผมยาวรุ่ยร่ายแทบถึงเอว เห็นเค้าโครงของไหล่แบบบางและนูนเนินของทรวงอก
เห็นใบหน้าอันขาวซีดและเขี้ยวอันแหลมคมสีขาวเจิดจ้าที่งอกออกมาจากสองมุมปาก ผีดิ บ! ผีดิบซึ่งสูบเลือดคนเป็น
อาหาร”
(แดนอรัญ แสงทอง, 2557 หน้า 308-309)
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม
เรื่อง อสรพิษ กล่าวถึงตอนที่ทรงวาดบอกกับทุกคนในหมู่บ้านว่าวิญญาณของเจ้าแม่ต้องการให้เขาเป็นร่างทรง จึงทา
ให้มีคนจานวนมากในแพรกหนามแดงและหมู่บ้านใกล้เคียงเชื่อ และยาเกรงเขา จึงทาให้เขากลายเป็นคนที่มีอานาจ และ
สามารถเอาที่สาธารณะมาเป็นของตนได้ แต่พ่อไอ้แปไม่เชื่อเหมือนคนในหมู่บ้านและคอยคัดค้านทรงวาดอยู่ตลอดเวลา แสดง
ให้เห็นถึงการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมมีข้อความปรากฏ ดังนี้
“ทรงวาดจึ ง เป็ น คนที่ มี อ านาจและอิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด คนหนึ่ ง ในหมู่ บ้ า น และเขาก็ พ ร้ อ มที่ จ ะใช้
อานาจและอิทธิพลของเขาเสมอ ในทุ่งแพรกหนามแดงมีที่ดินว่างร้างอยู่หลายแปลง ถูกระบุว่าเป็น ที่ ดิ น
สาหรับใช้เพื่อสาธารณประโยชน์แต่ทรงวาดก็ได้เข้ามาครอบครองที่ดินเปล่านี้โดยพลการ เข้าไป ล้ อ มรั้ ว ปลู ก
ต้นไม้ เพื่อหวังจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเหล่านั้นพ่อของเขาพูดว่านั่นเป็นการกระทาที่เห็น แก่ ตั ว และพ่ อ ของเขาก็
คัดค้าน”
(แดนอรัญ แสงทอง, 2557 หน้า 16)
เรื่อง เสาไห้ กล่าวถึงตอนที่ผู้เขียนอธิบายว่าแม่นางตะเคียนทองท่านมีอายุขัยมาแล้วยาวนาน ในช่วงชีวิตอันยาวนาน
ของท่าน ท่านได้เล่าว่า ท่านได้เคยเห็นพระเจ้าเอกทัศน์เมาสุราและมั่วในกามรสของบรรดานางสนมทั้งหลาย จากพฤติกรรม
ของพระเจ้าเอกทัศน์ที่สั่งไม่ให้ทหารยิ่งปืนใหญ่ใส่พม่าเพราะจะทาให้นางสนมตกใจ เป็นความขัดแย้งต่อหน้าที่ของตนแสดงให้
เห็นถึงการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมมีข้อความปรากฏดังนี้
“และแม่นางก็ได้เห็นพระเจ้าเอกทัศน์ร่าน้าจัณฑ์เมามายยังหมกไหม้ใฝ่ฝันอยู่กับกามรสแม้ในยามเสียงปืน
ใหญ่ของกองทัพพม่าที่รายล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่จะคารนคารามได้เห็นบรรดานางสนมซึ่งเมื่อได้ยินปืนใหญ่ของข้าศึก
ก็ตกใจหวีดหวาดและเมื่อทหารไทยเข็นปืนใหญ่ขึ้นจังก้ายิงต่อสู้ ก็ยิ่งตกใจหวีดหวาดยิ่งขึ้นไปอีก ได้เห็นพระเจ้าเอก
ทัศน์ออกคาสั่งมิให้ทหารไทยผู้ใดยิงปืนใหญ่ต่อสู้กับพม่าอีกเป็นอันขาดเพื่อปกป้องขวัญของบรรดานางสนมของ
พระองค์”
(แดนอรัญ แสงทอง, 2557 หน้า 162)
ความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์
เรื่อง ดวงตาที่สาม กล่าวถึงตอนที่ก่อนอติวาสน์จะได้รับการผ่าตัดดวงตานั้น ตีรทัสสี(เต๊ะ)ได้สารภาพกับเธอว่า เต๊ะ
เป็นคนพิการ และเต๊ะได้ยื่นข้อตกลงให้อติวาสน์เรื่องงานแต่งงาน จึงทาให้อติวาสน์ไม่สบายใจเพราะไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
เพราะเธอคิดมาตลอดว่าเต๊ะเป็นชายหนุ่มรูปงามแสดงให้เห็นถึงการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตัวเองมีข้อความ
ปรากฏ ดังนี้
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“เขาอาจจะไม่สง่างามเยี่ยงเจ้าชายในฝัน ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่นาหล่อนรักเขามากพอและเต็มใจอย่างยิ่ง
ที่จะแต่งงานกับเขาแม้ว่ารูปโฉมของเขาจะสามัญธรรมดาเท่านั้นก็ตามที แต่ถ้าหากเขาพิกลพิการไม่สมประกอบ
ขึ้นมาจริงๆอย่างที่เขาได้เพียรบอกเพียรย้าอยู่สม่าเสมอนั่นเข้าหล่ะ หล่อนจะทาประการใด”
(แดนอรัญ แสงทอง,2557 หน้า 63)
เรื่อง ฝันค้าง กล่าวถึงตอนที่ผกาพยาบาลสาวในขณะที่เขามองคุณเซตก็ได้คิดว่า คุณเซตเขาเป็นคนสุภาพมากแต่
ภายใต้ความสุภาพกลับซ้อนความลับอยู่มากมาย ทาให้ตัวละครสับสนในความคิด ตกลงแล้วคุณเซตเป็นสุภาพบุรุษจริงหรือ
เปล่าแสดงให้เห็นถึงการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตัวเองมีข้อความปรากฏดังนี้
“หล่อนบังเกิดความอ่อนอกอ่อนใจขึ้นมาอย่างเหลือหลายเมื่อคะนึงนึกถึงสายตาอันคมปลาบและร้ายกาจ
คู่นั้นของเขาขณะที่มันจับจ้องเรือนกายของหล่อนอย่างสารวจตรวจตรา แม้ว่ามันจะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นใน
จินตนาการเท่านั้นก็ตามที แต่มันก็เป็นการกระทาที่ไม่บังควรอยู่ นั่นเอง คุณเซตคนนี้โดยกิริยามารยาทเขาก็งดงาม
เป็นสุภาพบุรุษอันหาได้ยากยิ่งดีอยู่ดอก แต่ภายใต้ความสุภาพนั้นสิกลับมีความนัยอันบาดจิตชุกซ่อนอยู่เสียร่าไป”
(แดนอรัญ แสงทอง, 2557 หน้า 118-119)
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ความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์

3
3
2
6
3
2
2
21

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งเหนือธรรมชาติ

1. อสรพิษ
2. ดวงตาที่สาม
3. ฝันค้าง
4. ทุ่งร้าง
5. เสาไห้
6. แมวผี
7. ราพันพิลาป เหนือหลุมฝังศพ
8. อะ โพ เอ็มชูล์ดน็อท มีน บัท บี
9. นฤมิตมายา (อตี เตกา เลหมาย เลขหนึ่ง)
10. เมถุนสังโยค (อตี เตกา เลหมาย เลขหนึ่ง)
11.วันเพ็ญเดือนสิบสอง
12. แสงแห่ง เดือนอันฉายฉาน
รวม

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ

ชื่อเรื่อง

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทองพบว่าปรากฏเนื้อความที่
แสดงความขัดแย้งทั้งหมด จานวน 79 ครั้งดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เนื้อความที่แสดงความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสง
ทอง

7
5
1
1
14

1
5
4
1
1
1
13

1
5
2
3
1
12

2
6
1
1
2
1
2
1
2
1
19

รวม

14
11
6
12
6
2
7
4
2
8
4
3
79
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่าความขัดแย้งที่ปรากฏในเรื่องสั้น รางวัลซีไรต์ ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง โดยปรากฏ
เนื้อความที่แสดงความขัดแย้งทั้งหมด จานวน 79 ครั้ง โดยความขัดแย้งที่ปรากฏมากที่สุด คือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ ปรากฏจานวน 21 ครั้ง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ZHAO DANPING (2558) ที่ทาวิจัยเรื่อง ความ
ขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์เทวกุลฯ พ.ศ. 2546–2556 โดยศึกษาความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์เทวกุลฯ พ.ศ. 2546 2556 และวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาของตัวละครในเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์เทวกุลฯ พ.ศ. 2546-2556 ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏ
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มากที่สุด โดยปรากฏทั้งหมดจานวน 38 เรื่อง จากเรื่องสั้นทั้งหมด 83 เรื่อง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ (2549) ที่ทาวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3) ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มากที่สุด โดยปรากฏทั้งหมด 8 เรื่อง
จากวรรณคดีทั้งหมด 16 เรื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสร้างโครงเรื่องที่มีความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เป็นการสร้าง
โครงเรื่องที่นิยมใช้มากที่สุด และสังคมในปัจจุบันนิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะให้เหตุผลในการแก้ปัญหาจึง
ทาให้ปรากฏความขัดแย้งในด้านนี้อยู่เป็นจานวนมาก
นอกจากนี้จากผลการวิจัยพบว่า ความขัดแย้งที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมโดยจากการ
วิจัยพบความขัดแย้งด้านมนุษย์กับสังคม จานวน 12 ครั้ง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ZHAO DANPING
(2558) ที่ทาวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์เทวกุลฯ พ.ศ. 2546–2556 ที่พบว่าความขัดแย้งในด้านมนุษย์กับ
สังคมปรากฏให้เห็นน้อยที่สุดโดยปรากฏจานวน 9 เรื่องจากการศึกษาเรื่องสั้นทั้งหมด 83 เรื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสังคมใน
ปัจจุบันมีบทบาทในการดารงชีวิตค่อนข้างมาก แต่ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมไม่ได้ปรากฏให้เห็นมากนัก เนื่องจาก
กฎระเบียบทางสังคมในปัจจุบันมีความเคร่งครัดจึงทาให้ผู้คนปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้น
จากผลการวิจัยทั้งหมดที่พบในเรื่องสั้นปรากฏให้เห็นความขัดแย้งของตัวละครในลักษณะต่างๆ ความขัดแย้งในเรื่อง
สั้น จึงเป็ นปมปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นกั บตั วละคร ซึ่งตัว ละครจะต้อ งหาทางคลี่ คลายปัญ หาได้ ในตอนจบความขั ดแย้ง จึงถึงเป็ น
องค์ประกอบสาคัญในเรื่องสั้น เพราะความขัดแย้งจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ หลายๆ เหตุการณ์ตามมา ส่งผลให้ เรื่องสั้นมีความ
น่าสนใจ สนุกสนาน และน่าติดตามมากขึ้น
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กลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางออนไลน์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างคือ ชิ้นงานโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าจากเฟซบุ๊ก จานวน 100 ชิ้น ผลการศึกษาพบว่า ด้านวัจนภาษามีการ
ใช้ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด พาดหัวหลักโฆษณาใช้แบบบอกชื่อมากที่สุด พาดหัวรองโฆษณาใช้แบบบอก
คุณสมบัติมากที่สุด ข้อความโฆษณาใช้แบบบอกคุณสมบัติมากที่สุด และข้อความส่งเสริมการขายเพื่อโน้มน้าวใจผู้ บริโภคใช้
ตราสินค้ามากที่สุด และด้านอวัจนภาษาพบว่า ภาพประกอบที่ใช้ในการโฆษณาใช้ภาพสินค้ามากที่สุด สีที่ใช้ในการโฆษณาใช้สี
แดงมากที่ สุ ด ลั ก ษณะตั ว อั ก ษรภาษาไทยที่ ใ ช้ ใ นการโฆษณาใช้ ตั ว อั ก ษรแบบโค้ ง มนมากที่ สุ ด ส่ ว นลั ก ษณะตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการโฆษณาใช้ตัวอักษรแบบตรงมากที่สุด และเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการโฆษณาใช้เครื่องหมาย
อัญประกาศ (“”) มากที่สุด
คาสาคัญ : กลวิธีการใช้ภาษา วัจนภาษา อวัจนภาษา โฆษณาออนไลน์
Abstract
This study aimed to investigate strategies of verbal and non-verbal language used in online
advertising. The 100 cosmetics advertisements on Facebook were collected as the samples. The results
revealed that verbal language used the most including ; English language for brand names , product name
for main headline, product qualification for sub-headlines and advertised messages, and brand marks for
promotion messages, non-verbal language used the most namely, product pictures, red colours , a curve
shape for Thai letters but a straight letters for English alphabets, and quotation marks.
Keywords : strategy of language used verbal language non-verbal language online advertising
บทนา
การสื่อสารถือเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เนื่องจากมนุษย์ต้องติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยอาศัยภาษาเป็นสื่อกลางทาให้การสื่อสารบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ ในการ
ติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย และที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันนั้นคือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อใช้ในการแบ่งปันข้อมูลและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ร่วมกัน นอกเหนือจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเชิงข้อมูลข่าวสารแล้วนั้น ผู้บริโภคยังเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตประจาวัน (lifestyle) กับผู้อื่น จนทาให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ
โซเชียลเน็ตเวิร์ก (social network) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ เฟซบุ๊ก (facebook) (ปิยะชาติ อิศรภักดี , 2559, หน้า 26)
ที่สามารถทาให้ผู้ใช้งานร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กันได้ หรือสามารถแชทตอบกันได้แบบสด ๆ ที่เรียกว่า กิจกรรมดิจิทัล โดยอาศัย
แค่อุปกรณ์ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การโฆษณาออนไลน์ที่ทาให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้กลุ่ม เป้าหมายใช้ในการตัดสินใจในการบริโภค
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ดังนั้นการใช้ภาษาในการโฆษณาออนไลน์เพื่อขายสินค้าจึงต้องมีความสาคัญอย่างมาก เพราะภาษา
เป็นสิ่งที่โน้มน้าวใจให้กับผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และพิถีพิถัน นอกจากนี้ ภาษา
โฆษณายังเป็นงานที่ผสมผสานระหว่างวัจนภาษาและอวัจนภาษา (อวยพร พานิช, 2527, หน้า 163)
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วัจนภาษา คือ ภาษาถ้อยคา ได้แก่ คาพูดหรือตัวอักษรที่กาหนดใช้ร่วมกันในสังคม ซึ่งหมายรวมทั้งเสียงและลาย
ลักษณ์อักษร ภาษาถ้อยคาเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบ มีหลั กเกณฑ์ทางภาษาหรือไวยากรณ์ ซึ่งคนในสังคมต้อง
เรียนรู้และใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด โดยต้องคานึงถึงความชัดเจนและความถูกต้องในการสื่อความหมาย
ส่วนอวัจนภาษา คือ การสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาเขียน แต่เป็นการสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์ที่สามารถทา
ความเข้าใจระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารได้ เช่น กริยาอาการ บุคลิกภาพ และการสัมผัส รวมถึงรูปภาพ สี และเครื่องหมาย
ต่าง ๆ ดังนั้นส่วนประกอบทั้ง 2 ส่วนจึงต้องใช้ควบคู่กันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทาให้การโฆษณาเกิดความสมบูรณ์และน่าสนใจ
มากขึ้น (เบญจวรรณ ศริกุล, 2553, หน้า 2)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะห์วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาออนไลน์ ซึ่งจะทาให้ทราบ
เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะเฉพาะของภาษาที่ใช้ในการโฆษณาออนไลน์ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ตลอดจนเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ภาษาโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในการโฆษณาออนไลน์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องกลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาออนไลน์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาตามลาดับดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ชิ้นงานโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องสาอางบนใบหน้าจากเฟซบุ๊ก (facebook) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 - เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้แก่ 1) โฆษณาครีมบารุงหน้า 2) โฆษณาครีมกันแดด 3) โฆษณาแป้งพัพ 4) โฆษณาครีมมาส์กหน้า
และ 5) โฆษณาสบู่ ประเภทละ 20 ชิ้น รวมจานวนกลุ่มตัวอย่าง 100 ชิ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด คือ
1. แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัจนภาษา มี 5 ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลชื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ แบบบันทึก
ข้อมูลพาดหัวหลักโฆษณา แบบบันทึกข้อมูลพาดหัวรอง แบบบันทึกข้อมูลข้อความโฆษณา และแบบบันทึกข้อความส่งเสริม
การขายเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภค
2. แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อวัจนภาษา มี 4 ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลภาพประกอบ แบบบันทึกข้อมูล
โทนสีของโฆษณา แบบบันทึกข้อมูลลักษณะตัวอักษร และแบบบันทึกข้อมูลการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้วิจัยอ่านชิ้นงานแต่ละชิ้นแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลการใช้ภาษาที่ใช้ในการโฆษณาเครื่องสาอางออนไลน์
ที่สร้างไว้
2. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดแยกเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ศึกษา จากนั้นนามาวิเคราะห์ โดยจัดแยกเป็น
กลุ่มตามประเภทที่กาหนด แล้วนามาหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) แล้วจึงเรียบเรียงผลที่ได้
ตามลาดับ
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การใช้วัจนภาษาในภาพรวม แสดงไว้ในตาราง 1
ตารางที่ 1 ภาพรวมการใช้วัจนภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์
รายการ
1. ภาษาที่ใช้เป็นชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาอังกฤษ
1.3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวม
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ร้อยละ

8
85
7
100

8.00
85.00
7.00
100
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ตารางที่ 1 ภาพรวมการใช้วัจนภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์ (ต่อ)
รายการ
1. ภาษาที่ใช้เป็นชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาอังกฤษ
1.3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวม
2. ภาษาที่ใช้เป็นพาดหัวหลักโฆษณา
2.1 แบบบอกชื่อ
2.2 แบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม
2.3 แบบบอกคุณสมบัติ
2.4 แบบบอกลักษณะ
2.5 แบบบอกส่วนประกอบ
2.6 แบบให้ข้อมูลการใช้
รวม
3. ภาษาที่ใช้เป็นพาดหัวรอง
3.1 แบบบอกชื่อ
3.2 แบบบอกคุณสมบัติ
3.3 แบบบอกลักษณะ
3.4 แบบบอกส่วนประกอบ
3.5 แบบกล่าวอ้าง
รวม

ความถี่

ร้อยละ

8
85
7
100

8.00
85.00
7.00
100

43
5
22
16
7
2
95

45.26
5.26
23.16
16.84
7.37
2.11
100

11
20
9
8
5
53

20.75
37.73
16.98
15.09
9.43
100

รวม

31
71
15
7
24
12
9
169

18.34
42.01
8.88
4.14
14.20
7.10
5.33
100

รวม

91
24
18
4
12
3
152

59.87
15.79
11.84
2.63
7.89
1.97
100

4. ภาษาที่ใช้เป็นข้อความโฆษณา
4.1 แบบบอกส่วนประกอบ
4.2 แบบบอกคุณสมบัติ
4.3 แบบบอกลักษณะ
4.4 แบบกล่าวอ้าง
4.5 แบบบอกราคา
4.6 แบบบอกปริมาณ
4.7 แบบบอกวิธีใช้
5. ภาษาที่ใช้เป็นข้อความส่งเสริมการขายเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภค
5.1 ตราสัญลักษณ์
5.2 ตรารับรองใช้
5.3 คาขวัญโฆษณา
5.4 การลดราคา
5.5 ช่องทางการติดต่อ
5.6 ประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
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จากตาราง 1 สรุปได้ดังนี้
1. ภาษาที่ใช้เป็นชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์มากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ คิดเป็น
ร้อยละ 85 รองลงมาคือ ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 8 และภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 7
2. ภาษาที่ใช้เป็นพาดหัวหลักในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์มากที่สุดคือ แบบบอกชื่อ คิดเป็นร้อ ยละ
45.26 รองลงมาคือ แบบบอกคุณสมบัติ คิดเป็นร้อยละ 23.16 แบบบอกลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 16.84 แบบบอก
ส่วนประกอบ คิดเป็นร้อยละ 7.37 แบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม 5.26 และแบบบอกวิธีใช้ คิดเป็นร้อยละ 2.11
3. ภาษาที่ใช้เป็นพาดหัวรองในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์มากที่สุดคือ แบบบอกคุณสมบัติ คิดเป็นร้อย
ละ 37.73 รองลงมาคือ แบบบอกชื่อ คิดเป็นร้อยละ 20.75 แบบบอกลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 16.98 แบบบอกส่วนประกอบ
คิดเป็นร้อยละ 15.09 และแบบกล่าวอ้าง คิดเป็นร้อยละ 9.43
4. ภาษาที่ใช้เป็นข้อความโฆษณามากที่สุด คือ แบบบอกคุณสมบัติ คิดเป็น ร้อยละ 42.01 รองลงมาคือ แบบบอก
ส่วนประกอบ คิดเป็นร้อยละ 18.34 แบบบอกราคา 14.20 แบบบอกลักษณะ 8.88 แบบบอกวิธีใช้ 5.33 และแบบกล่าวอ้าง
คิดเป็นร้อยละ 4.14
5. ภาษาที่ใช้เป็นข้อความส่งเสริมการขายเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์มาก
ที่สุด คือ ตราสินค้า คิดเป็นร้อยละ 59.87 รองลงมาคือ ตรารับรองใช้ คิดเป็นร้อยละ 15.79 คาขวัญโฆษณา คิดเป็นร้อยละ
11.84 ช่องทางการติดต่อ 7.89 การลดราคา 2.63 และประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 1.97
2. การใช้อวัจนภาษาในภาพรวม แสดงไว้ในตาราง 2
ตารางที่ 2 ภาพรวมการใช้อวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์
รายการ
1. ภาพประกอบที่ใช้ในโฆษณา
1.1 ภาพผู้นาเสนอ
1.2 ภาพการ์ตูน
1.3 ภาพสินค้า
1.4 ภาพวัตถุดิบของสินค้า
2. สีที่ใช้ในโฆษณา
2.1 สีขาว
2.2 สีฟ้า
2.3 สีแดง
2.4 สีส้ม
2.5 สีเขียว
2.6 สีดา
2.7สีม่วง
2.8 สีเหลือง
2.9 สีทอง
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ความถี่

ร้อยละ

46
6
66
20
รวม 138

33.33
4.35
47.83
14.49
100

17
20
24
5
5
7
7
6
9
รวม 100

17.00
20.00
24.00
5.00
5.00
7.00
7.00
6.00
9.00
100
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ตารางที่ 2 ภาพรวมการใช้อวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์ (ต่อ)
รายการ

ความถี่
3
97
100

3. ลักษณะตัวอักษรที่ใช้ในโฆษณา
3.1 ตัวอักษรภาษาไทยแบบตรง
3.2 ตัวอักษรภาษาไทยแบบโค้งมน

ร้อยละ
3.00
97.00
100

รวม
3.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตรง
3.4 ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบโค้งมน
4. เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในโฆษณา
4.1 จุลภาค (,)
4.2 ทวิภาค ( : )
4.3 ยัติภังค์ ( - )
4.4 นขลิขิต ( ( ) )
4.5 อัศเจรีย์ ( ! )
4.6 อัญประกาศ ( “” )
4.7 ไข่ปลา ( ... )

58
42
รวม 100

59.00
42.00
100

1
2
1
1
6
24
10
รวม 45

2.22
4.44
2.22
2.22
13.33
53.33
22.22
100

จากตาราง 2 สรุปได้ดังนี้
1. ภาพประกอบที่ใช้ในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์มากที่สุด คือ ภาพสินค้า (The product) คิดเป็น
ร้อยละ 47.83 รองลงมาคือ ภาพผู้นาเสนอ (Presenter) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ภาพวัตถุดิบของสินค้า (Ingridient) คิดเป็น
ร้อยละ 14.49 และภาพการ์ตูน (Animation) คิดเป็นร้อยละ 4.35
2. สีที่ใช้ในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์มากที่สุด คือ สีแดง คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ สีฟ้า คิด
เป็นร้อยละ 20 สีขาว คิดเป็นร้อยละ 17 สีทอง คิดเป็นร้อยละ 9 สีดา คิดเป็นร้อยละ 7 และสีม่วง คิดเป็นร้อยละ 7 สีเหลือง
คิดเป็นร้อยละ 6 สีส้ม คิดเป็นร้อยละ 5 และสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 5
3. ลักษณะตัวอักษรภาษาไทยที่ใช้ในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์มากที่สุด คือ ตัวอักษรแบบโค้งมน คิด
เป็นร้อยละ 97 และตัวอักษรแบบตรง คิดเป็นร้อยละ 3 ส่วนลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในโฆษณาเครื่องสาอางบน
ใบหน้าออนไลน์มากที่สุดคือ ตัวอักษรแบบตรง คิดเป็นร้อยละ 59 และตัวอักษรโค้งมน คิดเป็นร้อยละ 42
4. เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์มากที่สุดคือ อัญประกาศ ( “” ) คิดเป็น
ร้อยละ 53.33 รองลงมาตามลาดับคือ ไข่ปลา ( ... ) คิดเป็นร้อยละ 22.22 อัศเจรีย์ ( ! ) คิดเป็นร้อยละ 13.33 ส่วนจุลภาค (,)
คิดเป็นร้อยละ 2.22 ยัติภังค์ ( - ) คิดเป็นร้อยละ 2.22 และนขลิขิต ( ( ) ) คิดเป็นร้อยละ 2.22
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “กลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางออนไลน์” ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
ในภาพรวมภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางออนไลน์บนใบหน้าจากเฟซบุ๊ก สามารถทาให้ผู้บริโภครับรู้การใช้กลวิธีทาง
ภาษาที่หลากหลาย เช่น ด้านวัจนภาษาจะใช้กลวิธีในการบอกชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการ
ใช้ภาษาอังกฤษแสดงถึงความทันสมัยของสินค้า /ผลิตภัณฑ์ ทาให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในมาตรฐานของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เพราะ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (generation y) คือผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 17-37 ซึ่งอยู่ในยุ คที่มีการศึกษา
ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลายทาให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ ทั้งยังเป็นยุคของเทคโนโลยีที่มีคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตทาให้ผู้บริโ ภคสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ เพื่อนามาประกอบการตัดสิน ใจในการซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไวเกอร์ (Waiker, 2003, ไม่มีเลขหน้า อ้างอิงใน พรวิรุณ ปีทอง, 2554 หน้า 46) ศึกษาเรื่อง
Advertising and the Internet เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์ พบว่า ชิ้นงานโฆษณาออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพทั้ง
ทางด้านข้อมูลและอารมณ์มากกว่างานโฆษณาบนสือ่ ทั่ว ๆ ไป เพราะสามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในช่วงหา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า และแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อีกด้วยและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ลัชนา สีเหลือง (2551, หน้า 70-73) ศึกษาเรื่อง การแสวงหาข้อมูลข่าวสารในโฆษณาทางออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ซื้อ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยคลิกเข้าไปชมโฆษณาออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 77.8 ส่วนการแสวงหาข่าวสาร
ในโฆษณาออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า อยู่ในระดับปานกลาง จากกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าด้านข้อความและ
เนื้อหา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งข้อความที่อธิบายรายละเอียดของสินค้าถือเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้ามาก
ที่สุด
ส่วนอวัจนภาษามีกลวิธีการใช้ภาพประกอบโฆษณาเป็นภาพสินค้ามากที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเห็นสินค้า /
ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านความสวยงามและรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า /
ผลิตภัณฑ์ สีที่ใช้ในโฆษณาเป็นสีแดงมากที่สุด ทั้งนี้เพราะสีแดงเป็นสีที่สะดุดตาและยังแสดงถึงความมั่นใจ และลักษณะ
ตั ว อั ก ษรภาษาไทยที่ ใ ช้ ใ นโฆษณาจะใช้ แ บบโค้ งมนมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากแสดงถึ ง ความเรี ย บง่ า ย ส่ ว นลั ก ษณะตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโฆษณาจะใช้แบบตรงมากที่สุด เพราะแสดงถึงความหรูหราและความเป็นมาตรฐานสากล ได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเบญจวรรณ ศิริกุล (2553, หน้า 205-214) ที่ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ภาษาในแผ่นพับโฆษณาเครื่องสาอาง
ปี พ.ศ.2551 ด้านวัจนภาษามี 2 ส่วน ได้แก่ 1) พาดหัวโฆษณาพบ 2 ประเภทคือ พาดหัวหลักและพาดหัวรอง และ
2) ข้อ ความอธิบ ายรายละเอีย ด ส่ว นด้า นอวัจ นภาษา พบว่า มีการใช้ภ าพ การใช้สี การใช้ตัวอั กษร เครื่ องหมายการค้ า
และตรารับรอง
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษา กลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางออนไลน์ สรุปได้ว่า
1) การใช้วัจนภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางบนใบหน้าออนไลน์ มีการใช้ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษมาก
ที่สุด เช่น Aurum (โฆษณาครีมบารุงหน้า) LANA (โฆษณาแป้งพัพ) ฯลฯ พาดหัวหลักโฆษณามีการใช้แบบบอกชื่อมากที่สุด
เช่น ไอรีนกันแดดใยไหม (โฆษณาครีมกันแดด) แอสตัน เนเจอร์ (โฆษณาแป้งพัพ) ฯลฯ ส่วนพาดหัวรองโฆษณามีการใช้แบบ
บอกคุณสมบัติมากที่สุด เช่น “วีท”ู ครีมเลเซอร์ (โฆษณาครีมบารุงหน้า) มาส์กทันตา (โฆษณาครีมาส์กหน้า) ฯลฯ ข้อความ
โฆษณามีการใช้แบบบอกคุณสมบัติมากที่สุด เช่น ช่วยทาให้ผิวชุ่มชื่น มีส่วนช่วยในการลดกระ จุดด่างดา ฝ้า ลดริ้วรอย
ก่อนวัย (โฆษณาครีมกันแดด) ช่วยลดจุดด่างดา รอยแผลผลัด “เซลล์ผิวเก่า” เหมาะทุกสภาพผิว (โฆษณาสบู่) ฯลฯ และ
ข้ อ ความส่ งเสริ ม การขายเพื่ อ โน้ ม น้ า วใจผู้ บ ริ โ ภคมี ก ารใช้ ต ราสิ น ค้ า มากที่ สุ ด เช่ น NOWSO (โฆษณาครี ม บ ารุ งหน้ า )
LN (โฆษณาแป้งพัพ)
2) การใช้อวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องสาอางออนไลน์ มีการใช้ภาพประกอบที่ใช้ในการโฆษณาเป็นภาพสินค้ามาก
ที่สุด ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โฆษณาภาพประกอบสินค้าครีมบารุงหน้า
ส่วนสีที่ใช้ในการโฆษณาเป็นสีแดงมากที่สุด ดังตัวอย่างภาพที่ 1 เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ลักษณะตัวอักษรภาษาไทยที่ใช้ในการโฆษณาเป็นตัวอักษรแบบโค้งมนมากที่สุด ดังแสดงไว้ในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ลักษณะตัวอักษรภาษาไทยแบบโค้งมน
ส่วนลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการโฆษณาเป็นตัวอักษรแบบตรงมากที่สดุ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตรง
และเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเครื่องหมายอัญประกาศ (“”) มากที่สุด ดังแสดงไว้ในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เครื่องหมายอัญประกาศในโฆษณา
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ เบญจาทิกุล ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รอง
ศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ และ ดร. วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลา
ให้คาแนะนา ตรวจแก้ไขงานวิจัยจนงานวิจัยนีส้ าเร็จด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
เบญจวรรณ ศิ ริ กุ ล . (2553). วิเคราะห์ ภ าษาในแผ่ น พั บ โฆษณาเครื่ อ งส าอาง ปี พ.ศ. 2551. วิ ท ยานิ พนธ์ ศศ.ม.,
มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
ปิยะชาติ อิศรภักดี. (2559). BRANDiNG 4.0 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทูอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
พรวิรุณ ปีทอง. (2554). รูปแบบโฆษณาออนไลน์ที่มีผลต่อการเข้าถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ต. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม., มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, กรุงเทพฯ.
อวยพร พานิช. (2527). การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ลัชนา สีเหลือง. (2551). การแสวงหาข้อมูลข่าวสารในโฆษณาออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ . วิทยานิพนธ์ ว.บ.,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Waiker, Q. R. (2003, May). Advertising and the Internet. Dissertation Abstracts International, 63(11).
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การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
MARKETING POTENTIAL DEVELOPMENT OF KHRAENG FINISHED PRODUCT MUSHROOM
FOR BAAN NAMAI-PHAI, THUNGSONG, NAKORNSRITHAMMARAT
สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ* พรประเสริฐ ทิพย์เสวต
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั นครศรีธรรมราช
*
corresponding author e-mail : kankaew-ff@hotmail.com
บทคัดย่อ
การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
สามารถนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกกลุ่ม
เพาะเห็ดนาไม้ไผ่ ขั้นตอนการดาเนินงาน การบรรยายให้ความรู้ การระดมความคิดพัฒนาฉลากสินค้า และ บรรจุภัณฑ์
การออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ผลการดาเนินงาน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการระดม
ความคิดพัฒนาฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวิทยากรและผู้ประกอบการ ดาเนินการออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ การนาไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการสามารถนาฉลากสิน ค้าและบรรจุภัณฑ์ใช้งานได้จริง เชิงสาธารณะ
โดยการส่งมอบสรุปผลการดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป เชิงนโยบาย โดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ
สามารถกาหนดนโยบายการพัฒนาทางวิชาการในเชิงพื้นที่ต่อไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับ สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์และ กฤต
ภาส จินาภาค. 2556. “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้าพริกพร้อมบริโภค” และ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์. 2557“รูปแบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวคิดพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง”
คาสาคัญ : ศักยภาพทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป
Abstract
The Academic Service Projects objective were to develop marketing knowledge for Entrepreneur
and able to apply the knowledge for develop marketing potential of community products. Target group is
members of Group of Na Mai Phai. Implementation Procedure : Lectures for Entrepreneur. Brainstorm for
develop product label and packaging. Designing product label and packaging. The implementation results
is 1. Lectures for product development. Brainstorm of Lecturer and Entrepreneur for develop product
label and packaging. Design product label and packaging. The Advantage of the projects as follows:- 1.
Commercial : There is brand for community product, label and packaging are able to actual work.
Propagate marketing knowledge for community products development. Policy: The Faculty of
Management Technology can establish policies for academic development for community which is
consistent with Supaporn Apirattananusorn and Krittapas Jinapak 2013. “Packaging development of instant
chili paste” and Amorat Ananwarapong 2014 “Community product development model of Bang Hua
Seua, Samutprakan according to His Majesty's Initiative – Sufficiency Economy”.
Keywords : marketing potential community product khraeng finished product mushroom
บทนา
เห็ดแครง หรือ เห็ดตีนตุ๊กแก เป็นเห็ดพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่สูง มีการ
เพาะปลูกง่าย สามารถขึ้นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และทั่วโลก มีสารเบต้ากลูแคน schizophyllan ที่มีคุณสมบัติทางยา
ในการต้านเนื้องอก ต้านมะเร็ง ต้านจุลินทรีย์ก่อโรค ต้า นไวรัส และต้านอนุมูลอิสระ และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกด้วย ใน
ปั จ จุ บั น จึ ง มี ก ารน าเบต้ า กลู แ คนจากเห็ ด แครงมาใช้ ใ นทางการแพทย์ ใ นการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง เป็ น ส่ ว นผสมใน
เครื่องสาอางค์ เพื่อช่วยลดริ้วรอย เพิ่มการสร้างคอลลาเจน และยังใช้เป็นแหล่งของอาหารเพื่อสุขภาพที่มี ความปลอดภัยอีก
ด้วย ดังนั้นจึงเป็นเห็ดพื้นบ้านที่ควรส่งเสริมสนับสนุนการนาไปใช้ประโยชน์ เพิ่มการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาต่อ
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ยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ และมวลมนุษย์ต่อไปใน
อนาคต (นฤมล มงคลธนวัฒน์, 2557)
ผู้ผลิตเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เริ่มมีการผลิตเห็ดฟาง เมื่อปี พ.ศ. 2554 และ
เมื่อมีแนวโน้มการตลาดที่ดี จึงได้มีการจดทะเบียนผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในรูปแบบกลุ่ม เมื่อปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันมี
การขยายธุรกิจ คือ ผลิตก้อนเชื้อเห็ด และเห็ดสด ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดแครง และเห็ดหูหนู ซึ่งกลุ่ม มีผลผลิตจานวนมาก
จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูปอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงประสบปัญหา เรื่องอายุการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์สั้น ทาให้
ไม่สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น เพื่อยืดอายุการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์ เห็ดแครงแปรรูป และกระจายผลิตภัณฑ์ได้
อย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ และอาชีพให้กับผู้ผลิต และชุมชนเพิ่มมากขึ้น
จากปัญหาดังกล่าว ทาให้คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เล็งเห็นความสาคัญ
โดยเสนอโครงการ“การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช”
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
และสามารถกระจายผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง ทาให้สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพ นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การบรรยายให้ความรู้
2. การระดมความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. การออกแบบฉลากสินค้า /บรรจุภัณฑ์

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2560
สถานที่ดาเนินงาน
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตาบลนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ จานวน 20 คน
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ผลการวิจัย
1. ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 2 แสดงบรรยากาศการอบรมให้ความรู้

ภาพที่ 3 แสดงผลิตภัณฑ์น้าพริกเผาเห็ดแครง

ภาพที่ 4 แสดงบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นาพริ
้ กเผาเห็ดแครง

2. มีการระดมความคิดพัฒนาฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์
โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้ร่วมกับผู้ประกอบการ วิเคราะห์ลักษณะฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อ
เสนอแนะข้อควรปรับปรุงในการพัฒนาฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องและครบถ้วน พบว่า
2.1 ฉลากสินค้าเดิม มีข้อปรับปรุงและพัฒนา คือ
1. ข้อมูลส่วนประกอบที่สาคัญไม่ถูกต้อง
2. ไม่มเี ลขที่จดแจ้ง เครื่องหมาย อย.
3. ไม่มีข้อมูลโภชนาการ
4. ไม่มีชื่อเฟสบุค๊
5. ไม่ระบุน้าหนักสุทธิ
2.2 บรรจุภัณฑ์สินค้าเดิม มีข้อปรับปรุงและพัฒนา คือ ปรับจาก บรรจุกระปุกพลาสติก เป็น บรรจุขวดแก้ว

ภาพที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ลักษณะฉลากสินค้าเดิม
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ภาพที่ 6 แสดงเอกสารการวิเคราะห์ลักษณะฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ใหม่
3. ดาเนินการออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลฉลากสินค้าเดิม
- ชื่อตราสินค้า
- ชื่อผลิตภัณฑ์
- สโลแกน : เพิ่มรสชาติของความอร่อย
- ส่วนประกอบ
- วิธีใช้
- การเก็บรักษา
- ชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิต เบอร์โทรศัพท์
- ควรบริโภคก่อน
- ราคา
- น้าหนักสุทธิ
- รูปประกอบ

ภาพที่ 7 แสดงฉลากสินค้าเดิม
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บรรจุภัณฑ์เดิม
บรรจุกระปุกพลาสติก ปริมาณบรรจุ 30 กรัม พร้อมฉลากสินค้า

ภาพที่ 8 แสดงบรรจุภณ
ั ฑ์เดิม
ข้อมูลฉลากสินค้าใหม่
- ชื่อตราสินค้า
- ชื่อผลิตภัณฑ์
- สโลแกน : เพิ่มรสชาติของความอร่อย
- ส่วนประกอบทีส่ าคัญ
- วิธีใช้
- การเก็บรักษา
- ข้อมูลโภชนาการ
- ชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิต เบอร์โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค
- ควรบริโภคก่อน
- น้าหนักสุทธิ
- รูปประกอบ

ภาพที่ 9 แสดงฉลากสินค้าใหม่
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บรรจุภัณฑ์ใหม่
บรรจุขวดแก้วใส ฝาสีดา ปิดสนิท ปริมาณบรรจุ 50 กรัม พร้อมฉลากสินค้า

ภาพที่ 10 แสดงบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยการให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เรื่องการพัฒนาฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เกี่ยวกับฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ (2557).
ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวคิดพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง.
พบว่า 1. สามารถสังเคราะห์บริบทและศึกษาอัตลักษณ์ ศักยภาพของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.
แนวทางการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 1) เหตุ
ปัจจัยของปัญหาที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) สอบถามความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) วางทีมงานนักวิจัย
ออกเป็นกลุ่มๆ ตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 4) ประชุมวิพากษ์แนวทางการพัฒนาชุมชนบางหัวเสือ 5) การอบรม
เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 6) การต่อยอดโดยชุมชน 3. การสร้างขีดความสามารถด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน ได้แก่ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาฉลากสินค้า สามารถพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์น้าพริกเผาเห็ดแครง โดยสามารถระบุข้อมูลได้ถูกต้อง และ
ออกแบบกราฟฟิคสวยงาม ได้แก่ ชื่อตราสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ สโลแกน : เพิ่มรสชาติของความอร่อย ส่วนประกอบที่
สาคัญ วิธีใช้ การเก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิต เบอร์โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค ควรบริโภคก่อน น้าหนักสุทธิ และรูปประกอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ดาวรุ่ง คาวงศ์, อุกฤษฏ์ สิทธิบุศย์ และ ปิยะ ไทยเหนือ. (2557). การรับรู้ และการใช้ ข้อมูล
บนฉลากอาหารของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดชลบุรี. วารสารไทยเภสชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ.
9(2), 39-46. พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับรู้ข้อมูลบนฉลากอาหาร ด้านความสนใจด้านความเข้าใจ และการใช้ข้อมูลบน
ฉลากอาหารโดยรวมในระดับปานกลาง ข้อมูลบนฉลากอาหาร ที่สนใจในระดับสูง คือ วันหมดอายุ ราคา และเครื่องหมาย
การค้า และระดับปานกลาง คือ ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค ปริมาณสารอาหาร และ จานวนหน่วยบริโภค
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้าพริกเผาเห็ดแครง ในรูปแบบของขวดแก้ว พร้อมฝาสีดา
ปิดสนิท ปริมาณบรรจุ 50 กรัม และฉลากสินค้า ซึ่ง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และยืดอายุการเก็บ
รักษาได้ ทาให้สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง และสร้างรายได้ให้กับตนเอและชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้อ งกับ
แนวคิดของ สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์และ กฤตภาส จินาภาค. (2556). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้าพริกพร้อมบริโภค. วารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ, 36(4), 451-464. พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 72 มีความสนใจบรรจุภัณฑ์น้าพริกที่บริโภคได้ครั้งเดียว
(1 มื้อ) เพราะมีความสะดวกในการบริโภค บรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมหาซื้อได้ในตลาด คือ ถุงรีทอร์ตเพาซ์ขนาด 10 ซม. ĭ
16 ซม. ทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่า 100 องศา เซลเซียส เมื่อนาผลิตภัณฑ์น้าพริก ปิด ผนึกถุงด้วยระบบสุญญากาศ
แล้วนา ไปฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาทีแล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12 สัปดาห์ผลการ
ทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยวิเคราะห์ด้านคุณภาพ พบว่า ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางด้านสีกลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส
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รูปแบบกราฟิกที่ออกแบบใช้กับถุงรีทอร์ตเพาซ์และถุงกระดาษ เป็นฉลากสติ๊กเกอร์ โดย ผู้บริโภคส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการ
จัดรูปแบบกราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ในระดับมากและมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบการควรมีการทดสอบค่าโภชนาการ เพื่อประโยชน์ในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่อไป
2. ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตราสินค้า เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารทางการตลาดต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ผู้ประกอบการสามารถนาตราสินค้าไปพัฒนาสื่อทางการตลาดในรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
2. ผู้ประกอบการสามารถนาฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ไปใช้งานได้จริง
3. มีการส่งมอบสรุปผลการดาเนินโครงการให้ชุมชนได้เผยแพร่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
4. คณะเทคโนโลยีการจัดการ สามารถนาข้อมูลมากาหนดนโยบายในการพัฒนาทางวิชาการในเชิงพื้นที่ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. ผู้ประกอบการสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
2. การดาเนินโครงการสมารถสร้างเครือข่ายระดับชุมชน และมหาวิทยาลัย เป็นอย่างดี
3. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ได้
กิตติกรรมประกาศ
การด าเนิ น โครงการบริ ก ารวิ ชาการครั้ งนี้ สามารถด าเนิ น การส าเร็ จ ลุ ล่ ว งลงได้ โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ ประจาปี 2560 จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และขอขอบคุณ
คุณพิมลวรรณ สุขสวัสดิ์ ประธานกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ และสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ ในการให้ความอนุเคราะห์ใน
การดาเนินโครงการเป็นอย่างดี
เอกสารอ้างอิง
ดาวรุ่ง คาวงศ์, อุกฤษฏ์ สิทธิบุศย์ และ ปิยะ ไทยเหนือ. (2557). การรับรู้ และการใช้ ข้อมูลบนฉลากอาหารของนักศึกษา
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นฤมล มงคลธนวัฒน์. (2557). เห็ดแครง : เห็ดพื้นบ้านที่มากด้วยคุณค่า. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 23(1), 138147.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร การศึกษาความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และแบบสอบถามความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.71) การเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบว่า บุคลากรที่มีคุณวุฒิ และหน่วยงานที่สังกัด แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน ความเป็นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (r = -.192)
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
Abstract
The objectives of this research were to study the job satisfaction of the personnel and study the
learning organization and relationship between the satisfaction of the personnel and the learning
organization of phitsanulok university. The samples used in this research of 70 persons and the research
instruments were the questionnaire on job satisfaction of personnel and the questionnaire on learning
organization of Phitsanulok University . The data were analyzed by means, standard deviation and
Pearson's product moment correlation. The results showed that the personnel’s satisfaction in job
performance under phitsanulok university was at a high level ( = 3.71). Comparison of the personnel’s
satisfaction in job performance found that the personal who have difference in highest education and
office locations had satisfaction with working in phitsanulok university in overall no difference. The
learning organization of phitsanulok university as a whole was at the highest level ( = 4.55) and
academic positions and the correlation between personal’s satisfaction in job performance and the
learning organization had no significance (r = -.192).
Keywords : correlation personnel’s satisfaction in job performance the learning organization
บทนา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรูสึกนึกคิดในทางที่ดีของบุคคลที่มีต องานที่ทาอยูและองคประกอบอื่น ๆ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการที่ไดรับการตอบสนองความตองการของบุคคลทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ทาใหบุคคลเกิดความ
พึงพอใจในการทางานจนบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ความพึงพอใจอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาหรือสถานการณแวดลอม
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อื่นเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารควรจะไดติดตามศึกษาอยูตลอดเวลาเพื่อจะแกไขปรับปรุงองคประกอบ ตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงานใหเอื้อหรือสนองความตองการของบุคลากรไดตลอดไป เพื่อใหองคกรดาเนินตามเปาหมายไดอยางเต็มที่
(สุรเชษฐ ผการัตนสกุล, 2552) รวมทั้งความพึงพอใจทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกที่จะกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มี
ขวัญกาลังใจ สิ่งดังกล่าวมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทางาน ทั้งนี้ความพึงพอใจอาจเกิดได้จากปัจจัยต่างๆ
เช่น งานที่ทา เพื่อนร่วมงาน ค่าจ้าง และสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นต้น
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวทางที่จะทาให้บุคลากรในองค์การได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้พัฒนา
ตนเองและหน่วยงาน ให้มีความเจริญจากการทางานร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเกิดการสร้างความรู้ให้แก่ตนเองและ
ได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เพื่อนร่วมงาน การมุ่งเน้นที่การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่สนับสนุนความเจริญมั่นคงขององค์การ ตลอดจนช่วยให้องค์การมี ความสามารถในการ
ยืดหยุ่น และปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน รวมถึงแนวคิดสังคมโลกที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่อาศัยความรู้เป็น
ฐาน (Knowledge-Based Learning) การจัดการความรู้จึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการคนให้เกิดการเรียนรู้และช่วยให้สามารถนาความรู้ที่มีอยู่มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ
(พยัต วุฒิรงค์, 2549) ซึ่งการสร้างบรรยากาศในหน่วยงานมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการทางานของบุคลากร ผู้บริหารควรมีการ
เสริมสร้างบรรยากาศที่สนองความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานแล้วจะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้
รวดเร็วขึ้น (Hellriegel and Slocum, 1974: 430) รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เมื่อบุคคลรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความพอใจในการทางานทุกๆ ด้าน
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ
และการอนุรักษ์วัฒนธรรมของสังคมจุดเด่นของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก คือตาแหน่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่สี่แยกอินโดจีน
จังหวัดพิษณุโลก ทีน่ ับว่าเป็นศูนย์กลางอย่างยิ่งของภูมิภาคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ว่าเป็นไปในทิศทางใด มี
ลักษณะอย่างไร โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร การศึกษาความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการ
เรี ย นรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก เพื่ อ ที่ จ ะได้ ข้ อ มู ล สารสนสนเทศมาใช้ ใ นการก าหนดแผนและนโยบายในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุ คลากรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่ าง คือ บุคลากรประจาของมหาวิทยาลัยพิษ ณุโลก ที่ไม่เ ป็นคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 จานวน 70 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และแบบสอบถามความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีข้อคาถาม 2
ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check List)
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ตอนที่ 2 เป็ น ข้ อ ค าถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert, R,
1932) จานวน 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสาเร็จของงาน 2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะของงานที่ทา
4) ด้านความรับผิดชอบ 5) ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน 6) ด้านเงินเดือน 7) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคั บบัญชา
และผู้ร่วมงาน 8) ด้านนโยบายและการบริหารงาน 9) ด้านสภาพการทางาน 10) ด้านการปกครองบังคับบัญชา 11) ด้าน
ฐานะตาแหน่งหน้าที่การงาน และ 12) ด้านความมั่นคงในการทางาน โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ น้อยที่สุด
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีข้อคาถาม 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามที่เกี่ยวกับความเป็นองค์ กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท ตามแนวคิดวิจัย 5 ประการพื้นฐานการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 2) การมีแบบแผนความคิด 3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับ มาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับ น้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจาก เอกสาร ตาราและผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแนวคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) และความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตามแนวคิดของปีเตอร์ เอ็ม เซ็งกี้ เพื่อกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
3. เขียนข้อคาถาม สร้างแบบสอบถามโดยใช้แนวคิดจากข้อ 1 และข้อ 2
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบหาความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Item Objective Congruence : IOC) ได้แก่
1) รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดี สถานบันการพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2) ดร.ปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนราษี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จังหวัดมหาสารคาม
3) ดร.สุวิทย์ วงศาไฮ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
4) ดร.กิตติ เสือสา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4
5) ดร.นิคม ชมพูหลง อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
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โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ เท่ากับ 1.00
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
6. นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งวิจัยโดยการหาค่าสัมประ
สิทธิอัลฟา (Alpha Coefficient : α) ตามวิจัยของ ครอนบาค (Cronbach, L,J., 1990) ได้ค่าความเชื่อมั่นฉบับที่ 1 เท่ากับ
0.93 และ ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.92
7. สร้างแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวมรวมข้อมูล
1. ทาหนังสือถึงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยทาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป หรือ
จัดเสวนากลุ่มเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวม รายด้านและรายข้ อ โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้
เกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ มาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ น้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
2. วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความเป็นองค์กรแห่ง
การเรี ย นรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก โดยใช้ วิ ธี ห าค่ า สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation) และเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
.80–1.00 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงที่สุด
.60–.79 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
.40–.59 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
.20–.39 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่า
.00–.19 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่าที่สุด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) ความสัมพันธ์ทางบวก (Positive Relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เช่น ถ้าตัวแปรต้นเพิ่มตัวแปรตามก็จะเพิ่มด้วย ถ้าตัวแปรต้นลดลงตัวแปรตามก็จะ
ลดลงด้วย
2) ความสัมพันธ์ทางลบ (Negative Relationship) หมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางที่
ตรงกันข้าม เช่น ถ้าตัวแปรต้น เพิ่ม ตัวแปรตามจะลดลง แต่ถ้า ตัวแปรต้นลดลง ตัวแปรตามก็จะเพิ่มขึ้น
3. การวิเคราะห์ค่าสถิติ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

632

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC)
2.2 ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม (α – COEFFICIENT)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยใช้วิธีหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน ร้อยละ
คุณวุฒิสูงสุด
ปริญญาโทหรือต่ากว่า
45
64.29
สูงกว่าปริญญาโท
25
35.71
รวม
70
100.00
ที่ตั้งของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยใน
36
51.43
มหาวิทยาลัยนอก (ส่วนอินโดจีน)
34
48.57
รวม
70
100.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
มีตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวม
ตาแหน่งงาน
บริหาร
คณาจารย์
รวม

20
50
70

28.57
71.43
100.00

39
31
70

55.71
44.29
100.00

การศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิ ษณุโลก สามารถนาเสนอผลการ
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ดังนี้
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โดยภาพรวม
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D.
ความหมาย
X.
1. ด้านความสาเร็จของงาน
4.16
0.61
มาก
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
4.18
0.87
มาก
3. ด้านลักษณะของงานที่ทา
4.04
0.57
มาก
4. ด้านความรับผิดชอบ
3.75
0.74
มาก
5. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน
3.32
0.88
ปานกลาง
6. ด้านเงินเดือน
2.32
0.66
น้อย
7. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
4.21
0.61
มาก
8. ด้านนโยบายและการบริหารงาน
3.83
0.44
มาก
9. ด้านสภาพการทางาน
3.49
0.78
ปานกลาง
10. ด้านการปกครองบังคับบัญชา
3.61
0.95
มาก
11. ด้านฐานะตาแหน่งหน้าที่การงาน
3.98
0.52
มาก
12. ด้านความมั่นคงในการทางาน
3.63
0.73
มาก
รวม
3.71
0.51
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุค ลากร มหาวิท ยาลัย พิษ ณุโ ลก โดยรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ( X= 3.71; S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (2.32  X 
4.21 ) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่าได้ดังนี้ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ( X= 4.21; S.D. =
0.61) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ( X= 4.18; S.D. = 0.87) ด้านความสาเร็จของงาน ( X= 4.16; S.D. = 0.61) ด้าน
ลักษณะของงานที่ทา ( X= 4.04; S.D. = 0.57) ด้านฐานะตาแหน่งหน้าที่การงาน ( X= 3.98; S.D. = 0.52) ด้านนโยบายและ
การบริหารงาน ( X= 3.83; S.D. = 0.44) ด้านความรับผิดชอบ ( X= 3.75; S.D. = 0.74) ด้านความมั่นคงในการทางาน ( X=
3.63; S.D. = 0.73) ด้านการปกครองบังคับบัญชา ( X= 3.61; S.D. = 0.95) ด้านสภาพการทางาน ( X= 3.49; S.D. = 0.78)
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน ( X= 3.32; S.D. = 0.88) และด้านเงินเดือน ( X= 2.32; S.D. = 0.66) เป็นอันดับ
สุดท้าย
2. ผลการศึกษาระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โดยภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
X.
S.D.
ความหมาย
1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้
4.53
0.39
มากที่สุด
2. การมีแบบแผนความคิด
4.65
0.34
มากที่สุด
3. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
4.46
0.23
มาก
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
4.66
0.35
มากที่สุด
5. การคิดอย่างเป็นระบบ
4.50
0.22
มาก
รวม
4.55
0.16
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมทุ กด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X= 4.55; S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด (4.46  X  4.66 )
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่าได้ดังนี้ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ( X= 4.66; S.D. = 0.35) การมีแบบแผนความคิด
รายการประเมิน
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( X= 4.65; S.D. = 0.34) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ ( X= 4.53; S.D. = 0.39) การคิดอย่างเป็นระบบ ( X= 4.50; S.D. = 0.22)
และการรสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( X= 4.46; S.D. = 0.23) เป็นอันดับสุดท้าย
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy)
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Y)
ของบุคลากร (X)
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y
X1
-.136 -.109
-.142
-.127
-.208
-.260*
X2
.167
-.172
-.159
-.069
-.211
-.142
X3
-.072 -.154
.097
-.187
-.090
-.162
X4
-.012 .205
-.043
-.085
-.104
.007
X5
.047
-.011
-.173
-.017
-.088
-.074
X6
-.156 -.232
-.237
-.214
-.098
-.356**
X7
.041
-.254
-.146
-.036
-.083
-.178
X8
.089
.169
-.008
-.074
.053
.095
X9
.109
-.091
-.176
.014
-.250
-.116
X10
.176
-.057
-.127
.012
-.091
-.013
**
X11
-.030 -.375
-.147
-.171
.010
-.287*
X12
-.054 -.210
-.115
-.084
-.254*
-.256*
X
.035
-.142
-.167
-.106
-.175
-.192
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (X) มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Y) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางลบอยู่ในระดับต่า (r = -.192) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์แต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเงินเดือน (X6) สัมพันธ์กับความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านการมีแบบแผนความคิด (Y2) มากที่สุด (r=-.375) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ ด้าน
เงินเดือน (X6; r=-.356) ด้านฐานะตาแหน่งหน้าที่การงาน (X11; r=-.287) ด้านความสาเร็จของงาน (X1; r=-.260) และด้าน
ความมั่นคงในการทางาน (X12; r=-.256) สัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวม (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และน้อยที่สุดคือ ด้านความมั่นคงในการทางาน (X12; r=-.254) สัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
การคิดอย่างเป็นระบบ (Y5) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบว่า ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลกมีระดับความ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
รายด้านสูงที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัย
ขนาดเล็กที่บุคลากรทุกระดับสามารถทางานและติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึง ส่งผลทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
ในระดับผู้บริหารระดับสูง คณบดี และผู้อานวยการ กับผู้ร่วมงานในระดับปฏิบัติ มีความสัมพันธ์และไมตรีที่ดี ด้วยเหตุนี้จะ
เป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยทาให้เกิดองค์แห่งการเรียนรู้ที่มีการแบ่งปันความรู้กันได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพกว่าองค์กรขนาด
ใหญ่ และผลการวิจัยยังพบอีกว่า ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยภาพรวมทุกด้านอยู่
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ในระดับมากที่สุด และด้านที่อยู่ในระดับสูงสุด คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนากลุ่มการ
พยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (เรณู แสงสุวรรณ และคณะ, 2559) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
องค์ประกอบด้านการปรับเปลี่ยนเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรมีการกาหนดวิสัยทัศน์ในการทางานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ ใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้การถ่ายโอนความรู้ และนาความรู้ไปใช้ ในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
ตลอดถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้เป็นลั ก ษ ณ ะ แ บ บ ร า บ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่น ทาให้มีความคล่องตัวใน
การติดต่อประสานงาน มีสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.จากข้อค้นพบความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความสาเร็จของงาน อยู่
ในระดับมากนั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ควรพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป
2. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานและด้านเงินเดือน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางนั้น ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยควรหาทางเพิ่มขวัญกาลังใจให้บุคลากรมากขึ้น อาจโดยการหาทางร่วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อเพิ่มงานและรายได้
แก่บุคลากรรวมทั้ง ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น
3. ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทั้งสองนี้ มีความเกี่ยวข้องกันน้อยมาก แม้ว่าจะเป็นในทิศทางที่ออกจะ
ตรงกันข้าม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรตระหนักอย่างมั่นคงว่า ปัจจัยทั้งสองส่วนมีความสาคัญยิ่งต่อคุณภาพของการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย จึงควรได้หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพงานทั้งสองปัจจัยควบคู่กันไปอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. มหาวิทยาลัยควรมีแผนและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม ด้วยการร่วมมือกันทั้งภายในและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยควรทาวิจัยเพื่อหาปัจจัยร่วมระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะ
นาไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การทาตู้ไม้สักโบราณ เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยคือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จานวน 300 คนใช้สูตรของ เครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) และการสัมภาษณ์ เชิงลึกจานวน 10 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผล
การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักภาพรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการทาตู้ไม้สัก ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สาหรับแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักมีดังนี้ จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านขวาง ตาบล บ้าน
กล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สร้างความร่วมมือจากภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการทาตู้ไม้สักโบราณ
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ ภูมิปัญญา ตู้ไม้สัก
Abstract
The research aimed to study the participation and the ways of preserving the folk wisdom of
making ancient teak cabinets. The research tool was questionnaires. The samples of the study were
300 people which were selected according to Krejcie and Morgan’s formula and only 10 people were
selected for in-depth interview. Content analysis was used as research method. The finding was that all
participation in passing on, preserving, and restoring the folk wisdom of making ancient teak cabinets
was in high level. The ways of preserving the wisdom making ancient teak cabinets were as follows:
establishing a group for preserving the folk wisdom at Tumbol Ban Kluay, Muang district, Sukhothai
province, collaborating with government, and creating participation from experts or specialists on
making ancient teak cabinets.
Keywords : participation preserving folk wisdom teak cabinets

บทนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นองค์ความรู้ที่มีความหมายเช่นเดียวกับองค์ความรู้พื้นบ้าน คีย์(Keyes,1989 อ้างถึงใน
ชยันต์ วรรธนุภูติ, 2540) ได้ให้ความหมายของ “ระบบความรู้พื้นบ้าน” ว่าหมายถึง ความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติ ที่ได้
พัฒนาก่อรูปขึ้นมา โดยชาวบ้านเพื่อที่จะสามารถนาเอามาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกั บ
ความคิดหรือระบบคิดเชิงปฏิบัติ (Practical Thought) มีบทบาทสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อ
ปรุงอาหาร การสร้างบ้าน การรักษาพยาบาล หรือการจัดสรรบทบาททางสังคม และการจั ดความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบ
ความรู้พื้นบ้านจะดีหรือจะมีประสิทธิภาพอย่างไร จะต้องวัดกันที่ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตประจาวันมากน้อย
เพียงใด วิธีการศึกษาระบบความรู้พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ของผู้รู้ในชุมชนและเป็น
ประสบการณ์ที่ได้รบั การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่มีความรู้และจากสถาบันต่างๆ มากมาย ซึ่งมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและ
ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่มีมานาน มีการปฏิบัติโดยผู้คนในชุมชนนั้น
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การศึกษาในระยะแรกๆ เป็นเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชน เรื่องการพึ่งพาตนเองของชาวบ้าน ต่อมาได้ศึกษากว้างขึ้ นใน
ลักษณะของนักปราชญ์ชาวบ้าน ดังนั้น ภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเป็นสิ่งที่สนใจและได้รับการรื้อฟื้นและเผยแพร่มากขึ้น มนุษย์
เมื่อมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ย่อมเรียนรู้ ปรับตัว และสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อ
การดารงอยู่ของชีวิต ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ โลกทัศน์ ความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ อันประกอบกันเป็นวิธี
ชีวิตของผู้ค นที่มีการสั่งสม สืบทอดและปรับเปลี่ยนต่อเนื่องกันมา จึงเป็น ภูมิปัญญาของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ สาหรั บ
ภูมิ ปั ญ ญาในกระบวนการที่ เ กิ ด จากการสื บ ทอด ถ่ า ยทอด องค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ เ ดิม ในชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ต่ า งๆ แล้ ว พั ฒ นา
เลือกสรร ปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทักษะและความชานาญที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตให้เหมาะสมกับ
ยุคสมัย แล้วเกิดภูมิปัญญาที่เหมาะสม และสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2541)
ภูมิปัญญาชาวบ้านถือว่าเป็นมรดกทางความคิดที่บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือรุ่นทวด ได้คิดขึ้นมาใช้ความคิด
และการกระทาเหล่านั้นในการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็น การละเล่น การแสดง ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
พิธีกรรม การประกอบอาชีพ เป็น ต้น ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางความคิดที่มีค่าซึ่งตีราคาเป็นตัวเงินไม่ได้แต่น่าเสียดายที่
ปัจ จุ บั น ภู มิปั ญ ญาเหล่า นั้ น ไว้ ใ ห้ค นรุ่ น หลั งได้ ดู ได้ ชมและได้ ศึก ษาน้ อ ยมาก (ประมวล พิ ม พ์เ สน,2555) เพราะไม่ มี
การร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดเอาไว้ อันมีผลพวงมาจากความเจริญรุ่ งเรืองของสังคมและเทคโนโลยี ทาให้การร่วมกัน
สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านออกมาบ้างแต่ก็ยังน้อยอยู่ (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว) จึงมีความเสี่ยงสูงที่ภูมิปัญญาชาวบ้านเหล่านั้นจะหายไป (ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร และ
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี,2552) หากขาดการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (พิชัยยุทธ
สิงห์สหาย,2546) ในการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านถือเป็นแนวทางการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เป็น
การรักษาความเป็นท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เป็นการรักษาความเป็นท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคมชนบทที่อาศัยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วนทั้งภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันรักษาภูมิปัญญาที่มีคุณค่ายิ่ง เอาไว้ในท้องถิ่นซึ่ง
หากขาดการมีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเอาไว้ ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นมาก็จะสูญหายไป
หมู่บ้านขวาง ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ชุมชนเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณ ลักษณะทางกายภาพที่หลากหลาย ทาให้มีการประกอบอาชีพ
หลากหลายด้วยความหลากหลายทางด้านกายภาพและความหลากหลายทางอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาเป็นหลัก
ซึ่งในฤดูแล้ง ชาวบ้านไม่สามารถทานาได้ บางคนต้องไปทางานที่กรุงเทพเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว บางคนต้องไปรับจ้าง
ต่างถิ่น ส่วนบางคนพอมีความรู้เรื่องช่างไม้จึงรวมตัวกันจัดทาตู้ไม้สักโบราณขึ้น เพื่อจาหน่ายในชุมชน และจังหวัดใกล้เคียง
เมื่อความต้องการตู้ไม้สักมากขึ้น ชาวบ้านจึงหันมาประกอบอาชีพการทาตู้ไม้สักเป็นอาชีพหลัก เพราะสร้างรายได้มากกว่า
การทานา แต่ในปัจจุบันตู้ไม้สักโบราณไม่ค่อยเป็นที่นิยม เนื่องจากมีตู้ที่ทาจากวัสดุอื่น และมี ลวดลายที่ทันสมัย ราคาถูก
กว่าตู้ไม้สัก จึงทาให้การประกอบอาชีพการทาตู้ไม้สักลดลง และไม่มีการสืบทอดภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ จาก
สถานการณ์ดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทา การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สัก
โบราณบ้านขวาง ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณภายในหมู่บ้านขวาง ตาบล บ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อศึกษา
แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณของหมู่บ้านขวาง ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านขวาง หมู่ 3 ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย จานวน 1,379 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านขวาง หมู่ 3 ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประชากรที่อยู่ในเขตหมู่บ้านขวาง หมู่ 3 จานวน 1,379 คน โดยใช้สูตรของ เครจซี่และ
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มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 300 คน และกลุ่มที่ 2 แกนนาทาตู้ไม้สักโบราณ โดยวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อสัมภาษณ์ จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1.แบบสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านขวางต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ 2. แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ และแนวทาง
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านขวางต่อ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้
สักโบราณ โดยนาข้อมูลมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แยกเนื้อหาสาคัญตามประเด็นศึกษาวิจัย โดยใช้พรรณนา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบรูณ์ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. แนะนาตัวกับกลุ่มเป้าหมาย และบอกถึงบทบาทสถานภาพของผู้ศึกษาในฐานะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม และแจ้งผู้ให้ข้อมูลทุกคนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. ดาเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์โดยนักวิจัยและทีมวิจัย
3. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบเรียบเรียงข้อมูลให้ครบถ้วน

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณภายในหมู่บ้านขวาง ตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่า
ตารางที่ 1 แสดงการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ
ที่ การมีส่วนร่วมในถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ

ค่าสถิติ
ระดับ
S.D
x
1 หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สัก
2.85
0.89
ปานกลาง
2 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ทสี่ นใจมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การทาตู้ไม้สักโบราณ
3.72
0.86
มาก
3 ควรมีการส่งเสริมการถ่ายทอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ 4.11
0.79
มาก
รวม
3.56
0.84
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมในถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ควรมีการส่งเสริมการถ่ายทอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณอยู่
ในอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย 4.11 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การทาตู้ไม้สักโบราณอยู่ในอันดับรองลงมา
มีค่าเฉลี่ย 3.72 และหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สัก อยู่ในอันดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ย
2.85
ตารางที่ 2 แสดงการมีการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การทาตู้ไม้สักโบราณภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ
ที่ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การทาตู้ไม้สักโบราณ
ค่าสถิติ
S.D
x
1 มีการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ
3.04
0.87
2 มีการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ภมู ิปัญญาการทาตูไ้ ม้สักโบราณ
3.54
0.94
3 การอนุรักษ์การทาตู้ไม้สักโบราณมีคุณค่าต่อภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.28
0.77
รวม
3.62
0.86
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ระดับ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การทาตู้ไม้สกั โบราณภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การอนุรักษ์การทาตู้ไม้สักโบราณมีคุณค่าต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย
4.28 มีการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณอยู่ในอันดับรองลงมา มีค่าเฉลี่ย 3.54 และมีการปลูก
จิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณอยู่ในอันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ย 3.04
ตารางที่ 3 แสดงการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการทาตู้ไม้สักโบราณ
ที่ การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการทาตู้ไม้สักโบราณ

ค่าสถิติ

ระดับ

S.D
1
ภาครัฐมีสว่ นในการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาตู้ไม้สักโบราณ
2.93
0.74
ปานกลาง
2
การทาตู้ไม้สักโบราณมาทาให้มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในท้องถิ่น
4.19
0.69
มาก
3
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ
3.65
0.93
มาก
รวม
3.59
0.78
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการทาตู้ไม้สักโบราณอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การทาตู้ไม้สักโบราณมาทาให้มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในท้องถิ่น อยู่ในอันดับแรก มี
ค่าเฉลี่ย 4.19 คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณอยู่ในอันดับรองลงมา มีค่าเฉลี่ย 3.65 และ
ภาครัฐมีส่วนในการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาตู้ไม้สักโบราณอยู่ในอันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ย 2.93
x

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการทาตูไ้ ม้สกั โบราณที่ยังคงสืบทอด คือ นายสาเนียง คล้ายแท้ซึ่งได้รับการ
ถ่ายทอดงานช่างไม้และสืบทอดต่อจากบิดาโดยมีการทาเป็นอาชีพเสริม จากว่างเว้นจากการทานานายสาเนียง กล่าวว่า
“ลุงสืบทอดงานไม้มาจากพ่อ เมื่อก่อนพ่อเป็นช่างไม้ ทาเป็นอาชีพเสริมจากการทานาเหมือนกัน พอมารุ่นลุง ลุงก็ทานาเป็น
อาชีพหลัก และการทาตู้ไม้สักเป็นอาชีพเสริม ลุงอยากให้หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญา
นี้ให้คงอยู่ และเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้คนที่มีความสนใจทาตู้ไม้สักโบราณเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้การทาตู้ไม้สัก
โบราณมากขึ้น เพื่อเป็นส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณอีกด้วย”
ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การทาตู้ไม้สักโบราณ ในส่วนของการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
ในพื้นที่นั้น ต้องมีการปลุกจิตสานึกให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ ชุมชน
ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรั กษ์ ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ และการส่งเสริมอาชีพให้คนใน
ชุมชน โดยอาจจะเริ่มจากการทาเครื่องใช้ภายในบ้านจากไม้ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยการจัดตั้งกลุ่มตู้ไม้สัก
โบราณบ้านขวางขึ้น มีการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้หันมาเห็นความสาคัญของงานไม้มากขึ้น
ด้านการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการทาตู้ไม้สักโบราณ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการทาตู้ไม้สักโบราณ
พบว่า นายอาคม พรมนาคามีอาชีพก่อสร้าง กล่าวว่า “หมู่บ้านขวางของเราน่าจะได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนด้านนี้
มากขึ้น เพราะช่างไม้ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ ก็ค่อนข้างมีฝีมือ แต่เสียดายที่ที่มีฝีมือมีน้อย ทาให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นยาก หากได้รับ
การส่งเสริมจากภาครัฐให้ตู้ไม้สักโบราณเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งออกนอกหมู่บ้านมากกว่าเดิม และควรเปิดสอนให้เด็ก
ในหมู่บ้านบ้างก็คงดี” ซึ่งยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่สะท้อนออกมาให้เห็นว่า ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง เพราะพวกเขาเหล่านั้น พร้อมที่จะแสดงฝีมือให้คนอื่นได้เห็นถึงความสวยงามของตู้ไม้สักโบราณ
แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการ
ทาตู้ไม้สักโบราณบ้านขวาง ได้แสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณไว้หลายประการ พอสรุปได้ดังนี้
1. ควรมีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านขวาง ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยชาวบ้าน
มองว่า หากเกิดการรวมกลุ่มจะสามารถอนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทาตู้ไม้สักโบราณให้กับเด็กรุ่นใหม่หรือ
ผู้ใหญ่คนไหนที่ว่างงานนั้นหันมาสนใจการทาตู้ และมีใจรักในอาชีพช่างไม้ ซึ่งรวมคนที่มีฝีมือประณีต เพราะในการทาตู้ไม้
นั้นเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดค่อนข้างสูง และถ้าคนไหนสนใจก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสฝึกสอน เพราะฉะนั้นจึง
อยากให้คนในชุมชนอนุรักษ์ของที่มีอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้นและคงอยู่ต่อไปไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป
2. การสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล โรงเรียน และวัดกับชุมชนและ
ท้องถิ่น ในการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในทุกๆด้าน ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์การทาตู้ไม้สักโบราณ
ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป
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3. การมีส่ วนร่ วมจากผู้เ ชี่ยวชาญหรื อผู้ที่ มีค วามรู้ค วามสามารถในการทาตู้ไ ม้สัก โบราณ ในการที่ จะเป็น ผู้
ถ่ายทอด หรือร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ โดยช่วยกันถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองมีความสามารถ ก็ถือได้ว่า คน
เหล่านี้ได้มีส่วนร่วมให้การถ่ายทอดภูมิปัญญารวมถึงเป็นผู้ที่ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้

อภิปรายผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณภายในหมู่บ้านขวาง ตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สามารถอภิปรายเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่เกื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าบุคคลทั้งยัง
สามารถขยายสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ คนส่วนใหญ่ในชุมชนสามารถนาภูมิปัญญาเหล่นี้ไปสร้างอาชีพเสริมให้กับตนเอง และ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ตลอดจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ด้วยการตระหนักในคุณค่าแห่งความรู้ภูมิปัญญา
ของชาวบ้านในท้องถิ่น ด้วยการตระหนักในคุณค่าแห่งความรู้ความสามารถ ที่ผ่านการสั่งสมมาหลากหลายสอดคล้อง
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม
หมู่บ้านขวาง ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
และมีการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านบรรพบุรุษ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้อง ภูมิปัญญาชาวบ้านส่วนใหญ่ที่
เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริมของครอบครัว คือ การทาตู้ไม้สักโบราณ ทาให้ยังมีรุ่นลูกรุ่นหลาน สืบทอดต่อๆ กันมา
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านเริ่มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทรงคุณ จันทจร (2549) ที่ได้ระบุถึงวิธีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่านรุ่นสู่รุ่น และส่วนหนึ่งเกิดจากประสบการณ์ ความชอบส่วนตัว ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
ผ่านการดาเนินชีวิตประจาวันและการจดจา
ในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ พบว่า การสร้างกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ
การส่งเสริมและการสร้างความร่วมมือจากชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และวัด เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญการทาตู้ไม้สัก
แสดงความคิดเห็นว่าสามารถทาให้เกิดการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชานนท์ วิสุทธิชานนท์ (2558) ที่ได้ระบุถึงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ พบว่า การสร้างกลุ่ม
อนุรักษ์แต่ละภูมิปัญญา การส่งเสริมและการสร้างความร่วมมือกับจากชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ สามารถ
ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาได้
ในการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านสิ่งที่สาคัญ คือ ทายาทของผู้สืบทอด หากไม่มีทายาทในการสืบทอด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านควรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ภูมิปัญญา
การทาตู้ไม้สักโบราณ ให้มีการสืบทอดสู่เยาวชนในชุมชนหรือบุคคลอื่น

สรุปผลการวิจัย
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ หมู่บ้านขวาง ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาตู้ไม้สักโบราณของชุมชนบ้านขวางพบว่า
บ้านขวางมีช่างไม้ที่ยังคงสืบทอดด้านนี้อยู่ แต่มีจานวนไม่มากอันเนื่องจากสาเหตุหลายประการที่ทาให้ช่างไม้ลดล ง เช่น
การเดินทางไปทางานต่างถิ่น และการเข้ามาทดแทนของเทคโนโลยี ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การทาตู้ไม้สัก
โบราณ ในส่วนของการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ในพื้นที่นั้น ต้องมีการปลุกจิตสานึกให้คนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ ชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ และการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน และด้านการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการทาตู้ไม้สัก
โบราณต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการ
ทาตู้ไม้สักโบราณบ้านขวาง ได้แสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาตู้ไม้สักโบราณไว้หลายประการ สรุปได้ดังนี้
1. จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านขวาง ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
2. สร้างความร่วมมือจากภาครัฐ
3. สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทาตู้ไม้สักโบราณ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จานวนนักเรียนภาษาญี่ปุ่น
ทั้งหมด 60 คน เลือกโดยสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อใช้สถิติพรรณนา
(ร้อยละ) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จากโรงเรียน 3 แห่ง มี
ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.58 คิดเป็นร้อยละ 43.87 อยู่ระดับควรปรับปรุง
คาสาคัญ : ความสามารถในการใช้ รูปไวยากรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น
Abstract
The purpose of this research was to study the ability of usage of Japanese grammar forms of the
rd
3 year high school students majoring in Art-Japanese. The participants were 60 learners in
Chalermkwansatree School, Phitsanulok Pittayakom School, and Triamudom Suksa School of the North.
They were chosen by using sample random sampling. The research instrument was the 4 multiple choicetest (15 items). The data were analyzed by using descriptive statistics and percentage. The findings of the
research showed that learners were able to use Japanese grammatical forms at very poor level (43.87%).
Keywords : ability of usage grammatical forms 3rd year Art-Japanese major high school students
บทนา
ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สองนอกเหนือจากภาษาอังกฤษเป็นสิง่ ที่มีความสาคัญ
และจาเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความสาคัญเรื่องภาษาต่างประเทศ
ควบคู่กับความสาคัญของไอซีที เพราะทั้งสองสิ่งนี้ เป็นเครื่องมือสาคัญในยุคโลกาภิวั ตน์ สาหรับเข้าถึงองค์ความรู้ของโลก
ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถของคนในชาติเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเรียนรู้และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาเพื่อใช้ในด้านการสื่อสาร การศึกษา และ
การประกอบอาชีพปัจจุบันภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศที่สองที่เปิดสอนในโรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนและประชาชนมีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
,2545,หน้า6-7 )
ความส าคั ญ ของภาษาญี่ ปุ่ น ในปั จ จุ บั น อั น ที่ จ ริ งการเรี ย นภาษาที่ 2 และ 3 ก็ มี ค วามจ าเป็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป
ภาษาญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งภาษาที่สาคัญและจาเป็นกับการเรียนและการทางานเพิ่มมาก ปัจจุบันมีผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก 130
ล้านคน จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นขึ้น (ภาษาญี่ปุ่นสาคัญอย่างไร,ออนไลน์ ) มีความสาคัญต่อการเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่นและในขณะเดียวกันสิ่งที่ยากและเป็นปัญหาสาหรับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชาวไทยคือสานวนและการใช้
ภาษาที่มีพื้นฐานทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากสังคมไทยทาให้ผู้เรียนมัก ใช้ผิดอยู่เสมอในการเรียนภาษาจึงไม่ใช่
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การเรียนเฉพาะกฎเกณฑ์ทางภาษาเท่านั้นหากจะต้องทาความเข้าใจกับพื้นฐานทางความคิดวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอีกด้วย
(ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, 2546) การถ่ายทอดหรือการแปลจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งมักเกิดอุปสรรค
จากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้และการใช้ภาษาญี่ปุ่น ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาประเด็นปัญหาการใช้รูปไวยากรณ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้การใช้
ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีคุณภาพและง่ายต่อการเรียนรู้ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น สามารถนาไปเป็นข้อมูลในการหากิจกรรมเสริม
ของรูปไวยากรณ์ในส่วนที่ผิดบ่อย ในระดับมัธยมศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ GAT-PAT
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น มี
วิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
3.1.1 ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จานวน 60 คน จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
3 แห่ง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น เลือกโดยสะดวกจานวน 60 คน จากโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คือ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
20 คน
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
20 คน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
20 คน
โดยทั้ง 3 โรงเรียนต่างใช้หนังสือเรียนหนังสือ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในข้อสอบประจาปี
GAT-PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้วิจัยเลือกลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือการทาวิจัย
การดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องรูปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
2. นาข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามาทาการวิเคราะห์และกาหนดขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการออกแบบทดสอบ
3. จัดทาร่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ ซึ่งเป็นข้อสอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ จานวน 1 ฉบับ
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ตารางที่ 1 จานวนแบบทดสอบความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์
ข้อที่
รูปไวยากรณ์
จานวนข้อที่สร้าง
2
1 ています สภาพการ
2
2 んです
2
3 て、て และ(เชื่อมประโยค)
2
4 と思う
2
5 から เพราะ
2
6 ので
2
7 たら
2
8 ください
2
9 รูปยกย่อง
2
10 もらいます
2
11 ことができます
2
12 ましょう
2
13 になります
2
14 られます (รูปสามารถ)
2
15 S1 ても S2
รวม
30

จานวนข้อที่ใช้จริง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

4. สร้างแบบทดสอบและนาแบบทดสอบที่สร้างนาเสนอต่อท่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องและ
เหมาะสม
5. นาแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้องและสมบรูณ์
7. นาแบบทดสอบที่ผ่ านการแก้ ไขเสนอต่ออาจารย์ผู้เชี่ ยวชาญสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่
ต้องการศึกษา (Index of Item Congruence-IOC)ของคาถามเป็นรายข้อว่าครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัยหรือไม่โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคลองกับจุดประสงค์
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
8. นาผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของรูปไวยากรณ์และลักษณะวิธีใช้ของรูปไวยากรณ์ที่ปรากฏ
ในข้อสอบ GAT-PAT ประจาปี 2552-2554 เป็นข้อมูลในการสร้างข้อคาถามในแบบทดสอบ สร้างแบบทดสอบแบบ 4
ตัวเลือกนาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของแบบทดสอบที่สร้าง
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นชาวญี่ปุ่นจานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นชาวไทย มาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือกผลปรากฏว่า มีจานวนแบบทดสอบรูปไวยากรณ์จานวน 22 ข้อ จากจานวน30ข้อ มีค่า IOC
มากกว่า 0.67 ขึ้นไปนาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4
จานวน 10 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ค่าความยาก และค่าอานาจจาแนก แบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือกมีจานวนข้อที่มีค่า
ความยากระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จานวน 15 ข้อ จากทั้งหมด 22 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบคานวณด้วยสูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน (K-R20) เท่ากับ 0.90 ค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.00-1.00 และค่าอานาจ
จาแนก (r) ตั้งแต่ -0.20-0.80
9. ปรับปรุงแบบทดสอบและนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้
1 ติดต่อนัดหมายวันเวลาและสถานที่ที่จะใช้แบบทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
2 นาแบบทดสอบไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายด้วยตัวผู้วิจัยเอง
3.4 วิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการใช้รปู ไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น มีการแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ผู้ตอบแบบทดสอบ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละจาแนกตามตัวแปรอิสระของบุคคลากร
ผู้ตอบแบบทดสอบ
ตอนที่ 2 นาแบบทดสอบมาตรวจสอบและให้คะแนนโดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนนข้อที่ตอบผิดให้ 0
คะแนน
ตอนที่ 3 นาแบบทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละและแปลความหมายตามเกณฑ์การแปลผลคะแนน
และสรุปผล
สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ การหาค่า IOC ค่าความยาก (p) ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร
Kr-20 และค่าอานาจจาแนก (r)
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผลความสามารถในการใช้
ช่วงคะแนนร้อยละ
80-100
70-79
60-69
50-59
0-49

ความหมาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

ผลการวิจัย
การวิจั ย เรื่ อ ง “การศึก ษาความสามารถในการใช้ รู ปไวยากรณ์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สายศิ ล ป์
ภาษาญี่ปุ่น” ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จากโรงเรียน 3
แห่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏ

จานวนข้อถูก

ค่าร้อยละ

การแปลผล

から

30

50

พอใช้

ています สภาพ

24

40

ควรปรับปรุง

て、て

37

61.67

ปานกลาง

-ん

28

46.67

ควรปรับปรุง
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ตารางที่ 1 แสดงความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จากโรงเรียน 3
แห่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก (ต่อ)
รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏ

จานวนข้อถูก

ค่าร้อยละ

การแปลผล

と思います

30

50

พอใช้

ฃ ので

19

31.67

ควรปรับปรุง

ことができます

28

46.67

ควรปรับปรุง

になります

26

43.33

ควรปรับปรุง

もらいます

32

53.33

พอใช้

-ましょう

31

51.67

พอใช้

られます สามารถ

27

45

ควรปรับปรุง

รูปยกย่อง

22

36.67

ควรปรับปรุง

ください

12

20

ควรปรับปรุง

でも

23

38.33

ควรปรับปรุง

たら

26

43.33

ควรปรับปรุง

รวม

คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

การแปลผล

395

6.58

43.87

ควรปรับปรุง

ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จากโรงเรียน 3 แห่ง
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 6.58 คิดเป็นร้อยละ 43.87 อยู่ระดับควรปรับปรุง
จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จานวน 60 คนทาแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ถูกต้องมากที่สุดคือ て、て คิดเป็นร้อยละ 61.67 อยู่ในระดับปานกลาง ความสามารถ
ในการใช้รูปไวยากรณ์ถูกต้องรองอันดับ 1 คือ もらいます คิดเป็นร้อยละ 53.33 อยู่ในระดับพอใช้ ความสามารถใน
การใช้รูปไวยากรณ์ รองอันดับ 2 คือ ましょう คิดเป็นร้อยละ 51.67 อยู่ในระดับพอใช้ ความสามารถในรูปไวยากรณ์
ถูกต้องน้อยที่สุดคือ ください คิดเป็นร้อยละ 20 อยู่ในระดับควรปรับปรุง
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยข้างต้น มีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถการใช้รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏอยู่ในข้อสอบแบบทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายพบว่า ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ て、て นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก
สามารถทาแบบทดสอบได้ (3).ショウ：ナットさん、夏休みは何をしますか。
なつやす
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とうきょう

かえ

ナット：＿＿＿＿、＿＿＿＿、それから 東 京 へ帰ります。
1.

富良野へ行って、小樽へ行って

2.

富良野へ行きて、小樽へ行きて

3.

富良野へ行きる、小樽へ行きる

4.

富良野へ行きます、小樽へ行きます

(ข้อถูกร้อยละ 61.67 )
เมื่ อ พิ จ ารณาจากลั ก ษณะของประโยคแบบทดสอบพบว่ า ในกรณี ข้ อ ที่ (3) นั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายมี
ความสามารถในการใช้ รู ป ไวยากรณ์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด ซึ่ ง รู ป ไวยากรณ์ て、て ปรากฏอยู่ ใ น(หนั ง สื อ อะกิ
โกะโตะโทะโมะดะจิ, 2542,บทที่ 12 เล่มที่ 3 หน้า 39 ) รูปไวยากรณ์ て、て มีความหมายว่า “และ”เป็นประโยคบอก
เล่า รูปไวยากรณ์ て、て เป็นไวยากรณ์ที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างนั้นสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย มีความหมายไม่ซับซ้อนจึง
ทาให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถทาแบบทดสอบได้อย่างถูกต้องมากที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์ความสามารถการใช้รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏอยู่ในข้อสอบแบบทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายพบว่า ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ ください นักเรียนกลุ่มตัวอย่างไม่
สามารถทาแบบทดสอบได้ดีเท่าที่ควร
や ま だ

(13.) 山田: クレジットカードをつくりたいんですが。
ぎんこう

ひと

かみ

な ま え

じゅうしょ

銀行の人:では、こちらの紙__________お名前とご住 所 を
________。
1.
2.
3.
4.

に、お書きしてください
に、お書きください
で、お書きしてください
で、お書きください

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของประโยคแบบทดสอบพบว่า ในกรณีข้อที่ (13)
นั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายมี ค วามสามารถในการใช้ รู ป ไวยากรณ์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งน้ อ ยมากที่ สุ ด ซึ่ ง รู ป ไวยากรณ์
ください ปรากฏอยู่ใน(หนังสืออะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ,2542, บทที่ 7 เล่มที่ 2 หน้า 49) รูปไวยากรณ์ ください
มีความหมายว่า “ขอร้อง”เป็นประโยคบอกเล่า รูปไวยากรณ์ ください เป็นไวยากรณ์ที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างนั้นได้รับ
การเรียน การสอนจากครูและอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นประจาโรงเรียน เหตุผลที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทารูปไวยากรณ์ くださ
い ไม่ได้หรือได้น้อยนั้นอาจเนื่องมาจากประโยคด้านบนใช้รูป ください กับภาษาสุภาพในประโยค จึงทาให้นักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างทาแบบทดสอบได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร
จากจ านวนข้ อ ถู ก ต้ อ งของภาพรวมทั้ งหมดทราบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สายศิ ล ป์ ภ าษาญี่ ปุ่ น มี
ความสามารถในการใช้ รู ป ไวยากรณ์ ถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด คื อ て、て คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.67อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางและ
ความสามารถในรูปไวยากรณ์ถูกต้องน้อยที่สุดคือ ください คิดเป็นร้อยละ 20 อยู่ในระดับควรปรับปรุง
จากจานวนข้อถู กต้ องของภาพรวมทั้งหมดทาให้ ทราบว่ านัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 6 สายศิลป์ ภาษาญี่ ปุ่น มี
ความสามารถในการใช้ รู ป ไวยากรณ์ ถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด คื อ て、て คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.67อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางและ
ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ถูกต้องน้อยที่สุดคือ ください คิดเป็นร้อยละ 20 อยู่ในระดับควรปรับปรุง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องของณัฏฐิ รา ทับทิม (2560) ซึ่งศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐาน て、てから、たあと
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で เช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ ประเด็นที่สอดคล้องคือประเด็นที่ผู้เรียนชาวไทยในระดับอุดมศึกษารวมถึงมัธยมศึกษาจากผลของ

งานวิจัยไม่สามารถใช้รูปไวยากรณ์พื้นฐานได้ในระดับดีมาก มากสุดคือสามารถนาไปใช้ได้ในระดับดีเท่านั้น
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ประชากรใน
การวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจานวน 60 คน จากโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 3 แห่ง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกคือ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 20 คน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 20 คน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 20 คนได้มาจากการเลือกโดยสะดวก เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบความสามารถในการ
ใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยคัดเลือกประโยคจากเอกสาร
ประกอบการสอบ GAT-PAT ประจาปี 2552-2554 และหนังสือแบบเรียนที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบทดสอบจะมี 1 ฉบับ เป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ (แบบให้เลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก) จานวน 15 ข้อ ผลปรากฏว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จากโรงเรียน 3 แห่งมีความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
6.58 คิดเป็นร้อยละ 43.87 อยู่ระดับควรปรับปรุง
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การศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมการแต่งพาข้าว ในตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาขั้นตอนองค์ประกอบของพิธีกรรมการแต่ง ในตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมการแต่งพาข้าว ในตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีเกณฑ์ผู้ให้ข้อมูลคือต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มาไม่ต่ากว่า 30 ปีขึ้น
ไป ผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ และเคยเข้าร่วมพิธีกรรมการแต่งพาข้าว ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าชาวตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีการประกอบพิธีกรรมการแต่งพาข้าวสองสถานที่ คือ บ้านและ
วัด การประกอบพิธกี รรมที่วัดนั้นพระสงฆ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่วนการประกอบพิธีกรรมที่บ้านจะ
ไม่ นิ ม นต์ พ ระสงฆ์ ไ ปประกอบพิ ธี ก รรมทางพระพุ ท ธศาสนาต่ า งกั น ในส่ ว นของขั้ น ตอนทางพระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งจาก
องค์ประกอบของพิธีกรรมนั้นประกอบไปด้วย พาข้าว ธูป เทียน ผู้กล่าวนาพิธีกรรม ด้านบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมการแต่ง
พาข้าว ในตาบลยางโกลนพบ 3 บทบาทหน้าที่ดังนี้ บทบาทหน้าที่ในการให้ความเพลิดเพลิน ลดความกังวลใจ บทบาทหน้าที่
ในการยืนยันความสาคัญของพิธีกรรม และบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษา การแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ
คาสาคัญ : พิธีกรรม บทบาทหน้าที่ พิธีกรรมการแต่งพาข้าว
Abstract
This research aims to: To study the composition of the Phakhaow ritual in Tambon Yang klone,
Nakhonthai District, Phitsanulok Province. The functions of Phakhaow in Tambon Yang klone, Nakornthai.
Phitsanulok Province The criteria for the data is that people living in the area of Yangklone, Nakhonthai,
Phitsanulok, not less than 30 years or more. The information must be 60 years or older. And he attended
the ritual. The results of the data analysis revealed that the residents of Yangklone district, Nakhonthai
district, Phitsanulok province. Ceremonial of Phakhaow Ritual are two place, the house are the temple.
The monks will perform the rituals of Buddhism. At the temple, the monks will perform Buddhist rituals.
The rituals at home will not invite monks to perform Buddhist rituals. Ceremonial include Phakhaow,
candle, incense and Ritualist. The Functionalism of Phakhow ritual of Tambon Yang Klone, Nakornthai
Phitsanulok Prouince there are 3 Functions, functions of fun and reduce anxiety. Functions in Confirming
the Importance of the Ritual and Functions in Education and Gratitude.
Keywords : function rituals Phakhaow
บทนา
ในประเทศไทยนั้นมี หลากหลายเชื้ อชาติ หลายเผ่ าพัน ธุ์ก ระจายอยู่ใ นทุก พื้นที่ และในแต่ ละพื้นที่ ล้วนมีค วามเชื่ อ
ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป รวมถึงมีพิธีกรรมที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจาพื้นที่และการดารงชีวิตของคนในพื้นที่นั้น
ดังที่ จารุวรรณ ธรรมวัตร (2530 : 189-190) ได้กล่าวเกี่ยวกับพิธีกรรมว่าพิธีกรรมในสังคมประกอบด้วย พิธีกรรมส่วนรวมซึ่ง
มีแผนการทาทั้งประเทศ และพิธีจาเพาะถิ่นซึ่งมีแบบแผนการทาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นใดถิ่นหนึ่ง อันเกิดจากสภาพปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ทาให้แตกต่างไปจากถิ่นอื่ น พิธีกรรมจาเพาะถิ่น ได้แก่ พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตร
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พิธีกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และพิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
และแก้ปัญหา ในการดาเนินชีวิต ส่วนพิธีกรรมส่วนรวม ได้แก่ พิธีกรรมพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมช่วงสาคัญของชีวิต ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกาลังใจและเตรียมคนให้พร้อมต่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ พิธีกรรมมีความสัมพันธ์กับความเชื่อ เพราะ
พิธีกรรมต้องมีความเชื่อ ความศรัทธาเป็นพื้นฐานการกระทา
พิธีกรรมนั้นเกิดขึ้นตามความเชื่อ ความศรัทธา โดยสัมพันธ์กันกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทาเป็นแบบแผนสืบต่อกันมา
จนกลายเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมในที่สุด ดั งที่ ณรงค์ชัย ปิฎกกรัชต์ (2555: 2-18) ได้ให้ความหมายของพิธีกรรมไว้ว่า
พิธีกรรม หมายถึง แบบแผนหรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนของระเบียบวิธี ตามความเชื่อ ความศรัทธา ลักษณะ
ของพิธีกรรมเป็นการปฏิบัติหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม โดยมีนัยหรือความหมายที่แฝงไว้
ด้วยความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา พิธีกรรมเป็นแบบแผนของสังคมและวัฒนธรรม สามารถพัฒนาไปสู่ประเพณีของสังคมได้
และมีผลต่อเนื่องอีกหลายลักษณะ ดังนั้นพิธีกรรมจึงมีบทบาทหน้าที่ ความสาคัญและส่งผลต่อการดารงชีวิตของคนในสังคม
เป็นอย่างยิ่ง
ตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากการศึกษาพบว่า มีหลายเชื้อชาติ
อพยพเข้ามาทาให้พื้นที่ตาบลยางโกลน มีความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรม ส่งผลให้จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร
ประกอบกับการสารวจข้อมูลพื้นที่ พบพิธีกรรมที่น่าสนใจพิธีหนึ่ง คือ พิธีกรรมการแต่งพาข้าวให้กับบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นความ
เชื่อเกี่ยวกับ การทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของชาวตาบลยางโกลน ซึ่งยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง
พิธีกรรมการแต่งพาข้าว ของชาวตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นพิธีกรรมที่จัดสารับอาหาร
ให้กับบรรพบุ รุษที่ล่วงลับ ไปแล้ว โดยจัดขึ้นในเทศกาลประจ าปี เช่น วั นขึ้นปีใหม่ วั นสงกรานต์ และจัดเมื่ อมีสมาชิกใน
ครอบครัวรู้สึกไม่สบายใจ ฝันร้าย หรื อสุขภาพไม่ดี ซึ่งพิธีกรรมการแต่งพาข้าวนี้ มีประวัติการประกอบพิธีกรรมมาอย่าง
ยาวนาน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทุกเพศ ทุกวัย สะท้อนให้เห็นว่า พิธีกรรมการแต่งพาข้าวมีความสาคัญ และมีคุณค่าต่อจิตใจ
ของชาวตาบลยางโกลนเป็นอย่างยิ่ง เพราะชาวตาบลยางโกลนยังคงประกอบพิธีกรรมการแต่งพาข้าวมาจนถึงปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนและองค์ประกอบ ในพิธีกรรมการแต่งพาข้าว ของชาวตาบล
ยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประกอบกับ พื้นที่ตาบลยางโกลนยังไม่มี การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมแต่ง
พาข้าวไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์พิธีกรรมการแต่งพาข้าวของชาวตาบลยางโกลน
วิธีการดาเนินการวิจัย
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม และพื้นที่ตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1.2 เอกสารทีเ่ กี่ยวกับข้อมูลและสภาพทั่วไปอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1.3 เอกสารทีเ่ กี่ยวกับประวัตแิ ละข้อมูลสภาพทั่วไป ตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1.4 เอกสารทีเ่ กี่ยวกับพิธีกรรม
1.5 เอกสารทีเ่ กี่ยวกับบทบาทหน้าที่
1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 เลือกพืน้ ที่
หลั ง จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พิ ธี ก รรม และพื้ น ที่ ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยจึงดาเนินการเลือกพื้นที่ ในการศึกษา หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก จานวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกกกะบาก บ้านน้าพริก บ้านกกมะโมง บ้านยางโกลน บ้านโนนมะค่า บ้านบุ่งตารอด
บ้านบุ่งปลาฝา บ้านกกม่วง บ้านนาซาหวาย บ้านฝากน้า
2.2 เลือกผู้ให้ข้อมูล
เกณฑ์การเลือกผู้ให้ข้อมูล ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มาไม่
ต่ากว่า 30 ปี เป็นขึ้นไป โดยผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่มีความรู้ และเคยเข้าร่วมพิธกี รรมการแต่งพาข้าว
2.3 เก็บข้อมูลภาคสนามตามระเบียบทางคติชนวิทยา
2.3.1 ติดต่อผู้นาพื้นที่ และนาหนังสือขออนุญาตจากคณะไปให้ผู้นาพื้นที่ ขออนุญาตลงพื้นที่
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เพื่อเก็บข้อมูลการทาวิจัย และทาความรู้จัก ขอคาแนะนาเกี่ยวกับพืน้ ที่และบุคคลที่จะสามารถ ให้ข้อมูลกับผู้วจิ ัยได้
2.3.2 กาหนดวันที่เก็บข้อมูล
2.3.3 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางอ้อม ใช้การพูดคุย และใช้เครื่องบันทึกเสียง การถ่ายภาพนิ่ง
เพื่อสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ง่าย
2.3.4 ถอดบทสัมภาษณ์เพื่อนามาวิเคราะห์ตามกรอบของการวิจัย
3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีบทบาทหน้าที่ ของ วิลเลียม บาสคอม
4. ขั้นสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพิธีกรรมการแต่งพาข้าว โดยมีขั้นตอนการจัดพิธีกรรมการแต่งพาข้าวสาหรับที่บ้านและวัด ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการจัดพิธีกรรมการแต่งพาข้าวสาหรับที่บ้านและวัด
สาหรับจัดพิธีกรรมที่บ้าน
สาหรับจัดพิธีกรรมที่วัด
1.เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างใส่พาข้าว
(สารับ)

1.จัดอาหารคาวคาว อาหารหวาน
ผลไม้ ใส่พาข้าว (สารับ) พร้อมเขียน
ชื่อของผู้ที่จะแต่งพาข้าวไปให้

ความสอดคล้องและความแตกต่าง
1.สอดคล้องกัน

2.จุดเทียน ตบดิน 3 ครั้ง แล้วกล่าวว่า 2.จัดวางพาข้าวให้ตรงพระสงฆ์รูปแรก 2.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
เท้าไชยสง บุญส่ง กงนรี นางน้อยธรณี
พระพุทธศาสนา
อยู่ไหม
3.จ้างนางน้อยธรณี ด้วย พาหวาน 4 3.จุดธูป ( 3 ดอก ) เทียนบูชา
พา ไปเรียกพ่อแม่มากินข้าว วันนี้เป็น พระรัตนตรัย
วันดี จะหาข้าวให้กับ ชื่อ-นามสกุลของ
พ่อแม่เราหรือคนที่เราจะหาข้าวให้กิน

3.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา

4.รอจนเทียนดับ

4.จุดธูป ( 1 ดอก ) เทียน ( 1 เล่ม )
ตรงพาข้าว และบอกคนที่จะทาบุญไป
ให้

4.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา

5.จุดบุหรี่ เทน้าและนมลงในใบตอง

5.กราบพระรับศีล กล่าวคาถวายพระ
ภัตตาหาร กล่าวคาถวายสังฆทาน

5.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา

6.กรวดน้าให้พ่อแม่ มารับเอาพาข้าวที่ 6.มัคนายกจะกล่าวรายชื่ออยู่ใน
แต่งให้ไป ถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจาก
กระดาษว่าทาบุญแต่งพาข้าวไปให้ ให้
มารับบุญกุศลหากมีความทุกข์ขอให้
ทุกข์ ถ้ามีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไป
พ้นจากทุกข์ หากมีความสุขก็ขอให้สุข
ยิ่งๆขึ้นไป

6.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา

7.กล่าวเสร็จ ประเคนพาข้าว ระพระ
ฉัน

7.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา

7.ขอให้ปกปักคุ้มครองลูกหลาน
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สาหรับจัดพิธีกรรมที่บ้าน

สาหรับจัดพิธีกรรมที่วัด

ความสอดคล้องและความแตกต่าง

8.เทอาหารลงในใบตองทั้งหมดหลัง
เสร็จพิธีกรรม ญาติๆจะร่วม
รับประทานอาหารทาให้มสี ัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน

8.พระจะนารายชื่อมาพันสายสิญจน์
และบังสุกลุ ตาย บังสุกุลเป็น

8.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา

-

9.ถวายปัจจัย กรวดน้า

9.แตกต่างกัน เพราะ วัดมีขั้นตอนทาง
พระพุทธศาสนา

จากตารางแสดง ให้ เ ห็ น การจั ด พิ ธี ก รรมการแต่ งพาข้า วที่ บ้ า นและวั ด แตกต่ า งกั น คื อ ที่ วั ด จะมี พิ ธี ก รรมทาง
พระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ วิลเลียม บาสคอม ได้อธิบายบทบาททางคติชนวิทยาไว้ดัง นี้
1. ให้ความเพลิดเพลิน ซึ่งอาจแยกแยะลงไปได้อีกว่าเป็นความเพลิดเพลินจากความสนุกสนาน หรือ จากจินตนาการ
โลดโผน หรือ เป็นการใช้กลไกลทางจิตหลีกหนีจากความจริงซึ่งถ้าเป็นประการหลัง ก็แสดงว่าคติชนได้ทาหน้าที่เป็นทางออก
ให้กับความคับข้องใจของมนุษย์
2. ยืนยันความสาคัญของพิธีกรรม เติมเต็มวัฒนธรรมทาให้วัฒนธรรมสมบูรณ์
3. ให้การศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวน การกล่อมเกลาและขัดเกลาของสังคม
4. รักษาปทัสถานของสังคม จากบทบาททั้ง 4 ประการนี้ บาสคอม สรุปไว้ในตอนท้ายว่าเราสามารถแยกบทบาท
ย่อยลงได้อีก หรือรวมเป็นเพียงบทบาทเดียว คือ บทบาทในการรักษาเสถียรภาพของวัฒนธรรม (maintain the stability of
culture) และผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พิธีกรรมการแต่งพาข้าว นามาวิเคราะห์ข้อมูล พิธีกรรมการแต่งพาข้าวใน
ตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่าสอดคล้องกับทฤษฏีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ในการให้ความเพลิดเพลิน ลดความกังวลใจ
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม การประกอบพิธีกรรมการแต่งพาข้าวของ ตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก ทาให้พบว่า พิธีกรรมการแต่งพาข้าว มีบทบาทหน้าที่สาคัญสาหรับชาวตาบลยางโกลนเป็นอย่างมาก ในแต่
ละครั้งที่จัดทาพิธีกรรมขึ้นจะเป็นการพบปะกันของสมาชิกในครอบครัว การพบปะกับญาติที่ห่างกันไปไกล ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
จึงทาให้ได้ช่วยคลายความกังวลใจ และบรรเทาความตึงเครียด พิธีกรรมยังเป็น ที่พึ่งทางจิตใจลดความกังวลใจอีกระดับหนึ่ง
และช่วยให้คนในครอบครัวมีความสามัคคี สนุกสนานเมื่อทาพิธีกรรม ทาพิธีกรรมแล้วรู้สึกสบายใจ ทาให้ดีขึ้น ปราศจาก
โรคภัย ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้น เชื่อว่าบรรพบุรุษคอยคุ้มครอง เป็นการสร้างเสริมขวัญกาลังใจให้กับคนในครอบครัว ใน การใช้
ชีวิต
ดังนั้น เมื่อใดที่บุคคลในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วย รู้สึกไม่สบายใจ และไปดูหมอ ว่าบรรพบุรุษต้องการกินข้าวด้วย
หรือบรรพบุรุษมาเข้าฝัน ว่าต้องการกินข้าวด้วย จึงจัด พิธีกรรมการแต่งพาข้าวให้กับบรรพบุรุษ เมื่อทาแล้ว มีความเชื่อว่า
อาการเจ็ บป่วยจะทุเลาลง และเกิดความสบายใจ เป็นวิธีลดความกังวลใจ ดังที่ นางสิงห์ทอง ศรีบุญ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า
“เวลาที่ไม่สบายหรือมาเข้าฝันก็จะแต่งพิธีกรรมการแต่งพาข้าวให้”
2. บทบาทหน้าที่ในการยืนยันความสาคัญของพิธีกรรม
คุณค่าของพิธีกรรมการทาบุญแต่งพิธีกรรมการแต่งพาข้าวให้กับบรรพบุรุษ ซึ่งปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อตอบ
แทนบุญคุณของพ่อแม่ ระลึกถึงท่านที่เลี้ยงดูเรามา เมื่อทาแล้วจะทาให้รู้สึกสบายใจและช่วยทาให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้น และ
การทาพิธีกรรมยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในครอบครัว กล่า วคือนอกจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองแล้ว ยังมี
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วคุ้มครอง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทาให้พิธีกรรมการแต่งพาข้าวยังคงดารงอยู่และปฏิบัติสืบทอดกันมา
จนถึงปัจจุบัน
พิธีกรรมการแต่งพาข้าวที่สืบต่อกันมาเป็นแนวทางให้กับคนรุ่นหลังอย่างเป็นแบบแผน โดยการปฏิบัติกันมาด้วยวิธีมุข
ปาฐะซึ่งใช้วิธีการจดจา จากรุ่นสู่รุ่นจึงแสดงให้เห็นความสาคัญของพิธีกรรมการแต่ง พาข้าวให้กับบรรพบุรุษมีความสาคัญต่อ
ชาวตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ถึงแม้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า พิธีกรรมการแต่งพาข้าว จะทาหรือไม่
ทาก็ได้แต่ในทางเดียวกัน พิธีกรรมการแต่งพาข้าวยังคงจะปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน พิธีกรรมการแต่งพาข้าวยัง
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ตอบสนองความต้องการที่จะพบปะกันของสมาชิกในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และการทาพิธีกรรมยัง
เป็นการสั่งสอนให้เคารพบรรพบุรุษ และผู้อาวุโสในครอบครัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับของชาวตาบลยางโกลน
3. บทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษา การแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ
พิธีกรรมการแต่งพาข้าวแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ปฏิ บัติอย่างเป็นแบบแผน บุคคลภายนอกหรือในชุมชนใกล้สามารถเรียนรู้ พิธีกรรมการแต่งพาข้าวนี้ได้
พิธีกรรมจะมีนัยสาคัญในการสั่งสอนบุคคลภายในครอบครัว คือกตัญญูรู้คุณ ระลึกถึงบรรพบุรุษที่เคยเลี้ยงดูเรามา ตอบแทน
บุญคุณโดยการทาพิธีกรรมการแต่งพาข้าวให้กับพ่อแม่หรือญาติที่ ล่วงลับไปแล้ว ดังที่ พระอฺตฺตทนฺโต ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
“ลูกหลานทาบุญให้ แต่งพาข้าวทิพย์ให้บุญนี้สาเร็จแก้โยมให้โยมมารับเอาจะได้ไม่อดไม่หิว” นอกจากนี้เมื่อทาพิธีกรรมสมาชิก
ในครอบครัวจะนาอาหารมารวบกัน หรือช่วยกันทาอาหาร ทาให้ครอบครัวมีความสามัคคี และสร้างสัมพั นธ์ที่ดีต่อกัน อีก
ประการหนึ่ง คือ การเคารพต่อผู้มีพระคุณหรือผู้อาวุโส ในบ้านโดยพิธีกรรมการแต่งพาข้าวจะจุดเทียนแล้วรอให้เทียนดับ ซึ่ง
หมายถึง ให้บรรพบุรุษหรือผู้มีพระคุณทานอิ่มก่อน ถึงจะสามารถยกอาหารไปรับประทานต่อไป และในการทาพิธีกรรมการ
แต่งพาข้าวผู้อาวุโสทีส่ ุดในครอบครัวจะเป็นผู้นากล่าวพิธี ซึ่งพิธีกรรมการแต่งพาข้าวแสดงให้เห็นถึงการประพฤตินอบน้อมต่อ
ผู้อาวุโสที่เป็นมารยาททางสังคมที่พึ่งปฏิบัติ และปลูกฝังให้เด็กรุ่นหลังมีความเคารพต่อผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่คนในครอบครัวแต่รวมไป
ถึงบุคคลอื่นๆในสังคม
อภิปรายผล
ผลการศึกษาบทบาทหน้าที่ในพิธีกรรมการแต่งพาข้าวของชาวตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
มีบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับทฤษฎีบทบาทหน้าที่ ของวิลเลียม บาสคอม ทั้งหมด 3 ด้าน คือ
1. การให้ความเพลิดเพลิน ลดความกังวลใจ บทบาทด้านนี้พบชัดเจนที่สุดจากการทา พิธีกรรมการแต่งพาข้าว
ของชาวตาบลยางโกลน เพราะในแต่ละครั้งที่จัดทาพิธีกรรมขึ้นจะเป็นการพบปะกันของสมาชิกในครอบครัว การพบปะกับ
ญาติที่ห่างกันไปไกล ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในขั้นตอนของการเตรียมอาหารเพื่อทาพิธีกรรม และการจัดอาหารใส่สารับ สมาชิกใน
ครอบครัวจะช่วยกันทาอาหารและจัดเตรียมในช่วงเวลานั้น จึงทาให้คนในครอบครัวพูดคุยและถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกัน และ
รับฟังปัญหาของสมาชิกในครอบครัวร่วมช่วยกันแนะแนวทางแก้ปัญหา จึงทาให้ได้ช่วยคลายความกังวลใจ และบรรเทาความ
ตึงเครียดได้ พิธีกรรมยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจลดความกังวลใจอีกระดับหนึ่ง ซึ่งการให้ความเพลิดเพลินของพิธีกรรมการแต่ง พิธี
กรรมการแต่งพาข้าวมีความคล้ายคลึงกับ รายงานวิจัยของ สารภี ขาวดี (2548) ได้ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรม การโจลมะม็วด :
กรณีศึกษาจากชุมชนเขมร หมู่บ้านปรือเกียน ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุริ นทร์ พบว่า 1. ด้านความเชื่อที่ปรากฏ
ผ่านพิธีกรรม การโจลมะม็วด พบความเชื่อของคนในชุมชนเขมร หมู่บ้านปรือเกียนที่สะท้อนผ่านออกมาทางพิธีกรรมได้เป็น ๒
ลักษณะคือความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอานาจเหนือธรรมชาติและความเชื่อเรื่องการสู่ขวัญ(เฮาปลึง)คนป่วย 2. ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่าง พิธีกรรม การโจลมะม็วด กับบริบทต่างๆในเชิงบทบาทหน้าที่ซึ่งได้นาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม ศิริพร ณ ถลาง ขนิษฐา จิตชินะกุล ภานุพงษ์ อุดมศิลป์ และสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ มาเป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ สามารถสรุปบทบาทหน้าที่ ของพิธีกรรมดังกล่าว ที่มีต่อคนในชุมชนได้ ๖ ประการ คือ ประการแรก บทบาท
หน้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประการที่สองเป็นตัวกาหนดและควบคุมสังคม ประการที่สาม บทบาทหน้าที่ในการเป็น
เครื่องมือในการ รวมตัวกันของลูกหลานและเป็นแหล่งรวมความสามัคคีของคนในหมู่บ้ าน ประการที่สี่ บทบาทหน้าที่ใน
การศึกษา ประการที่ ห้าบทบาทหน้าที่เป็นเครื่องให้ความเพลิดเพลินความสนุกสนาน กับคนในชุมชน และประการสุดท้ายเป็น
การสร้างเอกลักษณ์ ให้แก่ท้องถิ่นของตน
2. การยืนยันความสาคัญของพิธีกรรม เพราะพิธีกรรมการทาบุญการแต่งพาข้าวให้กับบรรพบุรุษนั้นปฏิบัติต่อกัน
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ระลึกถึงท่านที่เลี้ยงดูเรามา เมื่อทาแล้วจะทาให้รู้สึกสบายใจและ
ช่วยทาให้ อาการเจ็บป่วยดีขึ้น และการทาพิธีกรรม ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในครอบครัว แล้วนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่คอยคุ้มครองแล้ว ยังมีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วคุ้มครอง จึงยังทาให้พิธีกรรมไม่หายไปและยังสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3. การให้การศึกษา การแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่เคยเลี้ยงดูเรามา ตอบแทนบุญคุ ณ
โดยการทาพิธีกรรมให้การแต่งพาข้าวให้กับพ่อแม่หรือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับรายงาน
การวิจัยของ ศุภลักษณ์ ใจวัง (ระบบออนไลน์) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาโครงสร้างบทบาทหน้าที่และคุณค่าในพิธีกรรมของ
ชาวไทเขิน สันป่าตอง เชียงใหม่ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ปรากกฎในพิธีกรรมของชาวไทเขิน สันป่าตอง เชียงใหม่ ทางคติชนวิทยา
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ทั้งหมด 4 ด้าน ให้ความเพลิดเพลินและคลายความคับข้องใจ ให้การศึกษายืนยัน ความสาคัญของพิธีกรรม และรักษา
ปทัสถานของสังคม
ดังนั้นพิธีกรรมการแต่งพาข้าวจึงมีความสาคัญต่อชาวตาบลยางโกลน ที่เป็นกลไกทางสังคมที่ใช้พิธีกรรมในการขัด
เกลาบุคคลในครอบครัวในเรื่องของความสามัคคี ความกตัญญูรู้ต่อผู้มีพระคุณ และมีความเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโส ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงความขับข้องใจและคลายความกั งวลใจของสมาชิกภายในครอบครัว ซึ่ง
เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพิธีกรรมการแต่งพาข้าว โดยมีจดุ มุ่งหมาย 2 ข้อ คือ เพื่อศึกษาขั้นตอน และองค์ประกอบของ
พิธีกรรมการแต่งพาข้าว และเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมการแต่งพาข้าว ที่มีต่อชาวตาบลยางโกลน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขั้นตอนและองค์ประกอบของพิธีกรรมการแต่งพาข้าว
1.1 ขั้นตอนของพิธีกรรมการแต่งพาข้าว จะแบ่งได้ 2 กรณี คือจัดทาพิธีกรรมสาหรับที่บ้านและวัด ได้แก่ ขั้นตอนการ
จัดเตรียมของจัดทาพิธีกรรม ขั้นตอนการกล่าวทาพิธีกรรม และขั้นตอนรับพร (สาหรับวัด)
1.2 องค์ประกอบของพิธีกรรมการแต่งพาข้าว จะแบ่งได้ 2 กรณี คือจัดทาพิธีกรรมสาหรับทีบ่ ้านและวัด ได้แก่
พิธีกรรมการแต่งพาข้าว ธูปเทียน ผู้กล่าวนาพิธีกรรม ผูเ้ ข้าร่วมพิธีกรรม
2. บทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมการแต่งพาข้าวในตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
พิธีกรรมการแต่งพาข้าว ของชาวตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบบทบาทหน้าที่ 3 บทบาท
หน้าที่ คือ
1. บทบาทหน้าที่ในการให้ความเพลิดเพลิน ลดความกังวลใจ
พิธีกรรมการแต่งพาข้าวในตาบลยางโกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นั้น นอกจากจะจัดขึ้นในเทศกาล
ประจาปีแล้ว ยังประกอบพิธีขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวสุขภาพไม่ดี ไม่สบาย และฝันถึงบรรพบุรุษ การประกอบพิธีกรรมการ
แต่งพาข้าวเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นคงทางจิตใจ ทาให้รู้สึกผ่อนคลายหายกังวลใจได้เป็นอย่างดี เพราะจาก
การสัมภาษณ์ของผู้เคยเข้าร่วมพิธีกรรมการแต่งพาข้าวนั้น พบว่า เกิดความรู้สึกสบายใจ คลายความกังวลใจ และสุขใจมากขึ้น
หลังจากการได้เข้าร่วมหรือได้จัดพิธีกรรมการแต่งพาข้าว
2. บทบาทหน้าที่ในการยืนยัน ความสาคัญของพิธีกรรม จากการลงพื้นที่ภาคสนาม สัมภาษณ์ผู้ที่เคยเข้าร่วม
พิธีกรรม และได้เข้าร่วมพิธีกรรมการแต่งพาข้าวในตาบลยางโกลน ด้วยนั้นผู้วิจัย พบว่า พิธีกรรมการแต่งพาข้าวยังคงมีอิทธิพล
ต่อคนในตาบลยางโกลนเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกครั้งที่จะมี การประกอบพิธีกรรมการแต่งพาข้าว จะมีการประชาสัมพันธ์ นัด
หมายให้สมาชิกครอบครัวที่อยู่ห่างไกลได้เข้าร่วมพิธีกรรม ทั้งนี้เกิดจากการปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสาคัญของครอบครัว
ดังนั้นพิธีกรรมการแต่งพาข้าวถึงยังคง มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
3. บทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษา การแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ พิธีกรรมการแต่งพาข้าว เป็นพิธีกรรมที่มี
ความสาคัญของชาวตาบลยางโกลน ซึ่งมีรูปแบบการจัดพิธีกรรมอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ในขณะที่ประกอบพิธีกรรมนั้น ทา
ให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมได้เรี ยนรู้ถึงความสาคัญของครอบครัว มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และการสร้างความสัมพันธ์ ความ
สามัคคีในครอบครัวทั้งยังแสดงให้เห็นความนอบน้อมต่อผู้อาวุโส ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะอันดี ที่ชาวตาบลยางโกลน ให้
ความสาคัญ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา เจียพงษ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภท.
393 ระเบียบวิจัยทางภาษาไทย ที่ได้สอนทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และขอบคุณ คณาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ได้วิพากษ์โครงร่างงานวิจัย ให้
ข้อเสนอแนะปรับแก้ไขให้รายงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์ ที่ได้ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะแก้ไขตลอดจนกาลังใจให้
งานวิจัยในครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงนามใบอนุญาตขอลงพื้นที่ ขอขอบคุณผู้นาชาวตาบลยาง
โกลน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ที่แนะนาผู้ให้สัมภาษณ์ที่ดี
ขอขอบคุณ ร.ต. สุวรรณชัย สุทธิสนิทพันธ์ และนางธนาสุทธิสนิทพันธ์ ที่อานวยความสะดวกในการเดินทางจาก
อาเภอเมืองไปยังพื้นที่ที่วิจัย
ขอขอบคุณนายวิเชียรสุดแก้วและนางลาพองสุดแก้ว เอื้อเฟื้อสถานที่พักและทาอาหารให้รับประทานในขณะที่ผู้วิจัย
ลงพื้นที่ภาคสนาม
ขอขอบคุณนายทานอง หิมโสภา พี่เลือกซื้อยานพาหนะในขณะที่ลงพื้นที่ภาคสนาม
ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัว ที่ให้ ทุนทรัพย์ และกาลังใจในการทาวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
ผู้ใ ห้ สัม ภาษณ์ ทุ กคน ที่ ใ ห้ข้ อ มู ลอย่ างละเอี ย ดและต้ อ นรับ คณะผู้ จั ดท าอย่ า งดี โ ดยคิ ด เสมื อ นคณะผู้ จั ดท าเป็น ลู กหลาน
ในครอบครัว
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นิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้าและนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร
THAI TALE “KAEW NA MA”AND THE CHINESE ANNALS IMITATION NOVEL
“JENG HONG HAO” : STUDYS TO COMPARE THE CHARACTERISTICS
พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งเปรียบเทียบลักษณะตัวละครจากนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้าและนิยายจีนแปลงเจ็งฮองเฮา ทัง้ ลักษณะ
รูปร่างหน้าตา อุปนิสัยของตัวละครเอกหญิง ตัวละครเอกชาย ตัวละครรองหญิงฝ่ายร้าย ตัวละครรองชายฝ่ายร้าย เพื่อ
ผลการวิจัยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบส่วนที่เหมือนกัน คือ ลักษณะเด่นและอุปนิสัยของตัวละคร ได้แก่ ตัวละครเอกทั้งหญิงและ
ชาย ตัวละครรองทั้งหญิงและชายฝ่ายร้าย ส่วนที่ต่างคือ จานวนตัวละครรองหญิงฝ่ายร้ายที่เป็นชายาตัวละครเอกชายในเรื่อง
แก้วหน้ามีเพียงคนเดียว ส่วนเรื่องเจ็งฮองเฮามี 4 คน ตัวละครรองชายฝ่ายร้ายที่เป็นปรปักษ์กับตัวละครเอกหญิงในเรื่องแก้ว
หน้าม้าเป็นยักษ์ ส่วนเรื่องเจ็งฮองเฮาเป็นเต้าหยิน จึงอนุมานได้ว่า ผู้แต่งนวนิยายจีนเรื่องเจ็งฮองเฮาน่าจะได้รับอิทธิ พล
บางการสร้างตัวละครประการมาจากนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้า ส่วนที่ต่างน่าจะสืบมาจากเรื่องเจ็งฮองเฮามี เนื้อหาบาง
ประการที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมแปลจีนเรื่องห้องสิน
คาสาคัญ : เจ็งฮองเฮา แก้วหน้าม้า อิทธิพล
Abstract
This research study aims to compare the characteristics of Kaew Na Ma” and that of “Jeng Hong
Hao” including the physical appearances and characteristics of the female protagonists, the male
protagonists, the female antagonists and the male antagonists in order to demonstrate that the contents
of the Thai tale “Kaew Na Ma” influenced the composition of the Chinese literature “Jeng Hong Hao”
written by a Thai author. The research results show that the main features and characteristics of the
characters are as follows: regarding the female and male protagonists and the female and male
antagonists, there is 2 difference; that is, there is only 1 female antagonist who is the wife of the male
protagonist in “Kaew Na Ma” whereas there are 4 in “Jeng Hong Hao”. The male antagonist who is the
enemy of the female protagonist in “Kaew Na Ma” is a demon whereas his counterpart in “Jeng Hong
Hao” is Tao Yin. It could, therefore, be assumed that the author of the Chinese Novel “Jeng Hong Hao”
could have been influenced by the Thai tale of “Kaew Na Ma”. The differences in some of the plots and
contents of the two stories could be attributed to the influence of the Thai translations of the Chinese
literary work “Hong Sin”.
Keywords : Jeng Hong Hao Kaew Na Ma influence
บทนา
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬ าโลกทรงโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาพระคลัง(หน)เป็น
ผู้อานวยการแปลวรรณกรรมพงศาวดารจีนเรื่องสามก๊ก และสมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระราชวังหลัง กรมพระราชวังบวร
สถานพิมุขทรงเป็นผู้อานวยการแปล พงศาวดารจีนอีกเรื่องหนึ่งคือไซ่ฮั่น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการแปลเรื่องเลียดก๊กและห้องสินเพิ่มเติม ซึ่งคณะผู้แปลและเรียบเรียง ได้แก่ กรมหมื่น นเรศ์โยธี
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เจ้าพระยายมราช เจ้าพระยาวงศาสุรศั กดิ์ พระยาโชฎึกราชเศรษฐี จมื่นไวยวรนาท หลวงลิขิตปรีชา หลวงวิเชียรปรีชา
หลวงญาณปรีชา ขุนมหาสิทธิโวหาร พระทองสื่อ นายจ่าเรศ นายเล่ห์อาวุธ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือวรรณกรรมพงศาวดารจีนเรื่องเลียดก๊กมีตัวละครหญิงชื่อจงลีฉุนเป็นสตรีที่มรี ูปร่างหน้าตาไม่งดงาม
แต่เฉลียวฉลาด เธออาจหาญที่จะเข้าไปขอตาแหน่งภรรยาหลวงจากพระเจ้าอุยอ่องแห่งเมืองเจ๋
ภายหลังพระเจ้าอุยอ่อง
ยอมรับนางจงลีฉุนเป็นภรรยาหลวงเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่มีสติปญ
ั ญา บทบาทของนางจงลีฉุนในเลียดก๊กมีอิทธิพลต่อสุนทร
ภู่ในการจินตนาการสร้างตัวละครหญิงคือ นางวาลีในเรื่องพระอภัยมณี เป็นหญิงสาวที่หน้าตาไม่งดงาม แต่มีสติปัญญา
สามารถช่วยพระอภัยมณีกาจัดอุศเรน โดยวิธีพูดให้อุศเรนโกรธจนกระอักเลือดตาย
ปีพ.ศ.2475 ป.ร.(นามแฝง) แต่งนวนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮาเลียนแบบวรรณกรรมพงศาวดารจีน ถาวร สิกข
โกศล(2550,หน้าปกหลัง) อธิบายที่มาของเรื่องเจ็งฮองเฮาว่า เรื่องเจ็งฮองเฮาและชั่นบ้อเหมาเป็นนิยายอิงพงศาวดารจีนที่คน
ไทยแต่งได้สนุกไม่น้อยกว่าเรื่องที่แปลจากภาษาจีนอย่างสามก๊ก...ซึ่งนิยายจีนที่ขายดีที่สุดในสมัยนั้นไม่ใช่นิยายอิงพงศาวดาร
จีนที่เคยพิมพ์มาแล้ว หากแต่เป็นนิยายทานองจักร ๆ วงศ์ ๆ ได้แก่ เจ็งฮองเฮา อันเป็นเรื่องความเก่งกล้าสามารถของ
นางเอก คือ เจ็งฮองเฮามีรูปร่างอัปลักษณ์ หน้าดา แต่รบเก่ง เป็นลูกศิษย์อาจารย์ผู้วิเศษ ภายหลังสามารถถอดรูปได้
วิเชียร เกษประทุม (2551) อธิบายที่มาของเรื่องแก้วหน้าม้าว่า เป็นนิทานพื้นบ้านของไทยที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลา
ช้านาน จัดเป็นนิทานปรัมปราที่มีเนื้อเรื่องซึ่งคนรุ่นใหม่อาจไม่เคยได้ยินได้ฟัง อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏชัดเจนว่า ผู้แต่งคนแรก
คือใคร แต่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนครั้งแรกว่า กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์เป็นผู้เรียบเรี ยงเป็นบทละคร
นอก โดยแก้วหน้าม้ามีตัวละครเอกฝ่ายหญิงหน้าตาเหมือนม้า บุคลิกภาพไม่เรียบร้อย แต่มีความสามารถในการสู้รบถ้า
พิจารณาจากบุคลิกลักษณะความสามารถ การดาเนินชีวิตของแก้วหน้าม้าจะมีความคล้ายคลึงกับตัวละครเอกหญิงในเรื่องเจ็ง
ฮองเฮามาก อีกทั้งยังมีผู้วิเคราะห์ว่า เรื่องเจ็งฮองเฮา มีเนื้อเรื่องคล้ายนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ของไทยอีกด้วย
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ที่จะวิเคราะห์ว่า นิยายจีนแปลงเจ็งฮองเฮานั้นนอกจากจะได้รับ
อิทธิพลจากวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนห้องสิน เลียดก๊กแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเนื้อหาของนิทานที่มี
เนื้อเรื่องทานองจักร ๆ วงศ์ ๆ ของไทย โดยเฉพาะเรื่องแก้วหน้าม้าอีกด้วย เพราะมีเนื้อเรื่องบางส่วนที่คล้ายกันมาก ผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบตัวละครในเรื่องแก้วหน้าม้ากับเจ็งฮองเฮา เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเนื้อหาของวรรณกรรมประเภท
นิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้านั้นมีอิทธิพลต่อการแต่งวรรณกรรมจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (Purpose of the Study)
เปรียบเทียบตัวละครในนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้ากับตัวละครในวรรณกรรมจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of the Study)
1. เล่าเรื่องแก้วหน้าม้า เรียบเรียง โดยวิเชียร เกษประทุม
2. วรรณกรรมแปลงจีน เรื่อง เจ็งฮองเฮา แต่งโดยผู้ใช้นามปากกา ป.ร.
กรอบแนวคิด
ตรีศิลป์ บุญขจร. (2553 ) อธิบายไว้ในหนังสือ “ด้วยแสงแห่งวรรณคดีเ ปรียบเทียบ วรรณคดีเปรียบเทียบ :
กระบวนทัศน์และวิธีการ ” เกี่ยวกับอิทธิพลของวรรณกรรมต่างเชื้อชาติที่มีต่อกัน ซึ่งสรุปความได้ว่ านักวรรณคดีชาวสเปน
จัดรูปแบบของระเบียบวิธีศึกษาวรรณคดีข้ามชาติข้ามภาษาเป็น 3 รูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบที่เรียกว่า ความสัมพันธ์
กันในแง่ที่มาคือแหล่งข้อมูลการแต่ง และอิทธิพลที่มีต่อกันในด้านต่างๆ เพราะมีแหล่งกาเนิดมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน หรือ
เป็นเพราะวรรณคดีเรื่องหนึ่งได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีเรื่องอื่น หรือนักเขียนคนอื่นซึ่งต่างวัฒนธรรมหรือต่างชาติ วิธี
การศึกษาจึงเป็นแนวประวัติศาสตร์หรือเป็นการศึกษาเชิงประวัติที่มาอิทธิพล
วรรณกรรมประเภทนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้าที่มีอิทธิพลต่อการแต่งนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮาที่เขียนโดยคน
ไทยใช้นามปากกาป.ร.(นามจริงประกอบ โชประการ) น่าจะสอดคล้องกับหลักการของรูปแบบแรกที่ตรีศิลป์ บุญขจรอธิบายว่า
วรรณคดีเรื่องหนึ่งได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีเรื่องอื่น หรือนักเขียนคนอื่นซึ่งต่างวัฒนธรรมหรือต่างชาติ
นิยามศัพท์เฉพาะ
นิยายจีนแปลง หมายถึง นิยายจีนที่แต่งโดยคนไทย ซึ่งมีการเลียนแบบหรือดัดแปลงเนื้อหาบางประการจากวรรณกรรมแปล
พงศาวดารจีน
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วิธดี าเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลจากเนื้อหาวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรื่องเลียดก๊กและห้องสิน
2. ศึกษาข้อมูลจากเนื้อหานิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้า
3. ศึกษาข้อมูลจากเนื้อหาวรรณกรรมจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา
4. การเปรียบเทียบลักษณะตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภทนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้ากับลักษณะตัวละคร
ที่ปรากฏในวรรณกรรมจีนแปลงเรือ่ งเจ็งฮองเฮา
ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบวรรณกรรมประเภทนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้ากับวรรณกรรมจีนแปลงเรื่อง
เจ็งฮองเฮา พบว่าลักษณะตัวละครเด่น ๆ ในเรื่องทั้งสองก็มีลักษณะร่วมบางประการทีค่ ล้ายกัน ดังรายละเอียดของข้อมูลที่
จะวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบสิง่ ที่เหมือนและต่างต่อไปนี้
วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบลักษณะเด่นของรูปร่างหน้าตาและอุปนิสัยตัวละคร
1. ลักษณะตัวละครเอกฝ่ายหญิง
1.1 เรื่องแก้วหน้าม้า ได้แก่ มณีรัตนาหรือแก้วหน้าม้า
รูปร่างหน้าตา แก้วหน้าม้ามีหน้าเหมือนม้าจึงดูนา่ เกลียดมาแต่กาเนิด ภายหลังฤๅษีสอนเวทมนต์ที่ถอดรูปหน้า
ม้าออกแล้วนางกลายเป็นหญิงสาวที่รูปร่างหน้าตางดงาม
อุปนิสัย
กล้าหาญ ซื่อสัตย์ จริงใจ จงรักภักดีต่อสามีและบ้านเมือง มีเมตตาให้อภัยคนที่ทาผิด
ความสามารถ แก้วหน้าม้ามีฤๅษีเป็นอาจารย์สอนวิชาการต่อสู้ สอนเวทมนต์ทาให้เสกเรือเหาะที่นั่งแล้วลอยไป
ในอากาศได้ สอนเวทมนต์ที่ทาให้ถอดหน้าม้าออกได้ ทาให้แปลงกายเป็นชายได้ สอนเวทมนต์ที่
เสกให้มีอาวุธได้ มอบมีดโต้กายสิทธิ์ให้เป็นอาวุธประจาตัว
ความเป็นมา
เป็นหญิงสาวชาวบ้าน
1.2 เรื่องเจ็งฮองเฮา ได้แก่ เจ็งฮองเฮา
รูปร่างหน้าตา รูปร่างใหญ่โต ผิวดา หน้าตาน่าเกลียดมาแต่กาเนิด ภายหลังเมื่อพ้นคาสาป ก็มีเซียนหญิงมา
สอนเวทมนต์ที่ทาให้ถอดรูปที่อัปลักษณ์ ออก ทาให้เจ็งฮองเฮากลับกลายร่างเป็นหญิงสาวที่
งดงาม
อุปนิสัย
กล้าหาญ จริงใจ จงรักภักดีต่อสามีและบ้านเมือง ซื่อตรง มีเมตตาให้อภัยคนที่ทาผิด แต่ใจร้อน
ความสามารถ โหง้วเซียน 5 พี่น้องและอาจารย์ลีซัวเล่าบ๊อเป็นอาจารย์สอนวิชาการต่อสู้ สอนเวทมนต์ ทาให้
เหาะไปในอากาศได้ ดาดินได้ หายตัวได้ สอนเวทมนต์ ให้อาวุธวิเศษไว้ใช้ ได้แก่ ถ้วย ป้าย
ทอง ปอเกี๋ยม หมวก รองเท้า ทวน กระบอง กระบี่ เกาทัณฑ์ ไข่มุก เครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้า สอนวิชาตาราพิชัยสงคราม
ความเป็นมา
เจ็งฮองเฮา คือ ดาวเหมาตวนแชบนสวรรค์ลงมาจุติเพื่อปราบยุคเข็ญแผ่นดินลบล้าง
ความผิดที่ทาขณะที่อยู่บนสวรรค์ เกิดเป็นหญิงสาวชาวบ้านที่มีฐานะค่อนข้างร่ารวย
จากข้อมูลการเปรียบเทียบลักษณะตัวละครเอกหญิงทั้งสองเรื่องในส่วนที่เหมือนกันคือ ตัวละครเอกหญิงทั้งสองคนมี
รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์แต่กาเนิด แต่ภายหลังมีผู้วิเศษสอนเวทมนต์คาถา ทั้งช่วยให้ถอดรูปที่อัปลักษณ์ออกไป กลายเป็น
หญิงสาวรูปร่างหน้าตางดงาม มีอุ ปนิสัยคล้ายคลึงกั น คือ เป็นคนดีมี เมตตา ซื่อสัตย์ กล้าหาญ จงรั กภักดีต่อสามีและ
บ้านเมือง แต่ค่อนข้างใจร้อน จะต่างกันที่ผู้วิเศษในเรื่องแก้วหน้าม้าเป็นฤๅษีตามขนบของแต่งวรรณกรรมจักร ๆ วงศ์ ๆของ
ไทย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของอินเดีย แต่เจ็งฮองเฮามีอาจารย์เป็นเซียนหญิงและมีการกล่าวว่า เซียนหญิงนั้นได้
มอบของวิเศษให้เจ็งฮองเฮาอย่างมากมายนับสิบชิ้น ในส่วนนี้สันนิษฐานว่า วรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรม
แปลพงศาวดารจีนเรื่องห้องสิน ซึ่งเป็นวรรณกรรมจีนที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับการทาสงครามกันระหว่างเมืองสองเมือง โดยมี
เซียนและเต้าหยินเข้ามามีบทบาทช่วยแต่ละฝ่ายสู้รบกับฝ่ายตรงข้าม เซียนจะมาช่วยฝ่ายพระเจ้าบุ๋นอ๋องแห่งราชวงศ์โจว
ส่วนเต้าหยินมาช่วยพระเจ้าติวอ๋องแห่งราชวงศ์ซ่าง ทั้งตัวละครในเรื่องนี้ก็จะมีอาวุธวิเศษมากมายหลายชนิด ที่นามาใช้ใน
การทาสงครามด้วยเช่นกัน
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ความแตกต่างอีกประการก็คือ ความเป็นมาของเจ็งฮองเฮา คือ ดาวเหมาตวนแชบนสวรรค์ลงมาจุติเพื่อปราบยุค
เข็ญแผ่นดินเพื่อลบล้างความผิดที่ก่อไว้ขณะที่อยู่บนสวรรค์ ซึ่งสะท้อนความเชื่อของชาวจีนที่มักปรากฏในวรรณกรรมแปล
พงศาวดารจีนว่า บุคคลที่มีความสามารถเป็นพิเศษเหนือคนทั่วไป มักเป็นเทพประจาดวงดาวต่าง ๆ ลงมาจุติ ดังนั้นเจ็ง
ฮองเฮาจึงมีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์มากกว่าแก้วหน้าม้า ส่วนแก้วหน้าม้าไม่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นเทพธิดาลงมาจุติ
อาจเป็นเพราะในวัฒนธรรมไทยไม่ปรากฏความเชื่อเช่นนีก้ ็เป็นได้
2. ลักษณะตัวละครเอกฝ่ายชาย
2.1 เรื่องแก้วหน้าม้า ได้แก่ พระปิ่นทอง
รูปร่างหน้าตา เป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดี
อุปนิสัย
เป็นชายหนุ่มเจ้าชู้ ชอบผู้หญิงที่รปู ร่างหน้าตางดงาม ค่อนข้างขี้ขลาด ไม่กล้าออกไปทาศึก
สงคราม ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ หูเบา
ความสามารถ ไม่มีการกล่าวถึงว่ามีความสามารถอะไรเป็นพิเศษ
ความเป็นมา
เป็นโอรสของท้าวภูวดลแห่งมิถลิ านคร
2.2 เรื่องเจ็งฮองเฮา ได้แก่ พระเจ้าชีซวนอ๋อง
รูปร่างหน้าตา เป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดี
อุปนิสัย
เป็นชายหนุ่มเจ้าชู้ชอบผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตางดงาม ค่อนข้างขี้ขลาด ไม่กล้าออกไปทาศึก
สงคราม ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ หูเบา
ความสามารถ ไม่มีการกล่าวถึงว่ามีความสามารถพิเศษ
ความเป็นมา
เป็นฮ่องเต้ครองเมืองชีก๊ก
จากข้อมูลการเปรียบเทียบลักษณะตัวละครเอกชายทั้งสองเรื่องในส่วนที่เหมือนกันคือ ตัวละครเอกชายเป็นชายหนุ่ม
รูปร่างหน้าตาดี มีวาสนาเป็นผู้มีอานาจปกครองบ้านเมือง ชมชอบผู้หญิงรูปร่างหน้าตาสวย เป็นชายที่มีอุปนิสัยเจ้าชู้ จึงมี
ภรรยามากกว่าหนึ่งคน ค่อนข้างหูเบา ขี้ขลาด ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ ไม่มีความสามารถอะไรเป็นพิเศษในการสู้รบหรือการ
ทาสงคราม
3. ลักษณะตัวละครรองฝ่ายหญิง
3.1 เรื่องแก้วหน้าม้า ได้แก่ นางทัศมาลี
รูปร่างหน้าตา เป็นหญิงสาวที่มรี ูปร่างหน้าตางดงาม
อุปนิสัย
ขี้อิจฉา มีเล่หเ์ หลีย่ ม
ความสามารถ ไม่มีการกล่าวถึงว่ามีความสามารถพิเศษ
ความเป็นมา
เป็นพระธิดาเจ้าเมืองโรมวิถี
3.2 เรื่องเจ็งฮองเฮา ได้แก่ สนมของพระเจ้าชีซวนอ๋อง ได้แก่ เตียตังเกง เตียวน่าเกง นางกอไซเกง แฮกุยฮุย
รูปร่างหน้าตา เป็นหญิงสาวที่มรี ูปร่างหน้าตางดงาม
อุปนิสัย
หยิ่งทะนง ขี้อจิ ฉา มีเล่ห์เหลีย่ มมาก ใจคอโหดร้าย
ความสามารถ ไม่มีการกล่าวถึงว่ามีความสามารถพิเศษ
ความเป็นมา
เป็นพระธิดาต่างเมืองบ้าง เป็นธิดาของขุนนางบ้าง
จากข้อมูลการเปรียบเทียบลักษณะตัวละครรองหญิงฝ่ายร้ายทั้งสองเรื่องในส่วนที่เหมือนกัน คือ ตัวละครรองหญิงทั้ง
สองเรื่องมีรูปร่างหน้าตางดงาม แต่ขี้อิจฉา มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่มคี วามสามารถพิเศษ ในส่วนที่ต่างกันก็คือ ตัวละครรองหญิงฝ่าย
ร้ายที่เป็นภรรยารองของตัวละครเอกชายเรื่องแก้วหน้าม้าจะมีคนเดียว และไม่โหดร้ายเท่ากับตัวละครรองหญิงฝ่ายร้ายในเรื่อง
เจ็งฮองเฮาซึ่งมีหลายคน
4. ลักษณะตัวละครรองฝ่ายชาย
4.1 เรื่องแก้วหน้าม้า ได้แก่ ยักษ์พาลราช ยักษ์ประกายมาศ ยักษ์ประกายกรด
รูปร่างหน้าตา ไม่เหมือนมนุษย์ มีหน้าตาดุร้ายเพราะเป็นยักษ์
อุปนิสัย
อาฆาตพยาบาทคนที่ทาร้ายพวกพ้องของตน ดุร้าย ทะนงในฝีมือ รักพวกพ้อง
ความสามารถ ยักษ์พาลราชเนื้อหาไม่ได้กล่าวถึงความสามารถ
ยักษ์ประกายมาศ มีคาถาอาคม อยู่ยงคงกระพันฟันไม่เข้า
ยักษ์ประกายกรด มีคาถาอาคม มีศรวิเศษ อยู่ยงคงกระพันฟันไม่เข้า
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ความเป็นมา
4.2 เรื่องเจ็งฮองเฮา
รูปร่างหน้าตา
อุปนิสัย
ความสามารถ
ความเป็นมา

เป็นยักษ์
ได้แก่ เต้าหยิน 3 คนคือ เล่าลกเต้าหยิน ปวยปวดเต้าหยิน โฮ้วโหวเต้าหยิน
เป็นชายที่มีรูปร่างหน้าตาค่อนข้างอัปลักษณ์
หยิ่งทะนง มีเล่ห์เหลี่ยมมาก ใจคอโหดร้าย มักมากในกาม
มีเวทมนต์คาถา มีของวิเศษหลายชนิด เหาะได้
ปวยปวดเต้าหยินกลายร่างมาจากปีศาจเสือดาว
เล่าลกเต้าหยินหยิน กลายร่าง มาจากปีศาจกวาง
โฮ้วโหวเต้าหยิน กลายร่าง มาจากปีศาจแมงมุม

จากข้อมูลการเปรียบเทียบลักษณะตัวละครรองชายฝ่ ายร้ายทั้งสองเรื่องเหมือนกันคือ ตัวละครรองชายฝ่ายร้ายทั้ง
สองเรื่องมีรูปร่างหน้าตาดุร้าย หยิ่งทะนง มีเล่ห์เหลี่ยมมาก ใจคอโหดร้าย มีความสามารถพิเศษ คือ เหาะได้ มีเวทมนต์
คาถา มีของวิเศษ ในส่วนที่ต่างกันคือตัวละครรองชายฝ่ายร้ายเรื่องเจ็งฮองเฮาเป็นเต้า หยิน ซึ่งผู้แต่งน่าจะได้รับอิทธิพล
จากวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรื่องห้องสิน ซึ่งเป็นวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทาสงครามกัน
ระหว่างพระเจ้าบุ๋นอ๋องแห่งราชวงศ์โจวกับกองทัพของพระเจ้าติวอ๋องแห่งราชวงศ์ซาง ทั้งสองกองทัพจะมีเทพเซียนและเต้า
หยินมาช่วยสู้รบ โดยเทพเซียนจะช่วยฝ่ายกองทัพพระเจ้าบุ๋นอ๋อง ส่วนเต้าหยินจะช่วยฝ่ายกองทัพพระเจ้าติวอ๋อง ส่วนตัว
ละครรองชายฝ่ายร้ายเรื่องแก้วหน้าม้าเป็นยักษ์ เป็นลักษณะตัวละครแบบฉบับตามแบบขนบการแต่งนิทานไทยที่ตัว ละคร
ฝ่ายร้ายมักเป็นยักษ์หรือภูตผีปีศาจ เช่น พระอภัยมณี พระรถเมรี สังข์ทอง พิกุลทอง เป็นต้น
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ข้างต้นสะท้อนเห็นได้ว่า ลักษณะตัวละครของนวนิยายเรื่องเจ็งฮองเฮาและลักษณะตัวละครของ
นิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้ามีความเหมือนกันบางประการอย่างเด่นชัดดังนี้
ลักษณะตัวละครเอกหญิงที่รูปร่างหน้าตาไม่งดงามมาแต่กาเนิด แต่ภายหลังมีเวทมนต์คาถาที่เหนือธรรมชาติมาทา
ให้มีการเปลี่ยนแปลงกลั บกลายเป็น หญิงสาวที่รู ปร่างหน้าตางดงาม ด้ านอุปนิสัยมีความเหมือ นกัน คือ จิตใจกล้าหาญ
ซื่อสัตย์ จริงใจ จงรักภักดีต่อสามีและบ้านเมือง มีเมตตาให้อภัยคนที่ทาผิด ด้านความสามารถพิเศษ ต่างก็มีเวทมนต์
คาถา สามารถเป็นแม่ทัพนาทัพไปสู้รบกับข้าศึกศัตรู ส่วนด้านที่ต่างกัน ได้แก่ ไม่มีการกล่าวถึงความเป็นมาของแก้วหน้าม้า
แต่มีการกล่าวถึงความเป็นมาของเจ็ งฮองเฮาว่า คือ ดาวเหมาตวนแชบนสวรรค์ลงมาจุติเพื่อปราบยุคเข็ญแผ่นดินลบล้าง
ความผิดที่ทาขณะที่อยู่บนสวรรค์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแต่งวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีน ที่มักมีการกล่าวถึงความเป็นมา
ของตัวละครเอกว่าเป็นใครลงมาจุติบนโลกมนุษย์ อาวุธของแก้วหน้าม้าคือ มีดโต้ และเรือเหาะ อาวุธของเจ็งฮองเฮามี
หลากหลายชนิดกว่าแก้วหน้าม้า เช่น ถ้วย ป้ายทอง ปอเกี๋ยม หมวก รองเท้า ทวน กระบอง กระบี่ เกาทัณฑ์ ไข่มุก
เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า ตาราพิชัยสงคราม ตัวละครเจ็งฮองเฮาจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์พิสดารมากกว่าแก้วหน้าม้า ลักษณะ
เช่นนี้เป็นไปตามรูปแบบที่ผู้แต่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนห้องสิน ความต่างอีกประการหนึ่ง
ก็คือ อาจารย์ของแก้วหน้าม้าเป็นฤๅษี แต่อาจารย์ของเจ็งฮองเฮาเป็นเซียน
ลักษณะตัวละครเอกชาย มีความเหมือนกันบางประการอย่างเด่นชัด ได้แก่ ลักษณะตัวละครเอกชายรูปร่าง
หน้าตาดี มีอุปนิสยั ขี้ขลาด หูเบา ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ เจ้าชู้ ชอบผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตางดงาม แม้เป็นชนชั้น
ปกครอง แต่ไม่มีความสามารถในการสูร้ บ ไม่ปรากฏส่วนทีต่ ่างอย่างชัดเจน
ลักษณะตัวละครรองหญิงฝ่ายร้าย มีความเหมือนกันบางประการอย่างเด่นชัด ได้แก่ เป็นหญิงสาวทีม่ ีรูปร่างหน้าตา
งดงาม ขี้อิจฉา มีเล่ห์เหลี่ยม ส่วนที่ต่างกันคือ เรื่องแก้วหน้าม้า คือ ตัวละครรองหญิงฝ่ายร้ายทีเ่ ป็นภรรยารองของตัวละคร
เอกชายจะมีเพียงคนเดียว ไม่มอี ิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ส่วนเรื่องเจ็งฮองเฮามีหลายคนและนิสัยใจคอโหดร้าย
อีกทั้งมี
ความสามารถพิเศษด้วยมีเวทมนต์คาถาและอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
ลักษณะตัวละครรองชายฝ่ายร้าย มีความเหมือนกันบางประการอย่างเด่นชัด ได้แก่ ตัวละครรองชายฝ่ายร้ายทั้งสอง
เรื่องมี 3 ตัว เป็นตัวละครที่มีเวทมนต์คาถา มีของวิเศษหลายชนิด มีความหยิ่งทะนง ดุร้าย รูปร่างหน้าตาน่ากลัวส่วนที่
ต่างกัน ได้แก่ เรื่องแก้วหน้าม้าเป็นยักษ์ เรื่องเจ็งฮองเฮาเป็นเต้าหยิน
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จากข้อมูลข้างต้นลักษณะตัวละครทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะมีลักษณะที่เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ จึงอนุมานได้ว่าผู้
แต่งนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮาน่าจะได้รับอิทธิพลวิธกี ารสร้างตัวละครจากนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้า
ส่วนที่ทาให้เรื่องเจ็งฮองเฮามีความแตกต่างจากเรื่องแก้วหน้าม้า คือ รายละเอียดปลีกย่อยที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน
ตื่นเต้น ทาให้เนื้อเรื่องน่าติดตามอ่านยิ่งขึ้นตามขนบการแต่งวรรณกรรมจีน ดังเช่นการมีลักษณะตั วละครที่เป็นเซียน
เป็นเต้าหยิน หรือวิธีการที่ตัวละครมีอาวุธวิเศษชนิดต่าง ๆ เช่น หมวก เสื้อ ย่าม แส้ ดวงแก้ว ผ้ายันต์ กระพรวน
กระบี่ น้าเต้า เข็ม ถุง เป็นต้น รวมทั้งการสะท้อนความเชื่อเรื่องเทพประจาดวงดาวต่าง ๆ ลงมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อดับยุค
เข็ญแผ่นดิน ทั้งนี้สันนิษฐานว่ารายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกันเหล่านี้ เพราะผู้แต่งเรื่องเจ็งฮองเฮาน่าจะได้รับอิทธิพลจาก
เนื้อหาในวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรื่องห้องสินด้วย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นาเสนอถึงความตระหนักในปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญ ที่ทาให้เกิดการรวมกลุ่มของคน
ที่มีใจรักและหวงแหนวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ทาการอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรม แสวงหาพื้นที่ยืนท่ามกลางสังคมที่มีความ
หลากหลายผ่านกิจกรรมการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ความสานึกทางชาติพันธุ์ ความร่วมมือ กระบวนการ
ก่อตั้งกลุ่ม ตลอดจนกิจกรรมการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี เกิดขึ้นจาก
ความพร้อมใจกันของคนในกลุ่ม (Harmony) ซึ่งเป็นคนที่นิยามว่าตนเองเป็นคนมอญ เป็นลูกหลานคนมอญ ทาให้เกิดพลัง
ความร่วมมื อร่วมใจ เกิด เครือข่ายการท างานร่วมกั นและความช่ วยเหลื อซึ่งกัน และกั นของคนในกลุ่ ม ซึ่งเป็น พลังชุมชน
(Empowerment) ที่เห็นได้ชัดเมื่อกลุ่มคนที่หลากหลายมาทากิจกรรมร่วมกัน และสร้างปฏิสัมพันธ์กัน ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีความ
สนิทสนมกลมเกลียว จนสามารถพึ่งตนเองได้แบบพึ่งพิงอิงกันของคนในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน
คาสาคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์มอญ การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเสริมสร้างพลังชุมชน
Abstract
The awareness of losing Mon ethnic identity has created the people integration; who appreciate
and cherish their ancestors’ culture. They maintain and recover their own culture; by doing many cultural
identity activities for the acceptance in this society nowadays. The consciousness of Thai-Mon’s cultural
identity in Pathumthani confederation, and their own internal activities are from being united among the
people in the group; who define themselves as a Mon and a Mon descendant. This ethnic consciousness
is caused the cooperation, the connection and the collaboration of each other among the group, which
turn to be the community empowerment. It show very clearly when the various groups of people are
working together. The way they connected day by day, making their relationship are more close and
being support each other as the same ethnic group.
Keywords : mon maintaining the cultural identity community empowerment
บทนา
สังคมไทยมีลักษณะเป็นพหุสังคมที่เกิดจากการผสมกลมกลืนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในรัฐ
ชาติไทย ชาวมอญเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประชาชนในสังคมไทย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่ามอญ
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(Mon) เป็ น ชนชาติที่ เจริญ รุ่งเรืองและมี บ ทบาทมากที่ สุดในการถ่ายทอดอารยธรรมอิน เดี ยให้ แก่ชนชาติ อื่น ๆ ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า และลาว แต่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กลับพบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมอญและชาวพม่ามี
ลักษณะลุ่ม ๆ ดอน ๆ เสมอมา และเมื่อใดก็ตามที่ความสัมพันธ์ตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้าย ผลที่เกิดตามมาคือ การอพยพ
ของชาวมอญจานวนมากเข้าสู่ประเทศไทย นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
จากการศึกษาเรื่องชาวมอญ ในประเทศไทยของ สุภรณ์ โอเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2518-2519 พบว่า ชาวมอญที่อพยพ
เข้ าสู่ ป ระเทศไทยในยุค แรก ๆ ได้ รับ การต้อ นรับ เป็ น อย่ างดีจ ากรัฐ ไทย รวมถึงได้ รับ สิ ท ธิแ ละบทบาทอย่างเท่ า เที ยมใน
สังคมไทย จึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยได้ ซึ่งนาไปสู่การผสมกลมกลืนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมไทยและกลายเป็นคนไทยเชื้อสายมอญ
เมื่อพิจารณาในแง่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานีพบว่า ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีประชากรมอญอาศัยอยู่มากที่สุด
(พระครูปทุมธรรมรัต อาทิตฺโต, 2539, น. 21) โดยชาวมอญกระจัดกระจายไปตามอาเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามประวัติ
ความเป็นมาพบว่ามีการอพยพของครอบครัวมอญมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดปทุมธานีหรือบ้านสามโคก (ชื่อเดิม) ถึง 3 ครั้ง ครั้งที่ 1
เกิดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญเมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัย
จากศึกพม่า เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก
ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และครั้งที่ 3 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า "มอญใหญ่" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็กบ้านสามโคกจึงกลายเป็นเมืองสามโคก
ที่มีการขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่ มีการสร้างวัดวาอารามต่าง ๆ รวมทั้งมีการปฏิบัติพิธีกรรม ประเพณีและการละเล่นตามแบบฉบับ
ของชาวมอญสืบทอดเรื่อยมา
อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วได้ทาให้ชาวมอญปทุมธานี
มีการเปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาของเรื่องเอกลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญจังหวัดปทุมธานีของพัลลภ
สุริยกุล ณ อยุธยา (2542) พบว่า ในอดีตชาวมอญปทุมธานีส่วนใหญ่สามารถรักษาเอกลักษณ์ความเป็นมอญไว้ได้อย่างดี เนื่องจาก
การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและค่อนข้างโดดเดี่ยวจากสังคมภายนอก แต่ต่อมาเมื่อต้องติดต่อกับสังคมภายนอกมากขึ้น ประกอบกับ
นโยบายของรัฐชาติที่ต้องการสร้างความเป็นไทย ความเป็นหนึ่งเดียวแห่งรัฐชาติ ทาให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลายอย่างของชาว
มอญถูกกลืนกลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการศึกษาที่ทาให้ต้องใช้ภาษาไทยเท่านั้น ภาษามอญและวัฒนธรรมมอญจึงค่อย ๆ
เสื่อมไป มอญบางกลุ่มในปัจจุบันจึงไม่สามารถพูดและเขียนภาษามอญได้
นอกจากนี้ ด้วยความที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลอยู่ใกล้ศูนย์กลางความเจริญอย่างกรุงเทพมหานครก็มีผลทา
ให้ สภาพทางสั งคมของประชาชนในจั งหวัดปทุ มธานี มี การเปลี่ ยนแปลง จากเดิ มที่ เป็ นสั งคมชนบทกลายเป็ นสั งคมเมื องมี การ
เปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการขยายตัวของประชากรและชุมชน มีการ
เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษาและหมู่บ้านจัดสรร อันนามาซึ่งการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนที่ทาให้
วัฒนธรรมชาวมอญปทุมธานีเกิดการผสมผสานและกลืนกลาย จนบางอย่างครั้งมิอาจจาแนกได้
ความตระหนักในปัญหาและความรู้สึกสูญเสียอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ทาให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนไทยเชื้อสายมอญใน
จังหวัดปทุมธานีทาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนเอง เพื่อแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มในสังคมที่
มีความหลากหลาย ด้วยกระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมมอญผ่านการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชนทางวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การจัดพิมพ์เอกสารและหนังสือทาง
วิชาการออกมาเป็นจานวนมาก หรือแม้แต่การตื่นตัวศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของปัญญาชน นักวิชาการ ตลอดจนการจัดกิจกรรม
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อนุรักษ์วัฒนธรรม อาทิ การจัดงานรวมใจไทยรามัญของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดู
งานด้านวัฒนธรรมและให้ความรู้แก่ผู้สนใจ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมองว่าท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงที่ผู้คนเริ่มตื่นตัวในเรื่องของการสูญเสียสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและวัฒ นธรรม นับ เป็ นความสามารถของกลุ่มชาติพัน ธุ์มอญและชุมชนมอญปทุมธานีที่มี ความตื่นตั วในการค้นหา
อัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่น และธารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง โดยใช้สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัด
ปทุมธานีเป็นเครื่องมือสาคัญในการรวมพลังของคนผู้ที่มีใจรักท้องถิ่น ทาให้เกิดสานึกร่วม ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของ
ชุมชน มีความช่วยเหลือเกื้อกูลและร่วมมือกันในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอัน
เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวมอญปทุ ม ธานี ตลอดจนเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ แ ก่ ค นในชุ ม ชนและชุ ม ชนอื่ น ที่ ส นใจ งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษาพัฒนาการของวัฒนธรรมชุมชนมอญจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนศึกษากิจกรรมการธารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมมอญของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี และศึกษาการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับเสริมสร้าง
พลังชุมชน โดยใช้แนวคิดด้านมานุษยวิทยาและพัฒนาชุมขนเป็นแนวทางในการวิจัยและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งภาพรวมของชุมชนและศึกษาแบบ
เจาะลึก ดังนั้นพื้นที่ในการทาการวิจัยเชิงคุณ ภาพจึงต้องพิจารณาเลือกพื้นที่การศึกษาที่ประสบความสาเร็จ อีกทั้งมีการ
เคลื่อนไหวของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อทาให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไข ด้วยเหตุนี้ผู้ วิจัยจึงได้เลือกพื้นที่ศึกษาเป็น
ชุมชนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีระบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากฐานความคิด ค่านิยม ทัศนคติและการปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งคาดการณ์ได้ว่ามีพลังชุมชนอยู่ และเพื่อให้เห็นถึงการเสริมสร้างพลังชุมชน ผู้วิจัยเลือกชุมชนมอญในจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งจากการค้นคว้าข้อมูลทาให้ทราบว่าเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มชาติพันธุ์มอญมา
โดยตลอด อีกทั้งยังมีการรวมตัวของประชาชนเป็น “สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี” ทาการธารงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณกรรม อาหาร การแต่งกาย การละเล่นและการแสดง และประเพณีพิธีกรรม ท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นชุมชนเมืองได้เป็นอย่างดี จนเกิดเป็นพลังและ
ความร่วมมือของคนในชุมชน
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มคนที่ทาการวิจัยเป็นกลุ่มคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวกิจกรรมการธารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมมอญของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มบุคคลในสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี คือ บุคคลที่เข้ามาเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดการ
ตื่นตัวของคนในชุมชนที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมกลุ่มและร่วมเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
โดยกลุ่มคนที่ทาการวิจัยกลุ่มแรกนี้จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูล (Key informant) ได้แก่ (1) นายประพัฒน์
กองศรี ประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี (2) นายไพรัตน์ จันทร์แบบ เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อ
สายรามัญจังหวัดปทุมธานี (3) นายจักรพงษ์ อยู่ทอง สมาชิกสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี (4) นายเกรียง
ไกร น้อยคาลือ สมาชิกสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี (5) นายพงศวัฒน์ ทองสินกอบกิจ สมาชิกสมาพันธ์ชาว
ไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี (6) พระครูปทุมวรกิจ (หลวงพ่อชานาญ) เจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทอง อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี และ (7) พระอาจารย์สาราญ ถามวโร (ทองใบ) วัดบางโพธิ์ใน อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2. กลุ่ม บุคคลภายนอกสมาพั นธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ จังหวัดปทุมธานี คือ บุคคลและกลุ่มบุคคลที่ เป็ น
หน่วยงานภายนอกที่มีส่วนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ จังหวัด
ปทุมธานี รวมทั้งการเข้ามาในลักษณะแสวงหาความรู้ ศึกษา วิจัย ได้แก่ สมาคมไทยรามัญ ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เทศบาลเมืองปทุมธานีและโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งศึกษาและเก็บข้อมูลทั้งก่อนลงพื้นที่ และ
ขณะลงพื้นที่ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์
วารสารงานวิจัย และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และพูดคุยแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับสมาชิกของ
ชุมชนมอญปทุมธานีตามประเด็นคาถามที่กาหนดไว้กว้าง ๆ พร้อมทั้งทาการจดบันทึกและบันทึกเสียง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมชุมชนมอญในจังหวัดปทุมธานี บริบททางสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของ
ผู้คนในจังหวัดปทุมธานี ที่มาและพัฒนาการของการรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์มอญในระดับต่าง ๆ และที่มาและพัฒนาการของ
สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนรูปแบบ วิธีการของกิจกรรมการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ วัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณกรรม วัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรม
ด้านการแต่งกาย วัฒนธรรมด้านการละเล่นและการแสดง และวัฒนธรรมด้านประเพณีพิธีกรรม ทั้งนี้ผู้ วิจัยได้ใช้การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ วิธีการ รูปแบบกิจกรรมของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี โดยเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ชุมชนดาเนินการ ตลอดจนเข้าร่วมในการประชุมของกลุ่ม แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการที่สมาชิก
ในกลุ่มมาทางานร่วมกัน ตลอดจนศึกษาและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมและปฏิกิริยาของผู้คนใน
ชุมชน
ผลการวิจัย
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ชาวมอญเคยมีอานาจปกครองดินแดนในประเทศพม่าปัจจุบัน และมีความเจริญ รุ่งเรือง
สูงสุดในดินแดนสุวรรณภูมิ ชาวมอญได้ทาสงครามกับพม่าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเรื่อยมาจนกระทั้งในปี พ.ศ. 2300 ชาวมอญ
สูญเสียเอกราชให้แก่พม่าและไม่สามารถฟื้นตัวได้อีก ทาให้ชาวมอญต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านับร้อยปีจนกระทั้ง
ประเทศพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ และต่อมาได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2491 ด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ ซึ่งมอญก็จัดอยู่ในกลุ่มด้วย ตัวแทนฝ่ายมอญคือพรรคมอญใหม่ (New Mon State PartyNMSP) ได้ใช้ความพยายามหลายต่อหลายครั้งในการขอจัดตั้งรัฐมอญในเขตพม่าตอนล่างได้แก่ จังหวัดพะโค สะเทิม มะละแห
ม่ง ทวาย และมะริด แต่รัฐบาลพม่าก็ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น นาไปสู่การจับอาวุธขึ้นสู้และ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ (สุกัญญา เบาเนิด, 2552) และแม้ว่าในปี พ.ศ.2517 รัฐบาลโดยการนาของนายพลเนวินจะอนุมัติ
ให้ชาวมอญจัดตั้งรัฐมอญได้ แต่ชาวมอญก็ยังคงถูกลิดรอนสิทธิในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของตนเอง ด้วยการถูกห้าม
สอนภาษามอญในโรงเรียนและห้ามทาการแสดงด้านวัฒนธรรมประจาปี นอกจากนี้ชาวมอญยังถูกลิดรอนสิทธิในการปกครอง
ตนเอง ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญของพม่าว่า “รัฐของชนกลุ่มน้อย ไม่มีอธิปไตยทางด้านการเมืองการบริหาร หรือ
อานาจในการปกครองตนเอง” ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวมอญจึงกลายเป็นขบวนการใต้ดินและการต่อสู้ด้านอัตลักษณ์ใน
ยุคหลังอาณานิคมสืบมาจนถึงปัจจุบัน (Mon Unity League, 1999 p.5 อ้างถึงในเจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์, 2549)
สาหรับในประเทศไทย จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมอญและชาวพม่ามี
ลักษณะลุ่ม ๆ ดอน ๆ เสมอมา และเมื่อใดก็ตามที่ความสัมพันธ์ตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้าย ผลที่เกิดตามมาคือ การอพยพ
ของชาวมอญจานวนมากเข้าสู่ประเทศไทย นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากการศึกษา
เกี่ยวกับชาวมอญในประเทศไทยของสุภรณ์ โอเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2518-2519 พบว่า ชาวมอญที่อพยพเข้าสู่ประเทศไทยยุค
แรก ๆ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรัฐไทย รวมถึงได้รับสิทธิและบทบาทอย่างเท่าเทียมในสังคมไทย จึงสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยได้ ซึ่งนามาสู่การผสมกลมกลืนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสัง คมไทยและกลายเป็นคนไทยเชื้อ
สายมอญ ศรีศัก ร วั ลลิโภดม เคยกล่าวไว้ในงานเสวนามอญ-ไทย เมื่ อวัน ที่ 26 กัน ยายน พ.ศ.2546 ว่า ชนชาติ มอญนั้ น
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"สิ้นแผ่นดินแต่ไม่สิ้นชาติ" ประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่จะมีมากในแถบที่ราบลุ่มแม่น้าภาคกลาง
และภาคตะวันตกของประเทศ แม้ปัจจุบันจะถูกกลืนกลายเป็นคนไทยไปแทบทั้งหมดแล้ว แต่จุดแข็งของคนไทยเชื้อสายมอญก็
คือ การธารงรักษาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษเอาไว้ สุภรณ์ โอเจริญ ได้กล่าวถึง การธารงอัตลักษณ์ความเป็นมอญใน
เวทีเสวนา “มอญ: อารยธรรมเริ่มแรกของอุษาคเนย์ อัตลักษณ์และชนชาติ ” (2551) สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ความเป็นมอญที่
สาคัญประการหนึ่งคือ ประวัติศาสตร์ สุภรณ์มองว่าสิ่งที่ แสดงถึงอัตลักษณ์ของมอญนั้นประกอบด้วย ภาษา ประวัติศาสตร์
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคนมอญ และสาหรับชาวมอญเมืองไทยหรือคน
ไทยเชื้อสายมอญ สุภรณ์ โอเจริญกล่าวว่า ผลจากการศึกษาชาวมอญเมื่อ 30 ปีเศษ (การศึกษาเรื่องชาวมอญในประเทศไทย
พ.ศ.2518-2519) มีแนวโน้มว่าชาวมอญเมืองไทยน่าจะผสมกลมกลืนมาเป็นไทยมากขึ้น แต่พอมาถึงปัจจุบันกลับไม่เป็นเช่นนัน้
ชาวมอญยั งคงแสดงตั วตนของตนเองอยู่ และนั บ วั น ก็ ยิ่ งชั ด เจนมากขึ้ น ชาวมอญยั งคงตระหนั ก ในความเป็ น มอญอยู่
เช่นเดียวกับชนชาติอื่น ๆ ที่ไม่มีแผ่นดินแล้วก็ยังคงยึดเอารากของตนเองไว้สืบสาน
ชาวมอญเมืองไทยหรือคนไทยเชื้อสายมอญ มีการรวมตัวกันอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้สามารถดารง
อยู่ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลาย ทั้งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข่าวสารในหมู่คนไทยเชื้อสายมอญ โดยมีองค์กรหลัก
ของมอญในประเทศไทย 2 องค์กรคือ สมาคมไทยรามัญ และชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีองค์กรมอญที่เกิดจาก
ความร่วมมือของมอญเมืองไทยและมอญแรงงานที่ก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือชาวมอญที่เข้ามาเป็น
แรงงานในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาไทยมอญ มูลนิธิรามัญรักษ์ สมาพันธ์เพื่อช่วยเหลือชาวมอญผู้ประสบภัย
ตามแนวชายแดน และกลุ่มมิตรมอญ มีศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์มอญศึกษาซึ่งบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์ และสื่อสารตัวตนคนมอญให้สาธารณะชนได้รับรู้ ประกอบด้วยศูนย์วัฒนธรรมมอญแห่งประเทศไทย ตาบลวังกะ อาเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์มอญศึกษาที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง จังหวัดราชบุรี
จากการวิจัยของเรื่องเอกลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญจังหวัดปทุมธานีพบว่าในอดีตชาว
มอญปทุมธานีส่วนใหญ่สามารถรักษาเอกลักษณ์ความเป็นมอญไว้ได้อย่างดี เนื่องจากการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและค่อนข้างโดด
เดี่ยวจากสังคมภายนอก แต่ต่อมาเมื่อต้องติดต่อกับสังคมภายนอกมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐชาติที่ต้องการสร้าง
ความเป็นไทย ความเป็นหนึ่งเดียวแห่งรัฐชาติทาให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลายอย่างของชาวมอญถูกกลืนกลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปฏิรูปการศึกษาที่ทาให้ต้องใช้ภาษาไทยเท่านั้น ภาษามอญและวัฒนธรรมมอญจึงค่อย ๆ เสื่อมไป มอญบางกลุ่ม
ในปัจจุบันจึงไม่สามารถพูดและเขียนภาษามอญได้ ดังคาสัมภาษณ์ของหลวงพ่อชานาญ วัดบางกุฎีทอง อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ความว่า “คนมอญกับคนไทยเหมือนกันจนแยกไม่ออก และคนมอญเองก็ไม่กล้าแยกด้วย เพราะกลัวจะแปลกแยก
ในอดีตเด็กมอญอาจถูกครูตี หรือถูกเพื่อน ๆ ล้อได้ ถ้าพูดภาษามอญในชั้นเรียน เพราะสมัยนั้นไม่ยอมรับกัน ภาษามอญจึง
ค่อย ๆ สูญหาย เพราะไม่ทันสมัยและเข้ากับสังคมภายนอกไม่ได้”
นอกจากนี้ ด้วยความที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลอยู่ใกล้ศูนย์กลางความเจริญอย่างกรุงเทพมหานครก็มี
ผลทาให้สภาพทางสังคมของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่เป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง
มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็น การผลิตในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการขยายตัวของประชากรและ
ชุมชน มีการเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษาและหมู่บ้านจัดสรร อันนามาซึ่งการอพยพย้ายถิ่นของ
ประชาชนที่ ทาให้วัฒ นธรรมชาวมอญปทุ มธานีเกิดการผสมผสานและกลื นกลายจนบางอย่างครั้งมิอ าจจาแนกได้ คว าม
ตระหนักในปัญหาและความรู้สึกสูญเสียอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ทาให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอญในจังหวัด
ปทุมธานีทาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนเอง เพื่อแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มในสังคมที่มี
ความหลากหลาย ด้วยกระบวนการอนุรัก ษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมมอญ ผ่านการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชนทางวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การจัดพิมพ์เอกสาร
และหนังสือทางวิชาการออกมาเป็นจานวนมาก หรือแม้แต่การตื่นตัวศึกษาประวัติศาสตร์ท้ องถิ่นของปัญญาชน นักวิชาการ
ตลอดจนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม อาทิ การจัดงาน การจัดงานรวมใจไทยรามัญของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ
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ปทุมธานี รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและให้ความรู้ในฐานะวิทยากรแก่ผู้สนใจ ดังคาสัมภาษณ์นายประพัฒน์
กองศรี ประธานสมาพันธ์ฯ ความว่า “การจัดตั้งสมาพันธ์ฯ ของพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะมี
องค์กรกลางในการประสานความร่วมมือร่วมใจ ทางานเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนคนมอญที่ได้ฝากสิ่งอันดีงาม
ไว้ให้กับลูกหลานให้สืบทอดคงอยู่สืบไป”
สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีจึงเป็นการทางานร่วมกันของประชาชนในรูปแบบของกลุ่มและ
องค์กร มีการเคลื่อนไหวกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นเรื่องของส่วนรวมมิใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งการทางานแบบกลุ่มหรือ
องค์กรนี้เป็นมิติของการพัฒนาชุมชนที่สาคัญประการหนึ่ง เพราะกลุ่มและองค์กรเป็นแหล่งกาลังและความรู้ ความสามารถ
ของชุมชน ทาให้เกิดศักยภาพหรือพลังในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นและ
ดารงอยู่ต่อไป นอกจากนี้การทางานเป็นกลุ่มยังช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากร โอกาส ความรู้ ทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของตนเองจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม มีส่วนร่วมและสามารถสร้างให้เกิดผลดีต่อชีวิตของตนเอง ผู้วิจัย
จาแนกการดาเนินกิจกรรมธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีได้ 5 ด้าน
คือ
1. การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญด้านภาษา
2. การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญด้านอาหาร
3. การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญด้านการแต่งกาย
4. การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญด้านการแสดง
5. การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญด้านประเพณีพิธีกรรม
โดยพบว่า การดาเนินกิจกรรมธารงอัต ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี
ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ 5 กระบวนการ ได้แก่
การอนุรักษ์ หมายถึง การทาให้วัฒนธรรมคงอยู่ ปรากฏในกิจกรรมที่เกี่ย วกับงานสืบสานวัฒนธรรมมอญ ได้แก่
การรวมตัวกันออกโรงทานในงานศพพระ การรวมตัวกันไปร่ว มงานไหว้ปะจุ๊ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในชุมชน และการร่วมงาน
สงกรานต์ ในชุ ม ชนมอญจั งหวั ด ปทุ ม ธานี ตลอดจนการจั ด หรื อ ร่ ว มงานวั ฒ นธรรมมอญระดั บ ต่ า ง ๆ ขององค์ ก รมอญ
ภายในประเทศ
การฟื้นฟู หมายถึง การทาให้สิ่งเก่าที่เสื่อมคุณค่าหรือสิ่งเก่าที่หายไปกลับขึ้นมาอีกครั้ง ปรากฏในกิจกรรมส่งเสริม
วันสงกรานต์แบบมอญ กิจกรรมฟื้นฟูศิลปะการรามอญ กิจกรรมประดิษฐ์ธงตะขาบ และการฝึกสอนสวดมนต์ทานองมอญ
การส่งเสริมสนับสนุน ปรากฏในกิจกรรมที่สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีไปร่วมกิจกรรมหรือมี
ส่วนสนับสนุนกาลังทรัพย์ กาลังสิ่งของ และกาลังคนในกิจกรรมทางวัฒนธรรมมอญ
การเผยแพร่วัฒ นธรรม ปรากฏในกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกั บ การใช้ สื่อ ประชาสัม พั น ธ์ และการเป็ น วิท ยากรให้ ค วามรู้
ของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี
การสร้างสรรค์ ปรากฏในกิจกรรมที่เกิดจากการคิดริเริ่มขึ้นใหม่ ในกรณีนี้เป็นการทาให้ของเก่าที่กาลังเสื่อมคุณค่า
กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง ผ่านการดัดแปลง ปรุงแต่ง เพิ่มเติม เพื่อให้วัฒ นธรรมเก่าแก่ยังคงดารงอยู่ได้ ได้แก่ ประเพณี ไหว้
ปะจุ๊รวม เดิมชาวมอญมีประเพณีไหว้ผีประจาหมู่บ้านเป็นประจาทุกปีช่วงเดือนหกตามจันทรคติ ซึ่ง เป็นงานไหว้ผีประจา
หมู่บ้านแบบของใครของมัน และรู้กันเฉพาะคนในชุมชน ต่อมาสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีได้ริเริ่มจัดให้มี
การไหว้ปะจุ๊รวม คือ เชิญชวนชุมชนมอญต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานีให้นาปะจุ๊ของแต่ละชุมชนมาไหว้รวมกันที่ศาลหลักเมือง
ทาให้ประเพณี ไหว้ ปะจุ๊ของชาวมอญปทุมธานีเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นเพราะมีคนมาร่วมงานมาก นอกจากนี้ด้วยสถานที่จัดงาน
ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองจังหวัดปทุมธานี ติดถนนใหญ่ที่มีผู้คนสัญจรไปมามาก กิจกรรมนี้จึงเป็นทั้งการแสดงตนตัวความเป็น
มอญที่น่าภาคภูมิใจ ขณะเดียวกันก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมมอญด้วย
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นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมการแต่งกายตามวัฒนธรรมมอญ และการส่งเสริมการปักสไบมอญ ซึ่งการปักสไบ
มอญที่นิยมในปัจจุบันกันนั้นมิใช่ของชาวมอญปทุมธานี การปักสไบมอญที่มีลวดลายสวยงามตลอดจนการใช้ผ้าที่มีสีสันสดใส
เป็นวัฒนธรรมการห่อสไบมอญของชาวมอญน้าเค็ม หรือชาวมอญแถบสมุทรสาคร และบางกระดี่ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ แต่
เนื่องจากเป็นอัตลักษณ์ โดดเด่น เป็นที่สังเกตได้ง่าย จึงมีการนาสไบมอญแบบน้าเค็มมาส่งเสริมให้กับชาวมอญกลุ่มอื่น ๆ
ซึ่งได้รับการยอมรับด้วยดี ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการส่งเสริมการแต่งกายตามวัฒนธรรมมอญและการปักสไบมอญถือเป็นการ
ธารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมมอญอย่างหนึ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม เป็นการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบหยิบ
ยืมวัฒนธรรมมอญถิ่นอื่นมาใช้เพื่อประกอบสร้างความเป็นมอญใหม่ที่ให้เด่นชัด
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า แม้ว่าการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มใี นปัจจุบันจะมีการปรุงแต่ง ดัดแปลง วัฒนธรรม
ที่เป็นอยู่ของชาวมอญปทุมธานี อาจไม่เหมือนวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมทุกอย่าง เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่สาคัญเท่ากับว่า “กิจกรรมการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญ” ได้สะท้อนความรู้สึกและความสานึกถึง
รากเหง้าและจุดกาเนิดของชาวมอญเมืองไทยหรือคนไทยเชื้อสายมอญ ซึ่งก็ไม่ต่างจากผู้คน เชื้อชาติอื่น ภาษาอื่นที่พึงจะภูมิใจ
และพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาวัฒนธรรมอันเป็นที่ไปที่มาของตนเอง
นอกจากนี้การวิจัยยังพบว่า นอกเหนือกิจกรรมการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญแล้วสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสาย
รามัญจังหวัดปทุมธานียัง มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคม เป็น Collective Action
ซึ่งแสดงถึงพลังชุมชน ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดปทุมธานี จาแนกได้ดังนี้ 1. งานศพพระเถระใน
ชุมชนมอญ โดยพบว่าสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี มีการดาเนินเกี่ยวกับการช่วยเหลือในงานศพพระเถระ
ในชุมชนมอญเสมอ ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพ การร่วมเป็นเจ้าภาพ การนารามอญไปแสดงถวายหน้าศพ และการทาพิธีราสาม
ถาดในงาน ซึ่งถือเป็นการแสดงความเคารพรักต่อพระเถระที่คนในชุมชนนับถือ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงทานในงานศพพระ
มอญ เพื่อบริการด้านอาหารแก่คนที่มาร่วมงาน และสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้วัดที่มีการจัดงาน โดยสมาชิกในกลุ่มต่างพร้อม
กันและให้ความร่วมมือกัน 2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การวิจัยพบว่า สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีมีการ
รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย ได้แก่ การเป็นตัวแทนของชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดปทุมธานีรับบริจาคทรัพย์และ
สิ่งของช่วยเหลือชาวมอญเมืองมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่าและตามแนวชายแดนของประเทศไทย โดยผ่านสมาพันธ์เพื่อ
ช่วยเหลือชาวมอญผู้ประสบภัยตามแนวชายแดน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่น ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ การบริจาคทรัพย์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม ปี 2554 เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนพลังชุมชนที่เกิดจากสังคมที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นบึกแผ่น
(Solidarity) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความเหมือนกัน (Similitude) คือ ทุกคนมีความรู้สึก ค่านิยม และความเชื่อ
เหมือน ๆ กัน รู้สึกเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือกัน
งานวิจัยครั้งนี้ทาให้ผู้วิจัยพบว่า ความสานึกทางชาติพันธุ์ ความร่วมมือ กระบวนการก่อตั้งกลุ่ม ตลอดจนกิจกรรม
การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี เป็นองค์ประกอบสาคัญ ทีท่ าให้เกิดพลัง
ความร่วมมื อร่วมใจ เกิด เครือข่ายการท างานร่วมกั นและความช่ วยเหลื อซึ่งกัน และกั นของคนในกลุ่ ม ซึ่งเป็น พลังชุมชน
(Empowerment) ที่เห็นได้ชัดเมื่อกลุ่มคนที่หลากหลายมาทากิจกรรมร่วมกัน และสร้างปฏิสัมพันธ์กัน ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีความ
สนิทสนมกลมเกลียว จนสามารถพึ่งตนเองได้แบบพึ่งพิงอิงกันของคนในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน
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แม้ว่าจังหวัดปทุมธานีจะเป็นจังหวัดที่มีการสารวจพบว่ามีชาวมอญอาศัยมากที่สุดในประเทศไทย แต่ปัจจุบันก็ไม่
สามารถจาแนกได้ว่ามีกี่คน การรวมกลุ่มของคนไทยเชื้อสายมอญโดยใช้หลักในการรวมกลุ่มด้วยความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
การนับว่ามีต้นกาเนิดมาจากรากเหง้าเดียวกัน และการยึดโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีร่วมกันนั้นนับได้ว่าเป็นลักษณะ
ของความเป็นชุมชนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งความเป็นชุมชนในลักษณะนี้ไม่ได้อ้างอิงจากเขตแดนที่เป็นลักษณะทางกายภาพ หากแต่
อ้างอิ งจากความสัม พั น ธ์เชิงอุ ด มการณ์ และความรู้สึ ก ด้ านอัต ลั ก ษณ์ (Sense of Identity) ของคนในชุ ม ชนหนึ่ ง ๆ เป็ น
ความรู้สึกร่วมที่มีต่อกลุ่มที่ตนเองสังกัด เป็นเรื่องของจิตสานึ กและอุดมการณ์ที่อาศัยรากฐานจากความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกัน ซึ่งการรวมตัวกันนี้ก็เพื่อต้องการแสดงตัวตนหรือแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรม ไม่ใช่การเมือง ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับ
รัฐชาติ
หากแต่ การรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์ของสมาพั นธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ จังหวัดปทุมธานีนั้ นมีนัยสาคัญ อยู่ที่ความ
กตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ จากการสัมภาษณ์ สมาชิกสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนสมาชิกจาก
สมาคมไทยรามัญและชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพล้วนให้ข้อมูลไปในทางเดียวกันว่า ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษมอญที่ต่อสู้อาบ
เลือดต่างน้าในอดีตเป็นแรงขับสาคัญที่ทาให้มอญเมืองไทยในวันนี้ต้องสืบสานต่อ แม้ความหวังเรื่องจากกลับคืนมาตุภูมิจะไม่
เหลือแล้ว ในความคิดลูกหลานมอญปัจจุบัน แต่การพยายามรักษาและทาให้คงอยู่ต่อไปของวัฒนธรรมภูมิปัญญามอญที่บรรพ
บุรุษทิ้งไว้ เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องทาต่อไปจนวันตาย ให้คนทั่วไปได้รู้ ว่าความเป็นมอญแม้จะไม่มีประเทศเป็นของตนเองแต่ก็ไม่มี
วันตาย เพราะมอญจะยังอยู่ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมของลูกหลาน
อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่า การเกิดขึ้นของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีได้ช่วยเสริมสร้างพลัง
แก่ชุมชนชาวมอญปทุมธานีอย่างเห็นได้ชัด ทาให้เกิดพลังความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเอื้ออารีย์เกื้อกูลกันในชุมชน มีความ
ร่วมมือและพึ่งตนเองได้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีและคนในชุมชนมีส่วนร่วม
ตลอดจนแพร่กระจายความร่วมมือไปยังกลุ่มทางชาติพันธุ์มอญในระดับต่าง ๆ ซึ่งความสามารถอันเป็นบ่อเกิดของพลังชุมชนนี้
มีเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การรวมกลุ่มธารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญ
กลุ่มชาติพันธุ์มอญในจังหวัดปทุมธานีนั้นเป็นคนไทยโดยกฎหมายของประเทศไทย และมีความสามารถในการสื่อสาร
ได้สองภาษาคือ ภาษาไทยและภาษามอญ ดังนั้นชาวมอญในจังหวัดปทุมธานีจึงมีอัตลักษณ์ที่เคลื่อนไหวระหว่างความเป็นไทย
กับความเป็นมอญผสมผสานกัน ในชีวิตประจาวันของชาวมอญจังหวัดปทุมธานีเมื่ออยู่ร่วมกับชาวไทย ชาวมอญก็ทาอะไร
เหมือนกับชาวไทย เพราะฉะนั้นจึงอาจไม่เห็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญที่ชัดเจน แต่ชาวมอญจะแสดงอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์มอญเป็นลักษณะสัญลักษณ์ ในบางมิติ เพื่อบ่งบอกที่มาหรือรากเง้าของตนแก่สมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตนสังกัดและ
สมาชิกในกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย เช่น ในกิจกรรมการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม งานวัฒนธรรมมอญ
งานวันชาติมอญ งานสักการะศาลหลักเมืองและศาลประจาหมู่บ้าน ทั้งนี้รวมถึงการส่งเสริมการแต่งกายตามวัฒนธรรมมอญ
และการพูดภาษาในที่สาธารณะด้วย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมองว่าการก่อตั้งสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี
เกิดขึ้นจากความรู้สึกร่วม ความเป็นพวกเดียวกันของกลุ่มชาติพันธุ์ มอญ ซึ่งเป็นพลังที่สาคัญในการขับเคลื่อนการธารงอัต
ลักษณ์ของชาวมอญจังหวัดปทุมธานี เป็นพลังที่ชัดเจนในการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อตอบสนองและปรับตัวกับ
สถานการณ์ที่ชุมชนกาลังที่เผชิญอยู่ ตลอดจนก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันอย่างเป็นเครือข่ายทั้งในระดับชุมชน จั งหวัดและ
ประเทศ
2. ความเป็นชุมชนทางชาติพันธุ์มอญ
การรวมกลุ่มของคนไทยเชื้อสายมอญโดยใช้หลักในการรวมกลุ่มด้วยความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ การนับว่ามีต้น
กาเนิดมาจากรากเหง้าเดียวกัน และการยึดโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีร่วมกันนั้นนับได้ว่าเป็นลักษณะของความเป็น
ชุมชนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งความเป็นชุมชนในลักษณะนี้ไม่ได้อ้างอิงจากเขตแดนที่เป็นลักษณะทางกายภาพ หากแต่อ้างอิงจาก
ความสัมพันธ์เชิงอุดมการณ์และความรู้สึกด้านอัตลักษณ์ (Sense of Identity) ของคนในชุมชนหนึ่ง ๆ เป็นความรู้สึกร่วมที่มี
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ต่อกลุ่มที่ตนเองสังกัด เป็นเรื่องของจิตสานึกและอุดมการณ์ที่อาศัยรากฐานจากความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ซึ่งการรวมตัว
กันนี้ก็เพื่อต้องการแสดงตัวตนหรือแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรม ไม่ใช่การเมือง ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับรัฐชาติ นอกจากนี้
กิจกรรมการธารงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมยังทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เกิดการรวมกลุ่มญาติพี่น้อง เพื่อนพ้อง และ
เครือข่ายคนทางานด้านวัฒนธรรมมอญ แม้จะอยู่ที่ต่างห่างไกลกันแต่ก็สามารถกลับมาร่วมงานกันได้ ยิ่งบ่อยครั้งนานวันเข้ าก็
เกิดความเป็นกันเอง ความสนิทสนมกลมเกลียว มีความไว้วางใจ ให้ความช่วยเหลือไว้วางใจกันในหมู่คณะดังคาสัมภาษณ์ของ
นายเกรียงไกร น้อยคาลือ ความว่า “เวลาสมาพันธ์ฯ มีงานสมาชิกก็จะมีการแจ้งแก่สมาชิก ทั้งงานวัฒนธรรมของสมาพันธ์ฯ
เอง งานบุญต่าง ๆ งานศพพระ งานโรงทาน จะมีการแจ้งถึงสมาชิกทางโทรศัพท์บ้าง เฟสบุ๊คบ้าง ใครว่างก็จะมาช่วยกัน ถ้า
เป็นงานบุญเกี่ยวกับพระ หรือการประชุมใหญ่ ชาวบ้านจะทากับข้าวมาช่วยเลย บ้าน (ชุมชน) ละหม้อแขก แทบไม่ต้องใช้เงิน
ไม่เพียงแต่สมาชิกในสมาพันธ์เท่านั้น เวลาสมาพันธ์ฯ มีงาน คนจากสมาคมไทยรามัญก็มา ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพก็มา
มอญกลุ่มอื่น ๆ ก็มาช่วยงาน เหมือนมาเอาแรงกัน พอบ้านเขามีงานเราก็ไปช่วย” ดังนั้นสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจึงมี
ลักษณะเหมือนเวทีของการปฏิสัมพันธ์ที่มีความเป็นมอญเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีกิจกรรมธารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมมอญ
เป็นสนามของการมีส่วนร่วมที่คนที่เข้าร่วมต่างมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงทัศนะ แสดงความสามารถ ความรู้และ
ภูมิปัญญาที่ตนมีผ่านสาธิตและเผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับคนนอกท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน
3. วัฒนธรรมชุมชน
คติความเชื่อดั่งเดิมและคติธรรมทางศาสนาที่มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมอญคือวัฒนธรรม
ชุมชนที่ เป็นสายใยยึดเหนี่ยวความสัมพัน ธ์ขั้นพื้นฐานของครอบครัว มิตรสหาย และชุมชน การนั บถือผีและความเชื่อว่า
วิญญาณหรือผีบรรพบุรุษจะวนเวียนปกปักษ์รักษาลูกหลานอยู่ตลอดเวลา เมื่อลูกหลานทาดีก็สนับสนุนให้ มีความสุขความ
เจริญก้าวหน้า แต่ถ้าลูกหลานทาชั่วไม่เคารพผีบรรพบุรุษก็จะทาให้เจ็บป่วย ทาให้ไม่เจริญเป็นการลงโทษ ทาให้คนในชุมชน
มอญปทุมธานีมีจิตวิญญาณเดียวกัน ใช้เป็นกรอบอ้างอิงร่วมกัน เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคี อันเป็นพลังอานาจที่แท้จริงของ
ชุมชนที่ผู้คนยอมรับและยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมด้วยความสมัครใจ
4. ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษมอญ
การรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์ของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีนั้นมีนัยสาคัญอยู่ที่ความกตัญญูรู้คุณ
ต่อบรรพบุรุษ ดังคาสัมภาษณ์ของนายประพัฒน์ กองศรี ความว่า “การรวมกลุ่มของเราเกิดการความสานึก และความกลัวว่า
วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างสมมาจะเสื่อมหาย การทางานแม้ว่าต้องเหนื่อยต้องเสียเงินมากก็ต้องทาต่อ เพราะถ้ามอญไม่ทา
แล้วใครจะทา อย่างน้อยก็ถือว่าได้บุญ และได้ตอบแทนบรรพบุรุษมอญ” นอกจากนี้ข้อมูลจากสมาชิกสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อ
สายมอญจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนสมาชิกจากสมาคมไทยรามัญและชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพก็ล้วนให้ข้อมูลไปในทาง
เดียวกันว่า ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษมอญที่ต่อสู้อาบเลือดต่างน้าในอดีตเป็นแรงขับสาคัญที่ทาให้มอญเมืองไทยในวันนี้ต้อง
สืบสานต่อ แม้ความหวังเรื่องจากกลับคืนมาตุภูมิจะไม่เหลือแล้วในความคิดลูกหลานมอญปัจจุบัน แต่การพยายามรักษาและ
ทาให้คงอยู่ต่อไปของวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องทาต่อไปจนวันตาย ให้คนทั่วไปได้รู้ว่าความเป็นมอญแม้
จะไม่มีประเทศเป็นของตนเองแต่ก็ไม่มีวั นตาย เพราะมอญจะยังอยู่ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมของลูกหลาน ดังนั้นเมื่อมีงาน
วัฒนธรรมมอญ ตลอดจนงานบุญต่าง ๆ ที่ทางสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้น ชาวมอญแม้จะอยู่ต่างถิ่น
ก็จะมาช่วยกันเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ นอกจากนี้บริบทของชุมชนที่พบว่าชาวมอญปทุมธานีมีความเชื่อเรื่องผี ตลอดจนการ
มีประเพณีเกี่ยวกับผีประจาหมู่บ้าน หรือพิธีไหว้ปะจุ๊ก็ได้สะท้อนค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมอันเป็นแนวทางปฏิบัติและ
กฎกติกาของสังคมมอญที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ความเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนเองยังคงปกปักษ์ดูแลคนในชุมชนมิให้เป็น
อันตราย และลงโทษผู้ที่ทาผิดคิดชั่ว นับเป็นฮีตเป็นบรรทัดฐานทางสังคม เป็นกฎหมายระดับชาวบ้านที่มิให้ลูกหลานละเมิด
จะทาอะไร ต้องบอกผีเสมอ ทั้งการบวชการแต่งงาน ถึงแม้จะย้ายถิ่นไปแล้วก็ยังต้องเคารพผี หากไม่ทาตามจะถูกลงโทษ เมื่อ
ถึงงานประจาปีหรือพิธีไหว้ปะจุ๊เดือนหกก็ต้องกลับมาร่วมงาน มาร้องราทาเพลงด้วยกัน มารับพรจากปะจุ๊ที่สื่อสารผ่านคนทรง
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ประจาหมู่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกินข้าวด้วยกัน ซึ่งโอกาสนี้เองที่ทาให้เครือญาติ และคนในชุมชนมีความแน่นแฟ้น
กัน
5. การนิยามตัวตน
ปัจจัยเรื่องการนิยายตนเองเป็นปัจจัยที่แสดงถึงการกาหนดตัวเองของปัจเจกชน ผลการวิจัยที่พบว่าสมาชิกสมาพันธ์
ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีจะเรียกตนเองว่า “คนมอญ” และ “มอญเมืองไทย” ตลอดจนนิยามว่า “มอญเมือง
มอญไม่ใช่มอญเมืองพม่า” ซึ่งผู้วิจัยมองว่าสิ่งเหล่านี้เองที่สะท้อนความเป็นมอญในตัวชาวมอญที่ทางานด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
มอญ ความตระหนักและความภาคภูมิใจในตัวตนมอญนี่เองที่ทาให้เกิดการรวมกลุ่ม เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่
คณะ สายใยความผูกผันและความภาคภูมิในตัวตนมอญนี่เอง ที่ทาให้เกิดความช่วยเหลือและเอื้ออารีย์ต่อกัน
6. แกนนาและผู้ประสานความเชื่อมโยง
จากการวิจัยพบว่าผู้นาของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี คือ นายประพัฒน์ กองศรี หรือ“พี่มหา”
อายุ 38 เป็ น ชาวมอญต าบลบางขั น หมาก อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ลพบุ รี ส าเร็จ การศึ ก ษาสู งสุ ด ศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต จาก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การศึกษาด้านพระพุทธศาสนจบนักธรรมเอก เปรียญธรรม 6 ประโยค ปัจจุบันปฏิบัติงาน
ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตาแหน่งครูสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์ วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นปทุมธานี เป็นกรรมการสมาคมไทยรามัญ และเป็นประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสาย
รามัญจังหวัดปทุมธานีระยะเวลา 5 ปีทีผ่านมา จากการคัดเลือกของสมาชิกในสมาพันธ์ฯ ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยเชื้อสายมอญ และเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมของชาวมอญ (โต้ง/คนทรง) มีความสามารถในงานด้าน
พระพุทธศาสนา อ่านเขียนภาษาบาลีได้ พูด /อ่าน/เขียนภาษาภาษามอญ และเทศน์ภาษารามัญ โดยเฉพาะเทศน์มหาชาติ
ตามโวหารภาษารามัญ ได้ สิ่งเหล่านี้เองที่นามาซึ่งการยอมรับและให้การเคารพนับถือของคนในชุมชน สามารถชักจูงและ
ก่อให้เกิดความศรัทธาและความร่วมมือต่าง ๆ ในกลุ่มและชุมชนได้
7. การมีเครือข่ายชุมชนชาติพันธุ์มอญ
การทางานที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่องค์กรมอญระดับประเทศ คือ สมาคมไทยรามัญ และชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ
ตลอดจนกลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งมอญเมืองไทยและมอญแรงงาน ตลอดจนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับชาวมอญที่
อาศัยอยู่ในรัฐมอญ ประเทศพม่า และองค์กรมอญระดับท้องถิ่น ถึงแม้แต่ละองค์กรจะมีจุดเน้นและกลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกัน
ออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของการรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์มอญก็คือความต้องการที่จะการดาเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
แก่กลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้นเราจึงพบเห็นการประสานความร่วมมือกันของกลุ่มชาติพันธุ์ระดับต่าง ๆ และชุมชนมอญทั้งด้านความรู้
กาลังทรัพย์และกาลังคน แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแต่ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยังคงแน่นแฟ้น สนิทสนมเสมือนเครือญาติ
สรุปผลการวิจัย
ชาวมอญเมื องไทยหรือชาวไทยเชื้อ สายมอญมี อัตลั กษณ์ ท างวัฒ นธรรมที่ โดดเด่น แต่ด้วยอยู่ในสังคมที่ มี ความ
หลากหลาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ทาให้วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกกลืนกลายนโยบายของรัฐชาติที่
ต้องการความเป็นไทยแบบหนึ่งเดียวในอดีต ทาให้วัฒนธรรมมอญเริ่มสูญหาย ชาวมอญไม่พูดภาษามอญ ไม่อ่านหนังสือมอญ
ไม่กินอาหรมอญ ไม่รู้จักวัฒนธรรมประเพณีของมอญ กลุ่มชาวมอญที่มีใจรักและหวงแหนวัฒนธรรมของบรรพบุรุษจึงรวมกลุ่ม
กันขึ้น แสวงหาพื้นที่ยืนในสังคมที่มีความหลากหลาย ประกาศตัวตนผ่านกิจกรรมการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งที่มีอยู่
แล้วจะรื้อฟื้นขึ้นใหม่ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับกลุ่มทางชาติพันธุ์มอญกลุ่มอื่น ๆ ทางานด้านวัฒนธรรม และช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรมแก่ชาวมอญเมืองมอญ (ประเทศพม่า) และชาวมอญแรงงาน สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี
เป็นการรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์มอญระดับท้องถิ่น ทีมีการก่อตั้งกลุ่ม และกิจกรรมการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเกิดขึ้น
จากความพร้อมใจกันของคน ในกลุ่ม (Harmony) ซึ่งเป็นคนที่นิยามว่าตนเองเป็นคนมอญ เป็นลูกหลานคนมอญ ความสานึก
ทางชาติพันธุ์นี้ทาให้เกิดพลังความร่วมมือร่วมใจ เครือข่ายการทางานร่วมกัน และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในกลุ่ม
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เป็นพลังชุมชนที่เห็นได้ชัดเมื่อกลุ่มคนที่หลากหลายมาร่วมกันทากิ จกรรม และสร้างปฏิสัมพันธ์กัน จนสามารถพึ่งตนเองได้
แบบพึ่งพิงอิงกันของคนในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอน้อมระลึกถึงบุคคลผู้เป็นที่รักและเคารพอย่างสูงที่ล้วนมีคุณูปการสาคัญ อันเอื้ออานวยให้การวิจัยนี้สาเร็จ
ลุล่วงได้ อาจารย์ประพัฒน์ กองศรี ประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ผู้เมตตาคอยแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกลุ่มแก่ผู้ วิจัย
ตลอดจนคอยไต่ถามความคืบหน้าและให้กาลังใจ คุณไพรัตน์ จันทร์ แบบ คุณเกรียงไกร น้อยคาลือ และสมาชิกสมาพันธ์ชาว
ไทยเชื้อสายรามัญ จังหวัดปทุมธานีทุกท่านที่เมตตาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ตลอดจนบรรพบุรุษชาวมอญ
ทั้งหลายผู้เป็นแรงบันดาลใจสาคัญในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยระลึกถึงความกรุณาเหล่านี้ และขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งสาหรับ
การสนับสนุน ความเมตตา ความเอื้อเฟื้อ กาลังใจ ที่ทุกท่านมีให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณค่าใด ๆ ที่ได้จากการศึกษาครั้ง
นี้ขอยกย่องเป็นคุณความดีแก่บุคคลดังกล่าว
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเรื่องสั้นรางวันพานแว่นฟ้า จานวน
24 เรื่อง ดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และอธิบายผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ ผลวิจัยพบว่าเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2555 – 2556 ปรากฏลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนจานวน 8 ด้าน โดยพบลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการใช้ความรุนแรงมากที่สุด รองลงมาคือการ
สนทนาทางการเมือง การหาเสียง การเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง การเลือกตั้ง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง การ
ติด ต่อ หน่ ว ยงานราชการ และลั กษณะการมีส่ วนร่ วมทางการเมื องด้า นที่พ บน้ อ ยที่ สุด คื อ การเดิน ขบวนประท้ วง จาก
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านตัวละครในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าซึ่งสะท้อนสังคมในช่วงปี
2555-2556 ว่าประชาชนมักใช้ความรุนแรงเพื่อเรียกร้องหรือแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
คาสาคัญ : เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
Abstract
This research aims to study a political participation of people in Phan Wan Fa Award - Winning
short stories. This research use research Qualitative research methodology and describe on analysis
describtive. It shows to Phan Wan Fa Award - Winning short stories B.E.2555-2556. It found a participation
of people in 8 sides. 1. A violent side. 2. A conversation on Political, campaign, political mass, election, a
participation of political party and a connection of affair. 3. A protester. The result of this research is
shows to participations of people in a character of Phan Wan Fa Award short stories. It is reflection in
B.E.2555-2556 to the people is like to violent for appealing or a political participation.
Keywords : Panwaenpha award - winning short stories political participation of people
บทนา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าได้จัดการประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น
การเมือง ขึ้นครั้งแรกในปี 2545 ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาครบ 70 ปี โดยเห็นความสาคัญของวรรณกรรมการเมือง ว่ามีบทบาทสาคัญ
ต่อการพัฒนาการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมือง
โดยใช้ศิลปะในการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อนภาพการเมืองและสังคม หรือจินตนาการถึงการเมืองที่ต้องการ ในรูปแบบ
ของเรื่องสั้น ทั้งนี้ ในปี 2546 ได้เพิ่มรูปแบบวรรณกรรมประเภทบทกวีเข้าประกวดด้วย เพราะบทกวีการเมือง มีบทบาทสาคัญ
ควบคู่กับเรื่องสั้นการเมืองมาแต่ในอดีต “รางวัลพานแว่นฟ้า” เป็นรางวัลที่จัดขึ้น เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวด
วรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีการเมือง โดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมือง อีกทั้งเพื่อสืบสาน สร้างสรรค์วรรณกรรม
การเมือง ให้มีส่วนปลุกจิตสานึกประชาธิปไตย (รางวัลพานแว่นฟ้า: ออนไลน์)
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ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 19 ฉบับ ทุกฉบับมีหลักการประการหนึ่งคือ ประชาชนเป็นเจ้าของอานาจสูงสุดที่
เรียกว่า อานาจอธิปไตย ที่เห็นได้ชัดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งการถือระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวิถีในการปกครองประเทศการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม (ราชกิจจานุเษกษา: ออนไลน์)
รัฐสภาและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้เห็นความสาคัญของวรรณกรรมการเมืองว่ามีความสาคัญต่อการ
พัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตย จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนให้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมืองโดยใช้ศิลปะในการเขี ยน
ถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อนภาพการเมือง หรือจินตนาการถึงการเมืองที่ต้องการในรูปแบบของเรื่องสั้นและบทกวี ดังที่ ไมตรี
ลิมปิชาติ ได้กล่าวว่า วรรณกรรมเป็นสิง่ หนึ่งที่สะท้อนความคิดจิตสานึกของผู้เขียนและคนในสังคม วรรณกรรมทางการเมืองยัง
เป็นสิ่งที่ช่วยปลูกฝังจิตสานึ กประชาธิปไตยให้กับคนในสังคม การใช้วรรณกรรมเป็นสื่อในการแสดงออกซึ่งมีทั้งเพื่อจรรโลง
สังคมและเพื่อเสียดสีการเมืองซึ่งไม่พูดถึงการเมืองโดยตรง (เรื่องสั้นและบทกวีการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า2549: ออนไลน์)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า หมายถึงการกระทาใด ๆ ก็ตามที่เกิดโดยความเต็มใจไม่ว่าจะประสบผลสาเร็จหรือไม่
และไม่ว่าจะมีการจัดการอย่างไรเป็นระเบียบหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกัน จะใช้วิธีที่ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย เพื่อผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐหรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการ
เลือกผู้นาทางการเมืองของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความสาคัญต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตย คือ ทาให้ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้มีโอกาสทราบความต้องการของกันและกันอย่างแท้จริงทาให้การ
ดาเนินนโยบายของรัฐตอบสนองต่อผู้เป็นเจ้าของประเทศในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดังที่ อัศวิน รักสวัสดิ์(2551) ได้
อ้างถึงคากล่าวของดารินทร์ แก้วมูล ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเป้าหมายสาคัญ ของการพัฒนาระบบการเมืองให้เป็น
ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นดัชนีชี้วัดตัวสาคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย สังคมใดจะ
มีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงหรือต่า พิจารณาได้จากระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน สังคมที่ประชาชนมี
ระดับการมี ส่วนร่วมทางการเมืองสูง ย่อมมีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูง ในทางตรงกันข้าม ถ้าสั งคมใดมี ระดับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองต่าแสดงว่า สังคมนั้น มีระดับความเป็นประชาธิปไตยต่า (การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี: ออนไลน์.)
ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่าเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าซึ่งเป็นวรรณกรรมทางการเมืองในปัจจุบันจะสะท้อนถึงการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของคนในสังคมออกมาในลักษณะใด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนที่ปรากฏผ่านตัวละครในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าปี พ.ศ.2555 - 2556
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า
ขอบเขตของการวิจัย
1. งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของตัวละครที่แสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
2. งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ปี พ.ศ.2555-2556 จานวน 24 เรื่อง
3. ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในงานวิจัยฉบับนี้ประกอบด้วยคุณลักษณะ ดังนี้ (กรอบ
แนวคิดสังเคราะห์มาจาก)
1) การหาเสียง
การหาเสียง คือ การชักชวนประชาชนไปลงทะเบียน เพื่อสิทธิในการลงคะแนนการเข้าร่วมสนับสนุนพรรค
การเมือง และยังเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายของพรรคเพื่อโน้มน้าวประชาชน เป็นทางเลือกในการตัดสินใจของ
ประชาชนได้
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2) การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง คือ การดาเนินการในส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขที่สาคัญ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แสดงถึงความนิยมสนับสนุนของประชาชนเป็นการกระทาตามสานึกในหน้าที่พลเมืองที่ดี
3) การสนทนาทางการเมือง
การสนทนาทางการเมือง คือ การปราศรัยเรื่องการเมืองเพื่อสร้างความศรัทธาแก่ประชาชนแม้กระทั่ง
ประชาชนทั่วไป เป็นการจับกลุ่มตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมือง เช่น วิธีการใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง การพูดคุยถึงเรื่องสิทธิผลประโยชน์ของบุคคลที่พึงจะได้รับทางการเมือง เป็นต้น
4) การติดต่อหน่วยงานราชการ
การติดต่อหน่วยงานราชการ คือ การติดต่อรัฐบาลหรือหน่วยงาน ของรัฐบาลบุคคล ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ
บุคคล เช่น การติดต่อขอรับสวัสดิการ หรือ การร้องเรียนในการแก้ไขปรับปรุงจากรัฐบาล หรือ หน่วยงานนั้น ๆ
5) การเดินขบวนประท้วง
การเดินขบวนประท้วง คือ การแสดงออกทางการเมืองด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการเดินขบวน
ตามท้องถนนสร้างความวุ่นวายโดยใช้ความรุนแรง เพื่อบังคับให้รัฐบาลแก้ไขในสิ่งที่กลุ่มผู้ประท้วงต้องการซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ทางการเมืองให้ถูกต้อง
6) การใช้ความรุนแรง
การใช้ความรุนแรง คือ การกระทาที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจ การกาหนดนโยบายของ
รัฐบาล โดยการทาร้ายร่างกาย การทาลายทรัพย์สิน ที่มีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงผู้นาทางการเมือง
7) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในพรรคการเมืองที่เกิดจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ เพื่อสิทธิในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
8) การเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง
การเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง คือ การติดต่อข่าวสารสารทางการเมืองและคอยส่งข่าวสารทางการเมืองแก่
เพื่อนในชุมชนให้คอยได้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ
การเมือง แต่จะไม่แสดงออกด้วยการประท้วง
วิธีดาเนินการวิจัย
1 ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องสั้นที่มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรางวัลพานแว่นฟ้า
2 ขั้นเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลและคัดเลือกเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าที่จะใช้ในงานวิจัยโดยคัดเลือกเป็นปี พ.ศ.2555 – 2556
จานวน 24 เรื่อง เนื่องจากเป็นเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันและมีความทันสมัยอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษามากที่สุด
3 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า จานวน 24 เรื่อง ตามกรอบการวิจัย
4 ขั้นสรุปและอภิปรายผล
4.4.1 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาสรุป การมีส่วนร่วมทางการเมืองของตัวละครในเรื่องสั้น จานวน
24 เรื่อง
4.4.2 นาข้อสรุปที่ได้มาอภิปรายผลการวิจัย

676

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2555 - 2556: การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเรื่องสั้นรางวันพานแว่นฟ้ า ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสั้น
จานวน 24 เรื่อง
ผลวิจัยพบว่าปรากฏการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งหมดจานวน 168 ครั้ง โดยพบการใช้ความรุนแรง
มากที่สุด จานวน 40 ครั้ง รองลงมาคือการสนทนาทางการเมือง จานวน 37 ครั้ง พบการหาเสียง จานวน 23 ครั้ง พบการเป็น
ผู้สื่อข่าวทางการเมือง จานวน 22 ครั้ง พบการเลือกตั้งและพบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 19 จานวน พบการ
ติดต่อหน่วยงานราชการ จานวน 3 ครั้ง และพบน้อยที่สุดคือการเดินขบวนประท้วง จานวน 2 ครั้ง ดังตัวอย่าง ดังนี้
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการใช้ความรุนแรง
บักต้อมและพักพวกที่ได้รับหน้าที่ดาเนินการจัดการทุกสิ่งตามที่ได้วางแผนไว้ในการประชุมหารือกันไว้ คือ ต้อง
ทาลายทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเอื้อยสี ทั้งครอบครัว บ้าน และกิจการทั้งหมดของเอื้อยสี ซึ่งเป็นภาพแทนที่นาไปสู่การสร้างความ
รุนแรงเพื่อเรียกร้องหรือกาจัดอานาจของเอื้อยสีนี้ ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการใช้
ความรุนแรง มีข้อความดังปรากฏนี้
จะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดคือต้องเผาผลาญทุกอย่าง สิ่งของ กิจการ และแม้แต่ชีวิตของเอื้อยสีและครอบครัว
และคนที่รับผิดชอบก็คือบักต้อม แต่กระนั้นเขาก็ไม่ได้ลงมือเพียงคนเดียว ยังมีพักพวกอีกห้าคน และบักธงเป็นคนที่
หกที่ได้รับหน้าที่ในครั้งนี้
(ลูเธอร์-เทอรัว แอนนาแบปติสต์ส, 2556 หน้า 49)
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการสนทนาทางการเมือง
พ่อกาลังโต้แย้งความคิดของลูกชายที่กล่าวถึงการได้รับผลประโยชน์ในตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน ไม่ใช่มีแค่เงินเดือน
ของผู้ใหญ่บ้านจะได้รับเท่านั้น ยังมีอีกหลายช่องทางที่จะสามารถหาเงินได้จากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการสนทนาทางการเมือง มีข้อความปรากฏ ดังนี้
“คิดตื้ น ๆ แบบเอ็งมัน ไม่ เจริญ หรอก ตอนนี้เ งิน เดื อนอาจยั งไม่ม ากก็จ ริง แต่ใ นอนาคตน่ะ เงิ นเดือ น
ผู้ใหญ่บ้านมีโอกาสจะปรับเพิ่มขึ้นที่สาคัญเอ็งต้องไม่ลืมว่า ผู้ใหญ่บ้านมีช่องทางหาเงินได้มากกว่าเงินเดือนอีกเยอะ…
ผมเกือบจะเถียงค้านออกไปแล้วว่า พ่อหมายถึงการหาเงินเข้ากระเป๋าด้วยวิธีทุจริตกินนอกกินในใช่หรือไม่ แต่ผมยั้ง
ปากไว้ทัน”
(อุเทน พรมแดง, 2555 หน้า 48)
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการหาเสียง
พ่อของตุลย์จันทร์ได้เล่าให้ตุลย์จันทร์ฟังถึงเหตุการณ์ในวันที่เขาหาเสียงเลือกตั้ งเมื่อครั้งลงสมัครผู้แทนราษฎรใน
พื้นที่ แต่การหาเสียงของพ่อนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกับพรรคอื่นๆ มีเพียงอุปกรณ์หาเสียงที่พอจะทาให้ประชาชนได้ยิน
เสียงพูดเท่านั้น ซึ่งพรรคอื่นมีการจัดเวทีใหญ่โตมีการเลี้ยงดูแลหัวคะแนนอย่างดีเนื่องจากพ่อของเธอนั้นเคยลงสมัค รเป็น
ผู้แทนราษฎรในครั้งอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการหาเสียง มีข้อความปรากฏดังนี้
พ่อเล่าถึงผู้สมัครผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย ๓ คนได้ลงพื้นที่หาเสียงในตาบล คา
สิงห์ ศรีนอก ประสาร มฤคพิทักษ์ และคาพอง พิลาสมบัติ เพื่อนของพ่อ การจัดเวทีปราศรัยวันนั้นพ่อยังจาได้แม่น
แกนสายไฟของการไฟฟ้าเหมือนหลอดได้ขนาดใหญ่ ทาจากไม้ยกตั้งขึ้นตามวิธีเพื่อให้ผู้สมัครผู้แทนขึ้นไปพูด ในขณะ
ที่การหาเสียงของพรรคการเมืองอื่นตั้งเวทีใหญ่ใช้เครื่องขยายเสียงครบครัน เลี้ยงดูบรรดาหัวคะแนนอย่างสาราญ
แต่พรรคสังคมนิยมอยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งเรานั้นหลังเสร็จสิ้นการหาเสียง คณะผู้ลงสมัครผู้แทนก็แวะมากินข้าวที่บ้าน
พ่อ
(จันทร์เคียว, 2556 หน้า 111)
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง
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กระเต็นดีใจที่ได้เป็นนักข่าวคอย ส่งข่าวสารของบ้านเมืองให้ประชาชนได้รับรู้ และได้คอยติดตาม บนพื้นที่เสี่ยง
อันตรายยังสามจังหวัดใช้แดนภาคใต้ กระเต็นมีอุดมการณ์ที่เปี่ยมล้นที่จะมีการนาเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา มีความเป็น
ธรรมในกับประชาชนในสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการเป็น ผู้สื่อข่าวทางการเมือง
มีข้อความปรากฏ ดังนี้
ในฐานะนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวันยักษ์ใหญ่ บนพื้นที่เสี่ยงอันตรายอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ การที่นัก
สื่อสารมวลชนอย่างกระเต็น ปลาบปลื้มยิ่งนัก ด้วยอุดมการณ์เปี่ยมล้นที่จะนาเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้าง
ความถูกต้อง เป็นธรรมในสังคม
(สรวงอัปสร, 2555 หน้า 131)
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการเลือกตั้ง
ผลคะแนนที่ผู้ลงคะแนนได้ทาการกดโหวตให้แก่ผู้ลงสมัครในเกมนี้ ปรากฏในรอบแรกผู้สมัครทั้งสองได้รับคะแนน
เสียงเท่ากัน ซึ่งแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการเลือกตั้ง ปรากฏข้อความดังนี้
“ผลโพลครั้งที่หนึ่ง คะแนนของผู้ลงสมัครทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเสมอกันสองต่อสอง”
(วรณัฐ นามสมมติ, 2556 หน้า 90)
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการเดินขบวนประท้วง
หลังจากตัวละครเอกได้สูญเสียแม่ไป ในสองวันต่อมาเธอได้ไปเข้าร่วมการชุมนุมบนถนนราชดาเนิน ซึ่งเป็นเช่นเดิม
กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งในอดีต และมีการเรียกร้องสิ่งที่เคยมีการเรียกร้องมาหลายครั้งเช่นกัน เขาเข้าร่วมชุมนุมใน
ครั้งนี้เป็นเพียงความคิดถึงความประสงค์หรืออุดมการณ์ของคนรุ่นก่อนเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนด้านการเดินขบวนประท้วง มีข้อความปรากฏดังนี้
เหตุการณ์บนถนนราชดาเนินเต็มไปด้วยฝูงชนที่ออกมาเรียกร้องสิ่งที่เมื่อในอดีตได้ถูกเรียกร้องมาแล้วนับ
ไม่ถ้วน คุณไม่ได้กลับไปที่โรงพยาบาลอีก คุณตัดสินใจเข้าร่วมการชุมนุม ไม่ใช่ด้วยอุดมการณ์ ไม่ใช่การเรียกร้องสิ่ง
ใดหาแต่คุณคิดว่าหากพ่อและแม่คุณยังอยู่ก็คงจะเข้าร่วมเป็นแน่ คุณเป็นเพียงร่างทรงแห่งความต้องการของคนใน
รุ่นก่อน จึงพาบาดแผลในอดีตไปเพื่อให้ได้รับการบาบัด
(วิกรานต์ ปอแก้ว, 2556 หน้า 131)
ลักษณะการลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการติดต่อหน่วยงานราชการ
เขายืนมองสมุดบัญชีเก็บภาษีในมือของเจ้าหน้าที่ ภาษีคือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชนเพื่อนาไปบริหาร
ประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ซึ่งการเสียภาษีของประชาชนนั้น ประชาชนที่เสียภาษีต้องไปติดต่อเสียภาษีกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการติดต่อหน่วยงานราชการ มีข้อความปรากฏ ดังนี้
เหมือนเค้าจะเป็นใบ้เช่นเดียวกันกับคนงาน ได้แต่ยืนยิ้มแห่งแห้งมองดูสมุดบัญชีในมือเจ้าหน้าที่ อย่าง
หวาดหวัน่ รอยยิ้มเป็นมิตรจากนักเก็บภาษีเป็นกันเองยิ่ง
(มนตรี ศรียงค์, 2555 หน้า 40)
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
ลุงเส็งเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่หนุ่ม ๆ แสดงให้เห็นว่าลุงเส็งเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองและ
ได้ครอบครองตาแหน่งใหญ่บ้านมาเป็นเวลานานถึงสิบปี ทาให้ทุกคนในหมู่บ้านต่างจาภาพของลุงเส็งได้ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง มีข้อความปรากฏ ดังนี้
ไม่มีภาพจาของผู้ใหญ่บ้านคนไหนชัดเจนแจ่มกระจ่างในหัวผมเท่ากับลุงเส็งอีกแล้ว … เขาเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ของหมู่บ้านเรามาตั้งแต่หนุ่ม ๆ และครอบครองตาแหน่งนั้นยาวนานหลายสิบปี
(อุเทน พรมแดง, 2555 หน้า 44)
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สรุปผลการวิจัย
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8
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บังทึกของอรชุน
1
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3
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การเดินขบวนประท้วง

การสนทนาทาง
การเมือง
การติดต่อหน่วยงาน
ราชการ

ชื่อเรื่อง

การเลือกตั้ง

ปี

การหาเสียง

เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ประจาปี 2555 – 2556 ปรากฏลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า
ปี 2555-2556
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5
2
2
1
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12.00 100

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่าเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ปี พ.ศ. 2555 – 2556 ปรากฏลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน โดยปรากฏทั้งหมดจานวน 168 ครั้ง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิศานาจ โสภาพล (2555) ที่ทา
วิจัยเรื่อง “แนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ” โดยศึกษาแนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้น
พานแว่นฟ้า โดยวิธีการอ่านละเอียดและวิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นพานแว่นฟ้า ประเภทเรื่องสั้น ครั้งที่
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1 พ.ศ. 2545 – ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2554 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีจานวน 9 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่ามี แนวคิดทางการเมืองที่
ปรากฏอยู่ 5 ประเด็น คือ 1) แนวคิดการสานึกทางการเมืองของประชาชน 2) แนวคิดพฤติกรรมเชิงการเมืองของนักการเมือง
3) แนวคิดทางเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย4) แนวคิดความขัดแย้งทางการเมืองได้จาแนก
ความขัดแย้งทางพฤติกรรมการเมืองจาแนกออกเป็น 2 เรื่อง คือ ความขัดแย้งทางความคิดและความขัดแย้งของนักการเมือง
ระดับท้องถิ่น 5) แนวคิดเรื่องความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภายใต้ซึ่งผูแ้ ต่งได้สะท้อนแนวคิดเหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึน้
วรรณกรรมการเมืองมีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของสังคมอย่างใกล้ ชิด และเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นสภาพ
ความเป็นอยู่และความเป็นไปของสังคมการเมือง และชญาน์ทัต เอี้ยวฉาย (2556) ที่ทาวิจัยเรื่อง “แนวคิดประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2545 – 2551” โดยศึกษาความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เรื่องสั้นเหล่านี้มีการสอดแทรกแนวคิดทางการ
เมืองตามมุมมองของนักเขียน บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาว่าเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้ามีแนวคิดใดเป็นแนวคิดหลักของเรื่อง
แนวคิดที่ปรากฏส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผลการวิจัยพบว่ามีแนวคิดทั้งหมด 6 แนวคิด จาก
จานวนเรื่องทั้งหมด 79 เรื่อง คือ แนวคิดวิพากษ์พฤติกรรมฉ้อฉลของนักการเมือง แนวคิดวิพากษ์นโยบายทางการเมืองของรัฐ
แนวคิดวิพากษ์ปัญหาอันเนื่องมาจากการเมือง แนวคิดการสนับสนุนประชาธิปไตยสู่การเมืองในอุดมคติ แนวคิดความรักชาติ
ศาสนา และมาตุภูมิและแนวคิดนักการเมืองในอุดมคติ จากแนวคิดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านักเขียนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญแก่
ความหมายของประชาธิปไตยไปที่ตวั นักการเมืองเป็นสาคัญ โดยส่วนมากผู้เขียนมักหยิบยกประเด็นการฉ้อโกงของนักการเมือง
มาเป็นแก่นหลักในการดาเนินเนื้อเรื่อง แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนยังคงมองว่า นักการเมืองเป็นตัวการที่ทาให้การเมืองและระบอบ
ประชาธิปไตยไม่พัฒนา และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทรรศนะของนักเขียนนั้นมักมุ่งประเด็นไปที่การเลือกตั้ง เนื่องจาก
การเลือกตั้งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่ อนระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ดีเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าก็มีบทบาทและ
หน้าที่ในการกระตุ้นเตือนจิตสานึกประชาธิปไตยและสนับสนุนการ มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการใช้ความรุนแรง ปรากฏจานวนครั้งมากที่ สุด โดยปรากฏ
ให้เห็นมากถึง 40 ครั้ง จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนมักใช้ความรุนแรงเพื่อเรียกร้องหรือแสดงการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางความคิดหรือการกระทาของนักการเมืองและประชาชน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
นิศานาจ โสภาพล (2555) ที่ทาวิจัยเรื่อง “แนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ” โดยศึกษาแนวคิด
ทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นพานแว่นฟ้า พบว่ามีแนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏอยู่ 5 ประเด็น โดยมี 2 ประเด็นที่กล่าวถึง
แนวคิดความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งจาแนกความขัดแย้งทางพฤติกรรมการเมืองจาแนกออกเป็น 2 เรื่อง คือ ความขัดแย้งทาง
ความคิดและความขัดแย้งของนักการเมืองระดับท้องถิ่น และ แนวคิดเรื่องความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภายใต้ซึ่งผู้แต่ง
ได้สะท้อนแนวคิดเหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น วรรณกรรมการเมืองมีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของสังคมอย่างใกล้ชิด และ
เป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่และความเป็นไปของสังคมการเมือง
นอกจากนี้จากผลการวิจัยที่พบลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการสนทนาทางการเมือง ปรากฏให้เห็นรอง
จากด้านการใช้ความรุนแรงโดยปรากฏให้เห็นจานวน 37 ครั้ง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชญาน์ทัต เอี้ยวฉาย
(2555 หน้า 128) ที่พบว่าแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2545-2551 ผู้แต่งมุ่ง
ประเด็นไปที่การวิพากษ์นโยบายทางการเมืองด้วยการนาเสนอข้อบกพร่องในด้านการเมือง เพื่อชี้ให้เห็นปัญหาของการดาเนิน
นโยบายว่ามีผลกระทบต่อประชาชน และไม่ควรนานโยบายดังกล่าวมาใช้ การวิพากษ์นโยบายทางการเมืองเหล่านี้ผู้แต่งมัก
นาเสนอในหลักความเป็นจริง และอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้แต่งให้ความสนใจนาเสนอ คือ ปัญหาการชุมนุมประท้วง การเรียกร้อง
สิทธิ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลเสียต่อประชาชน นอกจากประเด็นที่แสดงปัญหาจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว ผู้แต่งได้
นาเสนอประเด็นการสนับสนุนการเมืองสู่การเมืองในอุดมคติ เพื่อชี้ให้เห็นภาพการมีส่วนร่วมทางการเมือง จากการปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยวิธีการสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละครเพื่ออธิบายความหมายและ
ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้น
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จากผลการวิจัยจึงกล่าวได้ว่า เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ถือว่าเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนลักษณะการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเมือง การกล่าวถึงสภาพทางการเมืองของใน
ยุคสมัยนั้น การกล่างถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่บ่งบอกว่าสถานการณ์ในตอนนั้นเป็น
อย่างไร ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยเพียงใดผ่านเนื้อหาทางวรรณกรรม จากการศึกษาวิจัย
พบว่า ผู้เขียนแสดงทรรศนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านพฤติกรรมของตัวละครที่มีทั้งดีและไม่ดี
ดังนั้นเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า จึงมีส่วนในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและอีกทั้งยังมีส่วนช่วย
สร้างจิตสานึกความเป็นประชาธิปไตยอีกด้วย
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แนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา
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กรฤต นิลวานิช
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่
ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร ตารา งานวิจัย และกลุ่ม ศิลปินพื้นบ้านโดยใช้แบบสัมภาษณ์
ดาเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก โรงเรียน มหาวิทยาลั ย สถาบันทักษิณคดีศึกษา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และนักศึกษา ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยทฤษฏี SWOT
จากการศึกษาพบว่า ทุกๆกลุ่มมีความคิดเห็นในการส่งเสริมอนุรักษ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในประเด็นความสาคัญของการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ เพราะเป็นแหล่ง สั่งสม องค์ความรู้ ทรัพยากรที่เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน สร้างโอกาส สนับสนุน ส่งเสริม
อนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบและสร้างอาชีพที่สาคัญศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจักต้องมีแผนยุทธศาสตร์ การบริหารด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านพัสดุ และระบบการบริหารจัดการศูนย์ที่มีคุณภาพรวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์สูงสุดเห็นควรเสนอให้ภาครัฐมีนโยบายในการ
ประยุกต์ใช้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น สานักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ อย่างเป็นรูปธรรม
ค้าส้าคัญ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
Abstract
This study aimed to find the guideline for establishing folk performance learning center in Lake
Basin Area, Songkhla. The researcher had collected and analyzed data from documents, researches,
reports, local artists by interview and academic conference process. The participants were local artists,
folk performance experts from schools, universities, cultural centers, institute for Southern Thai studies
Thaksin University, cultural offices and students by collecting information by group interview and
analyzing with SWOT theory. The study found that all participants had the same ways for the importance
of folk performance learning center establishment because it is source collected folk performance
knowledge, and encouraging opportunities, promotion and conservation these are non-formal learning
and career encourage. Significantly, the learning centers should have strategy plans for human resource,
building, equipment budget, quality management system and systematic evaluation process follow.
Moreover, the highest benefit research result making should inform government section to apply with
local organization such as municipality office, Sub- district Administration organization and so on truly.
keywords : community learning center the folk performance conservation and promotion
Songkhla lake basin
บทน้า
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน คือ มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของคนไทย ทาหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราว สรรค์สร้าง
จินตนาการ สืบสานขนบนิยม และความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมไทยมาแต่โบราณ การแสดงพื้นบ้านเป็นตัวบ่งชี้ถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม ความเชื่อทางศาสนา และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของแต่ล่ะกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ประเทศไทยได้อย่างชัดเจน พื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเขตพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ติดกับทะเล อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆมากมาย หลายพื้นที่ทางภาคใต้เป็นเมืองท่าเศรษฐกิจสาคัญ ติดต่ อค้าขายแลกเปลี่ยน
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สินค้าทางเรือกับชนชาติอื่นๆมาหลายศตวรรษ อีกทั้งกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากทามาหากิน
ตั้งแต่ครั้งบรรพกาล ส่งผลให้พื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจ ที่สาคัญไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ
ค้าขายหรือการอพยพย้ายถิ่นฐานก็ตาม ส่งผลให้เกิดการถ่ายโยงและแพร่กระจายทางด้านประเพณีวัฒนธรรมจากกลุ่มคนที่
อพยพเข้ามาอาศัยในพื้นที่ จากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ ณ ดินแดนด้ามขวานแห่งนี้ ปรากฏมีศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งมี
ความงดงามที่เกิดจากการผสมผสาน และบูรณาการอันยาวนานของขนบนิยมอันหลากหลายมาแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่
ยังคงอยู่และสูญสลายไปตามกาลเวลา
ในปัจจุบันพื้นทีเ่ ขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลามีการขยายตัวของเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว อิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาแทนที่ ส่งผลทาให้เยาวชน หันหลังกลับให้กับอารยะในอดีตและรากเหง้าแห่งประเพณีและ
วัฒนธรรม สื่อต่างๆประโคมแข่งขัน หยิบยกเอาวัฒนธรรมต่างบ้านต่างภาษามาอวดกัน ล่อตาล่อใจด้วยชื่อเสียงและเงินทอง
เยาวชนกาลังกลายเป็นผู้เสพบริโภคนิยม แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ยังคง
ทาหน้าที่ในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเรื่อยมา หลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญ พยายามส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านด้วยวิธีการต่างๆ แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวและเล็งเห็น
ว่า ยังไม่พอเพียงและสามารถต้านทานค่านิยมทางด้านวัตถุ และวัฒนธรรมต่างชาติ ต่างภาษาได้แม้ว่าปัจจุบันนโยบายของ
สถาบั น ในแต่ ล่ ะ ระดั บ การปกครอง ตั้ งแต่ ร ะดั บ ประเทศ ระดั บ กระทรวง ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ เทศบาล หรื อ แม้ แ ต่ ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นต่ า งก็ มี แ นวทางในการสนองนโยบายของรั ฐ บาล ที่ มุ่ ง เน้ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม แต่ทั้งนี้องค์กรโดยส่วนมาก ยังไม่ปรากฏมี มาตรการเชิงรุกที่ชัดเจน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ยั่งยืน และเกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่างแท้จริง
การเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษาตาม รูปแบบที่ต้องการ มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ์ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น บริการข่าวสาร ข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ใหม่ให้ผู้เ รียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้ วยตนเอง ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้สามารถ จัดได้อย่าง
หลากหลายโดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จะมีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ของคนไทยอย่างเป็นระบบ และสามารถเรียนรู้ ตลอดชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ และเติมเต็มให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ประเภท ต่าง ๆ
เช่น จากวิทยากร จากสื่อวิทยุโทรทัศน์ วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ แบบเรียนสาเร็จรูป หนังสือพิมพ์การประชุม หรือการ อบรม
เป็นต้น ทั้งนี้การจัดศูนย์การเรียนรู้ที่ดี ควรจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเป็นสาคัญ สนอง โลหิตวิเศษ (2544) ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนใน ชุมชน เป็นสถานที่ที่
เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
บริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยเน้นกระบวนการ เรียนรู้ในวิถีชีวิตของ
คนในชุ ม ชน ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม ก่ อ ให้ เ กิ ด สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ และมุ่ ง การพั ฒ นาแบบพึ่ ง ตนเอง
(กระทรวงมหาดไทย, 2550)
จากข้อมูลดังกล่าวในข้างต้นผู้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้า
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง รวมถึงหาวิธีการในการถ่ายทอดให้คน
รุ่นหลังได้รับรู้ถึงความงดงาม รู้รับผิดชอบต่ อมรดกของสังคม เห็นความสาคัญในฐานะเป็นเครื่องย้าเตือนกลุ่มชาติพันธุ์ของ
ตนเอง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานรวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตของการแสดงพื้นบ้านในลุ่มน้า
ทะเลสาบสงขลา ได้เล็งเห็นแล้วว่า การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้ นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาจะ
ส่งผลต่ อ การด ารงความงดงามของศิ ล ปะการแสดงพื้ น บ้ า นให้ ค งอยู่ ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั งกล่ า วจึ งเป็ น ที่ ม าของงานวิ จั ย เรื่ อ ง
“การศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา”
วิธีด้าเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลในภาคสนามและ
เครื่องมือที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ใช้สาหรับเก็บข้อมูลการประชุมสัมมนาวิชาการ โดยมีเนื้อหาและหลักการสาคัญดังนี้
1.1เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ศิลปินในเขตพื้นที่ (Structured Interview) มีรายละเอียดและส่วนประกอบ
ของแบบสัมภาษณ์ 2ส่วน ดังต่อนี้
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1.1.1ส่วนที่ 1 เป็นส่ว นที่ใช้บัน ทึกข้อมู ลเกี่ยวกั บการสั มภาษณ์ เช่น รายละเอี ยดส่วนตัวของผู้ ที่ให้การ
สัมภาษณ์ วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อตาบล ชื่ออาเภอ และชื่อจังหวัดเป็นต้น
1.1.2 ส่วนที่ 2 เป็นส่วนข้อคาถามเกี่ยวกับแนวคิดในการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล
ในการประชุมสัมมนาวิชาการ กล่าวคือ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านเพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
2.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยด้วยตนเอง ซึ่งใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มในการประชุมสัมมนาวิชาการ โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 การเก็บข้อมูลภาคสนาม
2.1.1 ติดต่อนัดหมายศิลปินพื้นบ้าน
2.1.2 สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและจดบันทึกรายละเอียดในส่วนต่างๆ
2.2 การเก็บข้อมูลในการประชุมสัมมนาวิชาการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการระดมความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ โดยจะทาการจัดประชุมขึ้น 2 วาระด้วยกัน ทั้งนี้จะทาการบันทึกการประชุมอย่า งเป็นระบบตามประเด็น และ
บันทึกเสียงและภาพเคลื่อนไหวขณะการประชุม
3. การจัดกระท้าข้อมูล
3.1. นาข้อ มูล ที่เก็ บรวบรวมจากเอกสาร ตารา งานวิ จัย มาทาการศึ กษาพร้ อมจัด ระบบหมวดหมู่ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้
3.2 นาข้อมูลจากภาคสนามที่เก็บรวบรวมได้จาก การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มในการประชุมสัมมนาวิชาการ
ซึ่งได้บันทึกไว้มาถอดความ แยกประเภท จัดหมวดหมู่และสรุปสาระสาคัญตามประเด็นที่ทาการศึกษาวิจัย และตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์
4. การศึกษาวิเคราะห์และน้าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การจัดกระทาข้อมูล ผู้วิจัยจัดกระทากับข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่กาหนดไว้
4.3 รายงานผลการวิจัย ทาการอภิปรายผล ทาการปรับปรุงเพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูล จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
5. ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยจะทาการค้นคว้าเก็บข้อมูลจากตารา เอกสาร งานวิจัย โดยในส่วนของข้อมูลภาคสนามจะทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และในส่วนของการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ทาการเก็บข้อมูลโดย ระดมความคิด
และข้อเสนอแนะ โดยนาข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมายที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้ในเบื้องต้น
5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาแนวคิดต่อการอนุรักษ์และส่งเสริม ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.2.1 ประชากรที่ใช้สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มประชากรแบบเจาะจง ซึ่งเป็น
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ตามจุดประสงค์ของการวิ จัย ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มคน 3 กลุ่มดังต่อไปนี้
1) กลุ่มตัวอย่างศิลปินในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาจานวน 25 คน ผู้วิจัยได้คัดเลือกศิลปินซึ่งได้
ทาการขึ้นบัญชีรายชื่อกับศูนย์วัฒนธรรม โดยคัดเลือกศิลปินที่มี วัยวุฒิ คุณวุฒิ และพื้ นฐานทางด้านสังคมที่แตกต่างกัน ในพื้นที่
25 อาเภอ อาเภอล่ะ 1 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ a) กลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่เป็นศิลปินแห่งชาติ จานวน 3 คน
b) กลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพรับราชการ จานวน 5 คน c) กลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่เป็นศิลปินรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี
จานวน 2 คน d) กลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่มีอายุเกินกว่า 30 ปีขึ้นไป จานวน 15 คน
2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆในการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 จานวน 32 คน

684

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆในการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 จานวน 17คน
5.3 พื้นที่ที่ทาการศึกษา
พื้นที่ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้า
ทะเลสาบสงขลา” ในครั้งนี้ใช้พื้นที่ในเขตลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งคลอบคลุม 25 อาเภอ ของพื้นที่ จังหวัดสงขลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
ผลการวิจัย
1. ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาจ้าเป็นอย่างยิ่งจักต้องมีแผนกลยุทธ์เพื่อการด้าเนินงาน
ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดในการอนุรักษ์และส่งเสริมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าทุกๆกลุ่มมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่หลากหลายแต่ปรากฏมีประเด็นสาคัญที่ทุกลุ่มนาเสนอเหมือนกันนั่นคือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการ
แสดงพื้นบ้านผลจากการศึกษาวิเคราะห์ กล่าวคือ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านเงินทุน ทา
หน้าที่ควบคุมและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้จะสามารถขับเคลื่อนแนวคิดในการอนุรักษ์และส่งเสริม
ทั้งหมดที่กลุ่มตัวอย่างนาเสนอเพราะศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่ง สั่งสม องค์ความรู้ ทรัพยากรที่เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน ทา
หน้าที่สร้างโอกาส สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านในบริบทต่ างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบให้แก่เด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขับเคลื่อนได้อย่าง
เป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกลุ่มตัวอย่างได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์
และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาโดยแผนยุทธ์ศาสตร์นี้สามารถนามาประยุกต์ใช้กับศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน และมีความสาคัญยิ่งในการดาเนินงานของศูนย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน
ในเขตพื้นที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา

วิสัยทัศน์
{Vision}

พันธกิจ
{Mission}

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
{Strategic
Issue}

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาเป็นศูนย์ที่มุ่งเน้น
การอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบ และยั่งยืน

1)
2)
3)
4)
5)

อนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
อนุรักษ์และส่งเสริมบทบาทและความสาคัญของการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
อนุรักษ์และส่งเสริมคณะการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
อนุรักษ์และส่งเสริมเครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
อนุรักษ์และส่งเสริมบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา

1)
2)
3)
4)
5)

การอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
การอนุรักษ์และส่งเสริมบทบาทและความสาคัญของการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
การอนุรักษ์และส่งเสริมคณะการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
การอนุรักษ์และส่งเสริมเครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
อนุรักษ์และส่งเสริมบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

2)
3)
4)

1) การอนุรักษ์
และส่งเสริมการ
แสดงพื้นบ้าน

8)

กลยุทธ์{Strategies}

ตัวชี้วัด {Key Performance Indicator}

1) จัดทาคู่มือการเรี ยนรู้ แบบฝึ กหัด โน้ตเพลงเพื่อเผยแพร่ ในสถานศึก ษาทุ ก
ระดับชั้น และองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่
2) จัดการประกวด ประชัน แบบโบราณดั้งเดิมและประยุกต์สมัยใหม่ในเขตพื้นที่
3) ปรับรูปแบบการแสดงพื้นบ้านให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4) จั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาแก่ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทาง
ศิลปวัฒนธรรม
5) ประชาสัมพันธ์จัดทาเอกสาร แผ่นพับ เว็บไซต์ บันทึกภาพและเสียงเผยแพร่
การแสดงพื้นบ้านทางสื่อต่างๆ
6) ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน แก่บุคลากรในองค์กรของรัฐ เพื่อสร้าง
เป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องแก่สมาชิกในชุมชน
7) สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่
8) สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล วิจัย ทาวิจัยการ
แสดงพื้นบ้าน

1) คู่มือการเรียนรู้ แบบฝึกหัด โน้ตเพลงได้รับการเผยแพร่ในสถานศึกษาและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่อย่างทั่วถึงทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี
2) ปรากฏการประกวดประชันทั้งแบบโบราณดั้งเดิมและประยุกต์ส มัยใหม่ในเขต
พื้นทีท่ ุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี
3) ปรากฏการแสดงพื้ น บ้ านที่ ไ ด้ รับ การปรั บ รู ป แบบการแสดงให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันอย่างน้อย 5 คณะในระยะเวลา 5 ปี
4) มี ก ารมอบทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาแก่ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทาง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 2 ทุน ทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี
5) ปรากฏการประชาสัมพันธ์การแสดงพื้นบ้าน เช่น เอกสาร แผ่นพับ เว็บไซต์ ภาพ
และเสียงเผยแพร่ทางสื่ออย่างน้อย2ชิ้นงานทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี
6) จั ด อบรมสั ม มนาโดยวิ ท ยากรผู้ เ ชี่ ย วชาญ เกี่ ย วกั บ การแสดงพื้ น บ้ า น ให้ แ ก่
บุคลากรของรัฐ อย่างน้อยปีล่ะ 2ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี
7) จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี
8) ปรากฏงานวิจัยที่นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลวิจัย หรือทา
วิจัยเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน อย่างน้อยปีล่ะ 1 โครงการ ตลอดระยะเวลา 5 ปี
1) เกิดการประชุมโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยงข้องในเขตพื้นที่
ทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี
2) มีการเก็บข้อมูลจากคนในชุมชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยนาข้อมูลที่ได้มาเป็นพื้นฐานในการจัดประชุมประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ 1 ทุกๆปี
ตลอดระยะเวลา 5 ปี
3) ปรากฏพิ ธีไหว้ครู ครอบครู ของศิล ปิ นพื้น บ้าน เพื่อยกย่อ งและนับ ถือศิ ล ปิ น
พื้นบ้านที่สูงอายุ ทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี
4) ปรากฏเว็ปไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมของชุมชน โดยมีการอัพเดต
ข้อมูลทุกๆสัปดาห์ อย่างน้อย 1 เว็ปไซต์ ภายในระยะเวลา 5 ปี
5) จัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้แก่ศิลปินและคนในชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์
และ ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมชุมชนเพื่อปลูกจิตสานึกรักและความภูมิใ จในศักดิ์ศรี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี
6) มีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการทานุบารุงส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านในด้าน
ต่างๆ อย่างพอเพียงทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี
7) ปรากฏการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ บทบาทและความสาคัญของการแสดงพื้นบ้าน
อย่างน้อยปีล่ะ 2 ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี
1) ปรากฏคณะการแสดงพื้นบ้าน ประจา โรงเรียน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ ประจา
วัดหรือมัสยิด อย่างน้อย 5คณะภายในระยะเวลา 5 ปีในแต่ล่ะพื้นที่
2) ปรากฏคณะการแสดงพื้นบ้านเล่นในงานพิธีการของชุมชน อย่างน้อย 3คณะต่อ
1 วาระงาน ทุกๆปีตลอดระยะเวลา 5 ปี
3) ปรากฏการประชุมวิชาการหรืองานเทศกาลการแสดงพื้นบ้านอย่างน้อยปีล่ะ 1
ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี
4) เผยแพร่คู่มือระเบียบแบบแผนสู่ชุมชนและสถานศึกษา อย่างน้อย 50 ชุด ต่อ 1
ปีตลอดระยะเวลา 5 ปี
5) จัดประชุมชี้แจงข้อตกลงและทา MOU ระหว่างคณะการแสดงพื้นบ้านในเขต
พื้นที่ให้ได้มีโอกาสในการแสดงเท่าเทียมกัน
1) จัดอบรมโดยวิท ยากรผู้ เชี่ย วชาญแก่ผู้ ที่ส นใจ อย่ างน้ อยปีล่ะ 2 ครั้งตลอด
ระยะเวลา 5 ปี
2) ปรากฏกลุ่มสหกรณ์ชุมชน เปิดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้ที่ส นใจอย่าง
น้อยปีล่ะ 2 ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี
3) ปรากฏพิพิธภัณฑ์ในเขตพื้นที่อย่างน้อย 1แห่งภายในระยะเวลา 5 ปี
4) ปรากฏเว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมอาชีพ อย่างน้อย 1 เว็ปไซต์หรือการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า อย่างน้อย 2 งานต่อ 1 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี
5) ปรากฏการจัดการอบรม อย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี

2) การอนุรักษ์
และส่งเสริม
บทบาทและ
ความสาคัญของ
การแสดง
พื้นบ้าน

1) จัดประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงบูรณา
การวัฒนธรรมโดยการประสมประสานวัฒนธรรมดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้าด้วยกัน
2) กากับดูแลจัดระเบียบและควบคุมวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านของชุมชนโดย
คนในชุมชนเพื่อเป็นการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
3) ควรยกย่อง ส่งเสริมและแสดงความนับถือศิลปินพื้นบ้านที่สูงอายุให้เกียรติ ซึ่ง
กันและกัน ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น
4) เผยแพร่ ข่ า วสารกิ จ กรรมของชุ ม ชน ชั ก ชวนคนนอกชุ ม ชนให้ รั บ รู้ ถึ ง
ขนบธรรมเนียมที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่น
5) สร้า งอัตลักษณ์ให้แก่ ศิล ปินและชุมชน ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมชุมชนเพื่อ
ปลูกจิตสานึกรักและความภูมิใจในศักดิ์ศรีภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) ให้การทานุบารุงส่งเสริมทั้งกาลังกาย กาลังใจ และกาลังทรัพย์)
7) จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ บทบาทและความสาคัญของการแสดงพื้นบ้าน

3) การอนุรักษ์
และเสริมคณะ
การแสดง
พื้นบ้าน

1) จัดตั้งคณะการแสดงพื้ นบ้า น ประจ าหมู่บ้า น ตาบล วัดหรือมัส ยิด เพื่อใช้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ บรรเลงในงานพิธีต่างๆและสร้างความสามัคคีในชุมชน
2) ส่งเสริมการแสดงคณะการแสดงพื้นบ้านบรรเลงในพิธีการของชุมชน
3) แลกเปลี่ยนความรู้กับคณะการแสดงพื้นบ้า นของพื้นที่อื่นๆ เพื่อแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาคณะการแสดงพื้นบ้านต่อไปในอนาคต
4) ส่งเสริมการจัดทาคู่มือระเบียบแบบแผนของคณะการแสดงพื้นบ้านที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมทุกด้า น เช่น ด้า นขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านการประสมวงแบบ
ดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ เป็นต้น
5) จัดระบบการรับงานแสดงในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคณะได้มีโอกาสในการแสดงเท่า
เทียมกัน
1) อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนารูปลักษณ์เครื่องดนตรีเครื่องแต่งกาย
2) จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการนาอัตลักษณ์ของเครื่องดนตรีและเครื่องแต่ง
กายไปประดิษฐ์เป็น ของชาร่วย เครื่องประดับ ตกแต่งเสื้อผ้าลวดลาย เป็นต้น
3) จัดตั้งห้องพิพิธภัณฑ์และเพื่อรวบรวมข้อมูลช่าง และเพื่อผลิตเครื่องดนตรี
เครื่องแต่งกายในชุมชน
4) ส่งเสริม เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามสื่อทุกประเภท เช่น เว็บไซต์กลุ่มอาชีพ
หรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างสม่าเสมอ โดยนาการแสดงพื้นบ้านไปร่วมแสดง
5) จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและซ่อมแซมเครื่องดนตรีและ
เครื่องแต่งกาย ประกอบการแสดงพื้นบ้าน

4) การอนุรักษ์
และส่งเสริม
เครื่องดนตรีและ
เครื่องแต่งกายที่
ใช้ประกอบการ
แสดงพื้นบ้าน

5) อนุรักษ์และ
ส่งเสริมบทเพลง
ที่ใช้
ประกอบการ
แสดงพื้นบ้าน

1) ตรวจตราและดูแลลิขสิทธิ์ทางปัญญาของศิลปินพื้นบ้าน
2) ส่งเสริ มการประพั นธ์บทเพลงใหม่ ทั้ งการประพั นธ์ทานองและเนื้ อ ร้องให้
สอดคล้องกับยุคสมัยโดยคงเอกลักษณ์บทเพลงของการแสดงพื้นบ้านแบบดั้งเดิม
3) จัดพิมพ์โน้ตทั้งรูปแบบการบรรเลงเครื่องดนตรี เดี่ยว และการประสมวง เพื่อ
เผยแพร่ สู่ชุมชน สถานศึกษา
4) บันทึกบทเพลง ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดเก็บและการเผยแพร่ตาม
สื่อประเภทต่างๆ
5) ส่งเสริมการเรียนรู้บทเพลง ทานอง เนื้อร้อง ความหมาย รวมถึงการนาบท
เพลงของการแสดงพื้นบ้านไปใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของพิธีกรรม เป็นต้น
6) จัดจ าหน่า ยผลงานเพลงที่มีการบันทึกในรูปแบบตางๆ ตามสื่อทุกประเภท
เพื่อนารายได้สนับสนุนการแสดงพื้นบ้านต่อเนื่องสืบไป

1) ปรากฏการจดสิทธิบัตรทางปัญญาอย่างน้อยปีล่ะ 1 คณะตลอดระยะเวลา 5 ปี
2) จัดการประกวด ประชันอย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี
3) ปรากฏสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ในสถานศึกษา องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องตลอด
อย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งระยะเวลา 5 ปี
4) ปรากฏบทเพลงของการแสดงพื้นบ้าน ในรูปแบบไฟล์ต่างๆ เผยแพร่ในเว็ปไซต์
ของสถานศึกษา องค์กรและสถาบัน ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลา 5 ปี
5) จัดอบรมการเรียนรู้บทเพลงของการแสดงพื้นบ้านในบริบทต่างๆ โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งระยะเวลา 5 ปี
6) ปรากฏการจัดจ าหน่ายผลงานเพลงในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปแบบของการ
ดาวห์โหลดจากเว็ปไซต์ ริงโทน อย่างน้อย 10ผลงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี

ตารางที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
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2. ผลจากการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการด้าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขต
พื้นที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา
ปรากฏมีแนวทางจัดการอยู่ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านพัสดุและด้าน
การบริหารจัดการ โดยมีผลสรุปดังนี้
2.1 ด้ านบุค ลากร ศู นย์ การเรี ยนรู้ ชุมชนควรจะวางแผนด้ านตาแหน่งและคุ ณ สมบัติ ของบุ คลากรว่ าควร
ประกอบด้วยผู้บริหารศูนย์และเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในแต่ล่ะฝ่าย โดยมีคุณสมบัติจบการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ควรเป็นบุคคลในท้องถิ่นหรือเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาเป็นอย่างดี
และมีใจรักในการบริการ อีกทั้งควรจะมีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่าง
ถูกต้อง และให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรให้ก้าวหน้า เช่น การสนับสนุนให้ไปดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นการหาความรู้ใหม่ๆ และมีการประเมินผล การทางานโดยองค์กรที่ควบคุมหรือให้การสนับสนุน
2.2 ด้านงบประมาณ การดาเนินการจัดการในด้านค่าใช้จ่ายตลอดจนควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ มีการวางแผนการได้มาของงบประมาณว่าส่วนใดมาจากภาครัฐ ส่วนใดที่สามารถหารายได้
ด้วยตนเอง ทั้งนี้การของบประมาณจากภาครัฐ ทางศูนย์ การเรียนรู้จะต้องจัดทา แผนงานและโครงการเพื่อของบประมาณ
ทุ ก ปี เ สนอต่ อ หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น นอกจากนั้ น ชุ ม ชนสามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น งบประมาณด้ ว ย เมื่ อ ได้ รั บ
งบประมาณมาแล้ว จะต้องดาเนินการจัดสรรงบประมาณและบริหารงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
งบประมาณที่ได้รับจะนาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้าน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ บุคลากรประจาศูนย์ หรือใช้ในการ
บารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ทั้งนี้ในบางกรณีที่ศูนย์การเรียนรู้สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองจาเป็น
อย่างยิ่งจะต้องมีการ จัดสรรควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.3 ด้านอาคารสถานที่แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
2.3.1 โครงสร้างภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้า
ทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
1) ห้องส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นส่วนพิพิธภัณฑ์ที่แสดงข้อมูลและเกี่ยวกับขนบ
นิยม จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านทั้งหมดที่ปรากฏในเขตพื้นที่ซึ่งในส่วนนี้มี
การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์จาลองลักษณะเวที เครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายกล่องบรรจุภัณฑ์ คู่มือการใช้งาน เป็นต้น
2) ห้องบริการวิชาการชุมชน เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ฝึกอบรมหัวข้อต่างๆ เป็นสถานที่
จัดกิจกรรม กลุ่มพัฒนาความรู้ในชุมชน และเป็นห้องถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ซึ่งจัดบริการแก่ชุมชน บุคคล หรือหน่วยงาน
ภายนอก นอกจากนี้ ยังเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆเช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตเครื่องดนตรีและเครื่องแต่ง
กาย การประพันธ์บทเพลงใหม่ การพัฒนารูปลักษณ์และโครงสร้างของเครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกาย การปรับตั้งเสียงการ
เก็บรักษาเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลงเบื้องต้น การถ่ายทอดการนาอัตลักษณ์ของเครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายไปประดิษฐ์
เป็น ของชาร่วย เครื่องประดับ เครื่องตกแต่งและใช้งานในบ้าน การผลิตเสื้อผ้าลวดลาย ตลอดจนองค์ความรู้ที่เป็น ประโยชน์
ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุ มชน หรือบางโอกาส อาจจะจัดเป็นห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชน เป็นส่วนเผยแพร่ผลงาน
กลุ่มอาชีพ การดาเนินงาน การรวมกลุ่ม การฝึกและพัฒนาอาชีพ และเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดของกลุ่มอาชีพในชุมชน
จะได้สัมผัสกับการทางานกลุ่มอาชีพอย่างแท้จริง
3) ห้องสมุดชุมชน แหล่งรวบรวมและให้บริการเอกสาร หนังสือ ตารา งานวิจัย ทุกประเภทที่เกี่ยวกับ
การแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ และมีบริการสื่อวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีความทันสมัย โดยอาจจะเก็บเอกสาร ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิคส์( E book) วิดีโอบันทึกการแสดง แผ่น CD บทเพลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจะขอบริจาคข้อมูล เหล่านี้
จากคนในชุมชนมาเก็บรักษาและเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา โดยมีบรรณารักษ์ห้องสมุดหรือเจ้าหน้าที่คอยแนะนาให้ความรู้
และมีบริการให้ยืมคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ภายในห้องอาจจะมีมุมอินเตอร์เน็ตชุมชน เป็นส่วนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทัน
โลกของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและจัดบริการสืบค้นเฉพาะที่เป็นความรู้ที่มี
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
2.3.2 โครงสร้างภายนอกศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
1) ร้านค้าชุมชน อาจจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมนาผลผลิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
พื้นบ้านมาจาหน่าย โดยเน้นการเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิตจากชุมชน สินค้าราคาต้นทุน โดยจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น
เครื่องดนตรี กล่องบรรจุภัณฑ์ ของชาร่วย เครื่องประดับ เครื่องตกแต่งและใช้งานในบ้าน การผลิตเสื้อผ้าลวดลาย CD หรือ
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DVD บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้านโน้ตการบรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรี คู่มือการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และมีมุมข้อมูล
สินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
2) ลานกิจกรรมชุมชน เป็นสถานที่ช่วยส่งเสริมให้มีการทากิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านร่วมกัน
เช่น การประกวดประชันการบรรเลงแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ จัดกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมกลุ่มกันภายในชุมชนภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจประจาวันร่วมบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน เปิดเวทีสาหรับปราชญ์ชุมชน คนเด่นคนดังหรือศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง
มาแสดงให้ชุมชนทราบถึงความสามารถ จัดนิทรรศการบทบาทและความสาคัญของการแสดงพื้นบ้าน และอาจจะจัดหาเครื่อง
เล่นสาหรับเด็กเพื่อจูงใจให้เด็กและผู้ปกครองมาใช้พื้นที่ในศูนย์
2.4 ด้านพัสดุ ควรจัดสรรงบประมาณในแต่ล่ะปีจากเงินรายรับเพื่อจัด หาพัสดุที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ควรมีการ
ตรวจเช็ครายการ จัดหาเพิ่มเติม บารุงรักษาและสามารถแทงจาหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุในแต่ล่ะปี
2.5ด้านการบริหารจัดการ ควรจัดทาโครงสร้างการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมบริหาร ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์หรือผู้อานวยการ คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นคณะผู้บริหารกาหนด
นโยบายและวางแผนการดาเนินงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและพัฒนา เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการชุมชน โดยบุคลากรของศูนย์จะดาเนินงานตามพันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และจัด
กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ และประเมินผลของการดาเนินงานโดยใช้ตัวชี้วัด KPI ที่วางไว้

ครงสร้างการบริหารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน
ในเขตพืน้ ที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา

ค ะกรรมการบริหารศูนย์

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า ทุกๆกลุ่มมีความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านที่หลากหลาย แต่ยังคงมีประเด็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ
ความสาคัญของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านสอดคล้องกับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ได้ให้ข้อมูลว่า
แหล่งการเรียนรู้มีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน ทั้งในระบบ และนอกระบบ ดังนี้
1. แหล่งการเรียนรู้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ (Process of Learning) การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ทั้งจากท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ตนเองมี อยู่แล้ว
2. แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งกิจกรรม แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงาน และแหล่ง ประกอบอาชีพของผู้เรียน
3. แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยตรง
4. แหล่งการเรียนรู้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรม
5. แหล่งการเรียนรู้เป็นองค์กรเปิด ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง
6. แหล่งการเรียนรู้สามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เรียนในเชิงรุก เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายอย่าง ทั่วถึง ประหยัด และสะดวก
7. แหล่งการเรียนรู้สามารถมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
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8. แหล่งการเรียนรู้สามารถใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนและพัฒนาอาชีพ
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนกลยุทธ์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านในเขต
พื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งแผนกลยุทธ์นี้สามารถประยุกต์ใช้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การดาเนินงานของศูนย์ สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ (ผลผลิต) ของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติได้กาหนดเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ประเด็นดังนี้ 1) วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ 2) วัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับการอนุรักษ์ ส่ งเสริม เผยแพร่และปกป้อง
คุ้มครอง 3) สื่อภาพยนตร์และวีดีทัศน์ได้รับการรับรองถูกต้องตามมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหาร
จัดการอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบระเบียบ 5) องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม, 2560)
แนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ปรากฏมีแนวทาง
จัดการอยู่ 6 ด้านดังต่อไปนี้
ด้านบุคลากร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนควรกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัติของบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
องค์กรทั้งนี้ก็เพื่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และคอยสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพของ
บุคลากรอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับ พะยอม วงศ์สารศรี (2528) ได้กล่าวไว้ว่า ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พอสรุปสาระสาคัญได้ดังต่อไปนี้ 1) ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อกลาง ในการ
ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทางานใน องค์การ เมื่อองค์การได้
บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมทาให้องค์กรเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น 2) ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขององค์การ 3) ช่วย
เสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ เพราะว่าถ้าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การ และผู้ปฏิบัติงานทาให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน
ด้านงบประมา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจะต้องดาเนินการจัดสรรงบประมาณและบริหารงบประมาณเพื่อการใช้จ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสปราศจากคอรัปชั่น และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ ณดา จันทร์สม(2555)
ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรทุกประเภทต้องยึดหลักการบริหารกิจการที่ดี ดาเนินกิจการและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีการคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ ครบถ้วน และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม เพื่อลด
ความเสี่ยงในการดาเนินงานและนาไปสู่ความยั่งยืนในการบริหารองค์กรได้ การบริหารการเงินจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก 3
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมลงทุน กิจกรรม จัดหาเงิน และกิจกรรมดาเนินงาน
กิจกรรมลงทุน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใช้ในการประกอบ
กิจการขององค์กร
กิจกรรมจัดหาเงิน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการ จัดหาสินทรัพย์ตามกิจกรรม
ลงทุน และดาเนินงาน แหล่งที่มาของเงินโดยทั่วไปในองค์กรธุรกิจ อาจมาจากการกู้ยืม หรือส่วนของทุน (เจ้าของ) แต่สาหรับ
กิจการวัด กิจกรรมจัดหาเงิน โดยหลักมาจากเงินสนับสนุนจาก ภาครัฐ และเงินบริจาค ดังนั้น รูปแบบของแหล่งที่มาของเงินมี
ความแตกต่างกับองค์กรธุรกิจ
กิจกรรมดาเนินงาน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ และการควบคุม ค่าใช้จ่ายขององค์กร โดยผลต่าง
ระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายจะเป็นส่วนเพิ่มให้ทุนของกิจการมีความเข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น
ด้านอาคารสถานที่ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏ
ในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ควรมีการจัดการเรื่องสถานที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่า และมีบรรยากาศของการศึกษา
เรี ย นรู้ แ ละการจั ด กิ จ กรรมของศู น ย์ หรือ การส่ ง เสริม อาชี พ ควรประกอบด้ ว ยส่ ว นต่ า งๆ ดังนี้ 1) ห้ อ งส่ งเสริ ม อนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา2) ห้องบริการวิชาการชุมชน 3) ห้องสมุดชุมชน และโครงสร้างภายนอกศูนย์การเรียนรู้ชุมชนควร
ประกอบด้วย 1) ร้านค้าชุมชน 2) ลานกิจกรรมชุมชน สอดคล้องกับ (กรมสามัญศึกษา, 2540) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดอาคาร
สถานที่ควรคานึงถึงสภาพเดิมของบริเวณให้มาก ซึ่งสภาพเหลานี้หาก ไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือตกแตงใหสวยงาม
และเอื้อประโยชนไดเหมาะสมและการ จัดสรางอาคารให้ เหมาะสมกับสภาพที่มีอยู แลว จะเปนการประหยัดค่าใชจายและ
กาลังคนกาลังงาน ทั้งจะมีสวนปลูกฝงการรักธรรมชาติ อันเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนได เปนอยางดี
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ด้านพัสดุพัสดุเป็นสิ่งจาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพราะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดาเนินงาน ควรมีเจ้าหน้าที่คอย
ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับงานพัสดุ ตรวจเช็ครายการ บารุง เก็บรักษา จัดหาเพิ่มเติม และแทงจาหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพหรือ
หมดอายุในแต่ล่ะปี สอดคล้องกับ งานวิจัย ของ ศิรดา แสงนก (2551) ที่ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการพัฒนาการ
บริหารงานพัสดุ ของมหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์ และพบว่า ปัญหา ในการบริหารงานพัสดุ คือสถานที่ในการเก็บพัสดุไม่
เพียงพอ การเก็บรักษาพัสดุไม่เป็นระบบ และ มีการเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งพัสดุกลางให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และการที่
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ได้แก่ ควรมีแนวปฏิบัติการเบิก-จ่าย/ยืม-คืนพัสดุ และมีสมุด เอกสารที่ระบุ
วัน-เวลาในการเบิก-จ่าย/ยืม-คืนพัสดุให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และมี ระเบียบปฏิบัติให้ผู้ใช้พัสดุแจ้งเจ้าหน้าที่
พัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการเคลื่อนย้ายพัสดุ ไม่ ควรเปลี่ยนเจ้าหน้าที่พัสดุบ่อย เพราะทาให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงาน และควรจัดทาระบบพัสดุการออกหมายเลขครุภัณฑ์เป็นระบบบาร์โค๊ด
2.5 ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยให้ คนในชุมชนหรือท้องถิ่นมีส่วนร่วม
บริหาร ประกอบด้วย ผู้อานวยการหรือหัวหน้าศูนย์ โดยมี คณะกรรมการเป็นผู้บริหารกาหนดนโยบายและวางแผนการ
ดาเนินงาน และเจ้าหน้าที่หรือวิทยากรประจาศูนย์ เป็นผู้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ที่วางไว้ สอดคล้องกับ แนวคิดของ
พระครูปลัดอาหยวน วิสุทฺธิญาณเมธี (2557) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบริหาร
อัน ประกอบด้ วย การวางแผน การจั ดองค์ ก ร การสั่งการหรือ การมอบหมายงาน การประสานงานการ รายงาน และ
การงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่สาคัญของการบริหาร จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่แน่นอน ทรัพยากรในการ
บริหาร มีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึง การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และ การบริหารเชิงกลยุทธ์
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
ควรนาผลการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลา ไปประยุกต์ทดลองใช้กับหน่วยงานในเขตพื้นที่ที่ต้องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจริง อาจใช้ชื่อโครงการวิจัย เช่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านองค์การบริหารส่วนตาบลบางกล่า ตาบลบางกล่า
อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลาเป็นต้น
แนวทางที่จะน้าไปใช้ประยชน์
สามารถนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาหรือพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ ที่ต้องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างจริงจังทั้งนี้ก็เพื่อสืบสานความงดงามของพระเพณีและวัฒนธรรมในแต่
ล่ะพื้นที่สืบไป
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งในการนาเสนอผลการวิจัยที่ได้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล สานักงานเทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือแม้แต่องค์กรเอกชนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในเขต
รับผิดชอบของตนเอง ทั้งนีอ้ งค์กรดังกล่าวจักต้องมีปัจจัยพื้นฐาน คือ มีจิตสานึก แนวนโยบาย การดาเนินงาน และกาลังทรัพย์
สนับสนุนที่ดี จึงจะสามารถขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอนุรักษ์และส่งเสริม ขนบนิยม
ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สั่งสมมาแต่โบราณกาล ได้อย่างยั่งยืน เพราะปัจจุบันเยาวชนและชุมชนในเขต
พื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลากาลังขานรับอิทธิพลจากตะวันตก หันหลังกลับให้กับอารยะอดีต และรากเหง้าแห่งประเพณีและ
วัฒนธรรม สื่อต่างๆประโคมแข่งขัน หยิบยกเอาวัฒนธรรมต่างบ้านต่างภาษามาอวดกัน ล่อตาล่อใจด้วยชื่อเสียงและเงินทอง
เยาวชนกาลังกลายเป็นผู้เสพบริโภคนิยมผลจากการวิจัยนี้เป็นการสร้างแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยผู้วิจัย
วิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการสัมภาษณ์แนวคิดในการอนุรักษ์และส่งเสริมของกลุ่ม
ศิลปินในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาและข้อมูลจากการประชุมวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผลจากการวิจัย
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นี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างจริงจังซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการวิจัยนี้จะเป็นอีกหนึ่ง
ฟันเฟืองในการแก้ไขปัญหาการสูญหายของศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทของพิธีศพในตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยผล
การศึกษาพบว่า พิธีศพมีบทบาทหน้าที่ สองบทบาท คือ บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน และบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ
การอธิบายสาเหตุ บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน พบในแต่ละขั้นตอนของพิธีศพ โดยสอนให้รู้คุณค่าของชีวิตที่ดารงอยู่
การใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท นอกจากนั้นยังสอนให้รู้จักช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน ส่วนบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบาย
สาเหตุ คือ การอธิบายเหตุผลในการกระทาของคนสมัยก่อน เช่น การโปรยเหรียญเพื่อซื้อทางให้ผู้ตายขณะเคลื่อนย้ายศพ
เพราะชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่ที่ต้องเดินผ่านไปนั้นมีเจ้าของอยู่ หากไม่ซื้อทาง ผู้ตายก็จะกลับบ้านของตน เองไม่ได้ เป็นต้น
นอกจากบทบาททั้งสองบทบาทที่กล่าวมาแล้ว การศึกษานี้ทาให้ผู้วิจัย ทราบว่า การสั่งสอนไม่จาเป็นต้องกล่าวออกมาเป็น
คาพูดเพียงอย่างเดียว แต่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดคาสั่งสอนมาในรูปแบบต่างๆ อาทิ พิธีกรรม ประเพณี ศิลปะ สถาปัตยกรรม
ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนดารงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
คาสาคัญ : พิธีศพ บทบาท การสั่งสอน
Abstract
This study, a study of Role of funeral from Ban Kluay, Amphoe Mueang, Sukhothai, found that
there were 2 role Is the role of teaching And role-related explanation. The role of teaching. Meet each
stage of the funeral. By teaching the value of life that exists. Living on not being negligent. The role of the
cause is to explain the reasoning in the actions of the ancients. In addition to the two roles mentioned
above. This study also made the researcher know. Teaching is not required to speak out as a single word.
The ancestors were taught in various forms. Such as rituals, arts, architecture, etc., all of which are part of
life.
Keywords : funeral role teaching
บทนา
สังคมมนุษย์แต่ละสังคม มักมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ไม่ว่าเป็นรูปแบบของการเมือง เศรษฐกิจ และค่านิยม
แต่ภายใต้ความแตกต่างเหล่านี้ สังคมทุกหนทุกแห่งทั่วโลกมีลักษณะ พื้นฐานที่เหมือนกันอยู่ประการหนึ่ง คือ สังคมเป็น
การรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดของสมาชิก การที่สังคมจะดาเนินไปได้ด้วยดีนั้น พฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคนต้องเป็นสิ่ง
คาดคะเนได้ สมาชิ ก ทุ ก คนจะต้ อ งคาดคะเนได้ ว่ า คนอื่ น ๆ จะมี พ ฤติ ก รรมเช่ น ไรในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในสั ง คม
(ยศ สันติสมบัติ, 2537. หน้า 7) พฤติกรรมที่คาดคะเนได้นี้ คื อ วัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อทาหน้าที่ กาหนด
แนวทางในการดาเนินชีวิตในสังคม และเป็นเรื่องที่สาคัญที่จะทาให้มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก็
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คือความรู้สึกนึกคิด และการปฏิบัติของมนุษย์ซึ่งเป็นชีวิตส่วนรวมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันทั้งความคิดต่างๆ วัฒนธรรมอาจ
อยู่ในรูปของความรู้ การปฏิบัติและความเชื่อ ตลอดจนวัตถุสิ่งของ อันเกิดจากการคิดและการกระทาของมนุษย์
ความหมายทางสังคมที่พิธีกรรมประเพณีงานศพเคยมีต่อญาติมิตร และชุมชนที่เคยร่วมจัดการกับพิธีกรรมประเพณี
งานศพตั้งแต่การอาบน้าศพ จนถึงพิธีเผาได้เปลี่ยนเป็นหน้าที่ของสัปเหร่อ หรือนักวิชาชีพ หรือพ่อค้าที่เข้ามาจัดการธุรกิจ
เกี่ยวกับคนตายโดยเฉพาะไป ชุมชนจึง เสียอานาจในการจัดการเรื่องความตายของญาติมิตร ให้ตกอยู่ในอานาจของผู้อื่นไป
พิธีกรรมที่เน้นความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจ ความร่วมมือ และความสมถะเรียบง่ายของชีวิตชาวบ้าน กาลังปรับเปลี่ยนไป
ตามอย่างพิธีกรรมที่เน้นความมีหน้ามีตา สถานภาพทางชนชั้น ความหรูหราฟุ่มเฟือยและความห่างเหินของผู้ตายกับลูกหลาน
ญาติมิตร ที่จะได้สัมผัสใกล้ชิดและตอบแทนบุญคุณด้วยความรักใคร่เป็นครั้งสุดท้ายโดยเอาแบบคนชั้นสูงในกรุงเทพฯ และเอา
อย่างความเจริญทันสมัยที่แม้จะมีคุณประโยชน์มากมาย แต่ก็ต้องทดแทนด้วยการสูญเสียความเป็นมนุษย์ที่ลืมตนว่าที่จริงแล้ว
มิได้มีความแตกต่างจากสัตว์ ที่มีการเกิดและการตายไม่ได้เลย แต่ทว่าน่าเสียดายที่ปัจจุบันค่านิยมของคนไทยรุ่นใหม่ ได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเนื่องมาจากมีความต้องการทางวัตถุ และความเจริญทางเทคโนโลยี ซึ่งจะต่างกับคนไทยในสังคม
ส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจในเรื่องความเชื่อ โดยได้ถูกนาไปใช้ในการควบคุมทางสังคม ทาให้ความเชื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันความเชื่อมีส่วนในการที่จะสร้างโลกทัศน์ของบุคคล และเป็นกลไกในการควบคุมทางสังคมให้คน
ในสังคมยอมรับ และปฏิ บั ติตามโดยปราศจากเงื่อ นไข โดยมี สถาบัน ต่าง ๆ ในชุมชนท าหน้าที่ ในการถ่ายทอด (จัน ทร์เพ็ ญ
อมรเลิศวิทย์, 2533. หน้า 12)
พิธีกรรมประเพณีงานศพของไทยในปัจจุบันที่แม้จะเป็นพิธีประกอบขึ้นและอธิบายความหมายตามความเชื่อในพุทธ
ศาสนาเป็นหลัก แต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของความเชื่อดั้งเดิมที่ยังตกค้างอยู่ เช่น ความเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตาย
ที่กลายเป็นผี อาจมีอานาจลึกลับเหนือธรรม ชาติก่อความเดือดร้อนให้คนเป็นได้ ดังจะเห็นได้จ ากรายละเอียดของพิธีกรรมที่
ยังยึดถือปฏิบัติกัน ตามท้องถิ่นทุกภูมิภาคในประเทศไทย ขณะเดียวกันแม้ว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับศพจะมีความแตกต่าง ตาม
ลักษณะของการตาย เช่น ตายตามปกติหรือไม่ปกติ หรือที่เรียกว่า "ตายโหง ความแตกต่างทาง เพศ อายุ สถานภาพ และชน
ชั้นของผู้วายชนม์ เช่น พระสงฆ์ แต่พิธีกรรมทั้งหมดก็แสดงขั้นตอนที่ สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับโลกหน้า จะเห็นได้ว่าพิธีกรรม
ประเพณี งานศพ จะแสดงถึ งชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ ทั้ งของผู้ ต าย และผู้ ที่ ยั งมี ชี วิ ต อยู่ การเผาศพด้ ว ยเมรุ แ บบกรุ งเทพฯ
ได้แพร่ไปสู่วัดในเขตเมืองของชนบท เนื่องจากความต้องการมี ชื่อและได้รับการยอมรับทางสังคม จากการสังเกตในเบื้องต้น
ผู้วิจัยพบว่าชาวบ้านกล้วย จังหวัดสุโขทัยได้ถ่ายทอดความรู้และมีการรักษาประเพณีมาอย่างยาวนานและคงเดิม มีการทาไม้
ไผ่จั ก สาน เรีย กว่า ตะเหลว เพื่ อ เป็ น การซื้ อ ทางให้ ผู้ต าย ท าให้ เห็ น ถึงความใส่ ใจและความส าคั ญ เกี่ย วกับ การตายและ
การเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ แม้ว่าสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ชาวสุโขทัยก็ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับการจัด
พิธีศพอย่างเหนียวแน่น สาเหตุดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสั่งสอนชนรุ่ นหลังด้วยการจัดพิธีศพ
ของชาวสุโขทัย ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจบทบาทและความสาคัญของพิธีกรรมที่สัมพันธ์
กับวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยได้ดียิ่งขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1.รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิ ธีกรรมงานศพของชาวตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานศพของคนในตาบลบ้านกล้วย
3. นาข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
4. นาเสนอผลการวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย

693

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

การศึกษาบทบาทพิธีศพ : กรณีศึกษาพิธีศพจากตาบลบ้ านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นี้ใช้ทฤษฎีบทบาท
หน้าที่ของคติชนวิทยาที่มีต่อสังคม ของเสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2543. หน้า 401 – 403) มาจาแนกบทบาทหน้าที่ตาม
พฤติกรรมมนุษย์ 5 บทบาท ได้แก่
ข้อที่ 1 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการหลีกหนี
ข้อที่ 2 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ
ข้อที่ 3 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ หรือให้เหตุผล
ข้อที่ 4 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสอน
ข้อที่ 5 บทบาทหน้าทีเกี่ยวกับการควบคุม
จากการศึกษาพิธีศพของชาวตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโ ขทัย ด้วยทฤษฎีดังกล่าวพบบทบาทหน้าที่
2 บทบาทด้วยกัน คือ
1. บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสอน
2. บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ
บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสอน
บทบาทการสอนที่มีในแต่ละขั้นตอนของพิธีศพ ทาให้เห็นถึงคาสอนเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย การใช้ชีวิตบน
ความไม่ประมาท การทาดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ การไม่ยึดติดกับของนอกกาย การสอนให้เรารู้คุณค่าของชีวิตที่เราดารงอยู่ใน
ชีวิตประจาวัน โดยผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนตั้งแต่ตายไปจนถึงนาใส่โลงศพ
1.ขั้นตอนการบอกข่าวการตาย
ในขั้นตอนการบอกข่าวการตาย คือ เมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดใกล้ตาย ถือเป็นหน้าที่สาคัญของญาติที่จะต้องนาข่าว
ไปบอกแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่คนตายนับถือซึ่งญาติจะไปนิมนต์พระสงฆ์มาช่วยปลอบใจและบอกทาง เช่น การบอกให้ตั้งจิตอธิษฐาน
ระลึกถึงคุณ ของพระพุ ทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งให้คิดถึงบุญกุศลที่เคยทามา และเมื่อ ตายแล้วเพื่ อนบ้ านจะ
กระจายข่าวบอกต่อๆ กันไป การบอกข่าวการตายของชาวบ้านในตาบลบ้านกล้วยจะใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้านเพื่อบอก
คนในหมู่บ้านว่ามีคนตาย ซึ่งผู้ที่เป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่รู้จักหรือคนที่นับถือผู้ตายก็จะมารวมตัวกันที่บ้านผู้ตาย ภายใน
งานชาวบ้านจะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบโดย เริ่มจากมีคนไปเตรียมการนิมนต์พระภิ กษุสงฆ์สวดพระอภิธรรม อีกกลุ่มจะไป
ช่วยกันขนของที่ใช้ในงานเพื่อเตรียมอุปกรณ์ ต่างๆ ให้พร้อมตามพิธีกรรม อีกกลุ่มก็จะช่วยกันซื้อของทาอาหารเพื่อเลี้ยงที่
มาร่วมสวดบาเพ็ญกุศล
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน ที่นาบทบาทการสั่งสอนมาวิเคราะห์เนื่องจาก
ในขั้นการกระจายข่าวมีการสั่งสอนว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ไม่ว่างานที่เราไปช่วยจะเป็นงานมงคลหรือไม่ใช่งานมงคล และถ้ายิ่งเป็นงานศพแล้วนั้นเรายิ่งต้องเข้าไปช่วย เพราะทาง
ญาติผู้ตายยังคงเสียใจกับการจากไปของคนในครอบครัว การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางใดก็ล้วนได้บุญกุศล
ด้วยกันทั้งนั้น ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ควรรีบเร่งทาความดี เพราะสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดคือความดี
2. ขั้นตอนการรดน้าศพ
ในขั้นตอนการรดน้าศพ คือ ก่อนที่จะนาศพใส่โลงเมื่อมีคนสิ้นลมหายใจแล้วจะนาศพมาทาพิธี ซึ่งพิธีที่จะทา
เริ่มแรก คือ การอาบน้าศพหรือที่เรียกกันว่า "พิธีรดน้าศพ" ซึ่งการรดน้าศพจะจัดพิธีหลังจากคนตายไปไม่นานนัก โดยใช้
น้ามนต์ ผสมน้าสะอาด โรยด้วยดอกไม้หอมหรืออาจะใช้น้าอบผสมด้วย ผู้ที่มารดน้าศพจะรดที่มือข้างหนึ่งของผู้ตายที่ยื่น
ออกมาและกล่าวคาไว้อาลัย ถือเป็นพิธีเริ่มต้นเพื่อแสดงความเคารพและขออโหสิกรรมต่อผู้ตาย มักเชิญคนสนิท คนรู้จักหรือผู้
ที่เคารพนับถือไปรดน้าศพเพื่อแสดงความเคารพและอโหสิกรรมต่อผู้ที่จากไป
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จากข้อ มูล ดังกล่ าวแสดงให้ เห็ น ถึงบทบาทหน้ าที่ เกี่ ยวกั บการสั่ งสอน ที่ นาบทบาทการสั่ งสอนมาวิเคราะห์
เนื่องจากในขั้นตอนการรดน้าศพมีการสั่งสอนให้คนได้คิดว่า ในการจากไปของใครสักคนต้องมีการสูญเสีย เสียใจ เพราะชีวิต
ของคนเรา มีเกิดมา และมีดับไป ทิ้งไว้ก็แต่ชื่อ ส่วนผู้ที่ยังอยู่นั้นก็ต้องดาเนินชีวิตต่อไป สิ่งที่ทาให้ผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายได้นั้น
คือ การจัดงานศพ โดยขั้นตอนการรดน้าศพเพื่อแสดงความเคารพ ขออโหสิกรรมในสิ่งที่ล่วงเกิน หรือทาไม่ดีต่อกันในวันที่ยังมี
ชีวิตอยู่ คือการสอนให้รู้จักการให้อภัย รู้จักยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทา ไม่ว่าจะทาดีหรือไม่ดี ผู้ที่ตายไปแล้วไม่สามารถลุกมาขอ
โทษหรือให้อภัยใครได้ เหลือแต่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ต้องมีจิตใจที่ดี รู้จักให้อภัยและขอโทษผู้อื่นก่อน ส่วนน้าที่ใช้รดมือศพที่ ต้อง
ใช้น้ามนต์ผสมน้าสะอาดและใส่ดอกไม้ใส่น้าหอมก็เพื่อจะสอนให้ เราขออโหสิกรรมด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีใจผูกติดกับความ
เคียดแค้น และแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
3. ขั้นตอนการเอาหมากและเงินใส่ปากศพ
ขั้นตอนการเอาเงินใส่ปากศพ คือ ก่อนบรรจุศพใสในโลงศพ ต้องตาหมากพลูให้ละเอียด 1 คา และเงินเหรียญ 1
บาท โดยเอาหมากพลูที่ตาไว้ป้อนใส่ปากของศพก่อน ตามด้วยเงินเหรียญ 1 บาท ส่วนใบพลูนั้นแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน ซีกที่ 1
ปิดปากศพ ซีกที่ 2 ให้โยนทิ้งไปด้านหลังศพ
จากข้อ มู ล ดั งกล่ าวแสดงให้ เห็ น ถึ งบทบาทหน้ าที่ เกี่ ยวกั บ การสั่ งสอนที่ น าบทบาทการสั่ งสอนมาวิเคราะห์
เนื่องจากในขั้นตอนการเอาเงินและหมากใส่ปากศพมีการสั่งสอนว่า ทรัพย์สมบัติมีมากมายเมื่อตายไปก็เอาไปไม่ได้ แม้แต่
หมากที่ใส่ปากก็กินไม่ได้ เงินที่ใส่ปากไว้ ก็ไม่ใช่ของตน จึงเตือนใจให้ผู้มาร่วมงานไม่ประมาทในการดาเนินชีวิต ฉะนั้นเมื่อยัง
มีชีวิตอยู่กค็ วรทาคุณงามความดีไว้ให้มาก ส่วนการปิดปากศพเป็นลาดับสุดท้าย ปิดเพื่อไม่ให้เกิด อกุศลต่างๆ ทางคติธรรม คือ
การเกิดเป็นคนอยู่ในสังคมมนุษย์ที่หลากหลาย แตกต่างกันทางนิสัยใจคอ การปิดหู ปิดตา ปิดปากบ้างก็จะทาให้อยู่ได้อย่างมี
ความสุขมากขึ้น เพราะ ตา หู ปาก เป็นเหมื อน สิ่งที่จะทาให้มีปัญหา เมื่อปิดหูปิดตาบ้างก็จะทาให้มีความสุข เป็นการตัด
กิเลส
ขั้นตอนการ ฌาปณ กิจ
1.การเคลื่อนย้ายศพจากบ้านไปวัด
การเคลื่อนย้ายศพจากบ้านไปวัด คือ ลูกหลานและชาวบ้านจะช่วยกันหามโลงศพ เพราะทุกคนถือว่าเป็นการแสดง
ความเคารพรัก ความอาลัยผู้ตายเป็นวาระสุดท้ายซึ่งชีวิตหนึ่งมีครั้งเดียว ทุกคนช่วยกันหามโลงศพไปจนถึงวัด เมื่อได้เวลา
พระภิกษุสงฆ์ที่นิมนต์ไว้จากวัดต่างๆ มาพร้อมกันแล้ว พระเริ่มให้เบญจศีล สวดมาติกา จบแล้วกรวดน้าอนุโมทนา ตามลาดับ
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน ที่นาบทบาทการสั่งสอนมาวิเคราะห์เนื่องจากใน
ขั้นตอนการที่คนช่วยกันหามโลงมีการสั่งสอนว่า ตั้งแต่ตายจนถึงวันเผาเป็นวันสุดท้ายในวาระสุดท้ายนี้ที่ทุกคนช่วยกันหามโลง
จากบ้านไปวัดเพื่อทาพิธีฌาปนกิจศพดังนั้นการที่คนช่วยกันหามโลงตลอดจนเสร็จพิธีถือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่อยู่ได้แสดง
ความรักความอาลัยความไม่รังเกียจที่จะหามศพในวาระสุดท้ายของชีวิตที่จะไม่ได้พบกัน
2. ขั้นตอนการเดินรอบเมรุและการทอดผ้าบังสุกุล
ขั้นตอนการเดินรอบเมรุและการทอดผ้าบังสุกุล คือ เมื่อถึงเมรุของวัดจะเดินเวียนรอบเมรุ 3 รอบ เพื่อไว้อาลัยแก่
ผู้ ต าย โดยการเวี ย นศพต้ อ งเวี ย นซ้ า ยต่ า งกั บ การเวี ย นเที ย นหรื อ แห่ น าคซึ่ งเป็ น งานมงคลจะท าการเวี ย นขวาเรี ย กว่ า
ทักษิณาวรรต ก่อนจะทาพิธีฌาปนกิจจะมีการกล่าวประวัติของผู้ล่วงลับ จึงทาการทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นเจ้าภาพในงานจึงจะ
รับเชิญให้เริ่มพิธี โดยนาธูปสาหรับขอขมาศพและดอกไม้จันทน์เดินตามขึ้นเมรุเผา จากนั้นนาดอกไม้จันทน์วางที่ใต้เชิงตะกอน
สาหรับจุดไฟ หรือนาดอกไม้จันทน์และธูปวางหน้าพานศพอาจไหว้เคารพหรือกล่าวขอขมาในใจก่อนค่อยวางดอกไม้จันทน์และ
ธูปลง
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน ที่นาบทบาทการสั่งสอนมาวิเคราะห์เนื่องจากใน
ขั้นการกระจายข่าวมีการสั่งสอนว่า การเวียนศพ 3 รอบเป็นการเวียนเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ตาย และเป็นปริศนาธรรมเกี่ยวกับพระ
ไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ ในสามภพ คือ ในโลก นรก และสวรรค์ และ
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จะมีการกล่าวประวัติของผู้ล่วงลับ เพื่อระลึกถึงคุณความดีและให้ผู้มีชีวิตอยู่ตระหนักถึงสัจธรรมของชีวิต การวางดอกไม้จันทน์
และธูปหน้าพานศพถือเป็นการขอขมาศพที่ผู้ที่มีชีวิตอยู่อาจเคยได้ล่วงเกินทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ดีเพื่อเป็นการขออโหสิกรรม
ต่อกัน
บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ
บทบาทการอธิบ ายสาเหตุที่ มี ในแต่ ล ะขั้ น ตอนของพิ ธีศ พ คื อ การอธิ บ ายในสิ่ งที่ เราไม่ รู้ ไม่เข้ าใจ ว่าท าไมคน
สมัยก่อนต้องทาพิธีในขั้นตอนต่างๆดังกล่าว โดยมีการวิเคราะห์บทบาทการอธิบายสาเหตุในแต่ละขั้นตอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนตั้งแต่ตายไปจนถึงนาใส่โลงศพ
1.ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพ
ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพ คือ หากมีการตายจากที่อื่นเมื่อพบศพต้องพาร่างผู้ตายไปโรงพยาบาลเพื่อสืบหาการตาย
ที่แท้จริง โดยขณะที่เคลื่อนย้ายศพกลับบ้านจะมีการจุดธูปหนึ่งดอก และต้องมีการโปรยเหรียญตามทางที่กลับบ้าน และนิมนต์
พระสงฆ์ไปสวดตรงสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อถอนวิญญาณ
จากข้อมู ลดังกล่าวแสดงให้ เห็ นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ การอธิบายสาเหตุ ที่นาบทบาทการอธิบายสาเหตุม า
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลงมีการอธิบายสาเหตุว่า มีการนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดตรงสถานที่ที่เกิดเหตุ
เพื่อถอนวิญญาณไม่ให้สิงอยู่ตรงที่นั้น เพราะเชื่อว่าคนที่ตายอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นวิญญาณจะไม่ไปไหน หลังจากนั้นจะมี
การจุดธูปหนึ่งดอกเพื่อบอกทางผู้ตายให้กลับบ้านของตนเองจะได้ ไม่ต้องไปเป็นผีเร่ร่อน การโปรยเหรียญเพื่อซื้อทางให้ผู้ตาย
เพราะชาวบ้านเชื่อว่าทุกพื้นที่มีผู้ตายที่เป็นเจ้าของอยู่ หากไม่ซื้อทางเพื่อผ่านทาง ผู้ตายก็จะกลับบ้านของตนเองไม่ได้ จึงต้องมี
การโยนเหรียญขณะเคลื่อนย้าย
2. ขั้นตอนการย้ายศพใส่โลง
ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลง คือ เมื่อมีการตายเกิดขึ้นต้องมีการมัดตราสังโดยจะมีดอกไม้สามสี ธูปสามดอก
เทียนหนึ่งเล่มและด้ายสายสิญจน์ มัดที่คอ มัดที่มือ มัดที่ข้อเท้า รวมเป็นทั้งหมดสามเปราะ โดยเปราะที่แรกเมื่อนาบ่วงคล้อง
คอ สัปเหร่อจะว่าคาถา ปุตฺโต คีว หมายความว่า ลูกคือห่วงผูกคอ เมื่อเวลามัดว่าคาถารัดประอก เป็นห่วงที่ 1แล้วโยงเชือกมา
กลางลาตัว ทาเป็นห่วงตะกรุดเบ็ด ผูกหัวแม่มือที่พนมถือกรวยดอกไม้ธูปเทียนอยู่รวบมือศพผูกให้พนมไว้ที่หน้าอก ว่าคาถา
ธน หตฺ หมายความว่าทรัพย์คือห่วงผูกมือ ในเวลามัดว่าคาถารัดประคดเอว เป็ นห่วงที่ 2 แล้วโยงเชือกมาที่เท้าทาเป็นบ่วงผูก
หัวแม่เท้าผูกข้อเท้าทั้งสองให้ติดกัน ว่าคาถา ภริยา ปาเท หมายความว่า ภริยาคือห่วงผูกเท้า เป็นห่วงที่ ๓ หลังจากนั้นก็
สามารถนาศพใส่โลงเพื่อสวดพระอภิธรรมต่อไป
จากข้อ มู ลดั งกล่าวแสดงให้ เห็ น ถึงบทบาทหน้ าที่ เกี่ ย วกั บ การอธิบ ายสาเหตุ ที่ น าบทบาทการอธิ บ ายสาเหตุ ม า
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลงมีการอธิบายสาเหตุว่า ห่วงนั้นพันผูก เหมือนเชือกผูกไว้กับคนตายและ
คนอยู่ เมื่อตายไปวิญญาณก็ติดระหว่างภพของมนุษย์กับภพที่ตนเองควรจะไป เมื่อติดอยู่ระหว่างนี้ ด้ วยเหตุผลหลายอย่าง
อาลัย อาวรณ์ เป็นห่วง ตัดไม่ขาด วิญญาณจะวนเวียนกับสิ่งที่ติดค้างมากที่สุด คือ ลูก ทรัพย์ ภรรยาหรือสามี จึงต้องมัด
ตราสังเพื่อให้ผู้ตายตัดบ่วงทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ และสิ่งที่สาคัญสาหรับ คนที่ยังอยู่ก็ต้องตัดความอาลัย ห่วง
หา ผู้ที่ยังอยู่จะต้องตั้งหลักของตัวเองให้ได้ อย่าให้ผู้ตายเป็นห่วง การที่เราตั้งหลักไม่ได้ ยังห่วง อาลัยคือโซ่ที่ยึดเกาะผู้ต าย
เอาไว้
ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใสโลง มีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับดอกไม้ ธูป เทียน ว่ าก่อนเอาศพลงโรงต้องมีการมัด
ตราสัง มีซองใส่มีดอกบัวหนึ่งดอก ธูปสามดอก เทียนหนึ่งดอก จากนั้นจึงจะเอาใส่โลงเย็น
จากข้อ มู ลดั งกล่าวแสดงให้ เห็ น ถึงบทบาทหน้ าที่ เกี่ ย วกั บ การอธิบ ายสาเหตุ ที่ น าบทบาทการอธิ บ ายสาเหตุ ม า
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเคลื่อนย้า ยศพใส่โลงมีการอธิบายสาเหตุว่า ที่ต้องมีดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อให้ดวงวิญญาณใช้
นาไปไหว้พระจุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อันหมายถึง การได้ขึ้นสวรรค์ของผู้จากไปนั่นเอง
ขั้นตอนที่ 2 การสวดพระอภิธรรม
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ขั้นตอนการสวดพระอภิธรรม คือ ก่อนจะมีการสวดพระอภิธรรมต้องทาพานหมากพานพลูยาให้ผู้สูงอายุไปนิมนต์
พระเพื่อทาการสวดพระอภิธรรม ในการสวดพระอภิธรรม จะใช้พระ ๔ รูปหรือ 8 รูป ก็ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพตกลงกันว่าจะสวด
กันกี่คืนก็ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพเหมือนกันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ประเพณีแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยและความสะดวกของเจ้าภาพ โดยการสวดส่วน
ใหญ่จะนิยมไว้ ๓-๔ คืนแต่จะเสร็จพิธีกรรมจนถึงการทาบุญอัฐิจะไม่เกิน7วัน
จากข้อมู ลดังกล่ าวแสดงให้เห็ นถึ งบทบาทหน้ าที่เกี่ย วกับ การอธิบายสาเหตุ ที่ นาบทบาทการอธิบ ายสาเหตุม า
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลงมีการอธิบายสาเหตุว่า งานสวดอภิธรรมหรืองานสวดศพ เพื่อเป็นการ
แสดงให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าแท้จริงแล้ว ชีวิตประกอบด้วยธรรมชาติ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นรูป คือ ร่างกาย ประกอบด้วย
ธรรมชาติ 4 อย่าง คือ ดิน น้า ลม ไฟ (ธาตุ 4) กับส่วนที่เป็นนาม คือ ขันธ์ 5 : เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ การสวดพระ
อภิธรรมในงานศพ ย่อมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิต ตามธรรมชาติรวมถึงระลึกถึงคุณความดีของผู้ที่ล่วงลับ
และการเชิญพระมาสวดบทอภิธรรมที่มีความหมายเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิต การสวดคือการสวดเพื่อการบาเพ็ญกุศลศพ กุศล
คือในพระธรรม 7 คัมภีร์ ได้ให้ความหมายไว้ว่าพระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นาพระธรรม 7 คัมภีร์นี้
ไปโปรดจนพระมารดา เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดง “สัตตปกรณาภิธรรม” (พระอภิธรรม 7 คัมภีร์) นั้นสันดุสิตเทพบุตรพุทธ
มารดาก็บรรลุโสดาปัตติผลสาเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นแรก ในพระพุทธศาสนากล่าวกันว่ า พระพุทธองค์ทรงแสดง พระ
อภิธรรม 7 คัมภีร์ ณ เทวโลก เป็นพระธรรมอันลึกซึ้งเมื่อสวดแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ลูกหลานและผู้อื่นเพื่อที่จะได้อุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย เพราะเหตุนี้จึงทาให้มีการสวดพระอภิธรรม
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการฌาปนกิจ
1. การเคลื่อนย้ายศพจากบ้านไปวัด
การเคลื่อนย้ายศพจากบ้านไปวัด คือ ในตอนเช้าของพิธีญาติหรือลูกหลานช่วยกันนาศพออกจากโลงเย็นและนาศพ
มาใส่โลงไม้ พอนาศพใส่โลงไม้แล้ว ก็นาน้าร้อนมาราดพื้นที่ถูกวางศพไว้ทาเพื่อลาดทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกไปไม่ให้มีน้าหรือสิ่งที่ไม่เป็น
มงคลติดอยู่ในบ้าน
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่ นาบทบาทการอธิบ ายสาเหตุม า
วิเคราะห์เนื่องจากต้องอธิบายว่า ทาไปเพราะอะไร ทาไปแล้วได้อะไร ดังนั้นจึงอธิบายขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพได้ว่า ที่ต้อง
นาน้าไปล้างพื้นตอนนาศพออกจากโลงเย็นมาใส่โลงไม้จะมีน้าเลือดน้าหนองไหลออกมาจึงต้องนาน้าร้อนมาล้างพื้นตามความ
เชื่อของชาวบ้านมีความเชื่อว่าน้าที่ไหลออกมาจากศพเป็นน้าไม่ดี น้าที่ไม่เป็นมงคลต่อบ้าน
2.ขั้นตอนการเดินรอบเมรุและการทอดผ้าบังสุกุล
ขั้นตอนการเดินรอบเมรุและการทอดผ้าบังสุกุล คือ หลังจากขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์ว่า ก่อนกลับจากการเผาศพ
เจ้าภาพจะมีน้าใส่ถังน้าตั้งอยู่ระหว่างทางหรือตั้งอยู่ที่หน้าเมรุ เรียกว่า “น้าล้าง” ซึ่งน้าล้างใส่ลูกมะกรูดเผา สาหรับใช้ล้างมือ
ล้างเท้าให้สะอาดก่อนกลับบ้าน เนื่องจากงานศพถือว่าเป็นงานไม่มงคล
จากข้อมู ลดังกล่ าวแสดงให้เห็ นถึ งบทบาทหน้ าที่เกี่ย วกับ การอธิบายสาเหตุ ที่ นาบทบาทการอธิบ ายสาเหตุม า
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนหลังการเผาศพเราจะต้องล้างมือล้างเท้าให้สะอาดก่อนกลับบ้านเพราะถือว่าการมางานที่ไม่เป็น
มงคลได้นามือมาจับต้องกับสิ่งที่ไม่ดีเราจึงต้องล้างความไม่ดีทั้งหลายออกไปจากตัว
๓.ขั้นตอนการเก็บกระดูก
เมื่อพิธีเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเก็บกระดูกได้ในเย็นวันที่เผาได้เลย ในกรณีที่เป็นเตาเผาแบบไฟฟ้าแต่บาง
พื้นที่ที่ใช้เตาเผาแบบใช้ฟืนหรือถ่านต้องรอจนเช้าวันรุ่งขึ้นจึงสามารถมาเก็บอัฐิได้ ในการเก็บกระดูกจะต้องไปนิมนต์พระ 1 รูป
พร้อมกระบอกข้าวกระบอกน้าหรือผักย่าปลายา หลังจากนั้นนากระดูกใส่ผ้าขาวแล้วนากลับบ้านและนากระดูกไปล้างน้าอบ
ก่อนบรรจุใส่โกฏิ เพื่อนาไปทาบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไป ลูกหลานจะเก็บส่วนที่สาคัญไว้บูชา และบางส่วนอาจจะนาไปลอยอังคาร
ซึ่งอาจจะเป็นแม่น้า หรือทะเล
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จากข้อ มู ลดั งกล่าวแสดงให้ เห็ น ถึงบทบาทหน้ าที่ เกี่ ย วกั บ การอธิบ ายสาเหตุ ที่ น าบทบาทการอธิ บ ายสาเหตุ ม า
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นการเก็บกระดูกในการเก็บกระดูกจะต้องไปนิมนต์พระ 1 รูปพร้อมกระบอกข้าวกระบอกน้าหรือผักย่า
ปลายา หมายถึงอาหารคาวและอาหารหวานรวมกัน 1 กระบอก และน้า1กระบอกนาไปวางใต้เมรุหรือใกล้ๆกับเมรุ หลังจาก
นั้นนากระดูกไปล้างน้าอบเนื่องจากกระดูกที่ถูกเผาจะมีขี้เถ้าติดมาด้วยจึงต้องนามาล้างน้าอบหรือผงขมิ้นให้สะอาดก่อนบรรจุ
ใส่โกฏิเพื่อนาไปทาบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไป บางส่วนอาจจะนาไปลอยอังคาร ทั้งนี้มีความเชื่อที่ว่าจะทาให้วิญญาณของผู้ตายมี
ความสงบและร่มเย็น
จากการศึกษาบทบาทพิธีศพทาให้ผู้วิจัยเห็นว่า พิธีศพเป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจคนในหมู่บ้านทาให้มีความสามัคคี
กลมเกลียว มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจต่อกัน รู้จักเคารพผู้ที่มีพระคุณ กตัญญูรู้คุณ และสอนให้รู้จัก
ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท รู้จักใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่ให้ยึดติดอยู่กับสิ่งของภายนอกเพราะเมื่อตายไปเราไม่สามารถนา
สิ่งของเหล่านั้นไปได้ด้วย นั่นยิ่งทาให้เราเห็นว่า ตอนเกิดมาเราไม่มีอะไร เมื่อตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เช่นกัน ฉะนั้นเมื่อยัง
มีชีวิตอยู่เราต้องเร่งทาความดีต่อสังคม ต่อผู้ใกล้ชิด และผู้ร่วมโลกคนอื่นๆ ร่างกายอาจไม่คงทน แต่ความดีที่ทาจะคงทนและ
อยู่เป็นชื่อในโลกของมนุษย์ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับพิธีศพของชาวตาบลบ้านกล้วย บทบาทที่พบสองบทบาท ทั้งบทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับการสั่งสอน และบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ สรุปได้ ว่ามีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของพิธีศพ คือ สอนให้เรา
รู้คุณค่าของชีวิตที่เราดารงอยู่ในชีวิตประจาวัน การใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท เช่น บทบาทที่พบในการบอกข่าวการตาย
แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน ที่นาบทบาทการสั่งสอนมาวิเคราะห์เนื่องจากในขั้นการกระจายข่าวมีการสั่ง
สอนว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่างานที่เราไปช่วยจะเป็น
งานมงคลหรือไม่ใช่งานมงคล และถ้ายิ่งเป็นงานศพแล้วนั้นเรายิ่งต้องเข้าไปช่วย เพราะทางญาติผู้ตายยังคงเสียใจกับการจาก
ไปของคนในครอบครัว การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางใดก็ล้วนได้บุญกุศลด้วยกันทั้งนั้น ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
ควรรีบเร่งทาความดี เพราะสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดคือความดี
ต่อมาในขั้นตอนการรดน้าศพ บทบาทที่พบในการรดน้าศพแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน ที่นา
บทบาทการสั่งสอนมาวิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการรดน้าศพมีการสั่งสอนให้คนได้คิดว่า ในการจากไปของใครสักคนต้องมี
การสูญเสีย เสียใจ เพราะชีวิตของคนเรา มีเกิดมา และมีดับไป ทิ้งไว้ก็แต่ชื่อ ส่วนผู้ที่ยังอยู่นั้นก็ต้องดาเนินชีวิตต่อไป สิ่งที่ทา
ให้ผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายได้นั้นคือ การจัดงานศพ โดยขั้นตอนการรดน้าศพเพื่อแสดงความเคารพ ขออโหสิกรรมในสิ่งที่ล่วงเกิน
หรือทาไม่ดีต่อกันในวันที่ยังมีชีวิตอยู่ คือการสอนให้รู้จักการให้อภัย รู้จักยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทา ไม่ว่าจะทาดีหรือไม่ดี ผู้ที่ตาย
ไปแล้วไม่สามารถลุกมาขอโทษหรือให้อภัยใครได้ เหลือแต่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ต้องมีจิตใจที่ดี รู้จักให้อภัยและขอโทษผู้อื่นก่อน
ส่วนน้าที่ใช้รดมือศพที่ต้องใช้น้ามนต์ผสมน้าสะอาดและใส่ดอกไม้ ใส่น้าหอมก็เพื่อจะสอนให้เราขออโหสิกรรมด้วยใจที่บริสุทธ์
ไม่มีใจผูกติดกับความเคียดแค้น และแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย เป็นต้น
ต่อมาขั้นตอนการเอาเงินใส่ปากศพ แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งสอน ที่นาบทบาทการสั่งสอนมา
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเอาเงินและหมากใส่ปากศพมีการสั่งสอนว่า ทรัพย์สมบัติมีมากมายเมื่อตายไปก็เอาไปไม่ได้
แม้แต่หมากที่ใส่ปากก็กินไม่ได้ เงินที่ใส่ปากไว้ ก็ไม่ใช่ของตน จึงเตือนใจให้ผู้มาร่วมงานไม่ประมาทในการดาเนินชีวิต ฉะนั้น
เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ควรทาคุณงามความดีไว้ให้มาก ส่วนการปิดปากศพเป็นลาดับสุดท้าย ปิดเพื่อไม่ให้เกิด อกุศลต่างๆ ทางคติ
ธรรม คือ การเกิดเป็นคนอยู่ในสังคมมนุษย์ที่หลากหลาย แตกต่างกันทางนิสัยใจคอ การปิดหู ปิดตา ปิดปากบ้างก็จะทาให้อยู่
ได้อย่างมีความสุขมากขึ้น เพราะ ตา หู ปาก เป็นเหมือน สิ่งที่จะทาให้มีปัญหา เมื่อ ปิดหูปิดตาบ้างก็จะทาให้มีความสุข เป็น
การตัดกิเลส
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ส่วนบทบาทการอธิบายสาเหตุที่มีในแต่ละขั้นตอนของพิธีศพ คือ การอธิบายในสิ่งที่เราไม่รู้ ไม่เข้าใจ ว่าทาไมคน
สมัยก่อนต้องทาพิธีในขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่
นาบทบาทการอธิบายสาเหตุมาวิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลงมีการอธิบายสาเหตุว่า มีการจุดธูปหนึ่ง
ดอกเพื่อบอกทางผู้ตายให้กลับบ้านของตนเองจะได้ไม่ต้องไปเป็นผีเร่ร่อน การโปรยเหรียญเพื่อซื้อทางให้ผู้ตาย เพราะชาวบ้าน
เชื่อว่าทุกพื้นที่มีผู้ตายที่เป็นเจ้าของอยู่ หากไม่ซื้อทางเพื่อผ่านทาง ผู้ตายก็จะกลับบ้านของตนเองไม่ได้ จึงต้องมีการโยนเหรียญ
ขณะเคลื่อนย้าย และการนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดตรงสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อถอนวิญญาณไม่ให้สิงอยู่ตรงที่นั้นเพราะเชื่อว่าคนที่
ตายอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้น วิญญาณจะไม่ไปไหน
ต่อมาขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลง แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่นาบทบาทการ
อธิบายสาเหตุมาวิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายศพใส่โลงมีการอธิบายสาเหตุ ว่า การมัดตราสัง คือ ห่วงที่พันผูก
เหมือนเชือกผูกไว้กับคนตายและคนอยู่ เมื่อตายไปวิญญาณก็ติดระหว่างภพของมนุษย์กับภพที่ตนเองควรจะไป เมื่อติดอยู่
ระหว่างนี้ด้วยเหตุผลหลายอย่าง อาลัย อาวรณ์ เป็นห่วง ตัดไม่ขาด วิญญาณจะวนเวียนกับสิ่งที่ติดค้างมากที่สุด คือ ลูก
ทรัพย์ ภรรยาหรือสามี จึงต้องมัดตราสังเพื่อให้ผู้ตายตัดบ่วงทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ และสิ่งที่สาคัญสาหรับคน
ที่ยังอยู่ก็ต้องตัดความอาลัย ห่วงหา ผู้ที่ยังอยู่จะต้องตั้งหลักของตัวเองให้ได้ อย่าให้ผู้ตายเป็นห่วง การที่เราตั้งหลักไม่ได้ ยัง
ห่วง อาลัยคือโซ่ที่ยึดเกาะผู้ตายเอาไว้
ขั้นตอนการสวดพระอภิธรรม แสดงให้เห็ นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่นาบทบาทการอธิบาย
สาเหตุมาวิเคราะห์เนื่องจากในขั้นตอนการสวดพระอภิธรรมมีการอธิบายสาเหตุว่า งานสวดอภิธรรมหรืองานสวดศพ เพื่อเป็น
การแสดงให้ เห็ น สั จ ธรรมของชี วิ ต ว่ า แท้ จ ริ งแล้ ว ชี วิ ต ประกอบด้ ว ยธรรมชาติ 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ เป็ น รู ป คื อ ร่ า งกาย
ประกอบด้วยธรรมชาติ 4 อย่าง คือ ดิน น้า ลม ไฟ (ธาตุ 4) กับส่วนที่เป็นนาม คือ ขันธ์ 5 : เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
การสวดพระอภิธรรมในงานศพ ย่อมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิต ตามธรรมชาติรวมถึงระลึกถึงคุณความดีของผู้
ที่ล่วงลับ และการเชิญพระมาสวดบทอภิธรรมที่มีความหมายเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิต การสวดคือการสวดเพื่อการบาเพ็ญ
กุศลศพ กุศลคือในพระธรรม 7 คัมภีร์ ได้ให้ความหมายไว้ว่าพระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นาพระ
ธรรม 7 คัมภีร์นี้ไปโปรดจนพระมารดา เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดง “สัตตปกรณาภิธรรม” (พระอภิธรรม 7 คัมภีร์) นั้นสันดุสิต
เทพบุตรพุทธมารดาก็บรรลุโสดาปัตติผลสาเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นแรก ในพระพุทธศาสนากล่าวกันว่า พระพุทธองค์ทรง
แสดง พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ ณ เทวโลก เป็ นพระธรรมอันลึกซึ้งเมื่อสวดแล้วก็จะเป็นบุ ญ เป็น กุศลแก่ลูกหลานและผู้ อื่น
เพื่อที่จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย เพราะเหตุนี้จึงทาให้มีการสวดพระอภิธรรม
ขั้นตอนการเก็บกระดูก แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุ ที่นาบทบาทการอธิบายสาเหตุมา
วิเคราะห์เนื่องจากในขั้นการเก็บกระดูกในการเก็บกระดูกจะต้องไปนิมนต์พระ 1 รูปพร้อมกระบอกข้าวกระบอกน้าหรือผักย่า
ปลายา หมายถึงอาหารคาวและอาหารหวานรวมกัน 1 กระบอก และน้า1กระบอกนาไปวางใต้เมรุหรือใกล้ๆกับเมรุ หลังจาก
นั้นนากระดูกไปล้างน้าอบเนื่องจากกระดูกที่ถูกเผาจะมีขี้เถ้าติดมาด้วยจึงต้องนามาล้างน้าอบหรือผงขมิ้นให้สะอาดก่อนบรรจุ
ใส่โกฏิเพื่อนาไปทาบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไป บางส่วนอาจจะนาไปลอยอังคาร ทั้งนี้มีความเชื่อที่ว่าจะทาให้วิญญาณของผู้ตายมี
ความสงบและร่มเย็นล่วงลับไป บางส่วนอาจจะนาไปลอยอังคาร ทั้งนี้มีความเชื่อที่ว่าจะทาให้วิญญาณของผู้ตายมีความสงบ
และร่มเย็น เป็นต้น
อภิปรายผล
ในชีวิตของทุกชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีการเกิดขึ้น ดารงอยู่และดับไปเป็นธรรมดานั้น จะทาให้เราตั้งอยู่ในความ
ไม่ประมาท ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้ เราจะได้เตือนตนให้เร่งทาสิ่งที่ดีที่ควรทา ไม่ผัดผ่อนหรืออ้างเหตุว่ายังมีเวลาใน
ชีวิตอีกมาก เพราะนั่นอาจจะแฝงไปด้วย คาสอนและบทบาทหน้าที่ต่างๆ เช่น มีการกระทาที่ถูกต้องในเรื่องการใช้ชีวิตและ
ความตาย การใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องจะช่วยให้เราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ หากมีชีวิตอยู่ก็ให้เร่งทาความดีเป็นประโยชน์ของ
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สังคม เพราะเมื่อตายไปแล้วไม่สามารถเอาอะไรไปได้จะคงเหลือแต่ ชื่อและการกระทาที่ได้ทาไว้เมื่อมีชีวิตอยู่ ซึ่งความตายนั้น
อาจจะส่งผลมาถึงผู้ที่มีชีวิตอยู่คือ ความอาลัย เสียใจกับการจากไปของผู้ตาย และเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ที่พบในขั้นตอน
พิธีต่างๆ ท าให้เห็น ว่าพิ ธีศพที่ผู้ วิจัย นามาวิเคราะห์ไม่ ได้จัดขึ้ นแบบไม่ มีความหมาย แต่ ตรงกั นข้ามในขั้นตอนทุ กอย่างมี
ความหมายและให้ข้อคิดมากมาย และชาวบ้านได้ปฏิบัติสืบกันมารุ่นต่อรุ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตุอัมพร ชั้นอินทร์
(2550. หน้าบทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวมอญเกาะเกร็ด ผลการศึกษา สรุปได้ว่า
“ชาวมอญเกาะเกร็ดเป็ นกลุ่มชนที่ เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี ของตน โดยเฉพาะพิ ธีกรรมเกี่ยวกับความตาย...
การศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวมอญเกาะเกร็ดทาให้เข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรม ของชาวมอญมากขึ้น สิ่งที่เด่นชัดคือ
ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน” แสดงให้เห็น อัตลักษณ์ด้านพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีและความเชื่อที่
ชาวมอญเกาะเกร็ดยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
นอกจากบทบาททั้งสองบทบาทที่พบจากการศึกษาพิธีศพแล้ว ทาให้ผู้วิจัยรู้ว่า การสั่งสอนไม่จาเป็น ต้องกล่าว
ออกมาเป็น คาพู ดเพี ยงอย่างเดียว แต่บ รรพบุรุษ ได้ถ่ายทอดคาสั่ งสอนมาในรูปแบบต่ างๆ ให้เห็น อย่างหลากหลาย อาทิ
ประเพณี พิ ธีก รรม ศิ ล ปะ สถาปั ต ยกรรม ฯลฯ หรือ แม้ ก ระทั่ งในนิ ท านพื้ น บ้ าน ที่ ค นทั่ วไปเห็ น คุ ณ ค่ าเพี ย งเพื่ อ ความ
เพลิดเพลิน ความจริงแล้วก็ยังแฝงคาสอนทางศีลธรรมอย่างลึกซึ้ง สิ่งเหล่านี้เองที่ล้วนดารงอยู่ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ซึ่งเรา
เรียกว่า “วัฒนธรรม”
กิตติกรรมประกาศ
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ภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่)
THE REFLECTING ON THE VALUES OF NATTAWUT SRIMUOK (GOLF FUCKLING HERO)
มณีรตั น์ เพ็งพาด* มณฑาทิพย์ จวงแย้ม และ สุกญ
ั ญาโสภี ใจกล่า
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : Manirat.p@psru.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษาภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) ในครั้งนี้ พบค่านิยมที่อยู่ใน
บทเพลง 3 ด้าน คือ ค่านิยมทางวัตถุ ทั้งความงามภายนอก การใช้โซเซียลมีเดีย การหลงอานาจ และการแก่งแย่ง
ค่านิยมทางจิ ตใจ ทั้งความรักที่ มีต่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ความรักของครอบครัว ความรักชาติและความเชื่อในศาสนา
ค่า นิ ย มทางความประพฤติ ทั้ งการทรงงานของในหลวง พฤติ ก รรมของวั ยรุ่ น ความเห็ น แก่ ตั วของคนในสั งคม และ
พฤติกรรมเกี่ยวกับความรุนแรง ซึ่งค่านิยมเหล่านี้นอกจากจะแสดงให้เห็นความคิดและการยอมรับของคนในสังคมแล้ว บท
เพลงยังเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจของผู้ฟังด้วย
คาสาคัญ : ภาพสะท้อนสังคม ค่านิยม เพลงฮิปฮอป
Abstract
This study, a study Reflecting on the values of Nattawut Srimuok (Golf Fuckling Hero), found
that there were the values in the three themes are: 1) Materialistic values : the beauty outside, the use of
sympathy, power, and strife. 2) Mental values : the love of King Rama 9, love the family, patriotism and
religious beliefs. And 3) Behavioral values : the work of the King. teen behavior, the selfishness of the
people in society, And violent behavior. These values, in addition to showing one's ideas and accepting
something in society and the song also helps to keep the listener's mind.
Keywords : social reflection values hip hop music
บทนา
ในสังคมไทยยุคปัจจุบันนี้ปัญหาความเครียดได้กลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สาคัญของคนทุกเพศทุกวัย อาจเป็น
เพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งภาวะวิกฤตของปัญหาสังคมในหลาย ๆ ด้าน อาทิ
ปั ญ หาการว่ า งงาน ปั ญ หาความยากจน ปั ญ หาอาชญากรรมและปั ญ หาเศรษฐกิ จ เป็ น ต้ น สิ่ งเหล่ า นี้ เองที่ ท าให้ เกิ ด
ความเครียดขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกายตามมา ปัจจุบันคนจึงหันมาสนใจวิธีการจัดการความเครียด ดังที่ มรรยาท
รุจิวิชชญ์ (2556, หน้า 59) ได้กล่าวถึงวิธีการจัดการความเครียดไว้ว่า การจัดการความเครียดอย่างถูกวิธี จาเป็นต้องมีความรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติของความเครียดและผลที่เกิดจากความเครียด เพื่อโต้ตอบความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม บางคนอาจ
เคยชินกับความเครียดจนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในความเป็นจริงความเครียดเป็นอาการที่ ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นอย่างไม่รู้ตัว
และกลับมามีผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินชีวิตและการทางานอย่างมาก
ความเครียดจึงเป็นบ่อเกิดของการเสียสมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรม ดังนั้น ความเครียดไม่ว่าเกิดจาก
สาเหตุใดก็ตามย่อมมีผลให้บุคคลเสียดุลยภาพของชีวิตและอาจแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อภาวะเครียดทางใดทางหนึ่ง รศ.
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ดร. ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ (2554) กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาความเครียดด้วย การผ่อนคลายทางร่างกาย เช่น การหายใจ
ลึกๆ การออกกาลังกาย การนวด การพักผ่อน การรับประทานอาหาร การอาบน้าอุ่น และการลดความตึงเครียดทางจิตใจ
เช่น การสร้างอารมณ์ขัน การคิดในทางบวก การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง การหัวเราะ การหายใจลึกๆ การทาสมาธิ การใช้
เทคนิคความเงียบ เพื่อหยุดความคิดของตัวเองในเรื่องที่ทาให้เครียด
การฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดถือเป็นวิธีการที่ง่ายและเข้าถึงได้เร็วที่สุด เพลงจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มชน
โดย ชัยโรจน์ ชัยเนตร (2532) ได้กล่าวไว้ว่า เพลงอาจช่วยให้มนุษย์เกิดพลังสร้างสรรค์ พร้อมทั้งผลักดันให้จิตใจเข้มแข้ง มี
ความพยายามที่จะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาต่าง ๆ นานัปการที่จะเข้ามาแผ้วพานในชีวิต ซึ่งนอกจากเพลงจะช่วยคลาย
เครียดและสร้างแรงบันดาลใจแล้ว เพลงยังเป็นเครื่องมือในการบันทึกประวัติศาสตร์ของสังคมในแต่ละยุคสมัย เพื่อให้ชนรุ่น
หลังเห็นได้รับรู้อีกด้วย ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (2534) ได้พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่ง
ไว้ว่า
...สังเกตได้ว่าเวลาเกิดสถานการณ์อะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้อง ฝนตก ฟ้า
ร้อง น้ าท่ วม ตลอดจนเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ งทั้ งนอกและในประเทศ เพลงลู กทุ่ ง ก็ จ ะ
ออกมาใหม่ ทันสมัยกับข่าวนั้นทันที รวมกับเป็นสมุดบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้น
เพลงจึงเป็นภาพสะท้อนสังคมได้อย่างดี สอดคล้องกับคากล่าวของ ตรีศิลป์ บุญขจร (2523) ทีไ่ ด้กล่าวถึงเพลงว่า
“เพลงมีอิทธิพลต่อแนวคิด ทัศนคติและความสัมพันธ์ของผู้ฟังกับสังคม คือ วรรณกรรมย่อมสัมพันธ์กับสังคม วรรณกรรม
สะท้อนประสบการณ์ชีวิตในยุคสมัยนั้น ๆ ไม่ว่านักเขียนจะจงใจสะท้อนสังคมหรือไม่ก็ตาม” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของบุญยงค์ เกศเทศ (2536) ที่กล่าวถึงวรรณกรรมเพลงว่า “เพลงนอกจากจะทาหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ แล้ว ยัง
แฝงด้วยแง่คิด หรือช่วยยกระดับจิตใจของผู้ฟัง ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ ภูมิปัญญาให้แก่ผู้ฟัง และอาจมีบทบาท
หรือเป็นพลังร่วมอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือมีผลกระทบต่อสังคมได้เช่นกัน”
แนวเพลงในประเทศไทยนั้นมีหลายประเภท แต่เพลงที่ผู้วิจัยเลือกนามาศึกษาภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงนั้น
เป็นแนวเพลงประเภท Hip-hop ศตพล ขจรพงศ์ (2555) ได้อธิบายความหมายของ Hip-hop ฮิปฮอป (อังกฤษ: Hip Hop)
หรืออาจเขียนเป็น ฮิป-ฮอป (อังกฤษ: Hip-hop) ว่าเป็นแนวเพลงที่นิยมของวัยรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก จนถูก
ยกระดับให้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีรากฐานการพัฒนามาจากชาวแอฟริกัน -อเมริกัน และ ชาวละติน โดยในช่วงยุค
ศตวรรษ 70 หลังจากดนตรีดิสโก้ที่พัฒนามาจาก แนวเพลงฟังค์ ในแบบของโมทาวน์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทาให้มี
การเปิดแผ่นเพลงในคลับต่าง ๆ และด้วยการพัฒ นาทางด้านเทคโนโลยี เกิดการสร้าง loop (ลูกศรวน การเล่นวนซ้าไปมา),
beat (จังหวะของดนตรี จังหวะของเสียง)ใหม่ ๆ ขึ้นมา ดนตรีฮิปฮอป จึงถือกาเนิดขึ้น ซึ่ง ฮิปฮอปเป็นแนวเพลงที่ได้รับการ
นิยมแค่เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่ม
บทเพลงของคุณณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) เป็นบทเพลงที่มีเนื้อหา ความหมายดี ผสมผสานความหมาย
กับเอกลักษณ์ของแนวดนตรีได้อย่างลงตัว เป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัย
ณัฐวุฒิ ศรีหมอก ชื่อเล่น กอล์ฟ หรือรู้จักกันในนาม กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ คือ นักร้องที่มีผลงานเพลงแนวฮิ ปฮอปที่
นิยมในประเทศไทย หลังจบจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ก็ได้ทางานเพลง หรือเป็นแร็ปเปอร์ นักแต่งเพลงภายใต้สังกัดก้าน
คอคลับ โดยเป็นสมาชิกวงสิงห์เหนือเสือใต้ อีกทั้งยังแต่งเพลงที่มีลักษณะเสียดสีสังคมและสะท้อนความรู้สึก ดังเช่นเพลง
เพลง "ราตรีสวัสดิ์" ที่ร่วมร้องกับ "ธีร์ ไชยเดช" ทีม่ ีเนื้อหากล่าวถึงทหารที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนได้รับรางวัล
เพลงยอดเยี่ยมในงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ 7 ทาให้เขามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในอันดับต้น ๆ ของวงการฮิปฮอป
ค่านิยม เป็นบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายในสังคม การศึกษาภาพสะท้อนค่านิยมที่พบในบท
เพลงของคุณณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงค่านิยมที่สอดแทรกอยู่ในบทเพลงแนว อิป
ฮอป ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากแนวเพลงแนวอื่น ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ในสังคม มีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็น
สิ่งที่เขาควรกระทา และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแนวเพลงอื่น ๆ ต่อไป
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จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
เพื่อศึกษาค่านิยมในสังคมไทยที่สะท้อนผ่านบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่)
วิธดี าเนินการวิจัย
ในการศึกษาค่านิยมที่สอดแทรกอยู่ในบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) โดยใช้เกณฑ์การศึกษา
ค่านิยมของผู้เชี่ยวชาญสามท่าน คือ รัชนีกร เศรษฐโฐ (2523, หน้า 112) ณรงค์ เส็งประชา (2544, หน้า 71 - 72) และ
อานนท์ อาภาภิรมย์ (2515, หน้า 90 - 100) ดังตารางค่านิยม ต่อไปนี้
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จากค่านิยมที่ผู้เชี่ยวชาญข้างต้นได้พบแล้วนั้น สามารถแบ่งประเภทของค่านิยมได้เป็น 3 ด้าน คือ ค่านิยมทางวัตถุ
ค่านิยมทางจิตใจ และค่านิยมทางความประพฤติ
ส่วนขอบเขตของข้อมูลที่ศึกษา ผู้วิจัยเลือกศึกษาบทเพลงที่ ณัฐวุฒิ ศรีหมอกเป็นผู้แต่งและร้องเองทั้งหมด จานวน
17 บทเพลง ดังนี้
1. เพลง พลังแสงอาทิตย์
2. เพลง ป่าประท้วง
3. เพลง สังคมหัวแข็ง
4. เพลง ราตรีสวัสดิ์ (Goodnight)
5. เพลง Rhythm of Happiness
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6. เพลง Just สบาย
7. เพลง ชัดเจนชูใจ
8. เพลง As You Are (คนแบบเธอ)
9. เพลง แจ็คผู้ฆ่ายักษ์
10. เพลง คาด-ตะ-กอน
11. เพลง Bento
12. เพลง อาณาจักรนักเลง
13. เพลง YOLO
14. เพลง ชูใจ
15. เพลง Student Stand Up
16. เพลง ค้อน กรรไกร กระดาษ
17. เพลง สะบันงา (Hands)
ผลการวิจัย
การศึกษาภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) ในครั้งนี้ ผู้วิจัย พบค่านิยมที่
เป็นภาพสะท้อนของสังคมในปัจจุบันตามเกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่าน แล้วจัดจาแนกได้ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ค่านิยมทาง
วัตถุ ค่านิยมทางจิตใจ และค่านิยมทางความประพฤติ ดังนี้

1.ค่านิยมทางวัตถุ
จากการศึกษาค่านิยมที่สะท้อนผ่านบทเพลงของคุณ ณัฐวุฒิ ศรี หมอก (กอล์ฟ ฟั กกลิ้งฮีโร่) พบเพลงที่สะท้อน
ค่านิยมทางวัตถุ จานวน 5 เพลง คือ as you are (คนแบบเธอ) , Just สบาย , อาณาจักรนักเลง , ค้อน กรรไกร กระดาษ
และ ป่าประท้วง โดยแบ่งออกได้ดังนี้
1.1 ความงามภายนอก
ในบทเพลงจะมีการกล่าวถึงค่านิยมของคนในยุคสมัยนี้ที่ให้ค่าความสาคัญเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาภายนอกมากกว่า
ความงามภายในจิตใจ ดังในบทเพลงที่ชื่อ “As You Are (คนแบบเธอ)” ที่มีเนื้อเพลงว่า “ฉันได้ยินเธอบ่นทุกครั้งที่ส่อง
กระจก เธอบอกเธออ้วน สิวเยอะ หน้าคล้าและดูตลก เธออยากไปทาหน้าอก ทาคาง ร้อยไหม อยากฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์
ฉีด เมโสหน้ า ใส” ซึ่ งเนื้ อ เพลงนี้ จะสะท้ อ นให้ เห็ น ค่ านิ ย มของสั งคมที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความงามภายนอก จนต้ อ งไป
ทาศัลยกรรมเพิ่มเติมให้ตัวเองสวยตามค่านิยมนั้น ๆ โดยไม่ได้สนใจความงามของจิตใจเลย
1.2 วัตถุของสมมุติและการใช้โซเชียลมีเดีย
ในบทเพลงมีการกล่าวถึงค่านิยมที่ให้ความสาคัญยึดติดกับแบรนด์รูปลักษณ์ราคาของของใช้ มากกว่าความจาเป็นที่
ต้องการใช้ และการถ่ายรูปสิ่งของที่มีมูลค่าเพื่อยอดไลค์และการติดตามของคนในโซเชียลมิเดีย
ดังในบทเพลงที่ชื่อ “As You Are (คนแบบเธอ)” ที่มีเนื้อเพลงว่า“ไม่ใช่สวยเพราะกระเป๋า จากเครื่องประดับ
หรือสวยจากบัญชีก็เพราะรูป IG หรือว่าเธออัพ Face อาจมียอด Like เพราะ Filterหรือชุดที่เธอ Get Dress”
ซึ่งในบทเพลงนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนในสังคมที่ให้ความสาคัญกับวัตถุที่มีราคาแพงเป็นที่รู้จักเพื่อนามาแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีแลกกับยอดไลค์ (Like) และการติดตามของคนในโซเชียลมิเดียซึ่งอาจเป็นทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จัก
1.3 ความพึงพอใจในสิ่งของที่ตนมี
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ในบทเพลงกล่าวถึงการนาสิ่งของรอบ ๆ ตัว ที่มี มาใช้ในการดาเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในความพอเพียงพึงพอใจสนใจใน
สิ่งที่ตนมี เพื่อเพิ่มความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับตัวเอง โดยมีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ รอบตัว และไม่เก็บปัญหามาเป็น
ความทุกข์ ดังในบทเพลงที่ชื่อ “Just สบาย” ที่มีเนื้อเพลงว่า “กุญแจคือสิ่งรอบๆตัว Just มองให้ดีแล้วนามาใช้ เช่น ถุงน่อง
ขนตาปลอม กระถางต้นไม้เซรามิค ปลอกหมอน แว่นตา กระเป๋า ร่ม โมบาย เก้าอี้ พลาสติก ช็อกโกแลต ลูกอม เยลลี่ หมาก
ฝรั่ง และบิสกิต ชุดกาแฟ จานชาม ช้อนส้อม กระทะ ไม้กวาดและลิปสติก ” ซึ่งในบทเพลงนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมในจิตใจ
ซึ่งความพึงพอใจ และการมีความสุข เล็ก ๆ น้อย ๆ จากสิ่งรอบตัว
1.4 อานาจ
ในบทเพลงกล่าวถึงค่านิยมที่ให้ความสาคัญกับอานาจ หน้าที่ที่สามารถใช้ไปในทิศทางใดก็ได้ โดยไม่สนว่าอานาจ
หน้าที่นั้นได้ใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่ ดังในบทเพลงที่ชื่อ “อาณาจักรนักเลง” ที่มีเนื้อเพลงว่า “แต่สนใครที่ไหนล่ะ ได้ดีอยู่
ในสภาก็นักเลงทั้งนั้นแหล่ะ มีอิทธิพลทั้งนั้นแหล่ะ (แม่ง ไอดอล)” ซึ่งในบทเพลงนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมในสังคม ที่ให้ค่า
ความสาคัญกับผู้ที่มีอานาจหน้าที่มากกว่าประชาชนทั่วไป
1.5 การแก่งแย่งของคนในสังคม
ในบทเพลงกล่าวถึงการให้ค่าความสาคัญของตัวเองจากความสามารที่ตนมีและอ้างถึงวัตถุที่มีค่าเพื่อเป็นการหนุนให้
ตัวเองดูมีค่ากว่าผู้อื่น ดังในบทเพลงที่ชื่อ “ค้อน กรรไกร กระดาษ” ที่มีเนื้อเพลงว่า “ค้อนเริ่มประกาศว่าข้าคือแรงข้าคือพลัง
ไม่มีพวกข้าก็คงต้องพัง กรรไกรได้ฟัง บอกให้เงียบปาก พวกข้าต่างหากที่คือพลัง เพราะข้าใช้คมตัด ปัญหาต่าง ๆ อย่างชาญ
ฉลาด กระดาษบอกแบงค์พันบาทยังเป็นกระดาษ ข้าสิวะพลัง ” ซึ่งในบทเพลงนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนในสังคมที่มี
ความชิงดีชิงเด่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง และสุดท้ายวัดความมีค่าของด้วยวัตถุอย่างเงิน
1.6 ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์
ในบทเพลงกล่าวถึงการให้ความสาคัญกับทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ของมนุษย์แต่กลับมีการนาสิ่งของเหล่า นั้นมาเป็น
สินค้าตอบสนองพึงพอใจของตนในทางที่ผิดแม้ผู้อื่นจะเสียผลประโยชน์จากสิ่งที่ตนต้องการและขัดสิ่งที่ตนทาเป็นให้ความ
สนใจ ดังในบทเพลง “ป่าประท้วง” ที่มีเนื้อเพลงว่า“ผู้คนสนใจ ให้ความสาคัญ ต่างรุมล้อมกัน มาดูการประท้วง ไม่ถึงชั่วโมง
สัตว์หายเป็นพวง ถูกมนุษย์ลวงไปโชว์ที่ศูนย์การค้า ” ซึ่งในบทเพลงนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมภายในจิตใจมนุษย์ในสังคมที่
เล็งเห็นถึงความสาคัญของป่าและสัตว์ป่า แต่ ยังคงหาผลประโยชน์สร้างผลเสียให้ป่าและสัตว์ป่าเพียงเพราะสามารถนามา
เปลี่ยนเป็นมูลค่าตามที่ตนต้องการได้

2. ค่านิยมจิตใจ
จากการศึกษาค่านิยมที่สะท้อนผ่านบทเพลงของคุณ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟั กกลิ้งฮีโร่) พบเพลงที่สะท้อน
ค่านิยมทางจิตใจ จานวน 11 เพลง คือ พลังแสงอาทิตย์ , ชัดเจนชูใจ , สะบันงา , ราตรีสวัสดิ์ , อาณาจักรนักเลง , Just สบาย
, ป่าประท้วง , Rhythm of happiness , แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ , คาด-ตะ-กอน และ Yolo โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อย
ดังนี้
2.1 ความรักและคิดถึงที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9
ในบทเพลงกล่าวถึงความรักที่ประชาชนมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดการครองราชย์ 70 ปี และกล่าวถึงความรักที่
พระองค์ทรงมีให้กับประชาชนคนไทยที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ ดังในบทเพลงที่ชื่อ “พลังแสงอาทิตย์” ที่มีเนื้อ
เพลงว่า “เมื่อฉันเห็นแดดจ้า ฉันคิดถึงพระบารมี ที่ส่องนาทางชาวไทยมาตลอด 70 ปี พ่ออยู่บนฟ้าแต่พ่อก็รักเราอยู่ดี เหมือน
แสงแดดเช้านี้ที่ยังอบอุ่นอยู่ทุกนาที ” ซึ่งในบทเพลงสะท้อนถึงค่านิยมภายในจิตใจของสังคมไทย ที่มีความจงรักภักดี และ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
2.2 ความรักความหวังดีของพ่อทีม่ ีต่อลูก
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ในบทเพลงกล่าวถึงความรักความหวังดีที่คนเป็นพ่อมีต่อลูกและสั่งสอนลูก ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ในการชีวิตมา
ก่อน ดังในบทเพลงที่ชื่อ “ชัดเจนชูใจ” ที่มีเนื้อเพลงว่า “วันนี้เธอยืนเองได้ หกล้มจะสักเท่าไร ในวันที่เธอผิดหวัง จากสิ่งที่ฝัน
และใฝ่ เธอยังมีพ่อกับแม่ยืนรอเธออยู่เสมอให้เธอซบไหล่ กอดพ่อสิลูก เดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่ เพราะเหนือกว่าทรัพย์จินดา แก้ว
แหวน และเหนือกว่าความซิงที่ผู้หญิงหวงแหน คือเธอต้องมีชีวิต แม้เจ็บปวดอย่างสุดแสน สาหัสสากรรจ์เพียงใด ก็อย่าเอามีด
กรีดแขน เพราะแผลหนึ่งแผล แค่เลือดหนึ่งหยดและล้วนมีนมแม่ ที่กลั่นมาจากอก ลูกเป็นเด็กดี อย่าทานมหก อย่าเห็นชีวิต
เป็นผักปลา เจ็บปวดแค่ไหนให้กลับมาซบกับอกแม่แล้วหลับตา” ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมภายในจิตใจของคนใน
สังคม ที่แสดงถึงความรักละห่วงใยที่คนเป็นพ่อมีต่อลูก แสดงถึงสภาพสังคมผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนเป็นพ่อมาเป็น
คาสอนสอนลูก
2.3 ความรักความหวังดีของแม่มีต่อลูก
ในบทเพลงกล่าวถึงความรักความเสียสละของแม่ที่สามารถทาได้ทุกอย่างได้เพื่อลูก โดยไร้ซึ่งข้อแม้ และข้อคาถามว่า
ทาเพื่ออะไร ดังในบทเพลงที่ชื่อ “สะบันงา” ที่มีเนื้อเพลงว่า “คือมือของเธอที่เสียสละเหนื่อยเกินพรรณนา ยอมให้ภาระมาผูก
มามัด มาเกี่ยว มาพันธนา แต่เธอก็ทาว่าเรื่องเหล่านี้มันธรรมดา เพราะคาว่ารักครอบครัว เพราะคาว่าแม่และภรรยา คือหัต
ถาที่เสกสรร พลังให้โลกหมุนวน คือมือที่อยู่หลังความสาเร็จของชายและลูกทุกคน อันมือบุรุษอาจจับถึงยศนายพล แต่มือสตรี
นั้นคือ หัตถาที่ครองพิภพจบสากล”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมภายในจิตใจของคนในสังคม ที่แสดงถึง ความรัก
และเสียสละของผู้หญิงที่เป็นแม่ ที่สามารถทาเพื่อลูกเพื่อครอบครัว
2.4 ความรักชาติ
ในบทเพลงกล่าวถึงความรักชาติของทหารที่สามารถเสียสละชีวิตของตนเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ดังในบท
เพลงที่ชื่อ “ราตรีสวัสดิ์” ซึ่งมีเนื้อเพลงว่า“แต่เป็นอีกคืนที่เขาต้องออกลาดตระเวน เป็นหน้าที่ของกองพันทหารราบ ผู้รัก
ตัวเองน้อยกว่าชนในชาติไทย เพราะรู้ว่าเลือดเนื้ อ เขาจะสละไม่ให้เราเป็นทาสใคร”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม
ภายในจิตใจของคนในสังคม ที่แสดงถึง ความรักและความภักดีที่มีต่อประเทศชาติของตน แสดงถึงความเสียสละ ของคนใน
อาชีพทหาร
2.5 ความเชื่อในผลกรรมทางศาสนา (กรรมที่เกิดจากการกระทา)
ในบทเพลงมีการกล่าวถึงผลเสียที่เกิดจากการกระทาและความคิดที่ ผิด ๆ ของวัยรุ่นดังในบทเพลงที่ชื่อ “อาณาจักร
นักเลง” ที่มีเนื้อเพลงว่า “กงกรรมกงเกวียนมันยังคงหมุดตามเหตุและผล ตอนจบที่คุกตะรางไม่ก็เลือดตกยางอยู่กลางถนน”
จบลงที่ความอาย จบลงที่ความตาย แต่เมื่อท้ายในที่สุด เมื่อโลกนี้ยังไม่หยุด เมื่อมนุษย์ยังก้าวต่อ บาปกรรมนั้นยังคงก่อ เมื่อ
เด็กน้อยยังไม่เกิด เมื่อท้องฟ้ายังไม่เปิดกงกรรมกงเกวียนยังคงว่ายวนอยู่ในวังเวียน เพียงลองเปิดใจ ยอมรับสิ่งที่กลายเป็น
บทเรียน เมื่อรู้และเข้าใจ พรุ่งนี้วันต่อไป ต้องทาให้ดีที่สุด ก่อนที่ชีวิตจะดับไป”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมภายใน
จิตใจของคนในสังคม ที่แสดงถึงความเชื่อในเรื่อง บาป-บุญ ทางศาสนาพุทธในสังคมไทย
2.6 สัจธรรมการใช้ชีวิต
ในบทเพลงได้กล่าวในเรื่องการรู้ถึงทุกข์และสุขในการชีวิตที่ต้องเกิดขึ้น เป็นการมองชีวิตด้วยความเข้าใจ ดังในบท
เพลงที่ชื่อ “Just สบาย” ที่มีเนื้อเพลงว่า “รู้ว่าชีวิตน่ะมันคือปัญหา แต่เปล่าประโยชน์ถ้าเราจะกลุ้ม แล้วไปนั่งเครียดกับมัน
หนา คิดว่า just เหมือนด้ายที่มันพันแข้งพันขาปัดทิ้งแล้ว just ยิ้มให้นาฬิกาบนฝา ถ้าเจ้านายด่าก็ just เสียบ Earplug ฟัง
เพลงตอนจับ Mouse ก็อย่าไปเครียดกับงานนัก ถ้าเหงา just ชวนเพื่อนมากินขนมเวลาพัก” “ก็ชีวิตอาจไม่ง่ายเลยสักนิด แต่
ชีวิตก็ไม่ยากอย่างที่คิด just make it , just make it alright”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมภายในจิตใจของคนใน
สังคม ที่แสดงถึงความเข้าใจในการดารงชีวิต และการมองข้ามความทุกข์จากปัญหาด้วยความเข้าใจ
2.7 การปล่อยวาง
ในบทเพลกล่าวถึง การวางความทุกข์ที่มีและใช้ชีวิตต่อโดยมองข้ามความทุกข์นั้น และมองว่าหลังปัญหายังมีวันใหม่
ซึ่งมีเรื่องดี ๆ เสมอ ดังในบทเพลงที่ชื่อ “Just สบาย” ที่มีเนื้อเพลงว่า “หนึ่งชีวิตก็แค่ใช้มันไป ก็แค่เนี้ยไม่ต้องคิดมากมาย ปิด
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ใจยิ้มให้ทุกๆเรื่องราวจะดีหรือร้าย (just smile just smile) ก็ชีวิตน่ะมันง่ายจะตาย กี่ปัญหาเดี๋ยวก็เช้าวันใหม่ แค่เธอยิ้มนะ
everything will be just fine”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมภายในจิตใจของคนในสังคม ที่แสดงถึงความเข้าใจใน
ความทุกข์ที่เกิดจากปัญหา และเข้าใจว่าไม่นานปัญหาจะหายไปและยังมีวันดีดีเสมอ
2.8 การปลูกจิตสานึก
ในบทเพลงเป็นการกล่าวเพื่อปลุกจิตสานึกให้มนุษย์ที่กาลังลุกลามป่าไม้ทั้งที่เป็นผู้กล่าวให้ความสาคัญกับป่าไม้ และ
กล่าวว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสริฐคือผู้ที่มีปัญญา รู้จักผิดชอบชั่วดีแต่มีพฤติกรรมตรงกันข้าม ดังในบทเพลงที่ชื่อ “ป่า
ประท้วง” ที่มีเนื้อเพลงว่า “พวกเราจะมาประท้วง พวกเรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐ ไอ้เรามันเดรัจฉาน แต่ว่าหัวใจเรารักสันติ
ไม่เคยรุกรานใครดูเอาเถิด บ้านของใครเราไม่ไปทาลาย” ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนในสังคม ที่แสดงถึง
ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์และความสาคัญของป่าไม้ แต่กลับสร้างผลเสียให้กลับป่าไม้เอง
2.9 การแสดงความรู้สึก
การแสดงออกทางพฤติ กรรมที่เกิดจากความคิดจะส่งผลให้ผู้ อื่นเข้าใจความคิ ดที่อ ยู่ภายใน ดังในบทเพลงที่ชื่อ
“Rhythm of happiness” ที่มีเนื้อเพลงว่า “เพราะชีวิตนั้นมีหลายด้านเหมือนรูปกล่องหกเหลี่ยม มีความมันให้ทะมัด มีความ
ชัดให้ทะแมง ถ้าอยากจะพักก็ไปพัก ถ้ามีความรั กให้แสดง” “เรื่องดี ๆ ต่อหัวใจ อย่าเก็บไว้ข้างใน ความสุขต้องโชว์ออกมา
โชว์ออกมา ah ah ah”
2.10 เพื่อนและกาลังใจ
กล่าวถึงความผูกพันของเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อกัน และ การให้กาลังใจเมื่อต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในชีวิต ดัง
ในบทเพลงที่ชื่อ “แจ็คผู้ฆ่ายักษ์” ที่มีเนื้อเพลงว่า “ลุกขึ้นมาเพื่อน อย่าไปกลัวเลยเพื่อน กอดคอกันลุยเพื่อน เราจะปีนไปฆ่า
ยักษ์ ลุกขึ้นมาเพื่อน อย่าไปกลัวเลยเพื่อน กอดคอกันลุยเพื่อน เราจะเล่นแม่งให้ยับ นิ้วกลางมึง เอาขึ้นมาชู เราจะเล่นแม่งให้
ยับ นิ้วกลางมึง เอาขึ้นมาชู เราจะเล่นแม่งให้ยับ มีสองมือสองตีนเท่ากับมัน แล้วจะไปกลัวมันทาไมก็แค่ขนาดไม่เท่ากัน แค่กูมี
มึง พลังก็มีนับอนันต์ ยักษ์ก็ยักษ์เหอะ ลุยแม่ง เดินหน้าเข้าประจัญ”
2.11 ความหวัง
ความคาดหวังที่คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างมีให้กับเด็ก กลายเป็นความกดดันในการใช้ชีวิตของผู้ที่ถูกคาดหวัง
ทาให้ผู้ที่ถูกคาดหวังใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเครียด ดังในบทเพลงที่ชื่อ “คาด-ตะ-กอน” ที่มีเนื้อเพลงว่า “ความคาดหวัง
นั้นคือยาพิษมันกาลังไล่ฆาตกรรมเราอย่างซาดิสม์ มึงไม่อาจจะหนีด้วยแจ๊สหรือว่ายาริส เพราะว่ามันจะตามล่ามึงเหมือน
แสงอาทิตย์ (แต่ว่ามัน) เป็นยาพิษที่เราสมัครใจกลืน หลักประหารที่เราสมัครใจยืน คิดว่ามันอบอุ่นเหมือนกับผิงไฟฟืน สุดท้าย
แล้วความคาดหวังกาลังเหนี่ยวไกปืน”
2.12 การให้ความเคารพและเชื่อมัน่ ในตัวเอง
การให้ความเคารพและเชื่อมั่นในตัวเองแม้ความคิดนั้นจะขัดต่อความคิดผู้อื่นหรือความคิดที่ปฏิบตั ิตามกันมาอย่าง
ยาวนานโดยไม่ดูถูกความคิดของตนหากผลลัพธ์ไม่ออกมาเป็นเหมือนสิ่งที่คิด ดังในบทเพลงที่ชื่อ “YOLO” ที่มีเนื้อเพลงว่า
“ฉันจะทาให้ชีวิต เป็นอย่างที่คิด ไม่ว่าใครจะมองว่าผิด ฉันจะทาตามความฝัน ในสิ่งที่หวัง จะไม่ยอมให้มันพัง” “ชอ สระอี วอ
อิ ตอ เต่า กอ อู ผลลัพท์จะเป็นยังไงในตอนสุดท้าย มันต้องรอดู ถ้าคนเคยเชื่อว่าโลกแบน สุดท้ายก็รวู้ ่าโลกกลม ฉันขอเป็น
ปลาตัวแรกทีโ่ ดดขึ้นบนบก เพื่อกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม” และท่อนที่ร้องว่า “ถ้าหากคนใช้ชีวิตกันตามตารา ฉันตงจะ
Renovate ภูมิปัญญา เพื่อจะสร้างตารา ขึ้นมาใหม่ What? พิสูจน์เพื่อจะเข้าใจ ล้มเหลวมันไม่เท่าไหร่ แต่คงเสียดายถ้าวันนี้
ไม่ไดตัดสิ้นใจทาลงไป”
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3. ค่านิยมทางความประพฤติ
จากการศึกษาค่านิ ยมที่สะท้อนผ่านบทเพลงของคุณ ณั ฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) พบเพลงที่สะท้ อน
ค่านิยมทางความประพฤติ จานวน 8 เพลง คือ พลังแสงอาทิตย์ , ชูใจ , Student Stand Up , สังคมหัวแข็ง , อาณาจักร
นักเลง , ค้อน กรรไกร กระดาษ , ป่าประท้วง และ Bento โดยสามารถแยกค่านิยมย่อยได้ดังนี้
3.1 การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
ในบทเพลงกล่าวถึงการทรงงานของในหลวงรัชกาลตลอดการครองราชย์ 70 ปี ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ประชาชน
เห็น ดังในบทเพลงที่ชื่อ “พลังแสงอาทิตย์” ที่มีเนื้อเพลงว่า “พระองค์ทรงงานไม่ผิดกับแสงสุริยา ส่องให้เห็นความพอเพียง
บนมัชฌิมาปฏิปทา ส่องนาทุกชั้นชนไม่เลือกวรรณะและศักดินา ส่องพระทั่วทั้งองค์ให้เราปิดทองหลังองค์พระปฏิมา คือ
พระขัตติยาผู้ทรงงานหนักดังทินกร ให้ความอบอุ่นแผ่แสงไพศาลในใจเหน็บหนาวของราษฎร ให้เห็นทิศทางแล้วใช้ความเพียร
แหวกว่ายด้วยใจไม่สั่นไม่คลอน เหมือนพระมหาชนกผู้ว่ายอรรณพสู่ฝั่งมิถิลานคร”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทาง
ความประพฤติ แสดงถึงการทรงงานของในหลวงรั ชกาลตลอดการครองราชย์ 70 ปี ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ประชาชนเห็น
และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมา
3.2 พฤติกรรมที่เกิดจากความรักที่พ่อมีต่อลูก
พฤติกรรมที่แสดงออกมาจากความรักความห่วงใยของคนเป็นพ่อที่มีต่อลูก ดังในบทเพลงที่ชื่อ “ชูใจ” ที่มีเนื้อร้องว่า
“หลับตา สิที่รัก ในวงแขนของฉัน จะไม่มีผู้ใดคิดทาร้ายเธอได้ หลับตาสิที่รัก ในวงแขนของฉัน
จะไม่มีผู้ใดคิดทาร้ายเธอได้”
3.3 พฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทย
ในบทเพลงกล่าวถึง พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทยที่ส่งผลมาจากค่านิยมของยุคสมัย ดังในบทเพลงที่ชื่อ
“Student Stand Up” ที่ มี เนื้ อ เพลงว่า “โดนพ่ อ ด่ าว่ าโง่แ ละแม่ ก็ ด่ า ผมว่ าอี บ้ า หนั งสื อ หนั งหาไม่ เรีย น วัน ๆ ก็ เอาแต่
เล่นกีต้าร์ ไปดูลูกของคนข้างบ้าน เค้าเตรียมจะสอบเข้าหมอปีหน้า เค้าตื่นมาท่องตารับตาราไปกวดวิชาตั้งแต่ตีห้า เปรียบ
เหมือนบอลฟีฟ่า ไอ้ผมแค่บอล อบต.”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางความประพฤติของคนในสังคม แสดงถึง
พฤติกรรมของวัยรุ่นในยุคสมัยนี้ที่ให้ความสาคัญกับความชอบมากกว่าสิ่งอื่น
3.4 พฤติกรรมการใช้ท้องถนนของคนในสังคมไทย
ในบทเพลงเป็นการกล่าวถึงความมักง่ายไร้จิตสานึกและประมาทของคนที่ใช้รถจักรยานยนต์ ที่มีเหตุผลเป็นข้ออ้าง
ในการขาดวินัยทางจราจร ดังในบทเพลงที่ชื่อ “สังคมหัวแข็ง” ที่มีเนื้อเพลงว่า “มันมีเหตุผลมากมาย ที่เราไม่ใส่หมวกกันน็อค
เดี๋ยวผมเสียทรง เดี๋ยวใส่แล้วไม่ร็อก ขับไปแค่ปากซอย ไม่ต้องใส่ก็ได้อ่ะเนาะ มันร้อน หัวเหม็น เดี๋ยวเพื่อนหัวเราะ” ซึ่งใน บท
เพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางความประพฤติของคนในสังคม แสดงถึงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนในสังคมไทย การ
ขาดจิตสานึก และ ไร้ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของคนในสังคมไทย
3.5 พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากค่านิยมความคิดผิด ๆ
ในบทเพลงกล่าวถึง พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากค่านิยมความคิดที่ผิด ที่คิดว่าการใช้ความรุนแรงหรือ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่รุนแรงนั้นจะเป็นที่สนใจของคนรอบข้าง ดังในบทเพลงที่ชื่อ “อาณาจักรนักเลง” ที่มีเนื้อเพลงว่า
“อยากเป็ น นั ก เลง แบบที่ จ้ อ งตาแล้ วซั ด โครม เมาหั ว วั น แม่ งทุ ก ที เมาทั้ งวั น แม่ งยิ่ งดี อยากเป็ น นั ก เลง แบบที่ เมาบิ ด
มอเตอร์ไซค์จนสุด แหกด่านแม่งทุกที ต้องจับแม่งสักที”ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางความประพฤติของคนใน
สังคม แสดงถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่เกิดจากความคิดที่ไม่ถูกต้อง
ในบทเพลงกล่าวถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมความรุนแรงที่ส่งผลมาจากความคิด ที่คิดว่าความสามารถของตนนั้น
มีค่าและมีความหมายกว่าของผู้อื่น ดังในบทเพลงที่ชื่อ “ค้อน กรรไกร กระดาษ” ที่มีเนื้อเพลงว่า “ค้อน กรรไกร กระดาษ
ความคิดคนประหลาด ใยถึงคอยแต่มาต่อยตี ต่างคนต่างมีดี ร่วมมือร่วมใจดูสักที ถ้าค้อน กรรไกร กระดาษ วันนี้มีโอกาส ลอง
ไหม ลองไหม เรามาหยุดแข่ง เปลี่ยนแปลงสังคมไป ใช้โอกาสสร้างสรรค์สังคมใหม่ดู สักที” ซึ่งในบทเพลงสะท้อนให้เห็นถึง

709

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ค่านิยมทางความประพฤติของคนในสังคม แสดงถึง ความคิดที่ไม่ดีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทาที่ส่งผลเสียมากกว่า
ผลดี
3.6 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเห็นประโยชน์ส่วนตัวของคนในสังคม
ในบทเพลงกล่าวถึงพฤติกรรมที่เห็นแก่ผลประโยชน์มองทุกสิ่งเป็นมูลค่าจนลืมว่าส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ต่อใคร
บ้าง ดังในบทเพลงที่ชื่อ “ป่าประท้วง”ที่มีเนื้อเพลงว่า “แถวยาวจากป่า เข้ามาที่เมืองของคน ร้องเพลงจากป่า เข้ามาเพื่อ
ประท้วงคน คนเป็นสัตว์ประเสริฐ ไอ้เรามันเดรัจฉาน แต่เราไม่เคยรุกราน บ้านของใครเราไม่ไปทาลาย”ซึ่งในบทเพลงสะท้อน
ให้เห็นถึงค่านิยมทางความประพฤติของคนในสังคม แสดงถึง พฤติกรรมที่เกิดจากความโลภ เห็นทุกสิ่งมีมูลค่าจนลืมว่าเกิด
ผลเสียต่อใคร ต่ออะไรบ้าง
3.7 พฤติกรรมวัยรุ่น
พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทยที่ส่งผลมาจากค่านิยมของยุคสมัย ดังในบทเพลงที่ชื่อ “Bento” ที่มีเนื้อร้อง
ว่า “เกิดเป็นวัยรุ่นมันต้อง Play Harder อย่ามัวเจื่อน (อย่ามัวเฝื่อน) อย่ามัวอืด (อย่ามัวฝืด) อย่ามัวคิดรั้งรอ เกิดเป็นวัยรุ่น
อย่ามาทาตัวจืด ๆ ๆ ฉันจะทาให้ชีวิต เป็นอย่างที่คิด ไม่ว่าใครจะมองว่าผิด ฉันจะทาตามความฝัน ในสิ่งที่หวัง จะไม่ยอมให้มัน
พัง ฉันจะทาให้ชีวิตเป็นอย่างที่คิด ไม่ให้มันเหมือนใครน่าเบื่อ ลมหายใจที่เหลือ มันต้องเด็ด มันต้องเผ็ช ร้อนแรงยิ่งกว่าใคร ๆ”
และจากการศึก ษาค่ านิ ย มที่ ส ะท้ อ นผ่ านบทเพลงของคุ ณ ณั ฐวุฒิ ศรีห มอก (กอล์ ฟ ฟั กกลิ้ งฮีโร่) พบว่า เพลง
อาณาจักรนักเลง เป็นเพลงที่สะท้อนค่านิยมครบทั้ง 3 ด้าน คือค่านิยมทางวัตถุ ค่านิยมจิตใจ และค่านิยมทางความประพฤติ
เพลง Just สบาย สะท้อนค่านิยม 2 ด้าน คือ ค่านิยมทางวัตถุ และค่านิยมจิตใจ เพลงพลังแสงอาทิตย์ สะท้อนค่านิยม 2 ด้าน
คือ ค่านิยมจิตใจ และค่านิยมทางความประพฤติ เพลง ค้อน กรรไกร กระดาษ และ ป่าประท้วง สะท้อนค่านิยม 2 ด้าน คือ
ค่านิยมวัตถุ และค่านิยมทางความประพฤติ
สรุปและอภิปรายผล
1. ค่านิยมทางวัตถุ พบเพลงที่สะท้อนค่านิยมทางวัตถุ จานวน 5 เพลง คือ as you are (คนแบบเธอ) , Just สบาย
, อาณาจักรนักเลง , ค้อน กรรไกร กระดาษ และ ป่าประท้วง ซึ่งค่านิยมทางวัตถุพบคู่กับสังคมไทยมานานเป็นค่านิยมที่มีมา
นานดูเหมือนจะอยู่คู่สังคมไทยทีเดียว เราให้ความสาคัญกับวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจ พวกวัตถุนิยมจึงมักตัดสินคนที่เปลือก
นอก มีบ่อยครั้งที่คนไม่ได้สนใจวัตถุ ถูกกลุ่มวัตถุนิยมปฏิบัติอย่างหยาบคาย นอกจากตัดสินคนที่เปลือกนอกแล้วยังมักตื่นคน
รวย เรียกว่าใครมีเงินนับน้อง ใครมีทองนับพี่ เอาอกเอาใจ รับใช้อย่างดี โดยไม่คานึงว่าเงินทองที่เข้ามีนั้น ได้มาโดยสุจริต
หรือไม่ เห็นดีเห็นงามไปในทุกเรื่อง แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม แต่อานาจเงินบังตา ปิดปาก ยกยอปอปั้น สรรเสริญ
เจริญพร จนคนที่มีเงินลอยโลดเตลิดหลง คิดว่าอานาจเงินนั้นซื้อได้ทุกอย่างทุกคน เพราะตัวอย่างใกล้ตัวยืนยันให้คิดได้อย่าง
นั้น กว่าจะรู้ตัวว่าเงินไม่สามารถซื้ออะไรทุกอย่าง ก็คงต้องหมดตัวเสียก่อน จึงจะเรียนรู้ว่า ความจงรักภักดี นั้นซื้อไม่ได้
2. ค่านิยมทางจิตใจ พบเพลงที่สะท้อนค่านิยมทางจิตใจ จานวน 11 เพลง คือ พลังแสงอาทิตย์ , ชัดเจนชูใจ ,
สะบันงา , ราตรีสวัสดิ์ , อาณาจักรนักเลง , Just สบาย , ป่าประท้วง , Rhythm of happiness , แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ , คาด-ตะกอน และ Yolo ซึ่งค่านิยมทางจิตใจนั้น คือความดีงามในจิตใจ เป็นสิ่งมีคุณค่าเพราะสังคมทั่วไปยอมรับ วัยรุ่นในฐานะที่กาลัง
เป็นวัยเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคณ
ุ ภาพในอนาคต จึงควรสร้างโอกาสอันดีในการ
เรียนรูฝ้ ึกฝนอบรมตัวเองทางด้านจิตใจ ให้เจริญพัฒนาอย่างมีคณ
ุ ค่าจนเป็นที่ยอมรับของสังคม
3. ค่านิยมทางความประพฤติ พบเพลงที่สะท้อนค่านิยมทางความประพฤติ จานวน 8 เพลง คือ พลังแสงอาทิตย์ , ชู
ใจ , Student Stand Up , สังคมหัวแข็ง , อาณาจักรนักเลง , ค้อน กรรไกร กระดาษ , ป่าประท้วง และ Bento ซึ่งค่านิยม
ทางความประพฤตินั้น คือสิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได้ ปรารถนาจะเป็นหรือกลับกลายมาเป็น มีความสุขที่ได้เห็นได้
ฟังได้เป็นเจ้าของค่านิยมในสังคมจึงเป็น "วิถีของการจัดรูปความประพฤติ" ที่มีความหมายต่อบุคคล เป็นแบบฉบับของความคิด
ที่มีคุณค่าสาหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคม
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บทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) มีเนื้อหาสะท้อนสภาพสังคมซึ่งทาให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมทีผ่ ันแปรไปตามกระแสของสังคม ตามความทันสมัยของเทคโนโลยี ค่านิยมที่พบมากที่สุด คือ ค่านิยมที่เกี่ยวกับความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ในบทเพลง “พลังแสงอาทิตย์”ซึ่งเป็นบทเพลงทีก่ ล่าวถึง
ความรักของประชาชนที่มีต่อรัชกาลที่ 9 ตลอดการครองราชย์ 70 ปี และกล่าวถึงความรักที่พระองค์ทรงมีให้กับประชาชนคน
ไทยภายใต้การปกครองของพระองค์ ที่มีเนื้อเพลงว่า “เมื่อฉันเห็นแดดจ้า ฉันคิดถึงพระบารมี ที่ส่องนาทางชาวไทยมาตลอด
70 ปี พ่ออยู่บนฟ้าแต่พ่อก็รักเราอยู่ดี เหมือนแสงแดดเช้านี้ที่ยังอบอุ่นอยู่ทุกนาที ” บทเพลงสะท้อนถึงค่านิยมภายในจิตใจ
ของสังคมไทย ที่มีความจงรักภักดี และ สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีให้กับประชาชนชาวไทยทั้ง
ประเทศ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชนและเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการ
ขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่ตัวแทนประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ตาบล
บ่อทอง อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก แบบเจาะจงจานวน 42 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ และเทคนิค AIC ผลการวิจัยพบว่าสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชนบ้านกวางอั้น ประชาชนกาจัด
ขยะโดยวิธีการเผา การนาไปเลี้ยงสัตว์ การฝังกลบ ทิ้งลงแม่น้าลาคลอง ทาปุ๋ยหมัก และแยกขยะไว้ขาย โดยขยะที่คัด
แยกได้ส่วนใหญ่จะนาไปขาย หมักทาปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ ถังขยะมีจานวนไม่
เพียงพอ ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ทาให้เกิดปัญหาขยะเน่า ส่งกลิ่นรบกวน มีสัตว์คุ้ยเขี่ย ส่วนแนวทางการจัดการขยะ
เพื่อเพิ่มมูลค่าได้แก่ ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการคัดแยกขยะที่เหมาะสมให้กับประชาชน การ
เพิ่มถังขยะในชุมชน การทาโครงการการจัดการขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าโดยสมาชิกในชุมชนร่วมมือกัน
คาสาคัญ : การจัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
Abstract
This research aimed to study the situation of waste disposal in the community and to
study the ways of recycling services add value. The 42 research participants were purposively
selected from Ban Gwang-Un, Tumbol Bothong, Bangrakum district, Phitsanulok. The research
instruments were questionnaires, interviews, and AIT. The finding was that the people disposed
their waste by burning, feeding animals, landfilling, throwing in the river, composting, and sorting for
sale. Most of the sorting waste was brought for selling, composting, and feeding. The problems
about disposing waste in the community were that there were not enough waste bins and that
people threw their waste away that could be smelling. However, the ways to add value for waste
disposal were that there should be training courses about waste management and waste sorting,
that waste bins should be increased in the community, and that the projects of value-added
recycled waste disposal by people’s cooperation could be conducted.
keywords : waste disposal, value-added recycled waste, participatory research
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บทนา
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ มุ่ ง เน้ น ในการสร้ า งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มคี วามครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุม่ ประชากรให้กว้างขึ้น โดยกาหนดเป้าหมายใน
การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ของกลุ่มประชากร บนฐานของการใช้ภูมิปัญ ญาและการพัฒ นานวัตกรรม
นับเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อน การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาคน
ในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ
และยกระดับคุณ ภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่ วถึงในทุ กพื้นที่ โดยยึดหลัก “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒ นา” มุ่งสร้าง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและพั ฒ นาคนให้ มี ค วามเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ มี วิ นั ย ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อ ชุมชน มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมถึงการสร้างคนให้ใช้
ประโยชน์แ ละอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังมุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทาให้เกิดสิ่ง
ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการ
พัฒนาต่อยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมสาหรับการพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้นการพัฒนาในช่วงต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม
นามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบร้ายแรง
ต่อคุณภาพชีวิตประชาชนและเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาในที่สุด โดยเฉพาะด้านขยะและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น
จากสิ่งของเหลือใช้ทั้งจากการดาเนินชีวิตประจาวัน กิจกรรมต่ างๆ เช่น การผลิต การอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการ
นับวันยิ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการเช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร พฤติกรรมการ
อุปโภคบริโภคสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มขึ้นของชุมชนการขยายตัวของที่อยู่อาศัย การขยายตัวของชุมชนเมือ ง
และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่กาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ขาดการบริหารจัดการที่ดีขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม และเกิดความขัดแย้งในการดาเนินการ
ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลจาเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรง จึงเป็นปัจจัย
หนึ่งของสังคมที่เริ่มมีการตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มมีมากขึ้น รูปแบบการจัดการเกี่ยวกับขยะจึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ปจั จุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะในปัจจุบันนั้น คือการทาให้ขยะ
เหลือน้อยที่สุดและบาบัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล สถานการณ์เกี่ยวกับขยะในพื้นที่ของหมู่ที่ 5 บ้านกวาง
อั้น ตาบลบ่อทอง อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมาปริมาณขยะชุมชนเริ่มมีปัญหาส่งผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนและที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เกิดปัญหามลภาวะทางกลิ่น ซึ่งเป็นพาหะนาโรคติดต่อ
ทาให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน แนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนคือ การเริ่มต้นที่
ประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การจัดการขยะ ลดปริมาณขยะที่จะต้องนาไปกาจัดให้น้อยที่สุด นาขยะมาใช้ประโยชน์ซ้าให้ได้มากขึ้น ทั้งในส่วนของ
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การใช้ซ้าและแปรรูป เพื่ อใช้ใหม่ ทั้ งนี้ห ากประชาชนสามารถลดปริมาณขยะลงได้จะส่งผลให้มี สภาพแวดล้อมที่ ดี
สุขภาพอนามัยของประชาชนมีสุขภาพที่ดี สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม รวมถึงได้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะนาไป
ขายเป็นการเพิ่มรายได้ในครอบครัว และการนากลับมาใช้ใหม่ทาให้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชน และหาแนวทางในการเพิ่ม
มูลค่าให้กับขยะเหลือใช้ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ของหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ตาบลบ่อทอง อาเภอบาง
ระกา จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดย
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ได้ทราบสถานการณ์ของชุมชนในปัจจุบันและได้ร่วมกัน
หาแนวทางที่เหมาะสมกับชุมชนในการลดปริมาณขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ เพื่อให้ปริมาณการเกิดขยะลดลง
ทาให้เกิดการใช้ซ้าในสิ่งที่ยังใช้ได้อย่างถูกวิธีรวมทั้งเพิ่มมูลค่า และจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกขยะเพื่อ
รวบรวมไปขายเพื่อนากลับมาแปรรูปใหม่และทาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งเป็นการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุ ดโดยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดภาระหรือผลกระทบที่ จะเกิดต่อ
สิ่งแวดล้อมและปริมาณขยะในภาพรวมของหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ตาบลบ่อทอง อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ลดลง ส่งผลระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาสถานการณ์ ก ารจั ดการขยะในชุ มชนหมู่ ที่ 5 บ้านกวางอั้น ตาบลบ่ อ ทอง อ าเภอบางระก า
จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการจั ด การขยะรี ไซเคิ ล เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ ขยะเหลื อ ใช้ ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ าและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
วิธดี าเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการเลือกตัวแทนประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ตาบลบ่อทอง อาเภอ
บางระกา จังหวัดพิษณุ โลก แบบเจาะจงจานวน 42 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากการเป็นผู้นาชุมชนและเป็น
ประชาชนผู้ที่สมัครใจในการให้ข้อมูลกับการวิจัย
โดยเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย
1. แบบสอบถาม
2. แบบสัมภาษณ์
3. เทคนิคการมีส่วนร่วมโดยกระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ (AIC)
กระบวนการ/ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนเตรียมการประสานชุมชนหรือขั้นเตรียมชุมชน
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะ ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านที่มีผู้นาเข้มแข็งมีการรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านดีมีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือในการทางาน โดย
ผู้วิจัยได้คัดเลือกหมู่บ้านกวางอั้น หมู่ที่ 5 ตาบลบ่อทอง อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นทาการวิจัย ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้จะประกอบด้วย การเข้าสู่ชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพ การสารวจและการศึกษาชุมชน ตามข้อมูลพื้นฐาน
กชช.2ค. และ จปฐ. การคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมทางด้านผู้นาและชุมชน มีความต้องการที่จะมีส่ วนร่วมการ
เตรียมคนและการเตรียมเครือข่าย เพื่อให้มีความพร้อมในการลงมือดาเนินการ โดยมีผู้นาชุมชน ชาวบ้าน นักวิจัย และ
นักพัฒนา ที่เข้าใจตรงกันและเกิดการประสานงานกันในทางปฏิบัติและเกิดผลสาเร็จ
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2. ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ชุมชน การ
ประเมินถึงศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อดูขีด ความสามรถของชุมชนนั้นมาประกอบกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่
ซึ่งขั้นตอนจะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและการให้การศึกษาชุมชนพร้อมกันไป โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
ด้วยการฝึกปฏิบัติโดยการอภิปรายปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวบ้าน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมตามกระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ (AIC) ซึ่งมีรายละเอียดในขั้นตอนดังนี้
2.1) ขั้นตอนในการศึกษาชุม ชน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ คือขั้ น ตอนแรกเป็นการจัด ประชุ ม
ประชาชนเป็นการพบประชาชนและผู้นาชุมชน นัดหมายวัน เวลา สถานที่ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการประชุมให้กับ
ประชาชนได้ทราบ ขั้นตอนที่สองเป็นการเตรียมตัวผู้นาประชุมเป็นการศึกษาหาขั้นตอนการจัดประชุม การวางแผน
กาหนด แบ่งหน้าที่ การเตรียมสถานที่อุ ปกรณ์ เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกภาพ และอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ และ
ขั้นตอนที่สามเป็นการดาเนินการประชุม ประกอบด้วย การลงทะเบียน ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม วิธีเปิดประชุม
ตลอดจนแนะนาวิทยากร ชี้แจงวัตถุประสงค์และชี้แจงบทบาทของประชาชนในการประชุม
2.2) ขั้นตอนการจัดกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการระดมพลั งสร้างสรรค์
(AIC) ประกอบด้วยขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation หรือ A) การสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence หรือ I)
และการสร้างแนวปฏิบัติ (Control หรือ C)
3. ขั้นการวางแผน (Planning phase)
เป็นขั้นตอนที่นาเอาผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม เพื่อสร้างและดาเนินงานแบบมีสว่ นร่วมใน
การเสริมสร้างศักยภาพพลังชุมชนในการจัดการขยะรีไซเคิลเพิ่มมู ลค่ามาตั ด สินใจร่วมกั นและคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรม ที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง
ๆ ให้ชัดเจน
4. ขั้นตอนการนาแผน/โครงการปฏิบัติ (Implementation phase)
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ตาบลบ่อทอง อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
นาเอาโครงการในการจัดการขยะ (รีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่า) ที่วางแผนและคัดเลือกร่วมกันไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนา
ดาเนินการให้มีโครงการการจัดการขยะเกิดขึ้นและเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาการลดปริมาณขยะให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
5. ขั้นตอนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation phase)
เป็นขั้นที่ผู้วิจัยและผู้นากลุ่มร่วมกั นติดตามและประเมินผล ในการทาแผน/โครงการไปปฏิบัติจริงว่า มี
ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และร่ว มมือกันหาแนวทางแก้ไขอย่างไร แผน/โครงการที่ปฏิบัตินั้น ประสบความสาเร็จ
มากน้อยเพียงใด ตลอดจนร่วมกันสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับจากการดาเนินงานตามแผนและโครงการ
หมายเหตุ ผลการวิจัยในบทความวิจัยนี้นาเสนอผลใน 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนเตรียมการประสานชุมชน
หรือขั้นเตรียมชุมชน 2) ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ปญ
ั หาชุมชน และ 3) ขั้นการวางแผน
สรุปผลการวิจัย
สถานการณ์การจัดการขยะในชุมชน
จากการสารวจสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชนโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ประชาชนกาจัดขยะโดย
วิธีการเผา (ร้อยละ 71.67) มากที่สุด รองลงมาคือการนาไปเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 15.37) การฝังกลบ (ร้อยละ 4.52) ทิ้ง
ลงแม่น้าลาคลอง (ร้อยละ 3.33) และวิธีอื่นๆ (ร้อยละ 5.11 เช่น นาไปทาปุ๋ยหมัก แยกไว้ขาย) ทั้งนี้ประชาชนมีการคัด
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แยกขยะก่อนทิ้ง (ร้อยละ 25.42) ประเภทของขยะที่คัดแยก ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง เหล็ก กระดาษ
ถ่านไฟฉาย และเศษอาหาร ผักผลไม้ โดยขยะที่คัดแยกได้ส่วนใหญ่จะนาไปขาย หมักทาปุย๋ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ส่วนการ
ลดปริมาณขยะ พบว่า พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม (ร้อยละ 38.37) การนาขยะเปียกไปทาปุ๋ย
หมัก (ร้อยละ 37.95) มีการใช้ถุงผ้าหรือใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด (ร้อยละ 13.17) ส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะ พบว่า
นาไปขาย (ร้อยละ 48.45) ทาปุ๋ย (ร้อยละ 24.59) เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 27.47) และนาวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่
(ร้อยละ 3.39) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ ถังขยะมีจานวนไม่เพียงพอ ประชาชนทิ้งขยะไมเป็นที่ทา
ให้เกิดปัญหาขยะเน่า ส่งกลิ่นรบกวน มีน้าเสียจากขยะ มีสัตว์คุ้ยเขี่ย เป็นต้น ส่วนความรู้เพิ่มเติมที่ประชาชนต้องการ
เกี่ยวกับการจัดการขยะ ได้แก่ วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี (ร้อยละ 33.25) วิธีการลดปริมาณขยะ (ร้อยละ 27.50)
วิธีการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ / น้าหมักชีวภาพ (ร้อยละ 21.50) การนาวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่ (ร้อยละ 17.75)
การดาเนินงานเพื่อให้เกิดแนวทางส่งเสริมการจัดการขยะโดยประยุกต์ใช้เทคนิค AIC ในการระดมการมีส่วน
ร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งนี้ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมของเครือข่ายโดยระดมความร่วมมือจากบุคคล 3 ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ชุมขนของหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ตาบลบ่อทอง อาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และสามารถนาออกมาพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้
2) ประชาชนที่เป็นตัวแทนของชุมชน ได้แก่ สมาชิกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ และมีการติดต่อประสานงานกับ อบต. และชาวบ้านอยู่เสมอรวมทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากร
ของมนุษย์ที่เป็นแหล่งรวมของปัญญา และสามารถนาออกมาพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้
3) นักวิจัย ได้แก่ อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ที่ได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่
ได้ศึกษาให้ได้มากที่สุด รวมทั้งศึกษาระเบียบวิจัยเพื่อให้งานวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถนาไปใช้ประโยชน์
และอ้างอิงได้
นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และได้นาเสนอผลการสารวจการจัดการขยะในชุมชนแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหลือใช้ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ทั้งนี้การหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้ กับ ขยะรีไซเคิล โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ตามกระบวนการ 3
ขั้นตอน คือ
1) ขั้นตอนการเข้าใจสถานการณ์ และกาหนดเป้าหมายร่วมกันของประชาชน (A : Appreciation)
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศาลาประชาคม หมู่
ที่ 5 บ้านกวางอั้น โดยกาหนดเวลาที่นัดหมายกลุม่ ตัวอย่าง เมื่อทุกคนลงทะเบียนพร้อมหมดแล้วจึงเริ่มพิธีเปิดกล่าวเปิด
การประชุม ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้แนะนาตัวเอง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมประชุมพร้อมทั้งแนะนาวิทยากร
จากนั้นเริ่มที่กิจกรรมสันทนาการ ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นมิตรนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้วิจัย
กับผู้เข้าร่วมประชุม ในช่วงนี้ผู้วิจัยยังสามารถสังเกตเห็นประชาชนมีสีหน้ายิ้มแย้ม รู้สึกบรรยากาศมีการผ่อนคลาย ใน
ขั้นทาความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาขยะชุมชนนี้สังเกตได้ว่า ประชาชนให้ความสนใจ และร่วมแสดงความคิดเห็น
กระตือรือร้น ตลอดจนการนาเสนอรายงานต่อกลุ่มอื่นมีการเสริมรายละเอียดซึ่งกันและกัน เพราะก่อนเข้าร่วมได้รับรู้
และทาความเข้าใจกับสถานการณ์ ขยะแล้ว ในขั้นตอนนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันคิด และนาเสนอความคิดเห็น
กาหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน จากการกาหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นว่าประชาชนเริ่มเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ถ้าปฏิบัติการวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันกาหนดจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
ของหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้นได้
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2) ขั้นคิดค้นวิธีการสาคัญที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย (I : Influence)
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทาการประชุมทุกคน ช่วยกันคิด และแสดงความคิดเห็น ว่าหาก
จะไปให้ถึ งเป้าหมาย จะท าได้โดยต้อ งมี แผนงานอะไรบ้ าง จากนั้น น ากิ จกรรมหรือวิธีการที่ ร่วม กัน มาคิด สรุป ว่า
กิจกรรมที่ทาได้ด้วยตัวเอง กิจกรรมที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากองค์กร/หน่วยของรัฐร่วมด้วย และกิจกรรมที่ทาได้
เอง และกิจกรรมที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากองค์กร/หน่วยงานของรัฐร่วมด้วย
3) ขั้นกาหนดแผนปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ (C : Control)
ในขั้น ของการกาหนดแผนปฏิ บัติการและผู้รับผิดชอบ ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นโดยอภิปรายร่วมกัน โดยอาศัยความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมของชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ในการพัฒนาชุมชนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญ
มากที่จะทาให้ชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย และเกิดเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งขึ้นได้ จากกระบวนการสังเกต สัมภาษณ์ และ
พบเห็นในเชิงประจักษ์ ทาการวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญ หา ซึ่งสามารถนามาวางแผนโครงการ เพื่อหาวิธีแก้ไขปั ญ หาของชุมชนโดยโครงการที่ได้มา ได้น ากิจกรรมมา
พิจารณาจัดลาดับความสาคัญ ว่าควรเลือกกิจกรรมใด โดยตั้งข้อสังเกตใน 5 ประเด็น คือ ง่ายต่อการน าไปปฏิบั ติ
ประโยชน์ที่ได้รับ ความเป็นไปได้ ความร่วมมือของชุมชน ประหยัดงบประมาณ จากการหาแนวทางในการเพิ่ม
มูลค่าให้กับขยะเหลือใช้ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนได้โครงการหรือ
กิจกรรม เพื่อตอบสนองแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพพลังชุมชนในการจัดการขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าร่วมกัน โดยให้ที่
ประชุมร่วมกันคิดแผนดาเนินงานรวมทั้งผู้รับผิดชอบแต่ละหน้าที่ ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมร่วมกันกาหนด และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อโครงการซึ่งทาให้รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ นาไปสู่การยอมรับ และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
ประชาชนในชุมชนของหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น ตาบลบ่อทอง อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก นิยมกาจัดขยะ
ด้วยวิธีทิ้งรวมกับขยะทุกประเภท ไม่เว้นกระทั่งขยะประเภทโฟม หรือพลาสติก ยกเว้นขยะที่สามารถนาไปจาหน่ าย
หรือขายได้ ดั่งเช่น กระดาษ กระป๋อง และสิ่งโลหะ ประเภทต่างๆ ส่วนขยะอันตรายประเภทหลอดไฟฟ้า และกระป๋อง
ยาฆ่าแมลง ประชาชนนิยมแยกไว้ในถุงพลาสติกก่อนนาไปทิ้งรวม หากสังเกตจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ทาให้
พอสรุปให้เห็นว่าประชาชนมีปัญหาการจัดการขยะในระดับครั วเรือนหลายเงื่อนไข เช่น ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับขยะ
และการจัดการ ทาให้ ประชาชนส่วนมากจัดการขยะในครอบครัวด้วยวิธีทิ้งรวมกันมากกว่าวิธีการอย่างอื่น ซึ่งไม่
สอดคล้องกับหลักวิชาการ ปัญหาดังที่พบจากการศึกษา คือ ปัญหาที่รองรับขยะของครัวเรือนมีจานวนไม่เพียงพอ
กลายเป็นปัญหาอย่างอื่นตามมา โดยเฉพาะการกระจัดกระจายของขยะเต็มไปทั่วพื้นที่สาธารณะ ซึ่งตามข้อเท็จจริง
แล้วประชาขนต้องการให้ปัญหาเหล่านี้หมดสิ้นไป เพียงแต่ยังไม่มีการสนองความต้องการของประชาชนโดยฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และจากการวิจัยในครั้งนี้ก็พบว่าความรู้เกี่ยวกับขยะของประชาชนอยู่ในระดับการ เมื่อแยกเป็นรายข้อจะ
พบว่า ขยะเปียก หมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ทาให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งกลิ่นเหม็นได้มากที่สุด เป็น
เพราะประชาชนเห็นข้อคาถามเป็นเชิงประจักษ์ว่า ถ้ามีการทิ้งเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ กันทุกครัวเรือนก็จะ
สามารถก่อให้เกิดมลพิษได้ รองลงมา คือ ขยะแห้ง หมายถึง ขยะพวกกระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก แก้วกระป๋อง ซึ่ง
เป็นข้อคาถามในเชิงให้ความรู้แต่ประชาชนก็มีความรู้ทั้งสองข้อ แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้ทาความเข้าใจในข้อคาถาม
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนได้ ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ชุมชนในด้านการจัดการขยะได้ผลดีที่สุด ควรเริ่มจากครัวเรือนก่อน และมี
ส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหาการเกิดขยะในชุมชน ทาให้ทราบว่าประชาชนมีเจตคติดีในการที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วม เพราประชาชนคิดว่าการจัดการที่ได้ผลดีควรเริ่มจากครัวเรือน และการมีส่วนร่วมด้านการลดปริมาณขยะในชุมชน

717

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

อยู่ในระดับน้อย เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็น 3 ประเภท คือ ขยะแห้ง ขยะ
เปียก และขยะมีพิษ ทาให้ครัวเรือนมีการจัดการขยะที่เป็นระบบและง่ายต่อการกาจัด สาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิด
จากประชาชนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ เช่น สาเหตุจากความเคยชิน คิดว่าหน้าที่
การจัดการขยะเป็นของ อบต. ปล่อยให้ อบต. จัดการเองหรือให้คนอื่นๆ ทาก่อน การไม่ตระหนักในการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดหาทางแก้ไข ไม่คิดเป็นธุระในการเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่
ประชาชนมีการจัดการขยะในครัวเรือนและในพื้นที่สาธารณะยังไม่ถูกต้อง คือ การทิ้งขยะแต่ละประเภทยังไม่เหมาะสม
เช่น ขยะที่สามารถนามาใช้ใหม่ได้กับถูกละเลยและไม่ใส่ใจ ขยะอันตรายก็ยังทิ้งรวมกับขยะทั่วไป และนอกจากนี้ยังไม่
มีการจัดทานโยบาย/แผนงานด้านการจัดการขยะ ยังมีข้อจากัดอื่นๆอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ การ
ขาดแคลนที่ดินสาหรับที่ใช้เป็นสถานที่กาจัดขยะที่เหมาะสม และขาดความร่วมมือทางภาครัฐและภาคเอกชน
ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนของหมู่ที่ 5 บ้านกวางอั้น อยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจากประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในหลายมิติ ตั้งแต่ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็น 3
ประเภท คือ ขยะแห้ง ขยะเปียกและขยะมีพิษ ต่อมาคือประชาชนนาเศษหญ้า เศษใบไม้มาคลุมดินมากกว่าการทิ้งลง
ในถังขยะ ประชาชนมีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน และประชาชนนาถุงพลาสติกถุงหูหิ้ว ที่ยังมีสภาพดีกลับมาใช้
ซ้า และการปลูกจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่าง
สม่าเสมอ เช่น สร้างแกนนาและกลุ่มตัวอย่างในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาโดยใช้กฎกติกาการอยู่ร่วมกันทางสังคม
เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนอย่างถูกต้อง
จากการประชุมระดมสมองด้วยกระบวนการ AIC เพื่อพัฒนารูปแบบของการจัดการขยะในชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ และเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนการดาเนินงาน การคัดแยกขยะอย่าง
เป็นระบบ โดยนาขยะที่คัดแยกลักษณะเดียวกันมาเก็บรวมรวบเพื่อนาไปจากัดให้ถูกวิธี หรือขยะที่สามารถนากลับมา
ใช้ประโยชน์ได้อีก โดยผลการประชุม สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางสรุปแนวทางในการจัดการขยะ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
แนวทางการจัดการขยะที่ประชาชนต้องการ
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชน
1. ประชาชนในชุ นชนขาดความรู้ในการจัดเก็บ และคั ด 1. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการคัด
แยกขยะ
แยกขยะที่เหมาะสมให้กับประชาชน
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2. ถังขยะในการจัดเก็บขยะในชุมชนไม่เพียงพอตามความ
ต้องการของประชาชน
3. ได้รับความไม่เป็นธรรมจากพ่อค้าภายนอกที่เข้ามารับ
ซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน

2. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ในการพิจารณาเรื่อง
การมีถังขยะให้พอเพียง โดยมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
3. ทาโครงการการจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อให้ ชุมชนได้
เรียนรู้และพึ่งพาตนเองในการจัด การขยะ ลดการพึ่งพิง
พึ่งพาจากพ่อค้าคนกลาง
4. ขาดผู้ดูแลและรับผิดชอบช่วงต่อของการดาเนินการทา 4. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อ งเข้ามาช่วยเหลือหรือให้ ความรู้
ให้ขาดความต่อเนื่องของโครงการที่เคยจัดทามาในอดีต กระบวนการในการจัดการขยะให้ถูกวิธี
นอกจากนี้แนวทางการจัดการขยะในชุมชนโดยวิธีการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนสามารถช่วยลดปริมาณ
ขยะโดย ลดการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือย ใช้อย่างประหยัดและใช้เท่าที่จาเป็น เช่น ทาอาหารให้พอดีรับประทาน เลือก
ซื้อสินค้าที่ไม่บรรจุห่อหลายชั้น การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม หรือที่เรียกว่ารีฟิล นอกจากราคาถูกกว่าแล้ว ยังเป็นการลด
จานวนหีบห่อมีบรรจุมาด้วย รวมไปถึงการร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าไปจ่ายตลาดเพื่อลดขยะเข้าบ้าน เช่น
ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ โฟม ขอความร่วมมือจากทุกครัวเรือนนาขยะแห้งเก็บรวบรวมใส่ถังรองรับ โดยทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อทอง ได้จัดทาถังรองรับ ให้ แต่ละหมู่บ้านๆ 89 ถัง ซึ่งถังรองรับนี้ จัดวาง ณ จุดร้านค้าบริเวณ
ใกล้เคียง เพื่อมิให้ประชาชนในชุมชนทิ้งขยะตามถนนหนทางในหมู่บ้านและป้องไม่ให้สุขนัขมาคุ้ยเขี่ยขยะกระจัด
กระจาย โดยขยะที่เก็บรวบรวมจากครัวเรือนและถังรองรับจะต้องนาไปคัดแยกอีกครัง้ การคัดแยก ขอความร่วมมือคัด
แยกประเภทขยะภายในบ้านแต่ละครัวเรือนจะทาการคัดแยกขยะเปียกและขยะแห้งภายในครัวเรือนของตนเอง เพราะ
เมื่อคัดแยกขยะที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว ขวด โลหะ พลาสติก เศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่จาเป็นจะต้องกาจัดหรือ
ทาลายน้อยลง การใช้ซ้า การนาสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าหรือนามาหมุนเวียนดัดแปลงให้ได้ใช้อีก
เช่น ขวดแก้ว เป็นต้น ในส่วนของอุปสรรคและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชนพบว่า ประชาชนในชุมชน
ยังไม่เห็นความสาคั ญต่อการคัดแยกขยะ ปัญหาเกี่ยวกั บการคัดแยกขยะ ขาดความตระหนักต่อสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน รถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง ที่เคยมาเก็บขยะในชุมชนเคยมาเก็บอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ปัจจุบัน
เหลือเพียงเดือนละครั้ง และคนนอกชุมชนมาเอาขยะมาทิ้ง
อภิปรายผล
สถานการณ์การจัดการขยะในชุมชนบ้านกวางอั้น หมู่ที่ 5 ตาบลบ่อทอง อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
พบว่า ประชาชนกาจัดขยะโดยวิธีการเผามากที่สุด รองลงมาคือการนาไปเลี้ยงสัตว์ การฝังกลบ ทิ้งลงแม่น้าลาคลอง
และวิธีอื่นๆ เช่น นาไปทาปุ๋ยหมัก แยกไว้ขาย โดยประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประเภทของขยะที่คัดแยก ได้แก่
ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง เหล็ก กระดาษ ถ่านไฟฉาย และเศษอาหาร ผักผลไม้ โดยขยะที่คัดแยกได้ส่วนใหญ่จะ
นาไปขาย หมักทาปุย๋ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ส่วนการลดปริมาณขยะ พบว่า พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกหรือกล่อง
โฟม การนาขยะเปียกไปทาปุ๋ยหมัก มีการใช้ถุงผ้าหรือใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด ส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะ พบว่า
นาไปขาย ทาปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ และนาวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ ถัง
ขยะมีจานวนไม่เพียงพอ ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ทาให้เกิดปัญหาขยะเน่า ส่งกลิ่นรบกวน มีน้าเสียจากขยะ มีสัตว์คุ้ย
เขี่ย เป็นต้น ส่วนความรู้เพิ่มเติมที่ประชาชนต้องการเกี่ยวกับการจัดการขยะ ได้แก่ วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
วิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้าหมักชีวภาพ การนาวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2549) กนกรัตน์ นาวีการ (2552) และวรรณภา ฐิติธนานนท์ (2545) ที่พ บว่า
ประชาชนสามารถกาจัดขยะเองโดยการเผา และขุดหลุมฝังกลบ และส่วนใหญ่ใช้วิธีการลดปริมาณขยะโดยการลดการ
ใช้ถุงพลาสติก การใช้โฟม ส่วนของที่ใช้แล้วนากลับมาใช้อีก ได้แก่ กระดาษ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ประชาชนมี
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พฤติกรรมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งร้อยละ 62.00 โดยแยกเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่นาขยะออกทิ้งทุกวันคิดเป็นร้อยละ 49.50 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทิ้งขยะรวมกันในถังเดียวกัน โดยไม่ได้ทา
การคัดแยกก่อนทิ้งถึงร้อยละ 72.20 ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันของงานวิจัยคือการศึกษาของ สมาน
อารีย์ (2546) ทีพ่ บว่า การกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนไม่มีการกาจัดและแยกขยะมูลฝอย เพราะประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในการกาจัดและการคัดแยกขยะ ไม่มีภาชนะในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ไม่ทราบประโยชน์ของการ
กาจัดและการคัดแยกขยะ และผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าประชาชนบ้านหัวหนอง พบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะใน
ชุมชน ได้แก่ ถังขยะมีจานวนไม่เพียงพอ เทศบาลเก็บขนไม่สม่าเสมอทาให้ขยะเน่า ส่งกลิ่นรบกวน มีน้าเสียจากขยะ มี
สัตว์คุ้ยเขี่ย สอดคล้องกับการศึกษาของ กรรณิการ์ บุตรเอก (2554) ได้ศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า สภาพปัญหาในการจัดการขยะในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปัญหาด้านแมลงและ
สัตว์นาโรค ปัญหาด้านการเก็บรวมรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น พนักงานเก็บขนขยะไปไม่หมด ทาให้เหลือขยะมูล
ฝอยตกค้างอยู่บริเวณรอบถัง และภายในถัง และยังเกิดการตกหล่นของขยะมูลฝอยจากการเก็บขนของพนักงาน ปัญหา
ถังรองรับขยะไม่เพียงพอทาให้เกิดการล้นของขยะมูลฝอย บริเวณจุดทิ้งขยะมูลฝอยมีสภาพสกปรกและมีกลิ่นเหม็น
รบกวน และการศึกษาของ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2549) พบว่า ปัญหาการจัดการขยะที่พบคือ ขาดระบบการจัดการ
ขยะที่ชัดเจน ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ จานวนถังขยะไม่เพียงพอ ทาให้ขยะล้นถังเกิดสภาพไม่น่าดู จานวนรถและพนักงาน
เก็บขนขยะไม่เพียงพอ ทาให้ขยะตกค้างเช่นกัน
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ยางพารานั้นได้มีผลผลิตออกสูต่ ลาดเพิ่มมากขึ้นเรือ่ ยๆจากนโยบายเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกยางพารา โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกถือ
ว่ามีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผลผลิตยางพาราที่ออกสู่ตลาดก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทาให้มีพ่อค้าราย
ย่อยรวมไปถึงแหล่งรับซื้อยางพารามีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จนเกิดการแข่งขันสูงขึ้นในพื้นที่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญ
และสนใจในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรเพื่อเป็น
แนวทางของการพัฒ นาตลาดท้องถิ่น และปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพรวมทั้ งเพิ่มศั กยภาพให้กั บร้า นรั บซื้ อยางเอกชนในการ
ให้บริการรับซื้อผลผลิตยางพารา กลุ่มประชากรคือเกษตรกรในพื้นที่อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จานวน 350 คน โดย
การแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นชาย ร้อยละ 56.6 มีอายุ 30-39 ปี มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สถานภาพสมรส มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน
10,000 บาท ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้า นกระบวนการให้บริการ
และ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ โดยเกษตรกรจะให้ความสาคัญในด้านราคา การทราบราคาทุกครั้งก่อนการ
ซื้อขาย เพื่อเปรียบเทียบราคาของแต่ละแหล่งรับซื้อเพื่อประกอบการตัดสินใจ พนักงานของแหล่งรับซื้อมีอัธยาศัยดี พูดจา
ไพเราะ และให้บริการด้วยความรวดเร็วเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกร แหล่งรับซื้อต้องมีการจัดลาดับการให้บริการ มี
ขั้นตอนการซื้อขายไม่ยุ่งยาก โดยลดเวลาการรอคอยของเกษตรกร นอกจากนี้การมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการซื้อขาย
เป็นการทาให้กระบวนการซื้อขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ยางพารา เกษตรกร
Abstract
Para rubber is the important economic plant which is in the first ranked of export value of
agricultural products in Thailand. The quantity of para rubber in the Thai market has increased continually
because of government policy to increase para rubber’s plant areas. Phitsanulok is the most productive
area to grow para woods and the highest productivity of para rubber’s plant area in the lower northern
part of Thailand. The quantity of para rubber’s products sells to local market is increased as a result of
increasing retailers and buying locations in this area. Therefore, the competition is higher in this area. This
is the reason why the researcher is interested in marketing mix factors affecting decision making of
agriculturists in selling natural rubber. The result will be a guideline for local market development and
improve service efficiency of private retailers. The data were collected from 350 agriculturists in
Nakhonthai district, Phitsanulok by using questionnaires. The statistical analyses such as frequency,
percentage, arithmetic mean, standard deviation and multiple regression were used to analyzed the data.
The result shows that the majority of respondent is men (56.6%) who is 30-39 years old, high school
educated, married and earned less than 10,000 Baht per month. Marketing mix factors influenced on
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decision making of agriculturists in selling natural rubber in Nakhonthai district, Phitsanulok at the level of
statistical significance at 0.05. There are 4 significant factors as follow; (1) price factor; (2) personnel factor;
(3) processing factor; and (4) physical factor respectively. The agriculturists focus on daily price checking
before selling and price comparing to many retailers before making their decision to sell their products.
The staffs working for the retailers should be polite and have their service mind and provide fast services.
The retailers should prioritize their services with no complicated trading procedures to reduce the waiting
time of agriculturists. In addition, they should provide facilities to facilitate their trading process efficiently.
Keywords : marketing mix factor rubber agriculturist
บทนา
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญของไทย มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของไทยสาหรับสินค้าเกษตร
ส่งออก (รายงานการส่งออก, 2560) ซึ่งยางพารานั้นได้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นเรือ่ ยๆ จากนโยบายเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
ยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของภาครัฐบาล ตั้งแต่ปี 2547-2549 ทาให้พื้นที่ปลูก
ยางพาราในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลก
ถือว่ามีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 152,583 ไร่ พื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัด
พิษณุโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขต อ.นครไทย อ.วังทอง อ.ชาติตระการ และ อ.วัดโบสถ์ (ธนจิรพัชร พัฒนศักดิ์
ภิญโญ, 2557) ซึ่งยางพาราเป็นไม้ยืนต้น มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวถึง 6-7 ปี ในปี 2555 ผลผลิตยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลกได้เริ่มออกสู่ตลาด และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี
จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดพิษณุโลกมีผลผลิตยางพาราที่ ผลิต ออกสู่ตลาดทั้งหมดในปี
2557 จานวนผลผลิต 13,764 ตัน ปี 2558 มีผลผลิต 12,699 ตัน และปี 2559 มีผลผลิตออกสู่ตลาด 11,766 ตัน การมี
สัดส่วนที่ลดลงของผลผลิตยางพารา เนื่องจากรัฐบาลมีการควบคุมปริมาณการผลิตยางพาราผ่านโครงการตัดโค่น ต้นยางแก่
เพื่อปลูกทดแทนหรือเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น โครงการทวงคืนพื้นป่าที่เป็นสวนยางและโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อยเป็นสาเหตุให้จานวนผลผลิตยางพาราระหว่างปีลดลง (สมมาตร ยิ่งยวด, 2560)
ตลาดยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก จัดอยู่ในตลาดท้องถิ่น ที่เป็นตลาดที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตของเกษตรกร การซื้อขาย
จะเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งแต่ละรายไม่มีกฎระเบียบที่แน่นอน ไม่มีมาตรฐานคุณภาพยางที่ชัดเจน ผู้ซื้อจะ
เป็นผู้ประเมินคุณภาพยาง และเป็นผู้กาหนดราคา การจ่ายเงินจะจ่ายเป็นเงินสด ตลาดท้องถิ่นจะประกอบด้วยพ่อค้าหลาย
ระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด และโรงงานแปรรูปยาง ซึ่งโรงงานแปรรูปยางจะรับซื้อยางจากพ่อค้ารายใหญ่
เท่านั้น (ธนจิรพัชร พัฒนศักดิ์ภิญโญ, 2557)
พื้นที่ในเขตอาเภอนครไทย เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตรได้
ทาการศึกษาพื้นที่ศักยภาพในการผลิตยางพาราของ จ.พิษณุโลก พบว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพมากที่สุด คือ อ.นครไทย (เดช วัฒน
ชัยยิ่งเจริญ และคณะ, 2555) และในอาเภอนครไทยยังมีพื้นที่สวนยางที่ยังไม่เปิดกรีดมากที่สุด ในอนาคตข้างหน้าก็จะมี
ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น นครไทยจึงถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นทาให้พ่อค้าเห็นช่องทางการทาธุรกิจรับซื้อ
ยางพารา ส่งผลให้มีพ่อค้าภายในเขตพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มของผู้ประกอบการรายใหม่ที่กาลังเข้าสู่ตลาดท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับหมู่บ้าน และตาบล ซึ่งตลาดยางพาราในพื้นที่อาเภอนครไทยยังการมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มี
อัตราการหมุนเวียนของผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อยางพารารายใหม่ที่สูง ซึ่งแตกต่างจากอาเภอวังทองที่มีร้านรับซื้อยางพาราที่คงที่
อัตราการเปิดร้านของผู้ประกอบการรายใหม่มีน้อย เนื่องจากอาเภอวังทองมีการเปิดกรีดให้ผลผลิตมาก่อนอาเภอนครไทย การ
แข่งขันของผู้ประกอบการจึงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเปิดกรีดระยะแรก
ในปัจจุบันสภาพการแข่งขันที่มีความรุนแรงและข้อจากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่มีน้อยทาให้
ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันมีการแข่งขันที่รุนแรงเนื่องจากภายในตลาดมีผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อขายยางพาราอยู่จานวนมากและอัตราการเติบโต
ของธุรกิจสูงทาให้การแข่งขันภายในธุรกิจมีสูง สามารถทดแทนกันได้เนื่องจากการให้บริก ารรับซื้อของร้านต่างๆ มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันทาให้เกษตรกรสามารถนายางพาราก้อนถ้วยไปขายร้านอื่นๆ ดังนั้นร้านรับซื้อยางพาราร้านอื่นสามารถรับซื้อได้
เหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันอานาจการต่อรองของผู้ซื้อที่เป็นโรงงานก็มีอานาจการต่อรองสูงเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจจาเป็น
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จะต้องนายางที่ซื้อได้ไปขายให้แก่โรงงานและราคาในการรับซื้อทางโรงงานเป็นผู้กาหนด (ภูมินทร์ วงศ์วิชิต, 2555) ร้านรับซื้อ
ยางพาราเอกชนในแต่ละร้านจะต้องสร้างข้อได้เปรียบ หากลยุทธ์ ทางธุรกิจ เพื่อนามาใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่ง ดังนั้นการ
ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่จึงมีความสาคัญทาให้ร้านรับซื้อยางพารา
สามารถนาไปปรับใช้ในธุรกิจที่มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมยางพาราได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญและสนใจในการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการขายผลผลิตของเกษตรกรให้แก่พ่อค้ารายย่อย หรือแหล่งรับซื้อผลผลิตแหล่งต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางของการพัฒนาตลาดท้องถิ่นและปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพให้กับร้านรับซื้อยางเอกชนในการให้บริการรับซือ้
ผลผลิตยางพาราต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นกระบวนการทาวิจัยที่นาข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ กล่าวคือเป็นการ
ใช้ตัวเลขมาประกอบการวิเคราะห์ สรุปผล และนาเสนองานวิจัย
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ขายผลผลิตยางพาราในพื้นที่ อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก ที่ได้ข้อมูลจากสถาบันวิจัยยางพารา จ.พิษณุโลก ซึ่งมีทั้งหมด 1,533 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ขายผลผลิตยางพาราในพื้นที่ อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก ซึ่งคานวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ได้ กลุม่ ตัวอย่างทั้งหมด คือ 318 คน แต่เพื่อ
ความแม่นยา ผู้วิจัยได้ทาการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 350 ตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีส่งผลต่อการตั ดสินใจใช้บริการร้านรับซื้อยางเอกชน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจ จัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ปัจจัยด้านกระบวนการ โดยข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเกณฑ์ในการกาหนดค่า
น้าหนักของการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนค้นคว้าหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินทางเลือก
ขั้นตอนการตัดสินใจ และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ ใช้คาถามปลายปิด และเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น
Interval แบ่งได้ 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบตามแนวของระดับความสาคัญ (Importance)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ ิจัยได้ขอความร่วมมือจากแหล่งรับซื้อยางในเขต อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และเกษตรกร
ผู้ข ายผลผลิ ต ยางพาราที่ ใ ช้ บริ ก ารร้า นรั บ ซื้อ ยางพาราในเขต อ.นครไทย จ.พิ ษ ณุ โลก จ านวน 350 คน ในการตอบ
แบบสอบถามในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม ปี 2560
5. ผู้ วิจั ย นาข้อ มู ลมาวิ เ คราะห์ ในรูป แบบของเชิ งปริ มาณ โดยสถิ ติวิ เ คราะห์ ข้อ มูล เชิงปริ ม าณ ได้ แก่ 1. ร้ อยละ
(Percentage) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2. ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic mean) เพื่อใช้หาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation – S.D) เพื่อใช้หาค่าการกระจายของ
คะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 4. การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อการ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อครอบครัวต่อเดือน โดย
นาเสนอในรูปแบบการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละปรากฏผลดังตารางด้านล่าง
ตารางที่ 1 แสดงจานวนความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน(คน)
หญิง
152
ชาย
198
รวม
350

ร้อยละ
43.4
56.6
100.0

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นชาย จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 และเป็นเพศหญิง
จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงจานวนความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน(คน)
20-29 ปี
77
30-39 ปี
107
40-49 ปี
95
50-59 ปี
56
60 ปีขึ้นไป
15
รวม
350

ร้อยละ
22.0
30.6
27.1
16.0
4.3
100

จากตางราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30-39ปี จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงมา
คือ อายุ 40-49 ปี มีจานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมาคือ อายุ 20-29 ปี จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ถัด
มาคือ อายุ 50-59 ปี มีจานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตรวจแบบสอบถาม
แบบสอบถามจาแนกตามการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน(คน)
ประถมศึกษา
109
มัธยมศึกษา
167
ปวช./ปวส.
48
ปริญญาตรี
25
สูงกว่าปริญญาตรี
1
รวม
350

ร้อยละ
31.1
47.7
13.7
7.1
0.3
100

จากตางราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ
47.7 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 ถัดมาคือระดับ ปวช./ปวส. จานวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.7 ระดับปริญญาตรี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตรวจแบบสอบถาม
แบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน(คน)
ร้อยละ
โสด
55
15.7
สมรส
283
80.9
หม้าย
7
2.0
หย่าร้าง
5
1.4
รวม
350
100
จากตางราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจานวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 80.9
รองลงมาคือ โสด จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ถัดมาคือหม้าย จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และ สถานภาพหย่า
ร้าง จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตรวจแบบสอบถาม
แบบสอบถามจาแนกตามรายได้ของครอบครัวต่อเดือน
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
จานวน(คน)
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท
174
รายได้ 10,001-25,000 บาท
136
รายได้ 25,001-40,000 บาท
30
รายได้ 40,000 บาทขึ้นไป
10
รวม
350

ร้อยละ
49.7
38.9
8.6
2.9
100

จากตางราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มีจานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ
49.7 รองลงมาคือ รายได้ 10,001-25,000 บาท จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 ถัดมาคือรายได้ 25,001-40,000 บาท
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และ รายได้ 40,000 บาทขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ใน
เขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบ แจกแจงเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
ตารางที่ 6 ตารางแสดงแสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
S.D.
แปลผล
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
มาก
3.9800
0.4742
ปัจจัยด้านราคา
3.8993
0.5082
มาก
ปัจจัยด้านสถานที่
3.9300
0.5852
มาก
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด
3.4693
0.5795
ปานกลาง
ปัจจัยด้านบุคลากร
3.7543
0.5161
มาก
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ
3.9450
0.5439
มาก
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
3.5221
0.6156
มาก
จากตาราง 6 พบว่า เกษตรกรที่ขายผลผลิตยางพาราในเขตอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.9800, S.D. =
0.4742) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.9450, S.D. = 0.54392) ,
ปัจจัยด้านสถานที่ โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.9300, S.D. = 0.5852) , ปัจจัยด้านราคา โดยมีความ
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คิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.8993, S.D. = 0.5082) , ปัจจัยด้านบุคลากร โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (
= 3.7543, S.D. = 0.5161) , ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.5221, S.D.
= 0.6156) และ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ปานกลาง ( = 3.4693, S.D. = 0.5795)
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพารา
ของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานโดยใช้การ
วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทาง
การตลาดซึ่งประกอบไปด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ กับ
กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรในการขายผลผลิตยางพาราในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ณ ระดับความเชื่อมั่นที่
95%
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของ
เกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ตัวแปรพยากรณ์

B

(Constant)
1.933
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (P1)
-.003
ปัจจัยด้านราคา (P2)
.258
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (P3)
-.031
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (P4)
.024
ปัจจัยด้านบุคลากร (P5)
.227
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (P6)
.184
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (P7)
.117
2
2
R = 0.531 R = 0.282 Adjust R = 0.267
หมายเหตุ B = Unstandardized Coefficients,

Std.Error

T

P-value

.211
.069
.062
.047
.052
.059
.057
.047

9.151
-.049
4.131
-.668
.472
3.863
3.243
2.488

.000
.961
.000*
.504
.637
.000*
.001*
.013*

-.003
.279
-.039
.030
.250
.213
.153

= Standardized Beta Coefficients

จากตารางที่ 7 เมื่อวิเคราะห์ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ คือ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ( 7P ) มีค่า (R = 0.531) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (Y) เท่ากับ 0.531 หรือ ร้อยละ 53.1 โดย
ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวนี้ มีอานาจพยากรณ์ค่าการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก (Y) ร่วมกันได้ (R2 = 0.282) หรือ ร้อยละ 28.2 โดยส่วนที่เหลือร้อยละ 71.8 เกิดจากอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆ และมี
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์หรือการประมาณค่าการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร (Y) SE(est.) =
0.40178
นอกจากนี้จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการ และ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์มาตรฐาน Z = 0.279P2 + 0.250P5 + 0.213P6+ 0.153P7
โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณในตารางที่ 7 สามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขต
พื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้ดังนี้
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Y = 1.933 + (0.258)P2 + (0.227)P5 + (0.184)P6+ (0.117)P7
จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร
ในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา (P2) เพิ่มขึ้น 1 หน่าย จะมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจขายผลผลิต
ยางพาราของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.258 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอีก 6 ด้านคงที่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านบุคลากร (P5) เพิ่มขึ้น 1 หน่าย จะมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจขาย
ผลผลิตยางพาราของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.227 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอีก 6 ด้านคงที่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านกระบวนการ (P6) เพิ่มขึ้น 1 หน่าย จะมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจขาย
ผลผลิตยางพาราของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.184 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอีก 6 ด้านคงที่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านลักษณะทางกายภาพ (P7) เพิ่มขึ้น 1 หน่าย จะมีผลต่อกระบวนการการ
ตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.117 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอีก 6 ด้าน
คงที่
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่ขายผลผลิตยางพาราในเขตอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ให้แก่แหล่งรับซื้อ
ยางพารา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.6 มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี ร้อยละ 30.6 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.7 ส่วนใหญ่มีสถานะสมรส ร้อยละ 80.9 มีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 49.7
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขต
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรมากที่สุด
ได้แก่ปัจจัยด้านราคา ซึ่งเกษตรกรให้ความสาคัญในหัวข้อ มีการแจ้งราคาทุกครั้งก่อนการซื้อขาย ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรินทร์
ศรี ว าริ น ทร์ และคณะ (2551) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ว่ า กลยุ ท ธ์ ที่ พ่ อ ค้ า ใช้ ใ นการรั บ ซื้ อ คื อ การแจ้ งราคา เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น การ
ติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว พ่อค้าและเกษตรกรผู้ขายส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นจะมีการโทรถามราคาก่อนที่จะ
ตกลงนายางมาขาย และพ่อค้าทุกรายยินดีที่จะแจ้งราคาให้เกษตรกรทราบก่อนนามาขาย การให้ราคาสูงเมื่อเทียบกับร้านอื่น
ในพื้นที่ใกล้เคียงจะช่วยเพิ่มการตัดสินใจให้กับเกษตรกรมากขึ้น เนื่องจากในการซื้อขายยางพาราในพื้นที่นั้นจะมีการเสนอ
ราคาประจาวันของแหล่งรับซื้อยางพาราแต่ละแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นร้านรับซื้อยางพาราเอกชน หรือลานประมูล ซึ่งเกษตรกรจะ
นาข้อมูลส่วนนี้ไปเปรียบเทียบกันในแต่ละแหล่งรับซือ้ เปรียบเทียบส่วนได้เสียที่เกษตรกรจะได้รบั และนาไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ ซึ่งในมุมมองของพ่อค้ายาง จะใช้ราคาเป็นกลยุทธ์ ซึ่งร้านรับซื้อยางในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเก็งกาไรเพียงแค่ กักเก็บ คัด
แยก ไม่มีการแปรรูป ดังนั้นจึงจาเป็นต้องรีบขายยางเพื่อลดการสูญเสียน้าหนัก การเก็บกักยางไว้นานจะมีความเสี่ย งในด้าน
ราคา รวมไปถึงการขาดเงินทุนหมุนเวียน
รองลงมาคือปัจจัยด้านบุคลากร ที่ให้ความสาคัญกับพนักงานมีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ และให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ อัญญาณี จันทร์ภัคดี และคณะ (2553) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการค้ายางที่มีผลต่อการให้บริการตลาดกลางยางพารา ได้กล่าวว่าเกษตรกรได้แสดงความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรผู้ให้บริการในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง บุคลากรมีบุคลิกภาพ
เหมาะสม มีความสุภาพและเต็มใจในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตอบคาถามต่อข้อสงสัยแก่ผู้มาใช้บริการได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งในการซื้อขายผลผลิตยางพาราในพื้นที่อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกของแหล่งรับซื้อต่างๆ ยังเป็น
การซื้อขายแบบท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของร้าน หรือพนักงาน กับเกษตรกรยังมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด การสร้าง
ความพึงพอใจในระหว่างการซื้อขายผลผลิตจะมีผลต่อการกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกร และยังสอดคล้องกับ ศรีสุดา วัน
ชาดี (2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรีจากัด ตาบลอ่างคีรี
อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงานให้บริการถูกต้องแม่นยาในการให้บริการ
ทั้งนี้ในรูปแบบกระบวนการขายผลผลิตยางพาราในเขตพื้นที่อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จะมีการคัดคุณภาพยางพารา
โดยบุคลากรของแหล่งรับซื้อหรือร้านรับซื้อยางพารานั้น หากบุคลากรคัดเกรดด้วยความยุติธรรม เกษตรกรก็จะได้รับเงินใน
การขายยางพาราที่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านกระบวนการให้บริการ โดยเกษตรกรให้ความสาคัญในเรื่องของการจัดลาดับ
ก่อนหลังในการให้บริการ การซื้อขายไม่ยุ่งยากและให้บริการด้วยความรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ วิชรัตน์ บุปผาพันธุ์ และคณะ
(2554) ที่ได้ศึกษาการตัดสินใจเลือกช่องทางการขายของเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็กของบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
จากัด สาขามิตรภูเวียง จังหวัดขอนแก่นได้กล่าวไว้ว่า ระยะเวลารอคอยขนถ่ายถือเป็นปัจจัยสาคัญและ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกการขายอ้อยให้โรงงาน เกษตรกรจะคานึงถึงความรวดเร็วในการให้บริการเพื่อไม่ต้องเสียเวลา และอาภา ด่าน
ธานิ นทร์ และคณะ (2559) ได้ก ล่าวไว้เ ช่น กันว่ าเกษตรกรต้ องการการซื้อขายสิ นค้ าที่ร วดเร็วและถู กต้ อง ซึ่งควรรั กษา
มาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงด้านบริ การให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการให้บริการในการรับซื้อยางพาราในเขตพื้นที่อาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาในการรับซื้อผลผลิตนั้นใช้ระยะเวลานาน ซึ่งระยะเวลาที่รอคอยมีผลต่อน้าหนักของยางพาราก้อน
ถ้วยที่มาขาย ทาให้ระยะเวลาการรอคอยมีผลต่อมูลค่าสินค้าที่ได้รับด้วยเช่นเดียวกัน เกษตรกรจึงให้ความสาคัญในด้าน
กระบวนการให้บริการและนามาใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจขายผลผลิต
และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ เกษตรกรได้ให้ความสาคัญการอุปกรณ์ที่ใช้อานวยความสะดวกในการซื้อขาย
ได้สอดคล้องกับ อัญญาณี จันทร์ภัคดี และคณะ (2553) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
ซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการให้บริการของตลาดกลางฯ ไม่ว่าจะเป็นความเพียงพอของจุดให้บริการ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
เครื่องชั่ง รถยกยาง แผงเหล็กรองยาง ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยทาให้กระบวนการในการซื้อขายมีความรวดเร็ว ลดการรอคอย
รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสุขา น้าดื่ม ที่นั่งรอรับ การบริการ และกล่องรับความคิดเห็น
ทาให้เกษตรกรได้รับความสะดวกสบายระหว่างรอรับบริการ โดยแต่ละแหล่งรับซื้อในพื้นที่อาเภอนครไทย จะมีการพิจารณา
ปรับปรุงโดยพัฒนาอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกในการซื้อขายเป็นลาดับแรก แล้วจึงเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เป็นการ
สร้างความพึงพอใจและประทับใจให้กับเกษตรกร
สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรคือ ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจรับซื้อ
ยางพารา ไม่ว่าจะเป็นร้านรับซื้อยางพารารายย่อย หรือตลาดกลาง ลานประมูล ควรจะให้ความสาคัญในด้านราคาโดยมีการ
แจ้งราคาทุกครั้งในการซื้อขาย มีช่องทางการติดต่อกับแหล่งรับซื้อได้หลายช่องทาง โดยการกาหนดราคานั้นควรเป็นราคาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ราคากลางในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ รวมไปถึงการให้ราคานั้นควรสอดคล้องกับคุณภาพ
ของยางพาราที่เกษตรกรน ามาขาย การคัด คุณภาพก็ ควรจะมี มาตรฐานในการคัดคุ ณภาพยาง มี เครื่ องมื อที่ช่วยให้เกิ ด
มาตรฐานที่คงที่ บุคลากรมีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตยางก้อนถ้วย ให้ความรู้แก่เกษตรกร
ได้ในเบื้องต้น และมีความยุติธรรมในการคัดเลือกคุณภาพ การให้ราคาที่ถูกต้องแม่นยา มีความซื่อตรง ระบบในการทางานควร
เป็นขั้นตอน มีลาดับการให้บริการการลูกค้า ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการซื้อขาย ลด
ระยะเวลาการรอคอย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรับผิดชอบต่อสังคม มีการบาบัดน้าเสียไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยครั้งนี้เกี่ยวข้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7P ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และ
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งในปัจจุบันส่วนประสมทางการตลาดได้ถูกจาแนกออกเป็นหลายปัจจัยมากยิง่ ขึ้นตามธุรกิจที่
มีความหลากหลายมากขึ้น และในอนาคตในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในธุรกิจ
เกี่ยวกับยางพาราจะสามารถศึกษามีปัจจัยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น เช่น 8’Ps เป็นต้น
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ อาเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลกเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรขยายพื้นที่ในการศึกษามากขึ้น ซึ่งทาให้ผลการศึกษาละเอียดมากยิ่งขึ้น
3. เครื่องมือการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะคาถามปลายปิด ดังนั้น งานวิจัยครั้ง
ต่อไปจึงควรศึกษาด้วยวิธีอื่น เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงความต้องการหรือความคิดเห็นที่แท้จริงของ
เกษตรกร รวมถึงความรู้สึก ทัศนคติและความเห็นประเด็นต่างๆ ได้อย่างละเอียดเป็นข้อมูลเชิงลึกต่อไป
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4. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาในมุมมองของการขายผลผลิตทางการเกษตรคือยางพาราเท่านั้น ดังนั้นการวิจัยใน
ครั้งต่อไปสามารถศึกษาการขายผลผลิตทางการเกษตรอย่างอื่น เช่น ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิต
ยางพาราของเกษตรกรในอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ฉบับนี้สาเร็จไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้คาปรึกษาและข้อแนะนา ตลอดตรวจสอบและแก้ไขการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีใ้ ห้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า มาให้คาแนะนาและแนวทางใน
การปรับปรุงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านที่ได้
ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่ง ถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้ศึกษาที่จะนาความรู้ต่างๆไปต่อยอดทางการศึกษาและ
พัฒนาธุรกิจและดาเนินชีวิตต่อไป
ขอขอบพระคุณเจ้าของกิจการร้านรับซื้อยางเอกชน แหล่งรับซื้อยางในเขตอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ที่ได้ ให้ค วามร่ว มมื อในการแจกแบบสอบถามให้ แก่เกษตรกร รวมไปถึงขอขอบพระคุณเกษตรกรกลุ่ มตั วอย่ างที่
เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้แก่ผู้วิจัย
สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวของผู้วิจัย และเพื่อนทุกๆคนที่คอยให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ
และเป็นกาลังใจให้แก่ผู้วิจัยตลอดการศึกษาวิจัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ คุณประโยชน์ทั้งหลายที่ เกิดจาก
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
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ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทาให้มีอัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจังหวัดกาแพงเพชรมี
ตัวเลขการจ้างแรงงานต่างด้าวที่สูง ทาให้มีบริษัทจัดหางานต่างด้าวเปิดให้บริการให้กับผู้ประกอบการเพื่อลดปัญหาความซับซ้อน
ของเอกสาร และลดระยะเวลาในการจัดการ การแข่งขันที่รุนแรงทาให้บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวต้องหากลยุทธ์เพื่อนาไปใช้ใน
การดาเนินธุรกิจ ดังนั้นในการศึกษาการรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหา
แรงงานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวจะสามารถนาผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับเป็นกลยุทธ์เพื่อ
เป็นจุดแข็งของบริษัทในอนาคตได้ และพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อที่ผู้มาใช้บริการจากบริษัทนั้นจะได้รับประโยชน์จากการ
บริการตรงตามที่คาดหวังไว้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ทีมีใบขออนุญาตใช้แรงงาน
ต่างด้าว จากกรมการจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร จานวนทั้งสิ้น 200 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือแบบสอบถาม ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่น มากกว่า 0.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive
Statistics) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 40 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการรับรู้
คุณ ภาพในการให้บริการของบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพง ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
ไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ และด้านการตอบสนองลูกค้า อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านความใส่
ใจลูกค้า นั้นอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวจังหวัดกาแพงเพชรโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า การรับรู้คุณภาพในการให้บริการในด้านการให้ความมั่นใจ
แก่ลูกค้า และด้านการตอบสนองลูกค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร
โดยปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าส่งผลมากที่สุด
คาสาคัญ : การรับรู้คณ
ุ ภาพในการให้บริการ การตัดสินใจเลือก บริษัทจัดหางานต่างด้าวจังหวัดกาแพงเพชร
Abstract
Thailand has an economic expansion. As a result, the employment rate of foreign workers has
increased. Kamphaeng Phet has a high number of migrant workers. Migrant employment agency to provide
services to entrepreneurs to reduce the complexity of documents. And reduce the time to manage. The
fierce competition has forced migrant employment agentcy to seek strategies for business.
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In the study, the perceived quality of service influenced the decision to choose a foreign employment
agency. In Kamphaengphet It is hoped that the migrant workers will be able to apply the analysis to their
strategic strengths in the future. The service is provided to the customers who will benefit from the service as
expected. The sample of this study was a represent human resourse staff or emplyer of migrant worker.
From the Department of Employment, Kamphaeng Phet. A total of 200 people were sampled. The
instrument used in the study was a questionnaire. The confidence level was greater than 0.7. The statistics
used in this study are: Descriptive Statistics and Multiple Regression Analysis at the 0.05 level of significance.
Most respondents were male over 40 years of age. Perceived quality of service provided by foreign workers. In
the wall The concrete of service Trust or reliability And the customer response. Very high The customer
confidence. And customer care. It is in the middle level. The decision to choose the service provider of
foreign migrant workers in Kamphaeng Phet was at a medium level. From the test hypothesis, the research
found that the perceived quality of service in the customer confidence and the customer response that
influence to decision making on accessing foreign employment agencies in Kamphaengphet The most
important factor is customer confidence.
Keywords : perceived service quality decision making employment agency services in Kamphaengphet
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ มีนักลงทุนจากภายในประเทศและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วม
ลงทุ นเพิ่มขึ้น โดยมีน โยบายการสนับสนุ นการลงทุนจากภาครัฐ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่กาลังพัฒ นา รัฐบาลจึง
สนับสนุนการลงทุน ทาให้ประเทศไทยมีนักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการบริการ
พร้อมทั้งนี้ประเทศไทยยังมีการขอยื่นรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ มีเงินสนับสนุนการลงทุนจากโครงการใหญ่ ที่
ต่างประเทศร่วมลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท (กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ,2560)
แรงงานจึงเป็นพื้นฐานสาคัญในการประกอบกอบกิจการ แต่กลับพบว่า มีงานอยู่สามลักษณะ ที่แรงงานภายในประเทศ
ไทยไม่นิยมทาจนทาให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน คือ งานหนัก (Difficult) งานเสี่ยงภัยอันตราย (Dangerous) และ งาน สกปรก
(Dirty) (กรมการจัดหางาน , 2545 ) ดังนั้นรัฐบาลเห็นถึงความสาคัญด้านแรงงานที่ขาดแคลน จึงเปิดโอกาสเรื่องการนาเข้าแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว พม่า กัมพูชา) อย่างถูกกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของผู้ประกอบการเพื่อความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจในประเทศไทยต่อไป แต่ด้วยขั้นตอนการดาเนินงานนาเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย มีความยุ่งยาก ประกอบกับ
ใช้เวลาในการดาเนินงานนานด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยของเครื่องมือจึงทาให้ช่วงปี 2550-2554 มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามา
ทางานในประเทศไทยเป็นจานวนมาก ( สถิติแรงงานข้ามชาติ,2559 )
ภาพที่ 1 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในประเทศไทย ปี 2550 – 2558
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ที่มา : สานักบริหารรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 2559
รัฐบาลจึงมีนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเคยขออนุญาตทางานหรือไม่
รวมทั้งครอบครัวผู้ติดตาม ต้องมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและพิสูจน์สัญชาติในแต่ละปี เพื่อนาไปสู่กระบวนการทาให้ถูก
กฎหมาย จึงมีมติจากคณะรัฐมนตรี ให้มีศูนย์ดาเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั่วราชอาณาจักร ในปี
2559 และในปี พ.ศ. 2560 มีการออกกฎหมายควบคุมแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เข้มงวดมากขึ้น คือมีโทษปรับตั้งแต่สี่แสน
บาทถึงแปดแสนบาทต่อคน หรือทั้งจา ทั้งปรับ ตามราชกิจจานุเบกษา พระราชกาหนดการบริหารจัดการ การทางาน ของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 จากบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้น ทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ มีแรงงานต่างด้าวทางานอยู่ต้องนาเข้าแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกฎหมาย แต่ด้วยความซับซ้อนของกระบวนการนาเข้าแรงงานต่างด้าว ประกอบกับระยะเวลาในการดาเนินการที่นาน ทา
ให้เกิดธุรกิจบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยในการดาเนินการเพื่อลดความยุ่งยากและระยะเวลา ด้วยเหตุ นี้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ หรืพนักงานฝ่ายบุคคล ที่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจใช้บริการจากบริษัทจัดหางาน
ต่างด้าว ซึ่งบริษัทจัดหางานต่างด้าวจะทาหน้าที่บริการด้านเอกสาร มีการบริการ ดังนี้
1. การเป็นบริษัทนาเข้าแรงงานต่างด้าวชั้ นนา ที่จัดหาแรงงานต่างด้าวโดยดาเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการขอ
โควตาจนถึง ขั้นตอนสุดท้ายโดยส่งแรงงานต่างด้าวจนถึงบริษัทของลูกค้า
2. ให้บริการ Re-MOU ซึ่งเป็นบริการนาแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่เดิมเพื่อไปดาเนินการและนาเข้ามาใหม่อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
3.
4.
5.
6.
7.

ให้บริการดาเนินการเรื่องเอกสารการรายงานตัว 90 วัน
ให้บริการดาเนินการเรื่องเอกสารการขยายเขตพื้นที่การทางานของแรงงานต่างด้าว
ให้บริการดาเนินการเรื่องเอกสารการเปลี่ยนนายจ้าง ทั้งพนักงานที่ถือบัตรสีชมพูและพนักงานที่ถือพาสปอร์ต
ให้บริการดาเนินการเรื่องเอกสารการต่อ Work Permit ให้กับพนักงานต่างด้าว
ให้คาปรึกษาการนาเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย (บริษัทแมนพาวเวอร์,2558)

จากตารางที่ 1พบว่าจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในจังหวัดกาแพงเพชรมีจานวนแรงงานต่างด้าวมาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากจังหวัดกาแพงเพชรมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตากใกล้ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง อีกทั้งจังหวัดกาแพงเพชรมีลักษณะงานที่สอดคล้องกับแรงงานต่างด้าวคือในด้านภาคการเกษตรที่ต้องการแรงงานต่าง
ด้าวเป็นจานวนมาก ทาให้มีความต้องการการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่สูง ดังนั้นจึงมีบริษัทจัดหางานต่างด้าวเปิดให้บริการให้กับ
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ผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งในจังหวัดกาแพงเพชรมีบริษัทจัดหางานต่างด้าว 3 บริษัท และตัวแทนบริษัทซึ่ง
เป็นสาขาย่อย 1บริษัท จังหวัดพิษณุโลกมีบริษัทจัดหางานต่างด้าว 2 บริษัท จังหวัดพิจิตรนั้นไม่มีตัวแทนบริษัทจัดหางานต่างด้าว
ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด เนื่องด้วยจานวนของแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดมีจานวนน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการรับรู้
คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อนาผลที่ได้ไป
ปรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการให้กับผู้รับบริการบริษัทจัดหางานต่างด้าวต่อไป

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานที่คงเหลือ ในจังหวัดกาแพงเพชร พิษณุโลก และพิจติ ร

จังหวัด

ตลอดชีพ

มาตรา9
ทั่วไป
พิสูจน์
สัญชาติเดิม

-

115
320
113

รวมทั้งสิ้น

กาแพงเพชร 4,457
พิษณุโลก
3,387
พิจิตร
187

3,522
2,140
50

นาเข้า
ตาม
MOU
782
742
14

มาตรา12 มาตรา13
มาตรา14
ส่งเสริม
ชนกลุ่ม
คนต่างด้าว
การลงทุน น้อย
ทางานเวลาสั้น
80
-

38
105
10

-

ที่มา :สานักบริหารแรงงานต่างด้าวกลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการทางานของคนต่างด้าว ข้อมูล ธันวาคม 2560
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ของการรับรู้คณ
ุ ภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัท
จัดหาแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหาเพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณภาพในการให้บริการ 5 ปัจจัย ซึ่งเป็นแนวคิดด้านคุณภาพการบริการ
ของ พาราสุรามาน ( Parasuraman, 1994 ) ในเขตพื้นที่ศึกษาคือ จังหวัดกาแพงเพชร สาหรับขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือผู้ประกอบการ หรือ พนั กงานฝ่ายบุ คคลในสถานที่ประกอบการ ที่ใช้บริการจากบริษั ทจัดหางานต่างด้าวในจังหวัด
กาแพงเพชร จานวน 4 บริษัท โดยที่ผู้ประกอบการ หรือพนักงานฝ่ายบุคคลในสถานที่ประกอบการนั้นจะต้องมีการจดทะเบียนขอ
อนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวจากกรมการจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชรด้วยจึงจะเป็นกลุ่มตัวอย่างประชากร และจังหวัดกาแพงเพชร
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มีผู้ประกอบการ หรือพนักงานฝ่ายบุคคล ทาการจดทะเบียนขอใช้แรงงานต่างด้าวกับกรมการจัดหางาน 324 คน (กรมการจัดหา
งานจังหวัดกาแพงเพชร,2560)ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทาวิจัย พฤศจิกายน2560 - มกราคม2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทจัดหางานต่างด้าวสามารถนาผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับเป็นกลยุทธ์เพื่อเป็นจุดแข็งของบริษทั ในอนาคต
บริษัทจัดหางานต่างด้าวมีการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อที่ผมู้ าใช้บริการจากบริษัทนั้นจะได้รับประโยชน์จากการบริการทีต่ รง
ตามความต้องการที่คาดหวังไว้
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการซึ่งประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ(XT) ,ด้านความไว้วางใจหรือ
ความน่าเชื่อถือ (XR1) ,ด้านการตอบสนองลูกค้า (XR2 ) ,ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ( XA )และ ด้านความใส่ใจลูกค้า (XE )มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร
Y = การตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร
XT , XR1 ,XR2 , XA , XE = ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ 5 ปัจจัย

วิธีดาเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร(Population) ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบ หรือพนักงานสถานประกอบ ที่มีการยื่นจดทะเบียนขออนุญาต
ใช้แรงงานต่างด้าว ที่กรมการจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร ในเดือน พฤษจิกายน จานวน 324 คน และเคยใช้บริการบริษัทจัดหา
แรงงารต่างด้าว ในจังหวัด กาแพงเพชร ผู้วิจัยใช้สูตร Yamane ได้ กลุ่ม ประชากร ไม่ ต่ากว่า 179 ตัวอย่าง error 10% ≈ 200
ตัวอย่าง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือวิจัย ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ ใช้บริการ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับ การรับรู้คุณภาพใน
การให้บริการของบริษัทจัดหางานต่างด้าว จานวน 20 ข้อคาถาม ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
บริษัทจัดหางานต่างด้าว จานวน 10 ข้อคาถาม มีการตรวจสอบเครื่องมือ ส่วนเนื้อหา ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา วัดจากค่า IOC และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ค
รอนแบ็ชอัลฟ่า ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.7 ขึ้นไป
การเก็บรวมรวมข้อมูล
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มีการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data)เก็บรวบรวมข้อมูล จากการค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ทั้ง
หน่วยรัฐ และเอกชน ได้แก่ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยแบ่งสัดส่วนการแจกแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน คือแจกแบบสอบถามที่บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว
บริษัท แจกแบบสอบถามในการประชุมผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวประจาปี 2560/2561 และ แจกที่กรมการจัดหางาน
จังหวัดกาแพงเพชร
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ
สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) จานวนหนึ่งตัวแปร กับตัวแปรอิสระ
(Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยเมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็สามารถทา
อีกตัวแปรหนึ่งโดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบสมการเชิงเส้นตรงรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย,2558)
𝑌 ′ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 +. . . +𝑏𝑘 𝑋𝑘
𝑌 ′ คือ คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม 𝑌
𝐵1 , … , 𝐵𝑘 คือ น้าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึงตัวที่ ตามลาดับ
K คือ จานวนตัวแปรอิสระ

𝐵0
คือ ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ
𝑋0 , … , 𝑋1 คือ คะแนนตัวแปรอิสระ ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแต่ละตัว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้
เก็บรวมรวมจากแบบสอบถามที่มีคาตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จานวนทั้งสิ้น 200 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด 200 ชุด ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจานวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ59.00 มีอายุ
มากกว่า 40 ปี ร้อยละ51.00 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 36.50 และมีรายได้ระดับ 10,001-20,000 บาท ร้อย
ละ25.50 รายได้ 20,001-30,000บาท ร้อยละ 22.5 และรายได้ระดับ 30,001-40,000บาท ร้อยละ 21.5
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของบริษัทจัดหางานต่างด้าวจังหวัดกาแพงเพชร
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ปัจจัยด้านรูปธรรมของการบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้คุณภาพมากที่สุดในเรื่องพนักงานมีการแต่ง
กายสะอาดเรียบร้อยมีความสุภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (x-bar= 4.10, S.D.= 0.713)
ปัจ จัยด้ านความไว้วางใจหรือความน่ าเชื่ อ ถือ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ระดั บการรับ รู้คุ ณ ภาพมากที่ สุด ในเรื่อ ง
พนักงาน มีความรอบรู้ในเรื่องข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องแรงงานต่างด้าว มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70(x-bar= 3.70, S.D.= 0.828)
ปัจจัยด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้คุณภาพมากที่สุดในเรื่องพนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (x-bar= 4.42, S.D.= 0.588)
ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้คุณภาพมากที่สุดในเรื่องพนักงานบริษัท
เป็นผู้มีความรู้ที่สามารถให้คาแนะนา สามารถตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (x-bar= 4.05,
S.D.= 0.798)
ปัจจัยด้านความใส่ใจลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรูค้ ุณภาพมากที่สุดในเรือ่ ง มีพนักงานต้อนรับ สาหรับ
ปรึกษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้บริการได้ฟรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 (x-bar= 3.46, S.D.= 0.896)
รับรู้คุณภาพในการให้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว จังหวัดกาแพงเพชร ในภาพรวม เมื่อพิจารณาปัจจัยการรับรู้คุณภาพ
ในการให้บริการในภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้คุณภาพมากที่สุดในด้านการตอบสนองลูกค้า
(Responsiveness) โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (x-bar= 4.02, S.D.= 0.448) รองลงมาคือ
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible)มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 (x-bar= 3.51, S.D.= 0.488) ด้านความไว้วางใจ
หรือความน่าเชื่อถือ (Reliability) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 (x-bar= 3.50, S.D.= 0.579) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 (x-bar= 3.38, S.D.= 0.612) และการรับรู้คุณภาพในระดับน้อยที่สุด คือด้านความใส่ใจลูกค้า มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 (x-bar= 3.05, S.D.= 0.752)

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการของบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาแพงเพชร
การตัดสินใจ
1. ท่านพิจารณาในเรื่องความปลอดภัยในด้านเอกสารก่อนการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
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x̄
4.12

S.D.
0.822

การแปลผล
มาก
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2. ท่านใช้ความคิดเห็นจาก บุคคลใกล้ชิด ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
4.09
0.751
มาก
3. ท่านค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
4.02
0.789
มาก
4. ท่านปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์การเคยใช้บริการบริษัท
3.53
0.850
มาก
ช่วย ตัดสินใจในการใช้บริการบริษทั จัดหางานต่างด้าว
5.ท่านพิจารณาในเรื่องราคาก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ
3.40
0.935
ปานกลาง
6. ท่านพิจารณาในเรื่องผลงานที่ผา่ นมาของบริษัทก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
3.19
0.869
ปานกลาง
การตัดสินใจ
S.D.
การแปลผล
x̄
7. ท่านพิจารณาในเรื่องการให้บริการของพนักงาน ก่อน
2.75
0.924
ปานกลาง
การตัดสินใจเข้าใช้บริการ
8. ท่านพิจารณาในเรื่องชื่อเสียงของบริษัท ที่ใช้บริการก่อนการตัดสินใจเลือกใช้
2.65
0.902
ปานกลาง
บริการ
9. ท่านพิจารณาในด้านสถานที่ตั้งของบริษัทก่อนการ
2.35
0.842
น้อย
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ
10. ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการเพราะสามารถต่อรองราคาค่าบริการได้ รวมถึง
2.04
0.901
น้อย
โปรโมชั่น
รวม
3.21
0.471
ปานกลาง
ส่วนการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว จังหวัดกาแพงเพชร พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลช่วยต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว 4 ปัจจัยที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงคือ ความปลอดภัยในด้านเอกสารก่อนการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการ มากที่สุดมีค่า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (x-bar= 4.12, S.D.= 0.822) รองลงมาคือเรื่อง ท่านใช้ความคิดเห็นจาก
บุคคลใกล้ชิด ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (x-bar= 4.09, S.D.= 0.751) มีการค้นหาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์การเคยใช้บริการบริษัทช่วย ตัดสินใจในการใช้บริการ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (x-bar= 4.02, S.D.= 0.789) และ 3.53 (x-bar= 3.53, S.D.= 0.850) ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ผลทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กาหนดอักษรย่อสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
สมมติฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผล
H0 : ปัจจัยการรับรู้คุณภาพด้านการบริการ 5 ปัจจัย ไม่มีปัจจัยด้านใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทจัดหา
งานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร
H1 : ปัจจัยการรับรู้คุณภาพด้านการบริการ 5 ปัจจัย มีอย่างน้อย 1ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัท
จัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร

738

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

การวิเคราะห์เชิงพหุคูณของการรับรู้คุณภาพในการให้บริการในแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตารางที่ 3 ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
T
XT : ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible)
-.118
-.118
-1.668
XR1 : ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ (Reliability)
-.115
-.115
-1.842
XR2 : ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)
.164
.164
2.201
XA : ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance)
.137
.137
2.372
XE : ด้านความใส่ใจลูกค้า (Empathy)
.015
.015
.305
R=.269,R square=0.073,Adjusted R Square=0.049,Std. Error or the Estimate=.46034, p<0.05

Sig
.097
.067
.029*
.019*
.761

จากตารางที่ 4.15 แสดงถึงความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)การมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 มี 2ปัจจัยคือ การให้
ความมั่นใจแก่ลูกค้า(XA , Beta = 0.162) และ การตอบสนองลูกค้า (R2 , Beta = 0.143)
โดยสรุปตารางที3่ แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถนามาเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
Standardized

Z = (0.156) XR2 + (0.180) XA

Unstandardized

Y = 2.855 + (0.164) XR2 + (0.137) XA
กาหนดให้ Y = ตัวแปรตาม ,XA= ตัวแปรอิสระ ,XR2 =ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยการรับรู้คุณภาพด้านการบริการ XA เพิ่มขึ้น 1 หน่าย จะมีผลอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่าง
ด้าว ของผู้ประกอบการ หรือพนักงานสถานประกอบการ ที่มีการจดทะเบียนขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวที่กรมการจัดหางาน
เพิ่มขึ้น 0.137 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยการรับรู้คุณภาพด้านการบริการ 4ปัจจัยคงที่
ปัจจัยการรับรู้คุณภาพด้านการบริการ XR2 เพิ่มขึ้น 1 หน่าย จะมีผลอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ของ
ผู้ประกอบการ หรือพนักงานสถานประกอบการ ที่มีการจดทะเบียนขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวที่กรมการจัดหางาน เพิ่มขึ้น
0.164 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยการรับรู้คุณภาพด้านการบริการ 4ปัจจัยคงที่การอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว
ในจังหวัดกาแพงเพชร สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานได้ดังนี้
สรุปและอภิปรายผล
สาหรับ การรับรู้คุณภาพในการให้บริการในด้านการตอบสนองลูกค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัท
จัด หางานต่ า งด้ าว ในจั งหวั ด ก าแพงเพชร ผลดั งกล่ าวสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เรื่อ งคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของ Parasuraman,
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Zeithaml & Berry (1988) ที่ ก ล่ า วว่ า การตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า (responsiveness) หมายถึ ง ความพร้ อ มและความเต็ ม ที่ จ ะ
ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับ
ความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และจากคาถามงานวิจัย พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับการรับรู้คุณภาพ ระดับมาก ในเรื่อง พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ มีจานวน
พนักงานเพียงพอต่อความต้องการของผู้ไปใช้บริการ และการรับรู้คุณภาพในการให้บริการในด้านการตอบสนองลูกค้า มีระดับการ
รับรู้มากที่สุด ในการรับรู้คุณภาพในการบริการบริษัทจัดหางานต่างด้าวอีกด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมนวรรณ มั่น
มาก (2556) ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
พบว่าด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์ต่อ การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ผลการศึกษาที่พบว่าการรับรู้คุณภาพในการให้บริการในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้
บริการบริษั ทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเรื่อง คุณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ของ Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1988) กล่ า วว่ า การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ลู ก ค้ า (assurance) หมายถึ ง
ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ให้ บริการและตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริการ จนได้รับบริการที่ ดีที่สุด สอดคล้องกับ คาถามงานวิจัย ที่พ บว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับการรั บรู้คุณภาพมากที่สุด ในเรื่องพนักงานบริษัท เป็นผู้มีความรู้ที่สามารถให้คาแนะนา สามารถตอบข้อ
สงสัยของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รองลงมาคือ ผู้ประกอบการรู้สึก มั่นใจ ว่าบริษัทจัดหางานต่างด้าวจะทาตามคามั่นสัญญา ที่ให้ไว้
กับกับผู้ประกอบหรือตัวแทนสถานประกอบการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรา ภัทรมโน (2556) ที่ศึกษาเรื่องการรับรู้
คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ทระดับ 4 ดาว ในจังหวัดชลบุรี พบว่า การรับรู้คุณภาพในการ
ให้บริการในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านความใส่ใจลูกค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว
ในจังหวัดชลบุรี
ซึ่ งสามารถอธิ บ ายได้ ว่ า การรั บ รู้ คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารในด้ า นการให้ ค วามมั่ น ใจ และด้ า นการตอบสนองต่ อ
ผู้ประกอบการในจังหวัดกาแพงเพชร ที่มาใช้บริการบริษัทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชรนั้น สอดคล้องกับแนวคิดการ
ตัดสินใจของ แอชเซล (Assael , 2004) ที่ได้กล่าวถึงคาว่า Consumer Decision Making ว่าคือ วิธีการในการรับรู้และประเมิน
ข้อมูลของตราสินค้า พิจารณาทางเลือกตราสินค้าต่างๆ แล้วจึงตัดสินใจซื้อให้ตรงกับความปรารถนาของตน โดยมีแรงผลักดันต่อ
การตัด สิน ใจอยู่ 2 อย่าง คือ ปั จจัยทางด้านบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ที่มีผลผลักดันต่อการตัดสิน ใจซื้อ จึงทาให้
การศึกษาพบว่า ปัจจัยการรับรู้คุณ ภาพการบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มี
ความสัมพันธ์ต่อ การตัดสินใจใช้บริการ บริษัทจัดหางานต่างด้าว ในจังหวัดกาแพงเพชร
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 200 ตัวอย่างที่ศึกษาเฉพาะพื้นที่ จังหวัดกาแพงเพชร ผลกาศึกษาจึงยังไม่อาจ
ตอบโจทย์การรับรู้คุณภาพการบริการที่แท้จริงทั่วประเทศไทยได้ เพื่อให้ผลการศึกษาเรื่องนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้าง
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มากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญ หาทางด้านการรับรู้คุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ผู้ทาวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
1. แนะนาให้ทาการศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่นๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกัน
ควรจะศึกษาเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่มีแรงงานต่างด้าวใช้แรงงานจานวนมาก หรือพื้นที่อื่นๆที่
น่าสนใจ เพื่อให้ธุรกิจบริ ษัทจัดหางานต่างด้าวของประเทศไทยมีการพัฒ นาหรือปรับปรุงคุณ ภาพการให้บริการ และเพื่อเพิ่ ม
ความสามารถ และศักยภาพในการต่อสู้หรือแข่งขันของบรรดาธุรกิจบริษัทจัดหางานต่างด้าว รวมถึงช่วยให้ธุรกิจบริษัทจัดหางาน
ต่างด้าว คิดกลยุทธ์ที่มีคุณภาพในการให้บริการ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แนะนาให้ทาการศึกษาตัวปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม
เช่นศึกษาความตั้งใจในการกลับมาใช้บริการซ้า(Repurchase Intention) ของผู้ประกอบการรายเก่า เพราะธุรกิจทั้งหลายมีความ
ปรารถนาให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการอีกอย่างต่อเนื่อง เพราะจะช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคง และเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้ธุรกิจ
สามารถเติ บ โตได้ ต่ อ ไป หรื อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ คุ ณ ภาพที่ ค าดหวั ง ( Expected) เปรี ย บเที ย บการรั บ รู้ คุ ณ ภาพที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง
(Perceived) เพื่อทราบถึงระดับความคาดหวังของผู้มาใช้บริการก่อน การใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว
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ต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน
NANLONGBOAT RACING BUILDING
อธิปัตย์ สายสูง* วันวิภา คามงคล และ สมบูรณ์ กุมาร
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
*
corresponding author e-mail : s.athipat@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
จากการศึกษาพบว่าต้นทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และต้นทุนในการผลิต โดยค่าใช้ จ่ายในการ
ลงทุนมีมูลค่าทั้งสิ้น 225,380 บาท ในส่วนของต้นทุนในการผลิต แบ่งองค์ประกอบของต้นทุนเป็น 3 ชนิด คือ ต้นทุน
วัตถุดิบทางตรง ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต สาหรับต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของเรือเล็ก 30 ฝีพาย
เท่ากับ 49,580 บาท เรื อกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ 58,700 บาท และเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ 90,040 บาท สาหรับ
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงของเรือเล็ก 30 ฝีพายเท่ากับ 60,000 บาท เรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ 74,000 บาท และเรือใหญ่
55 ฝีพายเท่ากับ 97,000 บาท และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต มีต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตของเรือเล็ก 30 ฝีพายเท่ากับ
15,020.70 บาท เรือกลาง 40 ฝีพาย เท่ากับ 18,579.83 บาท และเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ 25,068.11 บาท ดังนั้น
ต้นทุนรวมของการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านประเภทเรือเล็ก 30 ฝีพายจึงเท่ากับ 124,600.70 บาท เรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ
151,297.83 บาท และเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ 212,108.11 บาท
คาสาคัญ : ต้นทุนการต่อเรือแข่ง ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ต้นทุนในการผลิต
Abstract
This research mainly focused on the cost of Nanlongboat racing building. The data was collected
from the entrepreneur interview about the cost of building longboats. The study found that the cost of
Nanlongboat racing building included the investment cost and manufacturing cost. The value of the
investment cost was 225,380 baht. The manufacturing cost consisted of raw material cost, direct labor,
and production expense. The direct cost of the small boat raw material was 49,580 baht, the direct cost
of the medium boat raw material was 58,700 baht and the direct cost of the large boat raw material was
90,040 baht. The direct cost of small boat raw labor was 60,000 baht, the direct cost of the medium boat
raw labor was 74,000 baht and the direct cost of the large boat raw labor was 97,000 baht. The small
boat production expense was 15,020.70 baht, the medium boat production expense was 18,579.83 baht
and the large boat production expense was 25,068.11 baht. Therefore the small boat total cost was
124,600.70 baht, the medium boat total cost was 151,297.83 baht and the large boat total cost was
212,108.11 baht.
keywords : cost of nanlongboat investment cost manufacturing cost
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บทนา
ประเพณี การแข่งขันเรือยาว นับว่าเป็นประเพณี ที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่ช้านาน เนื่องจากชีวิตข องคนไทยมีความ
ผูกพันธ์กับสายน้า อาทิเช่น การสร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างชุมชนต่างๆ ก็มักจะเลือกทาเลที่มีแม่น้า ลาคลอง เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค และการคมนาคม สายน้า จึงเปรียบเสมือนเป็นสายโลหิตของคนไทย จึงมีการใช้เรือซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาของ
บรรพชนที่ สืบต่อกันมาแต่ช้านาน เป็นพาหนะสาคัญในการคมนาคม สัญจร ติดต่อระหว่างกัน รวมถึงการทาศึกสงคราม
ตลอดจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแห่งสายน้าในฤดูกลางต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้าหลาก หลังจากว่างเว้น
จากการทาเกษตรกรรม ก็จะมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นเป็นประจาทุกปี ประเพณีการแข่งขันเรือยาวนั้นถือได้ว่าเป็น
ประเพณีนิยมสาหรับชาวไทยทั่วประเทศ โดยแบ่งประเภทของการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เรือยาวเล็ก คือเรือ
ที่บรรจุฝีพายได้ ไม่เกิน 30 ฝีพาย เรือยาวกลาง คือเรือที่บรรจุฝีพายได้ตั้งแต่ 31 – 40 ฝีพาย และเรือยาวใหญ่ คือเรือ
ที่บรรจุฝีพายได้ตั้งแต่ 41 – 55 ฝีพาย นอกจากนี้เรือยาวประเพณีถือเป็นกีฬาชาวบ้าน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์
พระประมุขของชาติ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานโล่รางวัลและถ้วยรางวัลประดับอักษรพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย พระราช ทานให้
เกียรติยศสูงสุดของการแข่งขันอีกด้วย
เนื่องจากประเพณีการแข่งขันเรือยาวถือว่าเป็นประเพณี นิยมของคนไทย ดังนั้นจึงก็ก่อให้เกิดสนามแข่งขันใหม่ๆ
เกิดขึ้นหลายๆ สนาม และเรือยาวใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายๆลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศ
เนื่องจากการขุดหรือการสร้างเรือยาวนั้นจาเป็น ที่จะต้องใช้ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มาก และมีอายุนับร้อยๆปี โดยเรือยาวจะ
ขุดจากไม้ต้นเดียวตลอด ทั้งลา มีลักษณะรูปท้องขัน (แบน) และท้องรูปกระทะ ไม้ที่นามาขุดเรือยาวได้แก่ ไม้ตะเคียน
ไม้สาโรง ไม้มะหาด เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่นิยม เรือขุดจากไม้ตะเคียน (ขวัญทอง สอนศิริ , 2544 : 5) แต่เนื่องจากรัฐบาลมี
นโยบายปิดป่าเพื่อคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ ซึ่งส่งผลทาให้ไม่สามารถหาท่อนซุงขนาดใหญ่มาใช้ในการขุดเรือได้ จึงเกิด
กระแสนิยมของผู้ที่ต้องการเรือยาวลาใหม่ โดยการให้อู่รับต่อและซ่อมเรือยาวที่มีช่างผู้ชานาญการอยู่นั้น ใช้ไม้แปรรูปสร้าง
เรือยาวขึ้นมาใหม่ เรียกว่า “เรือประกอบหรือเรือต่อ” และยิ่งกว่านั้นชาวเรือยังมีการยอมรับเรือประกอบหรือเรือต่อ ว่าเป็น
เรือที่สามารถใช้ได้ดีกว่าเรือขุดแบบโบราณ เนื่องจากมีน้าหนักที่เบากว่า ตัวเรือมีความบางกว่า รูปทรงที่เพรียวกว่า และ
แล่นในน้าได้ดีกว่านั่นเอง
จังหวัดน่านถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประเพณีการแข่งเรือ (ชาวน่าน เรียกเรือยาว ว่า เรือแข่ง) มาอย่างช้านาน และเป็น
ที่เลื่องชื่อยิ่งนัก ด้วยจานวนเรือถึง 313 ลา ซึ่งมาจาก 102 หมู่บ้าน/ชุมชน (สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน, 2559) ถือว่า
เป็ น จังหวัด ที่มี เรือ แข่งมากที่สุ ดในประเทศไทยมีส นามแข่งขัน ในจังหวัดถึง 10 สนาม ซึ่งนับ ว่าเป็ น จังหวัด ที่มี จานวน
สนามแข่งขันมากในลาดับต้นๆ ของประเทศ และนอกจากนี้เรือแข่งของจังหวัดน่านก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ต่างจากเรือ
ยาวจากที่อื่น กล่าวคือ หัวเรือน่านมีลักษณะเป็นรูปพญานาคราชชูคอ อ้าปาก เคี้ยวโง้ง งามสง่า เรียกกันว่า “หัวโอ้”
ส่วนหางมีลักษณะเป็นหงส์ เรียกกันว่า “หางวรรณ” ตลอดลาเรือมีลายวิจิตรสวยงาม อันมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้าใครใน
โลกก็ว่าได้ เรือแข่งน่านจึงถือเป็นประเพณีนิยมที่อยู่ในจิตวิญญาณของชาวน่าน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างชาติเป็นยิ่งนัก นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มในด้านของการเพิ่มจานวนเรือประกอบหรือเรือต่อของจังหวัดน่าน โดย
สังเกตจากมีการซื้อเรือต่อหรือเรือประกอบจากอู่รับต่อและซ่อมเรือยาวจากทางภาคกลางขึ้นมาแข่งขันในจังหวัดน่าน และ
การเพิ่มจานวนสนามแข่งขันอยู่อย่างต่อเนื่อง จากกระแสนิยมของประเพณีการแข่งเรือของชาวน่านดังกล่าว และแนวโน้มใน
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ด้านของการเพิ่มจานวนเรือประกอบหรือเรือต่อของจังหวัดน่าน พร้อมกับเป็นการสืบสานประเพณีเรือแข่งของจังหวัดน่าน
อย่างยั่งยืน และยังเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับหลายร้อยปีซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปิดป่าของทางภาครัฐ
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงต้นทุนของการต่ อเรือแข่งของจังหวัดน่าน เพื่อเป็นทางเลือกและเป็น แนวทางสาหรับหมู่บ้าน/
ชุมชน ที่ต้องการต่อเรือแข่งใหม่สาหรับเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสืบสานประเพณีเรือแข่งของทางจังหวัดน่าน และผู้ที่สนใจจะ
เข้ามาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการต่อเรือแข่งในจังหวัดน่าน
เอกลักษณ์เรือน่าน
(สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ,2560) เอกลักษณ์เรือน่าน ตามข้อกาหนดของสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน มีดังต่อไปนี้
หัวเรือ เป็นรูปร่างลักษณะคล้ายหัวพญานาค เจาะด้วยไม้ท่อนเดียวและแกะสลักลวดลาย ทาสีให้สวยงามตาม
ลักษณะเรือเมืองน่าน โดยมีส่วนประกอบดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของหัวเรือและส่วนประกอบของเรือแข่งจังหวัดน่าน
ที่มาของภาพ www.nanlongboat.com

กันยาเรือ (โขนเรือ) คือส่วนที่ต่อจากตัวเรือไปหาหัวเรือและหางวัลย์ (กันยาหาง โงนหาง) โดยมีส่วนประกอบและ
ลักษณ์ ดังนี้

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของกันยาเรือ(โขนเรือ)และส่วนประกอบของเรือแข่งจังหวัดน่าน
ที่มาของภาพ www.nanlongboat.com
ลาเรือ ขุดจากไม้ซุงท่อนเดียวยาวตลอดทั้งลา ข้างลาเรือวาดลายไทยทาสีให้สวยงามตลอดลาเรือ เช่นลายกนกใบ
เทศ ลายกอด ลายเกี้ยว ลายเกาะ หรือดอกโดดยาวต่อเนื่องตลอดลาเรือ
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของลาเรือของเรือแข่งจังหวัดน่าน
ที่มาของภาพ www.nanlongboat.com

หมายเหตุ
- สีที่ใช้ สีดา สีแดง สีหมากสุก (ส้ม) สีเขียว สีเหลือง และสีขาว
- การทาสีต้องเป็นการระบายเอกลักษณ์ของสีนั้น ๆ ตามลักษณะเรือเมืองน่าน
- เรือทุกลาต้องมีชื่อเรือเขียนไว้ที่กันยาหัว ชื่อหมู่บ้านเขียนไว้ที่กันยาหาง และสามารถอ่านได้ชัดเจน
องค์ประกอบของต้นทุน
(อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง, 2559) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของว่า ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปรสภาพ
วัตถุดิบให้เป็นสินค้าสาเร็จรูป หรือกึ่งสาเร็จรูปเพื่ อจาหน่ายตามวัตถุประสงค์ของกิจการ ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง
(Direct Material) คือ วัตถุดิบทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนสาคัญในการผลิตให้เป็นสินค้าสาเร็จรูปและสามารถคิดต้น ทุนวัตถุดิบ
ต่างๆ เหล่านั้นให้แก่ตัวสินค้าต่อหน่วยได้โดยง่าย ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) คือ ต้นทุนของแรงงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าหรือการให้บริการและสามารถคิดเข้าเป็นต้นทุนของหน่วยที่ผลิตได้โดยง่าย และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต(Manufacturing Overhead) คือ ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า ได้แก่ วัตถุดิบทางอ้อม
(Indirect Materials) แรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น ๆ (Other Manufacturing Costs)
ดังนั้นในการศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน ได้มีการศึกษาถึงต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งอาจจะมี
ความแตกต่างกันกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยจะประยุกต์ใช้เครื่องมือในการศึกษาตามหลักวิธีการคิดต้นทุนในทางวิชาการใน
ลักษณะเดียวกันได้ และยังได้มีการศึกษาถึงการจัดการประเพณี ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว : กรณี ศึ กษาประเพณี แข่งเรือ
จังหวัดน่ าน พบว่าการจัดการประเพณี แข่งเรือ มีต้ นทุ นทางวัฒ นธรรมของประเพณี ห ลากหลายมิ ติ และยังมี คุณ ค่าต่ อ
สาธารณะชนอย่างมาก เช่น คุณค่าเชิงสังคม คุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์ คุณค่าเชิงการศึกษา หรือแม้แต่คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เป็น
ต้น อีกทั้งยังทาให้ทราบว่า ประเพณีแข่งเรือ มีความแท้หลายประการที่สาคัญและยังดารงอยู่ และอีกหลายประการที่เสี่ยงต่อ
การสูญหายไปของต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สาคัญดังกล่าว (สักก์สีห์ พลสันติกุล, 2556) การนาเสนอแนวทางการจัดการของแต่
ละภาคส่วนในกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการจัดการเพื่อการรวบรวม การสืบทอด การเผยแพร่ เพื่อธารงรักษาคุณค่า
ของประเพณีไว้ให้ได้มากที่สุด เมื่อมีการจัดการที่ดี มีการร่วมแบ่งปันประโยชน์อย่างทั่วถึง มีก ารดารงรักษาคุณค่าแก่นแท้ของ
ประเพณี มีการสืบทอดและเผยแพร่ที่เป็นระบบ ประเพณีเหล่านี้จะเป็นต้นทุนสาหรับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มี ซึ่งคุณค่า
ทางวัฒนธรรมของประเพณีด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ จะนามาซึ่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์

747

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

1. เพื่อศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน
2. เพื่อเป็นแนวทางให้หมู่บ้าน หรือชุมชนที่ต้องการต่อเรือใหม่
3. เพื่อเป็นข้อมูลขั้นต้นสาหรับผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการต่อเรือ
4. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการศึกษาเพื่อการคงไว้ซึ่งประเพณีการแข่งเรือ
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการ และช่างทาเรือ อู่รับต่อและซ่อมเรือยาว ซุ้มย่าสั่งลุย จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
รายเดียวของจังหวัดน่าน ที่มีการทาอู่รับต่อและซ่อมเรือยาวอย่างเต็มรูปแบบ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้คือ
2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)
2.2 การสั ง เกต การณ์ (Observation) เป็ นการสั ง เกต การณ์ แบ บ มี ส่ ว นร่ ว ม (Participative
Observation)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และช่างทาเรือ อู่รับต่อและซ่อมเรือยาว
ซุ้มย่าสั่งลุย จังหวัดน่าน และการสังเกตการณ์ ในการปฏิบัติงานของช่างทาเรือ อู่รับต่อและซ่อมเรือยาว ซุ้มย่าสั่งลุย
จังหวัดน่าน
3.2 ข้อมู ลทุติยภู มิ (Secondary Data) จากศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนั งสือ วารสาร
เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยและเอกสารอื่น ๆ และการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งพรรณนา เป็ น การวิ เคราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ งที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์จากผู้ประกอบการ และช่างทาเรือ อู่รับต่อและซ่อมเรือยาว ซุ้มย่าสั่งลุย จังหวัดน่าน
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์ เพื่อคานวณต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน ในประเภทเรือเล็ก 30 ฝีพาย เรือกลาง 40 ฝีพาย และ
เรือใหญ่ 55 ฝีพาย การศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านโดยต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน แบ่งต้นทุน
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) และต้นทุนในการผลิต (Manufacturing
Cost)
4.2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนเริ่มต้น ประกอบไปด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว
4.2.2 ต้นทุนในการผลิต (Manufacturing Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแปรสภาพ
วัตถุดิบต่างๆ ให้เป็นเรือแข่งจังหวัดน่าน ประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต
ผลการวิจัย
จากการศึกษาต้นทุนของการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านจากอู่รับต่อและซ่อมเรือยาวซุ้มย่าสั่งลุย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดียว
ของจังหวัดน่าน ที่มีการทาอู่รับต่อและซ่อมเรือยาวอย่างเต็มรูปแบบ พบว่า ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment
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Cost) ในการเริ่มต้นเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ อู่ต่อเรือ กบไฟฟ้า เครื่องไสไฟฟ้า เครื่องเจี ย (ลูกหมู)
เครื่องขัดกระดาษทราย สว่านไฟฟ้า เลื่อยวงเดือน เลื่อยจิ๊กซอว์ ดอกสว่านเจาะไม้ ใบเลื่อยวงเดือน ใบกบไฟฟ้า ใบ
เครื่องไสไฟฟ้า เครื่องจับระดับน้า ตลับเมตร และค้อนหงอน มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งสิ้น 225,380 บาท โดยสินทรัพย์
ฯ ดังกล่าวมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป และสามารถคานวณค่าเสื่อมราคาต่อปีได้เท่ากับ 32,818 บาท โดยมีการ
ปันส่วนค่าเสื่อมราคาตามจานวนวัน ที่ใช้ในการต่อเรือแต่ละประเภท ส่วนที่ 2 ต้นทุนในการผลิต (Manufacturing Cost)
ซึ่งคิดต้นทุนการผลิตจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง พบว่า ต้นทุนในการผลิต ประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง
และค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้ วัตถุดิบทางตรง ประกอบไปด้วย ไม้กระดูกงู ไม้ประกอบ ไม้ราวกลาง
ไม้กระทงนั่ง ไม้กง หัวและหางเรือ ธงเรือเครื่องประดับตกแต่งเรือตามเอกลักษณ์เรือน่าน
ตารางที่ 1 แสดงต้นทุนวัตถุดิบทางตรงรวมแยกตามประเภทของเรือแข่ง
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการคานวณ
ประเภทเรือแข่ง
เรือเล็ก 30 ฝีพาย
เรือกลาง 40 ฝีพาย
เรือใหญ่ 55 ฝีพาย
วัตถุดิบทางตรง
ไม้กระดูกงู
4,160
4,800
5,440
ไม้ประกอบ
29,120
33,600
61,200
ไม้ราวกลาง
2,200
2,600
3,000
ไม้กระทงนั่ง
2,700
3,200
3,600
ไม้กง
5,600
8,000
9,600
หัวและหางเรือ
5,000
5,500
6,000
ธงและเครื่องประดับตกแต่ง ฯ
800
1,000
1,200
รวม
49,580
58,700
90,040
จากตารางที่ 1 พบว่าต้นทุนวัตถุดิบทางตรงรวมของเรือเล็ก 30 ฝีพายเท่ากับ 49,580 บาท ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
รวมของเรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ 58,700 บาท และต้นทุนวัตถุดิบทางตรงรวมของเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ 90,040
บาท
ค่าแรงงานทางตรง ประกอบไปด้วย ค่าแรงงานช่างต่อเรือ และค่าแรงงานช่างวาดลายเรือ ซึ่งมีต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรงของเรือแข่งแต่ละประเภทดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนค่าแรงงานทางตรงรวมแยกตามประเภทของเรือแข่ง
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการคานวณ
ประเภทเรือแข่ง
เรือเล็ก 30 ฝีพาย
เรือกลาง 40 ฝีพาย
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าแรงงานช่างต่อเรือ
45,000
54,000
ค่าแรงงานช่างวาดลายเรือ
15,000
20,000
รวม
60,000
74,000
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จากตารางที่ 2 พบว่าต้นทุนค่าแรงงานทางตรงรวมของเรือเล็ก 30 ฝีพายเท่ากับ 60,000 บาท ต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรงรวมของเรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ 74,000 บาท และต้นทุนค่าแรงงานทางตรงรวมของเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ
97,000 บาท
ค่ า ใช้ จ่ า ยการผลิ ต ประกอบไปด้ ว ย กาวพ๊ อ กซี่ กระดาษทรายเครื่ อ งเจี ย (ลู ก หมู ) กระดาษทรายสายพาน
ใบเลื่อยจิก๊ ซอ ตะปูเกลียว น๊อตราวกลาง สลิงและเกลียวเร่ง แป้นยึดกันยาเรือ(โขนเรือ) น๊อตยึดกันยาเรือ(โขนเรือ) ค่าลับใบ
กบและใบเลื่อย ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตของเรือแข่งแต่ละ
ประเภทดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมแยกตามประเภทของเรือแข่ง
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการคานวณ
ประเภทเรือแข่ง
เรือเล็ก 30 ฝีพาย
เรือกลาง 40 ฝีพาย
เรือใหญ่ 55 ฝีพาย
ค่าใช้จ่ายการผลิต
กาวพ๊อกซี่
5,700
7,600
11,400
กระดาษทรายเครื่องเจีย(ลูกหมู)
720
960
1,440
กระดาษทรายสายพาน
330
440
660
ใบเลื่อยจิ๊กซอ
540
810
1,080
ตะปูเกลียว
1,000
1,200
1,600
น๊อตราวกลาง
735
910
1,050
สลิงและเกลียวเร่ง
825
975
1,125
แป้นยึดกันยาเรือ(โขนเรือ)
2,000
2,000
2,000
น๊อตยึดกันยาเรือ(โขนเรือ)
100
100
100
ค่าลับใบกบและใบเลื่อย
500
500
500
ค่าสาธารณูปโภค
291.67
350
466.67
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2,279.03
2,734.83
3,646.44
รวม
15,020.70
18,579.83
25,068.11
จากตารางที่ 3 พบว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตรวมของเรือเล็ก 30 ฝีพายเท่ากับ 15,020.70 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่าย
การผลิตรวมของเรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ 18,579.83 บาท และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตรวมของเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ
25,068.11 บาท
จากตารางที่ 1 แสดงต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ทางตรงรวมแยกตามประเภทของเรื อ แข่ ง ตารางที่ 2 แสดงต้ น ทุ น
ค่าแรงงานทางตรงรวมแยกตามประเภทของเรือแข่ง และตารางที่ 3 แสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมแยกตามประเภท
ของเรือแข่ง สามารถแสดงต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านแต่ละประเภทได้ ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการคานวณ
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ประเภทเรือแข่ง

วัตถุดิบทางตรง

ค่าแรงงานทางตรง

ค่าใช้จ่ายการผลิต

(ตารางที่ 4-9)

(ตารางที่ 4-12)

(ตารางที่ 4-25)

(1)

(2)

(3)

รวม (บาท)
(4)=(1)+(2)+(3)

เรือเล็ก 30 ฝีพาย
49,580
60,000
15,020.70
124,600.70
เรือกลาง 40 ฝีพาย
58,700
74,000
18,579.83
151,297.83
เรือใหญ่ 55 ฝีพาย
90,040
97,000
25,068.11
212,108.11
จากตารางที่ 4 พบว่าต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านประเภทเรือเล็ก 30 ฝีพายเท่ากับ 124,600.70 บาท ต้นทุน
การต่อเรือแข่งจังหวัดน่านประเภทเรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ 151,297.83 บาท และต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน
ประเภทเรือใหญ่ 55 ฝีพายเท่ากับ 212,108.11 บาท
อภิปรายผล
จากการศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน ใช้ระบบการคิดต้นทุนจริง กล่าวคือ ระบบการคิดต้นทุนที่คานวณ
ต้นทุนการผลิตจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง จะเห็นได้ว่าการต่อเรือแข่ง เป็นการผลิตตามงานสั่งทา มีวิธีการคิดต้นทุ นที่เรียกว่า
ต้นทุนงานสั่งทา ซึ่งการผลิตจะมีเอกลักษณ์ หรือลักษณะตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละตัว
สินค้า นอกจากนี้การผลิตสินค้าในพื้นที่ที่ต่างกันก็ยังอาจส่ง ผลถึงต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกันออกไปด้วย ในส่วนของการ
จาแนกองค์ประกอบของต้นทุนนั้น ลักษณะของกระบวนการผลิต อาจมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้าง ที่ตั้งขององค์กร
หรือลักษณะของสินค้าที่ผลิต สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อการจัดระบบบัญชีต้นทุน ดังนั้นการจัดระบบ
บัญชีต้นทุนต้องคานึงถึงความเหมาะสมและความต้องการใช้ข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารงาน อีกทั้งยังทาให้
ทราบว่า ต้นทุนเรือแข่ง มีความแตกต่างหลายประการที่สาคัญ การนาเสนอแนวทางการจัดการต้นทุนในส่วนกระบวนการ
ต่างๆ เช่น กระบวนการจัดการเพื่อการรวบรวม การสืบทอด การเผยแพร่ เพื่อธารงรักษาคุณค่าของประเพณีไว้ให้ได้มากที่สุด
เมื่อมีการจัดการที่ดี มีการร่วมแบ่งปันประโยชน์อย่างทั่วถึง มีการดารงรักษาคุณค่าแก่นแท้ของประเพณี มีการสืบทอดและ
เผยแพร่ที่เป็นระบบสืบไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน มีข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ดังนี้
1. เรือแข่งจังหวัดน่านแต่เดิมนั้น เป็นเรือที่ขุดมาจากต้นไม้ต้นใหญ่ (ท่อนซุง) ทั้งต้น ดังนั้นควรมีการศึกษาต้นทุนการ
ขุดเรือแข่งจังหวัดน่ านด้ วย รวมทั้งควรมีก ารศึก ษาต้ นทุ นการต่ อเรือ แข่งและขุ ดเรือ แข่งของจังหวัดอื่ น ๆ อี กด้วย และ
นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการขุ ดเรือแข่งจังหวัดน่าน ต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน หรือการต่อเรือ
แข่งและขุดเรือแข่งของจังหวัดอื่นๆ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงแค่ต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน
2. ควรมีการศึกษาในเรื่องของผลตอบแทน และความเป็นไปได้ของการทาธุรกิจเกี่ยวกับการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านเพื่อ
เป็นแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจนี้ เนื่องจากประเพณีแข่งเรือของจังหวัดน่าน เป็นประเพณีที่ได้รับความนิยม
จากชาวจังหวัดน่าน เป็นอย่างยิ่ง
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3. ควรมีการศึกษาในเรื่องระบบจัดการขนส่ง และช่องทางการจัดจาหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริม ผลักดันให้ธุรกิจ
ดังกล่าวสาหรับผู้ที่ต้องการเรือแข่งที่ทาจากจังหวัดน่าน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกลักษณ์เรือน่าน โดยการนา
เรือแข่งจังหวัดน่านไปร่วมแข่งขันในจังหวัดอื่น ๆ เนื่องจากประเพณีการแข่งเรือเป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยทั่ว
ประเทศ โดยมีการจัดการแข่งขันประเพณีแข่งเรือในหลากหลายจังหวัด ซึ่งเรือแข่งนั้นมีข้อจากัดทางด้านการขนส่งพอสมควร
เนื่องจากตัวเรือมีความยาวค่อนข้างมาก
สรุปผลการวิจัย
ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน เพื่อคานวณต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่านตามหลักการ
ทางการบัญชีต้นทุน จากการเก็บข้อมูล จาแนก และคานวณต้นทุน การศึกษาพบว่า ต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน
แบ่งต้นทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) และต้นทุนในการผลิต (Manufacturing
Cost) และค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกทั้งทั้งสิ้นเท่ากับ 225,380 บาท และมีต้นทุนการต่อเรือแข่งประเภทเรือเล็ก 30
ฝีพายเท่ากับ 124,600.70 บาท ประเภทเรือกลาง 40 ฝีพายเท่ากับ 151,297.83 บาท และประเภทเรือใหญ่ 55 ฝีพาย
เท่ ากับ 212,108.11 บาท ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่าการต่อ เรือ แข่ง เป็ น การผลิต ตามงานสั่ งท า และมี วิธีก ารคิ ดต้ นทุ น ที่เรียกว่า
ต้นทุนงานสั่งทา (Job order Cost) ซึ่งการผลิตจะมีเอกลักษณ์หรือลักษณะตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละตัวสินค้า อันส่งผลทาให้ต้นทุนที่ใช้ในการผลิต และราคาขายของสินค้าแตกต่างกันออกไป
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากวิจัยจากงบประมาณ โครงการโครงการวิจัย Hands-on เรียนรู้ชุมชน ครูได้คิด
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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร: กรณีศึกษากลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุ่ง
ต้าบลน้าแก่น อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
COST AND BENEFIT ANALYSIS OF HERBAL INCENSE: CASE STUDY OF HERBAL INCENSE
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*
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอม สมุนไพรไล่ยุง ตาบลน้าแก่น อาเภอ
ภูเพียง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและ ผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 25 ราย จากการศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนของ
การผลิตธูปหอมสมุนไพร พบว่า ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 3.70 บาทต่อก้าน รายได้จากการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้น
ต่อเดือน เท่ากับ 6,718.33 บาท ส่งผลให้มีกาไรสุทธิ จานวนเงิน 2,092.08 บาท และอัตรากาไรจากการดาเนินงานของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 31.14 และกรณีที่กลุ่มยุงสมุนไพรยุงไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล, รายได้รวมต่อ
เดือนจะเท่ากับ 2,885.00 บาทส่งผลให้ขาดทุน สุทธิ 1,741.25 บาท และอัตราขาดทุ นจากการดาเนินงานคิ ดเป็ นร้อ ยละ
60.32 และปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ประสบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพร คือ การ
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่นอน การมีคู่แข่งขันจากภายนอก วัตถุดิบหลักที่ใช้
ในการผลิตหายาก กรรมวิธีการผลิต ที่ยุ่งยากซับซ้อ น รวมถึงผู้ผลิตไม่มีความรู้เกี่ยวกับการคานวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และ
การกาหนดราคาสินค้าที่ถูกต้อง
ค้าส้าคัญ : ต้นทุนและผลตอบแทน อัตรากาไร ธูปหอมสมุนไพร
Abstract
The independent study aims to study costs and benefit of herbal incenses : Case study of herbal
incense mosquito group, Tambon Numkaen, Amphoe Phu Phiang, Nan Province. The objective to study
costs and benefit of herbal incenses produce by herbal incense mosquito group. Data were collected by
using questionnaires population 25 people with herbal incense mosquito group. The study found that the
production cost per unit of 3.70 baht, total income per month of 6,718.33 baht as a result, the net profit
of 2,092.08 baht. Operating profit margin of 31.14 percentage. And case, the herbal incense mosquito
group is not supported by the government, total income per month of 2,885.00 baht as a result, the net
loss of 1,741.25 baht. Operating loss margin of 60.32 percentage. The problems founded by the herbal
incense mosquito group is not supported by the government, revenue from the sale of products
uncertainty, The competitors are from outside, the main raw material to less, complicated manufacturing
processes, as well as with do not knowledge about product cost calculation and sales pricing.
Keywords : costs and benefit profit margin herbal incenses
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บทน้า
หมู่บ้านน้าแก่น ตาบลน้าแก่น อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นแหล่งที่ผลิตธูปหอมที่สาคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน
โดยได้มีการนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตธูปหอมสมุนไพร ที่มีคุณสมบัติเพื่อใช้ป้องกันยุง และมีกลิ่นหอมโดยใช้วัตถุดิบ
ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น รวมถึงสมุนไพรจากธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ธูปหอมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็นหนึ่งในเครื่องหอม
ที่ถูกนามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้นในปัจจุบัน ทาให้ความต้องการธูปหอมสมุนไพร มีมากขึ้น
ตามไปด้วย ซึ่งนอกจากประโยชน์เดิมที่ใช้เพื่อการไล่ยุงแล้ว และให้กลิ่นหอมสาหรับบาบัดเพื่อผ่อนคลายแล้ว ยังมีการนาไปใช้
เพื่อเป็นของฝากอีกด้วย จึงส่งผลให้ราคาธูปหอมปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพร การผลิตธูปหอมสมุนไพร
จัดทาโดยกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ตาบลน้าแก่น อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้คิดค้นสูตรธูปหอมสมุนไพร คือ คุณแม่บุญ
ยวง อะโนติ๊บ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นตอน กระบวนการผลิต และเทคนิคต่างๆ ในการผลิตธูปหอมสมุนไพร ถือเป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ลักษณะพิเศษของผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงชนิดนี้นอกจากจะทามาจากสมุนไพร
ต่างๆ ภายในท้องถิ่นซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีกลุ่มกาวซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของตัวประสานในการขึ้นรูปเลย แต่สิ่งที่ทาให้
สามารถธูปปั้นขึ้นเป็นรูปได้เนื่องจากน้ายางของเปลือกเมือกแห้ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกาวธรรมชาติ ทาให้ผู้ใช้ธูปหอมสมุนไพร
ปลอดภัยจากสารเคมีใช้แล้วไม่เป็นอันตราย และยังสามารถใช้ได้กับคนหลายกลุ่มอายุทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยด้วย ซึ่งใน
ปัจจุบันยังไม่มีผู้สืบทอดภูมิปัญญาการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงสูตรของ คุณแม่บุญยวง อะโนติ๊บ อย่างจริงจังจึงทาให้เริ่มจะ
สูญหายลงไป
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่ม ธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุง ตาบลน้าแก่น อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จากกระบวนการผลิต เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
ธูปหอม และเพื่ อเป็น ประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการผลิตธูปหอมสมุ นไพร การ
วางแผนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
กระบวนการผลิต
การผลิตธูปหอมสมุนไพร

ศึกษาต้นทุนการผลิตธูปหอมสมุนไพร

ศึกษารายได้จากการขายธูปหอมสมุนไพร

 วัตถุดิบทางตรง
 ค่าแรงงานทางตรง
 ค่าใช้จ่ายการผลิต

 รายได้จากการขาย

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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จากกรอบแนวคิดการวิจัย ต้นทุนการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมทางการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ โดยการจาแนกต้นทุนตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ดวงมณี โกมารทัต (2552) ส่วนประกอบของ
ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ผู้ศึกษาได้จาแนกรายละเอียดต้นทุน
ที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
วัตถุดิบทางตรง (Direct Material) หมายถึง วัต ถุดิบ หลัก ที่เ ป็น ส่วนประกอบสาคัญ ที่ใช้ในการผลิตธูป
หอมสมุนไพร ประกอบด้วย ใบตระไคร้หอมแห้ง บดละเอียด เปลือกต้นเมือกแห้งบดละเอียด ใบยูคาลิปตัสแห้งบดละเอียด
เปลือกมะขามแห้งบดละเอียด ผิวมะกรูดแห้งบดละเอียด ไม้ไผ่เหลา และบรรจุภัณฑ์
ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนต่างๆ ที่จ่ายให้แก่ผู้ที่ทาหน้าที่โดยตรง
ในการผลิตธูปหอมสมุนไพร ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการจัดเตรียมวัตถุดิบ ค่าแรงงานในการผลิตธูป ค่าแรงงานในการตาก
ธูป และค่าแรงงานในการบรรจุ
ค่าใช้จ่ายการผลิต (Overhead) หมายถึง ต้นทุน ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตธูปหอมสมุนไพรที่นอกเหนือจาก
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ประกอบด้วย
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งค่าเสื่อมราคาคานวณแบบวิธีเส้นตรง (Straight line)
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระป๋องพลาสติก กะละมังพลาสติก ถ้วยสแตนเลสไม้พาย
- ค่าสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตธูปหอมสมุนไพร
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การผลิต หมายถึง ต้น ทุน ทั้ง หมดที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตธูปหอมสมุนไพร ซึ่ง
นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิ เคราะห์ ต้ น ทุ น และผลตอบแทนการผลิ ต ธู ป หอมสมุ น ไพร โดยระบุ ตั ว อย่ างแบบ
เฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ตาบลน้าแก่น อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เนื่องจากต้องการผลการวิจัยเพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพร และวิเคราะห์รายได้จากการขาย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
ของการผลิตธูปหอมสมุนไพรโดยเฉพาะ
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
-

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกับสมาชิกกลุม่ ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง เลขที่

71 หมู่ 4 หมู่บ้านนาเหลืองม่วงขวา ตาบลน้าแก่น อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
-

การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดกรอบแนวคิด
ทฤษฎีโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หนังสือ ตาราทางวิชาการ งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง

และแหล่งข้อมูลออนไลน์
การวิเคราะห์ข้อมูล
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ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นามาทาการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จ รู ป ทาง
ส ถิ ติ แ ล ะ โป ร แ กร ม สาเร็ จ รู ป Microsoft Excel มี ก า ร คา นวณ หาค่าการอธิบายผลการศึกษา โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาในรูปความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยแยกวิเคราะห์ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพร จะเป็นการให้เลือกตอบข้อมูลแบบปิด ใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป Microsoft Excel โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร จะเป็นการให้เลือกตอบข้อมูลแบบเปิด โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel ช่วยในการคานวณต้นทุน ซึ่งต้ นทุนของการผลิตธูป หอมสมุน ไพร ประกอบด้วย 3
ประเภท คือ
1. วัตถุดิบทางตรง ได้แก่
1.1 ใบตระไคร้หอมแห้ง
1.2 เปลือกต้นเมือกแห้ง
1.3 ใบยูคาลิปตัสแห้ง
1.4 เปลือกมะขามแห้ง
1.5 ผิวมะกรูดแห้ง
1.6 ไม้ไผ่เหลา
1.7 บรรจุภัณฑ์
2. ค่าแรงงานทางตรง ได้แก่
2.1 ค่าแรงงานในการจัดเตรียมวัตถุดิบ
2.2 ค่าแรงงานการผลิตธูป
2.3 ค่าแรงงานในการตากธูป
2.4 ค่าแรงงานในการบรรจุ
3. ค่าใช้จ่ายการผลิต ได้แก่
3.1 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้
3.2 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
3.3 ค่าสาธารณูปโภค
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร จะเป็นการให้เลือกตอบข้อมูลแบบเปิด
โดยใช้โ ปรแกรมสาเร็จ รูป Microsoft Excel ช่ว ยในการคานวณรายได้จากการขาย และผลตอบแทน ซึ่งการวิเคราะห์
ผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร ประกอบด้วย
1. รายได้จากการขายธูปหอมสมุนไพร คานวณจาก
รายได้จากการขาย

= ปริมาณผลผลิต (กล่อง) x ราคาขาย (บาท)

2. อัตรากาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
อัตรากาไรขัน้ ต้น

กาไรขั้นต้น

=

ยอดขาย
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3. อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (Operating Income Margin)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

กาไรจากการดาเนินงาน

=

X 100

ยอดขาย

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง "ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ตาบลน้าแก่น
อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน" โดยศึกษาและเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง เลขที่ 71 หมู่ 4 ตาบลน้าแก่น
อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จานวน 25 ราย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูล แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมของผู้ผลิต ธูปหอมสมุนไพร
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพร
การศึกษา

จ้านวน

ร้อยละ

วัตถุดิบหายาก

3

12.00

วิธีการผลิตยุ่งยากซับซ้อน

2

8.00

รายได้ไม่แน่นอน

6

24.00

ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
คู่แข่งขันจากภายนอก

9
5

36.00
20.00

25

100.00

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพร ส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพรในเรื่อง
การไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ จานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับการมีรายได้ที่ไม่
แน่นอน จานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.00 ปัญหาเกี่ยวกับการมีคู่แข่งขันจากภายนอก จานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ20.00
ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบหายาก จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.00 และปัญหาเกี่ยวกับการมีวิธีการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน
จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.00
ส่วนที่ 2 ต้นทุนรวมของการผลิตธูปหอมสมุนไพร
ตารางที่ 2 วัตถุดิบทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน)
วัตถุดิบทางตรง (Direct Material) หมายถึง วัตถุดิบ หลักที่เป็น ส่วนประกอบสาคัญ ที่ใช้ในการผลิตธูปหอม
สมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ตาบลน้าแก่น จังหวัดน่าน
รายการ

ปริมาณที่ใช้

ราคาต่อหน่วย

จ้านวนเงิน

(บาท)

(บาท)

ใบตระไคร้หอมแห้งบดละเอียด

7.50 กิโลกรัม

100.00

750.00

เปลือกต้นเมือกแห้งบดละเอียด

6.25 กิโลกรัม

25.00

156.25
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ใบยูคาลิปตัสแห้งบดละเอียด

5.00 กิโลกรัม

50.00

250.00

เปลือกมะขามแห้งบดละเอียด

3.75 กิโลกรัม

10.00

37.50

ผิวมะกรูดแห้งบดละเอียด
ไม้ไผ่เหลา

2.50 กิโลกรัม
1,250 ก้าน

35.00
0.10

87.50
125.00

125 กล่อง

3.00

375.00

บรรจุภัณฑ์
รวม

1,781.25

จากตารางที่ 2 พบว่าวัตถุดิ บทางตรงของการผลิตธูป หอมสมุน ไพรทั้งสิ้น ต่อ เดือนเท่ากั บ 1,781.25 บาท
ประกอบด้วย ใบตระไคร้หอมแห้งบดละเอียด จานวนเงิน 750.00 บาท เปลือกต้นเมือกแห้งบดละเอียด จานวนเงิน 156.25
บาท ใบยูคาลิปตัสแห้งบดละเอียด จานวนเงิน 250.00 บาท เปลือกมะขามแห้งบดละเอียด จานวนเงิน 37.50 บาท ผิวมะกรูด
แห้งบดละเอียด จานวนเงิน 87.50 บาท ไม้ไผ่เหลา จานวนเงิน 125.00 บาท และบรรจุภัณฑ์ จานวนเงิน 375.00 บาท
ตารางที่ 3 ค่าแรงงานทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน)
ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนต่างๆ ที่จ่ายให้แก่ผู้ที่ทาหน้าที่โดยตรง
ในการผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง
ค่าแรงงาน
ต่อชั่วโมง

จ้านวนคนที่ใช้
(คน)

เวลาที่ใช้
(ชั่วโมง)

ค่าแรงงานในการจัดเตรียมวัตถุดบิ

1

5

20.00

100.00

ค่าแรงงานในการผลิตธูป

5

15

20.00

1,500.00

ค่าแรงงานในการตากธูป
ค่าแรงงานในการบรรจุ

2
3

4
4

20.00
20.00

160.00
240.00

รายการ

(บาท)

จ้านวนเงิน
(บาท)

รวม

2,000.00

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าแรงงานทางตรงของการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ 2,000.00 บาท
ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการจัดเตรียมวัตถุดิบ จานวนเงิน 100.00 บาท ค่าแรงงานในการผลิตธูป จานวนเงิน 1,500.00
บาท ค่าแรงงานในการตากธูป จานวนเงิน 160.00 บาท และค่าแรงงานในการบรรจุ จานวนเงิน 240.00 บาท
ค่ า ใช้ จ่ า ยการผลิ ต (Overhead) หมายถึ ง ต้น ทุน ทั ้ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการผลิ ต ธู ป หอมสมุ น ไพรไล่ ยุ ง ที่
นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง
ตารางที่ 4 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน)
รายการ

จ้านวน

ราคาต่อหน่วย (บาท)

จ้านวนเงิน (บาท)

กระป๋องพลาสติก

4 อัน

10.00

40.00

กะละมังพลาสติก

5 อัน

10.00

50.00
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ถ้วยสแตนเลส

2 ถ้วย

25.00

50.00

ไม้พาย

1 อัน

25.00

25.00

รวม

165.00
จากตารางที่ 4 พบว่าค่ าวัสดุ สิ้น เปลื องของการผลิต ธูป หอมสมุ น ไพรทั้ งสิ้น ต่ อเดื อนเท่ ากั บ 165.00 บาท

ประกอบด้วย กระป๋องพลาสติก จานวนเงิน 40.00 บาท กะละมังพลาสติก จานวนเงิน 50.00 บาท ถ้วยสแตนเลส จานวนเงิน
50.00 บาท และไม้พาย จานวนเงิน 25.00 บาท
ตารางที่ 5 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน)
รายการ

จ้านวน

มูลค่ารวม

อายุการใช้งาน

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา

(บาท)

(ปี)

(บาท/ปี)

(บาท/เดือน)

เครื่องบด

1 อัน

30,000.00

10

3,000.00

250.00

เครื่องซีล

1 อัน

3,000.00

5

600.00

50.00

รวม

300.00
จากตารางที่ 5 พบว่าค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ ของการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้น ต่อเดื อนเท่ากั บ

300.00 บาท ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาเครื่องบดจานวนเงิน 250.00 บาท และค่าเสื่อมราคาเครื่องซีล จานวนเงิน 50.00
บาท
ตารางที่ 6 ค่าสาธารณูปโภคของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน)
รายการ

จ้านวนเงิน (บาท)

ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้า

30.00
100.00
รวม

130.00

จากตารางที่ 6 พบว่าค่าสาธารณู ปโภคของการผลิตธูป หอมสมุ น ไพรทั้งสิ้น ต่ อเดือ นเท่ ากับ 130.00 บาท
ประกอบด้วย ค่าน้าประปา จานวนเงิน 30.00 บาท ค่าไฟฟ้า จานวนเงิน 100.00 บาท

ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน)
รายการ

จ้านวนเงิน (บาท)
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ค่าโทรศัพท์

50.00

ค่าน้ามัน

200.00
รวม

250.00

จากตารางที่ 7 พบว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของการผลิตธูปหอมสมุ นไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ
250.00 บาท ประกอบด้วย ค่าโทรศัพท์ จานวนเงิน 50.00 บาท และค่าน้ามัน จานวนเงิน 200.00 บาท
ตารางที่ 8 ต้นทุนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน)
รายการ

จ้านวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

วัตถุดิบทางตรง

1,781.25

38.50

ค่าแรงงานทางตรง

2,000.00

43.23

ค่าใช้จ่ายการผลิต

845.00

18.27

ต้นทุนการผลิตรวม
จานวนผลผลิตที่ผลิตได้ต่อเดือน

4,626.25
1,250 ก้าน

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (บาท)

3.70

ต้นทุนการผลิตต่อกล่อง (บาท)

37.00

100.00

จากตารางที่ 8 พบว่ า ต้ น ทุ น รวมของการผลิ ต ธู ป หอมสมุ น ไพรทั้ ง สิ้ น ต่ อ เดื อ นเท่ า กั บ 4,626.25 บาท
ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง จานวนเงิน 1,781.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.50 ค่าแรงงานทางตรง จานวนเงิน 2,000.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 43.23 และค่าใช้จ่ายการผลิต จานวนเงิน 845.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.27 ปริมาณการผลิตธูปหอม
สมุนไพรต่อเดือนจานวน 1,250 ก้าน ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 3.70 บาท/ก้าน และต้นทุนการผลิตต่อกล่อง เท่ากับ
37.00 บาทต่อกล่อง โดย 1 กล่องบรรจุธูปหอมสมุนไพร 10 ก้าน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร
ตารางที่ 9 ผลผลิตและรายได้ของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน)
รายการ

การขายส่ง

จานวนผลผลิตที่ผลิตได้ต่อเดือน

การขายปลีก
1,250 ก้าน

ปริมาณการขาย (กล่อง)
ราคาขายต่อกล่อง (บาท/กล่อง)
รายได้
รายได้รวมจากการขายปลีกและส่ง(บาท)
รายได้สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐต่อเดือน (บาท)

80

45

22.00

25.00

1,760.00

1,125.00
2,885.00
3,833.33

รายได้รวมต่อเดือน (บาท)

6,718.33
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จากตารางที่ 9 พบว่าผลผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ 1,250 ก้าน มีรายได้รวมต่อเดือนทั้งสิ้น
เท่ากับ 6,718.33 บาท โดยเป็นรายได้จากการจาหน่ายธูปหอมสมุนไพรต่อเดือน เท่ากับ 2,885.00 บาท ประกอบด้วย รายได้
จากการขายส่ง จานวนเงิน 1,760.00 บาท มีปริมาณการขาย เท่ากับ 80 กล่องต่อเดือน ราคาขายกล่องละ 22.00 บาท และ
รายได้จากการ ขายปลีก จานวนเงิน 1,125.00 บาท มีปริมาณการขาย เท่ากับ 45 กล่องต่อเดือน ราคาขายกล่องละ 25.00
และมีรายได้สนับสนุน จากหน่วยงานรัฐต่อเดือน ซึ่งเป็นรายได้อุดหนุนเฉพาะกิจจากการตั้งกลุ่มผลิตเพื่อส่งเสริม ให้ กลุ่ม
ชาวบ้านมีงานทาจากองค์การบริหารส่วนตาบลในช่วงเวลาที่เริ่มต้นระยะเวลาการก่อตั้งกลุ่ม จานวนเงิน 3,833.33 บาท
ตารางที่ 10 กาไรสุทธิของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน)
รายการ
รายได้จากการจาหน่าย

รวมเงินอุดหนุน (บาท)
6,718.33

ไม่รวมเงินอุดหนุน (บาท)
2,885.00

ต้นทุนขาย

(4,376.25)

(4,376.25)

ก้าไร(ขาดทุน) ขันต้น

2,342.08

(1,491.25)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(250.00)

(250.00)

ก้าไร(ขาดทุน) สุทธิ

2,092.08

(1,741.25)

จากตารางที่ 10 พบว่าการผลิตธูปหอมสมุนไพรมีกาไรสุทธิ กรณีได้รับเงินอุดหนุนเท่ากับ 2,092.08 บาท กรณีไม่ได้
รับเงินอุดหนุนขาดทุนสุทธิ 1,741.25 บาท
ตารางที่ 11 อัตรากาไรจากการดาเนินงานของการผลิตธูปหอมสมุนไพร (บาท/เดือน)
จ้านวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

รายได้จากการจาหน่าย

6,718.33

ต้นทุนรวมทั้งหมด
ก้าไรจากการด้าเนินงาน

(4,626.25)
2,092.08

รายการ

100.00

ไม่รวมเงินอุดหนุน
(บาท)
2,885.00

ร้อยละ
100.00

68.86
31.14

(4,626.25)
(1,741.25)

160.32
(60.32)

จากตารางที่ 11 พบว่าอัตรากาไรจากการดาเนินงานของการผลิตธูปหอมสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 31.14 กรณีไม่ได้
รับเงินอุดหนุนขาดทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 60.32
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ตาบลน้าแก่น
อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พบว่า ต้นทุนการผลิตต่อกล่อง เท่ากับ 37.00 บาทต่อกล่อง การกาหนดราคาขายปลีกของธูปหอม
สมุนไพร เท่ากับ 25.00 บาทต่อกล่อง และราคาขายส่งของธูป หอมสมุนไพร เท่ากับ 22.00 บาทต่อกล่อง จะเห็นได้ว่าต้นทุน
การผลิตที่ผู้วิจัยทาการศึกษานั้นสูงกว่าราคาขายที่กาหนดโดยกลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง เท่ากับ 12.00 บาท และ15.00
บาท ตามลาดับ เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงไม่มีความรู้เกี่ยวกับการคานวณต้น ทุนของผลิตภัณฑ์ การกาหนด
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ราคาขายสินค้าทั้งปลีกและส่งต่ากว่าที่ควรจะเป็น รายได้จากการผลิตธูปหอมสมุนไพรมีอัตรากาไรจากการดาเนินงานของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 31.14 เมื่อทาการเปรียบเทียบกับการคานวณกาไรสุทธิกรณีไม่ได้รับเงินอุดหนุนจะพบว่า
ส่งผลให้มีขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานของการผลิตธูปหอมสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 60.32 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กลุ่มผูผ้ ลิต
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงกาหนดราคาขายไม่ถูกต้อง โดยกาหนดราคาขายต่าเกินไป ทาให้รายได้จากการจาหน่ายธูปหอมสมุนไพร
ต่ากว่าความเป็นจริง ดังนั้น กลุ่มผู้ผลิตธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงควรมีการกาหนดราคาขายสินค้าใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อให้รายได้จากการจาหน่ายธูปหอมสมุนไพรมีความถูกต้องและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตธูปหอมสมุนไพร
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงตาบลน้าแก่น อาเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่
แน่นอน การมีคู่แข่งขันจากภายนอก การหาวัตถุดิบจากชุมชนมาผลิตยากมากขึ้น และมีกรรมวิธีการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน
การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงตาบลน้าแก่น อาเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน มีค วามสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ นพกาญจน์ ศุภวิริยกุ ล (2551) ทาการศึกษาต้น ทุน และผลตอบแทนของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักผลไม้และสมุนไพร ตาบลบ้านปิน อาเภอลอง จังหวัดแพร่
ซึ่งได้มีการศึกษาต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ส่วนการศึกษา
ผลตอบแทนได้ทาการศึกษาอัตรากาไรขั้นต้น และอัตรากาไรจากการดาเนินงานเช่นเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของชัญญา บุญบุรี (2550) ทาการศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย อาเภอป่าซางจังหวัดลาพูน พบว่ามี
ปัญ หาของผู้ผลิตภัณฑ์ จากผ้าฝ้าย อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน คือ การหากลุ่มลูกค้าใหม่รูปแบบของผลิตภัณ ฑ์ที่ผลิตไม่
ทันสมัย และขาดการสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย และงานวิจัยของพัชราภรณ์ ฤทธิ์อินทรางกูร
(2545) ทาการศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระดาษสาของอุตสาหกรรมในครัวเรือน : กรณีศึกษาตาบลต้น
เปา อาเภอสันกาแพงจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาของผู้ผลิตกระดาษสา คือ ด้านผลผลิต ด้านคู่แข่งขันจากภายนอก และ
ปัญหาด้านเงินทุนเนื่องจากผลการผลิตขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ มีคู่แข่งขันภายนอกที่ขายในราคาถูก และประสบปัญหาขาด
เงิน ลงทุ น ผู้ผลิตกระดาษสาควรรวมกลุ่มเป็น สหกรณ์ รัฐบาลควรให้การสนั บสนุน ด้านเงินลงทุ นโดยจัดแหล่งเงินทุ นที่ มี
ดอกเบี้ยต่า จากผลการวิจัยผู้ศึกษาจึงได้ ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 1. หน่วยงานรัฐควรมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ภูมิปัญญาของชุมชน และเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปสูร่ ะดับสากล ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ธูปหอมสมุนไพรที่ผลิต
จากธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. หน่วยงานรัฐควรหาแหล่งจาหน่ายผลิตภั ณฑ์แหล่งใหม่ หรือเพิ่ม
ช่องทางการจัดหน่ายเพื่อเป็นการกระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. หน่วยงานรัฐควรมีการส่งเสริมและพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิต 4. หน่วยงานรัฐควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคานวณ
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคาขาย และความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น 5. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้
แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพรเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุปผลการวิจัย
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพรของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรค
เรื่องการไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ จานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับการมีรายได้ที่ไม่
แน่น อน จานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.00 ปัญ หาเกี่ยวกับการมีคู่แข่งขันจากภายนอก จานวน 5 ราย คิดเป็น ร้อยละ
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20.00 ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบหายาก จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.00 และปัญหาเกี่ยวกับการมีวิธีการผลิตที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามลาดับ ความต้องการในอนาคตของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มี
ความต้องการที่จะผลิตธูปหอมสมุนไพรในอนาคต จานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.00 และมีความต้องการที่จะผลิตธูปหอม
สมุนไพรเพิ่มขึ้นในอนาคต จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.00 ต้นทุนรวมของการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือนเท่ากับ
4,626.25 บาท ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง จานวนเงิน 1,781.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.50 ค่าแรงงานทางตรง จานวน
เงิน 2,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.23 ค่าใช้จ่ายการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จานวนเงิน 845.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 18.27 ปริมาณการผลิตธูปหอมสมุนไพรต่อเดือนจานวน 1,250 ก้าน ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 3.70 บาท
ต่อก้าน และต้นทุนการผลิตต่อกล่อง เท่ากับ 37.00 บาทต่อกล่อง โดย 1 กล่องบรรจุธูปหอมสมุนไพร 10 ก้าน
จากการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้นต่อเดือน เท่ากับ 6,718.33 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจาหน่ายธูปหอมสมุนไพร
ต่อเดือนจานวนเงิน 2,885.00 บาท และมีรายได้สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐต่อเดือน จานวนเงิน 3,833.33 บาท ส่งผลให้มี
กาไรสุทธิ จานวนเงิน 2,092.08 บาท และมีอัตรากาไรจากการดาเนินงานของการผลิตธูปหอมสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 31.14
เมื่อทาการเปรียบเทียบกับการคานวณกาไรสุทธิกรณีไม่ได้รบั เงินอุดหนุนจะพบว่า ส่งผลให้มีขาดทุนสุทธิ จานวนเงิน 1,741.25
บาท และมีอัตราขาดทุนจากการดาเนินงานของการผลิตธูปหอมสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 60.32
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส มุ่งการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสปัจจุบัน และความ
คิดเห็นปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชาระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนฯ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และนามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ใน
การปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับ การชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพต่อกองทุนฯ ให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50
ปีขึ้นไป มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา
สามารถชาระหนี้ได้ในจานวน 801-1,000 บาท และกู้ยืมเงินในจานวน 30,001-40,000 บาท และพบว่ามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมเป็นรายด้านจะเห็นได้ว่า ด้านกระบวนการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ ากั บ 4.71 ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม มี ความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ด้านช่องทางการชาระเงิน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และด้านพนักงาน
ให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส
Abstract
This research aims to Study satisfaction and study factors affecting the payment service
satisfaction of the Department for Empowerment of Persons with Disabilities fund members that settle
the debt through the counter service. The study bases on 400 Counter Service users and the Department
for Empowerment of Persons with Disabilities fund member in Bangkok. The data analysed by descriptive,
percentage, mean, and analysis. To be able to increase the repayment channel will benefit for the
disable customer also reduce the risk and increase efficiency of the fund. The research found that most
of respondents were female, more than 50 years old, have a physical disability, Income below 10,000
baht, graduate in Primary school, can pay in the amount of 801-1000 baht and loans in the amount
30,001-40,000 bath and the of highly satisfied users to Counter Service has the average value equal to
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4.17. The sample group of highest satisfied users to service process has the average value equal to 4.71.
The moderate satisfied users to price rates has the average value equal to 3.03. The payment channel is
highest satisfied the average score was 4.74 . The staff is highest satisfied by the user with the average
4.76.
Keywords : satisfaction customers fund for empowerment of PWDs payment through counter service
บทนา
การให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กรทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน
ต่างก็แข่งขันการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนหรือลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุด เริ่มตั้งแต่
รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ดาเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการปรับปรุง
คุณภาพ การให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการที่ดี จะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐเริ่มดาเนินการปรับปรุงระบบ
การให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความสะดวก ความรวดเร็ว ความยุ ติธรรมต่าง ๆ โดยการลดขั้นตอนในการ
ทางาน การอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างสูงสุด
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู, 2555 : 1)
“กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ภายใต้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนสาหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับ การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริม
และการดาเนินงานด้านการสงเคราะห์ ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพ
ของคนพิการ รวมทั้ง การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวตคนพิการ, 2558)
ปัจจุบันได้ให้บริการกู้ยืมเงินสาหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อประกอบอาชีพอิสระหรือขยายกิจการ โดยมี
แนวทางการสนับสนุนการกู้ยืมทุนเพื่อประกอบอาชีพ วงเงินให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลรายละไม่เกิน 60,000
บาท รายกลุ่มๆ ละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชาระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์
จะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กาหนด ให้มีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยไม่เกิน 120,000 บาท โดยแต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกตั้งแต่
2 คนขึ้นไป โดยที่ผ่านมากองทุนฯ รองรับความจาเป็นและความต้องการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการมากกว่า 130,000 ราย
มีมูลค่าในการให้กู้ยืมมากกว่า 3,000 ล้านบาท
ปัจจุบันกองทุนได้มีช่องทางชาระเงินคืนกองทุน 5 ช่องทาง ได้แก่
1) ชาระด้วยเงินสดที่จังหวัดที่ยื่นกู้ โดยส่วนกลางสามารถชาระได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และส่วนภูมิภาคสามารถชาระได้ที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
2) ชาระทางธนาณัติ
3) ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาด้วยใบแจ้งหนี้แบบมี Barcode โดยเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท ชาระได้ครั้งละไม่เกิน
40,000 บาท
4) ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาด้วยระบบหักบั ญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ5 บาท ชาระได้
ครั้งละไม่เกิน 40,000 บาท
5) เคาน์ เตอร์ เซอร์วิ สด้ วยใบแจ้งหนี้ แบบมี Barcode เสี ยค่ าธรรมเนี ยมครั้ งละ 10 บาท ชาระได้ ครั้งละไม่ เกิ น
30,000 บาท ซึ่งเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมมาอย่า งต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 (กรณีผู้กู้ที่ชาระเงิน
แล้วเสียค่าธรรมเนียมอาจเป็นช่วงรอยต่อที่บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสแจ้งไปยังร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศกว่า 90,000 สาขา)
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จากข้อมูลการชาระหนี้ปีงบประมาณ 2558 (กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2558)) พบว่า อัตรา
การชาระหนี้ภาพรวมทั่วประเทศนั้น ช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเขตกรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.78 ส่วนภูมิภาค เฉลี่ย
ร้อยละ 43.77 ช่องทางธนาคารกรุงไทย ในกรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.76 และส่วนภูมิภาค เฉลี่ยร้อยละ 16.16 และ
ช่องทางเงินสดกับธนาณัติ ในกรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.46 และส่วนภูมิภาค เฉลี่ยร้อยละ 39.96 โดยในปีงบประมาณ
2558 นี้ มีผู้ชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เฉลี่ยรวมทั้งประเทศร้อยละ 45.28
จากข้อมูลในข้างต้น จะเห็นได้ว่าการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสนั้น มีอัตราเฉลี่ยสูงที่สุด ที่มีผู้มาใช้บริการ ซึ่งถือ
ได้ว่าช่องทางที่อานวยความสะดวกและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชาระหนี้ของลูกหนี้ได้เป็นอย่างมาก แต่ก็ยังพบว่า
ลูกหนี้บางส่วนไม่ได้ชาระเงินกู้ยืมกองทุนฯ คืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากระบบการชาระเงินคืนกองทุนฯ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาชาระ มีค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ไม่คุ้มค่าและอาจจะเป็นการ
เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงในบางอาเภอไม่มี ธนาคารกรุงไทย ไม่มีร้านสะดวกซื้อที่มี
เครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทาให้คนพิการไม่สามารถชาระเงินกู้ได้ ทาให้การชาระหนี้ไม่เป็นไปตามสัญญา และจากความ
ยากล าบากในการเดิ นทางมาชาระหนี้ด้ วยตนเอง ทาให้ในบางครั้งมีการฝากเงินสดมากับ บุคคลอื่น เพื่ อมาชาระหนี้ แทน
แต่ พ บว่ า ไม่ ได้ มี ก ารช าระหนี้ จ ริ ง อี ก ทั้ ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารทวงถามถึ งใบเสร็ จ รั บ เงิ น เหตุ นี้ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ก องทุ น ฯ
และคนพิการเอง
จากแนวโน้มปัญหาดังกล่าว กองทุนฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการรับชาระเงินกู้ยืมกองทุนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
เพื่อเป็นทางเลือกและอานวยความสะดวก รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในการชาระหนี้
จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยมีความสนใจช่องทางการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่
จะช่วยอานวยความสะดวกในการชาระหนี้ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการและกาลังได้รับความสนใจทั้งจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบและคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบว่าสถิติการชาระหนี้ของลูกหนี้ในกรุงเทพมหานคร
มีการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นลาดับที่หนึ่ง ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ ทั้งยังมีจานวนคนพิการ
มากเป็ น ลาดับ ต้ น ๆ เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายจังหวั ด ดังนั้ น ผู้วิ จัย จึ งท าการศึ ก ษาเรื่อ งความพึ งพอใจของผู้ใช้ บ ริก ารกู้ ยื ม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร โดยจะนาผล
จากการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานเพื่อให้การชาระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนฯ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึน้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นสาหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ด้วยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่ต้องคานึงถึงประโยชน์ของคนพิการเป็นที่ตั้ง เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการสามารถชาระเงินกู้ได้ง่าย สะดวก ทั้งนี้ก็เป็นการสร้างเงินทุนหมุนเวียนคืนเข้าสู่กองทุนฯ อย่างยั่งยืนอีกด้วย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชาระหนี้ผ่านเคาน์ เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการชาระหนี้เงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้ดีขึ้นตามลาดับใน
อนาคตต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
กุลธน ธนาพงศ์ธร (2530 : 303-304) ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการให้บริการที่สาคัญ ว่ามี 5 ประการ คือ
1. หลักการสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และการบริการที่องค์การจัดให้
นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็ นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
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มิฉะนั้นแล้ว นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออานวยผลประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการดาเนินงาน
นั้นๆ ด้วย
2. หลักความสม่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นๆ ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มิใช่ ทาๆหยุดๆ
ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน
3. หลักความเสมอภาค กล่าวคือ บริการที่จัดนั้นๆ ต้องดาเนินการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิ
พิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในลักษณะต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด
4. หลักความประหยัด คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ
5. หลักความสะดวก คือ บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่ายสะดวกสบาย สิ้นเปลือง
ทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการมากเกินไป
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
อุทัยพรรณ สุดใจ (2545 : 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย
อาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ
อุทัย หิรัญโต (2523 : 272) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นสิ่งที่ทาให้ทุกคนเกิด
ความสบายใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขา ทาให้เขาเกิดความสุข
สุพล ธนูรักษ์ (2540 : 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นในลักษณะเชิงบวกของบุคคล
เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรือ ได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดหวังไว้
อรรถพร คาคม (2546 : 29) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์
ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร ได้กาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ
ได้แก่ เพศ ประเภทผู้ใช้บริการ ประเภทความพิการ รายได้ต่อเดือน จานวนเงินที่ชาระหนี้ในแต่ละเดือน และจานวนเงินที่กู้ยืม
และในด้านตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม ด้านช่องทางการชาระเงิน และด้าน
พนักงานให้บริการ
สมมติฐานในการวิจัย
1) ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแตกต่างกัน
2) ประเภทของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแตกต่างกัน
3) ผู้ใช้บริการที่มีประเภทความพิการที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแตกต่างกัน
4) ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแตกต่างกัน
5) จานวนเงินที่ชาระหนี้ในแต่ละเดือนของผู้ใช้บริการแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิสแตกต่างกัน
6) จานวนเงินที่กู้ยืมของผู้ใช้บริการแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแตกต่างกัน
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การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย ในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในกรุงเทพมหานคร จานวน 3,184 คน
(http://fund.dep.go.th ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558) โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากขนาดประชากรทั้งหมด โดยใช้วิธี
คานวณสูตรของ Taro Yamane (นราศรี ไววนิชกุล , 2552) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จานวนทั้งสิ้น 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างแบบสอบถามให้ตรงกับ
เนื้อหาที่ต้องการ แล้วนาแบบสอบถามนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทผู้ใช้บริการ ประเภทความพิการ
รายได้ต่อเดือน การศึกษา จานวนเงินที่ชาระหนี้ในแต่ละเดือน และจานวนเงินที่กู้ยืม ข้อคาถามเป็นลักษณะการตรวจรายการ
(Checklist) ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ (Process) ,ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม (Price),ด้านช่องทางการชาระเงิน (Place) และด้านพนักงานให้บริการ
(People) โดยข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด = 1, น้อย = 2, ปานกลาง
= 3, มาก = 4, และมากที่ สุ ด = 5 และส่ วนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามข้ อ คิ ด เห็ น /เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยข้อคาถามเป็นแบบสอบถามที่มีข้อคาถามปลายเปิด( Open
Ended Form)เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และแจกแบบสอบถาม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เยี่ยมบ้านคนพิการ หรือ
ผู้ดูแลคนพิการ โดยได้ชี้แจงให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธีการตอบแบบสอบถาม โดยมีระยะเวลา 1
เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2559
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาผลคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ SPSS ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และใช้ค่าสถิติเชิงอนุมานมาทดสอบ
ความสัมพันธ์ด้วยค่าไค-สแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (สุภาพร อารยะนรากูล, 2554 : 25-26)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชาระหนี้
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.50 อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 48.30 เป็นคนพิการ คิดเป็นร้อยละ 65.75 มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย คิดเป็นร้อยละ
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63.50 รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.50
สามารถชาระหนี้ได้ในจานวน 801-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.50 และกู้ยืมเงินในจานวน 30,001-40,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.75 ตามตารางที่ 1
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการ
ชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวมการใช้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจด้านพนักงานให้บริการในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านช่องทางการชาระเงิน ด้านกระบวนการให้บริการ
และด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านพนักงานให้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดคือ มีความพึงพอใจทีพ่ นักงานให้บริการด้วยความสุภาพ ด้านช่องทางการชาระเงิน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในสถานที่ชาระเงินอยู่ใกล้ที่ทางาน/บ้าน รองลงมาคือ เดินทางสะดวกในการมา
ชาระเงิน ด้านกระบวนการให้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการมีความรวดเร็วและถูกต้อง รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก และด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม ความพึง
พอใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจเมื่อไม่เสียค่าธรรมเนียม รองลงมาคือ ความพึงพอใจการ
เสียค่าธรรมเนียม 5 บาท ตามตาราง ที่ 2
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืม เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ ประเภทของผู้ใช้บริการ และประเภทความพิการ ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส แต่ปัจจัยด้านรายได้ตอ่ เดือน จานวนเงินที่ชาระหนี้ในแต่ละเดือน และจานวนเงินที่กู้ยืม มีความสัมพันธ์กับระดับความ
พึงพอใจในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการในการชาระหนี้ผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร (n = 400 คน)
1. เพศ
2. อายุ (ปี)

3. ประเภทผู้ใช้บริการ

ปัจจัยส่วนบุคคล
หญิง
ชาย
น้อยกว่า 30
30 – 40
41 – 50
มากกว่า 50 ขึ้นไป
คนพิการ
ผู้ดูแล

จานวน
182
218
49
64
94
193
263
137
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ร้อยละ
45.50
54.50
12.25
16.00
23.50
48.25
65.75
34.25
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4. ประเภทความพิการ

ทางการเห็น
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
5. รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000
10,000 – 20,000
20,001 – 30,000
30,001 – 40,000
40,001 – 50,000
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
6. ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
7. จานวนเงินที่ชาระหนี้ในแต่ละเดือน (บาท)
200 - 400
401 – 500
501 – 600
601 – 800
801 – 1,000
มากกว่า 1,000
8. จานวนเงินที่กู้ยืม (บาท)
10,000 – 20,000
20,001 – 30,000
30,001 – 40,000
40,001 – 50,000
50,001 – 60,000

54
42
167
276
106
10
4
3
1
2
134
108
118
35
3

20.53
15.97
63.50
69.00
26.50
2.50
1.00
0.75
0.25
0.50
33.50
27.00
29.50
8.75
0.75

3
74
5
65
246
7

0.75
18.50
1.25
16.25
61.50
1.75

20
72
251
25
32

5.00
18.00
62.25
6.25
8.00

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชาระหนี้ผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ระดับ
4.71
มากที่สุด
4.69
มากที่สุด

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process)
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
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การให้บริการมีความรวดเร็วและถูกต้อง
ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม (Price)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
เสียค่าธรรมเนียม 5 บาท
เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท
ด้านช่องทางการชาระเงิน (Place)
สถานที่ชาระเงินอยู่ใกล้ที่ทางาน/บ้าน
มีรถโดยสารประจาทางผ่าน
เดินทางสะดวกในการมาชาระเงิน
ด้านพนักงานให้บริการ (People)
พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ

4.73
3.03
4.93
2.24
1.93
4.74
4.76
4.71
4.74
4.76
4.76
4.17

ค่าเฉลี่ยรวม

มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
น้อย
น้อย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับระดับความพึงพอใจในการชาระหนีผ้ ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

เพศ
ประเภทผู้ใช้บริการ
ประเภทความพิการ
รายได้ต่อเดือน
จานวนเงินที่ชาระหนี้แต่ละเดือน
จานวนเงินที่กู้ยืม

ระดับความพึง
พอใจ
น้อย
มาก
88
312
(22.00) (78.00)
88
312
(22.00) (78.00)
59
204
(22.43) (77.57)
88
312
(22.00) (78.00)
88
312
(22.00) (78.00)
88
312
(22.00) (78.00)

รวม
400
(100.00)
400
(100.00)
263
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.0)

Chi-Square

Sig

.543

.461

.084

.772

5.367

.068

5.866

.015

12.787

.000

7.836

.005

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการ
ชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร โดยในภายรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับระดับความพึงพอใจ พบว่า
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ปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ ระดับความพึงพอใจ คือ เพศของผู้ใช้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความพึงพอใจฯ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกิจติยา ใสสอาด (2552 : 171) ได้ทาการวิจัยเรื่องการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการสวัสดิการสาหรับคนพิการในจังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
ผลการวิจัยพบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเข้าถึงบริการสวัสดิการ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือ
เพศหญิงย่อมมีความต้องการที่ไม่แตกต่างกัน และเมื่อได้รับการตอบสนองที่เหมือนกันย่อมเกิดความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน
ส่วนประเภทของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจฯแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการไม่มีที่
สิ้นสุด รวมถึงการเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม และความต้องการในสถานภาพ ตามทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์
(Maslow, 1943 : 370.) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการย่อมมีความต้องการที่ไม่แตกต่างกัน
และเมื่อได้รับการตอบสนองที่เหมือนกันย่อมเกิดความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวได้ว่า ประเภทของผู้ใช้บริการชาระหนี้
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่แตกต่างกัน ต่างมีความพึงพอใจในระดับที่ไม่แตกต่างกันเลย สะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการมาใช้บ ริการฯ ก็จะได้ รับ บริการที่ เท่ าเทียมกัน ไม่แตกต่ างกั น ส่งผลให้ ความพึ งพอใจไม่ต่างกัน และ
ประเภทความพิการที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจฯ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริลักษณ์ มา
ปง (2551, น.147) ทาการศึกษาการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการภายหลังการจดทะเบียนคนพิการ : ศึกษา
เฉพาะศูนย์บริการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสระบุรี พบว่า ประเภทความพิการแตกต่างกันมีการเข้าถึง
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาปัจจัยประเภทความพิการสาหรับการศึกษาครั้ง
นี้ ไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการเป็นคนพิการที่มีความพิการเชิงประจักษ์ ซึ่งปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ให้
ความส าคั ญ กั บ สิ่ งอ านวยความสะดวกตั้ ง แต่ ต้ น ทาง กระทั่ งปลายทาง เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ ค นพิ ก ารในการใช้
ชีวิตประจาวัน
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ คือ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจฯ แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุกานดา ปัญญาโฉม (2553, น. 148) ทาการศึกษาการรับรู้สิทธิคนพิการตามมาตรา 20
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คนพิการ
มีการรับรู้สิทธิคนพิการอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า การมีรายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู้สิทธิตามมาตรา 20
แตกต่างกันด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮริทซ์เบริก ในประเด็นของปัจจัยค้าจุน ซึ่งมีปัจจัยจูงใจหนึ่งที่
ทาให้บุคคลทางานอยู่ตลอดเวลา นั่นคือ การมีเงินเดือน ฉะนั้นจึงถือได้ว่าปัจจัยด้านการมีรายได้เป็นปัจจัยต้นที่ส่งผลต่อปัจจัย
ตามในแต่ละเรื่องเช่นกัน ส่วนจานวนเงินที่ชาระหนี้ในแต่ละเดือนและจานวนเงินที่กู้ยืมของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความพึงพอใจฯ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์ ในเรื่องความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่ง
บุคคลต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสถานะทางสังคม หากพิจารณาตัวแปรต้นจานวนเงินที่ชาระหนี้แต่ละเดือนและ
จานวนเงินที่กู้ยืม จะเห็นว่าเชื่อมโยงกับตัวบุคคลที่ต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่ความพึงพอใจต่อบริการจะแตกต่างกัน
เพราะฐานะทางเศรษฐกิจของแต่บุคคลมีความแตกต่างกันไป
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ความพึ งพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตคนพิ การ
ในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมจะอยู่ในระดับมาก แต่ทางหน่วยงานเองควรมีการ
พัฒนาและปรังปรุงให้การชาระหนี้ของกองทุนฯ ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควรมีการติดตามประเมินผล
ลงพื้นที่ ให้คาแนะนาแก่ผู้ให้บ ริการอยู่ตลอด เนื่องจากผู้ให้ บริการมี พนักงานที่ สลับผลัดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และควรมี
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การศึกษาและพัฒนาช่องทางการชาระหนี้ในช่ องทางอื่นๆ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ คือ คนพิการและผู้ดูแล ใน
การเข้าถึงพื้นที่การให้บริการ เช่น การชาระหนี้ผ่านธนาคารอื่นๆ หรือ ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาความพึงพอใจต่อช่องทางการชาหนี้เงินกู้ยืมเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในช่องทางอื่นๆ เพื่อที่จะได้นาผลมาพัฒนาและเพิ่มช่องทางการให้บริการต่อไป
2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในการชาระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่อยู่ต่างจังหวัด เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการใช้บริการ อัน
จะเป็นประโยชน์ในการนาผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการกู้ยืมเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยนี้ มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
รายได้ต่อเดือน จานวนเงินที่ชาระหนี้ในแต่ละเดือน และจานวนเงินที่กู้ยืม สาหรับข้อเสนอแนะ พบว่า หากต้องการปรับปรุง
หรือพั ฒ นาการให้บ ริการฯ ควรเน้น ไปที่กระบวนการให้บ ริการทุ กขั้น ตอนที่ครอบคลุม การใช้ บริการฯ อันเป็ นปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจเช่นกัน และควรมีการศึกษาและพัฒนาช่องทางการชาระหนี้ในช่องทางอื่นๆ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุลว่ งไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความเมตตา ช่วยเหลือหรือให้คาปรึกษาต่าง ๆ จาก ดร.สุเมธ
แสงนิ่มนวล ที่ได้กรุณารับเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งให้คาแนะนาและตรวจสอบแก้ไขร่างสารนิพนธ์มาโดยตลอด ผู้เขียน
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดทาสารนิพนธ์ด้วยความกรุณามา
โดยตลอด ขอขอบคุณคนพิการที่มาใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้เสียสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามสาหรับข้อมูลและความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทาสารนิพนธ์ฉบับนี้ ขอการบขอบพระคุณ
ท่านสมชาย เจริญอานวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนางสาวจิรัชยา เข็มศิริ เลขานุการกรม
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้ให้โอกาสและส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จโดยสมบูรณ์
หากสารนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงานต่อไป ผู้เขียนขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น รวมถึงครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด กัลยาณมิตรทุกท่าน ตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้แต่งตารา บทความและ
วิท ยานิ พ นธ์ ที่ ผู้ เขี ย นได้ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการค้ น คว้ า อ้ า งอิ งในสารนิ พ นธ์ฉ บั บ นี้ ส่ ว นความบกพร่ อ งและข้ อ ผิ ด พลาดใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
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การศึกษาการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion)
เพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณา
A STUDY OF SLOW MOTION TECHNIQUES TO ENCOURAGE STORYTELLING IN TVC
ทนงศักดิ์ สุวรรณรัตน์
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion) เพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องใน
ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โรคอ้วน โดยผ่านกระบวนการเล่าเรื่องร่วม กับเทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion) ที่จะใช้
จังหวะ และการเคลื่อนไหวของภาพ เพื่อแสดงรายละเอียดของการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ทาให้สามารถเล่าเรื่องได้
ดียิ่งขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลทาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 3 ท่าน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารโฆษณาและประชาสั ม พั น ธ์ และสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารถ่ า ยภาพและภาพยนตร์ และเก็ บ
แบบสอบถามจากนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 400 คน ผล
การศึกษาสรุปว่า การใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion) สามารถส่งเสริมการเล่าเรื่อง ช่วยดึงดูดความสนใจ และ
ยังช่วยสร้างอารมณ์ภาพให้มีความนุ่มนวลสวยงามมากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวที่ต้องการจะสื่อผ่านทางภาพยนตร์
โฆษณาได้ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ : ภาพยนตร์โฆษณา เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า การเล่าเรื่อง
Abstract
The purpose of this research is to study about using Slow Motion technique to help telling story
and driving attention to small details in Obesity campaign advert. According to the result of in-depth
interview from 3 specialists in Multi – Media Technology Department, Advertising and Public Relations
Technology Department and Photography and Film Technology Department and the questionnaire from
400 students from Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi. The result shows that Slow Motion technique make telling story more interesting and easy to
audience to understand what the advert want to say. Furthermore, it helps building up emotions and
excitement, enhance and make shots look softer and smoother in all detail.
Keywords : commercial film slow motion story telling

บทนา
สื่อโฆษณาเป็นเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหนึ่งที่มีหน้าที่นาพาข่าวสารที่ผู้โฆษณาต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเกิด
ความต้องการในสินค้า สื่อโฆษณาที่นิยมใช้โดยทั่วไปได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่อดังกล่าวเป็นสื่อหลักที่ใช้
กันเป็นส่วนมากในงานโฆษณา เนื่องจากเป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจานวนมาก ดังนั้นในการวางแผนการใช้สื่อ
งบประมาณด้านสื่อส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สื่อเหล่านี้เป็นอันดับแรก ในปัจจุบันด้วยเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูง
ผู้ผลิตสื่อโฆษณาจึงนิยมใช้เทคนิคพิเศษในภาพยนตร์โฆษณาเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
การใช้เทคนิคพิเศษนั้นเข้ามามีบทบาทสาคัญในการสร้างภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา หรือแม้แต่ละครทางโทรทัศน์
กฤษฎา บุญชัย (2533) กล่าวถึงความสาคัญของการทาเทคนิคพิเศษไว้ว่าช่วยสร้างเหตุก ารณ์ให้ดูสมจริง นอกจากฉากที่
ตื่นเต้นเหลือเชื่อแล้ว ความจริงฉากธรรมดาที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์ ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคพิเศษเหมือนกัน เช่น ฉากฝน
ตก หมอกที่ล่องลอย หยดน้าที่เกาะขวดเครื่องดื่มเย็น ๆ หรือคนกระโดดทะเล กระจกแตกกระจายโดยไม่เป็นอันตราย
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และสร้างสถานการณ์ให้เร้า เช่น ตกตึก ไฟไหม้ และ การระเบิด เป็นต้น เทคนิคพิเศษจะมีบทบาทมากในส่วนนี้ นอกจากสร้าง
สถานการณ์ดูสมจริงแล้วยังกระตุ้นความสนใจของคนดูได้ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในกระบวนการสร้าง
เทคนิคพิเศษสามารถแบ่งได้เป็น 4 แบบใหญ่ ๆ คือ 1) ภาพเร็ว (Fast Motion) หลักการตรงกันข้ามกับภาพช้า
โดยถ่ายด้วยความเร็วต่าว่าปกติ เช่น 12 เฟรมต่อวินาที เมื่อนามาฉายจะได้ภาพที่เคลื่อนไหวเร็ว เช่น ภาพยนตร์ตลกที่ตัว
แสดงเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว ฉากรถพุ่งเข้าชนคนด้วยความแรง หรือการกระเด็นของวัตถุด้วยความรวดเร็ว 2) การ
ถ่ายภาพถอยหลัง (Reverse Shooting) การถ่ายภาพย้อนหลังให้ผลพิเศษมากมายคือให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ไม่ซ้าซาก
สามารถสร้ างเหตุ การณ์ ที่ เหนื อจริ งได้ เช่ น หนั งจี นก าลั งภายในที่ คนสามารถโดดขึ้ นไปบนหลั งคาได้ หรื อการกระโดดขึ้ นจากน้ า
3) การถ่ายภาพยนตร์เวลา (Time Lapse) เป็นการถ่ายภาพเหตุการณ์ที่ใช้เวลานานกว่าที่จะเกิดขึ้นครบวงจร เช่น ภาพ
ดอกไม้ตูมค่อย ๆ บานจนเต็มที่ หรือไข่ที่ค่อย ๆ ฟักออกมาเป็นตัว และ 4) ภาพช้า (Slow Motion) หลักการคือ การเปลี่ยน
ความเร็วจาก 24 เฟรมต่อวินาที มาเป็น 48 เฟรมต่อวินาที หรือ 96 เฟรมต่อวินาที หรือมากว่าตามแต่ต้องการว่าจะให้
ภาพกฎบนจอ มีความช้าขนาดไหน ตัวอย่างเช่นการถ่ายระเบิดนิวเคลียร์ที่บานเป็นดอกเห็ด สามารถทาได้โดยใช้ระเบิดขนาด
เล็กธรรมดา แต่ถ่ายด้วยความเร็วที่สูงกว่าประมาณ 20 เท่า ภาพที่ออกมาจากเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ ที่ควันระเบิด ค่อย ๆ
พวยพุ่งอย่างช้า ๆ และใหญ่โต
ด้วยความสาคัญของการใช้เทคนิคภาพในภาพยนตร์โฆษณา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาเทคนิคภาพเคลื่อนไหว
ช้า (Slow Motion) ซึ่งมีความน่าสนใจ และได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่อง โดยเลือก
ศึกษาเฉพาะกรณี “โฆษณารณรงค์โรคอ้วน” ที่มีการเล่าเรื่องร่วมกับการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion) เพื่อ
แสดงรายละเอียดของการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ทาให้สามารถเล่าเรื่องได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบ
โปรแกรมใช้ผลิตภาพเคลื่อนไหวช้า ในขั้นตอนหลังการผลิตด้วยโปรแกรม Adobe After Effects และ Adobe Premier pro
โดยศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคพิเศษ และการใช้โปรแกรมเสริม ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณา
รณรงค์โรคอ้วนที่ใช้เทคนิค Slow Motion
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion) เพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณา
ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย เป็น 2 รูปแบบ คือ การวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการ
วิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยนาการศึกษาวิจัยทั้งสองวิธีมารวมกัน (Mixed Methods Research)
โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โรคอ้วน “RUN FAT BOY”
2. การสัมภาษณ์ (Interview)
3. แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยประชากรในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 3 สาขา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 1 ท่าน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1 ท่าน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ 1 ท่าน และผู้ชมภาพยนตร์โฆษณา จานวน 400 คน
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม เพื่อการประเมินผลภาพยนตร์ที่นาเสนอว่าสามารถใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion) ใน
การผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ โรคอ้วน “RUN FAT BOY” ได้ดีหรือไม่ โดยคาถามที่ใช้แบบสอบถามที่ได้ผ่านการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์นาเสนอภาพยนตร์เรื่อง “RUN FAT BOY” พร้อมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 3
ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ท่าน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1 ท่าน และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1 ท่าน และเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี จานวน 400 คน จากนั้ นน าข้อ มูล มาทาการวิเคราะห์ โดยใช้ สถิ ติพรรณนา
(descriptivesstatistics) ส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจ (satisfaction survey) จะนาผลที่ได้มาทาการประเมินแบบรวมค่า
(suaaated ratind scame) ของลิเคอร์ท (Likert) ประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาร้อยละ (eercentade) หาค่าเฉลี่ย (nean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมานาเสนอข้อมูลทางด้ านสถิติพรรณนา
ในการอธิบายข้อมูลในด้านต่าง ๆ
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ผลการวิจัย
การโฆษณาเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการตลาด เพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมไปไหนทางใดทางหนึ่ง และเมื่อช่องทางการสื่อสาร ถูกจากัดไป ด้วยเนื้อที่และเวลาอันน้อยนิด จึงมีการพยายามที่จะ
ส่งสารให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก็คือ ขั้นตอนของการวางแนวคิดหลัก ในการนาเสนอสารโฆษณานั่นเอง การวางแนวคิดจะ
นาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ ในการสร้างเนื้อหาสาร และการนาเสนอที่แตกต่างกันออกไป โดยมีข้อกาหนดจากผู้ผลิต เจ้าของ
สินค้า หรือจากวัตถุประสงค์เบื้องต้น โดยการกาหนดแนวคิดหลักในงานโฆษณาก็เพื่อต้องการสร้างสารโฆษณาที่กระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจ โดยการวางขั้นตอนของการสร้างสารโฆษณา และ กระบวนการสร้าง ความหมายที่จะนาเสนอ มาใช้ในวิธีการ
นาเสนอ (Execution) ซึ่งแรงจูงใจที่นามาใช้นั้น จะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับการกาหนดวัตถุประสงค์
และการวางแนวคิดหลักเกี่ยวกับสินค้า (Concept/Main Idea)
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Smow notion) เพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องในภาพยนตร์
โฆษณา สามารถจาแนกออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญต่อการวิเคราะห์การสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมตรงตามบทบาทหน้าที่ของ
ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โรคอ้วน สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ดีพอสมควร เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างรุนแรง มีการใช้ตัวละครเพื่อสื่อแทนตัวของโรคแทรกซ้อน
ต่าง ๆ ทาให้เห็นตัวของโรคที่เกิดจากโรคอ้วนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการให้ตัวละครแต่งตัวด้วยสีสันที่สะดุดตาและต่างกัน
ออกไป เช่น ตัวละครใส่ชุดสีแดงเป็นตัวแทนของโรคหัวใจ ตัวละครสีเหลืองเป็นตัวแทนของโรคความดัน และตัวละครสีขาว
เป็นตัวแทนของโรคเบาหวานเป็นต้น จากเนื้อหาของภาพยนตร์ถือว่ามีการถ่ายทอดความตระหนักถึง ความอันตรายต่อโรค
อ้วนได้ดีพอสมควร และถือว่าเป็นการหยิบยกโรคแทรกซ้อนที่มีผลกระทบที่เกิดจากโรคอ้วนได้ดี ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว
โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคอ้วนนั้นจะมีมากมายก็ตามแต่จากโรคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อความหมายก็ถึงว่าเพียงพอต่อการ
สื่อสารกับผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมาย แต่การทาภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงและให้ความบันเทิงทีเน้นไปในทาง
สนุกสนานในการรับชมลักษณะนี้ ข้อควรระวังในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาแบบนี้คืออาจทาให้ผู้ชมมีความเพลิดเพลินในการ
รับชมมากเกินไปจนลืมว่ากาลังดูโฆษณาอะไรอยู่ และมีผลต่อผู้ชมมากน้อยพียงใด
ส่ ว นที่ 2 ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ อ การวิ เ คราะห์ ต่ อ การใช้ เ ทคนิ ค ภาพเคลื่ อ นไหวช้ า Slow Motion
ด้วยโปรแกรม Twixtor สามารถแสดงรายละเอียดของภาพและการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของเทคนิค Slow
Motion ได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการใช้เทคนิค Slow Motion ด้วยโปรแกรมเสริม Twixtor
เพื่อสื่อถึงความอันตรายของโรคต่าง ๆ รูปลักษณะของภาพที่ออกมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งสามารถสร้างรายละเอียดของภาพ
Slow motion ได้น่าสนใจ ทาให้ดูตื่นเต้น สามารถเน้นการกระทาของตัวละครได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉาก Action ทาให้ดูตื่น
ตาตื่นใจน่าติดตาม ถึงจะมีช่วงยังหวะ Action และการนาโปรแกรมในลักษณะนี้มาใช้กับการถ่ายด้วยกล้อง DSLR ทาให้เป็น
ชิ้นงานที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน แต่โปรแกรมเสริม Twixtor ทาให้รูปลักษณ์ของภาพที่ออกมายังมีความบิดเบือนของภาพ
ซึ่งส่วนที่บิดเบือนของภาพที่เกิดขึ้นกับวัตถุหรือผู้โดนกระทานี้ทาให้ตัวละครดูน่ ากลัว และสามารถทาให้ภาพดูน่าตื่นตาตื่นใจ
มากขึ้น
ส่วนที่3 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญต่อการวิเคราะห์บทภาพยนตร์มีความเหมาะสมกับภาพยนตร์โฆษณารณรงค์
ความคิด เห็น ของผู้เ ชี่ย วชาญเห็ นว่ า เรื่อ งราวของภาพยนตร์เ หมาะสมกั บ สื่อ โฆษณารณรงค์ เป็ น อย่ างดี เนื้อ หามี ความ
สร้างสรรค์ดี การใช้ตัวละครแทนโรคต่าง ๆ ที่กระทาต่อตัวละครหลัก สามารถทาให้เกิดกระบวนการคิดในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมแก่ผู้รับชมได้อย่างเหมาะสม แต่ในการโฆษณาต้องไม่ส่งผลกระทบด้านด้านลบต่อสินค้าอื่น ยกตัวอย่างเช่นในฉากที่
มีอาหารประเภท ขนม ขวด หรือสินค้าอื่น ๆ ไม่ควรมียี่ห้อของสินค้า ซึ่งอาจทาให้เกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นได้
ส่วนที่ 4 การจากตอบแบบสอบถามของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯ
แสดงผลวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน
240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศหญิง จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของประชากรที่วิจัย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯ
เพศ
จานวน
ชาย
240
หญิง
160
รวม
400

ร้อยละ
60
40
100

ผลการจาแนกอายุผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯ พบว่า ส่วนใหญ่ อายุอยู่ระหว่าง 21-25 ปี มีจานวน 320 คนคิดเป็น
ร้อยละ 80 และอายุระหว่าง 18-20 ปี มีจานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรที่วิจัย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
18-20 ปี
80
21-25 ปี
320
มากกว่า 25 ปี
0
รวม
400

ร้อยละ
20
80
0
100

ผลการจาแนกระดับการศึกษาผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯ พบว่า ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 360
คน คิดเป็น ร้อยละ 90 และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรที่วิจัย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาฯจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ต่ากว่าปริญญาตรี
40
ปริญญาตรี
360
รวม
400

ร้อยละ
10
90
100

แสดงผลวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็นหลังการรับรมภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิค Slow Motion ด้วยโปรแกรมเสริม
Twixtor ในโปรแกรม Adobe After Effect cs6 มาใช้ในภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ โดยแบ่งความเห็นออกเป็น 5 ระดับ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็น
คาถาม
S.D
แปรผล
xˉ
1.จากที่ท่านได้ชมภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เรื่อง RUN FAT BOY ท่านเข้าใจสิ่งที่ภาพยนตร์ 4.2 0.615587 มาก
โฆษณาเรื่องนี้ต้อง
การสื่อถึงท่านมากน้อยเพียงใด
2.จากที่ท่านได้ชมภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เรื่อง RUN FAT BOY สามารถสร้างความเข้าใจ 4.35 0.67082
มาก
ถึงปัญหาของโรคอ้วนได้ มากน้อยเพียงใด
3.จากที่ท่านได้ชมภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เรื่อง RUN FAT BOY ท่านคิดว่า กรรม ซึ่งเป็น 3.75 0.55012
มาก
ตัวแทนของโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากความอ้วน
สร้างความรู้สึกถึงอันตรายของโรคอ้วนแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด
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ตารางที่ 4 แสดงผลวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็น (ต่อ)
คาถาม
4.จากที่ท่านได้ชมภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เรื่อง RUN FAT BOY ท่านคิดว่าการออกกาลัง
กายมีความสาคัญกับท่านมากน้อยเพียงใด
5.จากที่ท่านได้ชมภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เรื่อง RUN FAT BOY สามารถสร้างแรงกระตุ้น
ให้ท่านคิดออกกาลังกาย มากน้อยเพียงใด
6.โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน คือ กรรม ซึ่งเป็นตัวแทนของโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรค
อ้วน สามารถสื่อถึงจุดประสงค์ของโฆษณารณรงค์ เรื่อง RUN FAT BOY มากน้อยเพียงใด
7.มุมภาพที่ใช้ในภาพยนตร์มีความเหมาะสมกับโฆษณารณรงค์เรื่องนี้มากน้อยเพียงใด
8.เสียงประกอบในภาพยนตร์ เรื่องนี้มีความสอดคล้องกับบทบาทของตัวละคร
ในภาพยนตร์ มากน้อยเพียงใด
9.จากการใช้เทคนิค Slow Motion ฉากที่ เด็กอ้วน โดน กรรม คือ เบาหวาน ใช้ขวดฟาด
หัวเด็กอ้วน เทคนิค Slow Motion สามารถทาให้ท่านเห็นรายละเอียดของภาพ มากน้อย
เพียงใด
10.จากการใช้เทคนิค Slow Motion ฉากที่เด็กอ้วนโดน กรรม คือ โรคหัวใจ กระโดดต่อย
หน้าเด็กอ้วนเทคนิค Slow Motion สามารถสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้ท่านผูช้ ม มากน้อย
เพียงใด

xˉ
3.65

S.D
0.74516

แปรผล
มาก

3.8

0.695852

มาก

4

0.794719

มาก

3.9 0.640723
4.25 0.812728

มาก
มาก

4.25

0.71635

มาก

4.2

0.695852

มาก

สรุปผลการวิจัย
จากการรับชมโฆษณารณรงค์เรื่องนี้สามารถสร้างความเข้าใจถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคอ้วนได้เป็นอย่างดี
โดยการใช้ตัวละครแทนโรคต่าง ๆ ทาให้เกิดความรู้สึกถึงความอันตรายของผลกระทบที่เกิดจากโรคอ้วน ทาให้เกิดแรงกระตุ้น
ทางความคิดในการออกกาลังมากยิ่งขึ้นและเสียงประกอบในภาพยนตร์สร้ างความเร้าใจให้ภาพการับชมอย่างน่าพอใจ
และเทคนิค Slow Motion ในฉากต่าง ๆ ของภาพยนตร์ทาให้เห็นรายละเอียดของภาพและวัตถุได้ดีและสร้างความตื่นตาตื่น
ใจอย่างเหมาะสมน่าติดตาม
อภิปรายผลทางวิจัย
ผู้วิจัยได้นาประเด็นที่สาคัญนามาอภิปรายดังนี้ 1) ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษามีความเห็นทางเดียวกันว่า สื่อภาพยนตร์
นี้สามารถสร่างความเข้าใจถึงปัญหาแบะอันตรายของผลกระทบจากโรคแทรกซ้อนของโรคอ้วนได้ดีและสามารถทาให้เกิด
แรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมทางความคิดให้เห็นความสาคัญของการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ ยจาก
แบบสอบถามถึง 4.35 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก 2) การใช้เทคนิค Slow Motion ด้วยโปรแกรมเสริม Twixtor ในภาพยนตร์โฆษณา
รณรงค์ได้อย่างเหมาะสมเพราะทาให้เห็นรายละเอียดของภาพ Slow Motion ตามบทบาทหน้าที่ของการใช้เทคนิค Slow
Motion ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามถึง 4.25 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยระลึกในพระคุณ และขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ ทุกท่านที่มีส่วนเอื้ออานวยให้การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วง
ด้วยดี ประกอบด้วย พ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานการวิจัยครั้งนี้จะมีส่วนทาให้ผู้ที่
สนใจ หรือ ผู้ศึ กษาด้ านภาพยนตร์โ ฆษณา และการท าเทคนิค พิเ ศษทางภาพยนตร์ มีค วามรู้ ความเข้ าใจมากขึ้น และน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง คาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย และ
เพื่อวิเคราะห์ลักษณะคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย ผลการวิจัยพบคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทยจานวน 134 คา ทั้งนี้
พบลักษณะคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดเป็นคาที่ใช้วรรณยุกต์โทผิดมากที่สุด จานวน 42 คา คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาได้แก่
วรรณยุกต์ตรี 29 คา คิดเป็นร้อยละ 21.64 วรรณยุกต์เอก 27 คา คิดเป็นร้อยละ 20.14 วรรณยุกต์สามัญ 19 คา คิดเป็น
ร้อยละ 14.17 และใช้ผิดน้อยที่สุดคือวรรณยุกต์จัตวา 17 คา คิดเป็นร้อยละ 12.68 นอกจากนี้ยังพบลักษณะคาที่ใช้วรรณยุกต์
ผิดจะเป็นคาที่ใช้พยัญชนะต้นอักษรกลางใช้ผิดมากที่สุด จานวน 62 คา คิดเป็นร้อยละ 46.62 พยัญชนะต้นอักษรต่าคู่ จานวน
31คา คิดเป็นร้อยละ 23.13 พยัญชนะต้นอักษรต่าเดี่ยว จานวน 27 คา คิดเป็นร้อยละ 20.14 ส่วนคาที่พยัญชนะต้นอักษร
อักษรสูง พบใช้ผิดน้อยที่สุดจานวน 14 คา คิดเป็นร้อยละ 10.11
คำสำคัญ : คาที่มักเขียนผิด วรรณยุกต์ การสะกดคา
Abstract
This research aimed to survey and to analyze Thai words being mistake in tones and their
characters. The findings revealed that there were 134 words using mistake tones. 42 words misused
falling tone (31.34%). 29 words misused high tones (21.64%). 27 words misused down tones (20.14%). 19
words misused flat tones (14.17%) and 17 words misused rising tones (12.68%) The word characteristics
found to be misused were initiate middle tone consonant found 62 word (46.62%), initiate low tone
consonant double found 31 words (23.13%), initiate low tone consonant single found 27 words (20.14%),
and initiate high tone consonant found only 14 words (10.11)
Keywords : miswritten words tone word spelling
บทนำ
ภาษาไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และความภาคภูมิใจของคนไทย คนไทยควรอนุรักษ์ด้วยการใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้อง เป็นที่สังเกตว่าคนไทยปัจจุบันนี้มักใช้คาในภาษาไทยผิด โดยเฉพาะการเขียนรูปวรรณยุกต์ผิดไปจากหลักการสะกดคา
ดังที่ บุปผา บุญทิพย์ (2543 : 18) กล่าวถึงการเรียนการสอนสะกดคาในเรื่องความรู้ทั่วไปทางภาษาไทยตอน 2 การใช้
ภาษาไทยว่า “การเขียนสะกดคาถือว่าเป็นการสื่อสารด้วยการเขียน ถ้าเขียนสะกดคาผิดพลาด การสื่อสารจะไม่ชัดเจน ผู้รับ
สารจะไม่เข้าใจ หรือทาให้เข้าใจผิด การเขียนคาให้ถูกต้องตามอักขรวิธีจึงต้องฝึกฝนและระมัดระวังอย่าละเลยเพื่อไม่ทาให้การ
สื่อสารผิดพลาด” ส่วน นิตยา กาญจนะวรรณ (2552 : 20) กล่าวถึงความสาคัญของการเขียนสะกดคาในเรื่องลักษณะและ
การใช้ภาษาไทยว่า การเขียนสะกดคาเป็นเรื่องสาคัญในการสื่ อภาษาเขียน ถ้าเขียนผิดย่อมทาให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป
การเขียนสะกดคาคือศิลปะหรือเทคนิคในการสร้างคาโดยใช้อักษรตามแบบที่สังคมยอมรับ นอกจากนี้ อรพรรณ ภิญโญภาพ
(2529 : 14) ได้อธิบายว่า การเขียนสะกดคา เป็นการฝึกทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน
แก่ผู้เรียน และจะต้องให้ผู้เรียนเข้าใจขบวนการประสมคา รู้หลักเกณฑ์ที่จะเรียบเรียงลาดับตัวอักษรในคาหนึ่ง ๆ ให้ได้
ความหมายที่ต้องการ เพื่อจะนาประโยชน์ไปใช้ในการสื่อสาร จากความหมายของการเขียนสะกดคาที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้
ว่า การเขียนสะกดคา หมายถึง การเขียนโดยเรียงลาดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดเป็นคาได้อย่างถูกหลักเกณฑ์
และถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง นวพรรณ พันธุรัตน์ (2556)
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ได้กล่าวถึง ความผิดพลาดในการผันวรรณยุกต์ที่พบมากในปัจจุบันคือ ออกเสียงวรรณยุกต์ผิด และเขียนรูปวรรณยุกต์ผิด
คาในภาษาไทยนั้นอาจจะมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับพยัญชนะต้นว่าเป็นอักษรสูง อักษรกลาง
หรืออักษรต่า และเป็น คาเป็นหรือคาตาย ผู้ใช้ให้ความสาคัญและศึกษาหลักการผันเสียงวรรณยุกต์ให้เข้าใจ
การสื่อสารเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วมาก ทั้งการสื่อสารทางการอ่าน การเขียน การดูหรือการฟัง ดังนั้น
ถ้าเรารู้หลักภาษารู้การผันวรรณยุกต์ เราจะสามารถอ่าน เขียน ดูหรือฟังและนาไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องถือเป็นการอนุรักษ์
ภาษาไทยเราอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงวิจัยเรื่อง คาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมคาที่มัก
เขียนวรรณยุกต์ผิดและเพื่อวิเคราะห์ลักษณะคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย
วิธดี ำเนินกำรวิจัย
การวิ จัยเรื่อง คาที่ ใช้ว รรณยุกต์ผิ ดในภาษาไทย มีวั ตถุป ระสงค์เพื่ อรวบรวมคาที่ ใช้ว รรณยุกต์ผิ ด ในภาษาไทย
และเพื่อวิเคราะห์ลักษณะคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย ทั้งนี้มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักการเขียนสะกดคาในภาษาไทย
1.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสะกดคา และคาที่มักเขียนผิด
1.3 สารวจคาที่ เ ขีย นวรรณยุ ก ต์ผิ ด จากเอกสารหนั งสื อ ที่ รวบรวมค าที่ มัก เขี ย นผิ ด และป้ า ยโฆษณา
ประชาสัมพันธ์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ขั้นเก็บข้อมูล
2.1 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากหนังสือรวบรวมคาที่มักเขียนผิด จานวน 5 เล่ม และการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามจากป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้คัดเลือกเฉพาะคาที่เขียนวรรณยุกต์ผิดเท่านั้น และหากพบคาที่เขียน
วรรณยุกต์ผิดซ้ากันผู้วิจัยจะตัดคาซ้าออก แต่จะบันทึกลักษณะการเขียนผิดที่แตกต่างกันไว้
2.1.1 คัดเลือกเฉพาะคาที่เขียนวรรณยุกต์ผิดจาก หนังสือรวบรวมคาที่มักเขียนผิด จานวน 5
เล่ม ได้แก่
ก) ภาษาไทยที่มักใช้ผิด ของ วิเชียร เกษประทุม (2557)
ข) ศัพท์ไทยที่มักเขียนผิด ของ เอกรัตน์ อุดมพร (2553)
ค) ภาษาไทยคาง่ายที่มักใช้ผิด ของ วิทยา งามวิเศษ (2556)
ง) อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ของ ราชบัณฑิตยสถาน (2557)
จ) คาทับศัพท์และคาไทยที่มักเขียนผิด ของ นายิกา นวลพญา (2551)
2.1.2 เก็บข้อมูลคาเขียนวรรณยุกต์ผิดภาคสนาม โดยสารวจป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมสาเนาด้วยการถ่ายภาพป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.2 นาคาเขียนวรรณยุกต์ผิดที่รวบรวมได้มาจัดเรียงตามลาดับตามตัวอักษร ก-ฮ ในรูปแบบของตาราง
3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 นารายการคาที่มัก เขีย นผิด จากการรวบรวมในรูปแบบของตาราง มาวิ เคราะห์ ลัก ษณะคาเขีย น
วรรณยุกต์ผิดตามหลักการเขียนคาไทยจากหนังสือของ สุชาดา เจียพงษ์ (2558 : 52-54)
3.2 สรุปผลการวิเคราะห์คาที่มักเขียนวรรณยุกต์ผิดในรูปแบบตาราง และคิดเป็นค่าร้อยละ
4. ขั้นสรุปและนาเสนอผลการวิจัย
4.1 สรุปผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตาราง
4.2 เขี ย นน าเสนอเป็ น รู ป เล่ ม รายงานการวิ จั ย จ านวน 5 บท ได้ แ ก่ บทที่ 1 บทน าบทที่ 2 ทบทวน
วรรณกรรม บทที3่ วิธีดาเนินการวิจัย บทที่4 คาที่มักเขียนวรรณยุกต์ผิดบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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ผลกำรวิจัย
คำที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภำษำไทย
จากการเก็บรวบรวมข้อ มูลค าที่ใ ช้วรรณยุก ต์ผิด ในภาษาไทย พบจ านวนคาที่ เขีย นผิด จานวนทั้งหมด 134 ค า
แบ่งได้เป็นคาที่เขียนวรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา ดังตัวอย่างคาที่ใช้ผิด
วรรณยุกต์สามัญ
ใช้วรรณยุกต์สามัญผิด
คะ
คาที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์เอกค่ะ
ใช้วรรณยุกต์สามัญผิด
แกป คาที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์ตรี แก๊ป
วรรณยุกต์เอก
ใช้วรรณยุกต์เอกผิด
แซ่บ คาที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์สามัญ แซบ
ใช้วรรณยุกต์เอกผิด
ไขว่เขว คาที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์โท ไขว้เขว
วรรณยุกต์โท
ใช้วรรณยุกต์โทผิด
ก้อบปี้ คาที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์ตรี ก๊อบปี้
ใช้วรรณยุกต์โทผิด
โควต้า คาที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์สามัญ โควตา
วรรณยุกต์ตรี
ใช้วรรณยุกต์ตรีผิด
เชิ๊ต
คาที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์โท เชิ้ต
ใช้วรรณยุกต์ตรีผิด
แอ๊ปเปิ้ล คาที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์สามัญ แอปเปิ้ล
วรรณยุกต์จัตวา
ใช้วรรณยุกต์จัตวาผิด
เกี๋ยว คาที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์ตรี เกี๊ยว
ใช้วรรณยุกต์จัตวาผิด
ก๋วยจั๊บ คาที่ถูกต้องเป็นวรรณยุกต์สามัญ กวยจั๊บ
จากสรุปผลการรวบรวมคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดสามารถสรุปจานวนแสดงเป็นตารางและค่าร้อยละได้ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงจานวนคาที่มักเขียนวรรณยุกต์ผิด
คำที่เขียนวรรณยุกต์ผิด
วรรณยุกต์สามัญ
วรรณยุกต์เอก
วรรณยุกต์โท
วรรณยุกต์ตรี
วรรณยุกต์จตั วา
รวม

จำนวน (คำ)
19
27
42
29
17
134

ร้อยละ
14.17
20.14
31.34
21.64
12.68
100

จากตารางแสดงให้เห็นว่าคาทีใ่ ช้วรรณยุกต์ผิด จานวน 134 คา เป็นคาที่ใช้วรรณยุกต์โทผิดมากที่สุด คือจานวน 42
คา คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาคือวรรณยุกต์ตรี 29 คาคิดเป็นร้อยละ 21.64 วรรณยุกต์เอก 27 คา คิดเป็นร้อยละ 20.14
วรรณยุกต์สามัญ 19 คา คิดเป็นร้อยละ 14.17 ตามลาดับ และวรรณยุกต์จัตวาเขียนผิดน้อยที่สุดจานวน 17 คา คิดเป็นร้อยละ
12.68
กำรวิเครำะห์ลักษณะคำที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภำษำไทย
การวิเคราะห์ลักษณะคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย โดยใช้เกณฑ์หลักการสะกดคาพิจารณาจากการใช้อักษรสูง
อักษรกลาง อักษรต่าเดี่ยว อักษรต่าคู่ และคาเป็นคาตายในภาษาไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการผันวรรณยุกต์ในภาษาไทย
จากผลการศึกษาคาที่มักเขียนวรรณยุกต์ผิดจานวน 134 คา ตัวอย่างการวิเคราะห์
13.“แก๊ป” ความหมาย น. ชื่อหมวกที่ไม่มีปีก และมีกระบังหน้า
“แก๊ป” เป็นคาที่ใช้อักษรกลาง คาตาย รูปวรรณยุกต์ตรี เสียงตรี
มักเขียนผิดเป็น “แกป” เขียนรูปวรรณยุกต์ผิดเป็นรูปสามัญ
131.“แอปเปิ้ล”ความหมาย ผลไม้ชนิดหนึ่งมีสีเขียวหรือสีแดงกินได้
“แอป”เป็นคาที่ใช้อักษรกลาง คาตาย รูปวรรณยุกต์สามัญ เสียงตรี
มักเขียนผิดเป็น“แอ๊ป” เขียนรูปวรรณยุกต์ผิดเป็นรูปตรี
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134.“อัดก๊อบปี”้ ความหมาย ก. บีบอัดให้แน่น
“ก๊อบ” เป็นคาที่ใช้อักษรกลาง คาตาย รูปวรรณยุกต์ตรี เสียงตรี
มักเขียนผิดเป็น “ก้อบ” เขียนรูปวรรณยุกต์ผิดเป็นโท
จากตั วอย่ า งการวิ เ คราะห์ ลัก ษณะคาที่ ใ ช้ วรรณยุ กต์ ผิ ด ในภาษาไทย สามารถวิเ คราะห์ ลั ก ษณะค าที่ มัก เขี ย น
วรรณยุกต์ผิด เป็นตารางได้ดังนี้
ตำรำงที่ 2 แสดงลักษณะคาทีใ่ ช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย
อักษรที่มักเขียนผิด
อักษรสูง
อักษรกลาง
อักษรต่าเดีย่ ว
อักษรต่าคู่
รวม

คำเป็น (คำ)
14
46
26
25
111

คำตำย (คำ)
0
16
1
6
23

รวม
14
62
27
31
134

ร้อยละ
10.11
46.62
20.14
23.13
100

จากตารางแสดงให้เห็นว่าคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดมีลักษณะเป็นคาที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นอักษรกลางมากที่สุด คือ
จานวน 62 คา คิดเป็นร้อยละ 46.62 รองลงมาเป็นคาที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นอักษรต่าคู่ จานวน 31 คา คิดเป็นร้อยละ
23.13 รองลงมาเป็นคาที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นอักษรต่าเดี่ยว จานวน 27 คา คิดเป็นร้อยละ 20.14 ส่วนคาที่เขียนด้วย
พยัญชนะต้นอักษรสูง ใช้วรรณยุกต์ผิดน้อยที่สุด จานวน 14 คา คิดเป็นร้อยละ 10.11 นอกจากนี้ยังพบว่าคาที่มักใช้วรรณยุกต์
ผิดมักเป็นคาเป็นมากที่สุด จากจานวน 134 คา พบคาเป็นที่ใช้วรรณยุกต์ผิดจานวน 111 คา
อภิปรำยผล
จากผลการศึกษาเรื่อง คาที่ใช้ วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย พบคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิด จานวน 134 คา เป็นคาที่ใช้
วรรณยุกต์โทผิดมากที่สุด คื อจานวน 42 คา คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาคือวรรณยุกต์ตรี 29 คาคิดเป็นร้อยละ 21.64
วรรณยุกต์เอก 27 คา คิดเป็นร้อยละ 20.14 วรรณยุกต์สามัญ 19 คา คิดเป็นร้อยละ 14.17 ตามลาดับ และวรรณยุกต์จัตวา
เขียนผิดน้อยที่สุดจานวน 17 คา คิดเป็นร้อยละ 12.68 ส่วนลักษณะเป็นคาที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นอักษรกลางมากที่สุด คือ
จานวน 62 คา คิดเป็นร้อยละ 46.62 รองลงมาเป็นคาที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นอักษรต่าคู่ จานวน 31 คา คิดเป็นร้อยละ
23.13 รองลงมาเป็นคาที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นอักษรต่าเดี่ยว จานวน 27 คา คิดเป็นร้อยละ 20.14 ส่วนคาที่เขียนด้วย
พยัญชนะต้นอักษรสูง ใช้วรรณยุกต์ผิดน้อยที่สุด จานวน 14 คา คิดเป็นร้อยละ 10.11 นอกจากนี้ยังพบว่าคาที่มักใช้วรรณยุกต์
ผิดมักเป็นคาเป็นมากที่สุด จากจานวน 134 คา พบคาเป็นที่ใช้วรรณยุกต์ผิดจานวน 111 คา นั้น
หากพิจารณาจากหลักการผันวรรณยุกต์ในภาษาไทย อุปกิตศิลปสาร (2546) และสุชาดา เจียพงษ์ (2558) สามารถ
อภิปรายได้ว่า จากผลการศึกษาคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดมากที่สุดเป็นคาที่ใช้วรรณยุกต์โท ทั้งนี้การใช้วรรณยุกต์โทในภาษาไทยนั้น
หากพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางและสูง คาเป็นและคาตาย รูปและเสียงตรงกัน ส่วนพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่า ผันได้เพียง 3
เสียงได้แก่ เสียงสามัญ โท และจัตวา เมื่อเป็นคาเป็นและคาตายจะผันด้วยรูปเอก เสียงโท และรูปโทเสียงจัตวา ซึ่งเสียงและ
รูปไม่ตรงกัน ผู้ใช้จึงเกิดความสับสนใช้วรรณยุกต์ผิดได้
นอกจากนี้ ค าที่ เ ขี ย นวรรณยุ ก ต์ ผิ ด ในภาษาไทยมั ก เป็ น อั ก ษรกลาง ค าเป็ น เนื่ อ งจากมั ก เป็ น ค ายื ม มาจาก
ภาษาต่ า งประเทศที่ ไ ทยยื ม เข้ า มาใช้ ใ นภาษาไทย เมื่ อ ยื ม มาใช้ ต ามหลั ก การยื ม ค าจึ ง ถอดเสี ย งให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
คาภาษาต่างประเทศที่ยืมมา เช่น ก๋วยเตี๋ยว กวยจั๊บ ในภาษาจีนออกเสียงต่างกัน คนไทยที่ไม่ ทราบเรื่องหลักการเขียนคายืม
ภาษาต่างประเทศและนิย มออกเสียงเหมือนกัน เมื่อออกเสียงเป็นประจาจึงทาให้เขียนวรรณยุกต์ผิดไปด้วย นอกจากนี้
คา บางคาในภาษาไทยโดยเฉพาะคายืมภาษาต่างประเทศ ตามหลักการยืมคาภาษาต่างประเทศ บางคารูปสามัญแต่นิยมออก
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เสียงตรี เช่น แอปเปิ้ล หรือบางคาไม่เขียนรูปวรรณยุกต์กากับ เช่น โควตา หรือบางคาเขียนรูปวรรณยุกต์กากับ เช่น แก๊ป
คนไทยที่ไม่ทราบหลักการยืมคาในภาษาต่างประเทศจึงเกิดความสับสนทาให้เขียนวรรณยุกต์ผิดได้
สรุปผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยพบคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทยจานวน 134 คา ทั้งนี้พบลักษณะคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดเป็นคาที่ใช้
วรรณยุกต์โทผิดมากที่สุด จานวน 42 คา คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาได้แก่ วรรณยุกต์ตรี 29 คา คิดเป็นร้อยละ 21.64
วรรณยุกต์เอก 27 คา คิดเป็นร้อยละ 20.14 วรรณยุกต์สามัญ 19 คา คิดเป็นร้อยละ 14.17 และใช้ผิดน้อยที่สุดคือวรรณยุกต์
จัตวา 17 คา คิดเป็นร้อยละ 12.68 นอกจากนี้ยังพบลักษณะคาที่ใช้วรรณยุกต์ผิดจะเป็นคาที่ใช้พยัญชนะต้น อักษรกลางใช้ผิด
มากที่สุด จานวน 62 คา คิดเป็นร้อยละ 46.62 พยัญชนะต้นอักษรต่าคู่ จานวน 31คา คิดเป็นร้อยละ 23.13 พยัญชนะต้น
อักษรต่าเดี่ยว จานวน 27 คา คิดเป็นร้อยละ 20.14 ส่วนคาที่พยัญชนะต้นอักษรอักษรสูง พบใช้ผิดน้อยที่สุด จานวน 14 คา
คิดเป็นร้อยละ 10.11
กิตติกรรมประกำศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยต้องขอ
กราบขอบพระคุณ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ฝึก
วิจัยในเวลาเพียง 1 ภาคการศึกษา ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ารับ
ตรวจสอบและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆคอยให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาเป็นอย่างดีแก่ผู้ศึกษาตลอดระยะเวลาในการ
ดาเนินงานการทาวิจัย ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในพระคุณและความกรุณาของท่านอาจารย์จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา
ณ โอกาสนี้
สุดท้ายนี้ประโยชน์อันใดที่จะพึงได้รับจากการศึกษาค้นคว้าจากวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา-มารดา
อันเป็นที่รักและเคารพสูงสุดในชีวิตที่ได้มอบความรัก ความเมตตา ความห่วงใย ให้ความสนับสนุนและกาลังใจอย่างดียิ่งด้วยดี
เสมอมา และขอน้อมบูชาบุรพาจารย์ทุกท่านด้วยประโยชน์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาวาทกรรมีที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่ น” กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ทางสังคมวิทยา เรื่องวาทกรรมของมิเชลฟูโกต์มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งศึกษาเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น”
ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ จานวน ๘ เรื่อง ได้แก่ ถนนโคลลีเซียม บ้านเกิด แมวแห่งบูเก๊ะกรือซอ แพะในกุโบร์ ผีอยู่ในบ้าน
บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น แม่มดแห่งหุบเขา และน้าตก ผลการศึกษาพบว่า วาทกรรมในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” ของ กนก
พงศ์ สงสมพันธุ์ มีทั้งหมด ๕ ประเภท คือ วาทกรรมการพัฒนา ได้แก่ มีสิ่งก่อสร้าง มีร้านค้าทุนนิยม การคมนาคมที่ดี วาท
กรรมอานาจนิยม ได้แก่ เจ้าหน้าของรั ฐกระทาต่อประชาชน และอานาจของผู้ใหญ่ที่กระทาต่อเด็ก วาทกรรทความรุนแรง
ได้แก่ ความรุนแรงที่กระทาต่อร่างกาย ความรุนแรงที่กระทาโดยการใช้วาจา และความรุนแรงที่กระทาต่อจิตใจ วาทกรรม
ปิตาธิปไตย ได้แก่ บุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจ และเจ้าของธุรกิจ เจ้าหนี้ หัวหน้า ซึ่งเป็นเพศชายมี
บทบาทตัดสินใจ วาทกรรมความเชื่อเหนือธรรมชาติ ได้แก่ คนทรงเจ้า ผี ปีศาจเจ้าที่ วิญญาณ และภูมิปัญญาชาวบ้านการ
สร้าง วาทกรรมดังกล่าวของนักเขียนทาให้เห็นวาทกรรมต่างๆ ที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะพื้นถิ่นภาคใต้ซึ่งพบวาท
กรรมความรุนแรงมากที่สุด รองลงมา คือ วาทกรรมอานาจนิยม และน้อยที่สุด คือ วาทกรรมปิตาธิปไตย วาทกรรมเหล่านี้ช่วย
ตอกย้าและสะท้อนให้เห็นปัญหาต่างๆ ในสังคมภาคใต้ผ่านมุมมองของคนในนั่นเอง
คาสาคัญ : วาทกรรม แผ่นดินอืน่ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
Abstract
This research aims to study the discourse presented entitled “Pan-din-uen” by Kanokphong
Songsomphan. It applied the sociological theory. The discourse of Michel Foucault criticized the concept
of education through the story "Pan-din-uen" of Kanokphong Songsomphan. There are 8 stories including
Thanon Clolisium, Ban-kerd, Maew Haeng Buke Krueso, Paeh Nai Kuh-bo, Phee Yu Nai Ban, Bang Sing Bang
Yang Kerd-kurn, Mae Mod Haeng Hub Kaow and Nam Tok. The result of the study from "Pan-din-uen" by
Kanokphong Songsomphan found out that there are 5 types of discourse. Firstly, to discourse the
development of proper manner through speeches and actions such as buildings, convenient stores and
transportation, second, to discourse the authoritarianism such as how the government officials treat the
people and the effects of power of older people to the young. Thirdly, are the violent effects to the
physical and emotional of people. Fourth, is the discourse of patriarchy such as the head of family and
the decision maker of businesses, companies and creditor. Fifth, is the discourse of supernatural such as
ghost, monster, Satan, soul and folk wisdom. The researchers concluded that all the above information
written is happening in real life especially the violence in Southern part of Thailand and the researchers
ranked it as the first. The second is the discourse of authoritarianism and the least is the patriarchy, This
discourse reminds and reflects the social problem in the Southern part of Thailand through the people
who live there.
Keywords : discourse pan-din-uen Kanokpong Songsomphan
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บทนา
วาทกรรม หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร้าง ผลิตเอกลักษณ์ และให้ความหมาย กับสรรพสิ่งต่างๆ ใน
สังคมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ ความจริง อานาจ หรือตัวตนของเรา นอกจากนี้วาทกรรมยังทาหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้าง
ขึ้นให้ดารงอยู่และเป็นที่ยอมรับทางสังคมในวงกว้างจนกลายเป็น “วาทกรรมหลัก” (dominant discourse) หรือที่ฟูโกต์
เรีย กว่ า “episteme” ซึ่ งชุ ดของวาทกรรมในสั งคมนั้น มีค วามแตกต่ างและหลากหลาย และไม่เหมือ นกั นมาอยู่ รวมกั น
ขณะเดียวกันวาทกรรมก็ทาหน้าที่ปิดกั้นมิให้มีเอกลักษณ์และความหมายของบางอย่างเกิดขึ้น (subjugate) หรือไม่ก็ทาให้
เอกลักษณ์และความหมายของบางสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคมเลือนหายไปพร้อมๆ กันด้วย (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ๒๕๕๔: ๑๙๖๒)
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทยปัจจุบัน เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น พื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา และ ๔ อาเภอของจังหวัดสงขลา เกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีเหตุการณ์ลอบทาร้าย วางเพลิง วางระเบิด ก่อการร้าย และจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัญหาความขัดแย้ง
ดั งกล่ า วเป็ น ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นมี ส าเหตุ ทั้ งจากความขั ด แย้ งทางเชื้ อ ชาติ แ ละศาสนา ภาษา วั ฒ นธรรม วิ ถี ชีวิ ต รวมทั้ ง
“แนวนโยบายบูรณาการแห่งชาติ” ของรัฐบาลกลับเพิ่มความขัดแย้งระหว่างคนไทยเชื้อสายมุสลิมกับรัฐไทยมากขึ้น จนส่งผล
ให้เกิดการชุมนุมประท้วงและการจลาจลขึ้นในพื้นที่อย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังเกิดการยุยงจากผู้ไม่หวังดีทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ให้ชาวมาเลเซียมุสลิมดาเนินการตอบโต้ ในหลากหลายวิธีการ จนนาไปสู่รูปแบบการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนออก
จากระบอบการปกครองของประเทศไทย (ans๑๒๓. exteen, ๒๕๖๐ : ระบบออนไลน์) ปัญหาชายแดนใต้ดังกล่าวเป็นความ
จริงรูปแบบหนึ่งที่เกิ ดขึ้น ในสังคมไทย โดยมีความขั ดแย้ง ที่หลากหลายนั้น ระหว่า งรัฐ กับประชาชนพื้น ถิ่น ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ฯลฯ ความจริง อานาจ ความรู้ที่เกิดขึ้นมีกระบวนการขับเคลื่อนในสถานะวาทกรรมหนึ่งที่ทาหน้าที่
ปกป้องและสนับสนุนให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นซ้าๆ เสมือนการตอกย้าวาทกรรมหลักเช่นกัน
วรรณกรรมเป็นผลงานของมนุษย์ ซึ่งทาหน้าที่เก็บรวบรวมความคิด ความเป็นอยู่และลักษณะสภาพต่างๆ ของ
มนุษย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไว้ด้วยกัน วรรณกรรมจึงกลายเป็นหนังสือที่สามารถสะท้อนสภาพสังคมได้ สังคมของผู้แต่ง
หนังสือมีธรรมชาติเช่นไรวรรณกรรมก็มีธรรมชาติเช่นนั้น สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปตามเหตุการณ์อย่างไร
วรรณกรรมก็กล่าวถึงเหตุการณ์อย่างนั้น เช่น เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ มีผลทาให้มนุษย์ในแต่
ละสังคมประพฤติ ปฏิบัติตนต่างกัน หรือบางครั้งก็ออกมาในรูปเดียวกัน บางครั้งก็ขัดแย้งกัน บางครั้งก็กลมกลืนกัน ผู้แต่ง
หนังสือที่ช่างสังเกตก็จะเลือกหาเหตุการณ์เรื่องราวจากความเป็นไปในสังคมมาผูกเป็นเรื่องขึ้น โดยตั้งจุดประสงค์ไว้ต่างกันบาง
คนผูกเรื่องขึ้นเพื่อรายงานเหตุการณ์แต่เพียงอย่างเดียว บางคนก็ชี้ให้เห็นลักษณะที่ขัดแย้งต่างๆเพื่อเตือนสติคนในสั งคม
(สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ, ๒๕๖๐, ระบบออนไลน์) จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ
นักเขียน จึงทาหน้าที่ถ่ายทอด ความรู้ ความคิด และอุดมการณ์ต่างๆ ลงไปในผลงาน ฉะนั้นวรรณกรรมจึงเปรียบเสมือน
วาทกรรมหรืออุดมการณ์หนึ่งของนักเขียนที่นาเสนอชี้นาโน้มน้าวให้ผู้อ่านคล้อยตามได้เช่นกัน
รวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์หรือรางวัลวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีความโดดเด่นด้านคุณค่าทางวรรณศิลป์ มีการนาเสนอประเด็นปัญหา
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาตินิยม สะท้อนความคิด ไปสู่ประเด็นปัญหาใหญ่พร้อมทั้งให้รายละเอียด
ภาพของชีวิตของตัวละครและฉากที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นภาคใต้อย่างชัดเจน เข้มข้น จริงจังและมีชีวิตชีวา
โดยรายละเอียดส่วนหนึ่งที่เขานามาเขียนเรื่อสั้นคือภาพของสังคมหลายๆ ภาพ ซึ่งเต็มไปด้วยรายละเอียดที่นาเข้ามาเชื่อมต่อ
กัน ทาให้เกิดสีสันของท้องถิ่น ทาให้ผู้อ่านสนใจอยากติดตามและนาไปสู่จุดหมายที่เป็นเอกภาพโดยจะสอดแทรกปัญหาและ
แง่มุมชีวิต รวมไปถึงการเผชิญหน้ากันระหว่างพัฒนาการของเมืองกับคุณค่าด้ านมนุษยธรรม ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวาทกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เพื่อให้เห็นว่านักเขียนมีการถ่ายทอด
อุดมการณ์หรือวาทกรรมแบบไหน แง่มุมใดลงในวรรณกรรมบ้าง ตลอดจนทาให้รู้ปัญหาแท้จริงของสังคม ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ผ่านมุมมองของคนในอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาวาทกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น”ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลจากหนังสือและเอกสารซึ่ง
มีวิธีการดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
๑. สารวจและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น”ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
๒. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดวาทกรรม
๓. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่ตั้งไว้
๔. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
วาทกรรมต่ า งๆ ที่ ป รากฎในรวมเรื่ อ งสั้ น “แผ่ น ดิ น อื่ น ” ของกนกพงศ์ สงสมพั น ธุ์ จ านวน ๘ เรื่ อ ง พบ
วาทกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. วาทกรรมการพัฒนา
วาทกรรมการพัฒนา คือความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วๆ ไปเช่นการพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศคือการทาสิ่งเหล่านั้น
ให้ดีขึ้นเจริญขึ้นสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดียิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า “การพัฒนา” เป็นกระบวนการ
ของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่นาพอใจไปสู่สภาพที่น่าพอใจ (นิพัฒน์ชัยวรมุขกุล, ๒๕๖๐ : ระบบออนไลน์)
๑.๑ มีสิ่งก่อสร้างหมายถึง เป็นสิ่งที่สร้างโดยมนุษย์ หรือสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมถึงอาคาร ที่พักอาศัยและรวมถึงสิ่ง
ที่มนุษย์ใช้ในการประกอบกิจกรรมอื่นๆ เช่น เมื่อก่อนบ้านเป็นพื้นไม้แต่สร้างบ้านพื้นปูนใหม่ มีบ้านเกิดขึ้นติดกันมากมายซึ่ง
เมื่อก่อนจะห่างกันมาก (สารานุกรมเสรี, ๒๕๖๐ : ระบบออนไลน์)
สิบห้าปีให้หลัง เมื่อได้มาเยือนถนนโคลีเซียมอีกครั้งบัดนี้มันกลายเป็นถนนโอเซียนตามชื่อศูนย์การค้า ... ถนนซึ่ง
ยาวเพียงสี่ร้อยเมตรสายนี้กลับมีอานาจดึงดูดเด็กๆ และผู้ใหญ่ให้มุ่งมาสู่วิถีชีวิตอันสาราญหยาบช้ายิ่งกว่าเวทมนต์ของ
แม่เฒ่าเราะบูร์เป็นร้อยๆ เท่า ศูนย์การค้า, ดิสโกเธค, ผับ และสถานเริงรมย์ต่างๆ ในรูปแบบทันสมัย สิ่งเหล่านี้กาลัง
ดึงดูดผู้คนมาจากทั่วสารทิศ... เป็นสถานที่สุดยอดปรารถนาในความรู้สึกของเด็กๆ ทุกพวกทุกเหล่า...
(ถนนโคลีเซียม: ๔๗-๔๘)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาคือมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นที่ถนนโคลีเซียม ซึ่งตอนนี้มีศูนย์การค้า ดิสโกเธค
ผับ และสถานเริงรมย์ต่างๆ จึงทาให้ผู้คนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่เกิดความหลงใหลของถนนโอเซียนแห่งนี้ และเป็นที่แตกต่าง
ว่าอานาจเวทมนต์ของแม่เฒ่าเราะบูร์ได้ถูกลืมเลือนไปหมดแล้ว
๑.๒ มีร้านค้าทุนนิยมหมายถึง มีร้านค้าเกิดขึ้นใหม่ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า มีสถานบันเทิงใหม่ๆ เกิดขึ้น ผับ บาร์
ร้านอาหาร
เมื่อฟากถนนฝั่งตรงข้ามชุมชนมุสลิมรื้อทุบตึกแถวเพื่อแปรเป็นศูนย์การค้า ตึกสี่ชั้นรูปทรงแปลกตาทว่าดูโอ่
อ่าใน อาณาเขตกว้างขวาง ถูกกาหนดโครงสร้ างเป็น ผนังกระจกใสทั้งสามด้าน เหนี่ยวนาสายตาทุกคู่จากภายนอก
ในวัน เวลาเช่นนี้เอง ที่สายตานักพัฒนาการทางธุรกิจมองว่า โครงสร้างพื้นฐานของสังคมอย่างชุมชนมุสลิมกลายเป็นสิง่
ที่ขัดแย้ง
(แพะในกุโบร์: ๒๙๖)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าวาทกรรมการพัฒนาคือชุม ชนมุสลิมได้ถูกรื้อถอนและพัฒนาร้านค้าทุนนิยมเป็น
ศูนย์การค้าที่มีตึกสี่ชั้น อาณาเขตกว้างขวาง แต่ก็มีนักธุรกิจมองว่าโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนนี้ยังเป็นสิ่งขัดแย้ง ควรจะได้รับ
การพัฒนาเพิ่มอีก
๑.๓ การคมนาคมที่ดีหมายถึง มีการขนส่งที่ดีขึ้น เช่น มีรถขนส่งสะดวกกว่า เมื่อก่อน มีถนนเข้า-ออกสะดวก มีรอบ
รถเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน
ปรียา ลาคลองสายเก่ายังไหลคดเคี้ยวมาจากเทือกเขาปู่เพียงแต่สายน้าต่าลึกลงไป ฉันจาได้... เมื่อก่อนตลิ่งไม่ได้
สูงแบบนี้ ลาคลองก็กว้างกว่านี้ ตรงตีนท่ายังมีหาดทรายให้เราขุดเล่นทุกวันเสาร์... ปรียา... ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปร
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ไปหมดแล้ว ตลอดสายคลองเหลือเพียงโขดหินลูกรัง สายน้าเล็กๆ ไหลเซาะอยู่ก้นคลอง บัดนี้พี่ต้องวางกัดในแอ่งน้า
เล็กๆ ซึ่งน้าท่วมแค่หน้าท้อง ปักไม้รวกแล้วเดินคลี่กัดสบายราวกาลังเดินอยู่บนถนน
(บ้านเกิด : ๕๗)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาคือการคมนาคมซึ่งเมื่อก่อนเป็นลาคลองที่ลึกและมีน้าไหลผ่านตลอด แต่
กาลเวลาทาให้คลองนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นสามารถใช้เส้นทางเดินได้ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านคมนาคมที่ดี
๒. วาทกรรมอานาจนิยม
วาทกรรมอานาจนิยม หมายถึง การสร้างวาทกรรมของผู้มีอานาจที่ กระทาต่อบุคคลอื่นๆ ในสังคม แบ่งเป็นอานาจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาต่อประชาชนและอานาจของผู้ที่รับราชการเป็นบุคคลของรัฐบาล/แผ่นดิน แต่กระทาการอันมิ
ชอบต่อประชาชนคนบริสุทธิ์
๒.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาต่อประชาชน หมายถึง การสร้างวาทกรรมของผู้มีอานาจที่กระทาต่ อบุคคลอื่นๆ ใน
สังคม แบ่งเป็นอานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาต่อประชาชนและอานาจของผู้ใหญ่ที่กระทาต่อเด็ก ผู้บริหารงานเป็นบุคคล
ของรัฐบาล/แผ่นดิน แต่กระทาการอันมิชอบต่อประชาชนคนบริสุทธิ์ ปรากฎดังนี้
๒.๑.๑ ครู
วันนั้นครูสว่างไปไหนไม่รู้ แม่เลยเข้ามาสอนแทน แม่ เรียกพวกเราเอาไก่ออกไปชั่งตามเลขที่ ถึงตาฉัน แม่
มองไก่ มอง เข็มตาชั่ง แล้วมองหน้าฉัน— ฉันยิ้ม
“นี่ไก่ของเธอ?...”
“ครับ” ฉันตอบไม่เต็มปาก
แม่ฟาดไม้เรียวขวับเข้าที่ต้นแขนฉัน
“เธออาจโกหกครูได้” แม่พูด แต่อย่าโกหกแม่ของเธอ
(บ้านเกิด : ๕๓-๕๔)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาต่อประชาชนคือแม่ซึ่งมีอาชีพเป็นครู ต้องใช้อานาจของตนที่
มีอยู่ลงโทษกับนักเรียนที่กระทาผิด ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกของตนเองก็ตาม เพราะแม่ได้สวมบทบาทเป็นคุณครูอยู่ในโรงเรียน ซึ่ง
ถือว่าครูเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถใช้อานาจกระทาต่อนักเรียนได้
๒.๑.๒ ทหาร
เกิดเจอระเบิดลูกเกลี้ยงลูกหนึ่งซ่อนอยู่หลังฝ้าเพดาน สนิมกัดกร่อนจนน่ากลัวว่าแค่มองนานๆ มันอาจ
ระเบิดขึ้นได้แม่ตกอกตกใจจนหน้าซีด —“ดีเท่าไหร่ที่มันไม่ระเบิดขึ้นมา ทาอะไรโง่ๆ ....” ฉันรู้— ประโยคหลังแม่
กล่าวถึงใคร... น้าเอียดเป็นคนมากู้ระเบิด โดยปีนขึ้นไปหยิบยัดกระเป๋ากางเกงหน้าตาเฉย จากนั้นเพียงข้ามวัน น้า
เอียดวิ่งหนีเมื่อทหารพรานตั้งด่านตรวจ เอ็ม.๑๖ เป็นสิบกระบอกรัวเข้าใส่แผ่นหลังแก ระเบิดลูกนั้นคงอยู่ในกระเป๋า
แก แม่เอามือทาบอกเมื่อได้ยินข่าว
“ดูเถอะ... ชอบทาอะไรโง่ๆ อีกสักกี่คนที่จะต้องตายไป?...”
(บ้านเกิด : ๑๐๑)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาต่อประชาชนคือผู้ที่เป็นทหารซึ่งเป็นรั้วของชาติใช้อานาจ
ของตนในการปกป้องประเทศ โดยการสังหารน้าเอียดที่มีระเบิดไว้ในครอบครองซึ่งน้าเอียดคงคิดร้ายกับคนในแผ่นดินเดียวกัน
๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่เทศบาล
พ่อยังจาได้ไหม? ครั้งหลังบ้านของเรายังเป็นบ่อทรายมันกว้างสักแค่ไหนนะพ่อ? พอๆ กับกองขยะมหึมาจาก
ฝีมือ ของเทศบาลทุกวันนี้ใช่ไหม?
(บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๕๘)
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จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาต่อประชาชนคือเทศบาลควรจะดูแลหรือทาหน้าที่ของตน
อย่างดี ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลความสะอาด ทาให้ขยะเยอะแยะมากมายเช่นนี้
๒.๑.๔ตารวจ
วันนี้ฉันไปทางานแล้วนะพ่อ - - ตอนแรกพวกผละงานประท้วงยืนขวางประตูโรงรม ไม่ยอมให้เราเข้า แต่ที่สุด
ตารวจก็เคลียร์พื้นที่ เหตุการณ์ออกจะวุ่นวายอยู่สักหน่อย พวกตารวจโดนขว้างปาจนต้องฉีดน้าเข้าใส่ แต่ทุกอย่างก็จบ
ลงด้วยดี
(บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๖๐)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาต่อประชาชนคือตารวจโดนชาวบ้านที่รวมตัวกันประท้วงที่
โรงรมขว้างปาสิ่งของใส่ขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ จึงทาให้ตารวจต้องทาหน้าที่ของตนเพื่อระงับเหตุการณ์ไว้โดยฉีดน้าเข้าใส่คนที่
ประท้วงจึงสามารถยุติเหตุการณ์ได้
๒.๑.๕ สหภาพแรงงาน
เมื่อสุดแล้วทางโรงรมยังคงยืนกรานจ่ายค่าแรงในอัตราเดิม ทางจังหวัดก็ไม่กล้าบังคับโรงรม พวกประท้วง
เลยเดือด พวกสหภาพเปิดศึกกับโรงรม ทั้งแจ้งความให้ดาเนินคดี- ก็ข้อหาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องค่าแรงขั้นต่านั่น
ล่ะ รวมไปถึงพวกในจังหวัดฐานละเลยต่อหน้าที่ และที่สาคัญนะพ่อ พวกเขายังขู่ว่าจะมีคนงานจากโรงรมอื่นกว่ายี่สิบ
โรงร่วมผละงานประท้วงด้วย
(บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๙๐)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาต่อประชาชนคือสหภาพเปิดศึกกับโรงรมที่ไม่สามารถขึ้น
ค่าแรงให้คนงานได้ตามกฎหมายแรงงานขั้นต่า รวมถึงเปิดศึกกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเลยต่อหน้าที่ของตน ซึ่งรัฐละเลยต่อ
หน้าที่ทาให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน
๒.๑.๖ รัฐบาล
ฟังที่เถ้าแก่พูดแล้ว ฉันว่ารัฐบาลนั่นแหละคือต้นตอสาคัญของปัญหานี้ เถ้าแก่บอกว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจ
ในการแก้ปัญหายาง รัฐบาลไม่เคยคิดแก้ไขอะไรทั้งนั้น แม้แต่เรื่องตลาดส่งออกก็ยังปล่อยให้โรงรมควานหาเอาเอง
หนาซ้ารัฐบาลยังเข้ามาแทรกแซงราคายางเพียงเพื่อคะแนนเสียง จริง ๆ นะพ่อ เถ้าแก่ย้าว่าที่เขาจาเป็นต้องฝืนข้อ
กฎหมาย, ที่เกิดปัญหาให้คนงานผละงานประท้วง ก็ด้วยเงื่อนไขตรงนี้แหละ...
(บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๙๒)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาต่อประชาชนคือเหตุการณ์ประท้วงโรงรมเป็นปัญ หา ซึ่งต้น
ตอของปัญหาก็คือรัฐบาล ที่ไม่แก้ไขอะไรเลย รวมทั้งรัฐบาลยังหาผลประโยชน์ กาไรราคายางด้วย จึงทาให้ชาวบ้านเกิดความ
เดือดร้อน เกิดการประท้วงทั้งหมดก็เพราะรัฐบาล
๒.๑.๗ นักการเมือง
ตั้งเป็นสิบปีมาแล้วที่ยางเริ่มล้นตลาด แต่แทนที่จะลดพื้นที่ปลูกลง พวก ธกส.กลับยังส่งเสริมให้ปลูกมากขึ้น
เถ้าแก่บอกว่าพวกนั้นคิดแต่เรื่องกาไรของธนาคารโดยไม่สนใจว่าอนาคตของชาวสวนยางจะเป็นเช่นไร แล้วไงล่ะพ่อ ?
ใครต้องรับผิดชอบเรื่องยางล้นตลาด? นักการเมืองน่ะหรือ?....เป็นสิบๆ ปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมพ่อ ที่พวกผู้แทนใช้
ราคา ยางเป็นเครื่องมือหาเสียง ทุกคนต่างให้สัญญาว่ายางจะต้องกิโลฯละเท่านั้นเท่านี้ แล้วพวกเขาก็ทาได้จริงๆ เสีย
ด้วย! แต่- เถ้าแก่บอกว่าแทนที่รัฐบาลจะเสาะหาตลาดรองรับ กลับแก้ปัญหาด้วยการตั้งตลาดกลางขึ้น แล้วทุ่มงบเป็น
พันๆ ล้านลงมาเพื่อมาพยุงราคายาง แน่ล่ะพ่อ... พวกเขาอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง แต่เหตุผลจริงๆ ล่ะ ?- เถ้า
แก่บอกว่า ก็เพื่อบีบให้โรงรมต้องรับซื้อยางแผนในราคาของตลาดกลางเท่านั้นเอง
(บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๙๓)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาต่อประชาชนคือนักการเมืองคนหาเสียงเวลาอยากจะเป็นคน
ของรัฐกลับใช้คาพูดโน่นนี่ เพื่อหว่านล้อม ชักจูงใจให้คนเชื่อ ว่าจะช่วยทุกๆ อย่าง แต่พอมีอานาจรัฐอยู่ในมือกลับทาไม่ได้อย่าง
ที่หาเสียงไว้ โดยหาแต่ผลประโยชน์ของตนเองไม่เคยคานึงว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนเลย
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๒.๑.๘ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่ อ ผู้ ว่ า ฯยกข้ อ กฎหมายขึ้ น มาขู่ ม ากๆ เข้ า พวกคนงานในห้ อ งส่ งเลยตอบรั บ ว่ า พวกเขากู ถู ก ขู่ เ ข็ ญ
เช่นเดียวกับพ่อ แม้แต่ลุงสีที่ดูว่าแข็งก็ยังนั่งคอตก ได้แต่พยักหน้ารับ ถึงตอนนี้ผู้ว่าฯจึง ตัดบท- อย่างไรให้เปิดโรงรม
ก่อน แล้วข้อเรียกร้องเรื่องค่าแรงนั่นค่อยมาพิจารณากันอีกที : เราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
(บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๙๗)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาต่อประชาชนคือผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อานาจของตนที่รู้
กฎหมายเอามาขู่ประชาชนที่เข้าร่วมการประท้วง ทาให้ทุกคนไม่สามารถถกเถียงอะไรได้ และต้องยอมรับข้อเสนอของผู้ว่าว่า
จะมาพิจารณาช่วยแก้ไขปัญหาอีกครั้ง
๒.๑.๙ ผู้ใหญ่บ้าน
เล็กบอกว่าแม่เฒ่าหมาอาศัยอยู่ตรงนั้นมากกว่ายี่สิบปี แล้วจู่ๆ เมื่อสามสี่เดือนก่อน ผู้ใหญ่บ้านอ้างสิทธิ์เหนือ
พื้นดินเพื่อให้พวกรับเหมาสร้างทางเข้ามาขุดลูกรัง
(แม่มดแห่งหุบเขา : ๒๗๑)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าอานาจของรัฐที่กระทาต่อประชาชนคือแม่เฒ่าหมาได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และมี
ผู้ใหญ่บ้านอ้างสิทธิที่ดิน เพื่อจะให้ผู้รับเหมามาสร้างทาง
๒.๒ อานาจของผู้ใหญ่ที่กระทาเด็กหมายถึง บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่มีคุณวุฒิและชัยวุฒิกระทาต่อผู้
ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิด้อยกว่า
พ่อและแม่
บรรยากาศเช่นนี้ยังฝังอยู่ในความทรงจาของผมตลอดมา ในตอนนั้นผมอายุสิบขวบ เป็นนักเรียนตัวอย่าง
และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เราพึ่งย้ายมาอยู่เมืองนี้ได้ไม่ถึงปี ทั้งพ่อและแม่เป็นครูในโรงเรียนประจาจังหวัด ท่านทั้งสอง
ให้อะไรซึ่งเป็นเหตุผลในการห้ามผมไปยุ่งเกี่ยวกับย่านถนนโคลีเซียม ผิดกับยายที่มีแต่นิทานเรื่องผีสิง แต่ผมกลับเชื่อ
และกลัวเรื่องลี้ลับซึ่งออกจากปากยายมากกว่า
(ถนนโคลีเซียม: ๒๓)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าอานาจของผู้ใหญ่ที่กระทาต่อเด็กคือพ่อและแม่สามารถใช้อานาจของตนในการบอก
สอนหรือสั่งว่าสถานที่ใดไม่ควรเข้าไปยุ่งหรือคลุกคลี เนื่องจากถนนโคลีเซียมเป็นสถานที่ที่เป็นอันตรายที่ใครๆ ต่างเกรงกลัว
๓.วาทกรรมความรุนแรง
วาทกรรมความรุนแรง หมายถึงความรุนแรงต่อตนเองและบุคคลอื่น ให้ได้รับความเจ็บปวดหรือทาร้ายจิตใจกัน และ
เป็นความรุนแรงที่กระทาต่อร่างกาย ความรุนแรงที่กระกระทาโดยใช้วาจา และความรุนแรงที่กระทาต่อจิตใจ ดังนี้
๓.๑ ความรุนแรงที่กระทาต่อร่างกาย คือ การใช้อาวุธ หรือ ใช้ร่างกาย ทาให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวด หรือได้รับ
อันตราย
ว่ากันว่าเส้นทางชีวิตของเขาเดนไปตามเวทมนต์ของแม่เฒ่ามุสลิมโดยไม่รู้ตัว เขาพร้อมและกระตือรือร้นที่จะ
ประกอบอาชญากรรมหนึ่งใดอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมใดขึ้นจะเห็นเขาโผล่หน้าไปเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด แต่เรา
ไม่เคยเห็นว่าเขาเป็นตัวการ มีเพียงรับรู้จากคาคุยโวของเขาเองว่าเขาเคยฆ่าคนมาแล้ว เขาวางตัวเป็นผู้ใหญ่เมื่ออยู่ต่อ
หน้าพวกเราและพูดถึงแต่เรื่องเลวร้ายที่เคยประกอบ เขาจะมีความสุขที่สุดเมื่อได้เดินเตะเด็กตัวกะเปี๊ยกสักคนหนึ่งไป
จนสุดถนนเหมือนเตะลูกฟุตบอล
(ถนนโคลีเซียม: ๒๘)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าความรุนแรงที่กระทาต่อร่างกายคือเด็กโค่งคนนั้นชอบคุยโวโอ้อวดตนเองว่าเก่งกาจ
สามารถฆ่าคนได้ และชอบวางตัวเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเขาแก่กว่าเด็กคนอื่นๆ ไม่กี่ปีโดยการเตะเด็กๆ ตัวเล็กๆ โชว์คนโน้นคนนี้ทีเ พื่อ
อวดตนเองว่าเก่งซึ่งเป็นความรุนแรงของผู้ใหญ่กว่าที่กระทาต่อเด็กๆ นั่นเอง
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๓.๒ ความรุนแรงที่กระทาโดยการใช้วาจาหมายถึง ใช้วาจาด่าทอ กระแทกกระทั้น ทาให้ผู้รับเสียใจ เสียความรู้สึก
ทาให้ผู้อื่นตกอยู่ในสถานการณ์ลาบากเป็นทุกข์กาย ทุกข์ใจ
เจ้าแขกเทศสุดปัญญาที่จะข่มตาให้หลับลงได้ ทั้งราคาญทั้งหงุดหงิด เลยตะโกนลั่นขึ้นกลางดึกว่า ‘ขะมอย...
ขะมอย...’พวกตารวจสงสัยวิ่งมาถามดู ‘มีขโมยที่ไหนกันเล่า บัง ? ’เจ้าแขกเทศกลับสั่นหน้าปฏิเสธ ‘ม่ายช่าย... ฉาน
บอก ว่าขะมอย’ มันว่าพลางเปิดผ้าถุงให้ดู พวกตารวจถึงกลับร้องก๊าก อ๋อ... อาบังคันหม-ย นอนไม่หลับ
(ถนนโคลีเซียม: ๓๓)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าความรุนแรงที่กระทาโดยการใช้วาจาคือแขกคนหนึ่งซึ่งติดคุกอยู่ใช้คาพูดไม่สุภาพ
เพื่อที่จะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ โดยใช้คาพูดสื่อสารหยาบคาย และควรจะหาคาพูดสื่อสารที่สุภาพหรือดีกว่านี้ ซึ่งเป็นความ
รุนแรงที่กระทาโดยการใช้วาจา
๓.๓ ความรุนแรงที่กระทาต่อจิตใจหมายถึง การใช้คาพูด การกระทา กระแทกกระทั้นให้ผู้อื่นเสียใจ หรือเจ็บปวดใจ
แต่ทั้งพ่อและแม่ยังคงผลักไสให้ฉันไปอยู่ดี วันรุ่งขึ้นแม่จัดกระเป๋าให้ฉัน เธอยังแต่งตัวให้ฉันเลย แม้ฉันจะ
บอกครั้งแล้วครั้งเล่าว่าไม่ไปๆ ทุกคนต้องการให้ฉันไปทั้งนั้น ปรียา... ฉันไม่รู้ว่าทาอะไรผิด ? ทาไมใครๆ ต่างผลักไสไล่
ส่ง? ฉันร้องไห้ก็แล้ว แต่ไม่มีใครยอมสงสาร ที่สุดเมื่อครูอ่ามา ฉันเลยหนีขึ้นไปอยู่บนต้นมะขาม พ่อยังปีนตามขึ้นไปเอา
ฉันลง มาอีก คราวนี้ฉันเลยทั้งร้องไห้และด่าหยาบคาย พ่อเฆี่ยนฉัน ยิ่งเฆี่ยนฉันยิ่งด่า ฉันด่าหมดทุกคน แม่ร้องไห้ ครู
อ่าไม่ กล้ามองที่ฉัน เธอหลบเข้าไปในห้อง...
“พอเถอะ” แม่บอกพ่อ เมื่อลูกไม่อยากไปก็ไม่ต้องไป
(บ้านเกิด : ๘๗)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าความรุนแรงที่กระทาต่อจิตใจคือ พ่อและแม่กาลังบังคับให้ลูกของตนให้ไปอยู่ที่อื่น
แต่ลูกไม่ยอมไป ทั้งๆ ที่หนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ก็แล้วก็ยังโดนพ่อขึ้นไปเอาลงมาตี ซึ่งเป็นความรุนแรงที่กระทาต่อจิตใจลูกของ
ตนเองโดยการบังคับลูก
๔. วาทกรรมปิตาธิปไตย
วาทกรรมปิตาธิปไตยหมายถึง การปกครองที่จากัดสิทธิเ สรีภาพและความเป็นอิสระของผู้อื่นหรือการปกครองแบบ
พ่อปกครองลูก ประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจ และเจ้าของธุรกิจ เจ้าหนี้ หัวหน้า ซึ่งเป็น
เพศชายมีบทบาทตัดสินใจ(สารานุกรมเสรี, ๒๕๖๐: ระบบออนไลน์)
๔.๑ บุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจ
เธอรู้ใช่ไหม ปรียา? สุดท้ายพ่อจะเทียวไปเทียวมาระหว่างถนนกับโรงเรียน จับพวกเราขึ้นนั่งคอเที่ยวละคน
ฉันจะ เป็นคนสุดท้ายเสมอ ถึงตอนนั้นพ่อจะไม่ยอมพูดอะไรอีกและฉันไม่กล้ากระดิกเท้า น้ากินพ่อขึ้นมาถึงท้อง พ่อ
วางฉันลงอีกครั้งเมื่อขึ้นมาอยู่บนถนน คอยไล่ เด็กอย่างฉันให้กลับบ้าน เรายืนกันอยู่กลางสายฝน รอจนน้าท่วมถนน
พ่อถึง จะลากฉันกลับมาให้แม่เฆี่ยนที่บ้าน
(บ้านเกิด : ๕๒)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจคือพ่อสามารถบอกให้ผู้เป็น
ภรรยาเฆี่ยน ตี เพื่อสั่งสอนลูกของตนเองไม่ให้ดื้อรั้น ซึ่งถือว่าพ่อมีอานาจที่สามารถตัดสินใจเรื่องของคนในครอบครัวได้
๔.๒ เจ้าของธุรกิจ เจ้าหนี้ หัวหน้า ซึ่งเป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจ
อานนท์- บุตรชายคนเดียวของนายกฯท่านอมรเรียกประชุมกรรมการชุมชน ชั่วเวลาไม่ทันอาทิตย์ตกดิน ทว่า
ข่าว ย้ายชุมชนมุสลิมออกไปเพื่อสร้างท่าจอดรถทั่วแทรกซอนลงไปถึงก้นหลุมอันเหลือเพียงกระดุกของอิสมาแอ
(แพะในกุโบร์: ๒๙๙)
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จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าของธุรกิจ เจ้าหนี้ หัวหน้า ซึ่งเป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจคืออานนท์เป็นลูก
ชายของท่านนายกฯ ซึ่งอานนท์ได้รับช่วงต่อหลังจากท่านตายไปแล้ว อานนท์จึงใช้อานาจของตนตัดสินใจให้ชาวบ้านย้าย
ออกไปอยู่ที่อื่นเพื่อจะนาที่นั้นสร้างท่าจอดรถอย่างกว้างขวาง
๕.วาทกรรมความเชื่อเหนือธรรมชาติ
วาทกรรมความเชื่อเหนือธรรมชาติหมายถึง การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่เราไว้ ใจ ไม่ว่าจะ
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับคนทรงเจ้า ผี ปีศาจ เจ้าที่ วิญญาณหรือความเชื่อเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน(สยามคเณศ, ๒๕๖๐ :
ระบบออนไลน์)
๕.๑ คนทรงเจ้าคือ คนที่ตั้งตนเป็นใหญ่เหนือสามัญชนทั่วๆไป ด้วยการแสดงอิทธิฤทธิ์ เช่น อมควันธูป เดินลุยไฟ
เหยียบหนาม เสกของ จัดสร้างวัตถุมงคลระดับต่า ทานายทายทัก รักษาโรค ทาไสยศาสตร์ เล่นของดา
ใครๆ ก็ว่าฉันเป็นเด็กหัวดีใช่ไหมพ่อ ? แม่เคยบอกเลยว่าตอนฉันยังแบเบาะ หมอดูทานายว่าชีวิตฉันจะ
รุ่งโรจน์ถึงขนาดได้ไปเมืองนอก (พี่ชาติเคยหัวเราะเยาะ บออกว่าหากคนซึ่งโตขึ้นมาในบ้านหลังอุดอู้ ริมกองขยะอย่าง
ฉันจะมีวาสนาได้ขี่เครื่องบินไปเมืองนอก ก็คงหมายถึงไปเป็นพวก “ออหรี่” ที่ญี่ปุ่นนั่นล่ะ) นั่นคงเป็นเหตุหนึ่งซึ่งทาให้
ฉันได้ เข้าเรียนวิทยาลัย
(บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น : ๑๖๔)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความเชื่อเหนือธรรมชาติคือมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหมอดูที่ทานายว่าลูกของตนจะ
มีชีวิตที่รุ่งเรื่อง อนาคตดี จึงทาให้ผู้เป็นพ่อตัดสินใจส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยเพราะเชื่อคาทานายของหมอดูนั่นเอง
๕.๓ ผี ปีศาจ เจ้าที่ วิญญาณคือ สิ่งที่มองไม่เห็นและไม่สามารถพิสูจน์ออกมาได้
แม่เฒ่าเราะบูร์อายุน้อยกว่ายาย ทว่าร่างกายแกดูไม่ได้เอาเสียเลย โครงร่างใหญ่เหมือนผู้ชาย แต่ผอมซูบ
เหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก ดวงตาลึกลงไปเหนือแก้มตอบ กลายเป็นหลุมดาใหญ่แลดูน่ากลั ว ผมขาวโพลนปล่อยยาว
เป็นกระเซิงห่อร่างด้วยผ้าดามากกว่าสี่ผืน ว่ากันว่าแกเป็นแม่มด ชอบบ่นพึมพาด้วยภาษาประหลาดๆ บางครั้งในยาม
ดึกๆ หลังขังตัวเองไว้ในบ้านอันมิดชิด ไม่มีแม้แต่หน้าต่างสักบาน มีคนได้ยินแกร้องภาษาประหลาดๆ นั้นด้วยน้าเสียง
โหยหวน คนที่เคยได้ยินบอกว่านั่นไม่ใช่ภาษายาวี,ไม่ใช่เสียงสวดแด่พระอัลลอฮ์ แต่เป็นการร่ายมนต์เพื่อเรียกผีหนุ่มๆ
มาสู่สม...
(ถนนโคลีเซียม: ๒๔)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าความเชื่อเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับผี ปีศาจ เจ้าที่ วิญญาณ คือ คนในพื้นที่นั้นเชื่อว่า
แม่เฒ่าเราะบูร์เป็นคนที่มีหน้าตาน่ากลัว ชอบทาตัวประหลาดๆ พูดภาษาประหลาดๆ และชอบขังตนเองไว้ในบ้านที่มืดและมี
แต่ความเงียบ บางครั้งก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวน ซึ่งชาวบ้านจะเชื่อว่าแม่เฒ่าเราะบูร์เป็นแม่มดที่กาลังท่องภาษาประหลาด
เพื่อเรียกผีหนุ่มๆ มาสู่สมนั่นเอง
๕.๔ ภูมิปัญญาชาวบ้านคือ ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาด
ของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ เช่น ความเชื่อของคนโบราณ ข้อห้ามการปฏิบัติตน
ฉันอดคิดถึงคาพูดของตาแก่ขี้เหล้าที่ชานั่นไม่ได้ แกบอกว่ามันจะเกิดอาเพศที่พวกนั้นเข้ามาขนไม่ตะเคียนไป
รวมทั้งการที่คนในหมู่บ้านไปช่วยพวกนั้นตัดนั่นด้วยแหละ
(แม่มดแห่งหุบเขา : ๒๗๐)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าความเชื่อเหนือธรรมชาติคือชาวบ้านเชื่อว่าถ้าการที่ขนต้นตะเคียนไป จะทาให้เกิด
อาเพศกับคนที่ไปตัด และคนที่ไปช่วยด้วย ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวาทกรรมีที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
สังคมวิทยา เรื่องวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิพากษ์วิจารณ์ ศึกษาจากรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น”
ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ จานวน ๘ เรื่อง ได้แก่ ถนนโคลลีเซียม บ้านเกิด แมวแห่งบูเก๊ะกรือซอ แพะในกุโบร์ ผีอยู่ในบ้าน บาง
สิ่งบางอย่างเกิดขึ้น แม่มดแห่งหุบเขา และน้าตก ผลการศึกษาพบ วาทกรรมในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” ทั้งหมด ๕ ประเภท
คือ ๑. วาทกรรมการพัฒนา ๒.วาทอานาจนิยม ๓. วาทกรรทความรุนแรง ๔. วาทกรรมปิตาธิปไตย และ ๕. วาทกรรมความ
เชื่อเหนือธรรมชาติดังสรุปเป็นตาราง ดังนี้

794

แพะใน แมว
แห่งบู
กุโบร์ เก๊ะกรื
อซอ

บ้า
น
เกิด

ถนน
โคลลี
เซียม

๑

๑

๒
๓
๒
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาต่อประชาชน

๑

๑

795

๓

๒
๕
๓

๔
๔
๖
๒

๕
๑
๓
๑

๓

วาทกรรม

๔

๓

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วาทกรรมความ
รุนแรง

ผี ปีศาจ เจ้าที่ วิญญาณ

วาทกรรม

คนทรงเจ้า

บุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นเพศชาย
มีบทบาทตัดสินใจ
เจ้าของธุรกิจ เจ้าหนี้ หัวหน้า ซึ่ง
เป็นเพศชายมีบทบาทตัดสินใจ

ความรุนแรงที่กระทาโดยการใช้
วาจา
ความรุนแรงที่กระทาต่อจิตใจ

วาทกรรมอานาจนิยม

ความรุนแรงที่กระทาต่อร่างกาย

ผู้ใหญ่
บ้าน
พ่อและแม่ อานาจของผู้ใหญ่ที่กระทาเด็ก

นักการ
เมือง
ผู้ว่าฯ

สหภาพ
แรงงาน
รัฐบาล

การพัฒนา

จนท.
เทศบาล
ตารวจ

ทหาร

ครู

การคมนาคมที่ดี

มีร้านค้าทุนนิยม

มีสิ่งก่อสร้าง

ชื่อเรื่องlสั้น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561
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อภิปรายผล
จากการศึกษาวาทกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์พบวาทกรรมความรุนแรง
มากที่สุดจานวน ๖๒ เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๐ เพราะพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษ มีเหตุการณ์ความความไม่สงบ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงพบวาทกรรมรุนแรงมากกว่าวาทกรรมอื่นๆ จาแนกเป็นความรุนแรงด้านร่างกายมากที่สุดด้านวาจา
รองลงมา และจิตใจน้อยที่สุด
วาทกรรมอานาจนิยมพบเป็นอันดับรองลงมา จานวน ๔๔ เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๕ โดยที่อานาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาต่อประชาชนพบมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษอีกเช่นกัน จึงมีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
การดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะการคุ้มครองดูแลจากเจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งก็พบการใช้ความรุนแรงจากทหารที่กระทาต่อประชาชน
มากที่สุด รองลงมา คือ ตารวจ ทาให้ทราบว่าผู้ที่ให้การดูแลเป็นผู้กระทาอานาจโดยมิชอบเช่นกันจากนั้นก็พบการใช้อานาจ
ของพ่อแม่ที่กระทาต่อ
วาทกรรมปิตาธิปไตยมี ๘ เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๕ น้อยที่สุด เนื่องจากรวมเรื่องสั้นแผ่นดินอื่นของ กนกพงศ์
สงสมพันธุ์เน้นการถ่ายทอดวาทกรรมความรุนแรงและวาทกรรมอานาจนิยมในพื้นที่ภาคใต้มากกว่าประเด็นอื่นๆ จึงปรากฏ
วาทกรรมปิตาธิปไตยที่เกิดจากบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ชายหรือผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ หัวหน้าน้อยที่สุด
จากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวาทกรรมต่างๆ ที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะวาทกรรมที่ปรากฏใน
สังคมภาคใต้อันเป็นพื้นที่พิเศษที่มีปัญหาความไม่สงบอยู่บ่อยครั้งจึงพบวาทกรรมความรุนแรงมากที่สุด จากผู้มีอานาจ คือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาต่อประชาชน และถูกตอกย้าด้วยวาทกรรมปิตาธิปไตยที่ผู้ชายมีอานาจในการตัดสินใจมากกว่าผู้หญิง
วาทกรรมทั้งสามนี้ทาหน้าที่ตอกย้าแล้วผลิตซ้าความคิดหรือวาทกรรมหลักในสังคม วรรณกรรมที่นักเขียนนาเสนอจึงเป็น
ผลผลิตของปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ปรากฏผ่านวรรณกรรม ตอกย้า และตีตราเป็นภาพแทนของสังคมภาคใต้ผ่านมุมมองของ
คนในนั่นเอง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่งจากอาจารย์รัตนาวดี ปาแปง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยที่ได้สละเวลาอันมีค่า ให้ความรู้ คาแนะนา คาปรึกษา ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ด้วย
ความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง อีกทั้งยังให้ประสบการณ์อันมีค่าแก่ผู้วิจัยมาตลอดระยะเวลาของการเขียน ผู้วิจัยรู้สึกเป็นเกียรติ และ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอกราบขอบคุณ ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ผู้สอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้ความรู้และคาแนะนาในการทาวิจัย
ขอขอบคุณ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่
ได้ให้ความกรุณาให้ความรู้ คาแนะนา และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาวัจนกรรมการนาเสนอข่าวการเมืองที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์มติชน :
ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ ข้อมูลที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะเฉพาะคอลัมน์การวิเคราะห์ข่าวทางการเมืองใน
หนั งสื อ พิ ม พ์ ม ติ ช นรายวั น ช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน – เดื อ นสิ งหาคม 2557 จ านวน 92 ฉบั บ โดยเชื่ อ มโยงแนวคิ ด ทฤษฎี
ทางภาษาศาสตร์ ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นวัจนกรรมบรรยายเหตุการณ์ วัจนกรรมกาหนดให้ทา วัจนกรรม
ผูกมัด วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก และวัจนกรรมประกาศ และวัจนกรรม ที่สัมพันธ์กับความหมาย ได้แก่ วัจนกรรม
ตรง วัจนกรรมอ้อม ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎีวัจนกรรมของ จอห์น อาร์ เชอร์ล ผลการวิจัย พบว่า จากการศึกษาพบว่าวัจนกรรมที่
ในการนาเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน จานวน 70 ข้อความ ส่วนใหญ่เป็นวัจนกรรมบรรยายเหตุการณ์ ซึ่งใช้
ถ้อยคาในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น รองลงมาเป็นวัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งใช้ถ้อยคาในการกล่าวประชด วัจนกรรม
การผูกมัด ซึ่งใช้ถ้อยคาในการท้าทายเพื่อให้เกิดการกระทาวัจนกรรมกาหนดให้ทา ซึ่งใช้ถ้อยคาในการถาม และวัจนกรรม
การประกาศ ซึ่งใช้ถ้อยคามุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมายคือวัจนกรรมตรงและวัจนกร
รมอ้อม ในการนาเสนอข่าวทางการเมือง จากหนังสือพิมพ์ม ติชน พบว่า ใช้วัจนกรรมอ้อมมากว่าวัจนกรรมตรง ได้แก่ การ
กล่าวชี้นาเพื่อให้เกิดการคล้อยตามหรือเห็นด้วย และการกล่าวประชดประชันกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คาสาคัญ : วัจนกรรม วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ หนังสือพิมพ์
Abstract
Objectives of the research aimed at studying speech acts in the political news report from
Matichon newspaper with pragmatics method for integrating the research into Linguistics course. Data for
studying collected from political analysis columns since July-August 2014, 92 volumes. The speech act
divided into representatives, directives, commissives, expressives, and declaratives including speech act
related to meanings that was direct and indirect speech by theory of John R. Searle. The result found that
the speech acts were used to present the political news from Matichon newspaper 70 news mostly was
expressive for satire then representatives using words to tell the story then commissives using for
challenging something then the directives for asking and declaratives for changing. From a study of
meaning relations that were direct and indirect speech acts, the political news of Matichon were
presented by indirect speech more than direct speech such as a conduct for persuasion and sarcastic
speech for someone or occurred events.
Keywords : speech act pragmatics newspaper
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ศาสตร์ (Pragmatics) คือการศึกษาความหมายของการสื่อสารกันระหว่างมนุษย์ที่สัมพันธ์กับปริบทโดยตีความรูป ภาษา
ไปตามปริบทของการสื่อสาร และเกี่ยวข้องกับผู้พูด ผู้ฟัง และสถานการณ์ของการสื่อสาร ทั้งนี้ Fotion (1995 : 10) กล่าวว่า
วัจนปฏิบัติศาสตร์เป็นการศึกษาภาษา โดยให้ความสนใจกับผู้ใช้ภาษาและปริบทของการสื่อสารมากกว่าสิ่งอ้างอิง ความเป็น
จริง หรือหลักไวยากรณ์ ซึ่งวัจนกรรม (Speech act ) ก็เป็นแนวคิดหนึ่งในวัจนปฏิบัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้พูดหรือผู้เขียน
(Speaker/Writer) กล่าวถ้อยคาใดถ้อยคาหนึ่ง (Utterance) กับผู้ฟังหรือผู้อ่าน (hearer/reader) หรือผู้รับสารในปริบทใด
ปริบทหนึ่ง (สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2549 : 61)
เมื่อกล่าวถึงการสื่อสารในปัจจุบันมีหลายช่องทาง หนังสือพิมพ์ก็เป็นสื่อกลางช่องทางหนึ่งที่ใช้สื่อสารเผยแพร่
ข่าวสารได้อย่างกว้างขวางในกลุ่มมวลชนขนาดใหญ่และการรับรู้ข่าวสารก็กระจายได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันเรื่องราวข่าวสาร
ทางด้านการเมืองได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนมากกว่าแต่ก่อน อดีตบทบาทของหนังสือพิมพ์ใน
การนาเสนอข่าวสารทางการเมืองมีบทบาทน้อยและถูกจากัดสิทธิเสรีภาพอย่างมาก แต่ยุคนี้ในแง่ของบทบาททางการเมืองไทย
หนังสือพิมพ์มีความสาคัญต่อสังคมทาให้เกิดการตื่นตัวกับข่าวสารทางการเมืองและนาเสนอความจริงให้ปรากฏแก่มวลชน
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนพบว่าหนังสือพิมพ์มติชนเป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นการนาเสนอเกี่ยวกับข่าว
การเมืองเป็นส่วนใหญ่และมีการใช้ภาษาในการนาเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจชวนให้เกิดการติดตามภาษาที่ใช้จะมีลักษณะ
เป็นภาษาเฉพาะ หรือเรี ยกอีกอย่ างว่าภาษาหนังสื อพิมพ์ ซึ่งหนังสื อพิมพ์มติ ชนรายวั น เป็นหนั งสือที่เสนอข่าวการเมือ ง
เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2521 เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาในการนาเสนอข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ทั้งในและต่างประเทศ (บริษัท มติชน จากัด (มหาชน), 2550)
กล่าวได้ ว่าหนังสือพิมพ์มีบทบาทในการนาเสนอข่าวการเมืองโดยใช้ภาษาในการสื่ อสารตามปริบทของเนื้อข่าว
ที่ต้อ งการน าเสนอ เพื่ อให้ ผู้ที่ สนใจติด ตามข่า วสารทางการเมือ งได้ รับ รู้ข้อ มูลของข่าวได้ อย่า งชัด เจน และภาษาที่ใ ช้ใ น
การเล่าเนื้อเรื่องข่าวบางครั้งผู้อ่านจะต้องตีความหมายตามบริบทของเรื่องที่ผู้เขียนต้องการนาเสนอ ทาให้บางครั้งผู้อ่าน
สามารถตีความหมายภาษาได้ในหลายแง่มุม นอกจากนีห้ นังสือพิมพ์ยังมีบทบาทในการโน้มนาความคิดทางการเมืองของผู้อ่าน
บทบาทของหนังสือพิมพ์ในเครือมติชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน มีจุดเด่นอยู่ที่การนาเสนอข่าวด้าน
การเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่บอกเล่าข่าวแล้ว ยังมีการแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงบทความต่างๆ ที่วิจารณ์
เกี่ยวกับสถานการณ์หรือเรื่องราว เหตุการณ์ที่น่าสนใจทางการเมืองส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้ที่ได้อ่านทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ โดยศึกษา
วัจนกรรมการนาเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นวัจนกรรมบรรยาย
เหตุการณ์ วัจนกรรมกาหนดให้ทา วัจนกรรมผูกมัด วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก และวัจนกรรมประกาศ และวัจนกรรมที่
สั ม พั น ธ์ กั บ ความหมาย ได้ แ ก่ วั จ นกรรมตรง วั จ นกรรมอ้ อ ม ซึ่ ง ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี วั จ นกรรมของ จอห์ น อาร์ เชอร์ ล
เพื่อศึกษาวัจนกรรมการนาเสนอข่าวการเมืองที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์มติชน : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึก ษาวัจ นกรรมการน าเสนอข่า วสารการเมื อ งจากหนั งสื อพิ ม พ์ มติ ชน : ตามแนววั จ นปฏิ บั ติ ศาสตร์ เป็ น
การศึกษาเพื่อศึกษาวัจนกรรมการนาเสนอข่าวการเมืองที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์มติชน: ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์เพื่อบูรณา
การงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนทางด้านภาษาศาสตร์ตามกรอบการวิเคราะห์วัจกรรมในแนวคิดทฤษฎีวัจนกรรมของ
จอห์น อาร์ เชอร์ล ผู้ศึกษาได้ศึกษาได้ดาเนินการวิจัย ขอบเขตของการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
ขอบเขตด้านการศึกษา
ขอบเขตด้านการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ช่วงเดือนมิถุนายน 2557 –
สิงหาคม 2557 โดยศึกษาจากคอลัมน์วิเคราะห์ข่าวการเมืองในหนังสือมติชนรายวันเท่านั้น ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่เลือกเป็นช่วงที่
ตอนต้นของการเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์วัจนกรรมการนาเสนอข่าวการเมืองที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพ์ : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ช่วงเดือนมิถุนายน
2557 – สิงหาคม 2557 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อม โดยแบ่งประเภทของ วัจนกรรมออกเป็น 5 ประเภท
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ตามแนวคิดของ จอห์น อาร์ เซอร์ล ทีไ่ ด้จาแนกวัจนกรรมออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช
โชคสุวณิช, 2551 : 103 -105)
1. วัจนกรรมการบรรยายเหตุการณ์ (representatives) วัจนกรรมประเภทนี้เป็นการพรรณนาหรือ
บรรยายเหตุการณ์หรือสภาพ
2 .วัจนกรรมกาหนดให้ทา (directives) วัจนกรรมประเภทนี้เป็นการที่ผู้พูดสั่งขอหรือแนะนาให้ผู้ฟัง
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ผู้พูดปรารถนาหรือคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ทิศทางของ วัจนกรรมคือจากคาพูดของผู้พูด
3. วัจนกรรมผูกมัด (commossoves) วัจนกรรมประเภทนี้เป็นการที่ผู้พูดสัญญา รับประกัน หรือทาการ
กระทาบางอย่างซึ่งแสดงว่าผู้พูดผูกมัดตัวเอง
4.วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก (expessives) วัจนกรรมประเภทนี้เป็น การแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้ พู ด ไม่ เ กี่ ย วกั บ ทั้ งการใช้ ค าพู ด เพื่ อ บรรยายโลกหรื อ การท าให้ โ ลกเป็ น ไปตามค าพู ด ตั ว อย่ า งเช่ น การขอโทษ
การขอบคุณและการแสดงความยินดี
5.วัจนกรรมประกาศ (declaratives) วัจนกรรมประเภทนี้เป็นการที่ผู้พูดประกาศที่จะทาบางสิ่งบางอย่าง
ส่วนความสัม พันธ์ ทางความหมายในที่นี้ หมายถึ ง ความสอดคล้อ งกัน ของเจตนาของผู้ ส่งสาร ได้แ ก่
วัจนกรรมตรง (direct speech act) หมายถึง การกล่าวถ้อยคาที่สอดคล้องกับเจตนาของผู้กล่าวถ้อยคานั้น และวัจนกรรม
อ้อม (indirect speech act) หมายถึง การกล่าวถ้อยคาที่ไม่สอดคล้องกับเจตนาของผู้กล่าวถ้อยคานั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตารางการวิเคราะห์การใช้วจันกรรมการนาเสนอข่าวการเมืองในหนังสือพิมพ์ วิเคราะห์แยกแยะ
วั จ นกรรมที่ ป รากฏในการน าเสนอข่ า วการเมื อ ง และสรุ ป ผลด้ ว ยการอภิ ป รายแบบพรรณนาวิ เ คราะห์ ( Analytical
Description)
ผลการวิจัย
ในการศึกษาวัจนกรรมการนาเสนอข่าวสารการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์
ในแนวการวิเคราะห์วัจกรรมของจอห์น อาร์ เชอร์ล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างความหมายที่แสดง
เจตนาของผู้ส่งสารกับโครงสร้างของประโยคจากการวิเคราะห์ข้อ มูลวัจนกรรมการนาเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์
มติชน ในคอลัมน์วิเคราะห์ข่าวการเมือง โดยผู้วิจัยใช้การจาแนกวัจนกรรมในการศึกษาครั้งนี้ คือพิจารณาจากเจตนาของ
ผู้ส่งสารในแต่ละบริบท พิจารณาจากคากริยา คาคุณศัพท์ หรือรูปภาษาอื่นที่ปรากฏในเนื้อความ วัจน กรรมที่ปรากฏใน
การศึกษา มีดังนี้
1. วัจนกรรมการบรรยาย (representatives) หรือวัจนกรรมบอก เป็นวัจนกรรมที่มุ่งแสดงความจริง
ของถ้อยคา เช่น การตอบคาถาม การยืนยัน การสรุป แจ้งข้อมูล หรือรายงาน
ตัวอย่างที่ 1
“เป็นสเต็ปที่ไม่ค่อยแตกต่างจากรุ่นพี่ นั่นก็คือ จะต้องแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประกาศใช้
ธรรมนูญการปกครอง ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูป แต่ที่แตกต่างออกไป คือตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เพราะเดิมนั้นหลังจากยึดอานาจสาเร็จ มักจะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก่อนไปจัด ครม.
อีกต่อหนึ่ง”
(มติชน,1 มิ.ย. 2557 )
ข้ อ ความข้ า งต้ น เป็ น น าเสนอด้ ว ยวั จ นกรรมบรรยาย บอกเล่ า ถึ ง การแต่ ง ตั้ ง ต าแหน่ ง ในระบอบ
ประชาธิปไตยที่เป็นไปตามแบบเดิมที่เคยเป็นมา ซึ่งไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมาเท่าไหร่นัก
หากมองในด้า นความหมายของเนื้ อ ความต้ อ งการน าเสนอแบบตรงไปตรงมาตามเนื้ อ ความ โดยใช้
วัจนกรรมตรงกับเนื้อความที่นาเสนอ จากข้อความที่ปรากฏ “เป็นสเต็ปที่ไม่ค่อยแตกต่างจากรุ่นพี่”
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ตัวอย่างที่ 2
“ชาวบ้านรับรู้สมญานามของรัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ว่าเป็นรัฐบาล หอย ย่อมได้รับการคุ้มครองจาก
เปลือกหอย”
( มติชน, 4 มิ.ย 2557)
ข้ อ ความข้ า งต้ น เป็ น วั จ นกรรมบรรยายสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรั ฐ บาล นายธานิ น ทร์ กรั ย วิ เ ชี ย ร ซึ่ ง เป็ น
นายกรัฐ มนตรีคนที่ 14 ของไทย ได้ แสดงถึงมุมมองความคิดของชาวบ้ านที่ มองมายั งรัฐ บาลชุดนี้ ว่าหากเกิดปั ญหาใดๆ
ก็ย่อมจะได้รับความคุ้มครองจาก เปลือกหอย อันหมายถึงทหารที่คอยปกป้องเมื่อรัฐบาลชุดนี้เกิดปัญหาในการทางานเสมอ
ส่วนการสื่อความหมายของข้อความเป็นการสื่อความแบบวัจนกรรมอ้อม ที่หมายถึงการได้รับการปกป้อง
คุ้มครองจากทหาร นั่นก็คือ เปลือกหอย ซึ่งความหมายที่ปรากฏไม่ได้ตรงกับเจตนาของเนื้อเรื่องที่กล่าวถึง หอย และ เปลือก
หอย แต่อย่างใด
2. วัจนกรรมกาหนดให้ทา (directives) หรือวัจนกรรมชี้นา เป็นวัจนกรรมที่มุ่งให้เกิด การกระทา
เช่น การสั่ง การขอร้อง การถาม การเสนอแนะ การเชื้อเชิญ การขอร้องให้ทา เป็นต้น ซึ่งในการนาเสนอข่าวการเมือง
จะปรากฏถ้อยคาที่แสดงให้เห็นต้องความต้องการที่กาหนดให้ทา อยู่ในบริบทของเนื้อความนั้น จากการศึกษาการนาเสนอข่าว
การเมืองในหนังสือพิมพ์มติชน ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
“ศึกษาสามก๊ก เรียนรู้ความพ่ายแพ้ ศึกษาขงเบ้ง”
(ฉบับ 2 มิ.ย. 2557)
ข้อความนี้มีการกาหนดให้ทา คือ ศึกษา ที่ปรากฏในข้อความบ่งบอกให้เห็นถึงความต้องการที่จะให้ทาใน
เชิ ง ของการเสนอแนะ เสนอให้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ส ามก๊ ก เพื่ อ จะดู ค วามพ่ า ยแพ้ ข องขงเบ้ ง ในสามก๊ ก ว่ า เป็ น อย่ า งไร
ทั้งนี้สื่อความหมายของการใช้ วัจนกรรมกาหนดให้ทาตาม
ด้านความสัมพันธ์ทางความหมายเจตนาของการนาเสนอข้อความนี้ ต้องการให้เรียนรู้กระบวนการสู้รบใน
สามก๊ก และกลยุทธ์ของขงเบ้ง รวมทั้งความพ่ายแพ้ในการสู้รบของขงเบ้ง เพื่อจะได้นาความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในทางการเมือง
ต่อไป ลักษณะเช่นนี้กล่าวได้ว่าข้อความนี้มีความสัมพันธ์ทางความหมายในเชิงวัจนกรรมอ้อม
ตัวอย่างที่ 2
“ต้องช่วยแก้ไขเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ เพราะประเทศไทยไม่สามารถ
อยู่คนเดียวในโลกได้"
(ฉบับ 14 มิ.ย. 2557)

ข้อความนี้กาหนดให้ในเชิงของการสั่ง คือ ต้องช่วยแก้ไข บ่งบอกความต้องการให้ผู้รับสารรับรู้ถึงว่าเป็น
ควรกระทาตามถ้อยคานี้ เพื่อการกระทาในครั้งนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาต่อไปได้
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ทางความหมาย เป็นความหมายในเชิงวัจนกรรมอ้อม ประเทศไทยสามารถ
อยู่คนเดียวได้ วัจนกรรมอ้อมที่สื่อ หมายถึง ประเทศไทยไม่สามารถที่จะเดินหน้าหรือพัฒนาประเทศได้โดยไม่ต้องพึงพาอาศัย
ปัจจัยอื่นๆ ข้อความนี้สื่อความไม่ตรงกับเนื้อความที่เขียน จึงกล่าวได้ว่าความหมายของเนื้อความที่สื่อออกมาเป็นวัจนกรรม
อ้อม
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3. วัจนกรรมผูกมัด (commossoves) เป็นวัจนกรรมที่มุ่งให้เกิดพันธะผูกพัน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งแง่ดีและ
แง่ไม่ดี เช่น การสัญญา การรับประกัน การท้าทาย การข่มขู่ การสาบาน จากการศึกษาพบว่าการนาเสนอข่าวการเมือง
ปรากฏวัจนกรรมผูกมัดทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี โดยจากการสื่อเจตนาผ่านคา หรือข้อความ ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
“การขับเคลื่อนการปฏิรูปเป็นเรื่องใหญ่ เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อ
ประชาชนในวงกว้าง จะเรียบร้อยราบรื่นมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับ แนวทาง
ในการปฏิรูป”
(ฉบับ 1, มิ.ย. 2557)
การนาเสนอเนื้อความนี้เสนอแบบวัจนกรรมผูกมัด เชิงท้าทายเพื่อให้เกิดการกระทาอันเป็นผลที่จากการ
ท้าทายว่า จะเรียบร้อยราบรื่นมากแค่ไหน ขึ้น กับแนวทางในการปฏิรูป นั่นหมายถึงการผูกมัดการกระทาที่จะเกิ ดขึ้นด้วย
แนวทางที่จะใช้ในการดาเนินการเพื่อให้ส่งผลถึงการปฏิรูปตามมา
ด้านความสัมพันธ์ทางความหมาย เป็นการให้ความหมายแบบวัจนกรรมอ้อม จะเรียบร้อยราบรื่นมาก
แค่ไหน ขึ้นกับแนวทาง เจตนาคือต้องการท้าทายกระบวนการหรือแนวทางในการปฏิรูป ถ้าหากว่าแนวทางที่กาหนดขึ้นเป็น
แนวทางที่ดีก็จะทาให้การปฏิรูปเป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่ถ้าหากแนวทางที่กาหนดเป็นแนวทางที่ไม่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพก็
ย่อมส่งผลให้การปฏิรูปเกิดปัญหาระหว่างการดาเนินการได้ และส่งผลกระทบต่อประชาชนอีกด้วย
ตัวอย่างที่ 2
“หากประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองชั่วคราวเมื่อไหร่ ก็เท่ากับการเมืองขยับ
ใกล้สภาพปกติเข้าไป อีกขั้น”
(ฉบับ 6 มิ.ย. 2557)
จากตั ว อย่ า งนี้ เ ป็ น การแสดงถึ ง วั จ นกรรมผู ก มั ด ในเชิ ง ของความหวั ง คาดหวั ง ว่ า จะให้ เ กิ ด ขึ้ น
“หากประกาศ ใช้รัฐธรรมนูญการปกครองชั่วคราวเมื่อไหร่ ” ข้อความนี้สื่อถึงการผูกมัด คือคาว่า หากประกาศ ถ้ามีการ
กระทานี้เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็จะส่งผลให้การเมืองดีตาม สื่อความโดยการผูกมัดการประกาศกับการเมืองที่มีการเกี่ยวเชื่อมโยง
กันให้เกิดการพัฒนาไปสู่สภาพปกติ
ด้านความสัมพันธ์ทางความหมาย คาว่า “การเมืองขยับ” บ่งบอกถึงวัจนกรรมอ้อม ไม่ตรงกับเนื้อความ
สื่อความหมายถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นในตัวอย่างนี้เป็นวัจนกรรมผูกมัดที่คาดหวังให้
เกิดขึ้น และสื่อความหมายเชิงวัจนกรรมอ้อม
4. วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก (expessives) เป็นวัจนกรรมที่เน้นการสื่อเจตนาที่แสดงความรู้สึก
ของผู้พูด เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การชม การแสดงความยินดี จากการศึกษาพบดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
“ เมื่อคิดถึงประโยชน์ต้องคานึงถึงผลเสีย คิดถึงความสาเร็จต้องคานึงถึงความ
ล้มเหลว ดังเช่นศาลา 9 ชั้น แม้สูงก็ต้องพัง ฉะนั้น ผู้เงยหน้ามองสูงอย่าละเลย
เบื้องหลัง มองไปข้างหน้าอย่าละเลยข้างหลัง”
( ฉบับ 2 มิ.ย. 2557)
การนาเสนอในข้อความนี้แสดงความรู้สึกเป็นห่วงกับกับการทางานของผู้ที่มีตาแหน่งสูงขึ้น ควรจะคานึงถึง
ผลเสีย และความสาเร็จที่จะตามมาด้วย เป็นการบ่งบอกถึงวัจนกรรมแสดงความรู้สึกได้และเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสื่อความหมายไปในเชิงวัจนกรรมอ้อม ดังเช่นศาลา 9 ชั้น แม้สูงก็ต้องพัง หมายความถึง อยู่สูงขนาดไหนสุดท้าย
แล้วก็ต้องกลับลงมา ณ จุดเดิมเช่นกัน ฉะนั้น ผู้ที่มีหน้ามีตาอยู่ในตาแหน่งที่สูงๆ อย่าลืมที่จะก้มลงมอง ณ จุดเดิมที่เคยอยู่
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หรือจะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องหันกลับไปมองข้างหลักบ้างว่าเป็นอย่างไร ดังข้อความที่ว่า “เงยหน้ามองสูงอย่า
ละเลยเบื้องหลัง มองไปข้างหน้าอย่าละเลยข้างหลัง”
ตัวอย่างที่ 2
“การลงทุนของประเทศจาเป็นต้องพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นน้า ระบบราง รถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและมีความจาเป็น หากมา
เร่งดาเนินการอาจทาให้ต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น และอาจต้องใช้เงินมากกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้น
6 ล้านบาท เป็นการมอง “เชิงธุรกิจ” มิได้มองการเมือง”
( ฉบับ 7 มิ.ย. 2557)
จากข้อความนี้เสนอข้อมูลวัจนกรรมแสดงความรู้สึกถึงความเป็นห่วงในการดาเนิน โครงการต่างๆ อันเกิด
จาก การลงทุนของประเทศ ถ้าหากเกิดการเร่งดาเนินการโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น ผลกระทบที่ตามมาก็จะทาให้เกิดการลงทุน
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมุมมองของการแสดงความรู้สึกสื่อความหมายในเชิงวัจนกรรมตรง เนื้อความกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นพร้อม
กับการลงทุนที่ตามมาด้วย ความหมายที่ปรากฏเป็นไปตามเนื้อความที่นาเสนอโดยไม่มีข้อมูลใดแสดงความหมายที่แอบแฝงอยู่
จึงกล่าวได้ว่าข้อความนี้เป็นการนาเสนอวัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก และความหมายในเชิงวัจนกรรมตรง
5. วัจนกรรมประกาศ (declaratives) หรือวัจนกรรมแถลงการณ์ เป็นวัจนกรรมที่ประกอบด้วยถ้อยคา
ที่มีอิทธิพลให้สรรพสิ่งและบุคคลต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ มุ่ งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การประกาศแต่งตั้ง
โยกย้ายบุคคลในหน่วยงาน การประกาศสงคราม การตัดสินคดี ซึ่งจะแตกต่างจาก วัจนกรรมกาหนดให้ทาตรงที่วัจนกรรม
ประกาศ เน้นถ้อยคาที่ใช้ในปริบทที่เป็นทางการสูง และการกล่าวถ้อยคานั้นๆ ส่งผลให้สถานของทุกสิ่งเปลี่ยนไป
ตัวอย่างที่ 1
“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และหัวหน้า คสช. ประกาศแนวทางเอาไว้
ชัดเจน ๒ ประการ ตั้งแต่ก่อนตัดสินใจประกาศใช้กฎอัยการศึก และเข้ายึดอานาจ
การปกครองว่า ภารกิจหลักของกองทัพคือ การเข้ามาจัดการกับความแตกแยกใน
สังคม และป้องกันมิให้เกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนจนมีผู้บาดเจ็บหรือ
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น เป็นภารกิจที่ คสช.เองก็รู้อยู่ว่าไม่ง่าย”
(ฉบับ 13 มิ.ย. 2557)
การนาเสนอในข้อความนี้เป็นการนาเสนอวัจนกรรมประกาศ ดูได้จากประกาศใช้กฎอัยการศึก แสดง
ความชัดเจนของการนาเสนอข้อมูล การประกาศที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสิ้นสุดการประกาศ นอกจากนี้ยังนาเสนอ
วัจนกรรมประกาศตรงข้อความ ภารกิจหลักของกองทัพคือ การเข้ามาจัดการกับความแตกแยกในสังคม และป้องกันมิให้เกิด
การปะทะกันระหว่างประชาชนจนมีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ยิ่งแสดงให้เห็นวัจนกรรมการประกาศที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของความสัมพันธ์ทางด้านเนื้อหา การนาเสนอข้อมูลเป็นการนาเสนอวัจนกรรมอ้อมในเชิงประชด
ประชัน คสช.เองก็รู้อยู่ว่าไม่ง่าย จากข้อความนี้เจตนาสื่อถึงภารกิจที่จะทาไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆ ที่จะจัดการ แสดงถึงการประชด
ประชัน คสช. ว่า เรื่องที่จะทาก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากซึ่งอาจจะไม่ง่ายที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างที่ 2
“การบริหารต่อไปโดย คสช. เป็นเวลาอีก 1 ปีนี่แหละที่สาคัญว่าจะดาเนินการ
อย่างไรอาศัย บทเรียน ใดมาเป็นแบบ อาศัยการผสมผสานอย่างไร จาเป็นต้อง
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ติดตามบทบาทของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา”
(ฉบับ 23 มิ.ย. 2557)
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นวัจนกรรมประกาศโดยเน้นความหมายในเชิงวัจนกรรมอ้อม ซึ่งข้อความที่ว่า
การบริหารต่อไปโดย คสช. เป็นการประกาศให้ทราบว่าใครจะมาบริหารประเทศในช่วง 1 ปี ข้างหน้านี้ และเป็นการประกาศ
ที่มุ่งให้เกิดการกระทาตามที่ประกาศ ทั้งนี้มีลักษณะการถามปรากฏอยู่ด้วยเช่น ดาเนินการอย่างไรอาศัย บทเรียน ใดมาเป็น
แบบ อาศั ยการผสมผสานอย่างไร และสิ่งที่ ต้องการให้เ กิดหลังการประกาศนี้ นั้นก็คื อการทางานของ พล.อ. ประยุท ธ์
จันทร์โอชา ว่าจะมีบทบาทในการบริหารประเทศอย่างไร
สรุปได้ว่าการนาเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ ในคอลัมน์
การวิเคราะห์ข่าวการเมือง พบว่าการนาเสนอข้อความที่แสดงถึงวัจนกรรมปรากฏในการนาเสนอข่าวทางการเมืองมี จานวน
70 ข้อความ โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก โดยการกล่าวประชดประชันกับเหตุการณ์ทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นมีจานวน 17 ข้อความ รองลงมาเป็นวัจนกรรมบรรยายเหตุการณ์ ซึ่งใช้ถ้อยคาในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น จานวน
16 ข้อความ วัจนกรรมการผูกมัด มีจานวน 17 ข้อความ เป็นการใช้ถ้อยคาในการท้าทายเพื่อให้เกิดการกระทา วัจนกรรม
กาหนดให้ทา ซึ่งใช้ถ้อยคาในการถาม มีจานวน 9 ข้อความ และวัจนกรรมประกาศ ซึ่งใช้ถ้อยคาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มีจานวน 8 ข้อความ และจากการศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมายในเชิงวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อม ของการเสนอ
ข่าวทางการเมือง พบว่า ความหมายที่ปรากฏในการนาเสนอจะเป็นเชิงวัจนกรรมอ้อมมากกว่าวัจนกรรมตรง ซึ่งจะใช้คา
หรือข้อความ เนื้อหา ในการนาเสนอเจตนาทางความหมายว่าสื่อไปในทิศทางใดบ้าง และเจตนาที่สื่อจะเป็นการสื่อเพื่อชี้นาให้
เกิดการคล้อยตาม และกล่าวประชดประชันแก่บุคคล หรือเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อภิปรายผล
จากการศึกษาวัจนกรรมการนาเสนอข่าวการเมืองของหนัง สือพิมพ์มติชน ปรากฏการใช้วัจนกรรมในการนาเสนอ
ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่วัจนกรรมบรรยายเหตุการณ์ วัจนกรรมกาหนดให้ทา วัจนกรรมผูกมัด วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก
และวั จนกรรมประกาศ ซึ่ งวั จนกรรมที่ป รากฏมากที่ สุด คือ วัจ นกรรมแสดงอารมณ์ ความรู้สึ ก ทั้งนี้ใ นข้ อความที่ ปรากฏ
วัจนกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึกจะกล่าวถึงเหตุการณ์เรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยการสื่อสารผ่านข้อความ
เพื่อให้ผู้อ่านทราบความรู้สึกของผู้เขียนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการกล่าวประชดประชันเพื่อให้เกิดผลตามเจตนาที่แฝงอยู่
ในวัจนกรรม สะท้อนให้เห็นว่าการนาเสนอข่าวของผู้เขียนสิ่งที่แฝงอยู่คือความรู้สึกของผู้เขียน หากการกล่าวเหตุการณ์ของ
ข่าวแบบตรง ๆ อาจทาให้ผู้อ่านไม่มีอารมณ์คล้อยตามหรือเห็นด้วยกับเนื้อหาของข่าว ซึ่งการนาเสนอข่าวรูปแบบวัจนกรรม
ต่างๆ จะมีผลต่อผู้รับข่าวสารหรือผู้อ่าน ถ้าหากผู้รับสารมีความเข้าใจในสารที่อ่าน หรือตีเจตนาของผู้ส่งสารได้ ถูกต้อง ก็จะให้
การรับข้อมูลข่าวสารไม่มีการบิดเบือน และเกิดความเข้าใจในเจตนาของข้อมูลที่สื่อออกมา ทั้งนี้การนาเสนอข่าวการเมืองเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนหากการให้ข้อมูลมีความบิดเบือนจากความเป็นจริงแล้ว ก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย
จากการที่มีการนาเสนอความหมายทางวัจกรรมอ้อมมากว่าวัจนกรรมตรงนั้น ในการนาเสนอข่าวทางการเมืองจะทา
ให้เนื้อหาข่าว หรือการกล่าวอ้างถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปรากฏในเนื้อข่าวลดความรุนแรงของการนาเสนอข่าว เพราะการ
นาเสนอข่ าวด้ วยวั จ นกรรมอ้ อ มจะช่ว ยให้ก ารสื่อ สารลดความแข็ งกระด้า งลง และบางเหตุ การณ์ก็ ไ ม่ สามารถน าเสนอ
ความหมายได้แบบตรงไปตรงมาได้ ดังนั้นการนาเสนอเนื้อหาข่าวด้วยการใช้วัจนกรรมอ้อมเป็นการสื่อสารที่ช่วยให้เหตุการณ์
ที่ดูรุนแรงมีเนื้อหาที่ดูอ่อนลง ไม่ทาให้เกิดกระแสต่อต้านเมื่อผู้อ่านไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตรงกันข้ามถ้าหากการใช้
วัจนกรรมตรงกับเรื่องราวต่าง ๆ ในทางการเมือง ด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่รุนแรงก็อาจจะส่งผลให้ผู้อ่านที่รับ
ข่าวสารเกิดอารมณ์ร่วมไปใช้เชิงรุนแรงหรือเกิดการต่อต้านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวัจนกรรมการนาเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ สรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้
วัจนกรรมการนาเสนอข่าวการเมือง พบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทของวัจนกรรมที่ใช้ในการนาเสนอ ตามแนว
การวิเคราะห์ วัจกรรมของจอห์น อาร์ เชอร์ล หนังสือพิมพ์มติชน ได้นาเสนอวัจกรรมครบทั้ง 5 ชนิด ซึ่งได้แก่ วัจนกรรมการ
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บรรยายเหตุการณ์ (representatives) วัจนกรรมกาหนดให้ทา (directives) วัจนกรรมผูกมัด (commossoves) วัจนกรรม
แสดงอารมณ์ความรู้สึก (expessives) วัจนกรรมประกาศ (declaratives) ทั้งนี้พบว่า การนาเสนอที่ปรากฏมาที่สุดจะเป็น
การนาเสนอวัจนกรรมการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งจะใช้ในเชิงประชดประชัดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในทางการเมือง รองลงมาก็จะเป็นวัจนกรรมบรรยายเหตุการณ์ วัจนกรรมผูกมัด วัจนกรรมกาหนดให้ทา และวัจนกรรม
ประกาศ
ความสัมพันธ์ทางความหมายในเชิงวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อม จากการศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมาย
ในเชิงวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อม ของการเสนอข่าวทางการเมือง พบว่า ความหมายที่ปรากฏในการนาเสนอจะเป็น
เชิงวัจนกรรมอ้อมมากกว่าวัจนกรรมตรง ซึ่งจะใช้คา หรือข้อความ เนื้อหา ในการนาเสนอเจตนาทางความหมายว่าสื่อไปใน
ทิศทางใดบ้าง และเจตนาที่สื่อจะเป็นการสื่อเพื่อชี้นาให้เกิดการคล้อยตาม และกล่าวประชดประชันแก่บุคคล หรือเรื่องราว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์การทาวิจัย นาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มี
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การใช้คาเรียกขานในภาษาหล่ม อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการใช้คาเรียกขานในภาษาหล่ม อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ
การใช้คาเรียกขานในภาษาหล่ม อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อศึกษาการใช้คาเรียกขานตามปจจจัยทางสังคมใน
สถานการณ์เมื่อพูดกับคู่สนทนาที่รู้จักและคู่สนทนาที่ไม่รู้จัก ผลการวิจัยพบว่า คาเรียกขาน ในภาษาหล่มมีจานวน 6 รูปแบบ
ได้แก่ คาแสดงความรู้สึก คาสรรพนาม คาเรียกญาติ คานาหน้า ชื่อ คาเรียกเพื่อน ส่วนการใช้คาเรียกขานตามปจจจัยทางสังคม
ในสถานการณ์เมื่อพูดกับคนที่รู้จักและไม่รู้จักกัน พบว่าเมื่อสนทนากับคนรู้จักและไม่รู้จักผู้ใช้ภาษาหล่มจะนิยมใช้คาเรียกญาติ
มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ภาษาเมื่อสนทนากับคนรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็นับถือกันเป็นญาติพี่น้อง และจะไม่นิยมใช้คา
เรียกชื่อซึ่งแสดงถึงความสุภาพและห่างเหิน
คาสาคัญ : คาเรียกขาน ภาษาหล่ม
Abstract
The purposes of this research were to study the pattern and usage of address terms in lom
Dialects at Lomsak Phetchaboon Province and to study address terms under influence of social factors
called relationship between known and unknown interlocutors. The results showed that there were 6
types of address terms in Lom dialect; emotion words, pronouns, family member words, name title
words, name words, and friend name words. The result also revealed that if communication to unknown
interlocutors, Lom dialect users tended to use family member words. This meant that they tended to use
family member words not only to known people but also to unknown people and they did not use
name words expressing polite and distant between to interlocutors.
Keywords : address terms Lom Dialect
บทนา
มนุษย์ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน การใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจาวันการพูดสนทนาแต่ละครั้ง
ต้องคานึงถึงสถานการณ์ บริบท รวมไปถึงปจจจัยทางสังคม เช่น อายุ เพศ และความสัมพันธ์ของคู่สนทนา การใช้คาเรียกขาน
สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสะท้อนให้เห็ นถึงหน้าที่ทางสังคมที่แตกต่างกัน (กัลยา ติงศภัทิย์ และ
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2531 : 1) ได้ศึกษาการใช้คาเรียกขานในภาษาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และให้ความหมายของคา
เรียกขาน สรุปได้ว่า คาเรียกขาน คือ คาหรือวลีที่ผู้พูดใช้เรียกผู้ฟจงก่อนที่ตนจะพูดเรื่องต่างๆ ด้วย เป็นคาที่แสดงระดับทาง
สังคมของผู้ฟจงตามที่ผู้พูดมองเมื่อเปรียบเทียบกับตนเอง และมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่อาจปรากฏระหว่างคานาหน้าและคาลง
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ท้าย การศึกษา คาเรียกขานในภาษาไทยที่ผ่านมามีผู้สนใจศึกษาเป็นจานวนมาก เช่น เรื่อง “การใช้ คาเรียกขานคู่สนทนาที่ไม่
คุ้นเคย” ของ นันธิกานต์ จันทร์อภิบาล (2554) “การใช้คาเรียกขานของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร” ของ ปจทมวรรณ วงศ์ขจร
(2542) “การศึกษาคาเรียกขานในภาษาถิ่นเชียงใหม่ ตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม”ของ รังสรรค์ จันต๊ะ (2535) “คาเรียก
ขานในภาษาไทยตามปจจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด ” ของ วริษา สารวิทย์ (2558) และเรื่อง “คาเรียกขานใน
ภาษาเขมรเหนือ : การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม กรณีศึกษา ตาบลกระสัง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์” ของ
สุริยา สอดส่องกฤษ (2541) จากการศึกษาข้างต้นพิจารณาได้ว่า เป็นการศึกษาตามแนวคิดภาษาศาสตร์สังคม ซึ่งแนวคิด
ภาษาศาสตร์สังคมนี้มีความน่าสนใจที่สามารถอธิบายถึงกฎเกณฑ์การใช้ภาษาตามปจจจัยทางสังคม
ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดนี้ศึกษาการใช้คาเรียกขานในภาษาหล่ม อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบการใช้คาเรียกขานในภาษาหล่ม อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อศึกษาการใช้คาเรียกขานตามปจจจัย
ทางสังคม ในสถานการณ์เมื่อพูดกับคู่สนทนาที่รู้จักและคู่สนทนาไม่รู้จัก โดยมีสมมุติฐานว่า เพศ ช่วงอายุ และความสัมพันธ์
ทางสังคมของผู้พูดและผู้ฟจงทีร่ ู้จักกันและไม่รู้จักกันจะมีผลต่อการเลือกใช้คาเรียกขาน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคาเรียกขาน
1.2 กาหนดผู้ให้ข้อมูลการใช้คาเรียกขานโดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้พูดภาษาหล่มที่เกิดและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสักงอย
ตาบลวัดป่า อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และมีอายุระหว่าง 30-60 ปี
1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คาเรียกขานของคู่สนทนาโดยกาหนดสถานการณ์ตามปจจจัย
ทางสังคม ด้านเพศ อายุ และความสัมพันธ์ ดังนี้
1.3.1 ปจจจัยด้านเพศ ได้แก่ เมื่อสนทนากับผู้ที่เป็นเพศชาย เพศหญิง
1.3.2 ปจจจัยด้านอายุ ได้แก่ เมื่อสนทนากับผู้ที่มีอายุมากกว่า เท่ากัน และน้อยกว่า
1.33 ปจจจัยด้านความสัมพันธ์ ได้แก่ เมื่อสนทนากับคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จัก
แบบสัมภาษณ์มีเนื้อหา 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ชื่อ อายุ เพศ ศาสนา
อาชีพ และที่อ ยู่ ตอนที่ 2 เป็น การสัม ภาษณ์ เกี่ยวกับการใช้ คาเรียกขานในสถานการณ์ ตามปจจจัย ทางสังคมทั้ งหมด 12
สถานการณ์ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สถานการณ์การใช้คาเรียกขานตามปจจจัยทางสังคม
ความสัมพันธ์

เพศ

อายุ

คนรู้จัก
คนรู้จัก

ชาย
ชาย

มากกว่า
เท่ากัน

คนรู้จัก

ชาย

น้อยกว่า

คนรู้จัก

หญิง

มากกว่า

คนรู้จัก

หญิง

เท่ากัน
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คนรู้จัก

หญิง

น้อยกว่า

คนไม่รจู้ ัก

ชาย

มากกว่า

คนไม่รจู้ ัก
คนไม่รจู้ ัก

ชาย
ชาย

เท่ากัน
น้อยกว่า

คนไม่รจู้ ัก

หญิง

มากกว่า

คนไม่รจู้ ัก

หญิง

เท่ากัน

คนไม่รจู้ ัก

หญิง

น้อยกว่า

2. ขั้นเก็บข้อมูล
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการใช้คาเรียกขานที่หมู่บ้านสักงอย ตาบลวัดป่า อาเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่อยู่พูดภาษาหล่มในชีวิตประจาวัน มีอายุระหว่าง 30-60 ปี จานวน 20 คน แบ่งเป็นเพศชาย 10 คน และ เพศ
หญิง 10 คน
2.2 เก็บข้อมูลคาเรียกขานที่ใช้ในชีวิตประจาวันกับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการลงพื้นที่ภาคสนาม สัมภาษณ์ และจดบันทึก
คาเรียกขาน สรุปในรูปแบบตาราง
3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 นาคาที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบของคาเรียกขาน นับจานวนคาที่ปรากฏ และคิดเป็นค่าร้อยละ
3.2 นาคาเรียกขานมาวิเคราะห์การใช้ตามปจจจัยทางสังคม 3 ด้านความสัมพันธ์เพศ และอายุ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ ปจจจัย
ด้านความสัมพัน ธ์ ได้แก่ เมื่อสนทนากับคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จัก ปจจจัยด้านเพศ ได้แก่ เมื่อสนทนากับผู้ที่เป็นเพศชาย
เพศหญิง และปจจจัยด้านอายุ ได้แก่ เมื่อสนทนากับผู้ที่มีอายุมากกว่า เท่ากัน และน้อยกว่า
4. ขั้นสรุปและนาเสนอผลการวิจัย
4.1 สรุปผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตาราง และค่าร้อยละ
4.2 เขียนนาเสนอเป็นรูปเล่มรายงานการวิจัยจานวน 5 บท
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์คาเรียกขานในภาษาหล่ม อาเภอหล่มสั ก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
รูปแบบคาเรียกขาน และวิเคราะห์การใช้ คาเรียกขานตามปจจจัยทางสังคม ดังมีผลการวิจัยต่อไปนี้
รูปแบบการใช้คาเรียกขานในภาษาหล่ม อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
คาเรียกขาน หมายถึง คาหรือวลีที่ผู้พูดใช้เรียกผู้ฟจงก่อนที่ตนจะพูดเรื่องต่างๆ ด้วย เป็นคาที่แสดงระดับทางสังคม
ของผู้ฟจงตามที่ผู้พูดมองเมื่อเปรียบเทียบกับตนเองและมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่อาจปรากฏระหว่างคานาหน้าและคาลงท้าย
(กัลยา ติงศภัทิย์ และ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2531 : 1)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคาเรียกขานในภาษาหล่ม อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น
6 รูปแบบ ดังนี้
1.1 คาแสดงความรู้สึก หมายถึง ข้อมูลที่ผู้พูดใช้เป็นคาเรียกขานหรือส่วนประกอบหนึ่งของคาเรียกขาน เพื่อแสดง
ความรู้สึกพิเศษต่อผู้ฟจง จากข้อมูลพบคาเรียกขานภาษาหล่ม ที่เป็นคาแสดงความรู้สึก จานวน 2 คา ได้แก่ น้อย หล้า
1.2 คาสรรพนาม หมายถึง คาที่ใช้แทนตัวเอง แทนผู้ที่พูดด้วย และใช้แทนผู้ที่กล่าวถึง เช่นคาว่า ฉัน เรา เธอ เขา
เป็นต้น จากข้อมูลพบคาเรี ยกขานภาษาหล่มที่เป็นคาบุรุษสรรพนาม ซึ่งคาที่ผู้วิจัยพบนั้นเป็นคาบุรุษสรรพนาม บุรุษที่ 2
จานวน 6 คา ได้แก่ แก โต เธอ นาย มึง เอง
1.3 คาเรียกญาติ หมายถึง คาที่ใช้เรียกคนที่มีความสัมพันธ์กัน โดยทางเชื้อสายหรือการแต่งงานซึ่งแต่ละวัฒนธรรมก็
จะเรียกแตกต่างกันออกไป คาเรียกญาติสามารถ ใช้เรียกคนที่เป็นญาติจริงๆ หรือคนที่ไม่ใช่ญาติแต่ผู้พูดเรียกเปรียบเทียบให้
เหมือนกับเป็นญาติก็ได้ เช่นคาว่า ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้นจากข้อมูลพบคาเรียกขานภาษาหล่ม ที่เป็นคาเรียก
ญาติ จานวน 12 คา ได้แก่ เจ๊ ตา น้อง น้า ป้า พี่ แม่ตู้ ลุง อา อาว อ้าย เอือ้ ย
1.4 คานาหน้า หมายถึง คาที่ใช้เรียกนาหน้าบุคคล หรือคาที่ใช้เรียกตาแหน่งหน้าที่ในสังคม เช่นคาว่า นาย นาง
นางสาว ไอ้ อี เป็นต้น จากข้อมูลพบคาเรียกขาน ภาษาหล่ม จานวน 4 คา โดยแยกใช้ตามเพศ เพศชายใช้คาว่า บั๊กน้อย บั๊ก
หล้า และเพศหญิง ใช้คาว่า อีหล้า อีน้อย
1.5 ชื่อ หมายถึง คาที่ตั้งขึ้นสาหรับเรียก จากข้อมูลพบคาเรียกขานจานวน 3 คา ได้แก่ จ้อน นิด เลง
1.6 คาเรียกเพื่อน หมายถึง คาที่ใช้เรียกบุคคลที่มีสถานะสนิทสนมคุ้นเคยหรือรุ่นเดียวกันจากข้อมูลพบคาเรียกขาน
ภาษาหล่ม ที่เป็นคาเรียกชื่อ พบจานวน 3 คา ได้แก่ เสี่ยว เพื่อน หมู่
จากข้อมูลการใช้รูปแบบการใช้เรียกขานสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการใช้คาเรียกขานในภาษาหล่ม พบจานวนคา
เรียกขานทั้งหมด 30 คา โดยแบ่งได้เป็น 6 รูปแบบ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 รูปแบบคาเรียกขานในภาษาหล่ม อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รูปแบบคาเรียกขาน

รายการคาเรียกขาน

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

1. คาแสดงความรู้สึก

น้อย หล้า

2 คา

6.66

2. คาสรรพนาม
3. คาเรียกญาติ

แก โต เธอ มึง เอง
เจ๊ ตา น้ อ ง น้ า ป้ า พี่ แม่ ตู้ ลุ ง อา อาว อาย

5 คา
12 คา

16.67
40.00

เอือ้ ย
4. คานาหน้า

บักน้อย บักหล้า อีหล้า อีน้อย นาย

5 คา

16.67

5. ชื่อ

จ้อน นิด เลง

3 คา

10.00

6. คาเรียกเพื่อน

เสี่ยว เพือ่ น หมู่

3 คา

10.00

สรุปจานวนคาเรียกขานที่พบ

30 คา

100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบคาเรียกขานในภาษาหล่ม อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบทั้งหมด 6
รูปแบบ จานวน 30 คา ทั้งนี้รูปแบบคาเรียกขานที่ใช้คาเรียกญาติพบจานวนมากที่สุด 12 คา คิดเป็นร้อยละ40.00 รองลงมา
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คือ คาสรรพนาม จานวน 5 คา คิดเป็นร้อยละ 16.67 คานาหน้า จานวน 4 คา คิดเป็นร้อยละ 13.33 ชื่อ พบจานวน 3 คา คิด
เป็นร้อยละ 10.00 คาเรียกเพื่อน พบจานวน 3 คา คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ และพบคาแสดงความรู้สึกจานวนน้อย
ที่สุด พบจานวน 2 คา คิดเป็นร้อยละ 6.67
การใช้คาเรียกขานตามปัจจัยทางสังคมในสถานการณ์เมื่อพูดกับคู่สนทนาที่รู้จักและคู่สนทนาที่ไม่รู้จัก
คาเรียกขานที่ผู้วิจัยพบมีทั้งหมด 6 รูปแบบ จานวน 30 คา ซึ่งปรากฏใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ศึกษา และมีความ
แตกต่างกันทั้งรูปแบบและจานวนของคา ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึงแสดงผลของการใช้คาเรียกขานตามกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา โดยแบ่งการใช้คาเรียกขานตามปจจจัยทางสังคม ด้านเพศ อายุ และความสัมพันธ์ ของคู่สนทนาที่รู้จัก
และคู่สนทนาที่ไม่รู้จัก จานวนทั้งหมด 12 สถานการณ์ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3 การใช้คาเรียกขานภาษาหล่มตามปจจจัยทางสังคมด้านเพศ อายุ และความสัมพันธ์กับคนทีร่ ู้จัก

รูปแบบคาเรียกขานที่ใช้ตาม
ความสัมพันธ์กับคนที่รู้จัก

เพศหญิง

เพศชาย
อายุ

อายุ

มากกว่า

เท่ากัน

1. คาแสดงความรู้สึก

-

-

2. คาสรรพนาม
3. คาเรียกญาติ

1
20

4. คานาหน้า

อายุ
น้อย

อายุ

อายุ

อายุ
น้อย

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

มากกว่า

เท่ากัน

2

-

-

2

4

3.13

10
-

3
8

1
18

9
2

2
10

26
58

20.31
45.31

-

-

5

-

-

4

9

7.03

5. ชื่อ

1

7

4

1

6

4

23

17.97

6. คาเรียกเพื่อน

-

4

-

-

4

-

8

6.25

กว่า
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รวม

22

21

22

20

21

22

128

100

จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนค าเรี ย กขานภาษาหล่ ม ที่ ป รากฏใช้ ต ามปจ จ จั ย ทางสั งคมเมื่ อ สนทนากั บ คนที่ มี
ความสัมพันธ์ที่รู้จัก จะใช้คาเรียกญาติ มากที่สุด จานวน 58 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.31 รองลงมา คือ คาสรรพนาม จานวน
26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.31 ชื่อ จานวน 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.97 คานาหน้า จานวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.03 คา
เรียกเพื่อนจานวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามลาดับ และแสดงความรู้สึก ปรากฏความถี่ในการใช้เป็นคาเรียกขานภาษา
หล่มน้อยที่สุด จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.13
นอกจากนี้การใช้คาเรียกขานเมื่อสนทนากับคนที่รู้จักกัน จะมีลักษณะการใช้ดังนี้
1. คาแสดงความรู้สึก จะใช้นิยมใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็นเพศชายและเพศหญิงอายุน้อยกว่า
2. คาสรรพนามนิยมใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็นเพศชายและเพศหญิงที่อายุเท่ากัน
3. คาเรียกญาตินิยมใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็นเพศชายและหญิงที่อายุมากกว่า
4. คานาหน้า จะใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็นเพศชายหรือหญิงทีอ่ ายุน้อย
5. ชื่อ นิยมใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็นเพศชายและหญิงอายุเท่ากัน
6. คาเรียกเพื่อนใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็นเพศชายและเพศหญิงอายุเท่ากัน

ตารางที่ 4 การใช้คาเรียกขานภาษาหล่มตามปจจจัยทางสังคมด้านเพศ อายุ และความสัมพันธ์กับคนทีไ่ ม่รู้จัก
เพศชาย

เพศหญิง

รูปแบบคาเรียกขานที่

อายุ

รวม

คิดเป็น

อายุ

อายุ

อายุ

อายุ

อายุ

มากกว่า

เท่ากัน

มากกว่า

เท่ากัน

มากกว่า

1. คาแสดงความรู้สึก

-

-

5

-

-

4

9

7.5

2. คาสรรพนาม

-

17

4

-

16

3

40

33.33

ใช้ตามความสัมพันธ์
กับคนทีไ่ ม่รู้จัก
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น้อย

ร้อยละ

กว่า
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3. คาเรียกญาติ

20

2

7

20

1

9

59

49.17

4. คานาหน้า

-

-

5

-

-

5

10

8.33

5. ชื่อ
6. คาเรียกเพื่อน

-

1

-

-

1

-

0
2

0
1.67

20

20

21

20

18

21

120

100

รวม

จากตารางที่ 4 แสดงจ านวนค าเรี ย กขานภาษาหล่ ม ที่ ป รากฏใช้ ต ามปจ จ จั ย ทางสั งคมเมื่ อ สนทนากั บ คนที่ มี
ความสัมพันธ์ทไี่ ม่รู้จัก จะใช้คาเรียกญาติ มากที่สุด จานวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อย 49.17 รองลงมา คือ คาสรรพนาม จานวน 40
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 คานาหน้า จานวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 คาแสดงความรู้สึก จานวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
7.5 คาเรียกเพื่อนจานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.67 ตามลาดับ และชื่อ ไม่ปรากฏความถี่ในการใช้
นอกจากนี้การใช้คาเรียกขานเมื่อสนทนากับคนที่ไม่รู้จักกัน จะมีลักษณะการใช้ดังนี้
1. คาแสดงความรู้สึก จะใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็นเพศชาและหญิงอายุน้อยกว่า
2. คาสรรพนาม จะใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็นเพศชายและหญิงที่อายุเท่ากันมากที่สุด และอายุน้อยกว่ารองลงมา
3. คาเรียกญาติ จะนิยมใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็นเพศชายและหญิ งที่อายุมากกว่า และจะไม่นิยมใช้เรียกคนที่อายุ
เท่ากัน
4. คานาหน้า จะใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็นเพศชายและเพศหญิงที่อายุน้อยกว่าเท่านั้น
5. ชื่อไม่ปรากฏในเรียกคนที่ไม่รู้จักกัน
6. คาเรียกเพื่อนใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็นเพศชายหรือหญิงที่อายุเท่ากัน
ตารางที่ 5 ความถีข่ องการใช้คาเรียกขานแต่ละรูปแบบ
ลาดับที่

รูปแบบ

จานวน

ร้อยละ

1

คาแสดงความรู้สึก

13

5.24

2
3

คาสรรพนาม
คาเรียกญาติ

66
117

26.61
47.18

4

คานาหน้า

19

7.7

5

ชื่อ

23

9.27

6

คาเรียกเพื่อน

10

4

248

100

รวม

จากตารางที่ 5 ความถี่ของการใช้คาเรียกขานแต่ละรูปแบบ พบว่า คาเรียกญาติ ปรากฏความถี่ในการใช้เป็นคาเรียก
ขานภาษาหล่มมากที่สุด ปรากฏจานวน 117 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.18 รองลงมา คือ คาสรรพนาม จานวน 66 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 26.61 ชื่อ จานวน 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.27 คานาหน้า จานวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.7 คาแสดงความรู้สึก 13
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ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.24 ตามลาดับ และคาเรียกเพื่อนปรากฏความถี่ในการใช้เป็นคาเรียกขานภาษาหล่มน้อยที่สุด จานวน 10
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4
นอกจากนี้ยังพบว่า
1.คาเรียกญาติ เป็นคาเรียกขานภาษาหล่มที่ใช้เรียกคู่สนทนามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คาเรียกญาติดังกล่าวใช้เรียก
ญาติแท้และยังใช้เรียกคนที่ไม่รู้จักอีกด้วย
2. คาสรรพนาม เป็นคาเรียกขานภาษาหล่มที่ใช้เรียกคู่สนทนามากเป็นอันดับสอง พบว่าใช้เรียกคนที่ไม่รู้จักมากที่สุด
ลองลงมาคือ คนที่รู้จัก
3. ชื่อ เป็นคาเรียกขานภาษาหล่มที่ใช้เรียกคู่สนทนามากเป็นอันดับสาม พบว่าใช้เรียกคนที่รู้จักมากที่สุด และไม่พบ
คาเรียกขานที่ใช้เรียกคนที่ไม่รู้จัก
4. คานาหน้า เป็นคาเรียกขานภาษาหล่มที่ใช้เรียกคู่สนทนามากเป็นอันดับสี่ พบว่าใช้มากที่สุดในเพศชายอายุน้อย
กว่า และเพศหญิงอายุน้อยกว่า ทั้งคนที่ไม่รู้จักและคนที่รู้จัก
5. คาแสดงความรู้สึก เป็นคาเรียกขานภาษาหล่มที่ใช้เรียกคู่สนทนามากเป็นอันดับที่ห้าพบว่าใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็น
คนที่ไม่รู้จักมากที่สุด
6. คาเรียกเพื่อน เป็นคาเรียกขานภาษาหล่มที่ใช้เรียกคู่สนทนามากเป็นอันดับสุดท้าย พบว่าใช้เรียกคู่สนทนาที่เป็น
คนที่รู้จักมากที่สุด และลองลงมาใช้เรียกคนที่ไม่รู้จัก
สรุปภาพรวมของรูปแบบคาเรียกขานภาษาหล่ม หมู่บ้านสักงอย อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
1. รูปแบบการใช้คาเรียกขานภาษาหล่ม ในหมู่บ้านสักงอย อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้พูดใช้คาเรียกคู่
สนทนาซึ่งใช้เรียกเหมือนญาติพี่น้อง โดยสังเกต ข้อมูลที่ปรากฏ คือคาเรียกญาติ และคาสรรพนามมากเป็นอันดับหนึ่งและ
สอง
2. การใช้ ชื่อ และ คานาหน้า แสดงให้เห็นว่า ชื่อ จะใช้เรียกคนที่รู้จักและไม่พบคาเรียกขานที่ใช้เรียกคนที่ไม่รู้จัก
และคานาหน้า จะใช้เรียกทั้งคนที่ไม่รู้จักและคนที่รู้จักจานวนเท่าๆ กัน
3. การใช้ คาแสดงความรู้สึก และ คาเรียกเพื่อน พบว่ามีการใช้สองรูปแบบนี้ เป็นจานวนน้อยและไม่นิยม และคา
แสดงความรู้สึกจะใช้เรียกคนที่ไม่รู้จักมากกว่าคนที่รู้จัก ส่วนคาเรียกเพื่อน จะใช้เรียกคนที่รู้จักมากกว่าคนที่ไม่รู้จัก
อภิปรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้ทาให้ทราบลักษณะและรูปแบบคาเรียกขานในภาษาหล่มแล้ว ยังทาให้มองเห็นภาพลักษณะ
การใช้ภาษาหล่มของคนหล่มสักในปจจจุบัน ดังนี้
1. คนในอาเภอหล่มสักมีการสนทนาและมีความผูกพันกับคนที่สนทนาด้วยในแบบญาติ สังเกตได้จากการใช้คาเรียก
ญาติและใช้คาเรียกญาติเป็นส่วนประกอบของคาเรียกขาน คาเรียกญาติดังกล่าวใช้เรียกทั้งญาติทั้งที่เป็นคู่สนทนาที่รู้จักและ
คู่สนทนาทีไ่ ม่รู้จัก ซึ่งเป็นบุคคลอื่นในสังคมแต่เปรียบเสมือนกับเป็นญาติ
2. คนในอ าเภอหล่ มสั กให้ ความสาคัญ กับ การใช้ภ าษาในการสนทนาและความสนิท สนม สอดคล้อ งกั บ กั ลยา
ติงศภัทยิ ์ และอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2531 : 35-37) ได้ศึกษาการใช้คาเรียกขานในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์พบว่าคาเรียก
ขานที่ปรากฏใช้มากที่สุดในสามรูปแบบคือ คานาหน้า คานาหน้า+ชื่อ และชื่อซึ่งการใช้คาเรียกขานทั้ง 3 รูปแบบถูกกาหนด
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โดยความสั ม พั น ธ์ 2 ลั ก ษณะ คื อ ความเคารพ และความสนิ ท สนม เมื่ อมองตามความสั ม พั น ธ์ผู้ พู ด ที่ มี ความสนิ ท สนม
กับผู้ฟจงมากจะใช้ ชื่อ เช่น เมื่อพูดกับคู่สนทนาที่อายุเท่ากัน แต่ถ้าไม่สนิทกันจะใช้ คานาหน้า เช่น เมื่อพูดกับคู่สนทนาที่ไม่รู้จัก
และเมื่อมองตามความสัมพันธ์ ของคู่สนทนาที่รู้จัก ชื่อ เป็นคาเรียกขานที่แสดงว่าผู้พูดมีอานาจเหนือผู้ฟจง เช่น ผู้ที่มีอายุ
มากกว่าสนทนากับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้คาเรียกขานในปจ จจุบันในงานวิจัยนี้ พบว่า มีการใช้คาเรียกขาน สอดคล้องกับ กัลยา
ติงศภัทิย์ และอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ศึกษาไว้ คือเมื่อพิจารณาตามความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมคืออายุเท่ากัน ชื่อ จะเป็นคา
เรียกขานที่ใช้สนทนาระหว่างเพื่อนและคนที่รู้จัก แสดงให้เห็นว่า ชื่อ เป็นเครื่องแสดงความสนิทสนม แต่มีส่วนที่ต่างกัน คือ
เมื่อสนทนากับคนที่สนิทสนมน้อยกว่า ได้แก่ คนไม่ รู้จัก จะใช้คาเรียกญาติ ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในแบบเครือญาติ
และเมื่อมองตามความสัมพันธ์แบบไม่เท่าเทียมกัน ชื่อ ยังเป็นคาเรียกขานที่ผู้ที่มีอายุมากกว่าใช้เรียกผู้ที่มีอายุน้อยกว่าซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ชื่อ เป็นคาที่แสดงผู้มีอานาจเหนือผู้ฟจงสาหรับผู้ที่ มีอานาจน้อยกว่าผู้ฟจงจะเรียกผู้มีอานาจเหนือกว่าโดยใช้คาเรียก
ญาติ จากลักษณะการใช้คาเรียกขานของคนในอาเภอหล่มสักดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปจจจุบัน ชื่อ ยังคงแสดงให้เห็นถึงความ
เคารพและสนิทสนม แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อเรียกคนที่ไม่สนิทหรือไม่รู้จัก
3. การใช้คาเรียกขานตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟจงเมื่อพูดกับ คนอายุเท่ากันจะใช้ ชื่อ เรียกกันมากที่สุด ชื่อ
ที่ใช้เรียกพบว่า เป็นชื่อเล่นของคู่สนทนาทั้งหมด และเมื่อผู้พูดสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่าเทียมกันแต่ไม่รู้จักจะใช้สรรพนาม
เรียกกันมากที่สุด เช่น แก เธอ เอง เจ้า โต มึง เรียกขานผู้ที่มีอายุเท่ากัน
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการใช้คาเรียกขานในภาษาหล่ม อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบรูปแบบการใช้คาเรียกขานใน
ภาษาหล่ม อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 รูปแบบ ดังนี้
1) คาแสดงความรู้สึก จานวน 2 คา ได้แก่ “น้อย” “หล้า”
2) คาสรรพนาม จานวน 5 คา ได้แก่ “แก” “โต” “เธอ” “มึง” “เอง”
3) คาเรียกญาติ จานวน 12 คา ได้แก่ “เจ๊” “ตา” “น้อง” “น้า” “ป้า” “พี”่
“แม่ต”ู้ “ลุง” “อา” “อาว” “อ้าย” “เอือ้ ย”
4) คานาหน้า จานวน 5 คา ได้แก่ “บักน้อย” “บักหล้า” “อีหล้า” “อีน้อย” “นาย”
5) ชื่อ จานวน 3 คา ได้แก่ “จ้อน” “นิด” “เลง”
6) คาเรียกเพื่อน จานวน 3 คา ได้แก่ “เสี่ยว” “เพือ่ น” “หมู่”
ส่วนการใช้คาเรียกขานตามปจจจัยทางสังคมในสถานการณ์เมื่อพูดกับคู่สนทนาที่ไม่รู้จักและคู่สนทนาที่รู้จัก สรุปได้ว่า
ในสถานการณ์ที่เป็ นคู่สนทนาไม่รู้จักเพศชาย อายุมากกว่า จานวน 20 คา เป็นคาเรียกญาติทั้งหมด เพศชาย อายุเท่ากัน
จานวน 20 คา แบ่งเป็น คาสรรพนามจานวน 17 คา คาเรียกญาติ จานวน 2 คา คาเรียกเพื่อน จานวน 1 คา เพศชาย อายุ
น้อยกว่า จานวน 21 คา แบ่งเป็น คาแสดงความรู้สึก จานวน 5 คา คาสรรพนาม จานวน 4 คา คาเรียกญาติ จานวน 7 คา
คานาหน้า จานวน 5 คา เพศหญิง อายุมากกว่า จานวน 20 คา เป็นคาเรียกญาติทั้งหมด เพศหญิง อายุเท่ากัน จานวน 18 คา
แบ่งเป็น คาสรรพนาม จานวน 16 คา คาเรียกญาติ จานวน 1 คา คาเรียกเพื่อน จานวน 1 คา เพศหญิง อายุน้อยกว่า จานวน
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21 คา แบ่งเป็น คาแสดงความรู้สึก จานวน 4 คา คาสรรพนาม จานวน 3 คา คาเรียกญาติ จานวน 9 คา คานาหน้า จานวน 5
คา และในสถานการณ์ที่เป็นคู่สนทนารู้จัก เพศชาย อายุมากกว่า จานวน 22 คา แบ่งเป็น คาสรรพนาม จานวน 1 คา คาเรียก
ญาติ จานวน 20 คา ชื่อ จานวน 1 คา เพศชาย อายุเท่ากัน จานวน 21 คา แบ่งเป็น คาสรรพนาม จานวน 10 คา ชื่อ จานวน
7 คา คาเรียกเพื่อน จานวน 4 คา เพศชาย อายุน้อยกว่า จานวน 22 คา แบ่งเป็น คาแสดงความรู้สึก จานวน 2 คา คาสรรพ
นาม จานวน 3 คา คาเรียกญาติ จานวน 8 คา คานาหน้า จานวน 5 คาชื่อ จานวน 4 คา เพศหญิง อายุมากกว่า จานวน 20
คา แบ่งเป็น คาสรรนาม จานวน 1 คาคาเรียกญาติ จานวน 18 คา ชื่อ จานวน 1 คา เพศหญิง อายุเท่ากัน จานวน 21 คา
แบ่งเป็น คาสรรพนาม จานวน 9 คา คาเรียกญาติ จานวน 2 คา ชื่อ จานวน 6 คา คาเรียกเพื่อน จานวน 4 คา เพศหญิง อายุ
น้อยกว่า จานวน 22 คา แบ่งเป็น คาแสดงความรู้สึก จานวน 2 คา คาเรียกเพื่อน จานวน 2 คาคาเรียกญาติ จานวน 10 คา
คานาหน้า จานวน 4 คา ชื่อ จานวน 4 คา
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิ ทานคุณ ธรรมจากพระราชดารัสรัชกาลที่ 9 จานวน
9 เรื่อง ได้แก่ นิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสการให้ พูดจริงทาจริง ความเพียร การประมาณตน ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และความพอเพียง ผลการวิจัยปรากฏภาพสะท้อนทางสังคม 7 ด้าน คือ ด้านการเมือง
การปกครอง ด้านวัฒนธรรม ด้านครอบครัว ด้านความเชื่อ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านค่านิยม ซึ่งภาพสะท้อนทาง
สังคมที่พบมากที่สุด คือ ด้านครอบครัว รองลงมา คือ ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ ส่วนภาพสะท้อนทางสังคมที่พบ
น้อยที่สุด คือ ด้านความเชื่อ
คาสาคัญ : ภาพสะท้อนทางสังคม นิทานคุณธรรม รัชกาลที่ 9
Abstract
The research aimed to analyze social reflection in 9 tales of virtue from the king Rama 9’s
teachings, namely, “Giving”, “Speak Truth, Act Truly”, “Perseverance”, “Self-Evaluation”, “Responsibility”,
“Conserving Resources”, “Cooperation”, “Honesty”, and “Sufficiency.” The results of the research
demonstrated 7 aspects of the reflection: politics, culture, family, belief, economy, education, and value.
The most social reflection was the aspect of family; the later ones were education and economy,
respectively. The least was the aspect of belief.
keywords : social reflection tale of virtue king rama 9
บทนา
นิทานเป็นวรรณกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาและจินตนาการของมนุษย์ โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีความสนใจที่จะฟัง
นิทานเพื่อให้ได้รับความบันเทิงและสร้างความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ ผู้ที่แต่งขึ้นต้องการสอนคนในการดารงชีวิตประจาวัน
หรือให้คติในการดาเนินชีวิต แสดงความเป็นมาเป็นไปของชีวิตและสิ่งต่างๆ ที่สามารถตอบสนองมนุษย์ได้เป็นอย่างดี บางครั้ง
ยังใช้สั่งสอน อบรม หรือให้คติในการดาเนินชีวิต สอดแทรกคาสอนข้อคิดอันดีงาม ไว้ให้ผู้ฟังนาไปปรับใช้การดารงชีวิต
ความหมายของนิทานมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังเช่น เกษลดา มานะจุติและ อภิ ญญา มนูญศิลป์ (2529 : 1) ได้ให้
ความหมายของนิทานว่า หมายถึงเรื่องเล่าต่อกันมา โดยใช้วาจาหรือเล่าโดยแสดงภาพประกอบ หรือ การเล่าโดยวัสดุอุปกรณ์
ใช้ประเภทต่างๆ ประกอบก็ได้เช่น หนังสือภาพ หุ่นหรือการใช้คนแสดงบทบาทลีลาเป็นไปตามเนื้อเรื่องของนิทานนั้นๆ แต่เดิม
มานิทานถูกเล่าสู่กันและกันด้วยปากสืบกันมาเพื่อเป็นเครื่องบันเทิงใจในยามว่าง และเพื่อถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธา
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เลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดถือของคนแต่ละกลุ่ม วิไล มาศจรัส (2545 : 12) ได้กล่าวถึงความหมายของนิทานว่า นิทาน
หมายถึง เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานอีสป นิทานชาดก ในทางคติชนวิทยาถือว่านิทานเป็นเรื่องเล่าสืบสานต่อๆ กันมา ถือเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมอย่างงหนึ่งในหลายอย่างของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า ซึ่งนิทานนั้นจะมีทั้งนิทานเล่า
ปากเปล่าจดจากันมาแบบมุขปาฐะ และนิทานที่มีการเขียนการบันทึ กไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเกริก ยุ้นพันธ์ (2547 : 8)
ได้ให้ความหมายของนิทานว่า เรื่องราวที่เล่าสืบต่อๆกันมา จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยไม่ทราบว่า ใครเป็นผู้แต่ง เช่น
นิทานเรื่องสังข์ทอง ปลาบู่ทอง หรือโสนน้อยเรือนงาม มีการเล่าสู่กันฟังจากปู่ย่าตายายของเรา พ่อแม่ของเรารวมทั้งตัวเราเอง
ไปจนถึงลูกหลานเหลนโหลนของเราเป็นทอดๆกันไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า บางครั้งก็แพร่กระจายจากท้องถิ่นหนึ่งไปสู่ท้องถิ่นหนึ่ง
กล่าวสรุปได้ว่า นิทานเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาโดยใช้วาจาหรือเล่าโดยภาพประกอบ ถือเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อๆ กันมา เป็นสิ่งที่
มีความหมาย มีคุณค่า และสอดแทรกคติคาสอนต่างๆ และยังเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆ กันมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือมีการ
ผูกเรื่องขึ้น เช่น หนังสือภาพ การเล่าปากเปล่า หรือการใช้คนแสดง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังเป็นเครื่องบันเทิงใจยามว่างและถ่ายทอดความเชื่อ ความศรัทธาเสื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบางครั้งก็สอดแทรกคติ
หรือคุณธรรมสอนใจลงไปด้วย ดังนั้น นิทานจึงมีความสาคัญต่อเด็กๆหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป นอกจากนิทานจะให้ความ
บันเทิงแล้ว นิทานก็ยังให้ข้อคิดดีๆในการดารงชีวิตอีกด้วย นิทานเป็นสิ่งที่สาคัญต่อชีวิตเด็ก ช่วยให้เด็กมีความสุขให้แง่คิดและ
คติสอนใจ การจัดประสบการณ์ให้เด็กโดยใช้นิทานเป็นสิ่งจาเป็นเพราะการเล่านิทาน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
นิทานคุณธรรมจากพระราชดารัส คือ หนังสือภาพสาหรับเด็กที่ใช้แนวคิดของแต่ละเรื่องนั้นนามาจากพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในหลายวโรกาส โดยเน้นเรื่องคุณธรรมใกล้ตัวที่เด็กๆ หรือบุคคลทั่วไปสามารถ
น้อมนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้อย่างง่ายๆ ผ่านภาพความสนุกสนานของวิถีแบบไทยๆ แต่สอดแทรกแง่คิดที่ดี แฝงธรรมะ
เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ปลูกฝังจิตใจที่ดีงามให้คิดดีทาดีได้อย่างแนบเนียน ดังที่ ปรีดา ปัญญาจันทร์ (2559: ปกหลัง) ได้กล่าวว่า
“ในตอนแรกคุณปรีดาได้รับทาบทามให้แต่งนิทานครูก็รับปากอย่างกระตือรือร้น แต่ปรากฏว่า ต้องครุ่นคิดอย่างหนักเพราะคน
ที่จะฟังนิทานเหล่านี้คือ เด็ กเมื่อคิดไม่ตกก็ออกหาแรงบันดาลใจ และแทบไม่น่าเชื่อเมื่อเห็นพระราชดารัสถูกนามาติ ดบนรถ
ขายน้าหวานโดยพ่อค้าชาวบ้านเพียงเพื่อเขาต้องการเตือนสติเด็กๆ เท่านั้น เมื่อเห็นเช่นนั้น รีบกลับมาเขียนนิทานโดยยึดหลัก
ที่ว่านาเรื่องไกลตัวเข้ามาใกล้ตัวเด็ก จนไม่นานเรื่องราวต่างๆก็พรั่งพรูออกมาจนครบเก้าเล่ม ซึ่งไม่ได้ตั้งใจเรียงลาดับ 1-9
เพราะทุ ก เรื่ อ งทุ ก เล่ ม สามารถหยิ บ ขึ้ น มาอ่ า นก่ อ นหรื อ หลั ง ได้ ทุ ก เมื่ อ ทุ ก เวลา และทุ ก โอกาส พระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ฯ ที่ พ ระราชทานแก่ ค นไทยนั้ น เป็ น เรื่อ งที่ ทุ ก คนสามารถท าได้ ทุ ก เรื่อ งทุ ก ข้ อ ตามวาระ
ตามจั งหวะและชี วิ ต ของแต่ ล ะคน บุ ค คลที่ ได้ อ่ า นสามารถน าหลั ก ธรรม และวิ ธี ก ารคิ ด นั้ น ไปปฏิ บั ติ พ ร้ อ มปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้อย่างง่ายๆ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัว และเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในสังคมปัจจุบันอีกทั้งเด็กและคนส่วนใหญ่ได้
พึงปฏิบัติต่อไปในภายภาคหน้า
ดังนั้น การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชดารัส จึงเป็นจุดประสงค์สาคัญที่จะช่วยให้
เข้าใจถึงหลักธรรมและแนวปฏิบัติทางสังคมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานแนวคิดอัน
เป็นพื้นฐานทางสังคมที่จะช่วยปลูกฝังผู้ที่ได้อ่านนิทานน้อมนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยจะดาเนินการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานในคุณธรรมจากพระราชดารัสรัชกาลที่
9” ของปรีดา ปัญญาจันทร์ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับภาพสะท้อนทางสังคมในนิทาน รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาพสะท้อนทางสังคมและนิทานคุณธรรม ศึกษาและรวบรวม
นิทานคุณธรรมจากพระราชดารัส รัชกาลที่ 9 จานวน 9 เรื่อง ได้แก่ นิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสการให้ พูดจริงทาจริง
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ความเพียร การประมาณตน ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และความพอเพียง นามาวิเคราะห์
ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชดารัส รัชกาลที่ 9 โดยใช้กรอบแนวคิดของวนิดา บารุงไทย และเกศรินทร์
คั น ธมาลา (2554) ซึ่ งแบ่ งภาพสะท้ อ นทางสั งคมออกเป็ น 7 ด้ าน และขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยคื อ น าข้ อ มู ล ที่ วิเคราะห์ ส รุป และ
อภิปรายผลตามจุดประสงค์
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชดารัส รัชกาลที่ 9 จานวน 9 เรื่อง พบภาพสะท้อน
ทางสังคม 7 ด้ าน ได้แ ก่ ด้ านการเมื องการปกครอง ด้ านวัฒ นธรรม ด้ านครอบครัว ด้ านความเชื่ อ ด้า นเศรษฐกิ จ ด้า น
การศึกษา และด้านค่านิยม ดังต่อไปนี้
1.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านการเมืองการปกครอง
ประชาชนในทุกสังคมต้องมีกฎ ระเบียบข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยมีบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอานาจในการ
ปกครองหรือการบริหารบ้านเมืองในแต่ละพื้นที่นั้นๆ และการใช้อานาจที่ได้มาจากการไว้วางใจของผู้คนส่วนมาก เพื่อทาให้
เกิดความผาสุก ความเป็นระเบียบ รวมไปถึงการทาให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน เป็นการบริหารการวางระเบียบ
กฎเกณฑ์เพื่อกาหนดทิศทางการทางานของรัฐในการดูแลประชาชนให้ดาเนินชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างราบรื่นเป็นสุข
ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสเรื่องความสามัคคี ปรากฏภาพสะท้อนทางสังคมด้านการเมืองการ
ปกครอง คือ ทุกคนได้มีกิจกรรมร่วมกันคือการสร้างบ้านในแบบที่ทุ กคน ตกลงกันได้แล้วว่าจะสร้างแบบเช่นนี้ จากนั้นเด็กๆ
ทุกคนได้แบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบกันอย่างเคร่งครัด ไม่นานบ้านที่เด็กๆ สร้างนั้นเสร็จภายในเวลาที่ไม่นาน
พฤติกรรมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นระบบและมีการระเบียบในกลุ่มเด็กๆ ที่กาลังจะทาการสร้างบ้านจากลังกระดาษที่
ทุกคนคิดไว้แล้ว และมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ไม่มีการเอาเปรียบกัน เพราะเด็กๆ เข้าใจในการจัดระบบการทางานให้มี
ระเบียบมากขึ้น ภาพสะท้อนทางสังคมในด้านการเมืองการปกครองดังข้อความที่ปรากฏต่อไปนี้
“เด็กๆ ตกลงกันว่าจะสร้างบ้านหลังใหญ่ โดยนาแบบบ้านของแต่ละคนมารวมกัน เด็กๆแบ่งหน้าที่ทางานกันโดยที่มี
คุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในเวลาไม่นานบ้านของเด็กๆ ห้องมาดีก็สาเร็จเป็นบ้านที่สวยงามมีสีสันสดใส”
2.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจนั้นคือผลผลิตที่ได้จากการการผลิตที่ใช้จาหน่ายแจกจ่ายและบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชน นอกจากนี้
เศรษฐกิจยังรวมถึงด้านการใช้บริการและการท่องเที่ยวที่มีปัจจัยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการตามอุปสงค์และอุปทานระหว่างผู้ที่มี ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนหรือสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและกลุ่มบุคคลคน
ของสังคมที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มของสถาบันทางเศรษฐกิจต้องยึดถือไปในแนวเดียวกัน ในทางเศรษฐกิจนี้มีความสาคัญต่อชีวิต
มนุษย์มาก เพราะความต้องการในทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น ทรัพย์สิน อาชีพ ตลาด เป็นต้น
ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสเรื่องความเพียร ปรากฏภาพสะท้อนทางสังคมด้านเศรษฐกิจ กล่าวถึง
มาดี น าเมล็ ด พื ชที่ คุ ณ ตาให้ ม าปลูก ไว้ที่ ส วนหลั งบ้ านของตนเอง มาดีก าลั งท าผลผลิ ตขึ้ น มาเองด้ว ยการปลูก เมล็ด พื ชนี้
พฤติกรรมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มผลผลิตของพืชจากที่มาดีกาลังปลูกเพื่อไว้กินเองหรืออาจจะนาไปจาหน่ายได้ และ
เป็นการทาให้รู้ถึงการอดทนรอคอยผลผลิตจากพืชที่ตนเองได้ลงมือปลูกอีกด้วย ภาพสะท้อนทางสังคมในด้านเศรษฐกิจดัง
ข้อความที่ปรากฏต่อไปนี้
“ก่อนกลับบ้าน คุณตาได้ให้เมล็ดพืชไปหนึ่งเมล็ด เมื่อกลับถึงบ้าน มาดีรีบไปนากระถางมาใส่ดิน เพื่อเพาะเมล็ดพืช
ของคุณตา แล้วนากระถางไปวางบนชั้น หลังจากนั้นมาดีก็รดน้าทุกวัน”
3.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านครอบครัว
ครอบครับที่จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้จะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป จะต้องอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันมี
ความผูกพันกันสัมพันธ์กันทางสายโลหิต และสมาชิกในครอบครัวมีบทบาทตามที่สังคมให้ความหมายก็คือ ผู้นาครอบครัว บิดา
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ผู้ให้การอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว และมารดาผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในบ้านมิให้ขาดตกบกพร่อง บุตรจะต้อ ง
เป็นผู้ที่เชื่อฟังบิดา มารดา เพราะฉะนั้นครอบครัวจึงสาคัญที่สุดในการสร้างรากฐานของสมาชิกและสังคมต่อไป
ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสเรื่องพูดจริง ทาจริง ปรากฏภาพสะท้อนทางสังคมด้านครอบครัว
กล่าวถึงคุณปู่ของมาดีเคยพูดถึงพระราชดารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหัวข้อ “สัจวาจา” เหมือนที่คุณพ่อของมาดีที่เป็นคนดี
มีสัจวาจา พูดจริงทาจริง รักษาคาพูดของตัวเอง และเป็นบุคคลตัวอย่างให้ครอบครัวได้ เมื่อมาดีทาท่าไม่เข้าใจ คุณปู่พูด “คุณ
พ่อของมาดีเป็นคนพูดจริง ทาจริง และทาทุกอย่างตามที่รับปากไว้ ” คุณพ่อของมาดีจึงต้องรักษาคาพูดอย่างเคร่งครัดในสิ่งที่
พูดออกไป เพื่อเป็นตนแบบที่ดีต่อคนภายในครอบครัว และสังคมภายนอก คุณพ่อของมาดีจึงทาทุกอย่างตามที่เคยรับปากกับ
มาดี ภาพสะท้อนทางสังคมด้านครอบครัวดังข้อความที่ปรากฏต่อไปนี้
“วันนี้คุณพ่อรับปากกับมาดีว่าจะมารับที่โรงเรียนตอนเย็น ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากงานแค่ไหน คุณพ่อก็มารับ
ตามที่รับปากกับมาดีไว้ จากนั้นคุณพ่อก็พาไปกินไอศกรีมตามที่รับปากกับมาดีไว้ แล้วพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นข้างบ้านตามที่
รับปากไว้”
(นิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสพูดจริงทาจริง. 2559 : 4-6)
4.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านความเชื่อ
ความเชื่อหมายถึงบุคคลที่ให้ความมั่นใจ มีความเห็นคล้อยตาม และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สามารถนาไป
ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ทราบ เพื่อต้องการที่จะให้บุคคลนั้นเกิดความมั่นใจ เห็นคล้อยตาม เพื่อที่จะปฏิบัติตามได้ โดยไม่คานึง
ว่าความเชื่อนั้นจะมีเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ตาม
ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสเรื่องการให้ ปรากฏภาพสะท้อนทางสังคมด้านความเชื่อ กล่าวถึง เมื่อ
คุณตาคุณยายนาข้าวของออกจากถุงพระราชทานก็ได้นาถุงพระราชทานเปล่าขึ้นไปไว้บนหิ้งเพื่อที่จะไว้บูชา จะได้เป็นเครื่อง
เตือนใจว่า การกระทา ความดีครั้งนี้เป็นสิ่งที่ ดีงาม มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ความเชื่อนี้คือรูปแบบการไว้วางใจต่างๆ เช่น
โชคลาง โหราศาสตร์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตร์ใดๆเพราะ
เป็นไปตามที่จิตใจของบุคคลต้องการ มีข้อความ ที่ปรากฏดังนี้
“หลังจากนั้น คุณยายนาถุงพระราชทานเปล่าขึ้นไปไว้บนหิ้งบูชาเพื่อเตือนใจว่า การให้ คือ การกระทาความดี ที่นา
ความอิ่มเอมชื่นอกชื่นใจมายังผู้ให้และผู้รับ”
(นิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสการให้. 2559 : 20)
5.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านวัฒนธรรม
มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการดารงชีวิต และการสืบทอดเผ่าพันธุ์ เป็นเวลาอันยาวนาน วัฒนธรรม
คือความเจริญในทางวิชาความรู้ และเป็นมรดกของสังคม วัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลง ปรังปรุง หรือสร้างขึ้นไปตามเวลา
เพื่อที่จะให้เกิดความเจริญงอกงามยิ่งขึ้น และรวมไปถึงความรู้สึก ความประพฤติ และกิริยาอาการหรือการกระทาใดๆของ
มนุษย์
ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสเรื่องการประมาณตน ปรากฏภาพสะท้อนทางสังคมด้านวัฒนธรรม
กล่าวถึงมาดีไปตลาดกับคุณแม่ มาดีเห็นเด็กชายถือของช่วยคุณยายผู้สูงอายุคนหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวอย่างดีสาหรับคนที่เดินผ่านไป
ผ่านมาและเป็นที่ยอมรับสาหรับคนหมู่มากในสังคมอีกด้วย พฤติกรรมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึง วัฒนธรรมการปฏิบัติตนที่ดีของ
เด็กชายคนนี้ที่มีน้าใจต่อคุณยายผู้สูงอายุและเป็นที่ยอมรับอย่างมากอีกด้วย ภาพสะท้อนทางสังคมในด้านวัฒนธรรมดัง
ข้อความที่ปรากฏต่อไปนี้
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“เมื่อวันอาทิตย์ผมไปตลาดกับคุณแม่มีคนซื้อของมากมายเต็มไปหมด” มาดีเล่าเรื่องประกอบ มีคุณยายซื้อของเต็ม
ตะกร้า มีคุณป้าถือของพะรุงพะรัง ผมเห็นพี่ชายคนหนึ่งช่วยถือของให้คุณยายดูเก่งจัง”
(นิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสการประมาณตน. 2559 : 6-8)
6.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านค่านิยม
ค่ า นิ ย มกล่ า วอี ก อย่ า งหนึ่ งก็ คื อ ความคิ ด ทั ศ นะคติ ข องบุ ค คลสั งคมนั้ น ๆ และมี ค วามคิ ด ความเห็ น ต่ อ สิ่ งของ
เหตุการณ์ หรืออาจเป็นสิ่งอื่นก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ มีคุณค่า และความถูกต้องของสังคมนั้นๆ โดยทุกสิ่งทุกอย่างจะ
เป็นที่ยอมรับและต้องควรค่าแก่การปฏิบัติสิ่งนั้นๆของสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคม
ตัวอย่างจากนิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสเรื่องความซื่อสัตย์ ปรากฏภาพสะท้อนทางด้านค่านิยม กล่าวถึง
คุณพ่อได้เล่าเรื่องเพื่อนที่ทางานให้มาดีฟังว่าเพื่อนทุกคนในที่ทางานของคุณพ่อเป็นคนซื่อ สัตย์มาก มีทั้งความประพฤติที่ดีไม่
คดโกงกัน ซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทุกคนนาคาสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพราะความคิด
ของคนในสังคมยึดถือเป็นเครื่องตัดสินใจกาหนดการกระทาของตนเอง และที่สาคัญทุกคนในสังคมต่างยึดถือพระราชดารัสของ
ในหลวงที่ว่าด้วยเรื่อง “ความซื่อสัตย์” ภาพสะท้อนทางสังคมด้านค่านิยม ดังข้อความที่ปรากฏต่อไปนี้
“คุณพ่อเล่าให้มาดีฟังว่าเพื่อนในที่ทางานของคุณพ่อทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์ ต่างยึดถือ พระราชดารัสของในหลวงที่ว่า
ด้วยเรื่อง “ความซื่อสัตย์” จึงไม่มีปัญหาการคดโกง”
(นิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสความซื่อสัตย์. 2559 : 3)
7.ภาพสะท้อนทางสังคมด้านการศึกษา
การศึกษามีความสาคัญในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกช่วงอายุเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจนกลายเป็น
สิ่งสาคัญต่อการดารงชีพ และยังเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษามีห ลายรูปแบบ เช่น การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เจริญงอกงามของบุคคล และสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การอบรม เป็นต้น
ตัวอย่างจากนิทานคุณ ธรรมจากพระราชดารัสเรื่องความประหยัด ปรากฏภาพสะท้อนทางสังคมด้านการศึกษา
กล่าวถึง มาดีเตรียมดินสอสีเพื่อที่จะวาดรูป แต่ดินสอสีนั้นสั้นกุดเกือบหมดแล้ว มาดีจึงตัดสินใจหยิบสีสารองมาใหม่จาก
กระเป๋าเพื่อที่จะใช้สีนั้น แต่มาดีก็เหลือบไปเห็นภาพยาสีฟันของในหลวง มาดีจึงเก็บสีกล่องใหม่ แล้วกลับไปใช้สีกล่องเดิมที่มี
อยู่แทนสีกล่องใหม่ ดังข้อความที่ปรากฏดังนี้
“มาดีเตรียมดินสอสีเพื่อวาดรูป แต่ดินสอสีสั้นกุดเกือบหมด มาดีตัดสินใจหยิบ สีสารองกล่องใหม่จากในกระเป๋ามาใช้
แต่เหลือบไปเห็นภาพยาสีฟันของในหลวง มาดีจึงเก็บสีกล่องใหม่ แล้วกลับไปใช้สีกล่องเดิมที่มีอยู่แทน”
(นิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสความประหยัด. 2559 : 6-10)
อภิปรายผล
การวิจัยชุดนิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสรัชกาลที่ 9 สะท้อนให้เห็นภาพสะท้อนทางสังคมในด้านต่างๆทั้ง 7 ด้าน
ที่มีความแตกต่างกัน ออกไป ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็น ว่าภาพสะท้อนทางสังคมในนิท านคุณ ธรรมจากพระราชดารัส
รัชกาลที่ 9 ที่พบมากที่สุด จานวน 6 เรื่อง คือ ภาพสะท้อนทางสังคมด้านครอบครัว แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสาคัญมากที่สุด เพราะครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมขั้นพื้นฐานที่มีบทบาทสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็นสถาบันแรกที่ทาหน้าที่ทางสังคมในการถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ เสริม
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ทัศนคติ กาหนดบุคลิกภาพ วิถีประพฤติปฏิบัติตน นอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน เพิ่มจิตสานึกดี
ปลูกฝังศีลธรรมอันงดงาม รวมไปถึงการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ ครอบครัวจึงเปรียบเสมือนเครื่องขับเคลื่อนจิตใจ อารมณ์ ร่างกาย ความรู้ ความคิดชั้นแรก ทาหน้าที่สร้างบุคลิกภาพ
ของบุคคลให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ ทาให้การดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ในขณะเดียวกัน ยังเป็นสถาบันแรกที่
ต้องให้ความช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา บาบัด ฟื้นฟู ในยามที่บุคคลประสบปัญหาวิกฤตที่มากระทบต่อวิถีการดาเนินชีวิตของ
สมาชิกในครอบครัว อีกทั้งครอบครัวยังเป็นหน่วยเศรษฐกิจขนาดย่อยที่มีความสาคัญสูงต่อระบบเศรษฐกิจส่วนร่วม เช่น
กระบวนการผลิต การบริโภค และการอบรมที่จะต้องเริ่มจากครอบครัวก่อน รวมทั้งเป็นรากฐานการสร้างชุมชน และสังคมที่
เข้มแข็งอีกด้วย สอดคล้องกับวิเชียร เกษประทุม (2550) ที่กล่าวถึงคุณค่าของนิทานซึ่งนับเป็นสายใยแห่งความรักที่ช่วย
กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม ดังนั้นการแสดงภาพสะท้อนด้านครอบครัวที่พบได้มากจึง มีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยดังกล่าว
นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบภาพสะท้อนทางด้านการเมืองการปกครอง ปรากฏจานวน 2 เรื่อง จากนิทานเรื่องการให้
และเรื่องความสามัคคี ซึ่งการเมืองการปกครองในนิทานทั้ง 2 เรื่องนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทาที่ส่งผลกระทบถึงคนหลายๆ
คนที่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ เมื่อพ่อมีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ลูก ก็ต้องทาหน้าที่นั้นปกครองลูกในอยู่ในกรอบและกฎระเบียบนั้น
ด้านวัฒนธรรมปรากฏจานวน 2 เรื่อง จากนิทานเรื่องการให้และการประมาณตน ซึ่ง ด้านวัฒนธรรมในนิทานทั้ง 2 เรื่องนี้เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการกระทาที่มีน้าใจของคนที่อยู่สังคมเดียวกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม แสดงตัวอย่างที่ดีให้คนรอบข้างได้
เห็นถึงคุณงามความดีนั้น ด้านความเชื่อปรากฏจานวน 1 เรื่อง จากนิทานเรื่องการให้ ซึ่งความเชื่อในนิทานในเรื่องการให้นั้น
เกี่ยวกับการกระทาความดีที่จะไว้บูชาจะได้เป็นเครื่องเตือนใจ ด้านเศรษฐกิจปรากฏจานวน 4 เรื่อง จากนิทานเรื่องความเพียร
ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง ซึ่งด้านเศรษฐกิจในนิทานทั้ง 4 เรื่องนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าที่ตลาด
บางเรื่องได้ปลูกผักขึ้น มาไว้รับประทานเอง บางเรื่องได้ไปจ่ายตลาดซื้อของมาทากับข้าวเอง ทาให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจจึง
สาคัญมากอีกด้านหนึ่ง ด้านการศึกษาปรากฏจานวน 4 เรื่อง จากนิทานเรื่องการประมาณตน ความประหยัด ความสามัคคี
ความซื่อสัตย์ ซึ่งการศึกษาในนิทานทั้ง 4 เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนของครู ซึ่งครูจะให้ความรู้ใหม่ๆแก่นักเรียนอยู่เสมอ
ทั้งให้ลงมือปฏิบัติกันเอง และให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทาต่างๆ ที่นักเรียนทาแล้วยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งกับคานั้น ด้วยหน้าที่
ครูนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดสาหรับทุกคนหากไม่ได้เรียนหนังสือนั้นก็จะไม่มีงานทางานประกอบอาชีพกันทุกวัย ด้านการศึกษา
นั้นจึงสาคัญเป็นอย่างมาก

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยภาพสะท้อนทางสังคมที่ปรากฏในนิทานคุณธรรมจากพระราชดารัส รัชกาลที่ 9 จานวน 9 เรื่อง ได้แก่
เรื่องการให้ เรื่องพูดจริง ทาจริง เรื่องความเพียร เรื่องการประมาณตน เรื่องความรับผิดชอบ เรื่องความประหยัด เรื่องความ
สามัคคี เรื่องความซื่อสัตย์ และเรื่องความพอเพียง แสดงให้เห็นว่าในนิทานคุณธรรมจานวน 9 เรื่อง พบภาพสะท้อนทางสังคม
7 ด้าน ดังนี้ กล่าวคือ ด้านการเมืองการปกครองพบจานวน 2 เรื่อง ด้านวัฒนธรรมพบจานวน 2 เรื่อง ด้านครอบครัวพบ
จานวน 6 เรื่อง ด้านความเชื่อ พบจานวน 1 เรื่อง ด้านเศรษฐกิจพบจานวน 4 เรื่อง ด้านการศึกษาพบจานวน 4 เรื่อง ด้าน
ค่านิยมพบจานวน 3 เรื่อง
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านิทานคุณธรรมจากพระราชดารัสรัชกาลที่ 9 ที่พบภาพสะท้อนทางสังคมมากที่สุด คือ
ภาพสะท้อนทางสังคมด้านครอบครัว ปรากฏจานวน 6 เรื่อง จากนิทานเรื่องการให้ เรื่องพูดจริงทาจริง เรื่องความเพียร เรื่อง
การประมาณตน เรื่องความรับผิดชอบ และเรื่องความประหยัด ส่วนภาพสะท้อนทางสังคมที่พบรองลงมา คือ ภาพสะท้อน
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ทางด้านเศรษฐกิจ และภาพสะท้อนทางสังคมด้ านการศึกษา ปรากฏจานวน 4 เรื่องเท่ากัน ซึ่งภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจพบ
จากนิทานเรื่องความเพียร เรื่องความประหยัด เรื่องความซื่อสัตย์ และเรื่องความพอเพียง ส่วนภาพสะท้อนทางสังคมด้าน
การศึกษาพบจากนิทานเรื่องการประมาณตน เรื่องความประหยัด เรื่องความสามัคคี และเรื่องความซื่อสัตย์ ทั้งนี้ ภาพสะท้อน
ทางสังคมที่พบน้อยที่สุด คือ ภาพสะท้อนทางสังคมด้านความเชื่อ ปรากฏจานวน 1 เรื่อง คือ พบจากนิทานเรื่องการให้
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้สาเร็จไดดวยดีดวยความกรุณาจากคณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ได้ให้คาปรึกษาและชี้แนะความรู้อันทรงคุณค่า และขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยรหัส 57 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ส่งมอบกาลังใจแก่กันและกันจนงานนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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การวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย
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นันท์นภัส วิริยะเศรษฐ์สกุล* และ ภคพร วัฒนดารงค์
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปด้านแรงงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง และศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม โดยครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัยจังหวัดตาก จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้ข้อมูลจานวนแรงงาน(ผู้มีงานทา)ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – 2557 และข้อมูลโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ สิ้นปี 2558 โดยทาการแบ่งประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 17 ประเภท มาทาการหาสัดส่วน ร้อยละ และสร้างแบบจาลองทางเศรษฐมิติเพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลการศึกษาพบว่าจานวนผู้มีงานทาและการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไว้นั้นอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์มากที่สุด เป็นไปตามการคาดการณ์ที่ว่าจานวนโรงงานมากขึ้นย่อมมี
ความต้องการแรงงานมากขึน้ และปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่เป็นเพียงค่าแรง
หรือค่าจ้างเพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกดิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย
คาสาคัญ : แรงงาน อุตสาหกรรม การขาดแคลนแรงงาน
Abstract
This study aims to study the general condition of labor and industrial growth in the lower
northern region. The factors that determine the labor demand of industrial factories in 9 provinces are
Uttaradit province. Phitsanulok Province Sukhothai Province Khampangphet Pichit province Nakhon Sawan
Province Uthai Thani Phetchaboon Use data on the number of workers (employed) from 2003 to 2014
and industry data registered with the Department of Industrial Works at the end of 2015. The industry
classification is based on 17 economic activities. Percentage and Econometric Model to test the
relationship of labor demand of industrial plants. The results show that the number of employed persons
and the establishment of registered factories is highest in Nakhon Sawan province. It is predicted that
more factories will have more labor demand. And the determinants of labor demand in the factory are
not just labor or wages. It also includes the economic crisis in Thailand.
Keywords : labor industry labor shortage
บทนา
เนื่องด้วยนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ที่มีการให้กระจายการผลิตให้ทั่วทุกภาค
ของประเทศ ทาให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตและกระจายรายได้แก่
ท้องถิ่น ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ และช่วยลดปัญหาความแออัดในสังคมเมือง ทาให้โรงงานอุตสาหกรรมก่อตัวขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เพื่อรองรับกับแผนพัฒนาของประเทศซึ่งแผนต่อๆมาได้มีการเตรียมพร้อมในหลายๆด้านทั้งการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและการนาเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ตลอดจนมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ให้มีการสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุลอย่างสร้างสรรค์ การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบรับนโยบายดังกล่าว โดยมีการสร้างนิคม
อุตสาหกรรมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรและกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
กาแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุ ทัยธานี จังหวัดพิจิต และจังหวัดนครสวรรค์ โดย
ภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแม้ในบางปีจะเกิดปัญหาทางภาวะเศรษฐกิจทาให้มีการ
ปิดตัวลงบ้างในบางจังหวัดก็ตาม และเมื่อมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น สิ่งสาคัญที่ต้องมาควบคู่ กันก็คือ
แรงงาน ที่เป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้การผลิตสินค้าและบริการเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง หากมองถึงปริมาณแรงงานในประเทศไทย
แล้วพบว่า ยังมีผู้ที่ไม่มีงานทาอยู่เป็นจานวนมากทั้งที่อุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการแรงงานและปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย ว่าเพราะเหตุใดจึงยังมีผู้ไม่มีงานทาอยู่จานวนมาก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปด้านแรงงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาถึงสภาพทั่วไปด้านแรงงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างซึ่งจะ
แบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกเป็น 17 ประเภท โดยใช้ข้อมูลจานวนแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
– 2555 ข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2558 จากสานักงานสถิติ
แห่งชาติ กรมโรงงานอุสาหกรรม และปัจจัยความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลจานวนแรงงาน ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 – 2557 ข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2557 และข้อมูลค่าจ้าง จากสานักงานสถิติ
แห่งชาติ กรมโรงงานอุสาหกรรม
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantity Analysis)
การศึกษาปัจจัยที่กาหนดความต้องการแรงงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งวิธีที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantity Analysis) ข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2546 ถึง 2557 รวม 12 ปี เพื่อนาไปสู่วัตถุประสงค์ข องการวิจัย จึงทาการ
ออกแบบแบบจาลองเพื่อทาการทดสอบ โดยแบบจาลองที่กล่าวต่อไปจะประกอบด้วยตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยดังนี้ จานวน
แรงงาน (คน) (EMP) จานวนโรงงานงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (โรง)(FC) ค่าจ้างรายปี(WAGE) และวิกฤตการณ์
ทางเศราฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทาการศึกษา (DUMMY)
EMP = β0 + β1 FCth-t + β2 WAGEth-t+DUMMYt
กาหนดให้
EMP =
จานวนแรงงาน (หน่วย : คน )
FC
=
จานวนโรงงานงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (หน่วย : โรง)
WAGE =
ค่าจ้างรายปี (รายจังหวัด) (หน่วย : บาท)
DUMMY =
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยที่อยู่ในช่วงที่ทาการศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
- จานวนแรงงาน (คน) เป็นข้อมูลแรงงานของผู้ที่มีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมทั้งเพศหญิงและเพศชาย
แยกเป็นรายจังหวัด ใช้ข้อมูลรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2555 จากสานักงานสถิติแห่งชาติ
- จานวนโรงงานงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (โรง) เป็นข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียน
ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) ณ สิ้นปี 2558
โดยใช้ข้อมูลเป็นรายปีตั้งแต่ปี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสานักงานสถิติแห่งชาติ
- ค่าจ้างขั้นต่า (รายจังหวัด) (บาท)
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 17
ประเภท ของจังหวัดในเขตภาคเหนื อตอนล่าง และจ านวนแรงงาน(ผู้ที่ มีงานทา) โดยนาข้อมูลทุติย ภูมิที่ได้ร วบรวมมา
วิเคราะห์ด้วยวิธีสถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
สร้างแบบจาลองทางเศรษฐมิติ โดยกาหนดปัจจัยที่ต้องการทาการศึกษา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลในช่วงปี
พ.ศ. 2546 ถึง 2557 รวม 12 ปี เพื่อนาไปสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงทาการออกแบบแบบจาลองเพื่อทาการทดสอบ
ผลการวิจัย
จานวนโรงงานทั้งหมดที่จดทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ.2558 มีทั้งสิ้น 7,753 โรงงาน
ซึ่งแบ่งแยกประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล(สานักงานสถิติแห่งชาติ) แบ่งเป็น 17 ประเภท
อุตสาหกรรม จากการข้อมูลการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างพบว่า แต่ละจังหวัดมีจานวนโรงงานแต่ละประเภทดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งประเภทอุตสาหกรรม 17 ประเภท
ประเภท
จังหวัด
โรงงาน กำแพงเพชร ตำก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทยั ธำนี
A
3
D
662
569
1,414
551
1,047
869
394
316
247
E
24
14
19
15
7
8
7
6
5
F
1
G
68
59
285
155
234
133
188
101
55
I
11
29
30
41
56
34
58
7
8
O
3
7
4
3
3
2
1
ข้อมูลโรงงาน ณ สิ้นปีพ.ศ. 2558
โดยโรงงานประเภท D มีจานวน 6,069 โรง (ร้อยละ78.28) เป็นประเภทโรงงานที่มีการจัดตั้ งมากที่สุดเป็นโรงงาน
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งจะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นจากพืชมากที่สุด อาทิ การผลิตแป้งมันสาปะหลัง การผลิต
มันเส้น โรงสีข้าว เป็นต้นและเป็นการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการทาเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ภายในจากไม้ รองลงมาคือ ประเภท
G มีจานวน 1,278 โรง (ร้อยละ 16.48) เป็น ประเภทโรงงานเกี่ยวกับการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
รถจั ก รยานยนต์ ของใช้ ส่ ว นบุ ค คลและของใช้ ใ นครั ว เรื อ น ซึ่ ง จะเน้ น หนั ก ไปในธุ ร กิ จ ประเภทซ่ อ มแซมยานยนต์
รถจักรยานยนต์และซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรกรรม
จากการศึกษาจานวนแรงงาน(ผู้มีงานทา) ภาคเหนือตอนล่าง พบว่าจังหวัดนครสวรรค์มีจานวนผู้มีงานทามากที่สุด
6,386,464 คน (ร้อยละ 20.06) รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 5,027,389.60 คน (ร้อยละ 15.79) และจังหวัดพิษณุโลก
4,024,190.79 คน (ร้อยละ 12.64) ซึ่งเมื่อนาข้อมูลที่ได้ทั้งจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไว้กับกรมโรงงานและ
จานวนผู้มีงานทามาเทียบกันจะให้เห็นว่า จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีทั้งจานวนโรงงานและจานวนผู้มีงานทามากที่สุด
เป็นไปตามการคาดการณ์ว่าเมื่อมีโรงงานก่อตั้งขึ้นมาเท่าใดก็จะส่งผลให้มีความต้องการแรงงานที่มากขึ้ นตามไปด้วย เพราะ
ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตแล้วก็ตาม แต่ยังคงต้องใช้แรงงานคนที่เป็นผู้คอยควบคุมการผลิตอยู่ดี
รวมไปถึงการผลิตสินค้าและบริการบางอย่างต้องใช้ความสามารถและความชานาญในการผลิตเป็นอย่างมาก
จากแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาปัจจัย ที่กาหนดความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม ดังกล่าวข้างต้น
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
lnEMP = β0 + β1 FCth-t + β2 WAGEth-t+DUMMYt
lnEMP = 21.867 – 1.702 FCth-t +0.434WAGEth-t + 0.132DUMMY
(-0.407)
(0.603)
(0.466)
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R-squared (R2) = 0.072
Adjusted R-squared = -0.277
Durbin-Watson stat = 2.316
Prob (F-statistic) = 0.205
หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บเป็นค่า T-statistic
จากสมการทั้งหมดที่ได้ทาการประมวลผลออกมา จะเห็นได้ว่าค่าต่างๆแตกต่างกันออกไปแต่จะสรุปค่าที่ดีที่สุด
อธิบายผลได้ดังนี้
จากค่าที่ดีที่สุดจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดความสัมพันธ์ของความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขต
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จะได้ค่า R-squared = 0.072 และ Adjusted R-squared = -0.277 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
ปัจจัยที่กาหนดความสัมพันธ์ของความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จานวน
โรงงานงาน ค่าจ้างและ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีความเหมาะสมในการอธิบายสมการสัมพันธ์ของความ
ต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีค่า Durbin-Watson stat = 2.316 ซึ่งอยู่ในช่วงการ
ยอมรับได้โดยไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) และผลการศึกษาของปัจจัยแต่ละตัว สามารถ
สรุปได้ดังนี้
1. ค่าสัมประสิทธิ์ของจานวนโรงงานอุตสาหกรรม ( โรง ) มีค่าเท่ากับ – 1.702 และมีค่า T-statistic = -0.407
โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สามารถอธิบายได้ว่าความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับจานวนโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวคือ เมื่อจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น1 จะส่งผลให้ความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างลดลง 1.702 โรง
จะเห็นได้ว่าจานวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการแรงงาน เนื่องถึงแม้ว่าจะมี
การก่อตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้มีผลให้โรงงานมีความต้องการจานวนแรงงานแต่อย่างใด
2. ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าจ้างหรือค่าแรงขั้นต่า(บาท) มีค่าเท่ากับ 0.434 และมีค่า T-statistic = 0.603 โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สามารถอธิบายได้ว่าความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับค่าจ้างหรือค่าแรงขั้นต่า กล่าวคือ เมื่อค่าจ้างหรือต่าแรงขั้นต่า
เพิ่มขึ้น 1 จะส่งผลให้ความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างเพิ่มขึ้น 0.434 คน จะเห็นได้
ว่าค่าจ้างหรือค่าแรงขั้นต่าของแรงงานในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการแรงงาน เนื่องถึงแม้ว่าค่าจ้าง
จะเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้มีผลให้โรงงานมีความต้องการจานวนแรงงานลดลง
3. ค่าสัมประสิทธิ์ของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีค่าเท่ากับ 0.132 และมีค่า T-statistic =
0.466 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สามารถอธิบายได้ว่าความต้องการแรงงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
กล่าวคือ เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น 1 จะส่งผลให้ความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง
เพิ่มขึ้น 0.132 คน เนื่องจากถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้ส่งผลให้ความต้องการแรงงานอุตสาหกรรม
ลดลง เพราะประเทศไทยไม่ได้ทาการค้าขายหรือผลิตสินค้าเพียงเพื่อจาหน่ายภายในประเทศเท่านั้น ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมยังผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย
อภิปรายผล
จากที่ได้ทาการศึกษามาแล้วนั้นพบว่าการศึกษาที่ผ่านมาจะทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความต้องการแรงงาน
ของอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง โดยใช้แบบจาลองทางสถิติทาการวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาในครั้ง
นี้ได้ทาการศึกษาโดยการสร้างแบบจาลองขึ้นเพื่อทดสอบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง และได้ แบ่งประเภทอุตสาหกรรมที่ทาการศึกษาออกเป็น 17 ประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยเขตภาคเหนือตอนล่างที่ศึกษาในครั้งนี้มีประเภทอุตสาหกรรมเพียงแค่ 7 ประเภทเท่านั้น ไม่ได้ครอ บคลุมทั้ง 17
ประเภทซึ่งจากการศึกษายังพบว่าการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสามารถทาได้หลายวิธี อาทิ การแยกประเภทอุตสาหกรรม
ตามกรรม การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะและขนาดของกิจการ การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะการ
ใช้ การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามสภาพและสมบัติผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
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ความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมมีปัจจัยทีเ่ ป็นตัวกาหนดอยู่หลายอย่าง แต่ปัจจัยเหล่านี้ก็มีปัจจัยหลักๆ ที่
แต่ละโรงงานต้องพิจารณาประกอบการตัดสินใจนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น ค่าจ้างแรงงาน วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่
จะมีผลต่อกาลังการผลิต การช่วยเหลืออุดหนุนจากรัฐบาล กาลังการผลิตของโรงงาน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก เกิดปัญหาต่างๆที่มากระทบต่อกาลังซื้อของคนในประเทศ แต่ก็อย่าลืมว่าการผลิต
สินค้าและบริการนั้นมิได้ผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคกันเองภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังมีการส่งออก จาหน่ายไปยังประเทศคู่ค้า
ต่างๆด้วย
สรุปผลการวิจัย
อุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น 7 ประเภท คือ เกษตรกรรม การล่า
สัตว์ และการป่าไม้ การผลิต การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมฯ การขนส่ง สถานที่
เก็บสินค้า และการคมนาคม และกิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ โดยประเภทของ
อุตสาหกรรมการผลิตมีจานวนโรงงานก่อตั้งมากที่สุดและตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับจานวนแรงงาน(ผู้มี
งานทา)จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีทั้งจานวนผู้มีงานทามากที่สุด เป็นไปตามการคาดการณ์ว่าเมื่อมีโรงงานก่อตั้งขึ้นมา
เท่าใดก็จะส่งผลให้มีความต้องการแรงงานที่มากขึ้นตามไปด้วย เพราะถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิต
แล้วก็ตาม แต่ยังคงต้องใช้แรงงานคนที่เป็นผู้คอยควบคุมการผลิตอยู่ดี รวมไปถึงการผลิตสินค้าและบริการบางอย่างต้องใช้
ความสามารถและความชานาญในการผลิตเป็นอย่างมาก
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่ าง ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ของ
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สามารถอธิบายได้ว่าความต้องการแรงงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับจานวนโรงงานอุตสาหกรรม ค่า
สัมประสิทธิ์ของค่าจ้างหรือค่าแรงขั้นต่า(บาท โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สามารถอธิบายได้ว่า
ความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันกับค่าจ้างหรือ
ค่าแรงขั้นต่า ค่าสัมประสิทธิ์ของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 สามารถอธิบายได้ว่าความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดารงค์ ที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ได้สละเวลาในการให้
คาแนะนาจนงานวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ แนวทางการแก้ไขปัญหา และ การ
เสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3
ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด จานวน 156 คน เครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และนามาแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนามา
ประมวลผลเป็นความเรียง จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ระบบการขับถ่ายดี แต่มีความลาบากการเดินทางไปร่วม
กิจกรรม บางคนอยู่โดยลาพังการเดินทางไปร่วมกิจกรรมไม่สะดวก ที่น่าสนใจคือ ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างต้องการผู้ดูแลเกี่ ยวกับ
ชีวิตประจาวัน เช่น การเดินทาง ด้านความต้องการบริการสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพระดับปานกลาง ต้องการได้รับการ
ตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประจาตาบล และต้องการให้ทางราชการจัดให้มีกลุ่มจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
คาสาคัญ : ผู้สูงอายุ ความต้องการ ปัญหา
Abstract
This research was to study problems and needs of the elders in at Moo 3, Tumbol Wongkong,
Prompiram district, Phitsanulok province. The objectives of the research were to study the elders’
problems and needs and the solutions and health promotions for the elderly. The population of this
research was 156 elders who aged 60 over years. The research instrument was questionnaires. The data
was statistically analyzed with frequency, percentage, means, and standard deviation. The results were
found that the elders were healthy with good excretory system; however, they had difficulties in
travelling to participate in activities, particularly those who live alone. Interestingly, the elders needed
care giver in their daily life, namely, travelling. In terms of health services, it was found that the elders
who were at moderate level of health needed to acquire health check-up programs from community
health center and required the government service to create social volunteers
Keywords : elders needs problems
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บทนา
ในปี พ.ศ.2558 ประชากรไทยมีจานวน 65.1 ล้านคน ในจานวนนี้เป็นจานวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด ประเด็นสาคัญ คือ ขณะนี้ประชากรไทยมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ประเทศ
ไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 ของประชากรวัยอื่น
ผู้สูงอายุกาลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก คือ สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะที่ประชากรวัยอื่นเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5
เท่านั้น ตามการคาดประมาณประชากรของสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะ
กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2564 และจะเป็นสังคม
สูงวัยระดับสุดยอด เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสูงขึ้นถึงร้อยละ 28 ในปี พ.ศ.2574 (บรรลุ ศิริพานิช, 2558)
วัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอันเป็นผลมาจาก
ความเสื่อมและความสามารถในการทาหน้าที่ ลดลงก่อ ให้เกิด ปัญ หาด้านต่าง ๆตามมา เช่น การเปลี่ ยนแปลงของระบบ
กล้ามเนื้อและโครงกระดูก พบว่ากล้ามเนื้อเหี่ยว กระดูกมีความแข็งแรงลดลงเนื่องจากการสูญเสียมวลกระดูก ทาให้กระดูก
เปราะและหั กง่ายแต่ติดช้ าบางคนอาจหลังโก่งทาให้เคลื่อนไหวเชื่องช้า ไม่กระฉับกระเฉง การทรงตัวไม่ดีอ าจท าให้ เกิ ด
อุบัติเหตุได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทสัมผัสพบว่า ความสามารถในการมองเห็นและการได้ยินลดลงทาให้มีความ
บกพร่องในการติดต่อสื่อสารการรับรู้กลิ่นและรสลดลง เมื่อร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารที่มีการย่อยและ
การดูดซึมไม่ดีเกิดอาการท้องอืด แน่นท้องและอาจจะรู้สึกเบื่ออาหาร เกิดการบริโภคที่ไม่ถูกสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
จิตใจส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายประกอบกับวัยสูงอายุที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่
การงาน ส่งผลทาให้รายได้และความภาคภูมิใจในตนเองลดลงด้วย และเมื่อมีการสูญเสียผู้สมรสหรือเพื่อนที่ใกล้ชิดไปจะทาให้
รู้สึกท้อแท้ หมดหวังบุคลิ กภาพเปลี่ยนแปลงไปจะรู้สึกน้อยใจ อ่อนไหวง่าย วิตกกังวล รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย และต้องการ
พึ่งพามากขึ้น รู้สึกขาดความอบอุ่น ก่อให้เกิดความเครียดส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ซึมเศร้า แยกตัวเองออกจากสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในผู้สูงอายุเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในครอบครัว และสังคม การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว นั้นพบว่า
ผู้สูงอายุจะถูกลดบทบาทลง เช่น จากการเป็นหัวหน้าครอบครัวกลับกลายต้องได้รับการเลี้ยงดูจากบุตรหลาน และบางคนถูก
ทอดทิ้ งให้ อยู่ต ามลาพั ง อี กทั้ งการเปลี่ ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็ น สังคมอุ ตสาหกรรมท าให้ผู้ สูงอา ยุบ างคนต้อ ง
เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สงู อายุทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม จะส่งผลกระทบถึงกัน
และเป็นวงจรอย่างไม่รู้จบอันส่งผลทาให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง (นพคุณ ถาวรกูล, 2557)
จากการสารวจในเบื้องต้น หมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุ โลก มีจานวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 156 คน (องค์การบริหารส่วนตาบลวงฆ้อง, 2560) จากการสังเกตในเบื้องต้น พบว่าผู้สูงอายุในชุมชนมีความ
ว้าเหว่ เนื่องจากบุตรหลานออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน บุตรหลานไม่สนใจปล่อยให้ผู้สูงอายุดาเนินชี วิตแต่โดยลาพัง การ
ทรงตัวไม่ดี อาจท าให้เกิ ดอุบั ติเหตุได้ ง่าย ความสามารถในการมองเห็ นและการได้ยิ นลดลงท าให้ มี ความบกพร่องในการ
ติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมและทากิจกรรมในชุมชนลดน้อยลง ไม่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
และเจ็บป่วยได้ง่าย ทาให้มีภาวะซึมเศร้า ท้อแท้หมดหวัง ซึ่งผู้สูงอายุต้องการการดูแลเอาใจใส่ ต้องการสวัสดิการการดูแลจาก
ภาครัฐและความปลอดภัยในการดารงชีวิต
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในหมู่บ้านวงฆ้อง
หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ว่าผู้สูงอายุมีความคิดเห็น มีความต้องการ มีปัญหา และความหวัง
ไปในทิศทางใด ผู้วิจัยยังคาดว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลวงฆ้อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่เป็นภาระต่อสังคม
วัตถุประสงค์
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1. เพื่ อศึกษาปั ญ หาและความต้ องการของผู้สูงอายุในหมู่บ้านวงฆ้ อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง
อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีจุดประสงค์การวิจัยเพื่อการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูง อายุ เพื่อศึกษาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีจานวน
ทั้งหมด 156 คน โดยวิธีการเก็บข้อมูลทั้งหมด จานวน 156 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ผู้วิจั ยได้น ามาใช้ คื อ แบบสอบถามของศูน ย์ส่ งเสริม และฟื้ น ฟู สภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ จังหวัด
นครปฐม
1.แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ศึกษาถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
โรคประจาตัว ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน แหล่งรายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย อุปสรรคที่ทาให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ และความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ
2.นาแบบสอบถามที่ได้นามาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบถูกต้อง และนาไปแก้ไขก่อนนาไปทดสอบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้การออกแบบสอบถามเก็บรวบรวมจากข้อมูลที่ไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุบ้านวงฆ้อง หมู่ที่3 ตาบล
วงฆ้อง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารจากผู้วิจัยท่าน
อื่นที่ได้ทาการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้แล้วรวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องและบทความเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิจัย
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ โรคประจาตัว ระดับ
การศึกษา อาชีพปัจจุบัน แหล่งรายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย อุปสรรคที่ทาให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ปัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ และความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันอย่างต่อเนื่อง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดย
ผู้สูงอายุเพศหญิงมีจานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และเพศชายมีจานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 มีอายุระหว่าง 6069 ปี จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 มีสถานภาพคู่อยู่ ด้วยกัน จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ไม่มีโรคประจาตัว
จานวน 83 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 53.2 และมี โรคประจาตั ว จ านวน 73 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 46.8 จบระดั บ การศึ ก ษาชั้ น
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ประถมศึกษา จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 มีอาชีพเกษตรกรรม จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 มีแหล่งรายได้มา
จากตนเอง จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4
จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ตามอุ ป สรรคที่ ท าให้ ผู้ สู งอายุ ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ พบว่ า ผู้ สู งอายุ ที่ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านการเดินทาง จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 มีสุขภาพดี จานวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.8 ไม่มีการรับประทานยา จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และ มีการรับประทานยา จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ
41.7 ไม่มีปัญหาด้านการขับถ่าย จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 และมีปัญหาด้านการขับถ่าย จานวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.2 ไม่สูบบุหรี่ จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 และสูบบุหรี่ จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ไม่ดื่มสุรา จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 และดื่มสุรา จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มี
ผู้ดูแล จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 และไม่มีผู้ดูแล จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 มีผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล
จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 และไม่ต้องการผู้ดูแล จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ผู้สูงอายุอาบน้าเองได้ จานวน
138 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 การแต่งตัว/ใส่เสื้อผ้า พบว่า ส่วนใหญ่ แต่งตัว/ใส่เสื้อผ้าได้โดยสมบูรณ์ จานวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.3 ใช้ห้องสุขาได้ จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 ผู้สูงอายุลุกนั่งได้ จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 ไม่
เคยกลั้นอุจจาระ/ปัสสาวะ จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 ผู้สูงอายุสามารถกินเองได้ จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ
92.3 และหยิบยากินได้โดยสมบูรณ์ จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุด้านร่างกาย การ
ตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เช่น การชั่งน้าหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ดัชนีมวลกายทุกวัน มีความต้องการมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.69 และมีการแขวนปฏิทิน และนาฬิกาและมีมุมฝึกทักษะเพื่อการกระตุ้นความจา มีความต้องการน้อยที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.24
การวิเคราะห์ระดับความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุด้านจิตใจ การบริการกิจกรรม
ทัศน์ศึกษาปีละ 2 ครั้ง มีความต้องการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.26 และจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุต่างวัย เช่น ร้องเพลง มี
ความต้องการน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.03
ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุด้านสังคม การจัดให้มีกลุ่มจิตอาสา/บาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม มีความต้องการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.16 และจัดกิจกรรมไว้อาลัยหรือสวดในพิธีศพของสมาชิก มี
ความต้องการน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 1.76
อภิปรายผล
วิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือในการวิจัย 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 2)
แนวทางการแก้ไขปัญหา และการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
ปีขึ้นไป ในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมดจานวน 156 คน เครื่องมือที่ใช้
สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยนามาแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแล้วสรุปผลเป็นความเรียง
โดยผลของการวิจัยสามารถทาการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามกระบวนการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า
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ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป ศึกษาถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ โรค
ประจาตัว ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน แหล่งรายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย อุปสรรคที่ทาให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ และความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันอย่างต่อเนื่อง พบว่า
ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยผู้สูงอายุเพศหญิงมีจานวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.8 และเพศชายมีจานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 มีอายุระหว่าง 60-69 ปี จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9
มีสถานภาพคู่อยู่ด้วยกัน จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ไม่มีโรคประจาตัว จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 และมี
โรคประจาตัว จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 จบระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 มี
อาชีพเกษตรกรรม จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 มีแหล่งรายได้มาจากตนเอง จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลตามอุปสรรคที่ทาให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ พบว่า มีปัญหาด้านการเดินทาง จานวน 73 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.8 สุขภาพของ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ดี จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ไม่มีการรับประทานยา จานวน 91
คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และ มีการรับประทานยา จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ไม่มีปัญหาด้านการขับถ่าย จานวน
137 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 และมีปัญหาด้านการขับถ่าย จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ไม่สูบบุ หรี่ จานวน 110 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.5 และสูบบุหรี่ จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ไม่ดื่มสุรา จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 และ
ดื่มสุรา จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีผู้ดูแล จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 และไม่มีผู้ดูแล
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ต้องการผู้ดูแล จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 และไม่ต้องการ
ผู้ดูแล จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 อาบน้าเองได้โดยสมบูรณ์ จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 แต่งตัว/ใส่เสื้อผ้าได้
โดยสมบูรณ์ จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 ใช้ห้องสุขาได้โดยสมบูรณ์ จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 ลุกนั่งได้
จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่เคยกลั้นอุจจาระ/ปัสสาวะ จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5
สามารถกินเองได้ จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 และหยิบยากินได้โดยสมบูรณ์ จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า
ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
2.26 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุด้านร่างกาย
การตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เช่น การชั่งน้าหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ดัชนีมวลกายทุกวัน มีความต้องการมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.69 และมีการแขวนปฏิทิน และนาฬิกาและมีมุมฝึกทักษะเพื่อการกระตุ้นความจา มีค วามต้องการน้อยที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.24 ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 2.15 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุด้าน
จิตใจ การบริการกิจกรรมทัศน์ศึกษาปีละ 2 ครั้ง มีความต้องการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.26 และจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ
ต่างวัย เช่น ร้องเพลง มีความต้องการน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.03 ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 1.96 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุด้านสังคม การจัดให้มีกลุ่มจิตอาสา/บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มี
ความต้องการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.16 และจัดกิจกรรมไว้อาลัยหรือสวดในพิธีศพของสมาชิก มีความต้องการน้อยที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย 1.76
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และภาครัฐ ควรให้ ค วามรู้ สร้ า งความตระหนั ก ให้ ผู้ สู งอายุ และสมาชิ ก ในครอบครัว เล็ งเห็ น
ความสาคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
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2. ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสุขภาพอย่างสม่าเสมอ เช่น การชั่งน้าหนัก ความดันโลหิต
ดัชนีมวลร่างกาย เป็นประจาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยมีรถรับส่งหากสามารถทาได้
3. ควรจัดสวัสดิการเสริมกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ เช่น ทัศนศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ ร้องเพลง เพื่อส่งเสริมด้าน
สังคม การพบปะพูดคุยของกลุ่มผู้สูงอายุ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 2) แนวทางการแก้ไขปัญหา
และ การเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุต้องการที่จะมีผู้คอยดูแลยาม
เจ็บไข้ การเดินทางไปยังสถานบริการพยาบาลใกล้เคียง เช่น ผู้ช่วยพยาบาล หรือ เยาว์ชนที่ได้รับการฝึกฝน เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิราพรรณ เทพิน (2553) พบว่า การดูแลผู้สูงอายุต้องเริ่มจากบุคคลภายในบ้าน และ
หากจะสามารถเพิ่มการดูแล ในระหว่างที่บุคคลในครอบครัวไปทางานนอกบ้านช่วงกลางวัน ควรจัดหาผู้ช่วย หรือผู้คอยดูแล
ผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกมาอย่างดี ในด้านการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ศูนย์
เกี่ยวกับการตรวจ เช่น น้าหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ดัชนีมวลร่างกาย อยากให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียด เช่น ปฏิทิน
นาฬิกา ในบริเวณที่สามารถดูได้สะดวก ตัวใหญ่ สามารถเห็นได้ชัดเจน อีกทั้งอยากให้มีมุมเสริมทักษะ ฝึกทักษะเพื่อกระตุ้น
ความจา เพิ่มเกี่ยวกับกลุ่มจิตอาสา กลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ในชุมชนชน อาจจัดเป็นกลุ่มเยาวชนละแวกบ้าน และจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการร่วมกลุ่มสังคมผู้สูงอายุเพื่อจะได้มีการพบปะพูดคุย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จลงได้ต้องขอขอบพระคุณความกรุณาช่วยเหลือแนะนาอย่างดียิ่ง จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์
ปัทมสนธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยที่คอยสั่งสอนให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในแต่ละขั้นตอนและคอยให้คาปรึกษาอย่างดียิ่ง ตลอด
มา จนทาให้งานวิจัยเล่มนี้ประสบความสาเร็จ และขอขอบพระคุณ อาจารย์ไชยรัตน์ ศิรินคร อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ และ
อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์ ที่ให้เกียรติมารับฟังการนาเสนอแบบร่างงานวิจัย ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้นาไป
แก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้งานวิจัยออกมาดีที่สุดไร้ข้อผิดพลาดทุกประการ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุ ณ นายทรงพล กลัด อยู่ ผู้ ใหญ่ บ้ าน หมู่ บ้ านวงฆ้ อง หมู่ ที่ 3 ต าบลวงฆ้ อ ง อาเภอพรหมพิ ราม จั งหวั ด
พิษณุโลก ที่คอยให้การสนับสนุนในการหาข้อมูลต่างๆ ของหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 เป็นอย่างดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการพาไป
ขอข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านวงฆ้อง หรือ การประชาสัมพันธ์แก่คนในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การทางาน และขอขอบคุณคุณย่าบุญชู เปรี่ยมทรัพย์ คุณลุงสมบัติ เปรี่ยมทรัพย์ และคุณป้าสาเริง เปรี่ยมทรัพย์ ที่คอยให้ที่พัก
อาศัยชั่วคราวในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตลอดจนให้ความเมตตาในการพาไปเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และเรื่องอาหารการ
กินเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยในความเมตาและเอื้อเฟื้อพวกข้าพเจ้า หากไม่มีผู้มีพระคุณทั้งหลายงานวิจัยเล่มนี้
ของข้าพเจ้าก็คงจะไม่ประสบผลสาเร็จได้ พวกข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้ง
เอกสารอ้างอิง
นพคุณ ถาวรกูล. (2557). การศึกษาคาดหวังของผู้สูงอายุของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน ตาบลกาแพงดิน อาเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม.
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การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านพันเสา อาเภอบางระกา
จั งหวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยใช้ ก ระบวนการแบบมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ธี ก ารวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research : PAR) ซึ่งจาแนกกระบวนการวิจัยออกเป็น 5 ระยะ คือ ศึกษาสภาพการดาเนินโครงการ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่ม ทาแผนเพื่อพัฒนาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย นาแผนไป
ปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่าชาวบ้านในชุมชนบ้านพันเสามีการกาจัดขยะโดยใช้วิธีการเผา
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และมีขยะที่ไม่ได้กาจัดอยู่บริเวณริมสองฝั่งถนน เนื่องจากชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องวิธีการคัดแยก
ขยะ ไม่มีถังขยะสาหรับคัดแยก ไม่ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่วนแนวทางการจัดการขยะโดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนเริ่มจากกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีการคัดแยก
ขยะ ทาถังขยะสาหรับใช้คัดแยกแบบง่ายซึ่งใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นที่สามารถทาได้เอง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การช่วยกันรักษาความสะอาด การมีส่วนร่วมในการวางแผนกระบวนการดาเนินงานโดยการจัดทาโครงการคัดแยกขยะ ลด
มลพิษในชุมชน และหลังจากดาเนินโครงการพบว่า จานวนขยะในชุมชนลดลง ชาวบ้า นให้ความร่วมมื อและเล็ ง เห็นถึ ง
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย
Abstract
The research was to study an appropriate waste management in Pansao village, Bangrakum
district, Phitsanulok, by using the processes of community participation. Participatory Action Research
(PAR) was conducted as the research methodology, which had five phases as follows: studying the
processes of waste management projects, analyzing the groups’ problems, planning for developing the
waste disposal management, implementing the plans, and following up and evaluating the operation. The
results were that the villagers disposed their waste by burning, which caused air pollution, and there were
a plenty of waste along two sides of the road since the villagers had lacked knowledge of waste sorting,
sorting bins, and priority to environment in the community. Moreover, the ways of waste management by
community participation stared with motivating the villagers to participate in, educating them about waste
sorting, making sorting bins from local materials by themselves, publicizing the campaign of keeping clean.
Additionally, after the participation in planning the procedure by conducting the waste sorting project for
reducing pollution in the community, it was found that the waste in the community was reduced, and
the villagers provided the cooperation and the importance of participating in waste disposal.
Keywords : participation management waste disposal
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บทนา
ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญประการหนึ่งของชุมชนทุกประเทศทั่วโลกเพราะมีส่วนสัมพันธ์กับ ความ
หนาแน่นของประชากร การประกอบอาชีพและสภาพทางเศรษฐกิจสังคมนั้นๆ ในอดีตที่ผ่านมา การดาเนินการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย และนาไปกาจัดมักจะไม่ได้รับความสนใจเท่าใดนัก เนื่องจากในแต่ละชุมชนมีจานวนประชากรและกิจกรรมต่างๆ
ไม่มากนักธรรมชาติสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปชุมชนมี การขยายตัวและมี
กิจกรรมต่างๆ ทวีจานวนมากขึ้นปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจึงนับเป็นปัญหาที่มีความสาคัญ เนื่องจากมีขยะมูลฝอยเหลือ
ตกค้างในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ
และปัญหาด้านการสาธารณสุข เป็นต้น
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและองค์ประกอบของขยะในแต่
ละชุมชนสามารถบ่งบอกฐานะทางเศรษฐกิจวิถีชีวิตและลักษณะของสินค้าที่เปลี่ยนไปในชุมชนนั้น ดังนั้น การมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในทุกขั้นตอนของวงจรการจัดการขยะจะสามารถทาให้การดาเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
สูงสุดอย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นการยากที่จะระบุว่าความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบันอยู่ในระดับใด แต่
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบันคือ ปริมาณขยะริมถนนในชุมชนบ้านพันเสา มีให้เห็นน้อยลง ซึ่ง
การเก็บกวาดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพียงลาพังคงไม่สามารถกระทาได้ตลอดเวลา
ในปัจจุบันการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทยยังขาดประสิทธิภาพเนื่องจาก หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
รับผิดชอบซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลแต่ละแห่งประสบกับปัญหาต่างๆ ในการดาเนินงาน เช่น ขาดงบประมาณ ขาด
บุคลากร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมในการกาจัดขยะมูลฝอย เพราะในปัจจุบันส่วนใหญ่จะนาขยะมูลฝอยที่เก็บ
รวบรวมจากแหล่งชุมชนมากองรวมบนพื้นดินแล้วปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติหรืออาจมีการเผาเป็นครั้งคราว ซึ่งการ
กาจัดโดยวิธีนั้นก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนนอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องการจัดหา
สถานที่ทิ้งและทาลายที่หายากและมีราคาสูง อีกทั้งพฤติกรรมของประชาชนโดยทั่วไป ยังทิ้งขยะมูลฝอยโดยขาดจิตสานึกและ
ปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานที่รับผิดชอบทาให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสาคัญในการ
ส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการเพิ่มบทบาทของชุมชนและท้องถิ่นในการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (ฉัตรกร ชุเกียรติ, 2548 : 1-4)
อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก มีองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่
ในการจัดการขยะมูลฝอยจานวนทิ้งสิ้น 8 แห่ง และเทศบาลตาบล 5 แห่ง แต่ละแห่งมีรูปแบบการจัดการขยะที่เหมือนและ
ต่างกันตามสภาพความพร้อมภาพรวมปัญหาขยะในเขตอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
สถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอยในเขตอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก มีการดาเนินการที่เป็นระบบเฉพาะในเขต
เทศบาล แหล่งที่มีตลาดสด ที่จาหน่ายตลอดทั้งวันและเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่มีประชากรจานวนมาก เทศบาลมีงบประมาณ
พอสาหรับการบริหารจัดการแนวโน้มการเพิ่มของขยะจาก พ.ศ. 2557 ในแต่ละเขตเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตาบลบางระกา
เทศบาลตาบลปลักแรด เทศบาลตาบลบึงระมาณ เทศบาลตาบลพันเสา เทศบาลตาบลบางระกาเมืองใหม่ รวมเป็น 42.96 ตัน
ต่อวั น ในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเป็น 55.53 ตั น ต่อ วัน (กรมส่งเสริ มคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม. 2559 : เว็บไซต์) มีหมู่บ้าน 44 หมู่บ้าน 4,560 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 21,689 คน
ในส่วนของเทศบาลตาบลพันเสา เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่กาลังเผชิญกับปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มปริมาณมากขึ้นเนื่องจาก
เทศบาลบาลตาบลพันเสา มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน จานวน ประชากร 4,870 คน และมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ทุกปี ในขณะที่เทศบาลตาบลพันเสา มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณวันละ 4.14 ตัน โดยที่ปัจจุบันเทศบาล
ตาบลพันเสา มีความสามารถในการจัดการขยะได้เพียง 2.25 ตัน ต่อวัน เท่านั้น ส่วนที่เหลือประมาณ 1.89 ตัน ชุมชนจะทา
การกาจัดเองโดยการกาจัดในครัวเรือนและนาไปทิ้งในที่สาธารณะการเก็บรวบรวมและขนขยะ มูลฝอยจากชุมชนไปทิ้งโดย
ไม่ได้รับการบริการจากเทศบาลสาหรับรถขยะจะนาขยะไปทิ้งยังที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตาบลบางระกา ซึ่ง
มีพื้นที่ 1 ไร่ โดยใช้วิธีการทั้งแบบวางกองและในส่วนหมู่บ้านที่รถเก็บขยะไปไม่ถึงก็จะมี การนาขยะจากครัวเรือนไปทิ้งในที่
สาธารณะการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าวข้างต้นเป็นเหตุของปัญหาตามมา คือ ปัญหากลิ่นเหม็นของกองขยะ ปัญหาแมลงวัน
และสัตว์นาโรคต่าง ๆ ปัญหาควันจากการเผาขยะมูลฝอย ปัญ หาสารพิษในขยะปนเปื้อนในแหล่งน้า ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อ
สุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยตรงและในระยะยาวปัญหาขยะมูลฝอย ยังเป็นต้นเหตุของปัญหาความด้อยประสิทธิภาพใน
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การจัดการด้านสาธารณสุขของชุมชนอีกด้วย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ทาการวิจัยเรื่อง การวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านพันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านพันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้กระบวนการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านพันเสา หมู่ที่ 3 ตาบลพันเสา อาเภอ บาง
ระกา จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้วจิ ัยได้ทาการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) หมู่บ้านพันเสา หมู่ที่ 3
ตาบลพันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ ผู้นาชุมชน จานวน 5 คน โดย
คัดเลือกจากหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นา ซึ่งภายในชุมชนมีการแบ่งหน้าที่ของผู้นาชุมชนเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและสาธารณะ
โดยเฉพาะ กลุ่มประชาชนทั่วไป จานวน 15 คน โดยเลือกจากความสมัครใจของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนิน
โครงการ เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการขยายผลต่อชาวบ้านกลุ่มอื่นต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบสัมภาษณ์พื้นที่การจัดการขยะมูลฝอยของบ้านพันเสา 2. การสนทนากลุม่
(Focus Group) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถให้คาตอบในประเด็นการ
จัดการขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้านพันเสา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในขณะทางาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและหลังการเก็บข้อมูล
โดยใช้วิธีการเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ส มบรู ณ์ ผู้ ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดยมี ขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการประสานผู้นาชุมชน เพื่อดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ และดาเนินการสนทนากลุ่ม โดยนักวิจัยและทีมวิจัย
3. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
4. ตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูลให้ครบถ้วน

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชน
บ้าน
พันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนและข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เช่น จานวน
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรม ทุนของชุมชนบ้านพันเสา 4 ทุน คือ ทุนทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ ทุนทรัพยากรความหลากหลายของดิน น้า ปาา พืชพันธุ์ที่บ้านพันเสามีอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เช่น ทุนทาง
ปัญญา ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน เช่น นายสุทธิศักดิ์ มีแหยม มีความรู้ด้านการทาสารไล่แมลงศัตรูพืชและปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
และนางสุวรรณ จิตรลาพึง มีความรู้ด้านการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย ทุนทางโภคทรัพย์ ได้แก่ กลุ่มสัจจะ ออมทรัพย์
กลุ่มเงินล้าน กลุ่มแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และกองทุนหมู่บ้าน โดยการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชุมชนบ้านพันเสา เช่น ข้อมูลแผนพัฒนาชุมชนและข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2559 (จปฐ) รวมทั้งการติดต่อผู้นาชุมชนหรือ
บุคคลสาคัญในชุมชน
ผลการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สามารถแยกประเด็นได้ดังนี้
จากการวิจัยสรุปได้ว่า สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะภายในชุมชนบ้านพันเสา มีการจัดการปัญหาขยะภายใน
ชุมชนโดยใช้วิธีการเผามากที่สุด ซึ่งทาให้มีปัญหาตามมาคือ ขยะทาให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งกลิ่นเหม็น นอกจากนี้
ชาวบ้านบางส่วนยังใช้วิธีทิ้งขยะบริเวณที่รกร้างและริมถนน ซึ่งจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหามีประเด็นที่น่าสนใจคือ
ไม่มีถังขยะสาหรับคัดแยกขยะ ชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องวิธีการคัดแยกขยะและชาวบ้านทิ้งขยะไม่เป็นที่ ชาวบ้านไม่ให้
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ความสาคั ญต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในส่วนของแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะภายในชุมชนประกอบด้วย 1.
หน่วยงานภาครัฐเช่น อบต. หรือ สาธารณสุขควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้านและจัดหาถังขยะมาตั้ง
ไว้บริเวณหมู่บ้าน 2. ชาวบ้านเองควรตะหนักเรื่องการคัดแยกขยะก่อนจะทิ้งลงถัง และ3.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ
มาดูแลปรับเงินคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่
เมื่อได้แนวทางดังกล่าวแล้วคณะวิจัยได้ดาเนินการต่อโดยการกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยแกนนาเข้าไปกระตุ้นให้ชาวบ้านร่วมมือกัน ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดย
การส่งเสริมให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีในการคัดแยกขยะ และทาถังขยะสาหรับใช้คัดแยกแบบง่าย ๆ ซึ่งใช้วัตถุดิบที่
หาได้ในท้องถิ่นและสามารถทาได้เอง รวมทั้งทาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช่วยกันรัก ษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ถ้าหากชาวบ้านร่วมมือกันและเห็นความสาคัญของปัญหาขยะที่เกิดขึ้น จึงได้นาแนวทางที่ได้จากการศึกษา จัดทาเป็นโครงการ
ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ชาวบ้านได้เข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การหาหนทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เกิดการทาเป็น
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน โดยใช้ชื่อโครงการว่า “คัดแยกขยะ ลดมลพิษในชุมชน” ซึ่งมีกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มเพื่อรับซื้อขยะจากชาวบ้าน และจัดทาถังขยะที่ใช้คัดแยกขยะ
แบบง่ายๆ ซึ่งใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นและสามารถทาได้เอง ทั้งนี้คณะผู้วิจัยและแกนนาชาวบ้านได้มีการวางแผนการ
ดาเนินงานร่วมกัน เมื่อได้ดาเนินโครงการแล้ว คณะผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจจากชาวบ้านที่ได้เข้าร่วม
โครงการ ซึ่ง จากการประเมินผลโครงการพบว่าคนในชุมชนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ชาวบ้านรู้จัก
วิธีการคั ดแยกขยะได้ด้ว ยตนเอง ซึ่งส่งผลทาให้ ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนได้ลดลง ทั้งนี้หากคนในชุมชนบ้านพันเสาและ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ก็จะทาให้เกิดความยั่งยืน ใน
การจัดการขยะมูลฝอยของชุ ม ชนบ้ า นดอนสั ก

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องการจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน บ้านพันเสา หมู่ที่ 3 ตาบลพันเสา อาเภอบางระกา จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า แนวทางของครัวเรือนต้นแบบที่มีการจัดการขยะภายในครัวเรือน สามารถเปลี่ยนขยะไม่จาเป็นมาเป็นมูลค่า
ได้ และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะกับชาวบ้านและเยาวชนภายในชุมชน เพื่อที่จะช่วยกันจัดการปัญหาขยะ
เบื้องต้น ที่เริ่มจากตัวเราเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งสามารถนามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะภายในชุมชนบ้านพันเสา มีการจัดการปัญหาขยะภายในชุมชนโดยใช้วิธีการเผา
มากที่สุด ซึ่งทาให้มีปัญหาตามมาคือขยะทาให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ชาวบ้านบางส่วนยังใช้วิธีทิ้ง
ขยะบริเวณที่รกร้างและริมถนน ซึ่งจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหามีประเด็นที่น่าสนใจคือ ไม่มีถังขยะสาหรับคัดแยก
ขยะ ชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องวิธีการคัดแยกขยะและชาวบ้านทิ้งขยะไม่เป็นที่ ชาวบ้านไม่ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ในส่วนของแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจั ดการขยะภายในชุมชนประกอบด้วย 1. หน่วยงานภาครัฐเช่น อบต. หรือ
สาธารณสุขควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้านและจัดหาถังขยะมาตั้งไว้บริเวณหมู่บ้าน 2. ชาวบ้านเอง
ควรตะหนักเรื่องการคัดแยกขยะก่อนจะทิ้งลงถัง และ 3.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการมาดูแลปรับเงินคนที่ทิ้งขยะไม่เป็น
ที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของสรัญญา ตันคิริ (2554) พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแพร่ตั้งแต่ในขั้นตอนที่หนึ่งคือการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาสาเหตุของปัญหาขยะ
และการมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่และในขั้นตอนสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลงานการแก้ไขปัญหาขยะของเทศบาล และปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะ (2552) พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
ไม่มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีส่ วนร่วมในการคิดวางแผนในกิจกรรมหรือโครงการไม่มีส่วน
ร่วมในการประชุมและทราบถึงสาเหตุปัญหาไม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนไม่มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการและ
ไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงการและในการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หรือชักชวนให้ร่วมทา
กิจกรรมและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ
มีส่วนร่วมของประชาชนคือประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการขยะของเทศบาลยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจประชาชนไม่เห็น
ความสาคัญในการแยกขยะก่อนที่จะนาไปทิ้งหรือกาจัดเมื่อขยะมีปริมาณมากประชาชนเห็นว่าจะเป็นการเสียเวลาในการแยก
ขยะก่อนทิ้งนอกจากนั้นเทศบาลยังขาดแนวทางและขาดการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือในการแยกขยะขาดงบประมาณและ
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วัสดุอุปกรณ์ในการแยกขยะขาดการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในการจัดการขยะอย่าง
ถูกต้องแก่ประชาชน
เมื่อได้แนวทางดังกล่าวแล้วคณะวิจัยได้ดาเนินการต่อโดยการกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยแกนนาเข้าไปกระตุ้นให้ชาวบ้านร่วมมือกัน ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดย
การส่งเสริมให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีในการคัดแยกขยะ และทาถังขยะสาหรับใช้คัดแยกแบบง่าย ๆ ซึ่งใช้วัตถุดิบที่
หาได้ในท้องถิ่นและสามารถทาได้เอง รวมทั้งทาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช่วยกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ถ้าหากชาวบ้านร่วมมือกันและเห็นความสาคัญของปัญหาขยะที่เกิดขึ้น จึงได้นาแนวทางที่ได้จากการศึกษา จัดทาเป็นโครงการ
ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ชาวบ้านได้เข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การหาหนทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เกิดการทาเป็น
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน โดยใช้ชื่อโครงการว่า “คัดแยกขยะ ลดมลพิษในชุมชน” ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมาน อารีย์ (2546) ได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหามูลฝอย กรณีศึกษาตาบลสาราญ
อาเภอวังหิน จังหวัดศรีษะเกศ ซึ่งปั ญหาดังกล่าวชุมชนได้ร่วมกันกาหนดแนวทางในการแก้ไขคือ การจัดการอบรมและ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบอย่างต่อเนื่องการศึกาดูงานวิธีการนามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่การตั้งกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของหมู่บ้าน และการขอรับการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและงบประมาณจากภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องจากผลการวิจัยการดาเนินงานแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า ชุมชนมีการนามูลฝอย
พวกที่สามารถย่อยสลายได้มาทาปุ๋ยหมัก ร้อยละ 56.5 ทาน้าหมักชีวภาพ ร้อยละ 74.10 มีการจัดตั้งกองทุนรับซื้อของเก่า
จานวน 1 แห่ง และมีชาวบ้านเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าวร้อยละ 82.40

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านพันเสา อาเภอ บาง
ระกา จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกั บชุมชนบ้านพันเสา อาเภอบาง
ระกา จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนเพื่อหาแนวทางการสร้างและดาเนินโครงการ
ในการจัดทากิจกรรมแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของชาวบ้านในชุมชน
บ้านพันเสาจะเป็นปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพันเสามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างแท้จริง ส่วนโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ชุมชนบ้านพันเสา
2. การจัดทาแผนเพื่อดาเนินโครงการและการนาไปปฏิบัติ
ในการจัดทาแผนเพื่อพัฒนาบ้านพันเสา ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมนั้นพบว่า สมาชิกในชุมชนบ้าน
พันเสาได้เสนอปัญหาและความต้องการคือ 1. ด้านสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย การเผาขยะส่งกลิ่นเหม็น และไม่มีการคัดแยก
ขยะก่อนนามาทิ้งเพราะในหมู่บ้านไม่มีรถขยะเข้ามาเก็บขยะในชุมชนซึ่งปัญหาและความต้องการต่างๆที่ชาวบ้านได้เสนอขึ้นมา
และร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถนามาสรุปเป็นโครงการ คือ โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะชุมชนบ้านพันเสา
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการนั้น พบว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ อบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะ ชุมชนบ้านพันเสา และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้แก่สมาชิกภายในชุมชนและภายในครอบครัวของตนเอง
นอกจากนี้ในการจัดทาโครงการทาให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคีภายในชุมชนและสามารถทาให้ชาวบ้านเกิดความร่วมมือร่วมใจ
ในการพัฒนาทัศนียภาพของชุมชนให้มีความสวยงามปราศจากขยะมูลฝอย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองมะคัง และ
เพื่อหาแนวในการส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือแกนนาชุมชน
ครัวเรือนที่เป็นต้นแบบในการทาเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มอาชีพเสริมของชุมชน จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัย
ได้แ ก่ แบบสารวจชุม ชน การสนทนากลุ่ม แบบสัม ภาษณ์ และการจัด ทาโครงการเพื่อ แก้ไ ขปัญ หา การวิเ คราะห์
ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา ผลการวิจัยพบว่าชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองมะคัง ส่วนใหญ่ที่มีอาชีพเกษตรกร
ยังเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับต้นทุนในการทาการเกษตรสูงขึ้นและราคาพืชผลตกต่า ส่งผลให้มีภาระหนี้สินที่
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพออยู่ พอกิน พอประมาณ และมีเพียงชาวบ้าน
บางส่วนที่ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่บางครัวเรือนยั งไม่สามารถนามาปรับใช้ได้อย่างถูกวิธี และ
ภายในชุมชนยังขาดหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาให้ความรู้อย่างถูก ต้อ ง และพัฒ นาขาดการพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่อ ง ดังนั้น
นักวิจัยร่วมกับชาวบ้านได้ดาเนินการพัฒนาส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน โดยได้จัดทาโครงการผักข้างบ้าน
อาหารข้ า งรั้ว โดยมีก ารให้ชาวบ้า นภายในชุม ชนที่ใ ห้ค วามสนใจเข้า ร่ว มโครงการเข้า ร่ว มอบรมวิธีก ารปลูก ผัก ปลอด
สารพิษที่ถูกต้อง รวมทั้งกระตุ้นสร้างจิตสานึกให้เยาวชน และประชาชนดาเนินประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดาเนินชีวิต
คาสาคัญ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ว นร่วม เศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
This research aimed to study the situation of applying sufficiency economy and to explore the
ways of promoting sufficiency economy in daily life at the community of Nong Makung, village number 7,
Tumbol Totae, Wat Bot district, Phitsanulok. The research participants were 20 community leaders who
were in the model families of sufficiency economy and in the group of supplementary occupation. The
research instruments were community survey forms, focus group discussion, interviews, and projects for
solutions. The data was descriptively analyzed. The findings were that since most of the villagers
worked as agriculturists in monoculture farming, including with high cost of farming and low price
for crops, household debt was increased. This was not in accordance with the philosophy of
sufficiency economy that emphasized on making a living for simple lives. However, few villagers
employed this philosophy; in addition, any families could not apply the philosophy correctly.
Moreover, in the community, few government agencies provide the villagers appropriate knowledge and
continuous development; therefore, the co-researchers and the villagers have cooperatively developed
and promoted the way of sufficiency economy to the community by creating the project “Vegetable and
Foods around the House.” Interested people attended the training program of organic vegetables,
including motivating the youth and people in terms of applying the sufficiency economy in their ways of
life.
keywords : participatory action research sufficiency economy
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บทนา
การพัฒนาประเทศที่ผ่านของไทยนั้นเริ่มตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 -7 ได้มุ่งเน้น
นาแนวความคิดตะวันตกหรือแบบทุนนิยมมาใช้ในการดาเนินชีวิต และบริหารประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
อุต สาหกรรมเป็น หลัก โดยขาดการมองภูมิห ลัง ของประเทศที่ป ระชากรส่ว นใหญ่มีอ าชีพ เกษตรกรรมเป็น หลัก ซึ่ง
หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นยุคของฟองสบู่แตก ส่งผลให้ป ระชาชนจานวนหนึ่งเกิด การว่า งงาน
และเศรษฐกิจล้มละลาย ในท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานและ
ชี้แนะแนวทางในการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถดารงชีวิต
อย่า งไม่เ ดือ ดร้อ น โดยยึด หลัก ทางสายกลางในการดาเนิน ชีวิต คือ อยู่อ ย่า งพอเพีย ง ประมาณตนตามฐานะ ตาม
อัตภาพทากิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้เกิ ดความพร้อมที่จะจัดการกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะทาให้ป ระชาชนสามารถดาเนิน ชีวิต อยู่ใ นสังคมหรือ ชุม ชนได้อ ย่า งมีค วามสุข
เกิดความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาประเทศภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ พอเพีย ง เศรษฐกิจ พอเพีย งเริ่ม ใช้ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 มาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้น้อม
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นปรัชญานาทาง เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้น
การพัฒ นาประเทศให้เ กิด ความสมดุล ทั้ง ด้า นปริม าณ และคุณ ภาพ สู่ก ารมีร ะบบ เศรษฐกิจ ที่ยั่ง ยืน สอดคล้อ งกับ
หลักการ “ความพอเพียง” ซึ่งมุ่งใช้ “ความมีเหตุผล” บนฐาน “ความรู้ ” และ “การพึ่งพาร่วมมือกัน ”
เนื่อ งจากสภาพทางเศรษฐกิจ ของสัง คมไทยในปัจ จุบัน ได้ส่ง ผลกระทบต่อ ประชาชนเกือ บทุก ระดับ ของ
สังคมไทยที่ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จะสังเกตได้จากตัวเลขอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ระหว่างปี 2555 – 2559 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.8 ต่อปีทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลได้ทาการกระตุ้น การบริโ ภค
ในระดับรากหญ้า เปิดการค้าเสรี ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่าให้แ ก่ภ าคครัว เรือ นอย่า งต่อ เนื่อ ง และยังเพิ่ม โ อกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งพฤติกรรมของคนไทยที่มีการอุปโภคบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยในอัตราที่เพิ่ม ขึ้น ข้อ มูล ตากการ
สารวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัว เรือ น ปี 2555 – 2559 ของสานัก งานสถิติแ ห่งชาติมีห นี้สิ้น ครัว เรือ นเฉลี่ย
68,405 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเป็น 134,900 บาทต่อ ครัว เรือ น ในปี 2557 ซึ่งมีก ารเพิ่ม ขึ้น ถึงร้อ ย
ละ 6.47 ต่อ ไป รวมไปถึง ค่า ครองชีพ สูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ย ากจน หาเช้า กิน ค่าที่ไ ด้รับ ผลกระทบมากที่สุด ก่อ ให้เ กิด
ความลาบากในการดารงชีพ และการดารงชีวิต ส่งผลให้เ กิด ภาวะหนี้สิน อีก ทั้งยังก่อ ให้เ กิด ปัญ หาต่า งๆตามมาอีก เช่น
ปัญ หาอาชญากรรม ปัญ หายาเสพติด ปัญ หาศีล ธรรมตกต่า ปัญ หาความยากจนและปัญ หาสัง คมอื่น ๆ วิก ฤตทาง
เศรษฐกิจ ที่ป ระเทศไทยได้ป ระสบนั้น ถูก สะสมต่อ เนื่อ งมาหลายปี ความฟุ้ง เฟ้อ ทาให้สังคมไทยจิต สานึก ในเรื่อ งของ
ความพอดีแ ละพอเพีย ง มีก ารจับ จ่า ยใช้ส อยอย่า งฟุ่ม เฟือ ยทั้ง ในองค์ก รของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน การ
ดาเนินการต่างๆตั้งอยู่บนพื้นฐานของความประมาท ไม่ระมัดระวัง ขาดความประหยัดและยึดในกระแสโลกาภิวัตน์มาก
เกินไป ที่มุ่งเน้นแต่การค้า การลงทุนแต่ขาดความตระหนักถึงความเป็นคนและความเป็นสังคมไทย
ปัจจุบันการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อทาให้ชุม ชนเกิด ความเข้ม แข็ง เพื่อ ให้มีค วามมั่น คงมีค วาม
เป็น อยู่อ ย่า งพอมีพ อกิน มีชีวิต ครอบครัว ที่มีค วามสุข และสามารถยืน หยัด ในสัง คมชุม ชนต่อ ไปได้ ในสภาวการณ์ที่
เปลี่ย นแปลงไปตลอดเวลา การหาแนวทางในการพัฒ นาศัก ยภาพของชุม ชนเป็น การสร้ า งฐานความมั่น คงให้ก ับ
ครัวเรือน ชุมชนและสังคม การใช้ชีวิตตามปรัชญาแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามทางสายกลาง การพอประมาณ
มีเ หตุผ ล มีภูมิคุ้ม กัน ในตัว ที่ดี ภายใต้เ งื่อ นไขความรู้ร อบรู้ รอบคอบระมัด ระวัง และเงื่อ นไขความมีคุณ ธรรมซื่อ สัต ย์
สุจริตอดทน สติปัญญาและแบ่งปั น สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตครอบครัวสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดีการมีส่ว นร่ว ม
ของประชาชนว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย การมีส่วนร่วมจึงไม่ใช่แค่เพีย งการไปร่วม
ประชุมรับฟังการเสนอโครงการ แต่เกิดจากแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสได้แสดงทัศ นะและเข้า ร่ว มกิจ กรรมต่า งๆ ที่มีผ ลต่อ ชีวิต ความเป็น อยู่ข องประชาชนรวมทั้งมี
การเสนอความคิด เห็น ดัง กล่า วไปประกอบการพิจ ารณากาหนดนโยบาย และการตัด สิน ใจของคนในชุม ชนท้อ งถิ่น
ประกอบด้วย การให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนการวางแผนร่วมกัน และ
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ
จาเป็นต้องปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรม และความโปร่งใส การคานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ ส่วนร่ว มในการบริห ารจัด การ
และการใช้ทรัพ ยากรที่มีอ ยู่อ ย่า งจากัด ให้เ กิด ประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน รวมทั้งมีก ารป้อ งกัน รัก ษาสิ่งแวดล้อ ม และมี
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ความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก การมีส่วนร่วมอาจเป็นทั้งเป้าหมาย และวิธีการซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ
วิธีการต้องอาศัยการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ทาให้คนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน
และการเกิดผลประโยชน์ของกลุ่ม เนื่องจากความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นเป้าหมายที่ได้รับ (นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์
หุตานุวัตร, 2546)
บ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 7 ตาบลท้อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นชุมชนที่มีก ารดาเนิน วิถีชีวิต แบบ
ชนบท โดยมีก ารเริ่ม ย้า ยถิ่น ฐานเข้า มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2485 เพราะมีส ภาพภูมิป ระเทศเป็น พื้น ที่ร าบลุ่ม อุด มสมบูร ณ์ มี
แม่น้าไหลผ่านเหมาะแก่การทาการเกษตร โดยมีคลองลอยไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีประชากรที่ทาเกษตรกรรม ร้อยละ 38 ของ
ประชากรทั้งหมดเลี้ยงสัตว์และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ในปัจจุบันบ้านหนองมะคังนอกจากมีอ าชีพ หลัก ทาการเกษตรแล้ว
ยังมีอาชีพเสริมเพื่อน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 อาทิเช่น การ
เลี้ย งปลานิล การทาน้าพริก ของกลุ่ ม แม่บ้า น การเลี้ย งไก่ไ ข่ เพื่อ ให้ช าวบ้า นบ้า นหนองมะคัง รู้จัก การใช้แ นวคิด
เศรษฐกิจ พอเพีย งให้อ ยู่บ นพื้น ฐานของการพึ่ง พาตนเอง นอกจากนี้ปัญ หาส่ว นใหญ่ข องคนภายในชุม ชน คือ ปัญ หา
หนี้สินจากการประกอบอาชีพ คิดเฉลี่ย 50,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านบางส่วนหนี้ที่เกิด ขึ้นเป็นหนี้ที่เกิดจากการ
เป็นหนี้นอกระบบ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ชุมชนบ้านหนองมะคัง โดยผู้วิจัยเน้นศึกษาชุมชนที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งผลให้ชุมชนบ้านหนอง
มะคัง เกิดการพัฒนาเศรษฐกิ จแบบยั่งยืน และนาไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองมะคัง
2. เพื่อหาแนวในการส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็น การวิจัย เชิง ปฏิบัติก ารแบบมีส่ว นร่ว ม (Participatory Action Research : PAR)
ในการส่ง เสริม เศรษฐกิจ พอเพีย งให้กับ ชุม ชนบ้า นหนองมะคัง หมู่ที่ 7ตาบลท้อ แท้อาเภอวัด โบสถ์ จัง หวัด พิษ ณุโ ลก
คณะผู้วิจัยเราประกอบไปด้วยกัน 3 ฝ่าย ได้แก่
1. ฝ่ายคณะผู้วิจัย ได้แ ก่ นัก ศึก ษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการพัฒ นาชุม ชน ชั้น ปีที่ 4 โครงการจัด ตั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวนทั้งหมด 9 คน
2. ฝ่ายพัฒนา ได้แก่ ผู้นาชุมชนและผู้นาที่มีบทบาทสาคัญด้านการพัฒนาในชุมชน
3.ฝ่า ยชุม ชนได้แ ก่ตัว แทนกลุ่ม และองค์ก รต่า งๆในชุม ชน รวมทั้งชาวบ้า นในชุม ชนบ้า นหนองมะคังที่มีค วาม
สนใจที่จะเข้าร่วมทีมวิจัย
การศึก ษาครั้ง นี้เ ริ่ม จากการศึก ษาวิเ คราะห์ปัญ หาภายในชุม ชนบ้า นหนองมะคัง แล้ว นามาวางแผนกาหนด
โครงการและกิจกรรมซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน ตลอดจนดาเนินโครงการและกิจกรรมตามแผน
และขั้นตอนที่กาหนดไว้ร่วมกันในระหว่างผู้ร่วมทีมวิจัยทั้ง 3 ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการมีส่ว นร่ว มของฝ่า ยชุ ม ชน
เป็นสาคัญ ดังมีรายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจัยต่อไปนี้
1. การออกแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัย เชิง ปฏิบัติก ารแบบมีส่ว นร่ว ม (Participatory Action Research : PAR)
ที่เ ปิด โอกาสให้ผู้ที่มีผ ลประโยชน์ร่ว ม (Stakeholder) เข้า มามีส่ว นร่ว มในการส่ งเสริม เศรษฐกิจ พอเพีย งให้กับ ชุม ชน
โดยผู ้วิจัย ได้ดาเนิน การตามขั้น ตอนของกระบวนการวิจัย เชิง ปฏิบัติ ก ารแบบมีส่ว นร่ว ม (Participatory Action
Research : PAR) ในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
1. ขั้น การศึก ษาบริบ ท คณะวิจัย ทาการกาหนดพื้น ที่ที่จ ะทาการศึก ษาวิจัย โดย คณะผู้ วิจัย ในหมู่บ้า นหนอง
มะคัง หมู่ที่ 7ตาบลท้อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัย
2. ขั้นกาหนดปัญหาคณะผู้วิจัยสรุปคาถามหรือปัญหารวมทั้งอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการแก้ไ ข
ปัญหาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจตรงกันได้อย่างชัดเจน
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3. ขั้นการวางแผนปฏิบัติงานวิจัยคณะผู้วิจัยจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัย ให้ชัด เจนรวมทั้งระบุด้ว ยว่า ผู้มี
ส่ว นเกี่ย วข้อ งกับ การทาวิจัย การส่งเสริม เศรษฐกิจ พอเพีย งให้กับ ชุม ชนและสนับ สนุน กลุ่ม อาชีพ เสริม ให้มีค วามมั่น คง
และยั่งยืนโดยชาวบ้านนั้นจะเข้ามามีส่วนร่วมลงมือในการปฏิบัติงานวิจัยตามแผนและตรวจสอบผลว่าพึงพอใจหรือไม่
4. ขั้น การติด ตาม ตรวจสอบและปรับ ปรุง คณะผู้วิจัย มีส่ว นร่ว มโดยการพิจ ารณาหาทางปรับ ปรุงแก้ไ ขการ
ปฏิบ ัต ิก ารวิจ ัย แบบมีส ่ว นร่ว มโดยอาศัย ข้อ มูล จากทุก ฝ่า ยแล้ว น ามาท าการปรับ เปลี่ ย นให้เ หมาะสมเพื ่อ ให้ก าร
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
5. ขั้น การสรุป ผลการวิจัย คณะผู้วิจัย จะทาการสรุป ผลการวิจัย และเรีย บเรีย งเป็น รายงานการวิจัย กับ ทีม
วิจัย ในหมู่บ้า นหนองมะคัง หมู่ที่ 7 ตาบลท้อ แท้ อาเภอวัด โบสถ์ จัง หวัด พิษ ณุโ ลกมีส่ว นร่ว มด้ว ยการรับ ทราบและ
ตรวจสอบประเมินผลการวิจัยว่าประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้างโดยชาวบ้า นได้
เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับผลของการวิจัยว่าพึงพอใจและได้ผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่และแสดงความ
คิดเห็นอื่นประกอบข้อมูลด้วยว่าเพราะเหตุใด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อ มูล ครั้งนี้ คือ แบบสัม ภาษณ์ เป็น การสัม ภาษณ์ค รัว เรือ น 20 ครัว เรือ นโดย
คัดเลือกจากครัวเรือนที่ เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในกลุ่มอาชีพเสริม ภายในชุมชนให้กับ ประชาชนในชุม ชน
บ้า นหนองมะคัง ลัก ษณะการสัม ภาษณ์ไ ม่กาหนดรูป แบบตายตัว แต่เ ป็น การถามเพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มูล ของการ ส่ง เสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชน เริ่มจากการสารวจและสร้างทีมวิจัยในชุม ชนบ้า นหนองมะคังเพื่อ ร่ว มทางาน
โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม Focus Group และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านหนี้สิน และยังไม่มีการจัดการปัญหาอย่างจริงจังคือยังคงเป็นการใช้หนี้ สินแบบระยะยาวและ
ไม่ม ีก ารหาวิธ ีจัด การปัญ หาหนี้ส ิน ที ่เ หมาะสม โดยมีแ นวโน้ม ที ่จ ะมีห นี ้ ส ิน เพิ ่ม จากการใช้จ ่า ยและการลงทุน ท า
การเกษตร เนื่องจากมีปัญหาผลผลิตตกต่า ค่าครองชีพสูง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนบ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 7 ตาบล
ท้อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นกาหนดปัญหา เมื่อคณะผู้วิจัยและทีมวิจัยได้หัวข้อในการทาวิจัย ซึ่งได้มาจากการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) คณะผู้วิจัย จึงได้ตั้งคาถามในการสัม ภาษณ์เ พื่อ ให้ต รงกับ วัต ถุป ระสงค์ข องการทาวิจัย คือ เพื่อ ศึก ษา
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านหนองมะคังและเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมจากนั้นได้
นาแบบสัมภาษณ์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จนามาปรับ แก้ไขตามคาแนะนา
3. การรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนหมู่บ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 7ตาบลท้อแท้อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโ ลก
โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษากลุ่มเป้า หมาย ว่ามีปัญ หาและความต้อ งการในการแก้ไ ขปัญ หา เพื่อ ให้เ กิด การพัฒ นาและสามารถ
นามาปรับใช้ในการดารงชีวิต ในชุมชนบ้านหนองมะคัง หมู่ที่ 7ตาบลท้อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกและศึก ษา
แนวทางการแก้ ไขปัญหาที่เหมาะสม
2. สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายคณะผู้วิจัยตั้งคาถามในการสัมภาษณ์เพื่อให้ตรง
กับวัตถุป ระสงค์ข องการทาวิจัย คือ เพื่อ ศึก ษาเศรษฐกิจ พอเพีย งและส่งเสริม กลุ่ม อาชีพ เสริม เพื่อ หาแนวทางการแก้ไ ข
ปัญหาที่เหมาะสมของบ้านหนองมะคัง โดยนาแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญอ่าน และแก้ไข
3. นาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเมื่อได้แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์มาแล้วนั้น ได้ทาการวางแผนกัน
ในทีม เพื่อ แบ่ง งานกัน ออกไปสัม ภาษณ์ก ลุ่ม ตัว อย่า ง จานวน 20 ครัว เรือ น โดยเป็น กลุ่ม ที่ เ ป็น ต้น แบบเศรษฐกิจ
พอเพียงและอยู่ในกลุ่มอาชีพเสริมของชุมชน
5. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ชัดเจนตามวัต ถุป ระสงค์แ ละนามาวิเ คราะห์
แล้วสรุป ผลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มเป้าหมาย 20 ครัวเรือนโดยคัดเลือกจากครัวเรือนที่ เป็น
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในกลุ่มอาชีพเสริมของชุมชนเพราะการจัดการปัญหาจาเป็นต้องศึกษาจากกลุ่มอาชีพ
เสริมในชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน
2. การตรวจสอบความถูก ต้อ งจากข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ชุม ชนแบบมีส่ว นร่ว มหรือ จากกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและแหล่งอื่นๆ
3. การจัดระเบียบข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายเกิดประสิทธิภาพในการวิจัย
และมีเนื้อหาใจความสาคัญที่มีคุณภาพจากนั้น นามาวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์และการจัด เรียบเรีย งข้อ มูล
เพื่อความเป็นระเบียบ ทาการสรุปประเด็นย่อยของการวิจัย การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนบ้านหนองมะคัง
4.นามาเขีย นเรีย บเรีย งเพื่อ หาข้อ มูล ที่แ ท้จ ริง ในการจัด การปัญ หาหนี้สิน ที่เ หมาะสมของประชาชนในบ้า น
หนองมะคัง และนาข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการสัม ภาษณ์ม าสรุป เพื่อ เป็น ประโยชน์ใ นหาวิธีก ารแก้ไ ขปัญ หาให้กับ ชุม ชนบ้า น
หนองมะคัง และใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่ องต่อไป
ผลการวิจัย
1. สถานการณ์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองมะคัง
จากผลการศึก ษาสถานการณ์ก ารประยุก ต์ใ ช้เ ศรษฐกิจ พอเพีย งในชุม ชนบ้า นหนองมะคัง กลุ่ม ตัว อย่า งเคย
ได้รับ รู้เ กี่ย วกับ แนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย ง เนื่อ งจากเป็น พระราชดารัส ที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หัว ทรงมีพ ระราช
ให้แก่ประชาชนชาวไทย และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเข้ามาประชาสัม พัน ธ์
ของหน่วยงานภารัฐ และการดาเนินงานของภาครัฐในระยะหลังได้นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศ และใช้เป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศทาให้ประชาชนได้รับรู้ถึงแนวคิด และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้น และได้นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และกลุ่ม ตัว อย่า งยังเคยเข้า ร่ว มกิจ กรรมต่า งๆ
ที่เ กี ่ย วข้อ งเศรษฐกิจ พอเพีย ง เช่น การอบรม สัม มนา และการศึก ษาดูง านเกี ่ย วกับ เศรษ ฐกิจ พอเพีย ง จึง ท าให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหนึ่ง
ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้นาที่มีบทบาทในชุม ชน และกลุ่ม บุค คลที่ไ ด้ดาเนิน ใช้ป รัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งไปใช้
ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อ ยเมื่อ เทีย บกับ ประชาชนทั้งหมดในชุม ชน ในประเด็น การนาเศรษฐกิจ พอเพีย งไปใช้ใ นการดาเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพ พบว่า การนาแนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย งไปประยุก ต์ใ ช้ใ นชีวิต ประจาวัน นั้น มีห ลากหลาย
สามารถแยกเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ไว้ดังนี้
1. การปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองภายในครอบครัว เหลือจากบริโภคเองภายในครอบครัวจึงนามาจาหน่าย
ณ ตลาดชุมชน
2. การประหยัด อดออม ใช้จ่า ยอย่า งประหยัด ไม่ใ ช้จ่า ยฟุ้งเฟ้อ การลดรายจ่า ยเพิ่ม รายได้ โดยประชาชน
บางส่วนได้มีการทาสมุดบัญชีรายรับ รายจ่าย
3. การนาของที่เหลือใช้มารีไซเคิล และการนาไปจาหน่าย
4. ประเด็นของอื่น ๆ เช่น การทาอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
โดยประเด็น ดังกล่า วสอดคล้อ งกับ แนวพระราชดาริใ นการดาเนิน ชีวิต แบบพอเพีย งในด้า นของการยึด ความ
ประหยัด ตัด ทอนค่า ใช้จ่า ยในทุก ด้า น ลดละความฟุ่ม เฟือ ยในการใช้ชีวิต และสาเหตุที่ป ระชาชนส่ว นใหญ่เ ลือ ก
แนวทางปฏิบัติดังกล่าวเนื่องมากจาก สภาพภูมิศ าสตร์ที่เ หมาะสมแก่ก ารเพาะปลูก และท รัพ ยากรส่ว นใหญ่มีอ ยู่แ ล้ว
ภายในชุมชน
ในส่ว นของการนาปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งไปใช้ใ นการประกอบอาชีพ นั้น กลุ ่ม ตัว อย่า งได้นาปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ดังนี้ มี การประกอบอาชีพที่สุจริต ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและชุมชน และเนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึ งมีการคานึงถึงผู้บริโภคเป็นสาคัญ และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
หลังจากที่นาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้แล้วนั้นกลุ่มตัวอย่างมี ชีวิตที่มีความสุข หนี้สิน ลดลงและเกิดความ
สามัคคีกันในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
2. แนวในการส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
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จากการประชุม ผู้ร่ว มวิจัย และกลุ่ม ตัว อย่า ง มีข้อ เสนอในการจัด กิจ กรรมที่เ ป็น การส่ง เสริม การใช้ป รัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
2.1 กิจ กรรมจัด ทาโครงการผัก ข้า งบ้า นอาหารข้า งรั้ว กิจ กรรมประกอบด้ว ย 1.อบรมให้ค วามรู้เ บื้อ งต้น
เกี่ย วกับ การปลูก ผัก ที่ถูก วิธี 2.แจกเมล็ด พั น ธ์พืช ให้แ ก่ผู้ที่เ ข้า ร่ว มโครงการปลอดสารพิษ ที่ถูก วิธีใ ห้กับ ชาวบ้า น 3.
ประกวดแปลงผักจากการประเมิน ผลโครงการพบว่า ชาวบ้า นให้ค วามร่ว มมือ เป็น อย่า งดีใ นการทากิจ กรรมเพื่อ แก้ไ ข
ปัญหา ชาวบ้านมีความพึงพอใจในการเข้า ร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มต่าง ๆ โดยชาวบ้า นหนองมะคังได้มีก ลุ่ม ทาน้าพริก และกลุ่ม เลี้ย งปลา อยู่
ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมากนัก จึงต้องมีการส่งเสริมให้ชาวบ้า นมารวมกลุ่ม เพื่อ เป็น การเพิ่ม
รายได้ให้กับครัว เรือน และขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดหาตลาดในการขายสินค้า
2.3 รวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ควรลดต้นทุน
การผลิตโดยการรวมกลุ่มทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
อภิปรายผล
สถานการณ์ก ารประยุ ก ต์ใ ช้เ ศรษฐกิจ พอเพีย งในชุม ชนบ้า นหนองมะคัง แนวในการส่งเสริมการใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุม ชน สอดคล้อ งกับ สุเมธ ตันติเวชกุล
(2544) ซึ่งได้อธิบายแนวทางการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดละความ
ฟุ่มเฟือยในการดารงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ประชาชนในชุมชนบ้านหนองมะคังได้มีแนวทางปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมผัก
ข้างบ้านอาหารข้างรั้ว เป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มอาชีพของชาวบ้านบ้านหนองมะคัง
ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของธัญญารัตน์ นันติกา (2551) กิจกรรมที่เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการออม ด้า นการเอื้อ อาทรในชุม ชน ด้า นการ
ดารงชีวิต ด้านการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวในการส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธ ยา และกรอบ
ศักดิ์ ภูตระกูล (2545) โดยศึกษาถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพบว่าสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน 3 ระดับได้แก่
1. ระดับความอยู่รอดและ/หรือความเจริญอย่างยั่ งยืนภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์
2.ระดับกุลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
3.ระดับสังเคราะห์แผนปฏิบัติการในการพัฒนาในระดับท้องถิ่นตามเหมาะสมของทรัพยากร
ผลการศึกษาดังกล่าวสัมพันธ์กับการศึกษาวิจัยในการประยุกต์ใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตเทศบ าลตาบล
ปาย เนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องศึกษาถึงการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนให้ชุมชนดาเนินชีวิตแบบมี
ความพอเพีย ง โดยยึด หลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ ซึ่งทาให้ช าวบ้า นและครอบครัว พึ่ง ตนเองได้ โดยผู้วิจัย เห็น ว่า ถ้า ทุก
หมู่บ้า นชุม ชนและทุก ประเทศ พึ่งตนเองได้ก็ จ ะทาให้ไ ม่ไ ด้รับ ผลกระทบเมื่อ มีก ารเปลี่ย นแปลงจากภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะกระแสโลกกาภิวัฒน์
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึก ษาสถานการณ์ก ารประยุก ต์ใ ช้เ ศรษฐกิจ พอเพีย งในชุม ชนบ้า นหนองมะคัง กลุ่ม ตัว อย่า งเคย
ได้รับ รู้เ กี่ย วกับ แนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย ง เนื่อ งจากเป็น พระราชดารัส ที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ทรงมีพ ระราช
ให้แก่ประชาชนชาวไทย และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเข้ามาประชาสัม พัน ธ์
ของหน่วยงานภารัฐ พบว่า การนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุก ต์ใ ช้ใ นชีวิต ประจาวัน นั้น มีห ลากหลาย สามารถ
แยกเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เรียงลาดับได้ดังนี้ การปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองภายในครอบครัว , การประหยัดอดออม,
การนาของที่เหลือใช้มารีไซเคิล และประเด็นของอื่น ๆ เช่น การทาอาชีพเสริม
แนวในการส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต โดยมีจัด กิจ กรรม ดังนี้ กิ จ กรรมจัด ทา
โครงการผักข้างบ้านอาหารข้างรั้ว ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มต่าง ๆ รวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต
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ศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู
สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา
STUDY OF THE SUCCESSION OF THE HERITAGE OF RONG-NGENG MUSIC FROM
MR. SENG ABU TO MR. APHICHAT CANTACHA, HEAD OF ASLI MALA
วิชัย มีศรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญ
ทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม จากการศึกษา พบว่า
นายอภิชาติ คัญทะชา เป็นศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีรองเง็ง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ
จากนายเซ็ง อาบู ศิลปินพื้นบ้านดนตรีรองเง็งอาวุโสคนสาคัญของจังหวัดปัตตานี นายอภิชาติ คัญทะชา เป็นหัวหน้าคณะอัสลี
มาลา ซึ่งเป็นคณะดนตรีพื้นบ้านรองเง็งที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ โดยมีผลงานการบันทึกเสียงเพลงพื้นบ้านดนตรีรองเง็ง มีผลงาน
การแสดงทั้งระดับชาติและนานาชาติ ส่วนแนวทางการสืบทอดของนายอภิชาติ คัญทะชา พบว่ามี 2 บทบาทสาคัญดังนี้
บทบาทในฐานะของศิลปินดนตรีพื้นบ้าน มีแนวทางการสืบทอดโดยยึดหลักความเป็นดั้งเดิมของดนตรีรองเง็งทั้งลีลาจังหวะ
ทานอง แต่นาหลักทฤษฏีดนตรีสากลเข้ามาช่วยเรียบเรียงด้านดนตรีให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับดนตรีรองเง็งแก่สถานศึกษา และออกแบบการแสดงให้กับสถานศึกษาต่างๆ 2. บทบาทในฐานะนักวิชาการ มีการนา
หลักวิชาการมาอธิบายถึงความเชื่อมโยงในเชิงมิติต่างๆ ทางสังคมของดนตรีรองเง็งควบคู่ไปกับการแสดง เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อดนตรีรองเง็งแก่สาธารณะชน
คาสาคัญ : แนวทางการสืบทอด ภูมิปัญญาดนตรีรองเง็ง นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าคณะอัสลีมาลา
Abstract
The purpose of this study was to study the inheritance approach of Rong-Ngeng music from Mr.
Seng Abu to Mr. Apichat Cantacha, the leader of Asli Mala band. The researcher collected data by
conducting written interviews and participant observation forms. According to the study, Mr. Apichat
Cantacha represents a new generation of folk artists, and he is an expert in Rong-Ngeng music due to the
knowledge that was conveyed by Mr. Seng Abu, one of the senior major folk artists in Pattani province.
Mr. Apichart Cantacha is the head of Asli Mala band, the famous folk music group in the South that have
their own recorded Rong-Ngeng albums and have performed in various stages both national and
international. The study also found that the inheritance approach of Mr. Apichat Cantacha has two
important roles. 1. Role as a folk musician. The inheritance approach is based on preserving the originality
of Rong-Ngeng music including rhythm and melody, but uses the Western music theory to compose
music to be more interesting. He also gave lecturers of Rong-Ngeng music to the educational institutions
and design performance shows for various educational institutions. 2. Role as a scholar. He used
theoretical background to explain the connection in various dimensions of the social side of the RongNgeng music alongside the show in order to build a better understanding of Rong-Ngeng music for the
public.
Keywords : inheritance approach heritage rongengeng music Mr. Aphichat Cantacha head of asli mala
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บทนา
ดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง เป็นศิลปะพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในคาบสมุทรมาลายูมาอย่างยาวนาน ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากการเข้ามาของชาติตะวันตกที่เข้ามาล่าอาณานิคม ค้าขายและเผยแพร่ศาสนา จนเกิดเป็นการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออกและได้พัฒนาจนเป็น เอกลักษณ์ของพื้นถิ่น โดยมีเครื่องดนตรีเป็นสื่อสะท้อนความ
ผสมผสานกันทั้งสองวัฒนธรรม เช่น ไวโอลิน เปรียบเสมือนตัวแทนความของความเป็นวัฒนธรรมตะวันตก ขณะเดียวกันเครื่อง
ดนตรีพื้นบ้านอย่าง เช่น เรบานา ฆ้อง เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมตะวันออก เมื่อมีการผสมผสานกันระหว่างเครื่องดนตรีที่เป็น
ตัวแทนของทั้งสองวัฒนธรรม การผสานเข้าหากันในรูปแบบการแสดง ซึ่งถือเป็นความบันเทิงที่อยู่คู่กับมนุษย์ทุกชนชาติมา
ตั้งแต่อดีต ยิ่งทาให้ดนตรีพื้นรองเง็งเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และได้รับการส่งต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (ประเวศ
วะสี , 2530 ) ได้กล่าวถึงความสาคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นว่ามีลักษณะที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1. มี
ความจาเพาะของท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ หรือความจัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ
เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิน่ จึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาที่มาจากข้างนอก แต่อาจเอาไปใช้ใน
ท้ อ งถิ่ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ไ ด้ หรื อ ไม่ ดี 2. มี ค วามเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการสู ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาที่ ม าจาก
ประสบการณ์จริง จึงมีความเป็นบูรณาการสูง ทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดเรื่องแม่ธรณี แม่คงคา
แม่โพสพ พระภูมิเจ้าที่ รุกขเทวดา เป็นตัวอย่างของการนาเอาธรรมชาติมาเป็นนามธรรมที่สื่อไปถึงส่วนลึกของใจที่เชื่อมโยง
ไปสู่อัตถะประโยชน์ โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องให้คนเคารพธรรมชาติ คนเราถ้าเคารพอะไร ย่อมไม่ ทาลายสิ่งนั้น 3. มี
ความเคารพผู้ อ าวุ โ ส ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามส าคั ญ แก่ ป ระสบการณ์ จึ ง มี ค วามเคารพ ผู้ อ าวุ โ สเพราะผู้ อ าวุ โ สมี
ประสบการณ์มากกว่า
หากแต่ว่าด้วยวิถีชีวิตในสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมทั้งหลักความเชือ่ ทางศาสนาที่มีผลต่อผูค้ น ทา
ให้ดนตรีรองเง็งค่อยๆ ถูกลดบทบาทลง เนื่องมาจากความรู้สึกตระหนักถึงความสาคัญของดนตรีรองเง็งของเยาวชนรุ่นหลังได้
ลดน้อยลง ดนตรีรองเง็งจึงกลายเป็นเพียงเอกลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเท่านั้น โดยนานไปหากวัฒนธรรมดนตรี
พื้นบ้านรองเง็งไม่ได้รับการสืบทอดหรือได้รับการอนุรักษ์จากคนรุน่ ใหม่ ดนตรีพื้นบ้านรองเง็งก็อาจจะสูญหายไปจากพื้นที่ ด้วย
ศิลปินพื้นบ้านซึ่งเป็นปราชญ์ผู้มีประสบการณ์มีภูมิปัญญาความรู้ บางส่วนได้ทะยอยเสียชีวิตลง ปัจจุบันศิลปินดนตรีพื้นบ้าน
รองเง็งของจังหวัดปัตตานีที่ยังมีชีวิต คือ นายเซ็ง อาบู อายุ 64 ปี ชาวตาบลยามู อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นักแมนโดลินผู้
ที่มีองค์ความรู้ทั้งด้านดนตรีและการเต้นรองเง็ง นับเป็นศิลปินพื้นบ้านที่มีทั้งประสบการณ์และผลงานการแสดงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ได้พยายามถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีพื้นบ้านรองเง็งแก่ ศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ ประกอบกับ
ปัญหาหลายๆ อย่าง ทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที ความเชื่อทางหลักศาสนา การขาดความตระหนักของเยาวชนใน
ท้องถิ่น ทาให้นายเซ็ง อาบู จึงเปรียบเสมือนคลังปัญญาความรู้ทางดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง ที่พยายามถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ศิลปินพื้นรุ่นใหม่ที่สนใจ อย่างเช่น คณะอัสลีมาลา และคณะบุหลันตานี ซึ่งทั้งสองคณะถือเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอด
ดนตรีพื้นบ้านรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู มาโดยตลอด
นายอภิชาติ คัญทะชา เป็นนักไวโอลิน และตาแหน่งหัวหน้าคณะคณะอัสลีมาลาเป็นคณะดนตรีพื้นบ้านรองเง็งที่มี
แนวทางและผลงานการแสดงที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการ
สืบทอดดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง ซึ่งนายอภิชาติ คัญทะชา เป็นผู้ที่ความรู้ความเข้าใจทั้งทักษะการเล่นเครื่องดนตรีในวงรองเง็งได้
ทุกชนิด และมีการศึกษาค้นคว้าในแง่ประวัติศาสตร์เพื่อทาความเข้าใจถึงวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง เพื่อเป็นข้อ มูลในนา
ความรู้มาเผยแพร่สู่สาธารณะชนในวงกว้าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิ
ปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการศึกษา โดยการนาเสนอข้อมูลเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในประเด็นต่าง ๆ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
วิธีการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้
การสัมภาษณ์ (Interview)
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ นายอภิชาติ คัญทะชา ในประเด็นที่ต้องการศึกษาดังต่อไปนี้ ประวัติ ผลงาน และแนวทาง
การสืบทอดดนตรีรองเง็ง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคือผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามประเด็นคาถามที่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า
และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือผู้วิจัยจะปล่อยให้ศิลปินแต่ละคนเล่าเรื่องของตนเองไปตามสบายแต่อยู่ในขอบเขตที่
กาหนดไว้
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)
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ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการร่วมบรรเลงดนตรี รองเง็งและเข้าร่วมสังเกตการณ์ในจัด
กิจกรรมต่างๆ ของนายอภิชาต คัญทะชา
ผู้วิจัยนาข้อมูลมาจัดระบบ พร้อมทั้งเรียบเรียงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จากนั้นผู้วิจัย
นาข้อมูลที่ได้ดังกล่าวมาวิเคราะห์ ประมวลผล และเขียนเป็นรายงานการวิจัย ตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสืบทอด
ภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญา
ดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่ง การผล
การศึกษาออกเป็น 3 ช่วง ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.ประวัติและผลงานของนายอภิชาติ คัญทะชา

ภาพที่ 1 อภิชาติ คัญทะชา
1.1.ประวัติส่วนตัว
นายอภิชาติ คัญทะชา เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 อายุ 37 ปี เป็นชาวตาบลลาพะยา อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา เป็นบุตรของนายพนม คัญทะชาและนางพิสมัย คัญทะชา มีพี่น้องทั้งหมด 2 คน เป็นชาย 2 คน นายอภิชาต คัญ
ทะชา เป็นบุตรคนที่ 2 สาเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณปัจจุบันนายอภิชาติ
คัญทะชา เป็นนักวิชาการศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และเป็นหัวหน้าคณะดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง ชื่อคณะว่า “อัสลีมาลา” โดยได้สมรสกับนางทัศนียา คัญทะชา อาจารย์ ประจา
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุตรหญิง 1 คน นายอภิชาติ คัญ
ทะชา เริ่มศึกษาดนตรีไทยตั้งแต่อายุ 12 ปี หลังจากนั้นได้เริ่มหัดเล่นไวโอลินด้วยตนเองเมื่ออายุ 17 ปี โดยฝึกหัดแกะเพลง
รองเง็งจากเทปบันทึกเสียงของพี่ชายทีเ่ ป็นนักดนตรีเพื่อชีวิตในขณะนั้น จนต่อมาได้มีโอกาสรับชมการแสดงของนายขาเดร์ แว
เด็ง นักไวโอลินรองเง็งและเป็นหัวหน้าคณะอีรามาอัสลี ซึ่งเป็นคณะดนตรี พื้นบ้านรองเง็งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปัตตานี ผ่าน
การถ่ายทอดทางโทรทัศน์จึงทาให้เกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้น จึง ได้เดินทางไปขอเรียนกับนายขาเดร์ แวเด็ง เพื่อศึกษาบท
เพลงและเทคนิคการบรรเลงไวโอลินรองเง็ง อย่างถูกต้อง และต่อมาได้รู้จักกับนายเซ็ง อาบู หนึ่งในนักดนตรีสมาชิกหลักคน
สาคัญของคณะจนเกิดความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง
อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา พบว่ามีประเด็นสาคัญๆ ดังนี้
1.1.1 ภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา
นายเซ็ง อาบู ศิลปิน พื้นบ้านรองเง็ง เพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ในจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ที่ ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางด้านดนตรีรองเง็งให้แก่นายอภิชาติ คัญทะชา โดยผ่านรูปแบบการถ่ายทอดในลักษณะมุขฆปาฐะ หรือการบอกเล่า
รวมทั้งการรวมกันแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ ซึ่งนายอภิชาติ คัญทะชา ได้ยกย่องให้นายเซ็ง อาบู เป็นครูทั้งด้านดนตรีรองเง็งที่
มีบทบาทต่อตนเองอีกท่านหนึ่ง เนื่องจากนายเซ็ง อาบู เป็นศิลปินพื้นบ้านที่มีความสามารถในการจดจาบทเพลงรองเง็งได้เป็น
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จานวนมาก และเป็นนักดนตรีที่มีทักษะทางด้านการบรรเลงแมนโดลินได้อย่างไพเราะ หาตัวจับยาก แม้กระทั่งศิลปินทางฝั่ง
มาเลเซียยังยกย่องให้เป็นมือแมนโดลินดนตรีพื้นบ้านรองเง็งแห่งคาบสมุทรมาลายู ปัจจุบัน นายเซ็ง อาบู เป็นศิลปินอาวุโสที่
พยายามส่งต่อวัฒนธรรมสู่ศิลปินรุ่นใหม่ ซึ่งรูปแบบการส่งต่อนั้นตัวศิลปินรุ่นเก่ามักมีความเชื่อเรื่องการเลือกลู กศิษย์หรือผู้สืบ
ทอดต่อ โดยจะดูจากความตั้งใจ ปฎิภาณไหวพริบ และความมีกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนายเซ็ง อาบู
มักจะถ่ายทอดบทเพลง เทคนิคการบรรเลง รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดนตรีรองเง็งให้กับนายอภิชาติ คัญทะชา โดยไม่ได้หวง
วิชา นายเซ็ง อาบู ได้เคยกล่าวไว้ว่านายอภิชาต คัญทะชา น่าจะเป็นศิลปินพื้นบ้านรองเง็งรุ่นใหม่ตัวจริงที่สืบทอดดนตรีรองเง็ง
ด้วยเป็นศิลปินรุ่นใหม่มีความสนใจ ทักษะ มีความใฝ่รู้ ด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ ของดนตรีรองเง็งในแทบทุกมิติ รวมทั้ง
ความตั้งใจแน่วใจในการที่จะสืบทอดดนตรีพื้นบ้านรองเง็งสืบต่อไปจากรุ่นของตน นายเซ็ง อาบู และนายอภิชาติ คัญทะชา
มักจะรวมแสดงดนตรีด้วยกันทุกครั้งที่มีการแสดงดนตรีรองเง็ง แต่ช่วงหลังด้วยอายุมากขึ้นทาให้นายเซ็ง อาบู กลัวว่าภูมิ
ปัญญาทางด้านดนตรีรองเง็งที่ตัวเองจดจาไว้จะสูญหายไปกับตน จึงพยายามถ่ายทอดบทเพลงอีกจานวนมากที่ตนจาได้ให้กับ
นายอภิชาติ คัญทะชา ให้มากที่สุด

ภาพที่ 2 วิชัย มีศรี
1.2 ผลงานของนายอภิชาติ คัญทะชา
1. ด้านศิลปวัฒนธรรม
1.1 คณะทางานโครงการจัดทาทาเนียบและบันทึกเสียงให้กับศิลปินพื้นบ้านชายฝั่ง ทะเลอันดา
มัน (มูลนิธิชุมชนไทย) เมื่อ พ.ศ.2549
1.2 คณะทางานโครงการสนับสนุนและฟื้นฟูศิ ลปินพื้นบ้านชายฝั่งทะเลอันดามัน (มูลนิธิชุมชน
ไทย) เมื่อ พ.ศ.2550
1.3 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “เพลงรองเง็งคณะอัสลีมาลา” โดย อาจารย์อติพล อนุกูล นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ.2550
1.4 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “เพลงรองเง็งรองเง็งชาวเล คณะสังกาอู้ ” โดย อาจารย์สัญญา
เผ่าพืชพันธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดนตรีชาติพันธุ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2551
2. ผลงานการแสดงเพลงพื้นบ้านรองเง็งหน้าพระที่นั่ง
2.1 แสดงดนตรีถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในงานแสดงแสงสีเสียงและ
สื่อผสม เรื่อง มหานุภาพเมืองปัตตานี บุญบารมีเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โดยเทศบาลเมืองปัตตานี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2545
2.2 แสดงดนตรีถวาย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานเปิดอาคารคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2554
2.3 แสดงดนตรีถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีเปิดอาคาร
มงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2555
2.4 แสดงดนตรีประกอบการแสดงรองหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในพีธีเปิดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พ.ศ.2560
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ภาพที่ 3 อภิชาติ คัญทะชา
3. วิทยากร
3.1 ได้รับเกียรติจากสถาบันกัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาธิตและเป็นวิทยากรถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านรองเง็งโครงการอบรมค่ายเยาวชนรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 7 พ.ศ.2545
3.2 ได้รับเกียรติจากโรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดดนตรี
พื้นบ้านรองเง็งโครงการสืบสานการแสดงพื้นบ้าน พ.ศ.2547
3.2 ได้รับเกียรติจากสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น
วิทยากรถ่ายทอดการแสดงรองเง็ง พ.ศ. 2554
3.4 ได้รับเชิญจากประเทศออสเตรเลีย ร่วมถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้าน โครงการค่ายเยาวชน Ethno
Music Australia และร่วมแสดงในงาน woodford folk festival 2011
3.5 เป็ น วิ ท ยากรโครงการถ่ า ยทอดศิ ล ปะการแสดงพื้ น บ้ า นรองเง็ ง ให้ กั บ คณะนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่าง ปี 25592560
4. ผลงานด้านการผลิตสื่อทางวัฒนธรรม
4.1 ร่วมบันทึกเสียงเพลงรองเง็ง ชุด Miracle of Frienship มหัศจรรย์แห่งมิตรภาพ ในนาม
คณะอัสลีมาลา โดย Mr.Rupert Pichler : Austria เมื่อ พ.ศ.2546
4.2 คณะทางานโครงการจัดทาทาเนียบและบันทึกเสียงให้กับศิลปินพื้นบ้านชายฝั่ง ทะเลอันดา
มัน (มูลนิธิชุมชนไทย) เมื่อ พ.ศ.2549 - 2550
4.3 ร่วมเรียบเรียงเพลงประกอบละครเรื่อง แผ่นดินเดียวกัน ในนามคณะอัสลีมาลา ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เมื่อ พ.ศ.2554
4.4 ร่วมแสดงในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวการแสดงรองเง็ง โดยนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
4.5 ร่วมบรรเลงดนตรีในการบันทึกภาพคลื่นไหวการแสดงรองเง็ง โดยนิสิตปริญญาเอก สาขา
ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2556
4.6 ร่วมแสดงในการบันทึกภาพคลื่นไหวการแสดงรองเง็ง โดยหออัครศิลปิน ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557
4.7 ร่ ว มแสดงในการบั น ทึ ก ภาพคลื่ น ไหวการแสดงรองเง็ ง โดยคณะวิ จั ย ศู น ย์ วั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยมลายา ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2557
5. ผลงานการออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงให้กับสถานศึกษา
5.1 ออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงชุด “ระบาสังข์ ศรีสงขลา” ให้กับอาจารย์
และนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พ.ศ.2545
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5.2 ร่วมออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงชุด ตารีลีเล็ง ให้กับอาจารย์ทัศนียา
คัญทะชา และนางสาวดัชนีย์ ทองแกมแก้ว นักศึกษาวิชาเอกศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2552
5.3 ออกแบบเพลงรองเง็งสาหรับประกอบพิธีแต่ งงานในงานแต่งงานลูกชาย นายธีระ มินทรา
ศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2554
5.4 ออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงศิลปะนิพนธ์ ชุด “บูรงตีเต๊ะ” “ตารีเกอ กา
เวน” “ระบาว่าวควาย” และ “ลีลาปาจั๊ก” ให้กับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ.2555
5.5 ออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงศิลปะนิพนธ์ ชุด “ระบาปลาเค็ม ”และ
“ระบาสิงโกรานารี” ให้กับอาจารย์ และนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
พ.ศ.2557
5.6 ออกแบบและเรียบเรียงเพลงประกอบการแสดงชุดของดีเมืองตรัง ซึ่งเป็นศิลปนิ พนธ์ของ
นักศึกษา คณะศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พ.ศ.2558
5.7 ออกแบบและเรี ย บเรี ย งเพลงประกอบศิ ล ปะนิ พ นธ์ ชุด ดู ห ล า ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาสาขา
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ และออกแบบเพลงประกอบผลงานวิจัย ชุดตารีจาปาด ะให้กับ
อาจารย์ทัศนียา คัญทะชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พ.ศ.2559
2. แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งของนายอภิชาติ คัญทะชา
จากการศึกษาพบว่านายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงคณะอัสลีมาลา ศิลปินพื้นบ้านรองเง็งรุ่นใหม่มีแนวทางในการ
สืบทอดภูมิปัญญาทางด้านดนตรีรองเง็ง โดยได้วางบทบาทของตนเองดังนี้
1.บทบาทในฐานะศิลปินดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง นายอภิชาติ คัญทะชา ได้มีแนวทางในการสืบทอดดนตรี
รองเง็งโดยให้ความสาคัญกับความเป็นดั้งเดิมมากที่สุด ด้วยมีความมุ่งหมายอยากให้ความดั้งเดิมไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปมากนัก
โดยเฉพาะในส่วนของดนตรีซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์สาเนียงเฉพาะตัว โดยดนตรีรองเง็งที่สืบทอดเป็นการบรรเลงและการ
แสดงของทางฝั่งปัตตานี ด้วยเทคนิควิธีการเล่นเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะ ด้วยความหมายของบทเพลงซึ่งเป็น ภาษามลายู
การใช้วิธีการเรียนรู้แบบการคลุกคลีอยู่กับศิลปินพื้นบ้านจึงเป็นสิ่งสาคัญ ด้วยศิลปินพื้นบ้านส่วนใหญ่ไม่มีหลักการทางการ
ถ่ายทอดเชิงวิชาการมากนัก แต่เป็นการเรียนรู้แบบการเลียนแบบทาตามครูจึงเป็นเสน่ห์ของการเรียนดนตรีพื้นบ้าน ด้วยดนตรี
รองเง็งมีองค์ประกอบการแสดงที่เกี่ยวเนื่องกันหลายๆ ด้าน เช่น ดนตรี การขับกลอนและการเต้น ทั้งหมดล้วนมีความ
จาเป็นต้องเรียนรู้จากครูและประสบการณ์ของผู้ถ่ายทอดด้วยเช่นกัน แต่ในส่วนของดนตรีนั้นหลังจากได้รับการถ่ายทอด
มาแล้ว นายอภิชาติ คัญทะชา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการจะสร้างความน่าสนใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ค่อยๆ ไม่ได้ให้ความ
สนใจดนตรีรองเง็งมากนัก จึงนาหลักดนตรีสากลที่ได้จากการศึกษาเพิ่มเติมเข้ามาช่วยในการเรียบเรียงดนตรีให้มีความ
น่าสนใจขึ้น ทั้งลักษณะการประสานเสียง การขยายท่อนเพลง รวมทั้งการนาบทเพลงมาสร้างสรรค์การแสดงใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งมี
อาจารย์ทัศนียา คัญทะชา ภรรยาผู้ซึ่งมีความสนใจและมีความสามารถทางด้านการเต้นรองเง็งเช่นกัน ทาให้การสืบทอดดนตรี
รองเง็งของนายอภิชาติ คัญทะชา ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ในแง่การทางานสืบทอดมากที่สุด และยังคงแนวคิดการรักษาความ
เป็นดั้งเดิมให้มากที่สุด นอกจากนายอภิช าติ คัญทะชา จะมีบทบาททางการแสดงดนตรีรองเง็งแล้ว ยังมีบทบาทในการเป็น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่สนใจ
2. บทบาทในฐานะนักวิชาการ นายอภิชาติ คัญทะชา นอกจากจะเป็นศิลปินแล้วยังเป็นนักวิชาการที่ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับดนตรีรองเง็ ง โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านดนตรีรองเง็งกับประวัติศาสตร์ บทบาททางสังคม
ภาษาและวัฒนธรรม โดยมีการสอดแทรกความรู้ทางวิชาการเข้ากับการแสดง ทั้งประวัติศาสตร์ ประเพณี ภาษาวัฒนธรรม
เพื่อเป็นการความเข้าใจ ความซาบซึ้ง และสร้างความตระหนักแก่สาธารณะชน ทั้งเป็นศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ที่เป็นแหล่งข้อมูล
ให้กับนักศึกษา นักวิชาการ ที่มีความสนใจดนตรีรองเง็ง
3. ผลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ผลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมยังพบประเด็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับนายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงคณะอัสลี
มาลา ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การเป็นนักจัดการและนักประสานงานที่ดีเยี่ยม 2. การยังคงให้ความสาคัญกับความเชื่อ
ทางด้านพิธีกรรม
อภิปรายผล
นายอภิชาติ คัญทะชา ศิลปินพื้นบ้านดนตรีรองเง็งรุ่นใหม่ ผู้ที่มีความสนใจและมีความรู้ทางด้านดนตรีรองเง็งที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากศิลปินพื้นบ้านคนสาคัญๆ หลายท่าน ทั้งนายขาเดร์ แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีพื้นบ้าน นายแบแซ
ศิลปินพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส และนายเซ็ง อาบู หนึ่งในสมาชิกคนสาคัญผู้ที่เปรียบเสมือนนักดนตรีคู่บุญของนายขาเดร์ แว
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เด็ง ซึ่งนายเซ็ง อาบู เป็นศิลปินพื้นบ้านรองเง็งคนความสาคัญของจังหวัดปัตตานีที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เป็นผู้ที่นายอภิชาติ
คัญทะชา ได้รับการถ่ายทอดบทเพลงรองเง็งและถือเป็นบุคคลที่ยกย่องเป็นครูผู้ รู้ทางด้านดนตรีรองเง็งที่สาคัญ อีกท่านหนึ่ง
นายอภิชาติ คัญทะชา เป็นศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ที่เป็นกาลังสาคัญในการสืบทอดดนตรีรองเง็ง จากการศึกษาพบว่านายอภิชาติ
คัญทะชา หัวหน้าวงคณะอัสลีมาลา ศิลปินพื้นบ้านรองเง็งรุ่นใหม่มีแนวทางในการสืบทอดภูมิปัญญาทางด้านดนตรีรองเง็ง โดย
ได้วางบทบาทของตนเองดังนี้ 1.บทบาทในฐานะศิลปินดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง นายอภิชาติ คัญทะชา ได้มีแนวทางในการสืบ
ทอดดนตรีรองเง็งโดยให้ความสาคัญกับความเป็นดั้งเดิมมากที่สุด ด้วยมีความมุ่งหมายอยากให้ความดั้งเดิมไม่ถูกเปลี่ยนแปลง
ไปมากนัก โดยเฉพาะในส่วนของดนตรีซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์สาเนียงเฉพาะตัว 2. บทบาทในฐานะนักวิชาการ นอกจากจะ
เป็นศิลปินแล้วยังเป็นนักวิชาการที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับดนตรีรองเง็ง โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านดนตรีรองเง็ง
กับประวัติศาสตร์ บทบาททางสังคม ภาษาและวัฒนธรรม โดยมีการสอดแทรกความรู้ทางวิชาการเข้ากับการแสดง ทั้งเป็น
ศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ที่เป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักศึกษา นักวิชาการ ที่มีความสนใจดนตรีรองเง็ง นายอภิชาติ คัญทะชาเป็นยังมี
ส่วนสาคัญในการร่วมเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้านรองเง็งให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งระดับชาติและนานาชาติ ถือเป็นศิลปินพื้นรุ่นใหม่
ที่มีแนวทางในการสืบทอดดนตรีรองเง็งอันเป็นเอกลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับนภดล ทิพยรัตน์
(2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องดนตรีปัตตานี : ลักษณะเฉพาะกับบริบททางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ ความ
เป็นมาและบริบทที่เกี่ยวข้องกับดนตรีปัตตานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงลักษณะเฉพาะตลอดจนทิศทางและแนวโน้มของ
ดนตรีปัตตานีในอนาคตมีขอบเขตครอบคลุมดนตรี พื้นที่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบว่า ลักษณะเฉพาะของ
ดนตรีปัตตานีที่สาคัญ ได้แก่ การเป็นดนตรีที่อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามที่มีความสัมพันธ์กั บดนตรีประเทศเพื่อนบ้านและ
สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลามาอย่างช้านาน ส่วนแนวโน้มและทิศทางของดนตรีปัตตานีในอนาคตนั้น ดนตรีปัตตานี
จะเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคมและช่วยในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันหากมองอีกมุมหนึ่งดนตรีปัตตานี ยังคงมีอิทธิพลของความเชื่อและหลักการที่ไม่
สอดคล้องวิถีชีวิตในสังคมปัตตานี อันอาจทาให้ดนตรีปัตตานีค่อย ๆ ถูกลดบทบาทลงและอาจสูญหายไปได้ในที่สุด ดังนั้นจึง
ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมและรวบรวมองค์ความรู้ดนตรี ปัตตานี ที่กาลังสูญหายไปเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอติพล อนุกูล (2551:173 - 176) ศึกษา เรื่องบทเพลงรองเง็งคณะอัสลีมาลา วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบริบทต่าง ๆ ของรองเง็งในสังคมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ และเพื่อวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางดนตรีในบทเพลงรองเง็ง
ของคณะอัสลีมาลา จากการศึกษา พบว่า รองเง็งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่มีประวัติและพัฒนาการมาอย่างช้านาน
ซึง่ ได้รับความนิยมเล่นกันมากและแพร่กระจายเข้าสู่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนใต้ผ่านวังเจ้าเมือง หรือบ้านข้าราชการชัน้ ผู้ใหญ่
แล้วเป็นเหตุให้ รองเง็งปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการแสดงทั้งการเต้น และการบรรเลงเพลงให้สวยงามประณีตมากยิ่ งขึ้น
เพือ่ ต้อนรับแขกผู้ มาเยือน และเป็นหน้าเป็นตาให้เจ้าของวัง หรือเจ้าของบ้านกระทั่งต่อมารองเง็งได้แพร่ลงสู่ชาวบ้านอีกครั้ง
ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป หรือแขกผู้มาเยือนของเจ้าวัง หรือเจ้าของบ้าน ชื่น ชอบและน่าสนใจ
การแสดงนี้แล้วเกิดนาไปเผยแพร่เล่นให้ชาวบ้านได้เห็นแล้วเล่นตาม ก่ อนจะแพร่กระจายลงสู่บริเวณอื่นๆ แล้วปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงให้เข้ากับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้านบริเวณนั้น
จากผลการศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้า
วงอัสลีมาลา พบว่า ดนตรีรองเง็งถือเป็นจิตวิญญาณของผู้คนในพื้นที่ ซึ่งหากภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมผลักดันในการส่งเสริม อนุรักษ์ สนับสนุนศิลปินพื้นบ้านและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสาคัญต่อ
การรับช่วงต่อๆ ในการสืบทอดดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง โดยจัดให้มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั้ง สนับสนุนให้มีพื้นที่ในการทา
กิจกรรม พร้อมทั้งการให้คุณค่าเพื่อสร้างความภาคภูมิใจต่อเอกลักษณ์ท้องถิ่นดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ก็จะทาให้ดนตรีพื้นบ้าน
รองเง็งยังคงอยู่สืบไป
สรุปผลการวิจัย
นายอภิชาติ คัญทะชา ศิล ปินพื้นบ้านดนตรีรองเง็งรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถซึ่ง ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทางด้านดนตรีรองเง็งจากศิลปินพื้นบ้านคนสาคัญหลายๆ ท่าน โดยหนึ่งในนั้นคือนายเซ็ง อาบู ศิลปินพื้นบ้านคนสาคัญและคน
สุดท้ายของจังหวัดปัตตานี ที่มีส่วนสาคัญในการส่งต่อภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งสู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าคณะอัสลีมาลา
ซึ่งเป็นคณะดนตรีพื้นบ้านรอเง็งที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ทั้งมีผลงานการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนายอภิชาติ คัญ
ทะชา เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจและมีแนวทางในการสืบทอดดนตรีรองเง็ง โดยยังคงรักษาแนวทางการบรรเลงใน
รูปแบบดั้งเดิม และพัฒนาดนตรีรองเง็งให้เข้ากับยุคสมัยโดยใช้หลัก ทฤษฎีดนตรีสากลเข้ามาช่วยในการเรียบเรียงในขอบเขต
แนวทางของการอนุรักษ์ ทั้งยังมีบทบาทหน้าที่ สาคัญในฐานะศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน
และผู้ที่สนใจ ผ่านทั้งรูปแบบการเป็นวิทยากร นักแสดง และนักวิชาการ โดยพยายามศึกษาค้นคว้าทั้งเชิงประวัติศาสตร์ เชิง
พื้นที่ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีรองเง็งในมิติต่างๆ เพื่อนามาเสนอทั้งรูปแบบการแสดงและองค์
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ความรู้ทางวิชาการ นับได้ว่านายอภิชาติ คัญทะชา เป็นศิลปินที่มีแนวทางในการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านรองเง็งโดยยังคงรักษา
ความเป็นดั้งเดิม และปรับประยุกต์การแสดงให้เข้ากับยุคสมัย และยังพบประเด็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับนายอภิชาติ คัญ
ทะชา ในประเด็น 1. การเป็นนักจัดการและนักประสานงานที่ดีเยี่ยม 2. การยังคงให้ความสาคัญกับความเชื่อทางด้านพิธีกรรม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณอภิชาติ คัญทะชา และอาจารย์ทัศนียา คัญทะชา ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
รวมทั้งเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสืบทอดดนตรีพื้นบ้านรองเง็งให้คงอยู่ต่อไป และขอบพระคุณนายเซ็ง อาบู ที่เสียสละเวลาให้
ข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านรองเง็งแก่ผู้วิจัย จึงขอกราบขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
บทความวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เป็นผลสืบเนื่องมากจากการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเรื่อง บทเพลงรองเง็ง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่
ขึ้นไป จานวน 257 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการวิเคราะห์สมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง มีอายุน้อยกว่า 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทางานด้านการตรวจสอบภายในน้อยกว่า 5 ปี และมีตาแหน่งงานในระดับเจ้าหน้าที่/พนักงาน
ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับการทดสอบสมมติฐาน เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบว่า กระบวนการตรวจสอบภายใน ด้านการวาง
แผนการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถพยากรณ์ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนของด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ ไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพ
การดาเนินงานได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นกระบวนการตรวจสอบหลักที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานได้ คือ ต้องมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานที่ดี และต้องดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้
คาสาคัญ : ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน การดาเนินงาน
Abstract
This research aims to study. The influence of the process of internal audit towards the
performance of companies listed on the stock exchange of Thailand. Sample study is the internal auditor
from officials up to. The number of people who use statistics in 257 research is average, standard deviation,
and analysis with multiple regression analysis assumptions by the respondents is mostly female, younger than
30 years old marital status single Bachelor's degree level. Experience in inspection work within less than 5
years old and has high levels of officers/employees. The results of this research have found that the internal
validation process has a positive influence on operational performance, statistically significant at the .05 level
consistent with hypothesis testing. Considering the variable list, find that the process of internal audit,
operational planning and audit performance forecasts can be statistically significant at the .05 level of the
reporting of operating results and the follow-up monitoring. Cannot get the performance forecasts, which
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reflect the main verification process that can increase the efficiency of operations is the planning and good
work practices and follow the plan.
Keywords : internal auditor internal audit operations

บทนา
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สาคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานและ
ระบบการควบคุมภายในขององค์กร โดยปัจจัยสาคัญหนึ่งที่ทาให้การตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ คือ องค์กรสามารถนาผล
การตรวจสอบและการประเมินการควบคุมภายในไปใช้ในการบริ หารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มมูลค่าและความสาเร็จ
ฉะนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการตรวจสอบ รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามหลัก
สากล
องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะต้องดาเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สาคัญคือ การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ภายในองค์กร โดยอาศัยหลักการพื้นฐาน
ของการกากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายในที่ดี
จะต้องมีความเหมาะสมและมีการปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ. 2547 :
7-11)
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึ งสนใจศึกษาอิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่ากระบวนการตรวจสอบ
ภายในมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน หรือไม่ อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย สามารถที่ นาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบภายในขององค์กรให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผล สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการทางาน
ส่งเสริมให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า และสร้างมูลค่าให้เกิดกับองค์กรได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัน
ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบภายใน ที่ประกอบด้วย ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้านการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
1. ด้านการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จ
2. ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร
3. ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน
4. ด้านความพอใจของทุกฝ่ าย

กระบวนการตรวจสอบภายใน
1. ด้านการวางแผนการปฏิบตั ิงาน
2. ด้านการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
3. ด้านการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
4. ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้านการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
คานิยามศัพท์
จากการศึกษางานวิจัยในครั้ง ผู้วิจัยได้ศึกษา นาไปสู่การสรุปคานิยามศัพท์ ดังนี้
1. กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่จาเป็นต้องดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่สาคัญ ประกอบด้วย
1.1 ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน หมายถึง การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะ
ตรวจสอบเรื่องใด ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ
บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใน
ระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากาลังที่กาหนด
1.2 ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.3 ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญและ
การควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป โดยลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้คือ ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด
ทันกาล สร้างสรรค์ จูงใจ
1.4 ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ หมายถึง การแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่าผู้รับการ
ตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ติดตามผลว่าผู้บริหารฯ ได้สั่งการหรือไม่ประการใด และหากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหาร
ยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต
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2. ประสิทธิภาพการดาเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้ โดยวิธีการ
จัดการพร้อมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมคุ้มค่า มีขั้นตอนกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบแบบแผน ทาให้เกิดการปฏิบัติงาน
ที่รวดเร็ว เป็นไปมาตรฐาน ซึ่งการประเมินว่าองค์กรหรือธุรกิจนั่นมีประสิทธิภาพการดาเนินการหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จาก
องค์ประกอบต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
2.1 ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ หมายถึง การพิจารณาผลผลิตขององค์กร ว่าตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
เพียงใด เช่น ต้องการผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย การขายและการบริการได้ครบถ้วน กรณีที่เป็นสัญญาอันตรายว่ามี
ปัญหาในองค์กร คือ ผลผลิตต่ากว่าเป้าหมายและบางครั้งเป็นเพราะตั้งเป้าหมายต่าเกินไปจนเกิดภาพลวงว่าบรรลุเป้าหมาย
2.2 ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร หมายถึง การพิจารณาว่าองค์กรหรือธุรกิจ จะมีผลผลิตได้ตามเป้าหมาย
ความสาเร็จนั้น จาเป็นจะต้องจัดหาทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณมีเพียงพอหรือไม่ เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากรในลักษณะที่มีเงินเพียงพอสาหรับการดาเนินงานตามแผนปฏิ บัติ และเงินได้ถูกใช้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานความ
ถูกต้องเหมาะสมไม่เกิดความสูญเปล่า
2.3 ด้านกระบวนการปฏิ บั ติงาน หมายถึง พิ จารณาจากการปฏิ บัติ หน้ าที่ต ามบทบาทของแต่ละกลุ่ม งานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานการไหลเลื่อนส่งต่อของงาน ความครบถ้วน ใช้เวลาน้อย ต้นทุนน้อย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วย
ในการปฏิบัติงานบุคคลทางานเต็มศักยภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มงานมีความราบรื่นไม่มีข้อขัดแย้ง
2.4 ด้านความพอใจของทุกฝ่าย หมายถึง การพิจารณาว่าผลงานความสาเร็จขององค์กรหรือธุรกิจ และกระบวนการ
ปฏิบัติที่ใช้นามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากน้อยเพียงใด กลุ่มคนที่สมควรพิจารณา คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ทีมบริหาร
องค์กร ลูกจ้างทุกระดับ ชุมชน หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ
ขอบเขตของงานวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาอิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วย ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ ที่มีต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ขอบเขตด้านประชากร และตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไป ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 จานวน 722 คน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 257
คน โดยการกาหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา
ช่วงระยะเวลาที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 5 เดือน
วิธีดาเนินการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย
การเก็บข้อมูลของเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และตาแหน่งงานโดยเป็นคาถามแบบเป็นตัวเลือกเพียงคาตอบเดียว
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับกระบวนการตรวจสอบภายใน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1) การวางแผนการปฏิบัติงาน 2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ 3) การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และ 4) การติดตามผลการตรวจสอบ
ส่วนที่ 3 แบบประเมิน ความคิ ดเห็น เกี่ยวกับ ระดับ ประสิ ทธิภ าพการดาเนิน งาน ของบริษั ท จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1) การบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ 2) การจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร 3) กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และ 4) ด้านความพอใจของทุกฝ่าย
โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 หน้า 99100)
คะแนนเฉลี่ย
แปลความหมาย
1.00 – 1.50
มีความเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.51 – 2.50
มีความเห็นอยู่ในระดับน้อย
2.51 – 3.50
มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
3.51 – 4.50
มีความเห็นอยู่ในระดับมาก
4.51 – 5.00
มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวิจัย โดยทาการทดสอบเครื่องมือ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความ
ตรง (Validity) ประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจานวน 3
ท่ าน ผลคะแนนที่ ได้ จ ากผู้ เชี่ ย วชาญพบว่ า ทุ ก ข้ อ ค าถามผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนด และ ส่ ว นที่ 2 การตรวจสอบความเที่ ย ง
(Reliability) ท าการทดสอบความเชื่อ มั่ น โดยวิธีก ารหาค่ าสั มประสิท ธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการ
วิเคราะห์ความเที่ยงของแต่ละตัวแปรได้ค่าตามมาตรฐานที่กาหนดคือ สัมประสิ ทธิ์แอลฟ่าฯ มีค่ามากกว่า 0.7 และค่าอานาจ
จาแนกรายข้อมีค่ามากกว่า 0.3 (Hair, et al. 2006) ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าฯ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.797 ถึง 0.965 และค่าอานาจ
จาแนกรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.366 ถึง 0.950 ถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงไม่ ได้ทาการตัดข้อคาถามใด ๆ
ออกจากการวัดตัวแปร
วิธีการทางสถิติ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้การบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มีชนิดของสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าจานวน และค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ตัวแปรงานวิจัย ที่ประกอบไปด้วย กระบวนการตรวจสอบภายในและประสิทธิภาพการดาเนินงาน
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ทดสอบสมมติฐาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ที่มีต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 55.05 และที่เหลือจานวน 98 คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.95
ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 38.53
รองลงมาอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33.94 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
22.03 และน้อยที่สุดมีอายุ 50 ปีขึ้นไป จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50
ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 115 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.75 รองลงมามีสถานภาพสมรส จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 36.24 และน้อยที่สุดสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จานวน 24
คน คิดเป็นร้อยละ 11.01
ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 156
คน คิดเป็นร้อยละ 71.56 และน้อยที่สุดระดับปริญญาโท จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 28.44
ด้านประสบการณ์ในการทางานด้านตรวจสอบภายใน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการทางานด้านตรวจสอบภายในน้อยกว่า 5 ปี จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 44.95 รองลงมาช่วงระหว่าง 5 – 10 ปี จานวน
85 คน คิดเป็นร้อยละ 38.99 ช่วงระหว่าง 11 – 15 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.84 และน้อยที่สุด มีประสบการณ์ในการ
ทางานด้านตรวจสอบภายในมากกว่า 15 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.22
ด้านตาแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/พนักงาน จานวน 100 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.87 รองลงมาระดับหัวหน้าแผนก/เทียบเท่า จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 32.11 ระดับผู้จัดการฝ่าย/เทียบเท่า
จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73 และน้อยที่สุดระดับผู้อานวยการ/เทียบเท่า จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.29

ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน อันได้แก่ กระบวนการตรวจสอบ
ภายใน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตารางที่ 2.1 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายใน จาแนกรายด้านของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (n = 218)
ค่าเบี่ยงเบน
แปลความหมาย
ตัวแปร/ ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
4.26
0.55
ระดับมาก
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-

ด้านการวางแผนการปฏิบตั ิงาน

4.11

0.72

ระดับมาก

-

ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ

4.11

0.72

ระดับมาก

-

ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน

4.45

0.57

ระดับมาก

-

ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ

4.36

0.55

ระดับมาก

จากตารางที่ 2.1 พบว่าผลการวิเคราะห์ ระดับ ความคิ ดเห็ น ของกลุ่ ม ตัวอย่ าง มี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ยวกับ กระบวนการ
ตรวจสอบภายในโดยรวม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.26 แปลความหมายว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยพบว่า กระบวนการตรวจสอบภายในด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.45 แปลความหมายว่าอยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ กระบวนการตรวจสอบภายในด้านการติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.36 แปลความหมายว่าอยู่
ในระดับมาก และกระบวนการตรวจสอบภายในด้านวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.11 แปล
ความหมายว่าอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ตารางที่ 2.2 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงาน จาแนกรายด้านของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (n = 218)
ค่าเบี่ยงเบน
แปลความหมาย
ตัวแปร/ ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
4.08
0.73
ระดับมาก
-

ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ

4.07

0.74

ระดับมาก

-

ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร

4.09

0.73

ระดับมาก

-

ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน

4.09

0.75

ระดับมาก

-

ด้านความพอใจของทุกฝ่าย

4.07

0.75

ระดับมาก

จากตารางที่ 2.2 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานโดยรวม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 แปลความหมายว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยพบว่า ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยที่
4.09 แปลความหมายว่าอยู่ในระดับมาก และ รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านความพอใจของทุกฝ่าย ด้านการบรรลุ
เป้าหมายความสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.07 แปลความหมายว่าอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ

ส่วนที่ 3 ตารางผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของกระบวนการตรวจสอบภายใน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
Standardized
ตัวแปร
b
SEb
t- value
p
Coefficients
EGN
.497
.066
.484
7.552
.000**
INS
.389
.063
.378
6.153
.000**
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PER
.074
.040
.057
1.852
.065
FOL
.093
.075
.070
1.248
.213
หมายเหตุ ค่าคงที่ = .927, SEest = .278 n = 218, R2 = .860, F= 327.64, Sig = 0.00
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
INA = ประสิทธิภาพการดาเนินงาน, EGN = ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน, INS = ด้านการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ, PER
= ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และ FOL = ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
จากตารางที่ 3. ผลการวิเคราะห์ เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งชุด พบว่า ตัวแปรทั้งชุดสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอานาจพยากรณ์ประมาณ 86% นั่นคือ สมมติฐาน ได้รับการสนับสนุน
ผลการวิ เคราะห์ ส ามารถน ามาเขี ย นเป็ น สมการณ์ พ ยากรณ์ ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน เมื่ อ น ามิ ติ ข องตั ว แปร
กระบวนการตรวจสอบภายใน เข้าสมการเป็นดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
INA' = .927 + .497EGN + .389INS + .074PER + .093FOL
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
INA' = .484EGN + .378INS + .057PER + .070FOL
เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบว่า กระบวนการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน (Beta = .484) และด้าน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Beta = .378) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการดาเนินงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน (Beta = .057) และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ (Beta = .070) ไม่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิภาพการดาเนินงานได้ เนื่องจาก กิจการอาจไม่ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรายงานผล และการติดตามผลการตรวจสอบ
เพราะเล็งเห็นว่าทั้งสองปัจจัยไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
วัตถุป ระสงค์ของการวิจัย เพื่ อศึกษาปั จจัยเกี่ ยวกับ กระบวนการตรวจสอบภายใน ที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิภ าพการ
ดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยผลการวิจัยที่ได้ พบว่า กระบวนการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการดาเนินเงิน ส่วนด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผลการ
ตรวจสอบ ไม่ มี อิท ธิพ ลต่ อคุ ณ ภาพข้ อมู ล ทางการบั ญ ชี สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ นวลละออง ชัย วัต ร 2555 พบว่า 1) การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ด้านการสอบทานการปฏิบัติงานในเรื่องที่สาคัญ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสาเร็จในการทางาน ด้านความประหยัด 2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ด้านการสอบทานการควบคุมภายใน มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อความสาเร็จในการทางานโดยรวมด้านความมีประสิทธิ ภาพ ด้านความมีประสิทธิผล และ
ด้านความประหยัด และ 3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ด้านการจัดทาและนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบ มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสาเร็จในการทางาน ด้านความมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2560) กล่าวว่า การควบคุมภายในที่ได้รับการออกแบบไว้ดี จะช่วยกากับให้การปฏิบัติการด้านต่างๆ
สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้บังคับกับองค์กร ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้องค์กรเสียชื่อเสียง หรือเกิดความเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากมีการกระทาที่ผิดกฎหมาย หรือผิดระเบียบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตต์ศุภางค์ แก้ว
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คา 2555 พบว่า 1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ด้านความเชื่อถือได้และความถูกต้องของสารสนเทศทางด้านการเงินและการ
ดาเนินงาน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และข้อสัญญา
ข้ อ ตกลงต่ า ง ๆ 2) มาตรฐานการตรวจสอบภายในด้ า นขอบเขตการปฏิ บั ติ งาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละผลกระทบเชิ งบวกกั บ
ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน 3) มาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านแนวการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ด้านความเชื่อถือได้และความ
ถูกต้องของสารสนเทศทางด้านการเงินและการดาเนินงาน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อสัญญาข้อตกลงต่าง ๆ และ 4) มาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านการบริหารงานหน่วย
ตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ด้านความเชื่อถือได้และความ
ถูกต้องของสารสนเทศทางด้าน การเงินและการดาเนินงาน และด้านการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน
ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้ตรวจสอบภายในควรคานึงถึงกระบวนการตรวจสอบภายในที่ดีเพื่อการบริหารและปฏิบัติงานที่โปร่งใสยิ่งขึ้น และ
ทาให้ผู้บริหารสามารถปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้ดี
2. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กร คานึงถึงความสาคัญของประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อประโยชน์ในการนา
ข้อมูลมาใช้ประกอบในการตัดสินใจ หรือแสดงผลการดาเนินที่ดีของกิจการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาการวิจัยแนวเดียวกันนี้กับตัวแปรที่สามารถวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานได้อย่างชัด เช่น มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน หรือจรรยาบรรของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อการพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารและดาเนินงานขององค์กร ทั้งด้านการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างสูงสุด
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การศึกษาการใช้คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ที่มีความถี่สูง
ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ตอน ศิลาอาถรรพ์ โดยใช้คลังข้อมูลคาศัพท์
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การใช้คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary
Verbs) ที่มีความถี่สูงในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ตอน ศิลาอาถรรพ์ โดยใช้คลังข้อมูล โดยกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้คือ หนังสือนวนิยาย เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์ จานวน 17 ตอน เครื่องมือที่นามา ศึกษาในครั้งนี้
ได้แก่โปรแกรม Antconc3.2.1 w,Corpus linguistics และคากรยิาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จานวน
13 ตัว โดยใช้ทฤษฎีของดร.ประเพศ ไกรจันทร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ใช้สถิติร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ในหนังสือนว
นิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์ มีการใช้คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จานวน
ทั้งสิ้น 484 ประโยค โดยคาว่า Could มีการใช้มากที่สุดจานวนทั้งหมด 132 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 27.27 และไม่พบคาว่า
Dare ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์ จากผลการวิจัยนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้สอนด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยนาไปปรับใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อส่ งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านในหนังสือนอกเวลา ภาษาอังกฤษ และ
เพื่อการอ้างอิงในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ : คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ หนังสือนวนิยายเรื่องแฮรี่พอตเตอร์ คลังข้อมูล
Abstract
The aim of this study was to analyze the high-frequency of Modal Auxiliary Verbs from the Harry
Potter and the Sorcerer’s Stone. This study focused on the concordance lines of 13 Modal Auxiliary Verbs
with using Antconc 3.2.1w program, Corpus Linguistics, and the theory of Prapet Kraichan. The main
finding showed that there were the concordance lines of Modal Auxiliary Verbs for 484 sentences. The
most frequent concordance lines was “Could” for 132 sentences. It was at 27.27 percent. But the author
did not use “Dare” in that book at 0 percent. Furthermore, it is useful for language learners and teachers
to improve the reading skills in other particular books in the future.
Keywords : modal auxiliary verbs harry potter corpus
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นิยมใช้ในการสื่อสารกันทั่วโลก โดยใช้เป็นสื่อกลางในการติ ดต่อสื่อสารช่วยให้คนทั่ว
โลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้รู้เรื่อง หรือมีความเข้าใจตรงกัน ปัจจุบันในประเทศไทย ได้พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ โดยมีการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ที่จะช่วยให้คนไทยสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว หรืออาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยได้ การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ จึงมีความจาเป็นอย่างมากที่จะนาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน การฟัง การอ่าน การ
พูด และการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะนี้ ยังถือเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสาคัญและมีความหมายในการเรียนทุก ๆ
ระดับอีกด้วย(รัชดาวัลย์ ศรีวรกลุ, 2558)
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ไวยากรณ์เป็นกฎบรรทัดฐานของรูปแบบการใช้ภาษาที่เป็นหลักและแนวทางให้กับผู้ใช้หรือผู้เรียนภาษานั้น ๆ ว่าจะ
พูดหรือเขียนอย่างไร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีระบบมีหลักการที่ ค้อนข้างชัดเจนและตายตัว กฎระเบียบหลักการจะทาให้
ผู้เรียนสามารถจดจาและสามารถนาภาษาไปใช้งานได้จริง โดยยึดไวยากรณ์เป็นกฎบรรทัดฐานของรูปแบบการใช้เป็นแก่นใน
การทาความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ (อภินันท์ตันติวัตนะ, 2553 อ้างอิงใน ดวงกมล ฐิติเวส, 2554) นอกจากนี้ไวยากรณ์
จาเป็นจะต้องมีคากริยาเข้ามาใช้ทั้ง การพูดและการเขียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้มากขึ้น เพราะคากริยา(Verb) คือ
คา ที่แสดงถึงการกระทาหรือถูกกระทาของประธานในประโยคหากปราศจากคากริยาแล้ว เราก็จะไม่ทราบว่าประธานทา
กริยา อะไรในประโยคด้วยเหตุนี้นักภาษาศาสตร์บางท่านจึง ได้ยกให้คากริยาเป็นหน่วยสาคัญที่สุดของประโยค หน้าที่ของ
คากริยาก็ คือ แสดงอาการของประธาน และผันรูปไปตามกาลที่ควรจะเป็น (ชิดพงษ์กวีวรวุฒิ, 2557) คากริยา (Verb) แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิดหรือ 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ Main Verb หรือ Lexical Verb คือ คากริยาแท้ และ Auxiliary Verb หรือ
Helping Verb คือ คากริยาช่วยโดยคากริยาช่วย (Auxiliary Verbs) ในภาษาอังกฤษคือ กริยาที่มีหน้าที่หรือทาหน้าที่ช่วย
กริยาแท้เป็น หลัก ดังนั้น ถ้ามีกริยาช่วยจะต้องมีกริยาแท้ปรากฏอยู่ในประโยคด้วยเสมอยกเว้นประโยคที่เราละกริยาแท้เอาไว้
ในฐานที่เข้าใจ กริยาช่วยนั้นมีทั้งหมด 24 ตัว แบ่ง ออกเป็น 2 ชนิด คือ คากริยาแสดงข้อเท็จจริง (Primary Auxiliary Verb)
ได้แก่ is, am, are, was, were, has, have, had, do, does และ did อีกชนิดคือ คากริยา แสดงทัศนะภาวะ(Modal
Auxiliary Verbs) ได้แก่ will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need, dare, ought to และ
used to ซึ่งค ากริยา ช่วยกลุ่มนี้มีความสาคัญมาก ทาหน้าที่เป็นกริยาช่วยของกริยาแท้ในประโยคเท่านั้น (นเรศ สุรสิทธิ์,
2554)
การศึกษาคาศัพท์จึงเป็นอีกปัจจัย หนึ่งในการเรียนภาษา และเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งสาหรับผู้ที่กาลังจะศึกษา
คาศัพท์คลังข้อมูลภาษา(corpus) คือ การรวบรวมภาษาเขียน หรือ ภาษาพูด ที่ใช้ในสถานการณ์ จริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เช่น ข้อความ บทความ หนังสือพิมพ์ ตารางเรียน เป็นต้น (บีเบอร์และคณะ, ฮันสตัน Biber, Conrad&Reppen, 2000;
Hunston, 2002) คลังข้อมูลภาษาจึงมีประโยชน์ต่อการศึกษาข้อมูลที่เป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้คลังข้อมูลภาษา
ยั งใช้ เ ป็ น แหล่ งข้ อ มู ล อ้ า งอิ งในการท าพจนานุ ก รมและพั ฒ นาบทเรี ย นอี ก ด้ ว ยเพราะเป็ น ที่ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มลู ที่ ใ ช้ ใ น
สถานการณ์จริง (ซิม เมอร์แมน Zimmerman, 1997) ความรู้ด้านคาศัพท์นั้นเป็นพื้นฐานสาคัญในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้
ใจความสาคัญครบ สมบูรณ์ ดังนั้น นักภาษาศาสตร์จึงใช้คลังข้อมูลภาษาในการรวบรวมและวิเคราะห์คาศัพท์ต่างๆ (ชุงและ
คณะ, ฮันสตัน Chung&Nation, 2004; Hunston, 2011 อ้างอิงใน วิรตา ปัญจานนท์ และ ทรงศรี สรณสถาพร, 2559)
นวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ประพันธ์โดย โจแอน โรว์ลิง (Joanne Rowling) คือ วรรณกรรมที่เป็นงานแปลซึ่ง
เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายถือได้ว่ามีอิทธิพลในเรื่องต้นแบบการใช้โครงสร้ างทางภาษาของเยาวชนไม่มากก็น้อย และเป็นงานแปล
ประเภทวรรณกรรมที่ถือว่าได้รับความนิยมมากในบรรดาผู้อ่านวรรณกรรมประเภทนวนิยาย ซึ่งปัจจุบนั ผู้ประพันธ์ได้ก้าวขึ้นสู่
ทาเนียบยอดนักเขียนนวนิยายตลอดกาลของโลก และได้ครองอันดับ ที่หกของโลกสาหรับรางวัลยอดนักเขียนตลอดกาล ทาให้
หนังสือเรื่องนี้มียอดขายรวมถึง 397 ล้านเล่ม (The deathly hollow 3, 2550) นอกจากนี้ นวนิยายเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ยัง
ได้รับรางวัลระดับโลกต่างๆ มากมาย เช่น ชนะเลิศรางวัลหนังสือประจาปี 1999 ของ British Book Awards (Nibbies)
ชนะเลิศเหรียญทองรางวัล Nestle Smarties Book Prize ประจ าปี 1998 ประเภทหนังสือเด็กอายุ 9-11 ปี(นพรัตน์ จันทร์
โสภา, 2556)
จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของคากริยาช่วย (Auxiliary Verbs) โดยเป็นกริยาที่มีหน้าที่ช่วย
กริยาแท้เป็นหลัก ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาให้ทราบว่า กริ ยาช่วยในรปู แบบของคากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal
Auxiliary Verbs) ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ในตอนศิลาอาภรรพ์ (Harry Potter And The Sorcerer's
Stone.)เนื่องจากเป็นการศึกษาจากหนังสือนวนิยาย เป็นการศึกษาที่สร้างความแปลกใหม่ที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนให้แก่
ผู้วิจัยเอง โดยหนังสือนวนิยายเรื่องนี้เป็นหนังสือนวนิยายที่มีเนื้อหาน่าสนใจ มีตัวละครที่สร้างความดึ งดูดใจ และมีกระแส
ตอบ รับที่ดีจากผู้อ่าน โดยผู้วิจัยจะพิจารณาจากความถี่ของคากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs)ที่
ปรากฏใน หนังสือนวนิยายนั้นเอง ผลจากการศึกษานั้นจะส่งผลใหผ้ ู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับคากริยาช่วยแสดงทศันะภาวะ
(Modal Auxiliary Verbs)ได้มีความเข้าใจมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้
พัฒนายิ่งขึ้น ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ที่มีความถี่ปรากฏสูงจากหนังสือนวนิยายเรื่อง
แฮร์รี่ พอตเตอรต์ อนศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter And The Sorcerer's Stone.)โดยใช้คลังข้อมูล
2. เพื่อรวบรวมการใช้คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs)จากหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอต
เตอร์ตอนศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter And The Sorcerer's Stone.)โดยใช้คลังข้อมลู
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ศึกษา คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs)ที่ปรากฏในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่
พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์ ได้กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ดังต่อไปนี้
1.ประชากร คือ หนังสือนวนิยายเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ทั้งหมด 7 ภาค
2.กลุ่มตัวอย่าง คือ หนังสือนวนิยายเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ตอนศิลาอาถรรพ์ ภาคที่ 1 จานวน 17 ตอน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1.โปรแกรม Antconc3.2.1 wโดยมีการวิเคราะห์ ดังนี้
1.1 ใช้ฟังก์ชั่น Concordance เปน็ เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของคาที่ปรากฏในแต่ละบรรทัด ใน
หนังสือนวนิยาย เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์ จานวน 17 ตอน
2.Corpus linguistics เป็นเครื่องมือในการศึกษาการเก็บรวบรวมคา ศัพท์ และคลังข้อมลู ทั้งหมด เพือ่ นามาใช้ใน
การวิเคราะห์ความถี่ของคากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ที่ปรากฏในหนังสือ นวนิยายเรื่อง แฮร์รี่
พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์
3.คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จานวน 13 ตัว เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งานวิจัย
ในครั้งนี้ โดยทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยเป็นทฤษฎีของ ประเพศ ไกรจันทร์ (ประเพศ ไกรจันทร์, 2556) สามารถแบ่งชนิดของ
คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ ได้ดังนี้
Will, Would
=
จะ
Shall, Should

=

จะ

Can, Could

=

สามารถ, เป็น, ได้

May, Might

=

อาจจะ

Must

=

จะต้อง

Ought to

=

ควรจะ

Used to

=

เคย

Need

=

จ าเป็น, ต้องการ

Dare
=
กล้า
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิเคราะห์จากหนังสือนวนิยาย เรื่อง
แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์จ านวน 17 ตอน รายละเอียดในการเก็บข้อมูลมีดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดนวนิยายเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์ และแปลงไฟล์ใน โปรแกรม Notepad ในขั้นตอนนี้
คลังคาศัพท์จะไม่รวมรูปภาพและคาบรรยายใต้ภาพ ตาราง บรรณานุกรม เชิงอรรถ และกิตติกรรมประกาศในบทความวิจัย
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2. สร้างรายการคาศัพท์จากหนังสือนวนิยาย เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์จานวน 17 ตอนโดยใช้
โปรแกรม AntCon 3.2.1 w เนื่องจากขนาดคลังข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้มีทั้งหมด 80,621คา
3. วิเคราะห์คากริยาช่วยทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ที่ปรากฏร่วมจาเพาะใน Concordance lines
4. ใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูล
ผลการวิจัย
จานวนร้อยละของประโยคที่มีการใช้คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ(Modal Auxiliary Verbs)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ตอน ศิลาอาถรรพ์ มีการใช้คากริยาช่วยแสดง
ทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จ านวนทั้งสิ้น 484 ประโยค
โดยคาว่า Could มีการใช้มากที่สุดจานวนทั้งหมด 132 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 27.27 อันดับที่สอง คือคาว่า
Would มีจานวนทั้งหมด 78 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 16.12 อันดับที่สาม คือ คาว่า Will มีจานวนทั้งหมด 73 ประโยค คิด
เป็นร้อยละ 15.08 อันดับที่สี่ คือ คาว่า Must มีจานวนทั้งหมด 56 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 11.57 อันดับที่ห้า คือ คาว่า Can
มีจานวนทั้งหมด 50 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 10.33 อันดับที่หก คือ คาว่า Might มีจานวนทั้งหมด 39 ประโยค คิดเป็นร้อย
ละ 8.06 อันดับที่เจ็ด คือ คาว่า Should มีจานวนทั้งหมด 28 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 5.79 อันดับที่แปด คาว่า May และ
Need มีจานวนเท่ากัน คือ 8 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 1.65 อันดับที่เก้า คือ คาว่า Shall มีจานวนทั้งหมด 5 ประโยค คิดเป็น
ร้อยละ 1.03 อันดับที่สิบ คือ คาว่า Used to มีจานวนทั้งหมด 4 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.83 อันดับที่สิบเอ็ด คือ คาว่า
Ought to มีจานวนทั้งหมด 3 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.62 และไม่พบคาว่าDareในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์
ตอน ศิลา อาถรรพ์
จากการศึกษาความถี่ของการใช้คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ในหนังสือนวนิยาย
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ภาษาอังกฤษ ซึ่งเขียนโดยเจ้าของภาษา มีการใช้คากริยาช่วยเกือบทุกประเภทเพื่อช่วยขยายความหมายของกริยาแท้ (ชิด
พงษ์ กวีวรวุฒิ , 2557) ซึ่ งเป็นรูปแบบหนึ่งในการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ เพื่อพั ฒนาทักษะการอ่านของผู้เรีย น
ภาษาอังกฤษ ให้ได้ ฝึกการอ่านและวิเคราะห์ข้อมลู หรอื สร้างคลังข้อมลู คาศัพท์เฉพาะในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ผลจากการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาการใช้คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ใน
หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ตอน ศิลาอาถรรพ์ โดยใช้คลังข้อมูล ซึ่งมีจานวนคาทั้งสิ้น 80,621คา เป็นข้อมูลจานวน
มาก ต้องใช้เวลานานในการวิเคราะห์ ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีวิเคราะห์โดยใช้คลังข้อมูล (Corpus) และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประหยัดเวลา
2. ควรมีการศึกษาการใช้ คากริยาช่วยให้กว้างขึ้นและใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อผลการวิเคราะห์ที่แม่นยาและ
ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ที่มีความถี่ปรากฏสูงที่สุด จากหนังสือนวนิยายเรื่อง
แฮร์รี่ พอตเตอร์ตอนศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter And The Sorcerer's Stone.)โดยใช้ คลังข้อมูล คือ คาว่า
Could
2. การใช้คากริยาช่วยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จากหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์
ตอนศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter And The Sorcerer's Stone.) โดยใช้คลังข้อมูล มีการใช้คากริยาช่วย
แสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จ านวนทั้งสิ้น 484 ประโยค จากทั้งหมด 80,621คา
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จและสมบรูณ์ตามขั้นตอนได้ ด้วยความกรุ ณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาและคาปรึกษาตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนการจัดทารายงานเล่ม
นี้ สาเร็จสมบรูณ์ผู้ทารายงานขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณเจ้าของตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและหนังสือนวนิยาย แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน ศิลาอาถรรพ์ ที่อ้างอิง
ให้งานวิจัยฉบับนี้ได้มีความสมบรูณ์มากขึ้น
ทั้งนี้ คณะผู้จัดทาขอขอบพระคณุ ผู้หวังดีที่ได้ให้คาแนะนาและกาลังใจเสมอมา ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้
คาปรึกษาและคาแนะนาแก่ผู้เขียนทุกท่านที่ไม่กล่าวมา ณ ที่นี้
ที่สุดนี้ หากมีข้อบกพร่องในลักษณะใดที่เกิ ดขึ้น คณะผู้วิจัยต้องขออภัยเป็นอย่างสูงและผู้เขียนหวังว่ ารายงาน
วิจัยค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชนสาหรับผู้ที่กาลังศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
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ผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อความสาเร็จทางการศึกษาของบุตร
THE IMPACTS OF PARENTAL DIVORCE ON CHILDREN’S EDUCATIONAL OUTCOMES
อรรฆยา เซ็นเครือ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : akkayanu@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการหย่าร้ างของพ่อแม่ที่มีต่อการศึ กษาของบุตร และ ศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวที่สามารถลดผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาได้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่า งจากการสารวจแรงงาน
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556-2558 และดาเนินการวิจัยโดยใช้วิธีสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ผล
การศึกษาของการหย่าร้างของพ่อแม่ที่มีต่อการศึกษาของบุตร พบว่า การหย่าร้างส่งผลให้บุตรมีการศึกษาลดลง ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 และ จากการศึกษาปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวจานวน 4 ตัวแปร พบว่ามี 2 ตัวแปร คือ การศึกษาของแม่ และ รายได้ของ
แม่ที่สามารถลดผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรได้ โดยการศึกษาของแม่ช่วยบรรเทาผลกระทบได้ 4%
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 ขณะที่รายได้ของแม่ช่วยบรรเทาผลกระทบได้มากถึง 53% ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ต่อมาได้ทาการวิเคราะห์
โดยศึกษาผลกระทบแยกเพศชายและหญิง พบว่า การหย่าร้างส่งผลให้การศึกษาของบุตรชายและบุตรหญิงลดลง โดยมีผลต่อ
บุตรชายมากกว่าบุตรสาว และ รายได้ของแม่ ช่วยบรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้างได้ทั้งในบุตรชายและบุตรสาว
คาสาคัญ : การหย่าร้าง ความสาเร็จทางการศึกษา ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
Abstract
This paper investigates the impacts of parental divorce on children’s educational outcome and
studies the mitigating effects associated with parent’s socio-economic background. The samples are drawn
from Labor Force Survey in 2013-2015 and use multiple regression in the analysis. The results have
concluded that divorce reduces children’s educational achievement at 5 percent significant level, and
mother’s income can mitigate this negative impact of divorce by 53 percent at 5 percent significant level and
mother’s education can reduce the divorce impact by 4 % at 10 percent significant level. When the model is
analyzed by gender, the result found that divorce has an impact on both male and female children’s
academic achievement. Only mother’s income can mitigate the negative effect of parental divorce by 63
percent in male child and by 45 percent in female child.
Keywords : divorce educational achievement single-parent family
บทนา
ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมขั้นพื้นฐานที่มีความสาคัญเป็นอันดับแรกและเก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ แต่การที่สภาพ
ครอบครัวเกิดขึ้นแล้วไม่ได้หมายความว่าสภาพครอบครัวจะมั่นคงยั่งยืนตลอดไป สภาพครอบครัวสามารถสิ้นสุดลงได้ ด้วยเหตุ 2
ประการ คือ การหย่าร้างและการตาย การที่สภาพครอบครัวสิ้นสุดลงด้วยความตาย ไม่ค่อยก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมเท่ากับการ
หย่าร้าง เนื่องจากการหย่าร้างส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของคู่สมรส การหย่าร้าง (Divorce)
หมายถึง “การสิ้นสุดตามกฎหมายของการสมรส (A final legal dissolution of marriage)” (Shryock and Siegel, 1976) เป็น
หนึ่งในปัจจัยสาคัญทางด้านประชากรที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ผลกระทบทางสังคมของการหย่า
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ร้างที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมคือการทาลายคุณค่าของการสมรส (Marriage) และทาให้ภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศลดลง (Alesina
and Giuliano, 2006; Alesina and Giuliano, 2007)
ตารางที่ 1 สถิติการหย่าร้าง
ทั่ว
ปี
ราชอาณาจักร
86,982
2547

กรุงเทพ
14,976

ภาคกลาง
24,971

ภาคเหนือ
17,080

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
22,281

ภาคใต้
7,674

2548

90,688

15,158

27,203

18,118

21,654

8,555

2549

98,388

15,625

29,282

18,524

26,070

8,887

2550

100,420

15,796

31,586

19,301

24,515

9,222

2551

109,084

16,884

34,198

20,197

27,201

10,604

2552

109,277

16,608

34,534

20,014

27,527

10,594

2553

108,482

15,919

34,490

20,330

27,515

10,228

2554

109,312

15,175

34,225

20,085

29,007

10,820

2555

111,377

15,557

35,702

19,145

28,719

10,814

2556

107,031

15,130

35,297

19,145

26,963

10,496

แหล่งที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ครอบครัวไทยยุคใหม่ค่อนข้างเปราะบางและมีความน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะปัญหาการ
หย่าร้างที่สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลของสานักงานสถิติ แห่งชาติ พบว่า การหย่าร้างมีอัตราสูงขึ้น กล่าวคือ ในปี 2547 มี
86982 คู่สมรสที่ทาการหย่าร้างและเพิ่มเป็น 107031 คู่สมรสในปี 2556 และกรุงเทพ เป็นจังหวัดที่มีการหย่าร้างสูงสุด (ตาราง 1)
ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นสาเหตุของการหย่าร้าง ประการแรกมาจากความมั่นคงในครอบครัวโดยเฉพาะสามีและภรรยาซึ่งเป็นคนตั้งต้น
ครอบครัวใหม่ ได้รับแรงกดดันมาจากการใช้ชีวิตภายนอกครอบครัว โดยเฉพาะความตึงเครียดจากสภาพการทางานมีมากขึ้น เมื่อ
กลับมาสู่ครอบครัวต่างมีความตึงเครียดกลับเข้ามาด้วย หากไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ ก็จะนาไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง และ
ทาให้ชีวิตครอบครัวยุติลง ประการที่ 2 มาจากต่างฝ่ายต่างพึ่งพาตนเองได้ มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ ทาให้เกิด
ความรู้สึกว่าไม่มีความจาเป็นต้องพึ่งคู่ชีวิตอีกคน ความอดทนจึงน้อยลง
ผลเสียของการหย่าร้างที่เกิดขึ้นกับตัวคู่สมรสจะส่งผลเสียต่อบุตรในลาดับต่อมา Hawkins and Fackrell (2009) ระบุว่า
เมื่อเกิดการหย่าร้าง เด็กจะได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และภาวะสุขภาพในหลายด้าน ประการแรกได้แก่ การมีความรู้สึกโดด
เดี่ยว ซึ่งมักเกิดจากการขาดการติดต่อกับบิดาหลังการหย่าร้างระยะหนึ่ง รวมทั้งเกิดจากการที่บิดาหรื อมารดาต้องทางานมากขึ้น
จากการที่ต้องเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว อีกประการหนึ่งคือการรู้สึกไม่มนั่ คงในชีวิต ด้วยเกรงว่าจะถูกทอดทิ้ง ทั้งนี้ ผลกระทบในเชิง
ลบทั้งหมดที่กล่าวมาจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ
เด็กที่พ่อแม่หย่าร้างจะประสบปัญหาหลาย ๆ ด้านที่แย่ลง เช่น ภาวะจิตใจ ภาวะสุขภาพ ผลการศึกษา และ ปัญหาพฤติกรรม โดย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า การหย่ า ร้ า งมี แ นวโน้ ม ส่ งผลเสี ย ต่ อ การศึ ก ษาและความส าเร็ จ ในการศึ ก ษาของเด็ ก อั น
เนื่องมาจากการได้รับการเอาใจใส่จากผู้ปกครองน้อยลง รวมทั้งการมีปัญหาทางการเงินของผู้ปกครอง เนื่องจากเหลือแหล่งรายได้
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ในครอบครัวเพียงคนเดียว ตลอดจนการมีปัญหาภาวะทางอารมณ์และภาวะของสุขภาพของตัวเด็กเอง (Hawkins and Fackrell,
2009)
เพื่อเสนอแนะนโยบายทางสังคม ต้องทาความเข้าใจก่อนว่า การอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียวจะส่งผลต่อ
อนาคตของเด็กอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือแม้แต่การทางาน มีงานวิจัยหลายชิ้น (Amato, 2000, 2010) แสดงให้
เห็นว่า เด็กที่พ่อแม่หย่าร้างกันจะมีประสบการณ์ทั้งทางด้านการเรียน การทางานและปัญหาเชิงพฤติกรรม ที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับเด็กที่
อยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์ เนื่องจาก เด็กที่อาศัยกับพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว จะได้รับเวลาหรือค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ ศึกษาว่าการหย่าร้างมีผลอย่างไรต่อความสาเร็จทางการศึกษาของบุตร และ พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic backgrounds) ของพ่อแม่สามารถช่วยลดผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของ
บุตรได้หรือไม่
ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
Gary Becker (1981) นาเสนอ โมเดลการผลิตของครัวเรือน (A model of household production) กล่าวว่า
การศึกษาและรายได้ในอนาคตของบุตร ถูกพิจารณาเป็นสินค้าชนิดหนึ่งในครัวเรือน เงินและเวลาที่ให้กับบุตรเป็นปัจจัยการผลิตใน
กระบวนการผลิต ดังนั้น ครัวเรือนที่มีผู้ปกครองคนเดียวหรือมีการหย่าร้างจะมีเวลาและเงินน้อยกว่าที่จะให้กับบุตร ส่งผลให้เด็กมี
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ น้อยกว่า เช่นเงินทุนทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะด้านอื่น ๆ เช่น ดนตรี กีฬา เป็นต้น ทรัพยากรที่น้อยลงนี้ โดยเฉพาะเงินทุน จะส่งผลต่อการศึกษาของเด็ก
และต่อเนื่องไปถึงการเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย (Krein and Beller, 1988) กล่าวคือ แรงงานที่มีระดับการศึกษาที่ต่า จะได้รับ
ผลตอบแทนต่าตามระดับการศึกษา
ผลกระทบจากการหย่าร้างที่มีต่อบุตร มีดังนี้ หนึ่งคือ ผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่) จะมีเวลาให้บุตรน้อยลง เนื่องจากพ่อหรือ
แม่อาจต้องทางานหนักขึ้น เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว สองคือ การหย่าร้างจะลดรายได้ของครัวเรือน แต่บุตรอาจจะได้รับ
เงินช่วยเหลือจากพ่อหรือแม่ที่ไม่ได้อยู่ด้วย ได้ถ้าพ่อหรือแม่ค่อนข้างมีฐานะ งานวิจัยบางชิ้น (Beller and Graham, 1993) พบว่า
รายได้ของผู้ปกครองที่ไม่ได้อยู่กับบุตรหลังจากหย่าร้างมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ เงินช่วยเหลือที่บุตรจะได้รับ ดังนั้น
การหย่าร้างของพ่อแม่จะส่งผลในแง่ลบต่อการศึกษาของบุตร โดยผลกระทบที่มีต่อบุตรชายมากกว่าบุตรสาว ( Krein and Beller,
1988) ดังนั้นการหย่าร้างจะลดระดับทุนมนุษย์ของบุตรและนาไปสู่การได้ผลตอบแทนที่ต่าในตลาดแรงงาน
งานวิจัยบางชิ้น (McLanahan and Sandefur, 1994; Fischer, 2007) พบว่า มี 3 ปัจจัยที่สามารถบรรเทาผลกระทบ
ทางลบของการหย่าร้างที่มีต่อลูก คือ 1) รายได้ผู้ปกครองที่สูงจะส่งผลต่อสวัสดิการของลูกให้ดีขึ้นได้ โดยการพัฒนาบุตรทั้ง
ทางด้านสติปัญญาและร่างกาย 2) อาชีพที่ประสบความสาเร็จของผู้ปกครอง จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเรียนหนังสือและทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) การศึกษาที่สูงของผู้ปกครองจะสามารถลดผลทางลบที่มีต่อบุตรในครอบครัวหย่าร้างได้ เนื่องจาก ผู้ปกครองที่มี
การศึกษา จะมีงานที่ดีและมั่นคง ไม่ต้องย้ายงานบ่อย ซึ่งเป็นการดีกับบุตร ในแง่ของสังคมที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากหลังจาก
พ่อแม่แยกทางกัน (Hagan et. al., 1996) หรือ ผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงจะสามารถบริหารจัดการความเครียดหรือสภาพจิต
หลังจากการหย่าร้างได้ดีกว่า (Liu and Chen, 2006) และยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงจะมีความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรที่จากัด โดยเฉพาะเงินทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลและวิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลการสารวจแรงงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556-2558 โดยทาการศึกษาใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มสี ถิติการหย่าร้างสูงสุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ และ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้จะ
เป็นบุตรที่มีข้อมูลการศึกษาและรายได้ของพ่อหรือแม่
วิธีการวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์ผลของการหย่าร้างที่มีต่อความสาเร็จทางการศึกษาของบุตร ผู้วิจัยใช้ Multiple regression สาหรับ
โมเดลพื้นฐาน (Baseline Model: โมเดล 1) เป็นดังนี้
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educationi =
β0 + β1 (divorce dummy) + β2 (child characteristics control) +
β3 (family control) + β4 (year dummy) + εi
โดยมีตัวแปรตาม คือ ความสาเร็จทางการศึกษาของบุตร ซึ่งใช้จานวนปีการศึกษาเป็นตัววัด และ มีตัวแปรอธิบาย คือ การหย่าร้าง
ซึ่งเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy variable) มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อพ่อแม่มีการหย่าร้างและมีค่าเท่ากับ 0 ถ้าพ่อแม่อยู่ด้วยกัน และในโมเดล
มีตัวแปรควบคุม คือ คุณลักษณะของบุตร (Child characteristics control) คือ เพศ อายุ จานวนพี่น้อง และ ตัวแปรควบคุมด้าน
ครอบครัว (Family characteristics control) คือ รายได้ครอบครัว การศึกษาพ่อหรือแม่ และใส่ตัวแปรควบคุมปี (Year
Dummies) เข้าไปเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ทาการศึกษา ตาราง2 แสดงตัวแปรและ
คาอธิบายตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผู้วิจัยจะทาการเพิ่ม interaction term เข้าไปในโมเดลที่ 2-5 เพื่อดูความสามารถของการศึกษาและรายได้ของพ่อหรือ
แม่ที่สามารถบรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อบุตรได้ โดยในโมเดลที่สอง จะทาการเพิ่มตัวแปร การหย่าร้าง*
การศึกษาแม่ ในโมเดลที่สาม เพิ่มการหย่าร้าง*การศึกษาพ่อ โมเดลสี่ เพิ่ม การหย่าร้าง*รายได้พ่อ และ โมเดลที่ห้า เพิ่มการหย่า
ร้าง*การศึกษาแม่ เนื่องจากในการวิเคราะห์จะทาการเพิ่ม interaction term ทีละตัวมิฉะนั้นอาจเกิดปัญหา high correlation
ระหว่างตัวแปรได้ และ ต่อมาผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรแยกระหว่างบุตรชายและ
บุตรสาว เพื่อพิจารณาว่าการศึกษาและรายได้ของพ่อหรือแม่ สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้างได้แตกต่าง
กันหรือไม่ระหว่างบุตรชายและบุตรสาว
ตารางที่ 2 รายละเอียดของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตัวแปร
นิยาม
ตัวแปรตาม
ปีการศึกษาของบุตร
ตัวแปรต่อเนื่อง แสดงจานวนปีที่สาเร็จการศึกษาสูงสุดชองบุตร
ตัวแปรอธิบาย
การหย่าร้าง
ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าพ่อแม่หย่าร้าง และเท่ากับ 0 พ่อแม่อยูด่ ้วยกัน
หย่าร้าง*การศึกษาของพ่อ
ตัวแปรอิทธิพลร่วม ระหว่างตัวแปรการหย่าร้างและปีการศึกษาสูงสุดของพ่อ
หย่าร้าง*การศึกษาของแม่
ตัวแปรอิทธิพลร่วม ระหว่างตัวแปรการหย่าร้างและปีการศึกษาสูงสุดของแม่
หย่าร้าง*รายได้ของพ่อ
ตัวแปรอิทธิพลร่วม ระหว่างตัวแปรการหย่าร้างและรายได้ของพ่อ
หย่าร้าง*รายได้แม่
ตัวแปรอิทธิพลร่วม ระหว่างตัวแปรการหย่าร้างและรายได้ของแม่
ตัวแปรควบคุม
เพศ
ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าเป็นเพศชาย และเท่ากับ 0 ถ้าเป็นเพศหญิง
อายุ
ตัวแปรต่อเนื่อง แสดงจานวนอายุมีหน่วยเป็นปี
จานวนพี่น้อง
ตัวแปรต่อเนื่อง แสดงจานวนพี่น้องในครอบครัว
การศึกษาพ่อหรือแม่
ตัวแปรต่อเนื่อง แสดงจานวนปีการศึกษาสูงสุดของพ่อหรือแม่
รายได้ครอบครัว
ตัวแปรต่อเนื่อง แสดงรายได้รวมของพ่อและแม่
ปีการศึกษา 2556-2558
ตัวแปรจัดกลุ่ม โดยปี 2556 เท่ากับ 1 ปี 2557 เท่ากับ 2 และปี 2558 เท่ากับ 3
จากการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น (ตาราง 3) พบว่า ในครัวเรือนที่มีการหย่าร้าง บุตรเป็นเพศชายร้อยละ 56.53 เพศหญิง
ร้อยละ 43.47 บุตรในครัวเรือนหย่าร้าง ร้อยละ 96.95 มีอายุระหว่าง 15-35 ปี และมีจานวนพี่น้อง 0-2 คน ปีการศึกษาโดยเฉลี่ย
ของบุตรระหว่างครัวเรือนที่มีการหย่าร้างและครัวเรือนที่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ บุตรในครัวเรือนหย่าร้าง
มีปีการศึกษาต่ากว่า 16 ปี หรือ ต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 83.15 ในขณะที่ บุตรในครัวเรือนที่พ่อแม่อยู่ร่วมกัน มีปีการศึกษาต่า
กว่า 16 ปี ร้อยละ 77.57 พ่อแม่มีปีการศึกษาต่ากว่า 16 ปี ร้อยละ 76.80 ในครัวเรือนหย่าร้าง และ ร้อยละ 67.10 ในครัวเรือนที่
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พ่อแม่อยู่ร่วมกัน สาหรับรายได้ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนหย่าร้างที่มีรายได้ต่ากว่า 30000 บาทต่อเดือน มีร้อยละ 84.37
ขณะที่ครัวเรือนที่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน มีรายได้ต่ากว่า 30000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 69.46
ตารางที่ 3 สถิติพรรณนาสาหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ครัวเรือนหย่าร้าง
จานวน
ร้อยละ
ตัวแปร
เพศชาย
463
56.53
อายุ(ปี)
15-35
794
96.95
36 ขึ้นไป
25
3.05
จานวนพี่น้อง(คน)
0-2
819
100.00
3-4
0
0.00
ปีการศึกษาของบุตร(ปี)
ต่ากว่า 16 ปี
681
83.15
เท่ากับหรือสูงกว่า16ปี
138
16.85
ปีการศึกษาของพ่อแม่(ปี)
ต่ากว่า 16 ปี
629
76.80
เท่ากับหรือสูงกว่า16ปี
190
23.20
รายได้ครัวเรือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ30000บาทต่อเดือน
มากกว่า 30000 บาทต่อเดือน
จานวนกลุ่มตัวอย่าง

691
128

84.37
15.63
819

ครัวเรือนอยูร่ ่วมกัน
จานวน
ร้อยละ
2631
52.14
4963
83

98.36
1.64

4932
114

97.74
2.26

3914
1132

77.57
22.43

3386
1660

67.10
32.90

3505
1541

69.46
30.54
5046

ผลการศึกษา
ตาราง 4 นาเสนอผลการศึกษาของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตร และ ตาราง 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าในแต่
ละโมเดลที่ทาการศึกษา โดยในโมเดลที่ 1 เป็นพื้นฐานของการศึกษา และ โมเดลที่ 2-5 ทาการเพิ่ม interaction term เพื่อ
วิเคราะห์ว่า การเพิ่มการศึกษาของพ่อหรือแม่ หรือ การเพิ่มรายได้ของพ่อหรือแม่ สามารถบรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่า
ร้างที่มีต่อบุตรได้หรือไม่ จากโมเดลที่ 1 พบว่า การหย่าร้างส่งผลในแง่ลบต่อการศึกษาของบุตร (β = -0.204, P < 0.05) กล่าวคือ
การหย่าร้างส่งผลให้บุตรมีการศึกษาลดลง และ การศึกษาของพ่อไม่ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบทางลบของการหย่าร้างที่มีต่อ
การศึกษาของบุตร เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร การหย่าร้าง*การศึกษาพ่อ ในโมเดลที่สาม ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แต่การศึกษาของแม่ ช่วยบรรเทาผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาบุตรได้ กล่าวคือ ตัวแปร การหย่าร้าง*การศึกษา
แม่ ในโมเดลที่สอง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 กล่าวคือ การศึกษาของแม่สามารถบรรเทาผลกระทบแง่ลบได้ 4 เปอร์เซ็นต์
แต่ จากโมเดลที่สี่ พบว่า รายได้ของพ่อไม่สามารถบรรเทาผลกระทบแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรได้ เพราะตัว
แปร หย่าร้าง*รายได้ของพ่อ ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่รายได้ของแม่สามารถบรรเทาผลกระทบด้านลบของการหย่าร้างได้
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มากถึง 53% ในโมเดลที่ห้า แสดงให้เห็นว่า การหย่าร้างจะไม่ส่งผลลบต่อการศึกษาของบุตร หากแม่มีการศึกษาสูงและมีรายได้ที่
สูงนั่นเอง
สาหรับตัวแปรควบคุมของบุตร (Child characteristics control) พบว่า บุตรชายจะมีความสาเร็จทางการศึกษาน้อย
กว่าบุตรสาว จานวนพี่น้องยิ่งมาก บุตรจะได้รับการศึกษามากขึ้น อาจเนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายเรียนรรีถึงระดับมัธยมปลาย
ดั งนั้ น การที่ มี พี่ น้ อ งในครอบครั ว มาก จึ งไม่ ไ ด้ ล ดการศึ ก ษาของบุ ต รคนอื่ น ส าหรั บ ตั ว แปรควบคุ ม ของครอบครั ว (Family
characteristics control) ทั้งรายได้ครอบครัวและการศึกษาของพ่อหรือแม่ ส่งผลต่อการศึกษาของบุตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
กล่าวคือ เมื่อรายได้ครอบครัวสูงขึ้น บุตรจะมีการศึกษามากขึ้น และ เมื่อพ่อหรือแม่มีการศึกษาสูง บุตรจะได้รับการศึกษาที่ดีไป
ด้วย
ตารางที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่า F-statistics และ R-squared ในแต่ละโมเดล
ขนาดกลุ่ม
จานวนตัวแปร
โมเดล
ตัวอย่าง
อิสระ
ค่า F-statistics

R-squared

1

5865

8

460.94**

0.4117

2

5529

9

391.03**

0.416

3

4690

9

318.77**

0.4196

4

3778

9

257.86**

0.4264

5

3727

9

312.13**

0.4343

ต่อมาได้ทาการศึกษาผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาบุตรโดยทาการศึกษาแยกเพศชายและหญิง (ตาราง 56) พบว่า การหย่าร้างส่งผลให้บุตรชายมีการศึกษาลดลง ในโมเดลที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ของการหย่าร้างติดลบแต่ไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาแม่และพ่อไม่ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรชาย เพราะเมื่อ
เพิ่มตัวแปร หย่าร้าง*การศึกษาแม่ (หย่าร้าง*การศึกษาพ่อ) เข้าไปในโมเดลที่สอง (โมเดลสาม) แล้ว ค่าสัมประสิทธิ์ไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ เช่นเดียวกับรายได้พ่อก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบ เนื่องจากเมื่อใส่ตัวแปร หย่าร้าง*รายได้พ่อ เข้าไปในโมเดลที่สี่ ตัว
แปรไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แต่รายได้ของแม่มีความสาคัญต่อการบรรเทาผลกระทบแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของ
บุตรชาย กล่าวคือ ถ้ารายได้แม่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้สามารถลดผลกระทบในแง่ลบได้มากถึง 63 เปอร์เซ็นต์ สาหรับการวิเคราะห์ผล
ของการหย่าร้างที่มตี ่อการศึกษาของบุตรสาว พบว่า การหย่าร้างส่งผลให้การศึกษาของบุตรสาวลดลงในขนาดที่น้อยกว่าบุตรชาย
และ รายได้ของแม่สามารถบรรเทาผลกระทบแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาได้ 45 เปอร์เซ็นต์ (โมเดล 5)
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ผลของการหย่าร้างที่มีต่อความสาเร็จทางการศึกษาของบุตร
ตัวแปร

โมเดล 1

โมเดล 2

โมเดล 3

โมเดล 4

โมเดล 5

การหย่าร้าง

-0.204**

-0.48**

-0.57

-4.2

-5.28**

เพศชาย

-0.93**

-0.91**

-0.95**

-0.92**

-0.97**

อายุ

0.34**

0.35**

0.35**

0.35**

0.35**

จานวนพี่น้อง

0.27**

0.29**

0.29**

0.26**

0.32**

รายได้ครัวเรือน

0.57**

0.56**

0.46**

0.6**

0.48**
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ปีการศึกษาของพ่อหรือแม่

0.15**

0.15**

0.15**

0.14**

0.14**

2557

-0.29**

-0.29**

-0.26**

-0.35**

-0.17*

2558

-0.2**

-0.2**

-0.17*

-0.23**

-0.07

หย่าร้าง*การศึกษาแม่

0.04*

หย่าร้าง*การศึกษาพ่อ

0.02

หย่าร้าง*รายได้พ่อ

0.4

หย่าร้าง*รายได้แม่

0.53**

ค่าคงที่

-2.99**

-3.09**

-2.19**

-3.32**

-2.4**

จานวนกลุ่มตัวอย่าง

5865

5529

4690

3778

3727

R2
0.41
0.42
0.42
0.43
หมายเหตุ * ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ และ ** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ผลของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรชาย
เพศชาย

โมเดล 1

โมเดล 2

โมเดล 3

โมเดล 4

โมเดล 5

การหย่าร้าง

-0.21

-0.48

-0.83

-2.4

-6.17**

หย่าร้าง*การศึกษาแม่

0.04

หย่าร้าง*การศึกษาพ่อ

0.04

หย่าร้าง*รายได้พ่อ

0.2

หย่าร้าง*รายได้แม่
0.63**
หมายเหตุ * ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ และ ** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ผลของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรสาว
เพศหญิง

โมเดล 1

โมเดล 2

โมเดล 3

โมเดล 4

โมเดล 5

การหย่าร้าง

-0.16

-0.42

0.25

-5.3

-4.5**

หย่าร้าง*การศึกษาแม่

-0.03

หย่าร้าง*การศึกษาพ่อ

-0.04

หย่าร้าง*รายได้พ่อ

0.54

หย่าร้าง*รายได้แม่
0.45**
หมายเหตุ * ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ และ ** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของการหย่าร้างที่มีต่อความสาเร็จทางการศึกษาของบุตร พบว่า การหย่าร้างส่งผลเสียต่อการศึกษาของ
บุตร กล่าวคือ การหย่าร้างทาให้จานวนปีการศึกษาของบุตรลดลง 0.204 ปี ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 อาจเนื่องจากครอบครัวที่หย่า
ร้าง จะมีทรัพยากรในครัวเรือน โดยเฉพาะรายได้ที่ลดลง และ พ่อหรือแม่อาจต้องทางานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เวลาที่จะให้กับบุตรลดลง
อีกด้วย และ จากการศึกษาตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคมที่จะช่วยบรรเทาผลทางลบของการหย่าร้างที่มีต่อบุตร พบว่า ตัวแปร
การศึกษาของแม่ มีผลในการช่วยบรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้าง กล่าวคือ การศึกษาของแม่สามารถช่วยลดผลกระทบ
ของการหย่าร้างที่มีต่อความสาเร็จทางการศึกษาของบุตร ได้ 4% กล่าวคือ แม่ที่มีการศึกษาสูง จะทางานในตาแหน่งงานที่ดี มี
รายได้สูงจากตาแหน่งหน้าที่การงาน ดังนั้นแม่ที่มีการศึกษาสูงยังคงสามารถส่งเสียบุตรให้เรียนพิเศษ และ เรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
ได้ อีกตัวแปรหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบด้านลบของการหย่าร้าง คือ รายได้ของแม่ จากการศึกษาพบว่า รายได้ของแม่
สามารถลดผลกระทบด้านลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรได้มากถึง 53% ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงให้เห็น
ความสาคัญของทรัพยากรทางการเงินในครัวเรือนที่มีการหย่าร้าง แต่จะเห็นว่า ตัวแปรอีก 2 ตัว คือ การศึกษาของพ่อและรายได้
ของพ่อ เมื่อถูกใส่เข้าไปในโมเดลแล้ว ตัวแปรไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า การศึกษาของพ่อและรายได้ของพ่อ ไม่ได้ช่วย
บรรเทาผลเสียของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตร
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า การหย่าร้างส่งผลให้บุตรมีการศึกษาลดลง และ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของแม่สามารถช่วย
บรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรได้ กล่าวคือ รายได้ของแม่สามารถช่วยลดผลกระทบจากการ
หย่าร้างได้ 53 เปอร์เซ็นต์ และ การศึกษาของแม่สามารถช่วยลดผลกระทบจากการหย่าร้างได้ 4 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมของพ่อไม่ได้ช่วยลดผลกระทบของการหย่าร้าง เนื่องจาก เพราะเมื่อเพิ่มตัวแปร หย่าร้าง*รายได้ของพ่อ เข้าไป
ในโมเดลที่สี่ และ หย่าร้าง*การศึกษาของพ่อ ในโมเดลที่สาม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ทั้งสอง ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ต่อมาได้ทาการ
วิเคราะห์โดยศึกษาผลกระทบแยกเพศชายและหญิง พบว่า การหย่าร้างส่งผลให้การศึกษาของบุตรชายและบุตรหญิงลดลง โดยมี
ผลต่อบุตรชายมากกว่าบุตรหญิง และ รายได้ของแม่ ช่วยบรรเทาผลกระทบในแง่ลบของการหย่าร้างได้ทั้งในบุตรชายและบุตรสาว
โดย รายได้ของแม่ช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่บุตรชายได้มากกว่าบุตรสาว ดังนั้น งานวิจัยนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในลักษณะ
การยืนยันข้อค้นพบว่าปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวสามารถลดผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อการศึกษาของบุตรได้
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บทคัดย่อ
การเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยวจะช่วยให้ผู้สอนเน้นย้าในจุดด้อยและเสริมจุดเด่นขอผู้เรียนได้อย่างมุ่งเป้าและ
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีแบบแผนตามการศึกษาค้นคว้าและคาแนะนาของผู้สอนผู้ซึ่งมีประสบการณ์ซึ่งมุ่งเน้นการ
สังเกต วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเทคนิคการปฏิบัติดนตรีแบบเข้มข้นโดยบทความนี้ได้แบ่งประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาปฏิบัติ
เครื่องดนตรีจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยวไว้ด้วยกัน 3 หัวข้อหลักคือ ผู้สอนสามารถจัดสรรแบบฝึกหัดเพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเดี่ยวของผู้เรียน ผู้สอนสามารถแนะนาบทเพลงได้ตรงกับความสนใจส่วนตัวและศักยภาพของ
ผู้เรียน ผู้สอนสามารถแนะนาด้านจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาสู่การเป็น
นักแสดงดนตรีที่ดีแก่ผู้เรียน
คาสาคัญ : ประโยชน์ กีตาร์คลาสสิค เรียนรู้
Abstract
Private Lesson will help emphasize weaknesses and reinforce of learners and to develop learners
with the best plan for each learner. Instructor will focus on observation, analysis, and problem-solving in
techniques and make music practice more intensive. This article shares the benefits of learning Music
Praticing by Private Lesson by first, separate in three main topics which are Instructor prepare for etude
and study for student in individual. Secondly, Instructor can introduced each student by their ability of
playing the instrument and Lastly, to train the student to know the phycology of playing music on stage
and prepare the schedule of practicing the instrument.
Keywords : benefit Classical guitar learning
บทนา
การเรียนการสอนดนตรีในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมเรียนเป็นลักษณะการปฏิบัติเป็น
กลุ่ม (School Music Program) โดยประโยชน์คือสามารถสอนนักเรียนจานวนหลายคนพร้อมกันได้ ซึ่งหากพิจารณาถึงความ
เป็นจริงของการศึกษาวิชาดนตรีในระดับอุดมศึกษา ควรมีความเข้มข้นและเฉพาะเจาะจงตามแต่ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
พึงมี บทความวิชาการนี้จึงตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการเรียนการสอนการปฏิบัติเครื่องดนตรีเดี่ยว
(Private Lesson) เพราะการมุ่งพัฒนานักศึกษาวิชาดนตรีปฏิบัติเป็นรายบุคคลย่อมเห็นผลต่อพัฒนาการมากกว่าการเรียน
แบบกลุ่ม เพราะผู้สอนสามารถมุ่งเป้าไปที่ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันโดยธรรมชาติ เพราะมนุษย์และสรรพสิ่ง
ย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ดังนั้นการเรียนการสอนการปฏิบัติเครื่องดนตรีเดี่ยว ย่อมส่งผลประโยชน์ต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน
เพื่อมุ่งเน้นการสังเกต วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเทคนิคการปฎิบัติดนตรี แบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาการที่เป็นไปตามลาดับขึ้น
อย่างมั่งคงและยืนลงในการปฎิบัติเดี่ยวดนตรี จากการเป็นนักศึกษาวิชาดนตรีสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพต่อไป โดยบทความ
นี้ได้แบ่งประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาปฎิบัติเครื่องดนตรีจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยวไว้ด้วยกัน 3 หัวข้อหลักคือ
1) ผู้สอนสามารถจัดสรรแบบฝึกหัดเพื่อช่ว ยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเดี่ยวของผู้เรียน 2) ผู้สอนสามารถแนะนาบท
เพลงได้ตรงกับความสนใจส่วนตัวและศักยภาพของผู้เรียน 3) ผู้สอนสามารถแนะนาด้านจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการ
ออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักแสดงดนตรีที่ดีแก่ผู้เรียน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ผู้สอนสามารถจัดสรรแบบฝึกหัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเดี่ยวของผู้เรียน
ด้วยเหตุผลของความสามารถเฉพาะบุคคล เป็นไปได้ยากที่การปฏิบัติดนตรีแบบกลุ่มจะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ด้านเทคนิคการปฏิบัติที่ผู้เล่นแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างการปฏิบัติ กีตาร์คลาสสิค ผู้เล่นแต่ละบุคคลอาจ
ต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคนิคที่ต่างกันเช่น rest stroke, free strokes , slur, hiht bar ,การออกแรงทาบ full bar , การ
เล่นโน้ตที่ห่างกันมากๆ หรือเทคนิคพิเศษ (Special Effect) ต่างๆ เช่น tremolo หรือ Harmonic เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น จุด
ยากในบทเพลงที่ต้องอาศัยการแยกซ้อมเทคนิค slur ด้านล่างนี้ หากเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ผู้สอนอาจไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้เรียน
สามารถเล่นเทคนิค slur ทั้งแบบ Ascending slurs (Hammer On) และ Descending Slur (Pull Off) นี้ได้ออกมาที่องศา
นิ้ว ค่าโน้ต และในสาเนียงที่ถูกต้องหรือไม่เป็นต้น

ภาพที่ 1 ตัวอย่างเทคนิค slur ที่ผเู้ ล่นแต่ละคนอาจมีปัญหาต่างกัน
2. ผู้สอนสามารถแนะนาบทเพลงได้ตรงกับความสนใจส่วนตัวและศักยภาพของผู้เรียน
บทเรียนสาหรับกีตาร์คลาสสิคและเครื่องดนตรีอื่นๆสามารถแบ่งจากยุคของดนตรีตั้งแต่ยุคโบราณ (ก่อนคริสตศักราช)
ไปจนถึงยุคปัจจุบันคือ ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีเทคนิคและการตีความที่แตกต่างกันในแต่ละยุค นอกจากนี้ สามารถระบุเป็นจานวน 4
ขึ้นคร่าวๆตามระบบการสอบของสถาบันดนตรีต่างเช่น Royal Academy of Music จากประเทศอังกฤษ, Trinity College of
Music จากประเทศอังกฤษ, Yamaha Academy จากประเทศญี่ปุ่น และ London Academy of Music จาก ประเทศอังกฤษ
คือ ชั้นต้น (Beginner) –ชั้นกลาง (Intermediate)-ชั้นสูง (Advance)-ระดับประกาศนียบัตร (Diploma) ตารางด้านล่างนี้เป็น
ตัวอย่างการแบ่งเกณฑ์ระดับเกรดการเล่นของ Trinity College of Music จากประเทศอังกฤษ ปี 2016-2019 ในวิชากีตาร์

ตารางที่ 1 แบ่งเกรดของ Trinity College of Music London จากประเทศอังกฤษ ในวิชากีตาร์
จากการแบ่งเกณฑ์ระดับเกรดการเล่นบทเพลงของ Trinity College of Music London จากประเทศอังกฤษ ในวิชา
กีตาร์นี้ จาเป็นต้องมีการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยว และยัง เอื้อประโยชน์แก่ทั้งผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือผู้สอนสามารถ
แนะนาบทเพลงให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนได้ โดยแต่ละบทเพลงจะมีความยาก-
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ง่ายตามลาดับเกณฑ์ของแต่ละเกรด ความซับซ้อนของสังคีตลักษณ์ (Musical Form) จังหวะ (Rhythm) อัตราจังหวะ(Tempo)
หรือกระสวนจังหวะ (Beat) และยุคของดนตรีที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเกณฑ์การสอบเกรด 1 และ 8 Trinity College of
Music จะเห็นได้ว่าทั้งเกรดทั้งคู่ซึ่งแตกต่างกัน มีทั้งบทเพลงในยุคบาโรค ซึ่งประพันธ์โดย Johann Sebastian Bach ผู้ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการดนตรีและการประพันธ์เพลงแบบCounter Point คีตกวีในยุคบาโรค หรือ Fernando Sor นัก
ประพันธ์จากยุคคลาสสิคผู้ซึ่งแบบฝึกของเขานักกีตาร์ทุกคนต้องเคยศึกษา Francisco Tarrega บิดาแห่งกีตาร์คลาสสิคในยุคโร
แมนติก หรือคีตกวีแห่งยุคศควรรษที่ 20 Villa-lobos หรือแม้แต่คีตกวีและนักกีตาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ Leo
Brouwer เป็นต้น

ภาพที่ 2 ยกตัวอย่างเกณฑ์การสอบเกรด 8 และเกรด 1 ของ Trinity College of Music
ดังนั้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์ ในบทเพลงของเกรด 1 และ เกรด 8 ซึ่งเป็นบทเพลงจากยุคเดียวกัน คือ
ศตวรรษที่ 17 (ราวปี ค.ศ. 1601-1700 โดยประมาณซึ่งอยู่ในยุคบาโรค) แต่มีความยาก-ง่ายต่างกัน หากเรียนเป็นกลุ่มใหญ่
ผู้สอนไม่อาจดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง โดยมีความเป็นไปได้ว่าผู้สอนอาจให้ผู้เล่นทั้งห้องเรียนเกรด 1 ทุกคน เพื่อสะดวกต่อการบรรเลง
กลุ่ม แต่อาจมีนักเรียนที่มีศักยภาพสูงกว่าหลบซ่อนไว้ โดยอาจสามารถเล่นเพลงเกรดที่สูงกว่าเกรด1 คือ เกรด 8 ได้เป็นต้น
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ภาพที่ 3 เพลงสอบเกรด 1 ของ Trinity College of Music
ตัวอย่างเพลงเกรด 1 มีชื่อว่า เพลง Balletto เป็นเพลงพื้นบ้านอิตาลี แต่งขึ้นในยุคบาโรค เพลงอยู่ในคีย์ D major โดย
ในทางเทคนิคการใช้นิ้วมือซ้าย จะครอบคลุมเพียงตาแหน่งที่ 2 ถึง 5 โดยโน้ตจะเน้น single note หรือโน้ตเดี่ยว โน้ตไลน์เบส
มักจะอยู่ที่แม่จังหวะคือจังหวะที่ 1 และ 3 โดยเล่นเป็นสายเปล่าสายที่ 4 และ 5 ทั้งบทเพลง โดยตีความได้ว่าใช้คอร์ด Tonic คือ
chord แรกของ คีย์ D และ คอร์ด Dominant หรือ คอร์ดที่ 5 คือ A สลับกันไปทั้งบทเพลง ในด้านจานวนจังหวะในห้องพบว่า
ใช้ Time Signature 4/4 คือตัวดา(Quarter Note) มีค่าเท่ากับ 1 จังหวะใน1ห้อง ซึ่งง่ายแก่การเข้าใจในการเล่นดนตรีชั้นต้น
ในด้านการใช้จังหวะไม่พบจังหวะที่มีความถี่มากกว่าเขบ็ด 1 ชั้น (Eighth Note) โครงสร้างเพลงแทบจะเป็นท่อน A เพียงท่อน
เดียวเล่นซ้ากัน ซึ่งเหมาะแก่การฝึกซ้อมในการเล่นกีตาร์ในชั้นต้นเพราะการฝึกซ้าๆจะช่วยให้แม่นยาในตาแหน่งของนิ้ว และการ
สร้างพลังเสียง
หากเปรียบเทียบกับบทเพลงเกรด 8 ที่มีชื่อว่า Les tours de passe-passe ประพันธ์โดย Couperin เพลง
ในยุคบาโรคเช่นกันเพลงอยู่ในคีย์ D major เช่นเดียวกันกับเพลงเกรด1 แต่ในทางเทคนิคการใช้นิ้วมือซ้าย จะครอบคลุมตาแหน่ง
ที่บาร์2 และ 3 และยังต้องข้ามไปเล่นที่บาร์ที่ 7 รวมถึงเทคนิค trill หรือ modant การรัวสายที่ต้องฝึกฝนเพิ่มขึ้นในโน้ตบางจุด
นอกจากนี้ Time Signature ยังคงมีความซับซ้อนมากกว่ากล่าวคือ เป็นTime Signature 6/8 ต้องคานวณ ตัวเขบ็ด 1 ชั้น
เป็นตัวละ 1 จังหวะ ใน 1 ห้อง และบทเพลงมีความยาวกว่าเพลงเกรด 1 อย่างชัดเจน
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ดังนั้นการลาดับความยาก-ง่ายบทเพลงแต่ละเกรดที่ถูกผู้ชานาญการเฉพาะด้านได้ศึกษาและจัดลาดับไว้แล้วนั้น มีผล
ทาให้ผู้เรียนปฏิบัติเดี่ยวแต่ละคนซึ่งความสามารถแตกต่างกันสามารถสอบถามผู้สอนเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสามารถฝึกซ้อม
ดนตรีตามศักยภาพ และมีแบบแผนเป็นไปตามลาดับขั้นเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามศักยภาพของเฉพาะบุคคล
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ผลการวิจัย
1.
ผู้สอนสามารถแนะนาด้านจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาสู่
การเป็นนักแสดงดนตรีที่ดีแก่ผู้เรียน
การแสดงดนตรีสดต่อหน้าสาธารณชน สภาพจิตใจของนักแสดงหรือผู้เล่นมีส่วนสาคัญไม่น้อยกว่าการศึกษาบทเพลง
และเตรียมตัวฝึกซ้อมบทเพลง การเรียนปฎิบัติเดี่ยวผู้สอนสามารถแนะนาผู้เรียนปฎิบัติเดี่ยวโดยการแนะนาให้หาแรงบันดาล
ใจจากการอ่านหนังสือเชิงจิตวิทยา หนังสือชีวประวัติ หรืออัตชีวิประวัติของนักดนตรีหรือคนที่ประสบความสาเร็จ การฝึกมอง
ผ่านตัวกวนและการทาจิตใจให้สงบ ฝึกสมาธิ ให้กาลังใจตนเองอย่างสม่าเสมอ พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการ
ฝึกซ้อมและวันแสดงจริง นักแสดงอาจสร้างจินตนาการในแบบของตนเองเช่น Bennett Lerner (เกิดเมื่อ 21 มีนาคม ค.ศ.
1944) นักเปียโนชาวอเมริกัน เขาจินตนาการว่าผู้ชมการแสดงเป็นเพียงกระต่ายแสนน่ารักที่มาชมการแสดงของเขา หรือ
Alessio Monti (เกิดเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947) นักกีตาร์ชาวอิตาเลียน ได้จินตนาการว่าเขาขึ้นเวทีโดยมีกระจกแก้วครอบ
ตัวเขาไว้ โดยเขามีคติว่าเขาเล่นดนตรีเพื่อตัวเอง เป็นต้น ซึ่งผู้สอนสามารถแนะนานักเรียนผู้เรียนปฏิบัติเดียวให้สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับการเตรียมจิตใจได้ ทั้งนี้ผู้แสดงท่านอื่นสามารถมีจินตนาการส่วนตัวในแบบอื่นๆเพื่อให้การแสดงของตนเอง
ออกมาสมบูรณ์ ก่อนการแสดงควรมีสมาธิอยู่กับตัวเองและบทเพลง พยายามฝึกคิดว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยบนเวทีนั้น
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการแสดงสด เพราะมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
การทางานหนักของผู้แสดงที่ได้วางแผนทาการศึกษาบทเพลงและฝึกซ้อมบทเพลงมาเป็นอย่างดี ซึ่งการควบคุมสมาธิและสติ
ระหว่างการแสดงคนเดียวบนเวทีนั้น เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดารงอยู่ของการทางานศิลปะที่เรียกว่าการแสดงสด

Bennett Lerner

Alessio Monti

ทั้งนี้นอกจากการมีจิตใจที่พร้อมแสดง การวางแผนตารางฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ การมีผู้สอนหรือโค้ชที่ช่วยวางแผนและ
แนะนาตารางการฝึกซ้อมส่วนบุคคลยังเป็นอีกประโยชน์หนึ่งของการเรียนดนตรีแบบปฏิบัติเดี่ยวตัวต่อตัวกับผู้สอน ทั้งนี้
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างตารางการฝึกซ้อมเพลงเกรด 3 ของสถาบัน Trinity College of Music ที่ผู้เขียนออกแบบเพื่อใช้สอน
นักเรียนของผู้เขียนเอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนและนักเรียนวิชากีตาร์คลาสสิค ทาให้นักเรียนได้รางวัลเกียรตินิยม
อันดับ1 (Distinction) คะแนนสูงสุดของการสอบเกรด 3 ของสถาบัน Trinity College of Music เมื่อปี ค.ศ. 2014 มาแล้ว
ทั้งนี้ตารางนี้สามารถนาไปประยุกต์กับการจัดตารางการฝึกซ้อมในการสอบเกรดอื่นๆรวมถึงการซ้อมเพื่อเป้าหมายอื่นๆได้ โดย
ตัวอย่างตารางการฝึกซ้อมในแต่ละโดยยกมาเป็นตัวอย่างคร่าวๆ 2 วัน มีดังนี้
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วันเดือนปี เพลงที่ 1
วันที่ 1/1 ซ้อมเวลา11.0011.15 น.

เพลงที่ 2
เพลงที่ 3
ซ้อมเวลา11.15- ซ้อมเวลา
11.30น.
11.30-11.45
น.

Scale&Arpeggio
ซ้อมเวลา11.4512.00 น.

Technical Work
ซ้อมเวลา12.00-13.15
น.

วันที่ 1/2

ซ้อมเวลา11.1511.30น.
ความเร็วเร็วขึ้น
มากกว่าวันก่อน
หน้าพร้อมทั้ง
เพิ่มเทคนิค
dynamic(ดังเบา) ในเพลงใน
จุดที่ผู้ประพันธ์
เพลงกาหนด

ซ้อมเวลา11.4512.00 น.
ความเร็วเร็วขึ้น
มากกว่าวันก่อน

ซ้อมเวลา12.00-13.15
น.
ความเร็วเร็วขึ้นมากกว่า
วันก่อนหน้า

ซ้อมเวลา11.0011.15 น.
ความเร็วเร็วขึ้น
มากกว่าวันก่อน
หน้าพร้อมทั้งแยก
ฝึกเทคนิคพิเศษใน
เพลง

ซ้อมเวลา
11.30-11.45
น.
ความเร็วเร็ว
ขึ้นมากกว่าวัน
ก่อนหน้า
พร้อมทั้งแยก
ฝึกเทคนิค
พิเศษในเพลง

สรุปและอภิปรายผล
ประโยชน์ของการเรียนรู้วิชาปฏิบัติโดยวิธีการเรียนแบบเดี่ยวทั้ง 3 ข้อในบทความนี้ คือ 1) ผู้สอนสามารถจัดสรร
แบบฝึกหัดเพือช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเดี่ยวของผู้เรียน 2) ผู้สอนสามารถแนะนาบทเพลงได้ตรงกับความสนใจ
ส่วนตัวและศักยภาพของผู้เรียน 3) ผู้สอนสามารถแนะนาด้านจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะ
บุคคลเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักแสดงดนตรีที่ดีแก่ผู้เรียน เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการที่ผู้ เล่นจะประสบความสาเร็จในการ
ปฎิบัติเครื่องดนตรี ผู้เล่นต้องมีใจรักและทุ่มเทเวลาทุกวันในชีวิตเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพ ในส่วนของ
ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดีย่ วจะช่วยให้ผู้สอนเน้นย้าในจุดด้อยและเสริมจุดเด่นขอผู้เรียนได้อย่างมุ่งเป้าและ
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีแบบแผนตามการศึกษาค้นคว้าและคาแนะนาของผู้สอนผู้ซึ่งมีประสบการณ์ซึ่งมุ่งเน้นการ
สังเกต วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเทคนิคการปฏิบัติดนตรีแบบเข้มข้น พร้อมทั้งแนะนาผู้เรียนเกี่ยวกับประวัติดนตรีของเพลง
ยุคนั้นๆ รวมถึงโครงสร้างของบทเพลงโดยอิ งเนื้อหาทฤษฎีดนตรีเป็นสาคัญ ดังนั้นทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องทางานกันเป็นทีม
เดียวกันจึงจะเกิดผลการแสดงที่ดีที่ถูกหลักการปฏิบัติดนตรีและเป็นการแสดงที่ ดี ประสบความสาเร็จในการเรียนการวัดผล
และสามารถประทับใจผู้ชมได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาพแทนชาย-หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ
THE REPRESENTATION OF MALE AND FEMALE APPEARING IN THAWIPHOP LITERATURE
สุภาภรณ์ จันทร์แจ้ง* ชยาทิตย์ อินน้อย และ รัตนาวดี ปาแปง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : chayatitinnoi1995@gmail.com
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาภาพแทนชาย-หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางสังคมวิทยา
เรื่อง ภาพแทนของ Stuart Hall มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรม ศึกษาตัวละครทั้งหมด ๑๐ ตัว ซึ่งจะ
แบ่งเป็น ตัวละครชาย ๔ ตัว ประกอบด้วย คุณหลวงอัครเทพวรากร, ไรวัต, ดร. ตรอง, ขาม (คนใช้) ในอดีตถ้าเป็นบุตรของผู้มี
อานาจก็สามารถจะสืบทอดตาแหน่งต่อจากพ่อและมีโอกาสได้เรียนหนังสือมากกว่าบุตรของทาส ซึ่งถ้าเป็นบุตรของทาส
ก็ จ ะไม่ ส ามารถหลุ ด พ้ น จากการเป็ น ทาส ได้ แ ละส่ ว นภาพแทนผู้ ช ายในยุ ค ปั จ จุ บั น จะต้ อ งใช้ ค วามสามารถเพื่ อ
สร้างความก้าวหน้า ด้านการงาน และมีสิทธิเท่ าเทียมกัน มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพเพื่อค้าจุน ดูแลครอบครัว ด้าน
ตัวละครหญิงมี ๖ ตัว ประกอบด้วย มณี จันทร์ , กุลวรางค์ , แม่ประโยง, คุณ ย่าของกุลวรางค์ , ม้วน, นิ่ม (คนใช้) ภาพแทน
ของผู้หญิงในยุคอดีตจะเป็นกุลสตรี เป็นแม่ศรีเรือน คอยดูแลเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวและดูแลสามี ส่วนผู้หญิงใน
ยุค ปั จ จุ บั น จะมี ค วามคิ ด ที่ ส ามารถดู แ ลตั วเองได้ และมี ค วามรู้ ความสามารถเท่ าเที ย มกับ ผู้ชาย วรรณกรรมจึ งเสนอ
ภาพแทนของชาย-หญิงที่แตกต่างตามสถานภาพทางเพศและบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
คาสาคัญ : แนวคิดภาพแทนชาย-หญิง วรรณกรรม
Abstract
This article is about the man-woman characters representation in the Thawiphob. By applying the
sociological theory of Stuart Hall instead of the concept of literary criticism. Acharacters have to person,
Which are divided into four male characters, including khunLuongAkharathepwarakorn, Raiwat, Dr. Trong,
Kham (menial) In the past, if the son of the authority, can inherit the position. From the father and the
chance to lean more than the child of menial. If the child is a menial It can not be removed from menial,
and the image of men in the present age must use the ability to makeprogress in the work and the right
to equal. Thefreedom to work for the family. There are six female characters, including M aneechan,
Kulwarang, Maeprayong, KhunyaKulwarang, Muan, Nim (maid). A mother Take care of family relation ships
and take care of husband. Women in modern times They have the ability to take care of themselves and
have the same level of knowledge as men. Thawiphob presents a different representation of men and
women based on their sexual status and the context of the changing society and cultare.
Keywords : man-women characters representation literary work
บทนา
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“ภาพแทน” เป็นการสร้างความหมายผ่านภาษาเชื่อมโยงระหว่าง “แนวคิด” กับ “ภาษา” เพื่ออ้างอิงถึง วัตถุ ผู้คน
หรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ในโลกแห่ ง ความจริ ง หรื อ โลกแห่ ง จิ น ตนาการ โดยไม่ ไ ด้ เ ป็ น กระบวนที่ ถ่ า ยทอดสิ่ ง ต่ า งๆ
อย่างตรงไปตรงมา แต่เป็นกระบวนการที่แอบแฝงการผลิตความหมายต่างๆ ไว้ (Stuart Hall, ๒๐๐๓ : ๑๗ อ้างถึงใน นันทิดา
จงมีสุข, ๒๕๕๕ : ๑๖-๑๗) วิทยา พุ่มยิ้ม (๒๕๕๐ : ๗) กล่าวว่าภาพแทน คือ ภาพที่ถูกนาเสนอผ่านกระบวนการคิดของผู้เขียน
ที่มีเพศสภาพ ชนชั้น และเชื้อชาติต่างๆ กันไป ภาพที่เสนอในงานเขียนหนึ่งๆ จึงไม่ได้เป็นการสะท้อนสังคมอย่างที่เป็นจริง
แต่ เป็ น สั งคมหรือ ความจริงที่ ผู้ เขี ย นเชื่ อ หรื อ มองเห็ น ในกรอบเวลาและสถานที่ ห นึ่ งๆ สอดคล้ อ งกั บ เสนาะ เจริ ญ พร
(๒๕๔๖ : ๓๑) ที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับภาพแทนว่า คือ ภาพจาลองสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งนาเสนอผ่านวรรณกรรมในฐานะที่เป็น
ภาพจาลองนั้นสร้างขึ้นจากการปรุงแต่งลักษณะบางอย่างจากความจริงตามคติความเชื่อและค่ านิยมบางประการ ที่ทาหน้าที่
สื่อความหมายและคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งในเชิงสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวกับสิ่งนั้น ภาพเสนอมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ความจริง มิใช่
ภาพสะท้ อ น แต่ บ่ ง บอกให้ ท ราบว่ า ผู้ คนในสั ง คมมี ค วามเชื่ อ ความคาดหวั ง และให้ ค วามหมายคุ ณ ค่ า ต่ อ สิ่ ง
ที่นาเสนออย่างไร ดังนั้น ภาพแทน (Representation) จึงเป็นกระบวนการสร้างความหมายผ่านภาษาผ่านความคิดและ
อุดมการณ์ของผู้สร้าง เพื่อให้ภาพแทนที่ถูกสร้างนั้นเป็นตัวแทนความรู้ที่ทาให้ผู้สร้างมีอานาจและสามารถสะท้อนในลักษณะ
ของความเหมือนภาพแบบจาลองหรือการผลิตซ้าโดยมีจุดประสงค์บางอย่างอยู่ มีความหมายแฝงเร้น
นวนิ ยายเรื่อง ทวิภ พเป็ น บทประพัน ธ์ที่ มีชื่อ เสียงของทมยัน ตี มี ความโดดเด่น ทั้ งด้านตัวละคร การเรียนรู้และ
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ดีงามของแต่ละห้วงสมัยระหว่างคนยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ และคนยุคปัจจุบันในทัศนคติ กิริยา
และวิถีชีวิตต่างๆ เชิงปัจเจกอย่างความรักทั้งในระดับคู่รัก ครอบครัว เพื่อนฝูง คนใกล้ชิด จนไปถึงเชิงชาตินิยม ทวิภพจะ
สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยสมัยก่อนมีเอกลักษณ์ไทยที่น่าภูมิใจ เช่น มีกิริยามารยาทที่ดีความเป็นกุลสตรีไทย การทาอาหาร และ
การแต่งกายที่ควรรักษาไว้ ส่งผลต่อปัจจุบันในความรักชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี
เรื่องนี้มีตัวละครหญิงทั้งหมด ๖ ตัว ตัวละครชายทั้งหมด ๔ ตัวซึ่งตัวละครทั้งหมดก็มีภาพแทนของตั วเองแตกต่างกันออกไป
คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาพแทนชาย-หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของตัวละคร
ที่แสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่งหรือเป็นภาพแทนที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม ตลอดจน
ทาให้ทราบว่าภาพแทนชาย-หญิง ในยุคสมัยที่แตกต่างกัน (ร.๕-ร.๙) จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ในแง่มุมใดและ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในแวดวงวรรณกรรมอีกด้วย
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
เพื่อศึกษาภาพแทนชาย-หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลจากหนังสือและเอกสารซึ่ง
มีวิธีการดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
๑. สารวจและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง ทวิภพ
๒. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดภาพแทนชาย-หญิง
๓. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่ตั้งไว้
๔. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
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๑ ภาพแทนตัวละครชายในทวิภพ
๑.๑ ภาพแทนชายในยุคอดีต
๑.๑.๑ เป็นนักการทูต การเป็นผู้แทนเจรจาและปกป้องผลกระโยชน์ ตลอดจนปกป้องประเทศนั้นๆ
คุณหลวงอัครเทพวรากร เอกอัครราชทูตไทย มีความอ่อนโยน มีความสุภาพบุรุษและมีความ
มั่นคงในความรักความรัก
เช่น
“เจ้าคุณอักครเทพวรากร
อีกแหละ ชื่อคุ้นหู ดวงหน้าเจนตา แต่ ไม่รู้จัก
“อักครเทพ วรากร” หญิงสาวพึมพา
“เพราะนะ”
ทาไมจะไม่เพราะ ทูตไทยประจาสหรัฐฯ สมัยรัชการที่ห้าไง”
(ทมยันตี, ๒๕๕๑ : ๒๙)
จากข้อความจะเป็นบททนากันระหว่างกุลวรางค์กับมณีจันทร์ที่พูดถึงคุณหลวงเทพวรากร ใน
สมั ยรัชกาลที่ ห้ านั้ น ได้ท าหน้ าที่ เป็ น ทู ตของประเทศไทยที่ ไปเจรจากั บ ฝรั่งเศสเพื่ อ สร้างไมตรีที่ ดี
ระหว่างประเทศ
๑.๑.๒ เป็นทาส บุคคลซึ่งถูกนับสิทธิเสมื อนสิ่งของของผู้อื่น ไม่มีอิสระในการดารงชีวิต และมีหน้าที่
รับใช้ผู้อื่นโดยมิได้รับการตอบแทนจากเจ้าของ (นายทาส)
ขาม(คนใช้) เป็นคนคอยดูแลคุณเทพอัครเทพวรากรในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นคนรักศักดิ์ศรี
และจังรักภักดีต่อเจ้านาย ซื่อสัตย์และไม่คิดทรยศแม้กระทั่งบ้านเมืองของตน
เช่น
“หญิงสาวหยุดชะงัก เพราะมีเสียงกระแอมกะไอคล้ายผู้ชายให้เสียง ดังมาจากหน้าห้อง
ขาม : ท่านครับ...ท่านครับ
เสียงนั้นดังมาจากฉากหน้าหลังห้องนี้เอง
ขาม : ท่านเป็นอะไรไปหรือป่าวครับ
คุณหลวง : ไม่มีอะไร
ขาม : กระผมนึกว่า...ท่านพูดกะใคร
คุณหลวง : ไม่มีอะไร! นอนเสียเถอะ หางเสียงดุราคาญ
ขาม : ขอรับ”
(ทมยันตี, ๒๕๕๑ : ๑๔๘)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่านายขามเป็นผู้ที่คอยดูแลคุณหลวงอย่างใกล้ชิด ซึ่งคอยทา
ทุกอย่างที่เจ้าคุณต้องการแม้ตอนที่นายของตัวเองป่วยนายขามก็ยังนอนเฝ้าอยู่หน้าประตู
๑.๒ ภาพแทนชายสมัยใหม่
๑.๒.๑ ผู้มีการศึกษา ผู้ที่มีความรู้ได้รับการศึกษาในระดับชั้นสูงและสามารถสอนผู้อื่นได้
ดร. ตรอง เป็นนักฟิสิกส์และเป็นเพื่อนสนิทของมณีจันทร์ชอบการทดลองค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆ
มีเหตุผลทุกอย่าง และมีความละเอียดรอบคอบที่สุด
เช่น
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“ผมบอกคุณฟังแล้ว ผมได้ด็อกเตอร์มาโดยบังเอิญ เพราะฉะนั้นผมพูดอะไรยากๆ
ฟังเป็นวิชาการไม่เป็นหรอก พูดได้แต่ง่ายๆ เข้าใจง่ายๆ อย่างเช่น เมณี่รู้ไหม ดาว
บางดวงที่เราส่องกล้องเห็น น่ะ มันสลายเป็น ฝุ่นไม่มีตั วตนแล้ว แต่แสงมันเพิ่ ง
เดินทางมาถึง เราเรียกดาวพี่ได้ไหมล่ะ? คนพูดเริ่มอธิบายขยายเล่าให้เด็กฟัง”
(ทมยันตี, ๒๕๕๑ : ๙๒)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ดร. ตรองนั้นเป็นนักนักวิทยาศาสตร์ที่มีความฉลาดและถ่อมตัว
เป็นที่สุดถึงแม้ว่าในบทสนทนาเจ้าตัวบอกว่าจบ ดร. มาโดยบังเอิญ แต่เขาก็เรียนจบ ดร. มาจริงไม่ได้เป็นที่
เขาพูดแบบถ่อมตัวในบทสนทนา
๑.๒.๒ รั บ ราชการ บุ ค คลซึ่ งรับ การบรรจุ แ ต่ งตั้ งให้ รับ ราชการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และรับ เงิน เดื อ นใน
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย
ไรวัต เป็นตัวแทนนายทหารหนุ่มที่เพียบพร้อมในทุกๆ ด้านชาติตระกูลดี มีทรัพย์สมบัติ
เป็นคนที่รักมณีจันทร์ในยุคเดียวกัน และเป็นคนใจร้อน
ตัวอย่าง
“วันนีค้ นเยอะจัง เสียงห้าวๆ บอก
เต็มทุกวันแหละ ตัวซิหายไปไหน มณีจันทร์ตอบพลางโยกตัวรับลูก
“ราชการ”
เหอะ ! มณีจันทร์ทาเสียงออกจมูก
ถ้าไม่ใช่ราชการใครเขาจะยอมจากคุณนะ
คนพูดทาเสียงเอาจริงเอาจัง หากหญิงสาวหัวเราะเสียงดัง”
(ทมยันตี, ๒๕๕๑ : ๓๙)
จากข้ อ ความข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ไรวัต เป็ น คนที่ รั บ ราชการเป็ น นายทหาร ที่ ห ลงรัก มณี จั น ทร์
แต่ก็ไม่ได้ ถูกมณีจันทร์ให้ความสาคัญมากเท่าไหร่
ความแตกต่างของชายในยุคอดีต-ปัจจุบัน
ผู้ชายในอดีต ในสังคมไทยที่ ผู้ชายต้องเป็นใหญ่ และมีอานาจเหนือผู้ห ญิ งอีกทั้งยังเป็นหัวหน้ า
ครอบครัวคอยท างานหาเงินเพื่ อ เข้ ามาเลี้ย งครอบครัวและผู้ ชายในอดี ตนั้ น สามารถที่ จะมี ภรรยา
ได้มากกว่าหนึ่งคน
ผู้ ชายในยุ ค ปั จ จุ บั น ก็ เปรี ย บเสมื อ นหั วหน้ าของครอบครั วแต่ ด้ ว ยสั งคมที่ ส ตรีไทยมี บ ทบาท
ในสังคมมากขึ้น ทาให้ผู้ชายในปัจจุบันไม่สามารถที่จะมีภรรยาได้หลายคนได้
ความเหมือนของชายในยุคอดีต-ปัจจุบนั
ผู้ ช ายในยุ ค อดี ต กั บ ปั จ จุ บั น มี ค วามเหมื อ นที่ ต้ อ งคอยท างานหาเลี้ ย งครอบครั ว เป็ น หั ว หน้ า
ครอบครัว แต่ก็มีความแตกต่างกันคือผู้ชายในอดีตจะสามารถมีภรรยาได้หลายคนแต่ผู้ ชายในปัจจุบัน
นั้นไม่สามารถมี ภรรยาได้หลายคนเนื่องจากความเท่าเทียมกันในสังคมที่เปลี่ย นไปจากอดีต ทาให้ทั้ง
ผู้หญิงและผู้ชายมีสถานภาพที่เท่าเทียมกัน

๒ ภาพแทนตัวละครหญิงในทวิภพ
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๒.๑ ภาพแทนผู้หญิงตามขนบในอุดมคติ
๒.๑.๑ เป็นแม่บ้านแม่เรือน หญิงที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเพียบพร้อม เจ้าระเบียบทุกเรื่อง ด้านการ
แต่งกาย ทาอาหาร ทางานบ้านงานเรือน
คุณหญิงแสร์ เป็นแม่ของเทพอัครวารกร เป็นคนที่เฉลียวฉลาด เป็นแม่ศรีเรือน ใส่ใจและพิถีพิถัน
ด้านการแต่งกาย
เช่น
“ตอนนี้คง จัดการเรื่อง ผ้านุ่งผ้าห่มก่อนออกไปข้างนอกบ่าวจะยิ่งสงสัย
นั่นสิผู้เป็นมารดาคล้อยตาม
ไหนยืนขึ้นซิ
ม ณี จั น ท ร์ ค่ อ ย เลื่ อ น ตั วล งม ายื น ไม่ ส บ าย ใ จ นั ก คิ ด ว่ า เป็ น ไท ย ดี แ ล้ วเชี ย ว
ไหงกลายเป็นลาวไปได้ ลืมเปิดตาราดูว่าคนสมัยนี้แต่งกายอย่างไร
อ้าว... นุ่งซิ่น แล้วทาไมร่นขึ้นไป
หญิงสาวออกจะโมโห คนที่ทาเสียงกลั้วหัวเราะอยู่ในคอ
มาใกล้ๆ จะเลื่อนลงให้”
(ทมยันตี, ๒๕๕๑ : ๓๒๑)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าคุณหญิงแสร์เป็นคนที่เป็นแม่ศรีเรือน คอยดูแลการแต่งกาย
ให้เหมือนกับคนอื่นในสมัยรัชกาลที่ห้าของมณีจันทร์ อีกทั้งคุณหญิงแสร์ก็ยังเชื่อว่ามณีจันทร์มาจาก
เมืองลับแลจริงๆ
๒.๑.๑ คนรับใช้ คนที่คอยดูแลรับใช้เจ้านายตามที่เจ้านายสั่งหรือต้องการให้ทา
ตั ว ละครที่ ๑ ม้ ว น เป็ น บ่ า วรั บ ใช้ ข องมณี จั น ทร์ ในสมั ย รั ช กาลที่ ๕ เป็ น คนที่ ซื่ อ สั ต ย์
ต่อผู้เป็นนาย รักบ้านเมืองของตนเอง
เช่น
ที่แม่ม้วนอธิบายว่า
“เอาไว้สีฟัน นี่เกลือ...เอาไว้จิ้มกับไม้ข่อย”
ข่อยทุบปลายละเอียดนุ่มดี แต่เกลือเค็มๆ เฝือนๆ ชอบกล
“ทาไมเกลือรสเป็นยังงี้ล่ะ ?” คนถามเอาให้แน่ใจ
“เกลือสะตุกับสารส้มสะตุไงเจ้าคะ สีฟันแน่นดี
“ม้วนก็สีเรอะ?” คนถามเอาให้แน่ใจ
“อิฉันอมเกลือแล้วสีฟัน”
(ทมยันตี, ๒๕๕๑ : ๓๓๒)
จากข้ อ ความจะเห็ น ได้ ว่ า คนใช้ ที่ ค อยดู แ ลมณี จั น ทร์ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ ห้ า เป็ น คนที่ มี
ความซื่อสัตย์ ทาทุกอย่างเพื่อให้นายของตัวเองสบายและคอยให้คาแนะนานายของตัวเองในภพที่
แตกต่างกันกับปัจจุบัน
ตัวละครที่ ๒ นุ่ม (คนใช้) เป็นตัวแทนคนใช้ที่ดูแลมณี จันทร์ในปัจจุบัน เป็นคนที่ซื่อสัตย์
ต่อเจ้านาย
เช่น

895

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ลูกกะตาเจ้าคุณว่าเธอสวยไหมหนอ?
คุณแม่บ้านนั่งมองอย่างพิศวง คุณ เมณี่ ยิ้มกับใคร ?
“เรียกช่างมาตัดดีกว่า” มณีจันทร์ตัดสินใจ
“นุ่งเองเดี๋ยวหลุดไปกอง”
ขืนเธอไปทาเช่นนั้น ในภพโน้นความเป็นกุลสตรีคงไม่เหลือ
เออ บางทีนะ
มณีจันทร์มองเฉพาะเงาตนเองไม่สบตาคุณแม่บ้าน
“จะไปเที่ยวต่างจังหวัด นุ่มไม่ต้องตกใจ”
“ไปเมื่อไหร่คะ จะพักกับใครที่ไหน”
“เถอะ แล้วจะบอก”
(ทมยันตี, ๒๕๕๑ : ๒๙๓-๒๙๔)
จากข้อความจะเห็นได้ว่า นุ่มในสมัยปัจจุบันมีความซื่อสั ตย์ต่อมณีจันทร์เป็นอย่างมากและ
คอยเอาใจใส่เจ้านายของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
๒.๒ ภาพแทนผู้หญิงยุคใหม่
๒.๒.๑ เป็นสาวสมัยใหม่ ผู้หญิงที่ฉลาด มีความรู้ เป็นตัวของตัวเอง มีความสามารถในการตัดสินใจได้
โดยลาพัง ต้องมีศีลธรรม มีความรู้ความสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้
กุลวรางค์ เพื่อนสนิทมณีจันทร์ เป็นตัวแทนผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน ผู้หญิงสมัยใหม่มีความสดใส
ร่ า เริ ง ไม่ ค่ อ ยเป็ น กุ ล สตรี เ ท่ า ไหร่ เป็ น คนมี ค วามรู้ ฉ ลาด ได้ รั บ การอบรมจากคุ ณ ย่ า ของเธอและ
เป็นเพื่อนสนิทของมณีจันทร์ในยุคปัจจุบัน
เช่น
“เธอเติบโตมาในต่างประเทศ คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณีตะวันตก ไม่เคยขวางที่ใครจะมี
ความสัมพันธ์กัน หาก...มณีจันทร์ไม่ยอมทา”
(ทมยันตี, ๒๕๕๑ : ๕๖)
จากข้อความจะเห็นได้ว่าเป็นกุลวรางค์เป็นผู้หญิงสมัยใหม่เพราะ ผู้หญิงสมัยก่อนจะมีความสัมพันธ์กับ
ผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยกันเองก็ตาม ก็ต้องขออนุญาตก่อนที่จะออกไปพบกัน แต่จากข้อความข้างต้นก็จะเห็นว่า
ผู้หญิงในปัจจุบันสามารถมีเสรีภาพได้ ไม่เหมือนผู้หญิงสมัยก่อนที่ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ต้องรอความ
คิดเห็นจากผู้ชาย สามี หรือผู้ใหญ่
๒.๒.๒ ผู้มีการศึกษา
มณี จั น ทร์ เป็ น ตั วแทนผู้ ห ญิ งสมั ย ใหม่ ที่ มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาฝรั่งเศส ฉลาดและ
มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
เช่น
“บนโต๊ ะ ใกล้ ต ะเกี ย งเป็ น หลอดยาว แก้ ว ครอบเขี ย นลายเป็ น ดอกไม้ ส วย วางหนั งสื อ เล่ ม โต
หุ้มหนังปกเดินทอง ผู้เป็นเจ้าของห้องคว้ามาส่งให้ เพียงเห็นแวบเดียวมณีจันทร์ก็หน้าเบ้
“วรรณคดีอังกฤษ”
เท่านี้ฝ่ายนั้นก็ชะงัก เพราะไม่ใช่แต่อ่านได้ หากยังแปลได้ออกทันควัน”
(ทมยันตี, ๒๕๕๑ : ๒๒๗)
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จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่ามณีจันทร์เป็นผู้หญิงที่มีฐานะสูง มีการศึกษา และมีความฉลาดสามารถ
เข้าใจภาษาได้หลายภาษารวมทั้งภาษาฝรั่งเศส และพยายามที่จะใช้ความรู้ของตนที่จะแก้ไขอดีตที่ไทยเสียเปรียบ
ฝรั่งเศส
ความแตกต่างของหญิงในยุคอดีต-ปัจจุบัน
ผู้หญิงในอดีตเป็นเพศที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในทุกๆ เรื่องเพราะในยุคอดีตผู้ชายสามารถมีภรรยาได้
หลายคน ผู้ หญิ งในสมัยนั้ น จึงถู กกดขี่และถูกเอาเปรีย บเป็ นอย่างมาก เพราะผู้ห ญิ งในยุคอดีต ต้องทางาน
อยู่ในบ้าน เลี้ยงลูก ทาอาหาร และต้องคอยดูแลผู้เป็นสามี ผู้หญิงในอดีตจึงต้องควรมีกิริยามารยาทและคาพูดที่
อ่อนหวาน สุภาพ เรียบร้อย
ผู้หญิ งในปัจจุบัน จะไม่ถูกกดขี่เหมือนกับผู้ห ญิ งในยุคอดีต เพราะผู้หญิ งในปัจจุบั นมีสถานภาพที่
เท่าเทียมกับผู้ชาย สามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นความอ่อนโยนและความมีระเบียบที่
ผู้หญิงมีอยู่ในยุคอดีตเมื่อนาทั้งสองยุคมาผสานกัน จะทาให้ผู้หญิงมีบทบาทความสาคัญกับสังคมได้มากขึ้นและ
ทาให้ผู้หญิงในปัจจุบันเข้มแข็งกว่าผู้หญิงในอดีต
ความเหมือนของหญิงในยุคอดีต-ปัจจุบัน
ความเหมื อ นของผู้ ห ญิ ง ในยุ ค อดี ต และปั จ จุ บั น คื อ การรั ก ศั ก ดิ์ ศ รี ข องตั ว เอง การรั ก ใน
ชาติบ้านเมืองของตัวเอง แม้ว่าผู้หญิงในอดีตจะไม่มีสิทธิยุ่งเรื่องบ้านเมือง แต่สิ่งที่ยังคงตระหนักอยู่ตลอดก็
คือการรักชาติบ้านเมือง แผ่นดินเกิด และที่สาคัญสิ่งที่ผู้หญิงทุกยุคสมัยเหมือนกันไม่เคยเปลี่ยน คือ การเป็น
แม่ที่ดีให้กับลูก การอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า ภาพแทนตัวละครชาย-หญิงมักเป็นไปตามสิ่งที่สังคมกาหนด เช่น ผู้ชายในอดีต จะต้องเป็นผู้นา
ครอบครัว ทาหน้าที่ประกอบอาชีพ ดูแลทุกคนในครอบครัว สามีจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องของครอบครัว สามารถมีภรรยาได้
หลายคน กล่าวคือผู้ชายในอดีตนั้นมีอานาจมากกว่าผู้หญิง สอดคล้องกับ อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ (๒๕๔๔ : ๖๙) สรุปอานาจที่
เหนือกว่าของผู้ชายในอดีตไว้ว่า ๑. สังคมไทยให้สิทธิสามีในการมีภรรยาได้หลายคน ๒. สามีเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องในครอบครัว
๓. สามีมีอานาจเหนือภรรยา จึงพบว่าผู้ชายในวรรณกรรมเรื่องทวิภพมีสถานภาพหรือภาพแทนเหมือนกับอภิวันทน์ เพราะ
สั งคมได้ ก าหนดให้ ผู้ ช ายเป็ น ใหญ่ มี อ านาจที่ เหนื อ กว่ า ผู้ ห ญิ ง มี ห น้ า ที่ เลี้ ย งดู ค รอบครั ว และเป็ น ผู้ น าของครอบครั ว
ส่ ว นภาพแทนของผู้ ช ายในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ค วามคล้ า ยคลึ งกั น กั บ ผู้ ช ายในยุ ค อดี ต เพราะต้ อ งเป็ น ผู้ น าครอบครั ว ท างาน
หาเงินเลี้ยงดูครอบครับ แตกต่างกันที่ผู้ชายในยุคปัจจุบันสนับสนุนสิทธิเท่าเทียมกันของผู้หญิงมากกว่าอดีต
ภาพแทนตัวละครหญิงจะพบว่ามี ๒ แบบคือ แบบที่ ๑ ยุคอดีตผู้หญิงเป็นแม่ศรีเรือนเป็นแม่บ้านที่ต้องการการดูแล
ปกป้องจากเพศชายตามที่สังคมกาหนดปรากฏในงานของอภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ (๒๕๔๔ : ๑๑) ที่กล่าวว่า ตัวละครหญิง
ในวรรณคดี ค าสอนมี ลั ก ษณะแบบอุ ด มคติ ด้ า นความประพฤติ และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ รรยา โดยมี คุ ณ สมบั ติ ตรงกั น
คือ มีความซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว รู้จักปรนนิบัติสามี และมีความรู้ในกิจการบ้านเรือน ส่วนในแบบที่ ๒ ผู้หญิงยุคใหม่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ดูแลตนเองได้ มีการศึกษาที่สูงขึ้นสามารถออกไป
ทางานนอกบ้านได้ซึ่งเหมือนกับลักษณะผู้หญิงในงานของพัชราวลี จินนิกร และคณะ (๒๕๕๙ : ๗๙๔) กล่าวว่า ผู้หญิงยุค
ปัจจุบันเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและความสามารถมีอยู่ 7 คุณลักษณะ คือ ๑. มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ๒. มีความรู้ความชานาญใน
ศาสตร์ นั้ น ๆ ๓. ช่ า งสั งเกตและมี ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ 4. มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ๕. สุ ขุ ม รอบคอบ ๖. มี เหตุ ผ ล และ
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๗. มีวาทศิลป์ในการพูด ซึ่งจากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องทวิภพพบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว เพราะผู้หญิง
ยุคปัจจุบันมีแนวโน้มทีก่ ้าวสู่ความเป็นผู้หญิงยุคใหม่มากขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้
สรุปผลการวิจัย
จากตารางแสดงการเปรียบเทียบภาพแทนชาย-หญิงในยุคอดีตและปัจจุบันในวรรณกรรมเรื่องทวิภพจะพบว่า ผู้ชาย
ในยุคอดีต ถ้าเป็นบุตรของผู้มีอานาจก็สามารถจะสืบทอดตาแหน่งต่อจากพ่อได้และมีโอกาสได้เรียนหนังสือจึงมีความรู้มากกว่า
บุตรของทาส แต่ถ้าเป็นบุตรของทาส ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นทาสได้ ผู้ชายในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้ชายในยุค
ปัจจุบันจะต้องใช้ความสามารถเพื่อความก้าวหน้า ด้านการงาน และมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อ
ค้าจุนดูแลครอบครัว

ชื่อตัวละคร

ภาพแทนชายที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ
ชาย
อดีต
ปัจจุบัน
เป็นนัก เป็นทาส
ผู้มี
ข้าราช
การทูต
การศึกษา
การ

ภาพแทนหญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ
หญิง
อดีต
ปัจจุบัน
แม่บ้าน คนรับ สาว
ผู้มี
คนรับใช้
แม่เรือน ใช้ ทันสมัย การศึกษา



๑.คุณหลวงอัครเทพวรากร

ส่วนผู้หญิ งในยุคอดีต จะเห็นได้ว่าผู้หญิงในยุคอดีตจะเป็นกุลสตรี เป็นแม่ศรีเรือน คอยดูแลเชื่อมความสัมพันธ์
ในครอบครัวและดูแลสามี และผู้หญิงในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้หญิงในยุคปัจจุบัน จะมี ความคิดที่สามารถดูแลตนเองได้
และมีความรู้ ความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชาย
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๑๐.แม่ประโยง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากอาจารย์ รัตนาวดี ปาแปง อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยที่ได้
สละเวลาอั น มี ค่ า ให้ ค วามรู้ ค าแนะน า ค าปรึ ก ษา ตลอดจนแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งต่ า งๆ ด้ ว ยความเมตตาและเอาใจใส่
จนเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งยังให้ประสบการณ์อันมีค่าแก่ผู้วิจัยมาตลอดระยะเวลาของการเขียน ผู้วิจัยรู้สึกเป็นเกียรติและเป็น
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และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้ความรู้และคาแนะนาในการทาวิจัย
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การศึกษาปญหาการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนและ
องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
A STUDY ON THE PROBLEM OF WASTE MANAGEMENT BY THE PARTICIPATION OF
COMMUNITY AND SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION IN TUMBOL BAN MAI
SUKKASAME, KONGKRAILAT DISTRICT, SUKHOTHAI PROVINCE
เพชรายุทธ แซหลี* วชิระ วิจิตรพงษา และ หทัยธนก พวงแยม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษรุโลก
*
corresponding author e-mail : phetcharayud@psru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม ปญหาและความตองการในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบล
บานใหมสุขเกษม เพื่อหาแนวทางในการสรางเครือขายความรวมมือแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมรวมกับ
ชุมชนโดยการวิจัยแบบมีสวนรวม ผลจากการวิจัยพบวาขยะสวนใหญในชุมชนบานใหมสุขเกษมเปนขยะอินทรีย ซึ่งสวนใหญ
มักกําจัดโดยวิธีการเผาในที่โลงแจง ชุมชนตองการใหมีการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะและการนําขยะกลับมาใช
ประโยชน และตองการใหเพิ่มมาตรการเขมงวดสําหรับผูสรางปญหามลพิษทางขยะแกชุมชน แนวทางที่เหมาะสมสําหรับการ
จัดการขยะในชุมชนตําบลบานใหมสุขเกษมคือ สงเสริมและใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับคัดแยกขยะ การนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในหลากหลายวิธี ลดการเผาทําลาย โดยเฉพาะขยะอินทรีย เพื่อใหแตละครัวเรือนสามารถจัดการขยะไดดวยตัวเอง
นอกจากนี้ควรมุงเนนไปที่การปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบในการทิ้งขยะของประชาชน โดยการรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆของชุมชน จัดใหมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อกระตุน สงเสริมหรือสรางแรงจูงใจใหเขารวมกิจกรรมดานการจัดการขยะ
และควรจัดทําขอบังคับหรือขอตกลงเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชนรวมกับผูนําชุมชน โรงเรียน วัดตางๆ เพื่อ เปนการ
สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการขยะภายในชุมชน
คําสําคัญ : การจัดการขยะมูลฝอย การวิจัยแบบมีสวนรวม งานวิจัยเพื่อทองถิ่น
Abstract
This research aims to study behavior, problems and requirements of waste management in Ban
Mai Sukkasame to find the guideline to build up a collaborative network to solve problems and find the
appropriate ways to manage solid waste with community through participatory action research. The
research found that most of waste in Ban Mai Sukkasame is organic waste and they often get rid of by
burning. The community needs to know how to manage and recycle waste in many ways. Moreover they
need more stringent measures for waste pollution builders. The appropriate ways for waste management
in Ban Mai Sukkasame are encouraging and educating the public about waste separation and use it in
variety to reduce burning and each household can manage their own waste especially organic waste. For
currently, Ban Mai Sukkasame has no waste collection service. In addition, sub-district administration
organization should focus on raising public awareness by campaigning and public relations in the
community. Organize activities or projects to stimulate and encourage participation in waste management
activities. The regulations or agreements on waste management within the community should be
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developed together with community leaders, schools, temples and others to establish a cooperative
network in waste management.
Keywords : solid waste management, participatory action research, community – based research
บทนํา
ตําบลบานใหมสุขเกษม ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอกงไกรลาศ อยูหางจากอําเภอกงไกรลาศไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒ น) เปนระยะทาง 9 กิโลเมตร ตําบลบ านใหมสุขเกษมแยกออกจากตําบลกกแรด เมื่อ
ประมาณป พ.ศ. 2522 มีประชากรทั้งหมด 4,679 คน จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,624 ครัวเรือน แบงเขตการปกครอง เปน 8
หมูบานประกอบดวย หมู 1 บานใหมสุขเกษม หมู 2 บานใหมสุขเกษม หมู 3 บานนาแถว หมู 4 บานใหมโพธิ์ทอง หมู 5 บาน
ใหมโพธิ์ทอง หมู 6 บานหนองเงิน หมู 7 บานจิกเอน และหมู 8 บานใน ตําบลบานใหมสุขเกษมมีสถานศึกษา 7 แหง สถาน
บริการดานสุขภาพ 4 แหง วัดและศาสนสถาน 7 แหง และสถานีบริการเชื้อเพลิง 1 แหง สภาพโดยทั่วไปของตําบลบา นใหม
สุขเกษมเปนที่ราบและราบลุมอยูต่ํากวาระดับถนน ทําใหเกิดน้ําทวมในฤดูฝน มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
20,625 ไร ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลกกแรต อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทิศใต ติดกับ ตําบลบานใหมสุขเกษม อําเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลทาชาง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลกก
แรต ตําบลบานใหมสุขเกษม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีอาชีพเสริม
เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
เนื่องจากตําบลบานใหมสุขเกษมไมไดรวมมือทําขอตกลงรวมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในการจัดเก็บและกําจัด
ขยะเหมือนกับตําบลอื่นๆในอําเภอกงไกรลาศ ดังนั้นตําบลบานใหมสุขเกษมจึงดําเนินการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยเอง โดย
องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมเปนผูดําเนินการ จากการดําเนินการที่ผานมาตําบลบ านใหมสุขเกษมก็ยังประสบ
ปญหาขยะมูลฝอย ซึ่งจากการประชุมแลกเปลี่ยนในโครงการ “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะนักวิจัย
และนักบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู” ปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลบานใหมสุข
เกษมถูกจัดอยูในกลุมปญหาเรงดวนที่ตองไดรับการแกไข ไดแก การจัดเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมเหมาะสมและไมถูก
วิธี ทําใหเกิดปญหาขยะลนชุมชน การเผาทําลายที่ไมถูกวิธีกอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศตามมา การหมักหมมของขยะ
เปนเวลานานทําใหเกิดกลิ่นเหม็น กลายเปนแหลงพาหะนําโรคตางๆ กอเหตุรําคาญและความไมนาดูของชุมชน ซึ่งสงผลเสียตอ
สุขภาพของคนในชุมชนโดยรอบ รวมถึงทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมดวย ดังนั้นกลุมผูวิจัยจึงตองการศึกษาสาเหตุของ
ปญหาขยะมูลฝอยเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและวิธีการกําจัดอยางถูกวิธี สอดคลองกับบริบทและความ
ตองการของชุมชนตําบลบ านใหมสุขเกษม โดยในการวิจัยนี้จะประยุกตใชกระบวนการวิจัยเพื่ อทองถิ่น (Community –
Based Research : CBR) ในการศึกษาและแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน ซึ่งเปนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory action
research) ที่จะทําใหชมุ ชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของสามารถรวมกันแกไขปญหาของชุมชนไดอยางยั่งยืน
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาและวิ จั ย นี้ จ ะใช ก ระบวนการวิ จั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น (Community – Based Research : CBR) เป น
เครื่องมือในการศึกษา โดยจะเนนการมีสวนรวมของชาวบานในพื้นที่ในการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการวิเคราะหปญหาและหา
ขอตกลงรวมกันของชาวบานในชุมชน เพื่อใหมีแนวปฏิบัติเดียวกันและสามารถนําไปสูการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนได
อยางยั่งยืน โดยมีวิธีการดําเนินการศึกษาวิจัยดังนี้
1. พบปะผูเ กี่ยวของเพื่อสอบถามขอมูลเบื้องตน รวมถึงการเชิญชวนบุคคลหรือตัวแทนจากกลุมตางๆในการเขารวม
ทีมวิจัย
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2. ประชุมทีมวิจัยเพื่อแบงทีมงาน และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิจัยรวมกัน
3. ออกแบบและสรางแบบสอบถาม เพื่อใชในการเก็บขอมูล
4. ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและเนื้อหาใหครอบคลุมกับประเด็นที่จะทําการศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ
โดยใชวิธีการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงค (IOC : Index of Item Objective Congruence)
(สุวิมล ติรกานันท, 2543, ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) แลวทําการปรับปรุงแบบสอบถาม
5. ลงพื้ น ที่ เพื่ อ สํ ารวจและสุ ม เก็ บ ข อ มู ล จากแต ล ะครั ว เรื อ นในแต ล ะหมู บ า น โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบ
กลุ ม (Cluster sampling ) (ศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี และคณะ, 2535) ซึ่ งจะเก็ บ แบบสอบถามตามจํ า นวนที่ คํ านวณได ต าม
หลักการเก็บขอมูลแบบสุมของ Taro Yamane (1973) ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95
6. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่
7. จัดประชุมทีมวิจัย เพื่อวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการของชุมชนรวมกันจากขอมูลที่รวบรวม
ไว
8. ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพจากชุมชนตนแบบ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการแกไข
ปญหาขยะของชุมชน
9. จัดประชุมภาคีเครือขายที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของชุมชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนรวมกัน
10.สรุปและนําเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน และเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไขการจัดการปญหาขยะของชุมชน
11.จัดประชุมทีมวิจัย เพื่อสรุปและประเมินผลการดําเนินงานวิจัยรวมกัน
12.เขียนสรุปรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณและเผยแพรผลการวิจัย
ผลการวิจัย
องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมประกอบดวย 8 หมูบาน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,624 ครัวเรือน
และมีจํานวนประชากรทั้งหมด 4,679 คน ดังตารางที่ 1 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ปลูกขาว ปลูก
แตงโม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมยังไมมีระบบการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมมีงบประมาณจํากัด จึ งไมสามารถจัดซื้อรถจัดเก็บขยะและจัดจาง
พนักงานประจํารถขยะได ดังนั้นชุมชนในพื้นที่ทําการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนดวยตนเอง โดยฝงกลบขยะ
อันตราย ขยะที่สามารถเผาไดจะทําการเผาภายในพื้นที่ครัวเรือนของตนเอง สวนขยะที่สามารถขายไดจะเก็บรวบรวมและขาย
ใหกับรถเรหรือรานรับซื้อของเกาภายในหมูบาน ที่ผานมาเคยมีบอขยะสําหรับกําจัดขยะภายในหมูบาน 1 บอ ตั้งอยูที่วัดเกตุ
วนาราม หมูที่ 2 ปจจุบันไดปดบอขยะแลว เนื่องจากสงกลิ่นเหม็นและมีสัตวคุยเขี่ยทําใหสกปรกและสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม
ในป 2560 องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมไดจัดใหมีถังขยะอันตราย (ถังขยะสีแดง) เพื่อรองรับและรวบรวมขยะ
อันตรายในแตละหมูบาน หมูบานละ 1 ถัง ตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อเปนการปองกันและลดสารพิษปนเปอนสูธรรมชาติ
จากขยะอันตรายเหลานั้น โดยองคการบริหารสวนตําบลจะทําการจัดเก็บและรวบรวมสงไปยังอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เพื่อนําไปกําจัดตอไป
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ตารางที่ 1 ขอมูลจํานวนครัวเรือนและประชากรขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม
จํานวนครัวเรือน
จํานวนประชากร (คน)
หมูที่
ชื่อหมูบาน
(ครัวเรือน)
ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด
1
บานบึงครอบ
140
218
241
459
2
บานใหมสุขเกษม
361
572
590
1,162
3
บานใหมสุขเกษม
268
355
394
749
4
บานนาแถว
168
263
299
562
5
บานใหมโพธิ์ทอง
290
376
410
786
6
บานใหมโพธิ์ทอง
251
316
285
601
7
บานหนองเงิน
85
156
145
301
8
บานจิกเอน
61
31
28
59
รวม
1,624
2,287
2,392
4,679
จากขอมูลที่กลาวมาผูวิจัยไดสํารวจปญหาและความตองการของแตละครัวเรือนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลบานใหมสุขเกษมทั้งหมด 8 หมูบาน โดยใชแบบสอบถาม โดยกอนลงพื้นที่เก็บขอมูลนั้นไดมีการประชุมเพื่ออธิบายและ
ทําความเขาใจในการดําเนินงานวิจัยและการเก็บขอมูลดังภาพที่ 1 หลังจากนั้นจึงใหตัวแทนของแต ละหมูบานอยางนอย
หมูบานละ 1 คน ทําการเก็บขอมูลตามแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 สภาพปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
สวนที่ 3 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
สวนที่ 4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
สวนที่ 5 กฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะมูลฝอย
สวนที่ 6 การมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
สวนที่ 7ความตองการจัดการขยะมูลฝอยและขอเสนอแนะอื่นๆ

ภาพที่ 1 การประชุมเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจในการดําเนินงานวิจัยและการเก็บขอมูล
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ผลจากการเก็บแบบสอบถามจากตัวแทนของแตละหมูบานทั้ง 8 หมูบาน ไดแบบสอบถามทั้งหมด 344 ชุด จาก
การตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดพบวามีแบบสอบถามที่ไมสมบูรณจํานวน 13 ชุด จึงไดตัดแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก ทํา
ใหเหลือแบบสอบถามที่นํามาวิเคราะหผลจํานวน 331 ชุด ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามมี
ดังนี้
1. ดานขอมูลทั่วไปของชุมชนตําบลบานใหมสุขเกษม
ชุมชนตําบลบานใหมสุขเกษมสวนใหญ รอยละ 48.48 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรองลงมาคือ รับจาง
ทั่วไปและคาขายทําธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000–10,000 บาท สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน
และอาศัยอยูในชุมชนมานานมากกวา 21 ปขึ้นไป รองลงมาคือ อาศัยอยูในชุมชน 6-10 ป จากการสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมมีบริการจัดเก็บขยะที่บาน โดยคิดคาบริการจัดเก็บ
ขยะเปนรายเดือน พบวากวารอยละ 56.19 ตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมมีบริการจัดเก็บขยะที่
บานโดยสวนใหญยินดีจายคาบริการจัดเก็บขยะในอัตราราคา 20 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 89.25 ของผูที่ตองการใหมีการ
จัดเก็บขยะ
2. ดานสภาพปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
ปริมาณขยะมูลฝอยแตละประเภทในแตละครัวเรือนมีในปริมาณที่นอยคือ ขยะอินทรียนอยกวา 1 กิโลกรัมตอ
วัน ขยะรีไซเคิลนอยกวา 5 ชิ้นตอวัน ขยะทั่วไปนอยกวา 10 ชิ้นตอวัน และขยะอันตรายนอยกวา 5 ชิ้นตอสัปดาห ปจจุบัน
ตําบลบานใหมสุขเกษมยังไมมีรถจัดเก็บขยะ และยังไมมีการจัดเก็บขยะตามบาน ดังนั้นแตละครัวเรือนจึงจัดการขยะภายใน
ครัวเรือนดวยตนเอง จากการสอบถามวิธีการจัดการขยะแตละประเภทของแตละครัวเรือนพบวาโดยสวนใหญจัดการขยะรี
ไซเคิล และขยะอันตรายไดเหมาะสม แตขยะอินทรียและขยะทั่วไปมักใชวิธีการเผาทําลาย โดยเฉพาะขยะทั่วไป
3. ดานความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
จากการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญมี
ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยคาเฉลี่ยของจํานวนที่ตอบถูกเทากับรอยละ 75.81 และเมื่อ
พิจารณาในรายขอที่ตอบถูกนอยพบวาเปนขอคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการคัดแยกและกําจัดขยะ
4. ดานพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ผลจากการสอบถามกลุมตัวอยางดานพฤติกรรมการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยพบวาดานที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุดคือ ดานการคัดแยกขยะ รองลงมาคือ ดานการกําจัดขยะ แตทั้ง 2 ดานมีการปฏิบัติอยูในระดับต่ํา (ต่ํากวารอย
ละ 50) สวนดานทีม่ ีการปฏิบัตินอยที่สุดคือ ดานการลดการเกิดขยะ ซึ่งเปนดานสําคัญที่จะชวยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได
5. ดานกฎระเบียบ ขอบังคับในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไมรับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบและขอบังคับดานการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชน โดยเฉพาะกฎขอหามการเผาขยะในที่โลงแจง การกําหนดอัตราคาปรับหรือบทลงโทษสําหรับผูที่ละเมิดกฎขอหามตางๆ
ของการจัดการขยะในชุมชนและการคัดแยกขยะกอนทิ้ง
6. ดานการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
จากการสํารวจการมีสวนรวมของประชาชนทั้ง 3 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ
ดานการมีสวนรวมในการวางแผนและดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ผลจากการสํารวจพบวาประชาชนมีสวนรวมมากที่สุด
ในดานการปฏิบัติ โดยมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 สวนดานที่ชุมชนมีสวนรวมนอยที่สุดคือ ดาน
การมีสวนรวมในการวางแผน โดยมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14
7. ดานความตองการจัดการขยะมูลฝอย
ประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ตองการใหองคการบริหารสวนตําบล
จัดทําถังขยะแบบแยกประเภทเพื่อความสะดวกในการแยกประเภทของขยะ เพื่อความสะดวกในการทิ้งขยะ ตองการใหทาง
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องคการบริหารสวนตําบลใหความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มมาตรการ
เขมงวดสําหรับผูสรางปญหามลพิษทางขยะแกชุมชน นอกจากนี้ในการประชุมทีมวิจัยยังไดมีการเสนอใหมีการสงเสริมและ
ปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบในการทิ้งขยะในชุมชน เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธเรื่องการจัดการขยะใหบอยมากขึ้นการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อกระตุน สงเสริมหรือสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนในการเขารวมกิจกรรมดานการจัดการขยะมูล
ฝอยและการจัดทําขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชน สําหรับประเด็นที่มีความตองการขัดแยงคือสวนหนึ่งตองการ
ใหมีรถเก็บขยะ และมีถังขยะวางตามจุดตางๆในหมูบาน แตอีกสวนหนึ่งตองการใหชุมชนบริหารจัดการขยะดวยตนเอง
ผูวิจัยไดจัดประชุมทีมวิจัย เพื่อสงคืนขอมูลแกชุมชน และรับฟงขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนบานใหมสุขเกษมดังภาพที่ 2 จากขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของแตละกลุม
พบวามีขอเสนอแนะที่ทุกกลุมคิดเห็นตรงกันคือ ควรสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน เพื่อนํา
ขยะไปใชประโยชนหรือกําจัดอยางถูกวิธี ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อกระตุน สงเสริมหรือสรางแรงจูงใจใหกับประชาชน
ในการเขารวมกิจกรรมดานการจัดการขยะและควรมีการจัดทําขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชนรวมกัน ดังนั้น
จากประเด็นเหลานี้องคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการตามแนวทางเหลานี้ไดเลย แต
สําหรับขอเสนอแนะที่ขัดแยงกันคือประเด็นที่กลุมหนึ่งตองการใหมีรถเก็บขยะ และมีถังขยะวางตามจุดตางๆในหมูบาน แตอีก
กลุมหนึ่งตองการใหชุมชนบริหารจัดการขยะดวยตนเอง โดยไมตองมีรถจัดเก็บขยะ ดังนั้นในประเด็นนี้จึงควรมีการประชุม
พูดคุยดวยกัน เพื่อหาแนวทางและขอสรุปที่สวนใหญเห็นชอบรวมกัน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดสอดคลองกับความตองการ
ของสวนรวม
ผูวิ จัย ได จั ดให มี ก ารศึ ก ษาดู งานในวัน ที่ 14 ธัน วาคม 2560 ณ เทศบาลตํ าบลหาดกรวด อํ าเภอเมื อ ง จังหวั ด
อุตรดิตถเพื่อใหเปนแบบอยางและเปนแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนแกผูเขารวมวิจัยโดยมีผูเขารวมศึกษาดูงาน
ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม เจาหนาที่ และประชาชนจากแตละหมูบานที่มีความสนใจ รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 18 คน ในการศึกษาดูงานมีการอบรมใหความรูและฝกลงมือปฏิบัติจริงตามฐานการเรียนรูตางๆดังภาพที่ 3 และ
4

ภาพที่ 2 การประชุม เพื่อสงคืนขอมูลและรับฟงขอเสนอแนะ
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ภาพที่ 3 ศึกษาดูงานในฐานการทําปุยหมักจากขยะอินทรีย

ภาพที่ 4 ศึกษาดูงานในฐานการคัดแยกขยะรีไซเคิลใหไดกําไร
จากการศึกษาดูงานทําใหผูเขารวมไดรับความรูและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและในครัวเรือนดังนี้
1. ไดรับความรูใหมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตละประเภทอยางถูกวิธี สามารถบริหารจัดการขยะแตละ
ประเภทไดอยางเหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนทั้งในครัวเรือนและชุมชน เชน การทําโบกาชิเพื่อใชเปนจุลินทรียชวยยอย
สลายขยะอินทรีย การคัดแยกขยะรีไซเคิลอยางถูกวิธีทําใหสามารถขายไดในราคาที่สูงขึ้น การนําขยะทั่วไปมาประดิษฐเปน
ดอกไม การเก็บรวบรวมขยะอันตรายอยางถูกวิธีและปลอดภัย เปนตน
2. ไดแนวทางและวิธีการใหมๆในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของชุมชน เชน
การจัดกิจกรรมขยะแลกไข เพื่อกระตุนและสงเสริมใหคนในชุมชนใหความรวมมือในการจัดเก็บและคัดแยกขยะดวยตนเอง
เปนการลดขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน การปลูกฝงและสรางจิตสํานึกแกเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยสรางความรวมมือกับโรงเรียน
วัดและศูนยเด็กเล็กในชุมชน เพื่อความยั่งยืนในการจัดการขยะ การบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะผูนําชุมชน ซึ่งจะเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนใหประสบความสําเร็จได เปนตน
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อภิปรายผล
จากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ไดจากการเสนอแนะของผูเขารวม
วิจัย รวมถึงแนวทางการบริหารจัด การขยะที่ ไดจากการศึกษาดูงานจากชุมชนตน แบบ ผู วิจัยจึงนําขอมูล ที่ไดทั้ งหมดมา
อภิปรายรวมกันดังนี้
1. ดานสภาพปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
จากผลการศึกษาพบวาขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลบานใหมสุขเกษมสวนใหญเปนขยะอินทรียสอดคลองกับการ
ประกอบอาชีพที่สวนใหญรอยละ 48.48 แตละครัวเรือนจึงจัดการขยะภายในครัวเรือนดวยตนเอง เนื่องจากปจจุบันตําบลบาน
ใหมสุขเกษมยังไมมีรถจัดเก็บขยะและยังไมมีการจัดเก็บขยะตามบาน สวนใหญแตละครัวเรือนจัดการขยะรีไซเคิลและขยะ
อันตรายไดเหมาะสม แตขยะอินทรียและขยะทั่วไปมักใชวิธีการเผาทําลายในที่โลงแจง เนื่องจากเปนวิธีที่ทําไดงาย แตตาม
หลักการจัดการขยะมูลฝอย (ปรีดา แยมเจริญ วงศ , 2531) การเผาทําลายในที่โลงแจงเปนวิธีการที่ควรหลีกเลี่ยงและไม
เหมาะสม เพราะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศและสงผลเสียตอสุขภาพ ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริม และใหค วามรูแกป ระชาชนเกี่ยวกับ การจัด การขยะทั่ วไปแกชุม ชน โดยนํ ามาใชให เกิ ด
ประโยชน เพื่อลดการเผาขยะ
2. ดานความรูความเขาใจของประชาชนและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ผลจากการทดสอบความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทีพ่ บวาประชาชนยังมีความรูความเขาใจที่
ไมถูกตองเกี่ยวกับการคัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอย ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรสราง
ความเขาใจ เพื่อใหทุกครัวเรือนสามารถจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย สําหรับดาน
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควร
สงเสริม คือ ดานการลดการเกิดขยะ ซึ่งเปนดานสําคัญที่จะตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อชวยลดปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของสุกฤษฎิ์พงษ วะเจดีย ( ) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมของคนในชุมชนและดําเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการปญหาขยะมูลฝอยในเขตตําบลศาลาดาน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ แลวพบวาปริมาณขยะมูลฝอย
จากแหลงกําเนิดในครัวเรือนเฉลี่ยที่ลดลง ซึ่งเปนผลมาจากพฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
จากแหลงกําเนิดและการใชรูปแบบทางสังคมที่เหมาะสมกับพื้นที่มาใชในการจัดการขยะมูลฝอย
3. ดานกฎระเบียบ ขอบังคับในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ผลจากแบบสอบถามที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไมรับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับกฎ
ขอหามการเผาขยะในที่โลงแจง การกําหนดอัตราคาปรับหรือบทลงโทษสําหรับผูที่ละเมิดกฎขอหามตางๆ ของการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนและการคัดแยกขยะกอนทิ้ง ซึ่งอาจมีเหตุผลมาจากกฎระเบียบและข อบังคับดานการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนที่ยังไมผานพระราชกฤษฎีกาจึงยังไมสามารถนํากฎระเบียบและขอบังคับมาใชไดอยางเต็มที่ ดังนั้นหากกฎระเบียบและ
ขอบังคับดานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนผานการพิจารณาและสามารถนํามาบังคับใชไดแลว องคการบริหารสวนตําบล
บานใหมสุขเกษมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรเรงประชาสัมพันธ โดยการประกาศเสียงตามสาย การติดปาย หรือวิธีอื่นๆ
เพื่อใหทุกคนในชุมชนรับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
4. ดานการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ผลจากการสํารวจการมีสวนรวมของประชาชน พบวาการมีสวนรวมทั้ง 3 ดาน ยังอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น
องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมควรใหความสําคัญและสงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ
การวางแผนและการปฏิบัติรวมกัน ตามความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนที่เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (2550) ไดให
ความหมายไววา คือ การที่กลุมประชาชนไดทํางานรวมกันแสดงใหเห็นถึงความตองการรวมหรือความสนใจรวมกัน การมีสวน
รวมของประชาชนจะเปนกลไกสําคัญที่ชวยใหการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนประสบความสําเร็จได สอดคลองกับ
งานวิจัยของวัสสา คงนครและคณะ ( ) ที่ไดศึกษาหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในเขตพื้นที่เทศบาล
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เมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน ใหชุมชนรวมกันคนหาแนวทางในการแกไขปญหาและ
ตัดสินใจเลือกวิธีการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและทําแผนปฏิบัติการที่ดําเนินการรวมกันระหวางเทศบาลและ
ชุมชน
5. ดานความตองการจัดการขยะมูลฝอย
จากประเด็นความตองการที่หลากหลายและแตกตางกันของประชาชนในแตละหมูบาน ดังนั้นองคการบริหาร
สวนตําบลบานใหมสุขเกษม หนวยงานที่เกี่ยวของและผูนําชุมชนควรมีการจัดประชุมพูดคุยดวยกันทั้งหมด เพื่อหาแนวทาง
และขอสรุปที่สวนใหญเห็นชอบรวมกัน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดสอดคลองกับความตองการของสวนรวม สอดคลองกับที่
ยุพ าพร รูป งาม (2545) ได ก ลาวไววา กลุ ม ผูนํ าชุ ม ชนหรือ องค กร (Organization) จะเป น เสมื อ นตัว นํ าให บ รรลุถึ งความ
เปลี่ยนแปลงของสวนรวมได
สรุปผลการวิจัย
จากปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลบานใหมสขุ เกษม ผูวิจัยจึงไดศึกษาเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและวิธีการกําจัดอยางถูกวิธี โดยประยุกตใชกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่น (Community – Based Research : CBR) ใน
การศึกษาและแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน โดยใหองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมเปน ตัวกลางในการประสานกับ
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหตัวแทนจากแตละหมูบานเปนผูสํารวจและเก็บขอมูล ผลจากการวิจัยพบวาชุมชนบาน
ใหมสุ ขเกษมยั งขาดความรูค วามเข าใจเกี่ย วกับ การคั ด แยกและกํ าจัดขยะมูล ฝอย ดั งนั้ น องค การบริห ารส วนตําบลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรสรางความเขาใจ เพื่อใหทุกครัวเรือนสามารถจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนไดอยางถูกตอง แทน
การเผาทําลาย นอกจากนี้ควรมุงเนนไปที่การปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบของประชาชนในการทิ้งขยะ โดยการรณรงคและ
เพิ่ ม ความถี่ ในการประชาสั มพั น ธผ านสื่ อต างๆของชุม ชน เพื่ อกระตุ นและสงเสริม พฤติ กรรมในด านการลดการเกิด ขยะ
นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม หนวยงานที่เกี่ยวของและผูนําชุมชนควรมีการประชุมพูดคุยกันเพื่อหา
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนรวมกันและจัดทําเปนขอบังคับหรือขอตกลงของชุมชนที่ตองปฏิบัติรวมกัน โดยให
ผูนําชุมชนเปนแกนนําหลัก เพื่อเปนการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน
ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากการรวมกลุมภายในชุมชนตําบลบานใหมสุขเกษมมีหลากหลายกลุม และแตละกลุมมีความสนใจที่
แตกตางกัน ดังนั้นกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมควรมีการสํารวจความ
สนในของแตละกลุมและหาผูนํากลุมหรือผูรับผิดชอบแลวจึงดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพื่อให สอดคลองกับความ
ตองการของแตละกลุม ซึ่งจะทําใหไดรับความรวมมือและมีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการกําหนดมาตรการหรือขอบังคับสําหรับพอคาแมคาที่เขามาคาขายในพื้นที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
จัดการขยะของชุมชน และประชาสัมพันธ เพื่อใหทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน
3. องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมควรมีการหารือและวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในระยะยาว เพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเพื่อใหสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยไดสอดคลองกับความตองการของชุมชนมากที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมที่ใหความอนุเคราะหเอื้อเฟอสถานที่ รวมทั้งอํานวยความ
สะดวกในการจัดเตรียมสื่อและอุปกรณตางๆในการดําเนินงานวิจัยตลอดมา ขอขอบคุณนางผองศรี กันทะปา รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม ที่เปนตัวแทนในการติดตอประสานงานระหวางผู วิจัยและชุมชนเปนอยางดี ขอขอบคุณ
พนักงาน เจาหนาที่ ตัวแทนของแตละหมูบานและผูเขารวมโครงการวิจัยทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล เก็บขอมูล
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ใหคําแนะนํา รวมถึงใหขอเสนอแนะตางๆ จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดี และขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้
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บทคัดยอ
การวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ 1) ศึ ก ษาอั ต ราส ว นผสมเคลื อ บขี้ เ ถ า แกลบข า วสั ง หยดสํ า หรั บ เคลื อ บ
เครื่ อ งป น ดิ น เผาจากดิ น บริ เวณชุ ม ชนบ อ แดง 2) ประเมิ น คุ ณ ภาพของเคลื อ บขี้ เถ า แกลบข า วสั งหยด สํ า หรั บ เคลื อ บ
เครื่องปนดินเผาดังกลาว 3) ศึกษาแนวทางการออกแบบสรางสรรคเครื่องปนดินเผาพื้นบาน 4) สรางสรรคผลงานผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาเปนเอกลักษณเฉพาะตน กลุมตัวอยางไดแก กลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาศูนยการเรียนรูภูมิปญญา
ชาวบก 3 คน กลุมนักศึกษาหลักสูตรออกแบบ ชั้นปที่ 3 จํานวน 30 คน ผลการวิจัย พบวา ขี้เถาแกลบขาวสังหยดผสมกับ
วัตถุดิบ หินฟนมาและดินทองนา ทีเ่ คลือบ 15 สูตร พบวา สูตรที่มีปริมาณของขี้เถาจากแกลบขาวสังหยดมาก (30-50%) จะให
เฉดสีเทา สูตรที่มีปริมาณขี้เถาแกลบขาวสังหยดนอย(10-20%)ใหเฉดสีน้ําตาล และสูตรตางๆของเคลือบจะใหสีที่แตกตางกัน
และยังพบวา คุณภาพของเคลือบขี้เถาแกลบขาวสังหยดมีความสวยงาม เหมาะสมในการนํามาสรา งผลิตภัณฑ และมีความ
เปนไปไดในการจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.32 มีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากธรรมชาติและคติ
ความเชื่อเรื่อง 12 นักษัตร การพัฒนาเคลือบขี้เถาแกลบขาวสังหยด สรุปไดวา สูตรน้ําเคลือบจํานวน 15 สูตร ใหสีที่เปน
เอกลักษณ สามารถนําไปใชเพื่อสรางอัตลักษณใหกับผลิตภัณฑ มีกระบวนการที่ไมซับซอน ใชงานไดจริง สามารถผลิตไดโดย
ไมตองใชทักษะในการทํามากนัก เหมาะกับชางพื้นบานและนักศึกษานําไปตอยอดเพื่อการผลิต และจําหนายได
คําสําคัญ : เครื่องปนดินเผา ขี้เถาแกลบ ขาวสังหยด
Abstract
The research objective are 1) To determine the mixture ratio of Sangyod rice - husk ashes
for potteries glaze. 2) Evaluate the quality of Sangyod rice - husk ashes for potteries glaze. 3) To propose
guidelines for local potteries design. 4) To create the unique traditional pottery products with Sang Yod
Rice - husk ashes. The some of sample are 3 pottery makers from Chaobok Wisdom Learning Center and
30 students who took pottery design course. There are 15 glaze formulas, the mixture of Sang Yod Rice husk ashes, Feldspar and ball clay. The researcher found that the glaze formulas which had 30-50% of
Sang Yod Rice - husk ashes is given grey tone colors but the formulas which 10-20% Sang Yod Rice husk
ashes is given brown tone colors. Moreover the researcher found that the sample groups showed the
quality of Sang Yod Rice - husk ashes for potteries glaze with a possibility to use the glaze for commercial
production is 65.32 % ,the highest possibility. The design of the potteries are inspired by nature and 12
astrology zodiac signs. These conclusion that 15 glaze formulas from Sang Yod Rice - husk ashes
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produced the colors that could create the unique potteries products. The methods are not complicated
and it is also unskilled methods. Hence, these methods are proper for local potteries and students who
interested in potteries product development.
Keywords : pottery, rice husk ash, sangyod rice
บทนํา
จังหวัดสงขลามีชุมชนที่มีชื่อเสียงในดานเครื่องปนดินเผาพื้นเมือง คือชุมชนบานสทิงหมอ ภาชนะที่ขึ้นชื่อคือ
หมอดิน ในอดีตชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นจะมีอาชีพหลัก คือ การปนหมอ แตปจจุบันผูประกอบการมีจํานวนลดนอยลง
สงผลใหเครื่องปนดินเผาพื้นบาน เทคนิค วิธีการผลิตเครื่องปนดินเผาที่ไดสรางสมสืบตอกันมาจนเกิดเปนภูมิปญญาชาวบานใน
เรื่องของการใชวัสดุของทองถิ่นอาจสูญหายไดเนื่องจากคนในปจจุบันมีความคิดวารูปแบบเครื่องปนดินเผาสทิงหมอรูปแบบ
ดั้งเดิมนั้นลาสมัย ไมตอบสนองความตองการในการใชสอยในสภาวการณปจจุบั น สาเหตุที่รูปแบบเครื่องปนดินเผาของชาว
สทิงหมอไมอาจพัฒนาไดนอกจากความรูดานการออกแบบสรางสรรคมีนอยแลว เทคนิควิธีการก็ยังคงเดิม มิไดพัฒนามากนัก
การวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงเนนที่จะใชวัตถุดิบในทองถิ่นเปนหลักในการทําเครื่องปนดินเผา โดยดินที่ใชในโครงการวิจัยจะใชดินจากดิน
บริเวณชุมชนบอแดง อําเภอสทิงพระและวัต ถุดิบ หลักในการทําน้ําเคลือบคือขี้เถาจากแกลบขาวสังหยดซึ่งเป นพัน ธขาว
พื้นเมืองของภาคใต ที่นิยมปลูกมากแถบลุมน้ําทะเลสาบสงขลาทั้ง 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สงขลาและพัทลุง งานวิจัย
นี้มุงเนนที่จะออกแบบสรางสรรคผลงานเครื่องปนดินเผาพื้นบานชนิดเผาเคลือบดวยขี้เถาจากแกลบขาวสังหยด ที่เปนวัสดุ
เหลือใชจากการแปรรูปมาทดลองใชทําน้ําเคลือบเครื่องปนดินเผาเพื่อใหเครื่องปนดินมีโทนสีที่สวยงาม มีความหลากหลายของ
พื้นผิวและสีสัน เพื่อแสดงคุณคา ศักยภาพของดินบริเวณชุมชนบอแดงอําเภอสทิงพระและน้ําเคลือบจากขี้เถาขาวสังหยดเปน
การตอยอดภูมิปญ ญาทองถิ่นโดยการศึกษาพัฒ นาวัสดุกรรมวิธีและกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา ผานกระบวนการ
สรางสรรคผลงานโดยใชทัศนธาตุ คือ สี น้ําหนักออนแกของแสง และเงา มิติ เสน พื้น ที่วา ง รวมถึง หลัก คิด ทฤษฎีดา นการ
ออกแบบที่คํานึงถึงความงามและประโยชนใชสอย การผลิตไดจริงในเชิงพาณิชยและการตลาดเพื่อแสดงถึงสุนทรียศาสตรแหง
ความงามในเชิงศิลปะ และคุณคาในเชิงศิลปประยุกตโดยใชเครื่องปนดินเผาชนิดเผาเคลือบเปนหลักในการออกแบบ อันเปน
การสรางนวัตกรรมใหมที่ผูผลิตเครื่องปนดินเผาพื้นบานสามรถนําไปประยุกตใชได ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อ
1) ศึกษาอัตราสวนผสมเคลือบขี้เถาแกลบขาวสังหยดสําหรับเคลือบเครื่องปนดินเผาจากดินบริเวณชุมชนบอแดง อําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา 2)ประเมินคุณภาพของเคลือบขี้เถาแกลบขาวสังหยด สําหรับเคลือบเครื่องปนดินเผาจากดินบริเวณชุมชนบอแดง
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 3) ศึกษาแนวทางการออกแบบสรางสรรคเครื่องปนดินเผาพื้นบาน และ 4) สรางสรรคผลงาน
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาเปนเอกลักษณเฉพาะตน
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดแบงแนวทางในการวิจัยเปนสองสวน คือ 1) การทดลองและพัฒนาน้ําเคลือบเครื่องปนดินเผาจากขี้เถาขาวสัง
หยดใหเหมาะกับการนํามาเคลือบเครื่องปนดินเผาที่ทํามาจากดินพื้นบาน 2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑโดยการใชแรงบันดาล
ใจจากรูปทรงที่จินตนาการจากธรรมชาติ ซึ่งดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
การพัฒนาน้ําเคลือบเครื่องปนดินเผาจากขี้เถาแกลบขาวสังหยด
ในงานวิจัยผูวิจัยไดเลือกการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเปน กรรมวิธีหลักในการสรางสรรคงาน เพื่อใหผลงานที่
สรางสรรค มีคุณ คา สามารถนําไปตอยอดเพื่ อการผลิต สวยงามในเชิงศิ ลปะและคุณ คาทางประโยชนใชส อย จึงกํ าหนด
คุณลักษณะเพื่อเปนเกณฑในการพัฒนา 4 ประการ คือ 1) วัสดุมีความคงทน แข็งแรงเหมาะกับประโยชนใชสอย 2) รูปแบบ
ผลิตภัณฑสะทอนใหเห็นความเปนธรรมชาติ โดยอาศัยคุณลักษณะของสัตวในธรรมชาติเปนสื่อ 3) สีและพื้นผิวสอดคลองกับ
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ความงามเชิงศิลปะและ 4) ประเภทของผลิตภัณฑที่ออกแบบสามารถนําไปประดับตกแตงในสถานที่ตางๆได จากเกณฑขางตน
ผูวิจัยไดพัฒนาในประเด็นตอไปนี้
1. การพัฒนาเคลือบขี้เถาจากขี้เถาแกลบขาวสังหยด
การเตรียมวัตถุดิบหลัก โดยมีวิธีการคือ นําแกลบขาวสังหยดมาเผาในถังน้ํามันเพื่อปองกันการปนเปอนจาก
สิ่งอื่นและเมื่อเผาเสร็จแลวจะนําขี้เถามารอนเพื่อใหมีความละเอียดขึ้น

ภาพที่ 1 แกลบขาวสังหยด (ซาย) เมื่อเปรียบเทียบกับแกลบขาวหอมมะลิจะมีสีที่เขมคล้ํากวา
และ ขี้เถาแกลบขาวสังหยด (ซาย) เมื่อเปรียบเทียบกับขี้เถาแกลบขาวหอมมะลิ จะมีสีที่เขมกวาเล็กนอย
หลังจากไดขี้เถาแกลบขาวสังหยดแลว นําขี้เถาแกลบขาวสังหยดมาผสมกับวัตถุดิบตางๆเพื่อทําเคลือบ ซึ่งวัตถุดิบ
ที่นํามาผสมกับขี้เถา มี 2 ชนิด คือ หินฟนมาและดินทองนาโดยไดทดลองเคลือบ 15 สูตรในอัตราสวนตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมของเคลือบขี้เถาจากขี้เถาแกลบขาวสังหยด
สูตร
ที่
หิน
ฟนมา

1
2
3
4
5
6
7
8

80
70
70
60
60
60
50
50

วัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสม
คิดเปนจํานวนรอยละ
ขี้เถาจากแกลบ
ดิน
ขาวสังหยด
ทองนา

10
20
10
30
20
10
40
30

10
10
20
10
20
30
10
20

สูตร
ที่
รวม

100
100
100
100
100
100
100
100

หิน
ฟนมา

9
10
11
12
13
14
15

50
50
40
40
40
40
50

วัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสม
คิดเปนจํานวนรอยละ
ขี้เถาจากแกลบ
ดิน
ขาวสังหยด
ทองนา

20
10
50
40
30
20
20

30
40
10
20
30
40
30

รวม

100
100
100
100
100
100
100

นําแผนทดลองที่ผานการเผาดิบในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส นํามาชุบน้ําเคลือบในอัตราสวนตางๆแลวผึ่งให
แหงสนิทในที่รมเมื่อน้ําเคลือบแหงสนิทดีแลว จึงนําไปเผาเคลือบในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงรายละเอียดเปน
ตารางไดดังนี้

912

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 ตัวอยางผลการทดลองเผาเคลือบ
สูตร
ที่
1

3

5

7

9

11

13

ภาพแผนทดลอง

รายละเอียดขอมูล

สูตร
ที่
2

เคลือบสูตรนี้เมื่อนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีน้ําตาลเขม
น้ําเคลือบยึดเกาะกับพื้นผิว
ไดดี
เคลือบสูตรนี้เมื่อนําไปเผาใน
4
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีน้ําตาลอม
เหลืองน้ําเคลือบยึดเกาะกับ
พื้นผิวไดดี
เคลือบสูตรนี้เมื่อนําไปเผาใน
6
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีน้ําตาลออน
น้ําเคลือบยึดเกาะกับพื้นผิว
ไดดี
เคลือบสูตรนี้เมื่อเผาใน
8
อุณหภูมิ1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีเทาอม
น้ําตาล น้ําเคลือบยึดเกาะกับ
พื้นผิวไดดี พื้นผิวราน
เล็กนอย
เคลือบสูตรนี้เมื่อนําไปเผาใน 10
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีน้ําตาลอม
เหลือง มีความพรุนเล็กนอย
น้ําเคลือบยึดเกาะกับพื้นผิว
ไดดี
เคลือบสูตรนี้เมื่อนําไปเผาใน 12
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีเทาขาว
ความพรุนผิวปานกลาง น้ํา
เคลือบยึดเกาะกับพื้นผิวได
ไมดี มีหลุดรอนเปนบางจุด
เคลือบสูตรนี้เมื่อนําไปเผาใน 14
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหสีน้ําตาลอม
สม มีความพรุนที่พื้นผิวปาน
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ภาพแผนทดลอง

รายละเอียดขอมูล
เคลือบสูตรนี้เมื่อนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
จะใหสีเทาอมน้ําตาล น้ํา
เคลือบยึดเกาะกับพื้นผิวไดดี
เคลือบสูตรนี้เมื่อเผาอุณหภูมิ
1,230 องศาเซลเซียส ใหสีเทา
อมน้ําตาลน้ําเคลือบยึดเกาะกับ
พื้นผิวไมคอยดีนักแตกรอนเปน
แหงๆ
เคลือบสูตรนี้เมื่อนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
จะใหสีน้ําตาลอมเหลืองน้ํา
เคลือบยึดเกาะกับพื้นผิวไดดี
เคลือบสูตรนี้เมื่อเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
จะใหสีน้ําตาล มีความพรุนที่
พื้นผิวเล็กนอย น้ําเคลือบยึด
เกาะกับพื้นผิวไดดี
เคลือบสูตรนี้เมื่อนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
จะใหสีน้ําตาลอมสม มีความ
พรุนที่พื้นผิวปานกลาง น้ํา
เคลือบยึดเกาะกับพื้นผิวไดดี
เคลือบสูตรนี้เมื่อนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
จะใหสีน้ําตาล มีความพรุนที่
พื้นผิวปานกลาง น้ําเคลือบยึด
เกาะกับพื้นผิวไดดี
เคลือบสูตรนี้เมื่อนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
จะใหสีน้ําตาลอมเหลือง มี
ความพรุนที่พื้นผิวปานกลาง
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กลาง น้ําเคลือบยึดเกาะกับ
พื้นผิวไดดี
เคลือบสูตรนี้เมื่อนําไปเผาใน
อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส จะใหน้ําตาลเขม มี
ความพรุนที่พื้นผิวมาก

15

น้ําเคลือบยึดเกาะกับพื้นผิวได
ดี

จากตารางที่ 2 ผลการเผาเคลือบแผนทดลองในสูตรตางๆ พบวาสูตรที่มีปริมาณของขี้เถาจากแกลบขาวสังหยดมาก
(30-50%)จะใหสีในเฉดของสีเทา สวนสูตรที่มีปริมาณขี้เถาแกลบขาวสัง หยดนอย(10-20%)จะใหสีในเฉดของสีน้ําตาล ซึ่งจาก
สูตรตางๆของเคลือบจะใหสีที่มีลักษณะที่แตกตางกัน ทั้งเรื่องของความพรุน การรานของพื้นผิว รวมถึงสีที่ปรากฏบนพื้นผิวดวย
สวนในเรื่องของการเลือกนํามาใชในผลงานผูวิจัยจะใชวิธีเลือกสีจากสูตรตางๆมาใชตามความเหมาะสมกับชิ้นงาน
2. การขึ้นรูปและเผาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการขึ้นรูปดวยมือ เนื่องจากไมตองใชอุปกรณมากนัก และชางพื้นบานก็สามารถที่จะ
ทําได ซึ่งการปนขึ้นรูปผลิตภัณฑในโครงการวิจัย มีขั้นตอนที่สามารถแสดงเปนตารางได ดังนี้
ตารางที่ 3 ขั้นตอนการปนขึ้นรูปผลิตภัณฑ
ขั้นตอนที่
ภาพแสดง
1

รายละเอียดขอมูล
ขึ้นโครงดวยรูปทรงงายๆ โดยยังไม
ตองใสรายละเอียด แตสิ่งที่ควรคํานึง
คือความหนาของดิน ควรมีความ
หนาที่ใกลเคียงกัน

2

กําหนดตําแหนงรายละเอียดตางๆ
ของชิ้นงานที่จะปน เชน จมูก ดวงตา
เปนตน เมื่อไดเปนที่พอใจแลวจึงลง
มือปนเพิ่มลงบนชิ้นงาน

3

- เก็บรายละเอียดของชิ้นงาน เชน
พื้นผิวของเขา ขน และพื้นผิวสวน
ของจมูก
- ตกแตงความเรียบรอยของ
ชิ้นงานใหสมบูรณ
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เพื่อใหผลิตภัณฑสอดคลองกับเกณฑในการพัฒนาที่กําหนดไวในตอนตน คือ วิธีการผลิตตองผลิตไดโดยไมตอง
ใชทักษะฝมือมากนัก จึงเลือกวิธีการเผาดิบโดยใชถังน้ํามันขนาด 200 ลิตรเปนเตาเผาและใชแกลบเปนเชื้อเพลิงในการเผา
เนื่องจากมีขั้นตอนที่งายไมซับซอน วัสดุอุปกรณ สามารถหาไดงายในทองถิ่นและมีราคาถูก ซึ่งขั้นตอนในการเผาชิ้ นงานมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เมื่อตากชิ้นงานเปนเวลาหาถึงหกวันชิ้นงานจะแหงสนิท โดยสังเกตไดจากสี เมื่อแหงสนิทแลวชิ้นงาน
จะมีสีซีดลงจากสีเทาดําเปนเทาขาว
2. การวางชิ้น ใหวางแกลบไวที่กนถัง หนาประมาณ 20-25 เซนติเมตร แลววางชิ้นงานไวดานบน เสร็จแล
จึงวางแกลบทับบนชิ้นงานทําเปนชั้นๆใหเต็มถัง
3. กอไฟดานบนถัง และหมั่นเติมฟนดานบนเมื่อไฟติดฟนแลว แกลบจะเริ่มไหมจากบนลงลาง ปลอยให
แกลบไหมใหหมดถัง โดยสังเกตไดจากสีของขี้เถาดานบนเปนสีขาว แลวปลอยทิ้งไวใหไฟมอดเอง รอใหชิ้นงานเย็นแลวจึงยกออก
จากเตาเผา จะเสร็จขั้นตอนการเผาดิบ
4. ขั้นตอนการเผาชุบเคลือบ จะชุบเคลือบเพียงแคบางสวนเพื่อเนนใหเปนจุดเดนของผลงาน
5. ขั้นตอนการเผาเคลือบ จะเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
3. แนวทางในการพัฒนาวัสดุและกรรมวิธีในการผลิต
สําหรับแนวทางในการพัฒนาวัสดุและกรรมวิธีในโครงการวิจัยเรื่อง เครื่องปนดินเผาสรางสรรค : กรณีศึกษา
เครื่องปนดินเผาพื้นบานจังหวัดสงขลาโดยเคลือบขี้เถาแกลบขาวสังหยด ผูวิจัยไดออกแบบแผนภาพเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ดังนี้
แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ
และการพัฒนาน้ําเคลือบขีเ้ ถาจากขี้เถาแกลบขาวสังหยด
การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
สรางสรรค
ศึกษาทฤษฏีดานทัศนศิลปและทฤษฏีดาน
การออกแบบ
นําทฤษฎีมาประยุกตใชในงานวิจัย
ออกแบบผลิตภัณฑโดยใชแรงบันดาลใจ
จากความเชื่อเรื่องป 12 นักษัตร

การพัฒนาน้ําเคลือบขี้เถา
การทดสอบคุณสมบัติของน้ําเคลือบขี้เถา
ในอัตราสวนตางๆ
การทดลองหาเทคนิคการสรางพื้นผิวดวย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายและการ
ทดสอบหาอุณหภูมิทเี่ หมาะสม
สําหรับการเผา
การพัฒนาเทคนิคในการชุบเคลือบเพื่อ
เนนจุดเดนในผลงานขึ้น
นําชิ้นงานมาประกอบกับไมพาเลท

ผลิตภัณฑที่เสร็จสมบูรณ
ภาพที่ 3 แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑการพัฒนาวัสดุและกรรมวิธีในการผลิต
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4. การกําหนดแนวคิดในการออกแบบ
การกําหนดแนวคิดในการออกแบบและพัฒนางาน ไดแรงบันดาลจากธรรมชาติ ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดในดาน
ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบ ผูวิจัยไดจําแนกแหลงที่มาของแรงบันดาลใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
เปนแหลงที่มาของแรงบันดาลใจไดทั้ง 2 ทาง คือ ทางตรงและทางออม ทางตรง แลวนํามาเปนแนวคิด
ในการสรางสรรค ออกแบบผลงาน ซึ่งแสดงภาพตัวอยางการเปรียบเทียบในการออกแบบ ดังนี้

แหลงแรงบันดาลใจ

แบบราง

แหลงแรงบันดาลใจ

แบบราง

ภาพที่ 4 ตัวอยางการศึกษาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและแบบราง
ผูวิจัยไดนําชิ้นงานที่ผานการเคลือบแลวนํามาประกอบกับไมพาเลทที่ทําจากไมสนเพื่อสรางเปนผลิตภัณฑ เนื่องจากไมสนหา
ไดงายและมีราคาถูก และผูวิจัยออกแบบผลิตภัณฑเปนนาฬิกาจากแนวความคิดเรื่อง 12 นักษัตร มีความเกี่ยวเนื่องกับรอบของ
เวลา จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการออกแบบนาฬิ กาและผลิต ภัณ ฑในโครงการวิจัย นี้ ทํา ขึ้น ดว ยวัส ดุส องอยา ง
ประกอบกัน คือเครื่องเคลือบดินเผาและไม พาเลท โดยสามารถอธิบายเปนขั้นตอนการทําไดดังนี้

ภาพที่ 5 ภาพแสดงสวนประกอบ ชิ้นสวนตางๆของผลิตภัณฑ
ขั้นตอนการประกอบผลิตภัณฑ
1. เนื่องจากไมพาเลทมีความกวางไมเพียงพอกับขนาดที่ตองการ จึงตองนํามาตอกันดวยกาวรอนผสมขี้เลื่อย
แลวนําไปไสใหเรียบ และตัดตามขนาดที่กําหนด
2. นําไมสวนที่เปนพื้นหลังมาขัดใหเรียบ และเขียนภาพพื้นหลังตรงจุดที่เปนหนาปดนาฬิกา
3. นําแผนวงกลมมาติดกับพื้นหลังใหเปนกรอบนาฬิกา และใสเครื่องนาฬิกาขางหลังของแผนพื้น
4. ติดเข็มนาฬิกา และนําแผนพลาสติกใส มาติดดานบนของกรอบนาฬิกา
5. ติดตั้งงานเครื่องเคลือบดินเผากับพื้นหลัง และยึดใหแนนดวยอีพ็อคซี่ สํารวจความเรียบรอย ความสมบูรณ
ของชิ้นงานเปนขั้นตอนสุดทาย
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ภาพที่ 6 ขั้นตอนการประกอบผลิตภัณฑ
ในการวิจัย เพื่อใหไดผลิตภัณฑตนแบบที่สมบูรณผูวิจัยไดทดลองหลายกระบวนการทั้งการทดลองหาอัตราสวน
ที่เหมาะสมของสูตรน้ําเคลือบขี้เถาจากขี้เถาแกลบขาวสังหยดในอัตราสวนตางๆการออกแบบผลิตภัณฑที่สื่อถึงแรงบันดาลใจ
จากธรรมชาติ ความเชื่อในเรื่อง 12 นักษัตรรวมถึงศึกษาเทคนิควิธีการขึ้นรูปงานไมใหเหมาะสมกับรูปทรงที่ไดออกแบบไวและ
สอดคลองกับวัตถุประสงของงานวิจัย
อภิปรายผล
ดานการตลาด ผูซื้อตองการเพิ่มตัวสินคาที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมเปนรูปแบบประยุกตรวม
สมัยซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของออยทิ พย พลศรี (2542) เกี่ยวกับรูปแบบเครื่องปนดินเผาบานสทิงหมอ พบวา จาก
การศึกษาคนควาสมควรจะใหมีการพัฒนาดานรูปแบบ ทั้งดานรูปราง รูปทรง ดานขนาดและดานลวดลาย ใหมีการประสาน
กลมกลืนกันตามหลักการออกแบบจะไดเปนที่รูจักแพรหลายมากกวานี้ พรอมทั้งตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากขึ้น
และประยุกตใหมีความสวยงาม เหมาะกับประโยชนใชสอย
ดานการพัฒนาดานเนื้อดินในการขึ้นรูปและกรรมวิธีการเผา ผูวิจัยนําดินพื้นบานจากสทิงพระซึ่งเปนดินที่
ชาวบานสทิงหมอนํามาทําเครื่องปนดินเผาอยูแลว นํามาผสมกับดินเชื้อ ซึ่งทํามาจากดินพื้นบานผสมกับแกลบ เมื่อผสมแลว
สามารถขึ้นรูปไดทั้งการขึ้นรูปดวยมือ ดวยแปนหมุนและโดยวิธีการอัดแมพิมพเปนการลดปริมาณการใชดินและนําชิ้นงานที่ผาน
การเคลือบแลวนํามาประกอบกับไมพาเลทที่ทําจากไมสนเพื่อสรางเปนผลิตภัณฑ เนื่องจากไมสนหาไดงายในจังหวัดสงขลา
และมีราคาถูก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีที่วาดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับการวิจัยของ
ภรดี พันธุภากร (2535) ที่วาดวยการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกเซรามิกส วา ลักษณะของผลิตภัณฑตองมีความสัมพันธกับวิถี
ชีวิตของผูคนในทองถิ่น โดยเฉพาะเอกลักษณของผลิตภัณฑที่ควรมีการนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาใช ตลอดจนการสรางสรรครูปทรง
และเทคนิคการตกแตงที่สัมพันธกับทองถิ่น เพื่อใหผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาในงานวิจัยนี้ สามารถนําไปตอยอดเพื่อการผลิต
และจําหนายไดจริง รวมถึงกรรมวิธีการผลิตตองสามารถผลิตไดโดยชางพื้ นบ านผูวิจัยเลือกใชเทคนิ คการขึ้นรูป ดวยมื อ
เนื่องจากไมตองใชอุปกรณมากนัก และชางพื้นบานก็สามารถที่จะทําไดโดยไมตองใชทักษะฝมือมากนัก การออกแบบรูปทรง
ผลิตภัณฑที่ขึ้นรูปดวยมือที่เปนกรรมวิธีที่ชาวบานสทิงหมอคุนเคยเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของศุภชัย สิงหยะบุศย
(2542) ทีศ่ ึกษาลักษณะรูปแบบศิลปะและการจัดการเครื่องปนดินเผา ไดกลาววา การปน - เผาเชิงสรางสรรค จะตองประกอบ
ไปดวยชางพื้นบานผูเจนจัดกลวิธีดั้งเดิมกับผูมีประสบการณดานการออกแบบหรือทางศิลปะสมัยใหมเปนสวนประกอบซึ่งกันและ
กัน โดยตางทําหนาที่ตามความถนัดในการผลิตผลงานชิ้นเดียวกันหรือกลุมเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็เปนการถายเทการเรียนรู
ตอกันและกันดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิพงศ ศรีชุมพล (2551) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตเครื่องปนดินเผา
ชุมชนดานเกวียนจังหวัดนครราชสีมา พบวา ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาตองมีคุณ คาทางดานความงามตอรูปแบบรูปทรงใช
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กรรมวิธีตามภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับเทคนิคสมัยใหมแลวสืบทอดมรดกภูมิปญญาสูความเปนสากลและยกระดับพัฒนา
สูอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปนดินเผาแบบพื้นบานใหคงอยูเปนศิลปะและวัฒนธรรม
ดานแนวคิดในการออกแบบและพัฒนางานเครื่องปนดินเผา ผูวิจัยไดแรงบันดาลจากพืชและสัตวในทองถิ่น
โดยมีแหลงที่มาจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับไพเวช วังบอน (2551) ที่กลาววา แรงบันดาลใจในการออกแบบมา
จากสิ่งเรารอบตัวที่กระตุนความคิดใหเห็นเปนรูปธรรม โดยแรงบันดาลใจนั้น เกิดจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ผลงานในอดีต
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ผลงานออกแบบ หรือสิ่งอื่นๆ
ผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคการวิจยั ที่กําหนดไวขางตนสามารถสรุปผลการวิจยั ได 4 ประเด็น ดังนี้
1. การศึกษาอัตราสวนผสมเคลือบขี้เถาแกลบขาวสังหยดสําหรับเคลือบเครื่องปนดินเผาจากดินบริเวณชุมชนบอแดง
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบหลักคือขี้เถาแกลบขาวสังหยด มีวิธีการคือ นําแกลบขาวสังหยด
มาเผาในถังน้ํามันเพื่อปองกันการปนเปอนจากสิ่งอื่นและเมื่อเผาเสร็จแลวจะนําขี้เถามารอนเพื่อใหมีความละเอียดขึ้นหลังจากได
ขี้เถาแกลบขาวสังหยดแลว นําขี้เถาแกลบขาวสังหยดมาผสมกับวัตถุดิบตางๆเพื่อทําเคลือบ วัตถุดิบที่นํามาผสม มี 2 ชนิด คือ
หินฟนมาและดินทองนาโดยไดทดลองเคลือบ 15 สูตรในอัตราสวนตางๆพบวาสูตรที่มีปริมาณของขี้เถาจากแกลบขาวสังหยดมาก
(30-50%)จะใหสีในเฉดของสีเทา สวนสูตรที่มีปริมาณขี้เถาแกลบขาวสังหยดนอย(10-20%)จะใหสีในเฉดของสีน้ําตาล ซึ่งจาก
สูตรตางๆของเคลือบจะใหสีที่มีลักษณะที่แตกตางกันไป
2. การประเมินคุณภาพของเคลือบขี้เถาแกลบขาวสังหยด สําหรับเคลือบเครื่องปนดินเผาจากดินบริเวณชุมชนบอแดง
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวา ความสวยงามความเหมาะสมในการนํามาสราง
ผลิตภัณฑ และความเปนไปไดในการจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 65.32
3. แนวทางการออกแบบสรางสรรคเครื่องปนดินเผาพื้นบาน ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดในดานปจจัยที่มีผลตอการ
ออกแบบ หรือแรงบันดาลใจที่มีผลตอการออกแบบซึ่งมาจากสิ่งเรารอบตัวที่กระตุนความคิดใหเห็นเปนรูปธรรม
แรงบันดาลใจธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม ผูวิจัยไดนําแหลงบันดาลใจจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมมาเปน
แรงบันดาลใจ คือ นกและสัตวน้ําเชนกุง หอย และปู เนื่องจากพบเห็นไดงายในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา มาจัดองคประกอบให
สอดคลองกลมกลืนกับรูปทรงทางศิลปะและงคํานึงถึงประโยชนใชสอยที่สอดคลองกับความตองการของผูใชในปจจุบัน
แรงบันดาลใจจากรูปทรงเครื่องปนดินเผาแบบดั้งเดิมของชาวสทิงหมอ นํามาพัฒนารูปทรงโดยการเพิ่มเติม
ตัดทอนหรือเปลี่ยนหนาที่การทํางาน ใหมีรปู ทรงที่ทันสมัย มีความนาสนใจเพิ่มมากขึ้น
แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะและการออกแบบ ผู วิ จั ย ได แ รงบั น ดาลใจในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่องปนดินเผาประกอบไมยางพาราและเถาวัลยมาจากผลงานของกลุมศิลปะลัทธิ อารตนูโว หรือรูจักกันในอีกชื่อ หนึ่งวา ยู
เกนดชติล (เยอรมัน : Jugendstil) เปนลักษณะศิลปะสถาปตยกรรม และศิลปประยุกต จุดเดน คือ ใชรูปแบบจากธรรมชาติ
โดยเฉพาะดอกไม เถาวัลยและพืชอื่นๆ มาทําเปนลวดลายเสนโคงที่ออนชอย ลักษณะรูปแบบจะเปนการลดทอนรูปแบบจาก
ธรรมชาติ ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้มาปรับใชในการออกแบบผลิตภัณฑในเรื่องของวัสดุและรูปทรงของผลิตภัณฑ
การสรางสรรคผลงานผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาเปนเอกลักษณเฉพาะตน ผูวิจัยไดดําเนินการโดย การ
พัฒนาวัสดุและกรรมวิธีในการผลิต โดยกํา หนดคุณ ลัก ษณะของผลงานเพื่อ เปน เกณฑใ นการพัฒ นา 4 ประการ คือ 1)
วัสดุมีความคงทน แข็งแรงเหมาะกับประโยชนใชสอย 2) รูปแบบผลิตภัณฑสะทอนใหเห็นความเปนธรรมชาติ และทองถิ่น
จังหวัดสงขลา 3) ประเภทของผลิตภัณฑที่ออกแบบสอดคลองกับความตองการของตลาด และ 4) กรรมวิธีการผลิตสามารถ
ผลิตไดโดยชางพื้นบาน จากเกณฑ นี้ผูวิจัยมีแนวทางในการพัฒนาวัสดุและกรรมวิธีในการผลิต ในประเด็น 1) การพัฒนาเนื้อ
ดินในการเผา ผูวิจัยไดนําเอาดินจากผูผลิตเครื่องปนดินเผาบานสทิงหมอมาทดลองเผาโดยใชถังน้ํามันขนาด 50 ลิตรเปน
เตาเผาปรากฏวาผลงานที่ทําขึ้นโดยดินจากแหลงผูผลิตบานสทิงหมอจะแตกหักเสียหายระหวางการเผาชิ้นงาน เนื่องจากการ
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เผาโดยใชถังน้ํามันเปนเตาเผาและใชเศษไมเปนเชื้อเพลิงจะควบคุมอุณหภูมิลําบากความรอนจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วสงผลให
ชิ้นงานแตกหักเสียหายเนื่องจากชิ้นงานมีการหดตัวเร็วเกินไปในขณะที่โดนความรอน ผูวิจัยจึงไดจากการทดลองนําดินเชื้อมา
ผสมกับดินพื้นบานสทิงหมอในอัตตราสวนตางๆ พบวา ชิ้นงานที่เปนดินเหนียวพื้นบาน 100% ไมมีดินเชื้อเปนสวนผสม เวลา
เผาเกิดการหดตัวอยางเร็ว ทําใหชิ้นงานแตกไมสามารถคงรูปอยูไดชิ้นงานที่มีอัตราสวนผสมของดินเชื้อมากกวาดินเหนียวจะทําให
ชิ้นงานมีเนื้อหยาบไมสามารถเก็บรายละเอี ยดของพื้นผิวตามที่ตองการอัตราสวนผสมที่เหมาะสมมากที่สุดคือ 70 : 30 ใน
ชิ้นงาน D และรองลงมาคืออัตราสวน 80 : 20 ในชิ้นงาน C จากการคน พบนี้ ผูวิจัย จึง นํา ดิน ในสัด สว น70 : 30 มาใชใ น
การสรางผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาตอไป 2) การพัฒนาดานการขึ้นรูป ผลิตภัณฑตองสามารถนําไปตอยอดเพื่อการผลิต และ
จําหนายไดจริง กรรมวิธีการผลิตตองสามารถผลิตไดโดยไมตองใชทักษะฝมือมากนักผูวิจัยจึงเลือกวิธีการขึ้นรูปที่หลากหลาย
เพื่อใหผูสนใจไดเลือกศึกษาวิธีการตามความสนใจและความถนัดในแตละคน ทั้งวิธีการขึ้นรูปดวยมือ ขึ้นรูปดวยแปนหมุนและขึ้น
รูปดวยตนแบบแมพิมพเพื่อชวยใหกรรมวิธีการผลิตมีขั้นตอนลดนอยลง เมื่อชิ้นงานแหงสนิทแลวจึงนําชิ้นงานที่ไดไปเผา โดย
ใชวิธีเผาแบบเปด ใชกิ่งไมฟนเปนเชื้อไฟที่อุณหภูมิ 800 -1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งในขั้นตอนการเผาสามารถกําหนดสีของ
ชิ้นงานวาจะใหมีน้ําตาลอมสมเรียบสม่ําเสมอหรือใหสีดําแซมโดยถาตองการใหมีสีน้ําตาลอมสมใหใชกิ่งไมที่แหงสนิทหรือถา
ตองการใหมีสีดําแซมใหใชกิ่งไมที่ยังสด มาผสมเปนเชื้อไฟดวย และเมื่อเผาแลวใหผลงานเย็นตัวลงเอง กอนนํา ออกจาก
เตาเผา
4. การตอยอดภูมิปญ
 ญาของคนรุน ใหมในอนาคต การวิเคราะหขอมูลดานความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากงาย
ของการเตรียมวัตถุดิบในการทําเครื่องปนดินเผาในงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบ ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาออกแบบเครื่องปนดินเผา รายวิชาวัสดุและกรรมวิธี และรายวิชาออกแบบของที่ของที่ระลึกพบวา นักศึกษาสวนใหญมี
ความคิดเห็นวา การเตรียมดิน การเตรียมดินเชื้อ และการผสมวัตถุดิบตามสัดสวน มีความงายทีส่ ุด โดยเฉลี่ย รอยละ 66.26
ขอมูลเกี่ยวกับในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องปนดินเผาของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบ ชั้นปที่ 3ในอนาคต พบวา
นักศึกษากลุมตัวอยางสนใจทํางานดานเครื่องปนดินเผาเปนอาชีพหลัก 8 คนนักศึกษากลุมตัวอยางสนใจทํางานดาน
เครื่องปนดินเผาเปนอาชีพเสริม12คนนักศึกษากลุมตัวอยางสนใจทํางานดานเครื่องปนดินเผาเปนงานศิลปะหรือเฉพาะเมื่อมี
เวลาวาง 4 คน
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสํารวจคือ ใหความสําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาโดย
การเผยแพรใหกับนักทองเที่ยว และบุคคลทั่วไปใหมากยิ่งขึ้นและผูประกอบการควรรักษาคุณภาพงานเครื่องปนดินเผา ไดแก
ขั้นตอนการผลิต การเผา การขนสงใหมีคุณภาพ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครัง้ ตอไป
1. ควรมีการศึกษาวัสดุธรรมชาติที่เหลือใชตางๆ ที่หลากหลายในทองถิ่น และนํามาผสมกับดินเพื่อลดอัตราการใช
ดินในการทําเครื่องปนดินเผา เพื่อการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ควรมี การศึ กษา วิ จั ยเพื่ อส งเสริ ม พั ฒ นาด านรู ปแบบการผลิ ต และการตลาดเพื่ อ เป น การอนุ รั ก ษ อ าชี พ ทํ า
เครื่องปนดินเผาของชาวบานสทิงหมอไมใหสูญหาย
3. ควรมี ก ารศึ ก ษารู ป แบบและกระบวนการเผาเคลื อ บเครื่ อ งป น ดิ น เผาที่ ป ระหยั ด เชื้ อ เพลิ ง และไม ทํ า ลาย
สิ่งแวดลอม
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ในการพัฒนาเครื่องปนดินเผาบานสทิงหมอควรเปนการพัฒนาที่อาศัยพื้นฐานการผลิตเดิมและมีวิธีคิดจากการเห็นคุณคา
ในความงามของเครื่องปนดินเผาแบบเนื้อไมแกรงเปนพื้นฐานการพัฒนา
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เครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของการเลือกรูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยบางประเภทที่ไมถู กวิธีนั้นมาจาก
ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในรูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอย ขาดความรูในดานการคัดแยกการทิ้งขยะใหถูกวิธี
ขาดความรูในดานการสรางประโยชนจากขยะอินทรีและขยะรีไซเคิล ขาดการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางแกไขปญหา เทศบาลบึงระมาณควรเรงพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรูความเขาใจในเรื่องของขยะมูลฝอย เพื่อที่จะนํา
ความรูไปอธิบาย ประชาสัมพันธใหกับประชาชนในทองถิ่นไดเขาใจ และควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งหนวยงาน
บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อการบริหารจัดการและการกําจัดที่ถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : ขยะมูลฝอย เทศบาลบึงระมาณ พฤติกรรมการจัดการขยะ
Abstract
The purpose of this research is to investigate behavior and needs in community in garbage management
problems and create a collaborative network to solve the problems. The researchers had studied and collected
information in Buengraman, Amphoe Bangrakam, Phitsanulok province.The samples of this study were undertaken 348
households by using a set of questionnaires from. The collected data were analyzed by using Microsoft Excel to find
arithmetic mean, percentage and standard deviation. The results show that the causes of garbage management
problems in household are: the people lack of knowledge to manage and sort out garbage, lack of knowledge to make
benefits from organic and recyclable waste, and lack of participation to solve problems together. The local
administration does not also provide effective public relation to the community. Buengraman municipality should
develop personnel to have knowledge about solid waste management and could be instructor for the local people to
manage waste by themselves. Moreover the municipality should allocate budget for establishing a services team for
solid waste collection to manage waste in the community with proper and effective disposal.
Keywords : garbage, buengraman municipality, garbage management behavior
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บทนํา
เทศบาลตําบลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ไมมีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ชาวบานในชุมชนเลือกใช
วิธีก ารกํ าจัดขยะของตนดวยการเผาขยะ การฝ งกลบในบริเวณบ านแตในสวนของการฝ งกลบนั้ น ก็ ไมไดเป นตามที่ ท าง
สาธารณสุขไดกําหนดไว จะเปนไปตามวิถีของชาวบานเทานั้น ซึ่งยังไมใชวิธีการกําจัดที่ถูกวิธี จึงกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ สง
กลิ่นเหม็น และเปนการแพรกระจายของเชื้อโรคตางๆ ในการจัดการรูปแบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนนั้นตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักเริ่มจากการทิ้งขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือควรมี
การคัดแยกขยะกอนที่จะทิ้งขยะชนิดใดที่สามารถนํากลับไปใชไดอีก หรือสามารถแปรรูปเพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนและ
เปนการรักษาและเปนการสรางสุขลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะอยางถูกวิธี
จากปญหาที่เกิดขึ้น ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญจึงตองการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของ
ครัวเรือน โดยมุงเนนที่จะศึกษาในสวนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อ
ศึกษาถึงรูปแบบการจัดการขยะในครัวเรือน ความตองการในการจัดการขยะ ความรูพื้นฐานในการกําจัดขยะ เพื่อประโยชนใน
การบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเก็บขยะในชุมชนของเทศบาลตําบลบึงระมาณตอไป ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ถือวาเปน
การจัดการความรูอยางบูรณาการใหผูเกี่ยวของกับปญหานี้ระดับประชาชน เทศบาลตําบลบึงระมาณ ไดเกิดความรู ความ
ตระหนักตอปญหาที่เกิดจากการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักดานสุขอนามัยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งจะเปน
แนวทางผลักดันใหชุมชนไดรวมมือกันบริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอย ในรูปแบบตางๆ ที่ชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง
โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนและผูเกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึก ษาพฤติ ก รรมและความตอ งการในการจั ด การขยะชุ ม ชนตํ าบลบึ งระมาณ อํ าเภอบางระกํ า จั งหวั ด
พิษณุโลก
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือเพื่อรวมกันแกไขและพัฒ นาชุมชนตําบลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก
3. เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของชุมชน
4. เพื่อหาแนวทางและวิธีการจัดการขยะอยางถูกวิธีรวมกับชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546) ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในดานบวก
เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติและไดรับผลตอบแทนคือผลที่เปนที่พึงพอใจ ทําใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรน
มีความมุงมั่นที่จะทํางานมีขวัญและกําลังใจ สิ่งเหลานี้จึงมีผลตอประสิทธิผลของการทํางาน
อารี เพชรผุด (2525) ความพึ งพอใจเป นสิ่ งที่ เกี่ย วขอ งกั บความต องการความคิด เห็ นที่ ค นมี ตอ งาน และต อ
นายจาง มีอารมณพึงพอใจ สบายใจที่ผลงานนั้นไดทําใหความตองการไดรับการตอบสนอง
ตระกูล สุวรรณดี (2538) ประมวลความสําคัญของความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้ คือความพึง
พอใจกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ เสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจดี
ตอกันมีความซื่อสัตยความจงรักภักดีเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีการรวมพลังเพื่อกําจัดปญหา เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา
และชวยเหลือเกื้อหนุน ใหกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนการเกิดความสรางสรรคในกิจการตางๆ ขององคการ
จากที่ กล าวมาข างตน สามารถสรุป ไดว า ความพึ งพอใจ หมายถึงความรูสึ กดี ความรูสึ กรัก ความรูสึ กภู มิ ใจ
ความรูสึกยินดี และชอบในสิ่งที่สอดคลองกับความตองการของตนเอง ความพึงพอใจกอใหเกิดความรวมมือรวมใจ ความเขาใจ
อั น ดี ต อ กั น และเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ประการหนึ่ งในการตั ด สิ น ใจเลื อ ก ความถึ งพอใจมี ส วนช ว ยให ก ารดํ า เนิ น งานประสบ
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ความสําเร็จความรูสึกนี้จะชวยจูงใจ ใหเกิดความรักในงานโดยเฉพาะเมื่อบุคคลนั้นไดมีสวนรวมในนโยบาย มีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็น เปนสวนหนึ่งในการวางแผน ซึ่งทําใหมีความรูสึกภาคภูมิใจ มีความกระตือรือรน มีความตั้งใจ มีความพยายาม มี
ความรูสึกมั่นคงและมีความมุงมั่นที่จะอุทิศตนและทุมเทใหกับการทํางานอยางเต็มที่แลวงานทุกอยางจะดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
2. จํานวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 1,540 ครัวเรือน จํานวน 4,310 คน ประกอบดวย เพศชาย จํานวน 2,071 คน
คิดเปนรอยละ 48.05 เพศหญิง จํานวน 2,239 คน คิดเปนรอยละ 51.95 มีความหนาแนนเฉลี่ย 47.63 คน/ตารางกิโลเมตร

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขต ตําบลบึงระมาณ ที่มา : (เทศบาลตําบลบึงระมาณ, 2554)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน

แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ความตองการของชุมชนเทศบาลตําบลบึงระมาณ
ในการจัดการแกไขปญหาขยะมูลฝอย
 ปริมาณและประเภทของขยะมูลฝอยของชุมชน
เทศบาลตําบลบึงระมาณ
 บริบทและสภาพทองถิ่นของชุมชนเทศบาลตําบล
บึงระมาณ
 ความรวมมือจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
ในการบริหารจัดการขยะ
 ความรวมมือของชุมชน
การเก็
บรวมรวบขอมูล


เทศบาลตําบลบึงระมาณ



วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับขยะ
แตละชนิด
แผนหรือนโยบายในการบริหารจัดการขยะ
ของชุมชน

การเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางครัวเรือน ซึ่งใหหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนเปนผูตอบแบบสอบถาม
ครัวเรือนละ 1 ชุด จํานวน 348 ชุด คิดคาเผื่อรอยละ 9 โดยผูวิจัยไดประสานกับเจาหนาที่อาสาสมัครทีเปนผูรวมวิจัยที่เปน
ตัวแทนของแตละหมูที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลตําบลบึงระมาณเพื่อเก็บรวมขอมูลแบบสอบถามจากครัวเรือนกลุมตัวอยาง
ตามจํานวนที่ไดกําหนดไว ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง ทําใหไดขอมูลกลุมตัวอยางครัวเรือนมาทําการศึกษาครบตามจํานวน
ที่กําหนด
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การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง ครัวเรือนประชาชนเทศบาลบึงระมาณ ซึ่งผูวิจัยคํานวณขนาดของ
กลุมตัวอยางใหเปนตัวแทนประชากรตามแนวของยามาเน (Yamane) (มารยาท โยทองยศ และ ปราณี สวัสดิสรรพ, 2557)
เพื่อใชในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี้

n=
เมื่อ

N
1  Ne2

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร 1,540 ครัวเรือน
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ซึ่งเทากับ 0.05 เพราะตองการทราบความคลาดเคลื่อนที่ 5%
ตัวอยางการคํานวณขนาดของกลุมประชากร

N
1  Ne 2
1,540
n=
1  1,540 0.052
n = 317.53  318

n=

ดังนั้น ขนาดกลุมตัวอยางครัวเรือนทีน่ อยที่สุดทีเ่ ปนตัวแทนของประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 317.53 ≈ 318
ครัวเรือน การสุมตัวอยางครัวเรือนจาก 10 หมูบานในเขตเทศบาลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้เพื่อให
กลุมตัวอยางกระจายครอบคลุมทั้ง 10 หมูบาน ผูวิจัยจึงกําหนดโดยใชสูตรยามาเนในทุกกลุมหมูบาน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูล
หมู
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
กลุมตัวอยางที่เก็บ (ครัวเรือน)
1
25
6
2
185
42
3
98
22
4
319
72
5
20
5
6
212
48
7
263
59
8
107
24
9
116
26
10
195
44
รวม
1,540
348
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการสํารวจครั้งนี้เปนแบบสอบถามการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่ ตําบลบึง
ระมาณ อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 สภาพปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
1) ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนของทาน เปนขยะประเภทใด
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2) วิธีการจัดการขยะแตละประเภทที่เกิดขึ้นในครัวเรือน
สวนที่ 3 ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีขอคําถามจํานวน 16 ขอ มีลักษณะคําถามเปนแบบตอบวา ใช
หรือ ไมใช คําถามที่ตอบวา ใช จํานวน 9 ขอไดแก ขอ 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, และ 14 คําถามที่ตอบวา ไมใช จํานวน 7
ขอ ไดแก ขอ 2, 3 , 5, 6, 8, 15 และ 16
1) โดยมีเกณฑใหคะแนน คือ ตอบถูก ให 1 คะแนน ตอบผิด ให 0 คะแนน จากนั้นรวบรวมคะแนนทั้งหมด ในการ
แปลขอมูลโดยรวมและรายขอ ใชการอิงเกณฑ ซึ่งผูศึกษาไดแบงคาเฉลี่ยออกเปน 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง และมาก ใช
วิธีการคํานวณความกวางของชั้น ดังนี้
2) การแปลขอมูลโดยรวม

Max - Min 16  0

 5.33
Level
3
จากเกณฑดังกลาว ผูศึกษาไดแปลความหมายของความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยดังนี้ 0.00 5.33 หมายถึง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะฯ นอย 5.34 - 10.66 หมายถึง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะฯ ปานกลาง 10.67 – 16.00 หมายถึง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะฯ มาก
สวนที่ 4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
สามารถแบงประเด็นยอยออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการลดการเกิดขยะ มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ 2) ดานการ
คัดแยกขยะ มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ 3) ดานการเก็บรวบรวม/การนํากลับมาใชประโยชน มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ และ4)
ดานการกําจัดขยะ มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ รวมเปน 21 ขอ โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ ปฏิบัติทุกครั้ง 3 คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง 2 คะแนน ไมเคยปฏิบัติ 1 คะแนน
จากนั้น ทําการรวบรวมคะแนนที่ ไดทั้งหมด สําหรับการแปลขอมูล ในภาพรวมและรายขอผูวิจัยไดแบ งคาเฉลี่ ย
ออกเปน 3 ระดับ คือ ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง และปฏิบัติทุกครั้ง จากเกณฑดังกลาว ผูศึกษาไดแปลความพึงพอใจของ
ประชาชนต อการจัดการขยะมู ลฝอยของเทศบาลตําบลบึ งระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิ ษณุ โลก ดังนี้ 1.00 – 1.66
หมายถึง ไมเคยปฏิบัติ 1.67 – 2.33 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง 2.34 – 3.00 หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง
สวนที่ 5 การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
สามารถแบงประเด็นยอยออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ มีขอคําถาม
จํานวน 3 ขอ 2) ดานการคัดแยกขยะ มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ และ3) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ มีขอคําถามจํานวน 9
ขอ รวมเปน 17 ขอ โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ มากที่สุด 6 คะแนน มาก 5 คะแนน ปานกลาง 4 คะแนน นอย 3
คะแนน นอยที่สุด 2 คะแนน ไมเคย 1 คะแนน
จากนั้น ทําการรวบรวมคะแนนที่ ไดทั้งหมด สําหรับการแปลขอมูล ในภาพรวมและรายขอผูวิจัยไดแบ งคาเฉลี่ ย
ออกเปน 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และไมเคย จากเกณฑดังกลาว ผูศึกษาไดแปลความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 1.00 – 1.82 หมายถึง
ไมเคย 1.83 – 2.65 หมายถึง นอยที่สุด 2.66 – 3.48 หมายถึง นอย 3.49 – 4.31 หมายถึง ปานกลาง 4.32 – 5.14 หมายถึง
มาก 5.15 – 6.00 หมายถึง มากที่สุด
สวนที่ 6 ความตองการจัดการขยะมูลฝอย
สามารถแบงประเด็นยอยไดทั้งหมด 9 ขอ ลักษณะขอคําถามเปนแบบ Rating Scale โดยมีหลักเกณฑการให
คะแนน ดังนี้ มากที่สุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน นอย 2 คะแนน นอยที่สุด 1 คะแนน
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จากนั้น ทําการรวบรวมคะแนนที่ ไดทั้งหมด สําหรับการแปลขอมูล ในภาพรวมและรายขอผูวิจัยไดแบ งคาเฉลี่ ย
ออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จากเกณฑดังกลาว ผูศึกษาไดแปลความพึงพอใจของ
ประชาชนต อการจัดการขยะมู ลฝอยของเทศบาลตําบลบึ งระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิ ษณุ โลก ดังนี้ 1.00 – 1.79
หมายถึง นอยที่สุด 1.80 – 2.59 หมายถึง นอย 2.60 – 3.39 หมายถึง ปานกลาง 3.40 – 4.19 หมายถึง มาก 4.20 – 5.00
หมายถึง มากที่สุด
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เทศบาลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก พบปญหาเรื่องไมมีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ชาวบานใน
ชุมชนเลือกใชวิธีการกําจัดขยะของตนดวยการเผาขยะ การฝงกลบในบริเวณบานแตก็ไมไดเปนตามที่ทางสาธารณสุขไดกําหนด
ไว จะเปนไปตามวิถีของชาวบานเทานั้น ซึ่งยังไมใชวิธีการกําจัดที่ถูกวิธี ในอนาคตอาจกอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ สง
กลิ่นเหม็น และเปนการแพรกระจายของเชื้อโรคตางๆ ผูวิจัยจึงนําประเด็นปญหาดังกลาวมาวิเคราะหและสังเคราะหรวมกับ
เจาหนาที่ของเทศบาลบึงระมาณ ชาวบานและผูที่มีความเกี่ยวของทําใหไดชุดคําถามที่สามารถสะทอนปญหาไดอยางแทจ ริง
ผลจากการตอบแบบสอบถามพบวาประชาชนสวนใหญตองการใหทางเทศบาลบึงระมาณมีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน
263 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 75.57 ประชาชนสวนใหญยินดีจายคาธรรมเนียมบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาทตอ
เดือน จํานวน 237 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 68.10 และมีความสนใจในเรื่องสวนลดคาธรรมเนียมหากชําระแบบราย 12 เดือน
จํานวน 208 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 59.77
2. สภาพปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
การศึก ษาสภาพป ญ หาเกี่ย วกั บขยะมูลฝอยของชุมชนผูวิจัยจําแนกออกเป น 2 ดาน ซึ่ งได แก ดานการสราง
ปริมาณขยะตอครัวเรือน และดานวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ดังนี้
2.1 ดานการสรางปริมาณขยะตอครัวเรือน พบวาประชนชนสวนใหญนิยมการประกอบอาหารรับประทานใน
ครัวเรือนวันละ 1 มื้อ จํานวน 147 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 42.24 ในการใชชีวิตประจําวันของประชาชนสวนใหญจะสร าง
ปริมาณขยะอินทรีย นอยกวา 1 กิโลกรัมตอวัน จํานวน 268 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 77.01 สรางปริมาณขยะรีไซเคิล นอย
กวา 5 ชิ้นตอวัน จํานวน 292 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 83.91 และสรางปริมาณขยะทั่วไป นอยกวา 10 ชิ้นตอวัน จํานวน
329 ครัวเรือน
2.2 ดานวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบวาประชนชนสวนใหญเลือกวิธีการกําจัดขยะในครัวเรือนในแต
ละประเภทดังนี้ การจัดการขยะอินทรี ประชาชนสวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเผา จํานวน 153 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 31.29
การจัดการขยะรีไซเคิล ประชาชนสวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเก็ บแยกไวขาย จํานวน 307 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 71.90
การจัดการขยะทั่วไป ประชาชนสวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเผา จํานวน 285 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 69.85 และการจัดการ
ขยะอันตราย ประชาชนสวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเก็บแยกไวขาย จํานวน 191 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 53.95
3. ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ
อ.บางระกํา จ.พิษ ณุ โลก มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับ การจัด การขยะมู ลฝอย ในระดั บมาก คิด เป น รอยละ 71.97 หาก
พิจารณาจําแนกเปนรายขอในขอยอยที่ 2 (ในครัวเรือนควรมีถังขยะขนาดใหญ เพื่อรองรับขยะไดทั้งหมด และสามารถเก็บได
เปนเวลาหลายวัน เมื่อเต็มแลวจึงนําไปกําจัด) และขอยอยที่ 8 (ขยะมูลฝอยประเภทโฟม ถุงพลาสติก สามารถกําจัดโดยการ
เผาไดเองในบริเวณบาน เนื่องจากสะดวก และเปนการชวยลดปริมาณขยะลงไดอยางรวดเร็ว) ประชาชนสวนใหญตอบผิดและ
ไดคะแนนนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 40.52 และ 34.77 ตามลําดับ
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4. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ อ.
บางระกํา จ.พิษณุโลก มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในระดับบางครั้ง คิดเปนรอยละ 50.86 หากพิจารณา
จําแนกเปนรายขอในขอยอยที่ 2.2 (ทานคัดแยกขยะประเภทกระปองสี ขวดยาฆาหญายาฆาแมลง แบตเตอรี่ ถานไฟฉายออก
จากขยะทั่วไป) ขอยอยที่ 2.3 (ครอบครัวของทานมีการคัดแยกขยะที่ขายได เชนกระดาษ ขวดแกว เศษเหล็ก ออกจากขยะ
ทั่วไป) และขอยอยที่ 3.5 (ครอบครัวของทานมีการนําขยะที่สามารถขายไดไปขายใหเกิดมูลคาเปนตัวเงินหรือสิ่งของ) มีระดับ
ในการปฏิบัติทุกครั้งสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 67.53 รอยละ 70.98 และรอยละ 72.13 ตามลําดับ
5. การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ผลการศึกษาการมี สวนรวมของประชาชนต อการจัดการขยะมู ลฝอยรวมกับ เทศบาลพบวาประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบึงระมาณ อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก มีความพึงพอใจในการมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล
ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.24 หากพิจารณาจําแนกเปนรายขอในขอย อยที่ 1.3 (ทานมีสวนรวมในการจัดลําดับ
ความสําคัญของความตองการแกไขปญหาขยะของชุมชนรวมกับ เทศบาล) และขอย อยที่ 2.4 (ทานมีสวนรวมในการกําหนด
วิธีการและแนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน) มีระดับการมีสวนรวมเปนอันดับที่สองและมี
คาระดับการมีสาวนรวมกับเทศบาลที่ระดับนอย
6. ความตองการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการศึกษาความตองการจัดการขยะมูลฝอยพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ อ.บางระกํา จ.
พิษณุโลก ประชาชนมีความตองการการมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาลที่ระดับใกลเคียงกัน คือระดับปาน
กลางและระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.23 และ 31.86 ตามลําดับ หากพิจารณาจําแนกเปนรายขอดังนี้
ขอยอยที่ 1 (ทานตองการใหเทศบาล จัดทําถังขยะแบบแยกประเภทเพื่อความสะดวกในการแยกประเภทของขยะ
เพื่อความสะดวกในการทิ้งขยะ) ประชาชนมีความตองการในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.21
ขอยอยที่ 2 (ทานตองการใหเทศบาล ใหความรูดานการนําขยะกลับมาใชประโยชนหลายๆ วิธี) ประชาชนมีความ
ตองการในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.55
ขอยอยที่ 3 (ทานตองการใหทางเทศบาลใหความรูเรื่องการจัดการขยะ เชน การคัดแยกขยะ การจัดเก็บ และการ
กําจัด เปนตน) ประชาชนมีความตองการในระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.97
ขอยอยที่ 4 (ทานตองการใหทางเทศบาลเพิ่มมาตรการเขมงวดสําหรับผูสรางปญหามลพิษทางขยะแกชุมชน)
ประชาชนมีความตองการในระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.94
สรุปผลและอภิปรายผล
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.11 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 29.89
จําแนกตามอายุ สวนใหญมีอายุ 60 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 30.17 รองลงมาอายุระหวาง 51– 60 ป คิดเปนรอย
ละ 28.45 อายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 22.13 อายุระหวาง 31–40 ป คิดเปนรอยละ 13.51 และสุดทายระหวาง
20 –30 ป คิดเปนรอยละ 5.75
จําแนกตามระดับการศึกษา สวนใหญ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 67.24 รองลงมาระดับ
การศึกษามัธยมปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 10.06 ไมไดเรียนหนังสือ คิดเปนรอยละ 8.62 ระดับการศึกษามัธยมตน คิดเปน
รอยละ 8.33 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 3.74 ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 1.72 และ
สุดทายระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.29
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จําแนกตามอาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 45.40 รองลงมาประกอบอาชีพรับจางทั่วไป
คิดเปนรอยละ 28.45 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 13.22 ประกอบอาชีพอื่นๆ เชน ขาราชการบํานาญ
แมบาน นักเรียน วางงาน คิดเปนรอยละ 8.05 ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจาง คิดเปนรอยละ 3.74 และสุดทายรับราชการ
คิดเปนรอยละ 1.15
จําแนกตามรายไดเฉลี่ ยต อเดือ น สวนใหญ มี รายได เฉลี่ย ตอ เดือ นต่ํ า กวา 5,000 บาท คิด เป น รอยละ 53.74
รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,000 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.92 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 –
15,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.05 และสุดทายมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.30
จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอยูระหวาง 3 – 4 คน คิดเปนรอยละ
50.57 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอยูระหวาง 1 – 2 คน คิดเปนรอยละ 26.72 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอยู
ระหวาง 5 – 6 คน คิดเปนรอยละ 18.97 และสุดทายมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากกวา 6 คน คิดเปนรอยละ 3.74
จําแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน สวนใหญอาศัยอยูในชุมชนระหวาง 6 –10 ป คิดเปนรอยละ 50.57
รองลงมาอาศัยอยูในชุมชนระหวาง 1 –5 ป คิดเปนรอยละ 26.72 อาศัยอยูในชุมชนระหวาง 11 –15 ป คิดเปนรอยละ 18.97
อาศัยอยูในชุมชนระหวาง 16–20 ป คิดเปนรอยละ 2.30 สุดทายอาศัยอยูในชุมชนนานกวา 21 ป คิดเปนรอยละ 1.44
จําแนกตามความคิดเห็นเรือ่ งความตองการใหเทศบาลตําบลบึงระมาณบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย สวนใหญมีความ
ตองการใหเทศบาลตําบลบึงระมาณบริการจัดเก็บขยะมู ลฝอย คิดเปนรอยละ 75.57 และไมตองการใหเทศบาลตําบลบึง
ระมาณบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คิดเปนรอยละ 24.43
จําแนกตามความคิดเห็นเรื่องอัตราคาบริการที่เหมาะสม สวนใหญยินดีจายคาบริการการจัดเก็บขยะในอัตรา 20
บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 68.10 รองลงมายินดีจายคาบริการการจัดเก็บขยะในขออื่นระบุอัตรา 10 และ 15 บาทตอเดือน
คิดเปนรอยละ 28.45 ยินดีจายคาบริการการจัดเก็บขยะในอัตรา 25 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 2.30 และสุดทายยินดีจาย
คาบริการการจัดเก็บขยะในอัตรา 30 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 1.15
จําแนกตามความคิ ดเห็นเรื่องรูปแบบการเก็บคาบริการที่เหมาะสม สวนใหญ ตองการใหเจาหนาที่ อบต. เก็บ
คาบริการขยะมูลฝอยแบบรายเดือน คิดเปนรอยละ 35.34 รองลงมาตองการใหเรียกเก็บคาบริการแบบราย 12 เดือน คิดเปน
รอยละ 29.60 ตองการใหเรียกเก็บคาบริการแบบอื่นๆระบุเปน ราย 5 เดือน คิดเปนรอยละ 25.00 ตองการใหเรียกเก็บ
คาบริการแบบราย 3 เดือน คิดเปนรอยละ 9.20 และสุดทายตองการใหเรียกเก็บคาบริการแบบราย 6 เดือน คิดเปนรอยละ
0.86
จําแนกตามความคิดเห็นเรือ่ งสวนลดคาธรรมเนียม สวนใหญมีความสนใจในเรื่องของสวนลดคาบริการขยะมูลฝอย
หากชําระแบบราย 12 เดือน คิดเปนรอยละ 59.77 มีผูไมสนใจในเรื่องสวนลดคาบริการขยะมูลฝอยหากชําระแบบราย 12
เดือน คิดเปนรอยละ 19.83 และไมตอบแบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 20.40
2. สภาพปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
2.1 จําแนกตามการสรางปริมาณขยะมูลฝอย
2.1.1 การประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือน สวนใหญนิยมประกอบอาหารรับประทานเองวันละ 1 มื้อ
คิดเปนรอยละ 42.24 รองลงมาประกอบอาหารรับประทานเองวันละ 2 มื้อ คิดเปนรอยละ 31.32 สุดทายประกอบอาหาร
รับประทานเองวันละ 3 มื้อ คิดเปนรอยละ 26.44
2.1.2 การสรางปริมาณขยะอินทรีย สวนใหญสรางปริมาณขยะอินทรีนอยกวา 1 กิโลกรัมตอวัน คิดเปนรอย
ละ 77.01 รองลงมาสรางปริมาณขยะอินทรีระหวาง 1-2 กิโลกรัมตอวัน คิดเปนรอยละ 16.95 สรางปริมาณขยะอินทรีระหวาง
3-5 กิโลกรัมตอวัน คิดเปนรอยละ 5.75 และสุดทายสรางปริมาณขยะอินทรีมากกวา 5 กิโลกรัมตอวัน คิดเปนรอยละ 0.29
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2.1.3 การสรางปริมาณขยะรีไซเคิล สวนใหญสรางปริมาณขยะรีไซเคิลนอยกวา 5 ชิ้นตอวัน คิดเปนรอยละ
83.91 รองลงมาสรางปริมาณขยะรีไซเคิลระหวาง 6-10 ชิ้นตอวัน คิดเปนรอยละ 14.94 สรางปริมาณขยะรีไซเคิลระหวาง 1120 ชิ้นตอวัน คิดเปนรอยละ 0.86 และสุดทายสรางปริมาณขยะรีไซเคิลมากกวา 20 ชิ้นตอวัน คิดเปนรอยละ 0.29
2.1.4 การสรางปริมาณขยะทั่วไป สวนใหญสรางปริมาณขยะทั่วไปนอยกวา 10 ชิ้นตอวัน คิดเปน รอยละ
94.54 รองลงมาสรางปริมาณขยะทั่วไประหวาง 11-20 ชิ้นตอวัน คิดเปนรอยละ 4.89 และสุดทายสรางปริมาณขยะทั่วไป
มากกวา 30 ชิ้นตอวัน คิดเปนรอยละ 0.57
2.1.5 การสรางปริมาณขยะอันตราย สวนใหญสรางปริมาณขยะอันตราย 1 ชิ้นตอวัน คิดเปน รอยละ 94.83
รองลงมาสรางปริมาณขยะอันตรายระหวาง 2-3 ชิ้นตอวัน คิดเปนรอยละ 3.74 สรางปริมาณขยะอันตรายระหวาง 4-5 ชิ้นตอ
วัน คิดเปนรอยละ 0.86 และสุดทายสรางปริมาณขยะอันตรายมากกวา 5 ชิ้นตอวัน คิดเปนรอยละ 0.57
2.2 จําแนกตามวิธีการจัดการขยะในแตละประเภท
2.2.1 การจัดการขยะอินทรี สวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเผา คิดเปนรอยละ 31.29 รองลงมาเลือกวิธีกําจัด
แบบกองทิ้งบริเวณบาน คิดเปนรอยละ 29.04 เลือกวิธีกําจัดแบบทําปุยหมัก คิดเปนรอยละ 25.77 เลือกวิธีกําจัดแบบฝงกลบ
คิดเปนรอยละ 13.70 และสุดทายเลือกวิธีกําจัดแบบทิ้งลงแหลงน้ํา คิดเปนรอยละ 0.20
2.2.2 การจัดการขยะรีไซเคิล สวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเก็บแยกไวขาย คิดเปนรอยละ 71.90 รองลงมา
เลือกวิธีกําจัดแบบเผา คิดเปนรอยละ 18.50 เลือกวิธีกําจัดแบบเก็บไวใชประโยชน คิดเปนรอยละ 7.49 และสุดทายเลือกวิธี
กําจัดแบบกองทิ้งบริเวณหนาบาน คิดเปนรอยละ 1.41
2.2.3 การจัดการขยะทั่วไป สวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเผา คิดเปนรอยละ 69.85 รองลงมาเลือกวิธีกําจัด
แบบเก็บแยกไวขาย คิดเปนรอยละ 23.77 เลือกวิธีกําจัดแบบเก็บไวใชประโยชน คิดเปนรอยละ 3.43 เลือกวิธีกําจัดแบบฝง
กลบ คิดเปนรอยละ 2.21 และสุดทายเลือกวิธีกําจัดแบบกองทิ้งบริเวณบาน คิดเปนรอยละ 0.74
2.2.4 การจัดการขยะอันตราย สวนใหญเลือกวิธีกําจัดแบบเก็บแยกไวขาย คิดเปนรอยละ 53.95 รองลงมา
เลือกวิธีกําจัดแบบฝงกลบ คิดเปนรอยละ 33.05 เลือกวิธีกําจัดแบบเผา คิดเปนรอยละ 7.91 และสุดทายเลือกวิธีกําจัดแบบ
กองทิ้งบริเวณบาน คิดเปนรอยละ 3.67
2.3 ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ
อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 71.97
2.4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ อ.
บางระกํา จ.พิษณุโลก พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในระดับบางครั้ง คิดเปนรอยละ 50.86 จากผลการวิ
เคราหขอมูลจะเห็นไดในขอยอยที่ 1.2 (ทานเลือกใชสินคาที่ไมตองใชถุงพลาสติกมากเกินความจําเปนหรือเลือกใชถุงพลาสติก
ใบใหญใบเดียวแทนใบเล็กหลายๆ ใบ) มีระดับการปฏิบัติเพียงบางครั้ง สูงถึงรอยละ 71.84 ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สรางปริมาณ
ขยะใหกับครัวเรือนเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก
2.5 การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล
ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาลพบวาประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบึงระมาณ อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก มีความพึ่งพอใจในการมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล
ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.24 จากผลการวิเคราหขอมูลจะเห็นไดวาประชาชนยังขาดบทบาทการมีสวนรวมตอการ
จัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล
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2.6 ความตองการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการศึกษาความตองการจัดการขยะมูลฝอยพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงระมาณ อ.บางระกํา จ.
พิษณุโลก มีความพึงพอใจในการมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาลในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 43.23
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถแยกเปน 3 ดาน คือ ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย และขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา
เนื่องจากประชาชนสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามนิยมจํากัดขยะมูลฝอยประเภทโฟม ถุงพลาสติก ดวยการ
เผา ซึ่งเปนหลักการกําจัดที่ผิดวิธีและเปนตนเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศ เพื่อลดปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกวิธี
ของประชาชน เทศบาลตําบลบึงระมาณควรมีการใหความรูความเขาใจแกประชาชนทุกระดับ รวมทั้งผูนําทองถิ่น ในเรื่องของ
ความสําคัญที่ตองมีการจัดการขยะมูลฝอย ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การเข าถึ งความรูดั งกล าวโดยผ านขบวนการฝก อบรม การศึ กษาดู งานและการแลกเปลี่ย นความคิด เห็ น กั บ
หนวยงานหรือทองถิ่นอื่นๆ
ความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญพบวานําขยะประเภทกลองกระดาษ กระดาษหนาเดียวที่นํากลับมาใชใหม
เพียงบางครั้ง และมีการกําจัดขยะอินทรีดวยวิธีการเผา ซึ่งเปนหลักการกําจัดที่ผิดวิธี เทศบาลตําบลบึงระมาณควรมีการ
ประชาสัมพันธและรณรงคดานการจัดการขยะมูลฝอยทั้งการคัดแยกขยะและลดขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด โครงการสราง
มูลคาเพิ่มจากขยะรีไซเคิล โครงการทําปุยหมักชีวภาพ เพื่อชี้ใหเห็นวาขยะมูลฝอยอินทรียและขยะรีไซเคิลสามารถน้ํามาใช
ประโยชนได นอกจากนี้เทศบาลตําบลบึงระมาณควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งธนาคารขยะ หรือระบบถังขยะคัดแยกอัตโนมัติ ที่
สามารถจูงใจใหประชาชนมีความสนใจที่จะคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดดวยตนเองมากขึ้น
5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการศึ ก ษาครั้งนี้ เห็ น ว าเทศบาลตํ าบลบึ งระมาณจํ าเป น ต อ งจั ด ตั้ งหน ว ยงานที่ มี ห น าที่ บ ริห ารจั ด การ
สิ่งแวดลอมของเทศบาลบึงระมาณ โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น และการพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมี
ความรูความเขาใจในเรื่องของขยะมูลฝอย เพื่อที่จะนําความรูไปอธิบาย ประชาสัมพันธใหกับประชาชนในทองถิ่นไดเขาใจ และ
ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งหนวยงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อการบริหารจัดการและการกําจัดที่ถูกตอง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม
5.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
5.3.1 ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งหนวยงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบึงระมาณ
5.3.2 การศึกษาเสนทางที่เหมาะสมในการจัดเก็บขยะของรถขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย ลดระยะทางการเดินรถขยะ
กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่
สนับสนุนทุนทรัพยทําใหเกิดงานวิจัยฉบับนี้ขึ้น และขอขอบพระคุณผูบริหาร และพนักงาน เจาหนาที่เทศบาลบึงระมาณตําบล
บึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการประสานงาน
เก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาปญหาหนี้สินของเกษตรกร พื้นที่เทศบาลทายดง อําเภอวังโปง
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บทคัดยอ
ประเทศไทยในอดีตนั้นถูกเรียกไดวาเปนประเทศเกษตรกรรม โดยมีเกษตรกรเปนผูดําเนินการผลิตพืชผลใหกับคนใน
ประเทศ แตแลวเกษตรกรก็พบปญหาครั้งยิ่งใหญ คือ ปญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยปญหาดังกลาวเกิดมาหลากหลายวิธี เชน
การซื้อปุย ยาฆาแมลง ที่ใชในการเกษตร เปนต น ทําใหเกษตรกรมีตนทุนคาใชจายที่สูงขึ้น ในการนี้ผูวิจัย ตองการทราบถึง
ปญหาการมีหนี้สินของเกษตรกร เพื่อคนหาแนวทางการแกปญหาดานหนี้สินของเกษตรกร ในพื้นที่เทศบาลทายดง อําเภอวัง
โปง จังหวัดเพชรบูรณ จากผลกระทบดังกลาวผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการแกปญหาดังกลาวนั้น ประเด็นสําคัญของ
การเปนหนี้สินเกษตรกร คือ การใชปุยและยาฆาแมลง เปนอันดับแรก การใชจายตามคานิยม เปนอันดับที่สอง และ การสง
บุตรหลานเรียน เปนอันดับที่สาม ในการนี้ผูวิจัยจึงไดหาวิธีแกปญหาเบื้องตน โดยแนะนําการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพื่อที่จะให
ชาวบานลดตนทุนการการทําเกษตรใหนอยลงและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : หนี้สินเกษตรกร เกษตรกร ปญหา
Abstract
Thailand in the past was called an agricultural country. A The farmers are the producers of the
crop to the people in the country. But farmers are facing a great deal of debt problems. The problem is
caused by a variety of ways, such as the purchase of fertilizers, insecticides used in agriculture, so farmers
have higher costs. In this regard, the researcher want to know the debt problems of farmers. To find
solutions to debt problems of farmers. In the area of Ta Phung district, Phetchabun. Because of this
effect, the researcher realized the importance of solving the problem. The key issue of farmers' debt is
the use of fertilizers and insecticides. First Spending by value Second place and sending children. Is third
In this case, the researcher has found a solution to the problem. By introducing new theories of
agriculture to the villagers, they reduce the cost of farming and are able to rely on their own crops
effectively.
Keywords : farmer debt , farmer , problems
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บทนํา
ประเทศไทยในสมัยกอนนั้นถูกเรียกไดวาเปนประเทศเกษตรกรรม กรมสงเสริมการเกษตร (2559) จากการสํารวจ
ประชากรที่ทําเกษตรมีจํานวน 6.4 ลานครัวเรือน ซึ่งประชากรที่มีอายุตั้งแต 51 ปขึ้ นไป นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เกษตรกรสวนใหญ จะมีการเพาะปลู กพื ชเชิงเดี่ยว ได แก ขาว มัน สํา ปะหลัง ขาวโพด เปน ตน ในอดีต เกษตรกรสามารถ
เพาะปลูกพืชผลไดปละ 1 ครั้งตอปเทานั้น ทําใหเกษตรกร ตองหาอาชีพเสริมนอกจากการทําเกษตรเพียงอยางเดียว แต
ปจจุบันการทําอาชีพเกษตรสามารถทําไดปละหลายครั้งเนื่องจากสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใชใน
การเพาะปลูก เชน รถไถนา รถเกี่ยวขาว เปนตน ทําใหราคาตนทุนการผลิตสิน คาทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นไปตามความ
สะดวกสบายในการเพาะปลู กพื ช ผลและยั งมี ก ารใชส ารเคมี เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิต ของพื ชผลให มี สี สัน ขนาด น ารับ ประทาน
นอกจากนี้เกษตรกรยังคานิยมการสงเสริมบุตรหลานใหมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอยางนอย เพื่อใหประกอบอาชีพอื่นๆ
นอกจากการทําเกษตรกรรมซึ่งมีความลําบาก และยากจน ดังที่กลาวมานั้นลวนเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกษตรกรมีคาใชจายที่
สูงขึ้น
ปาริชาติ (2550) กลาววาทิศทางการเปนหนี้ของคนไทยมีปริมาณหนี้ และอัตราการเพิ่มของหนี้ที่สูงขึ้น กลาวคือ
เมื่อ กอนคนไทยเปนหนี้คิดเปนอัตราประมาณรอยละ 20-30 ของรายไดแตใน ปจจุบันการเปนหนี้เพิม่ ขึน้ มาอยูในระดับอัตรา
ประมาณรอยละ 50 ของรายไดสะทอนใหเห็นวา ประชาชนโดยเฉพาะในระดับรากหญา มีปญ หาหนี้สินเปนจํานวนมาก
โดยเฉพาะปญหาเรงดวนคือ เรื่องหนี้ นอกระบบ ซึ่งถาหากปลอยใหภาวะหนี้สินภาคประชาชนเติบโตมากขึ้น เชือ่ วาอนาคตจะ
มี ปญหาตอระบบเศรษฐกิจสังคม ถึงแมปจจุบันคนสวนใหญยังมีความรับผิดชอบสูงตอการเปนหนีม้ ีความคิดวาถาเปน หนี้แลว
จะตองพยายามหาทางจายคืนใหไดแตทวาในกลุมคนรุนใหมนั้นไดเกิดแนวโนมที่นาเปน หวงอยูอยางหนึ่งคือคนอายุต่ํากวา 30
ปมีอัตราคนที่เห็นวา “การไมชําระหนี้เปนเรื่องธรรมดา” มากขึ้น ซึ่งถาหากปลอยใหความคิดเชนนี้ ขยายตัวมากขึ้น
พิชัย (2547) จากขอความดังกลาวจะสอดคลองกับเกษตรกรสวนใหญยากจนและไมสามารถพึ่งตนเองได เพราะ
เกษตรกรไทยรับแนวคิดแบบทุนนิยมที่เนนการผลิตเพื่อขายโดยมุงทําการเกษตรแบบการปลูกพืช เชิงเดี่ยว ซึ่งมีความเสี่ยงค
อนขางสูง เพราะ ไมมีเงินทุน ไมมีการแปรรูปสินคาดวยตนเอง ไมสามารถกําหนดราคาสินคาดวยตนเองไดเนื่องจากขึ้นอยกับ
กลไกการตลาด เชน การผลิตขาว ประเทศไทยผลิตขาวไดป ละ 23.3 ลานตัน สงออกไปขายทั่วโลกประมาณปละ 6 ลานตัน
โดยราคาขาวขึ้นกับจํานวน ขาวที่ ผลิตไดทั่วโลกในแตละปเมื่อการผลิตขาวของทั้งโลกผลิตไดมากราคาขาวก็ถูกลง ผนวกกับ
การที่ประเทศไทยตองประสบกับสภาวะเศรษฐกิจตั้งแตปพ.ศ. 2540 จึงทําใหหันมาสนใจ เศรษฐกิจแบบพอเพียงซึ่งเปนแนว
คิดหลักของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอด เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งใน การพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลางเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ต
อผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน
พื้นที่เทศบาลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ประชาชนโดยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร มีพื้นที่ทํา
การเกษตรประมาณ 3,000 ไร เชน ทําไร ทํานาทําสวน ประมงเพาะเลี้ยง และบางสวน คาขาย รับจางทั่วไป รับราชการ ฯลฯ
รายไดของประชากร โดยเฉลี่ย 90,000.00 บาท/คน (องคการบริหารสวนตําบล ,2556) โดยภาพรวมแลวประชากรมีฐานะ
ปานกลาง และยังมีประชาชนวัยทํางานจํานวนมากเดินทางไปทํางาน ยังทองถิ่นอื่นซึ่งสวนใหญไมมีที่ดิน ทํากินหรือมีอยู นอย
จึงไมเพียงพอตอการยังชีพ สําหรับประชาชนที่ทําอาชีพเกษตรกรนั้น ตองการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยการใชสารเคมี ทํา
ให มีต นทุ นการผลิตที่ สูง ทํ าให จะตองกูเงินเพื่ อนํามาลงทุ นทํ าการเกษตรก อน โดยอาจกูจากแหลงเงินกูจากภาครัฐ เช น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ หรือจากภาคเอกชน เชน แหลงเงินกูนอกระบบ รานคาขายสารเคมีทางการเกษตร เปน
ตน โดยผลผลิตที่ไดรับเกิดความไมแนนอน อาจไดราคาสูงหรือต่ํากวาตนทุน ซึ่งเกิดจากหลายปจจัย ไมวาจะเปน กลไกทาง
การตลาด พอคาคนกลาง ฤดูกาล แมลงศัตรูพืช โรคในพืช เปนตน
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จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงภาระหนี้สินที่เกษตรกรมีอยู ในพื้นที่เทศบาล
ทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ที่อาจกลายเปนหนี้สินเรื้อรัง เกิดเปนปญหาภายในครัวเรือนที่อาจสงผลกระทบตอ
ชุม ชน จนถึงระดับประเทศ และอาจสงผลตอป ญ หาสังคม อื่น ๆตามมาได เชน ปญ หาทางดานการศึกษาของบุตรหลาน
เกษตรกร และอาชญากรรม เปนตน
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบถึงปญหาการมีหนี้สินของเกษตรกร ในพื้นที่เทศบาลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
2. เพื่อคนหาแนวทางการแกปญหาดานหนี้สินของเกษตรกร ในพื้นที่เทศบาลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
วิธีดําเนินการวิจัย
จากขั้น ตน การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงคุณ ภาพเพื่ อหาปญ หาการเกิดหนี้สิน เกษตรกร แลวทําการนําเสนอวิธีการ
แกปญหาเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรนั้นมีแนวทางในการปลดหนี้สินดวยตนเอง ผูวิจัยจึงแบงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3
ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1
1. ศึกษาขอมูลและเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแบบสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาหนี้สินของเกษตรกร
3. นําแบบสัมภาษณนําไปใชกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในเทศบาลตําบลทายดง
4. วิเคราะหและสรุปผล
ระยะที่ 2
1. ประชุมการวางแผนการทําแบบสอบถามจากกลุมโครงการเกษตรยั่งยืนและจัดทําแบบฟอรมกลาง
2. นําผลการวิเคราะหขอมูลจากระยะที่ 1 และแบบฟอรมกลางมาจัดทําแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามเสนอประธานโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อขออนุมัติการลงสํารวจพื้นที่
4. กลุ ม ประชากร ที่ ใช ในการวิจั ยในครั้ งนี้ ได แ ก เกษตกรในพื้ น ที่ เทศบาลท ายดง ต.ท ายดง อ.วังโป ง จังหวั ด
เพชรบูรณ จํานวน 8,573 คน จะไดกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เกษตกรในพื้นที่เทศบาลทายดง ต.ทาย
ดง อ.วังโปง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 410 คน (กําหนดกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro
Yamane ที่ความคลาดเคลื่อนขนาด ±5%) โดยการสุมแบบงาย
4. นําแบบสอบถามลงพื้นที่เพือ่ สํารวจปญหาหนี้สินเกษตรกรของกลุมตัวอยาง
5. เก็บรวบรวมขอมูล
6. วิเคราะหและสรุปผล
ระยะที่ 3
1. นําผลที่ไดจากระยะที่ 2 มาศึกษาถึงวิธีการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรใหสอดคลองกับปญหา
2. จัดทําแบบสรุปผลปญหาและความสอดคลองของขอมูลเพื่อนําเสนอ
3. จัดประชุมเพื่อวางแผนในการแกไขปญหากับผูมีสวนไดสวนเสีย
4. จัดอบรมเพื่อใหความรูแกเกษตรกร (บริการวิชาการ)
5. จัดทํารูปเลมสรุปผลโครงการ
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ผลการวิจัย
ผลการสํารวจปญหาหนี้สินของเกษตรกร จากรายไดหลักของเกษตรกร ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายไดหลักจากการเกษตรของเกษตรกรจํานวน 410 คน
รายไดของเกษตรกร

จํานวน

ไมตอบแบบสอบถาม
0-120,000 บาท

48
262

120,000 - 240,000

67

240,000-360,000

22

มากกวา 360,000

11

รวม

410

ผลการสํารวจปญหาหนี้สินของเกษตรกร จากรายจายหลักของเกษตรกร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางคาใชจายระหวางการทําเกษตรทีส่ งผลใหเกิดหนีส้ ินของเกษตรกร
คาใชจายระหวางการทําเกษตร
จํานวน
การซื้อปุยและยาฆาแมลง
386
คาใชจายภายในบาน
267
คารักษาพยาบาล
225
คาการศึกษาบุตรและหลาน
231
ชําระหนี้สินในครัวเรือน
217
คาอาหารและเครื่องดื่ม
191

รอยละ
94.14634
65.12195
54.87805
56.34146
52.92683
46.58537

ผลการสํารวจจํานวนหนี้สินของกลุมเกษตรกรจํานวน 410 คนพบวามีหนี้สินจากการเกษตร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนหนี้สินของเกษตรกรจํานวน 410 คน
หนี้สินของเกษตรกร
จํานวน
ไมมีหนีส้ ิน
30
ต่ํากวา 30,000 บาท
17
30,000 - 60,000 บาท
109
60,001 - 90,000 บาท
67
90,001 - 120,000 บาท
22
มากกวา 120,000 บาท
165
รวม
410
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการสํารวจและวิจัยจะเห็นไดวา หนี้สินทางการเกษตรของเกษตรกรนั้นสวนใหญเกิดจากการใชจายไป
ในชวงการทําเกษตรไมวาจะเปน คาปุย คายา คาใชจายอื่นๆ นั้นจะเปนตัวสงผลใหเกษตรกรทําการกูหนี้ยืมสินเพื่อที่จะให
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ตนเองสามารถใชชีวิต และยังตองสงลูกหลานไปเรียนระดับสูงเพื่อที่จะไดไมตองลําบากแบบตน ซึ่งในระยะยาวจะสงผลทําให
เกิดการเปนหนี้สินที่มีปริมาณมาก
แนวทางแกปญ หาหนี้สินของเกษตรกรนั้นสามารถที่จะนําแนวปฏิบัติเศรษฐพอเพียงมาใชเพื่อลดตนทุนการทํา
การเกษตร เชน การทําปุยใชเอง (เกษตรอินทรีย) พรอมทั้งสอนตามแนวปฏิบัติความพอเพียงเพื่อใหเกษตรกรมีแนวคิดที่จะ
พอเพียงในสิ่งที่ตนเองมีไมเกิดความโลภ และจะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับ พระมหาชนะพงษพันธ
(2551) การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการวัดจะชวยใหคา ใชจายภายในวัดลดลง
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะไดรับความกรุณ าเปนอยางสูง จากโครงการวิจัยและพัฒ นาชุมชน
ทองถิ่นนาอยูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดสนับสนุนเงินทุนวิจัย แลวยังคณบดีครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามไดใหความอนุเคราะหใหจัดทําวิจัยในครั้งนี้ และผูรวมวิจัยที่หลายทานไดใหการสนับสนุนวิจัย รวมถึง ขอกราบ
ขอบพระคุณนายยกเทศบาลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ รม ที่ใหความรวมมือในการทดลอง และเก็บรวบรวม
ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดวยโปรแกรม
จูมลาและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา 87 คน ประกอบดวยบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรการแพทยประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุน นิสิต และบุคคลภายนอก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใชในการพัฒนาเว็บไซต คือ โปรแกรมจูมลา และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร (SPSS
Program) โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยที่ได ไดเว็บไซต
คณะวิทยาศาสตรการแพทยที่ถูกพัฒนาดวย โปรแกรมจูมลา และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต พบวาผูใชมี
ความพึงพอใจตอเว็บไซตโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย (xˉ ) เทากับ 4.17 คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D) มีคา
เทากับ 0.52
คําสําคัญ : เว็บไซต จูมลา คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
Abstract
The objectives of this research were to develop a website for the Faculty of Medical Science at
Naresuan University using the Joomla Program and to survey the satisfaction of faculty management and
others with the website. Data was obtained from randomly sampling 87 users of the new website which
included academic staff, supporting staff, faculty students and other users. The tool used to: develop the
website was the Joomla Program, and to evaluate satisfaction was a website questionnaire. The SPSS
statistical package, used in social sciences, was used to analyze mean, percentage and standard deviation.
The research results were 1) Provision of a new website for the Faculty of Medical Science at Naresuan
University using the Joomla Program 2) the overall satisfaction toward the website development from faculty
management and others who completed the questionnaire was at a high level of 4.17 with a standard
deviation of 0.52.
Keywords : website, joomla , faculty of medical science , Naresuan University
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บทนํา
ในป จ จุ บั น เว็บ ไซต ได ก ลายมาเป น สื่ อ ที่ มี ค วามสํ าคั ญ มี บ ทบาทอย สู งมากในเรื่ อ งของการประชาสั ม พั น ธ ซึ่ งระบบ
อินเทอรเน็ตเปนระบบเครื่อขายสามารถชื่อมโยงติดตอได 24 ชั่วโมง ดังนี้เราสามารถเขาถึงขอมูล ซึ่งประกอบดวย ขอความภาพ
และเสียงที่มีผูนําเสนอไวโดยผานรูปแบบและเนื้อหาที่แตกตางกัน (ชลิตา ไวรักษ, 2550) และนอกจากนั้นเว็บไซตยังไดรับความ
นิยมอยางตอเนื่องและมีคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยงมากขึ้นจนกระทั่งกลายมาเปนระบบเครือขายระบบคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลก
(สุพิชญา เข็มทอง, 2547) ในการพัฒนาเว็บไซตนั้นไดมีโปรแกรมสําหรับการออกแบบเว็บไซตที่ใชงานไดงายขึ้น เครื่องมือและ
อุปกรณที่ใชก็ราคาไมสูงนัก โดยการพัฒนาเว็บไซต
ตามที่คณะวิทยาศาสตรการแพทยมีนโยบายในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริห ารจั ด การงานตามพั น ธกิ จหลัก ในทุ กหน วยงาน ดั งนั้ น การติด ต อ สื่ อสารและการประชาสั มพั น ธจึ งมีค วามสําคั ญ ในการ
ติดตอสื่อสารที่สําคัญที่สุด โดยมีผูรับบริการเปนจํานวนมาก อาทิเชน คณาจารย นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เว็บไซตจึงตอง
มีขอมูลที่สําคัญ และผูใชบริการสามารถใชประโยชนจากเว็บไซตไดอยางมีประสิ ทธิภาพที่สุด จึงไดจัดทําเว็บไซตขึ้นเพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธและใหบริการขอมูลดังกลาวกับบุคลภายในและภายนอก จากผลการวิจัยที่ไดศึกษาในปการศึกษา 2559 เรื่อง
การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซตในการประชาสัมพันธของคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น ผลการวิจัย
พบวาผลการประเมินความพึงพอใจตอสภาพเว็บไซตในปจจุบันอยูในระดับ ปานกลาง โดยแยกเปน ขาวประชาสัมพันธ ควรมีการ
นําเสนอขอมูลใหมีความเปนปจจุบันรวมทั้งเนื้อหาขาวควรมีปริมาณที่เหมาะสมคือไมมากหรือนอยเกินไป ภารกิจของผูบริหาร/
งานอบรม/การศึกษาตอ/หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการนําเสนอขอมูลที่เปนปจจุบัน เชน ขาวทุนการศึกษา ขาวการฝกอบรม ควร
แยกหัวขอออกจากกันใหชัดเจน การจัดรูปแบบ ตัวอักษร และการแบงหัวขอเนื้อหา ควรมีการออกแบบใหมีความเรียบงาย สะดุด
ตา มีการจัดแบงใหเปนหมวดหมูใหขอมูลที่อยูใ กลกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมใชสีฉูดฉาด ควรใชสีที่แสดงผลแลวดูเย็นตา
รวมทั้งโครงสรางของเว็บไซตภายในควรมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และการเชื่อมโยง ระบบนําทางและการขอขอมูล ควรมี
การเชื่อมโยงจากเมนูตางๆใหเขาใจงายโดยการใชขอความหรือใชแบนเนอรที่แสดงแบบรูปภาพ การเชื่อมโยงขอมูลควรเชื่อมโยงได
ทุกหนาและมีการเชื่อมโยงขอมูลทั้งภายในและภายนอกไดอยางรวดเร็วและไมซับซอน
ดังนั้นจากการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นวาควรมีการพัฒนาเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย
นเรศวรขึ้นมาใหม โดยไดเลือกใชเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซตที่เรียกวา Content management system Program Joomla
ในการศึกษาและพัฒนาเนื่องจากตัว CMS จูมลา นั้นผูวิจัยไดศึกษาถึงขอดีในการใช CMS ตัวนี้คือ เปนโปรแกรมที่ใชงานไดฟรีไมมี
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร เปน Open source และสามารถควบคุมหนาตาของเว็บไซตดวยเทมเพลตและการแสดงเนื้อหา โดยความสา
รถในการจัดการเนื้อหาสามารถจัดทําไดงายและสะดวก พรอมทั้งรองรับการทํางานของแอดมินหลายๆคนพรอมกัน ดวยระบบ
จัดการผูใชงานที่มีประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดแยกชั้นของผูดูแล มีความเสถียรภาพ ปลอดภัยและมีการอัพเดทอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันสามารถใชงานไดสะดวกตรงตามความตองการของผูใชงานและบรรลุตรง
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวขององคกรและเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการตอเว็บไซต
วิธีดําเนินการวิจัย
1.ศึกษาและรวบรวมขอมูล การศึกษาและรวบรวมขอมูลแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน ไดแก
1.1. ขอมูลเกี่ยวกับหลักการในการพัฒนาเว็บไซต ไดแก เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต เครื่องมือที่จะใชในการพัฒนา
เว็บไซต ขอมูลการติดตั้งโปรแกรม Joomla การตั้งเซิรฟเวอรสําหรับรองรับ โปรแกรม Joomla
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1.2. ขอมูลสารสนเทศบนเว็บไซต ไดแก ขอมูลประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร ประวัติความ
เปนมาของคณะฯ ขอมูลบุคลากร ขอมูลเอกสารดาวนโหลด ขอมูลหนวยงานตางๆ ภายในคณะฯ เปนตน โดยขอมูลไดมาจาก
เว็บไซตเดิม ของคณะวิทยาศาสตรการแพทย ขอมูลจากเจาหนาที่และบุคคลากรที่เกี่ยวของ
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยในครั้งนี้ ไดแก บุคลากรคณะวิทยาศาสตรการแพทย โดยใชวิธีการ การเลือก
ตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน โดยตัวอยางที่เลือกนั้นเปนตัวแทนของผูใชงานเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย โดย เลือก
ลุมตัวอยางจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยจําแนกตามสถานภาพโดยเปน นิสิตจํานวน 35
คน เจาหนาที่ 28 คน อาจารย 20 คน บุคคลภายนอก 4 คน โดยรวมจํานวนแลวเปนจํานวน 87 คน
2. พัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรม โปรแกรม Joomla Content Management System V3.65
3. ทดสอบการทํางานของเว็บไซต
4. ประเมินผลการพัฒนาเว็บไซต
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย ดวยโปรแกรมจูมลา ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือในการ
วิจั ย ดั งนี้ 1.ด านฮาร ด แวร (Hardware) เครื่อ งเซิ ร ฟ เวอรได ล งระบบปฎิ บั ติ ก าร Microsoft Server 2008 ที่ จ ะนํ ามารองรั บ
โปรแกรมจูมลาเวอรชั้น 3.6 2.ดานซอฟแวร (Software) ประกอบดวย โปรแกรมจูมลา เวอรชั้น 3.6
ระบบจัดการฐานขอมูล phpMyadmin และ XAMPP Version 3.2.2 และ 3. แบบสอบถามความพึ งพอใจที่มีตอเว็บไซตที่ ได
พัฒนาขึ้น
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ ไดจากแบบสอบถามความพึ งพอใจที่ มีตอเว็บไซตของบุคลากรภายในคณะวิท ยาศาสตรการแพทย และ
บุคคลภายนอก โดยไดนําขอมูลมาแจกแจงความถี่ หาคาเฉลี่ย (xˉ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
การรวบรวมขอมูล
ในการรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1.ผูวิจัยไดติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ บุคลากรในสวนของงานตางๆเพื่อที่จะขอขอมูลที่ มีความเปนปจจุบันเพื่อ
นํามาใชในการปรับปรุงเว็บไซต ไมวาจะเปนงานทางดานวิชาการหลักสูตรตางที่ตองมีการอัพเดทใหเปนปจจุบัน
2.ศึกษาการพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมจูมลา โดยศึกษาวา เซิรฟเวอรที่คณะมีอยูสามารถรองรับกับ โปรแกรมจูมลา ได
ในเวอรชนั ไหน และการทํางานที่มีความเสถียรภาพมากที่สุด
3.รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู ใชบริการเว็บไซตทั้งจากบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก
และนําขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัย
1.ไดเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทยใหม ที่ไดพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม จูมลา ซึ่งเว็บไซตที่ไดพัฒนาขึ้นมีเนื้อหาและ
การออกแบบที่ครอบคลุม มีความเรียบงาย มีการจัดแบงใหเปนหมวดหมูใหขอมูลที่อยูใกลกันเปนไปในทิศทาง เชน หมวดขาว แบง
ออกเปน ขาวประชาสัมพันธ ขาวบริการการศึกษา ขาวประกวดสอบราคา ขาวทุน/งานวิจัย และขาวสมัครงาน หมวดเมนูหลัก
ของเว็บไซตก็ไดแบงเปน ขอมูลที่เกี่ยวของกับคณะ ขอมูลของหลักสูตร ขอมูลของงานวิชาการ หมวดหนวยงาน/ภาควิชา หมวด
งานประกันคุณภาพการศึกษา หมวดงานบริการวิชาการ หมวดหมูของระบบสารสนเทศ หมวดงานวิจัยเดน/บุคลากรเดน ก็เปน
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การวบรวม ขอมูลของงานวิจัยที่โดเดนของบุคลากรภายในคณะ และหมวดบุคลากรเดนก็เปนการรวบรวมบุคลที่สรางชื่อเสียงใหกับ
คณะฯ เปนตน ในสวนของการออกแบบสีของเว็บไซต ไดมีการใชสีในแนวเดียวกัน โดยสีที่ใชพยายามใชสีไมฉุดฉาดใชสีเทาคุมโทน
ของเว็บไซต รวมทั้งโครงสรางของเว็บไซตมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานและมีการเชื่อมโยงจากเมนูตางๆ โดยการใชขอความหรือใชแบน
เนอรที่แสดงแบบรูปภาพ และมีชองทางสําหรับการคนหาขอมูลภายในเว็บไซต เพื่อคนหาขอมูลตามความตองการของผู ใชงาน
เว็บไซต

ภาพที่ 1 หนาเว็บไซตที่ไดพัฒนาขึ้น
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2. ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจากแบบสอบถามพบวา
ผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใ ชที่มีตอเว็บไซตทไี่ ดพัฒนาขึ้นมานั้นไดแสดงคาเฉลี่ย (xˉ ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย ของกลุมตัวอยาง ดังตาราง
ที่ 1 ในสวนของเนื้อหาของเว็บไซต
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจตอเว็บไซตในสวนของเนื้อหา
หัวขอ (ดานเนื้อหา)
S.D.
ระดับ
ˉx
1. มีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ และขอมูลมีการปรับปรุงอยูเสมอ
4.62 0.53
มากที่สุด
2. การประชาสัมพันธขาวสาร รูปภาพในเว็บไซต มีความเหมาะสม นาสนใจ
4.06 0.39
มาก
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอตอความตองการ
4.11 0.49
มาก
4 การจัดลําดับเนื้อหา ขั้นตอน มีความตอเนื่อง
4.09 0.52
มาก
5 มีการจัดหมวดหมูงายตอการคนหาและทําความเขาใจ
4.03 0.53
มาก
เฉลี่ยรวม
4.18 0.49
มาก
ผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตทไี่ ดพัฒนาขึน้ มานั้นไดแสดงคาเฉลี่ย (xˉ ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ดังตารางที่ 2 ในสวนของการออกแบบของเว็บไซต
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจตอเว็บไซตในสวนของการออกแบบเว็บไซต ของกลุมตัวอยาง
หัวขอ (ดานการออกแบบเว็บไซต)
S.D.
ระดับ
ˉx
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน
4.07 0.50
มาก
2. หนาโฮมเพจ มีความสวยงาม ทันสมัย นาสนใจ
4.27 0.60
มาก
3. ขนาดตัวอักษร และรูปตัวอักษร อานไดงาย
4.19 0.50
มาก
4 มีความรวดเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตางๆ
4.13 0.50
มาก
5 มีภาพประกอบสามารสื่อความหมายได
4.19 0.58
มาก
6 ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต
4.06 0.50
มาก
เฉลี่ยรวม
4.15 0.53
มาก
ผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตทไี่ ดพัฒนาขึ้นมานั้นไดแสดงคาเฉลี่ย (xˉ ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ดังตารางที่ 3 ในสวนของดานเทคนิคและการปฏิสัมพันธกับผูใชงาน
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจตอเว็บไซต ดานเทคนิคและการปฎิสัมพันธกับผูใชงานเว็บไซต
หัวขอ (ดานเทคนิคและการปฎิสัมพันธกับผูใชงานเว็บไซต)
S.D.
ˉx
1. ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ สามารถชวยใหผูใชงานเว็บไซตทราบถึงกิจกรรมตางๆ 4.17 0.49
ภายในคณะได
2. การเชื่อมตอกับ Facebook เพจคณะวิทยาศาสตรการแพทย
4.04 0.56
เฉลี่ยรวม
4.10 0.52
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ผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตทไี่ ดพัฒนาขึ้นมานั้นไดแสดงคาเฉลี่ย (xˉ ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ดังตารางที่ 4 ในสวนของดานประโยชนและการนําไปใช
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจตอเว็บไซต ดานประโยชนและการนําไปใช
หัวขอ (ดานประโยชนและการนําไปใช)
S.D.
ระดับ
ˉx
1. เนื้อหาภายในเว็บไซตมีประโยชนตอผูใชงาน
4.27 0.56
มาก
2. เปนสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวประชาสัมพันธ และงานวิจัย
4.25 0.53
มาก
3. สามารถเปนแหลงความรูและขอมูลตรงตามความตองการของผูใช
4.26 0.57
มาก
เฉลี่ยรวม
4.26 0.55
มาก
ผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตทไี่ ดพัฒนาขึ้นมานั้นไดแสดงคาเฉลี่ย (xˉ ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจตอเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ดังตารางที่ 5 ในสวนของภาพรวมที่มีตอเว็บไซต
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจตอเว็บไซต ภาพรวมของกลุมตัวอยาง
ผลการประเมินความพึงพอใจของภาพรวมเว็บไซตจากลุมตัวอยาง
1. ความพึงพอใจของเว็บไซตสวนของเนื้อหา
2. ความพึงพอใจของเว็บไซตสวนการออกแบบ
3. ความพึงพอใจดานเทคนิคและการปฎิสัมพันธกับผูใชเว็บไซต
4 ความพึงพอใจดานประโยชนและการนําไปใช
ผลการประเมิน

ˉx
4.18
4.15
4.10
4.26
4.17

S.D.
0.49
0.53
0.52
0.55
0.52

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อภิปรายผล
เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย ที่ไดพัฒนาขึ้นมาดวยโปรแกรมจูมลา ซึ่งประกอบเนื้อหาในเว็บไซตประกอบดวย
ขอมูลสารสนเทศ ขอมูลขาวประชาสัมพันของคณะ ขอมูลหลักสูตร ขอมูลบุคลากร ขอมูลเอกสารคูมือ เอกสารแบบฟอรมดาวน
โหลด ขอมูลศิษยเกา ขอมูลทุนการศึกษา เอกสารเผยแพร เอกสารแบบฟอรม คลังความรู และยังมีสวนประกอบเสริมการทํางาน
เว็บไซตไดแก MEDSCI PRODUCTS กิจกรรมคณะวิทยาศาสตรการแพทย วารสารโมกคณะวิทยาศาสตรการแพทย วีดีโอคณะ
วิทยาศาสตรการแพทย อัลบัมภาพ ขอมูลติดตอ และอื่นๆ ชวยลดการเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ จึงถือไดวาเว็บไซตนี้เปนศูนย
รวมขอมูลสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตรการแพทย สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยมงคล เทพวงษ (2550) ที่กลาววา เว็บไซตควร
มีเนื้อหาตรงตามความตองการของผูใช และสอดกับงานวิจัยของ ชาญณรงค แกวกระจาง (2555) ที่กลาววาเนื้อหาของเว็บไซตที่
กลาวมาทํ าให ไดเว็บ ไซตที่ คุณ ภาพไวเป น สื่อ กลางในการประชาสัมพั น ธขอ มูล โดยเว็บ ไซตคณะวิท ยาศาสตรก ารแพทย ที่ได
พัฒนาขึ้น โดยใชโปรแกรม joomla ในการพัฒนาขึ้นนั้นและ ใช phpmyadmin จัดการระบบฐานขอมูล ทําใหระบบการทํางาน
ของเว็บไซตในสวนของผูดูแลระบบ สามารถ เพิ่ม แกไข ปรับปรุง ลบ และคนหาขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูใชตองการไดในเว็บไซตทําให
เว็บไซตมีประสิทธิภาพที่ดี ตรงตามความตองการของผูใชซึ่งสอดคลองกับผลวิจัย ของ พรสวรรค จันทะคัด (2553) ที่ไดพัฒนา
ระบบสารสนเทศศิษยเกาบนอินเทอรเน็ต โดยใชโปรแกรมจูมลา และผลการวิจัยถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมอยูในระดับ มาก
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ความพึงพอใจดานเทคนิคและการปฎิสัมพันธกับผูใชเว็บไซตเปนสวนที่ไดรับความพึงพอใจอันดับสี่ โดยมีเมนูฟงกชันที่สามารถ
เขาใจไดงายและใชงานสะดวก โดยแบงออกเปนเมนูหลักและเมนูรอง โดยเมนูหลักจะประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญและใชงานได
บอย มีการจัดวางไวในตําแหนงบนสุดเพื่อใชงานงาย สอดคลองกับแนวคิดของ Lynch และ Horton (1999) ที่เสนอแนะวาเมนู
ควรใชงานไดงาย มีการจัดวางตาม Layout ที่ออกแบบใหไมซับซอนสอดคลองกับแนวคิดของ Lynch และ Horton (1999) ที่
เสนอแนะวา ผูพัฒนาเว็บไซตควรออกแบบโครงสรางสารสนเทศลวงหนาและมีการออกแบบที่คํานึงถึงความเรียบงายและความคงที่
ขอเสนอแนะ
1.เว็บไซตควรมีเนื้อหาที่ทันสมัยอยูเสมอ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซตอยางตอเนื่อง
2.ควรมีเนื้อหาเปนสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มกลุมเปาหมายที่เปนชาวตางประเทศ ใหเขามาใช
บริการเว็บไซตมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ควรจัดทําเว็บไซตของภาควิชาดวยโปรแกรมจูมลาเพื่อใหเปนรูปแบบเดียวกันเพื่องายตอการบริหารจัดการและเปนไป
ในทางทิศทางเดียวกันกับเว็บไซตคณะฯ ซึ่งประกอบดวย 4 ภาควิชา ภาควิชากายวิภาคศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา และภาควิชาชีวเคมี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไปไดดวยดีผูวิจัยขอขอบคุณ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายไดคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒ นางานประจําสูงานวิจัย สงผลใหมีการพัฒนาศักยภาพดาน
วิชาการไดเปนอยางดียิ่ง โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรระวี คงสมบัติ เปนที่ปรึกษาของโครงการวิจัยในครั้งนี้ที่ไดใหคําเสนอแนะ
ให แนวคิดตลอดจนแกไขขอบกพรองต างๆของการโครงการวิจัย และสุดท ายนี้ขอขอบคุณ บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร
การแพทยทุกทานที่รวมทําแบบสอบถาม และใหความชวยเหลือในการติดตอประสานงานขอขอมูลในทุกๆดาน
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บทคัดยอ
การวิ จัย ในครั้งนี้ มี วัต ถุป ระสงคเพื่ อศึ ก ษาสภาพและแนวทางการพั ฒ นาฐานขอ มู ล เครื่ องมื อ วิท ยาศาสตรข อง
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล โดยทําการศึกษาสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตรดวยการสํารวจโดยใชแบบบันทึกขอมูล และศึกษาแนวทางการพัฒนา
ฐานขอมูลโดยการสัมภาษณอาจารยนักศึกษาสาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา จํานวน 58 คน และศึกษาความพึงพอใจในการใช
ฐานขอมูลที่ผูวิจัยพัฒ นาขึ้นโดยการใชแบบสอบถามจากอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา
จํานวน 100 คน ผลการวิจัยพบวา เครื่องมือวิทยาศาสตร มีจํานวนทั้งหมด 431 เครื่อง พบวาใชงานไดจํานวน 408 เครื่อง
ชํารุดจํานวน 23 เครื่อง ในการพัฒนาฐานขอมูลผูวิจัยพัฒนาฐานขอมูลเว็บไซตออนไลนฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรชื่อ
http://csit.psru.ac.th/~stockbio/ และผลการทดลองใชฐานขอมูลพบวาความพึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานรูปแบบของเว็บไซต
ฐานขอมูลอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.13)รองลงมาตามลําดับไดแก ดานการประโยชนของการใชงานของเว็บไซตอยูในระดับ
มาก ( x = 4.06) และดานการขอมูลของเครื่องมือ อยูในระดับมาก ( x = 4.03)
คําสําคัญ : สภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร การพัฒนาฐานขอมูล ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
Abstract
The objectives of this research were to study the state and guideline development on database of
Science apparatus of Biology Program, Faculty of Science and Technology at PibulsongkramRajabhat
University and to study the satisfaction of the database users by studying the state of Science apparatus
via survey towards data recording form and studying the development guideline of database via an
interview 58 instructors and students from Biology and Microbiology Programs and to study the
satisfaction on using the database developed by the researcher via a questionnaire asking 100 instructors,
staff, and students of Biology and Microbiology Programs. The findings found that there are 431 Science
apparatuses all together: only 408 apparatuses are usable and 23 apparatuses are out of order, the
database development was developed by the researcher from online website of Science apparatus called
http://csit.psru.ac.th/~stockbio/, the tryout outcome of database found that the satisfactions of the
database users overall were at a high level and when considering by items ranging from high to low as
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follows: the database website format was at the highest level ( x =4.13) then the website utilization was
at a high level ( x =4.06) and the apparatus data were at a high level ( x =4.03).
Keywords : state of science apparatus, the database development, the satisfaction of the database users
บทนํา
ในปจจุบันเปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งความรูตางๆ หลากหลายสาขาวิชามีจํานวนมากและปรากฏอยูอยาง
หลายรูปแบบ จึงไดมีการพัฒนาฐานขอมูลและเว็บไซตดานการจัดการสารสนเทศขอมูลใหองคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนมี
วิธีก ารจัด เก็ บ ขอ มู ล ตางๆที่ มี อ ยูให เป น ระบบเพื่ อสามารถสืบ ค น และนํ าไปใชป ระโยชน ได ต ามความต อ งการการพั ฒ นา
ฐานขอมูลจึงไดแพรหลายและไดรับความสนใจมากขึ้นฐานขอมูลในฐานะเครื่องมือการจัดเก็บและการเขาถึงขอมูลตางๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการผูใชบริการ สามารถหาขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตอง
มีการทําปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลอง วิเคราะห วิจัยทางวิทยาศาสตร การทําปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ตองมีเครื่องมือ
วิทยาศาสตรการสนับสนุนการเรียนการสอนแตจากการสํารวจพบวาเครื่องมือสวนใหญของสาขาวิชาชีววิทยามีอายุการใชงาน
นานจึงมีสภาพเกา หรือชํารุด รวมทั้งเครื่องมือของศูนยวิทยาศาสตรซึ่งเปนเครื่องมือที่ไดรับพรอมการกอตั้งศูนยวิทยาศาสตร
ตั้งแตป พ.ศ. 2540 เครื่องมือจึงมีอายุการใชงานนานจึงเกาเครื่องมือบางชนิดจึงจําเปนจัดการแทงจําหนาย และมีการหา
เครื่องมือมาทดแทน รวมทั้งตองจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อรองรับการการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการ วิธีการ
ทดลองใหมๆ และเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปที่ผานมา สาขาวิชาชีววิทยาไดรับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑมาอยาง
ตอเนื่อง จึงมีจํานวนเครื่องมือเพิ่มมากขึ้นทําใหผูที่มีสวนในการดูแลรักษาตองมีระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตรใหเปน
ฐานขอมูลที่เปนระบบเพื่องายตอการบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพในการเรียนการสอนและการวิจัย
จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาโดยมีวัตถุประสงคคือ ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาฐานขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งในการพัฒนาฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นเพื่อใหไดสารสนเทศและ
ใหบริการการคนหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตรใหกับอาจารย นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป ฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร
ประกอบดวยขอมูลรายละเอียดเบื้องตนตางๆ ดังนี้ รูปภาพ ชื่อ ยี่หอ รุน แหลงที่อยู และคุณสมบัติทั่วไปของเครื่องมือ ซึ่ง
เว็บไซตหรือระบบฐานขอมูลสําหรับเก็บขอมูลครุภัณฑเหลานี้ไวเพื่อความสะดวกในการคนหา และการรวบรวมไวในที่เดียวกัน
โดยจะมีผูดูแลระบบการใชงานสามารถ เพิ่ม แกไข ลบขอมูลในฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร และเปดใหบุคคลภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเปนสมาชิกใชงานในสวนของการคนหาครุภัณฑและการยืมคืนผานระบบออนไลนได ระบบฐานขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตรนั้นสามารถแบงขอมูลในระบบออกเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบจัดการสมาชิก และระบบจัดการครุภัณฑ
เพื่อเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหารจัดการการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และพรอมสําหรับ
การเรียนการสอนการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย รวมทั้งบุคคลภายนอกดวย
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึ ก ษาสภาพ แนวทางการพั ฒ นาฐานข อ มู ล เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตรข องสาขาวิ ช าชี ว วิท ยา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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1.1 กลุมประชากรในการวิจัย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา อาจารยสาขาวิชาชีววิทยา บุคลากร
และผูใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
1.2 กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 11 คน สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 40 คน และ
อาจารยสาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 7 คน รวม 58 คน
1.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือแบบบันทึกสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งผูวิจัยเปน
ผูออกแบบเอง ซึ่งจะระบุรูปภาพเครื่องมือ ชื่อเครื่องมือ ยี่หอ และแหลงที่อยูของเครื่องมือวิทยาศาสตร และการสัมภาษณ
พูดคุยสอบถามความตองการเกี่ยวกับฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา
1.4 การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหาแบบลงขอสรุป
ตอนที่ 2 การจัดทําฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ขั้นตอนดังนี้ 2.1.ศึกษาขอมูลทางดานเอกสาร โดยใชเอกสารรายการสํารวจครุภัณฑประจําป พ.ศ. 2559 ถึง 2560และแบบ
บันทึกสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา
2.2. ออกแบบโครงสรางฐานขอมูลโดยมีแนวทางจากผลการวิเคราะหความตองการฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร
ของสาขาวิชาชีววิทยาที่ไดจากการสัมภาษณนักศึกษาและอาจารยสาขาชีววิทยาที่เปนกลุมเปาหมายกลาว คือ มีลักษณะที่
สามารถดูรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยาในระบบออนไลน, สถานะการใชงาน, การยืมคืน และตําแหนง
ที่ตั้งของเครื่องมือผูวิจัยยังไดเพิ่มเติมระบบการบันทึกขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร ผูใชงาน 2 ประเภท คือ ผูดูแลระบบ และ
ผูใชระบบ
2.3 พั ฒ นาฐานขอ มูล ออนไลนเครื่อ งมื อวิท ยาศาสตรข องสาขาวิชาชีววิท ยา คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
ชื่อเว็บไซต http://csit.psru.ac.th/~stockbio/index.php จะเปนเว็บไซตออนไลนจะมีขอมูลรูปภาพเครื่องมือ ชื่อเครื่องมือ
ยี่หอ และแหลงที่อยูของเครื่องมือวิทยาศาสตร
ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
3.1 กลุมเปาหมาย ไดแกนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาจํานวน 29 คน สาขาวิชาจุลชีววิยาจํานวน 27 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไปจํานวน 22 คน อาจารยสาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 18 คนและนักวิทยาศาสตรจํานวน 4 คน ที่ทดลองใช
บริการฐานขอมูลที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น รวม 100 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ สอบถามใน 3 ดาน ไดแก ดาน
รูปแบบของเว็บไซตฐานขอมูล ดานการใชประโยชนของการใชงานของเว็บไซต และดานขอมูลของเครื่องมือวิทยาศาสตร
3.3 ดํ าเนิ นการเก็ บรวบรวมข อมูล โดยผูวิจัย แจกแบบสอบถามแกนั กศึ กษา อาจารย และเจาหน าที่ สาขาวิช า
ชีววิทยา หลังจากไดทดลองใชงานฐานขอมูล
3.4 วิ เคราะห ข อ มู ล ด ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร โดยใช โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป SPSS (Statistical Package Social
Sciences) โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาแบงตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังนี้
1.จากการสํารวจสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร ขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา ที่ประจําอยูทั้ง 4
อาคารคืออาคารวิทยาศาสตรบริเวณชั้น 3 จํานวน 100 เครื่อง อาคารวิทยสโมสรบริเวณชั้น 4 จํานวน 303 เครื่อง อาคาร
เพาะชําเรือนกระจก บริเวณชั้น 1 จํานวน 4 เครื่อง และอาคารความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณชั้น 1 จํานวน 24 เครื่อง
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รวมหองปฏิบัติการทั้งหมด 22 หอง พบวาเครื่องมือทั้งหมดมีจํานวน 431 เครื่อง ใชงานไดจํานวน 408 เครื่อง ชํารุดจํานวน
23 เครื่อง

เครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา
อาคารวิทยาศาสตร

อาคารวิทยสโมสร

เรือนกระจก

อาคารความหลากหลาย

1%
6%

23%

70%

ภาพที่ 1 แสดงแผนภูมิแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยาที่ประจําอยูทั้ง4 อาคาร
2. จากการพัฒนาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา พบวาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของ
สาขาวิชาชีววิทยาที่ตองการ มีลักษณะที่สามารถดูรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คือ ขอมูลรูปภาพ
เครื่ อ งมื อ ชื่ อ เครื่ อ งมื อ ยี่ ห อ และแหล ง ที่ อ ยู ข องเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง เป น ฐานข อ มู ล ออนไลน ชื่ อ เว็ บ ไซต
http://csit.psru.ac.th/~stockbio/index.php โดยมีระบบสมาชิกในการใสรหัสเขาใชฐานขอมูล มีผูใชงาน 2 ประเภท คือ
ผูดูแลระบบและผูใชระบบ
2.1 หนาหลักเว็บไซต http://csit.psru.ac.th/~stockbio/index.php ซึ่งประกอบดวยรายการครุภณ
ั ฑ
ทั้งหมดจะปรากฏหนาละ 10 เครือ่ งและชองคนหาครุภณ
ั ฑ เมื่อระบุชื่อหรือเลขครุภัณฑในการคนหาครุภณ
ั ฑจะชวยเพิ่มความ
รวดเร็วในการคนหา
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ภาพที่ 2 แสดงรายการฐานขอมูลครุภณ
ั ฑเครื่องมือวิทยาศาสตร
2.2 รายละเอียดของเครื่องมือแตละชนิด ซึ่งประกอบดวย รูปภาพ ชื่อเครื่องมือชื่อยี่หอ สถานที่ตั้ง
และคุณสมบัติของเครื่องมือวิทยาศาสตร

ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดของเครื่องมือวิทยาศาสตร
2.3
หนาหลักเว็บไซต http://csit.psru.ac.th/~stockbio/administrator/checkin1.php สําหรับผูดูแล
ระบบซึ่งเปนระบบบริหารการยืมคืนครุภัณฑทางวิทยาศาสตรของผูดูแลระบบ ซึ่งจะประกอบดวยระบบจัดการสมาชิก ระบบ
จัดการครุภัณฑ รายงาน ยืมครุภัณฑ และคืนครุภัณฑ
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ภาพที่ 4 แสดงระบบจัดการสมาชิก

ภาพที่ 5 แสดงรายงานสถิติการยืมคืนครุภัณฑ
3.
จากการวิเคราะหแบบสอบถามความพึ งพอใจของผูใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากกลุมเปาหมายจํานวน 100 คน มีผลการสํารวจทั้ง 3 ดาน ดังแสดงในตารางที่
1 –4
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความพึงพอใจของผูทดลองใชฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นในดานภาพรวม
ของการใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา
รายการประเมิน

คาเฉลี่ย

ดานประโยชนการใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร
ดานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร
ดานรูปแบบของเว็บไซตครื่องมือวิทยาศาสตร
ผลการประเมินโดยรวม

4.06
4.03
4.13
4.07

ความพึงพอใจ
คาเบี่ยงเบน
ระดับความพึงพอใจ
มาตรฐาน
0.58
มาก
0.54
มาก
0.51
มาก
0.54
มาก

จากตารางที่ 1 พบว า ผู ท ดลองใช ฐ านข อ มู ล ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามพึ งพอใจในภาพรวมของผู ใช ฐ านข อ มู ล เครื่อ งมื อ
วิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยาที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากโดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาอยูใน
ระดับมากทั้งสามดานโดยประเด็นที่ผูทดลองใชพอใจมากที่สุดซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานรูปแบบของเว็บไซตเครื่องมือ
วิทยาศาสตรคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 รองลงมาคือ ดานประโยชนการใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรคาเฉลี่ยเทากับ 4.06
และ ดานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรคาเฉลี่ยเทากับ 4.03
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจดานประโยชนการใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร
สาขาวิชาชีววิทยา
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
มาตรฐาน
ขอมูลรายละเอียดของเครื่องมือวิทยาศาสตร
4.12
0.61
มาก
เนื้อหามีประโยชนตอตอผูใชงานสามารถนําไปประยุกตใชได
4.13
0.58
มาก
มีความสะดวกในการคนหาเครื่องมือวิทยาศาสตร
3.98
0.53
มาก
มีความสะดวกในการขอใช ยืม คืน เครื่องมือวิทยาศาสตร
3.80
0.57
มาก
เปนแหลงขอมูลตรงกับความตองการของผูใชงาน
4.21
0.62
มาก
มีความหลากหลายของเครื่องมือวิทยาศาสตร
4.10
0.59
มาก
ผลการประเมินโดยรวม
4.06
0.58
มาก
จากตารางที่ 2 พบวาผูทดลองใชฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในดานประโยชนการใชฐานขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยาที่อยูในระดับมากโดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาอยูในระดับมาก
ทั้งหมดโดยประเด็นที่ผูทดลองใชพอใจมากที่สุดซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก เปนแหลงขอมูลตรงกับความตองการของผูใชงาน
คาเฉลี่ยx=4.21รองลงมาคือ เนื้อหามีประโยชนตอตอผูใชงานสามารถนําไปประยุกตใชไดคาเฉลีย่ เทากับ 4.13 สวนที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด ไดแก มีความสะดวกในการขอใช ยืม คืน เครื่องมือวิทยาศาสตรคาเฉลี่ยเทากับ 3.80
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความพึงพอใจดานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
มาตรฐาน
ชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร
4.00
0.56
มาก
ตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน
4.24
0.63
มาก
หลักการของเครื่องมือภาษาเขาใจงาย กระชับ อธิบายชี้แจง
3.98
0.50
มาก
ขอมูลไดชัดเจน
ขอมูลเครื่องมือเปนปจจุบันและถูกตอง
3.86
0.47
มาก
ขอมูลที่นําเสนอครบถวนตรงกับความตองการ
4.10
0.56
มาก
ผลการประเมินโดยรวม
4.03
0.54
มาก
จากตารางที่ 3 พบวาผูทดลองใชฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในดานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร สาขาวิชา
ชีววิทยาที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากโดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดโดย
ประเด็นที่ผูทดลองใชพอใจมากที่สุดซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ตรงตามวัตถุประสงคการใชงานของผูใชงานคาเฉลี่ยเทากับ 4.24
รองลงมาคือ ขอมูลที่นําเสนอครบถวนตรงกับความตองการคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดไดแกขอมูล
เครื่องมือเปนปจจุบันและถูกตองคาเฉลี่ยเทากับ 3.86
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความพึงพอใจดานรูปแบบของเว็บไซตเครื่องมือวิทยาศาสตร
สาขาวิชาชีววิทยา
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
มาตรฐาน
ความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บไซต
4.12
0.54
มาก
ใชงานงายและสะดวกในการคนหาขอมูล
4.17
0.51
มาก
สามารถสงขอมูลติดตอกลับได
3.98
0.53
มาก
ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน และถูกตอง
4.12
0.53
มาก
0.60
มาก
ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
4.17
การนําขอมูลไปใชประโยชน
4.19
0.56
มาก
ผลการประเมินโดยรวม
4.13
0.56
มาก
จากตารางที่ 4 พบวาผูทดลองใชฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในดานรูปแบบของเว็บไซตเครื่องมือวิทยาศาสตร
สาขาวิชาชีววิทยาอยูในระดับมากโดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.13เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดโดย
ประเด็นที่ผูทดลองใชพอใจมากที่สุดซึ่งมีคาเฉลีย่ สูงสุดไดแก การนําขอมูลไปใชประโยชนคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 รองลงมา คือ ใช
งานงายและสะดวกในการคนหาขอมูลและภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสมคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุดไดแกสามารถสงขอมูลติดตอกลับไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.98
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยทีไ่ ดโดยสรุปสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากการศึกษาสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยาจาก4 อาคาร คือ อาคารวิทยาศาสตรบริเวณชั้น 3
อาคารวิทยสโมสรบริเวณชั้น 4 อาคารเพาะชําเรือนกระจก และอาคารความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะพบวาพื้นที่ของ
สาขาวิชาชีววิทยาจะอยูแยกกันแตละอาคาร ทําใหเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยาที่มีจํานวนมากกระจายอยูตาม
อาคารตางๆ เมื่อมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยจึงพบวาเครื่องมือทั้งหมดมีจํานวน 431 เครื่อง แลวพบวามีเครื่องมือ
ที่ชํารุดใชงานไมไดจํานวน 23 เครื่อง ซึ่งบางเครื่องอยูระหวางการซอมบํารุงเพื่อใหพรอมสําหรับการใชงาน ซึ่งสาเหตุของการ
ชํารุดเนื่องมาจากเครื่องมือมีสภาพเกามีอายุการใชงานนาน บางเครื่องไดรับพรอมการกอตั้งศูนยวิทยาศาสตรเมื่อปพ.ศ.2543
ซึ่งจากการศึกษาของวันเพ็ญ ตรงตอกิจ (2559) ในป พ.ศ.2556-2558 ศูนยวิทยาศาสตรใชงบประมาณในการซอมบํารุง
เครื่องมือเปนจํานวนเงิน 403,849.90 บาท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองทําแผนงบประมาณไวสําหรับการซอม
บํ า รุ งเครื่ อ งมื อ และงบประมาณสํ าหรั บ การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ใหม เพื่ อ ทดแทนเครื่อ งมื อ ที่ ชํ ารุ ด แล ว ซ อ มไม ได เครื่ อ งมื อ
วิท ยาศาสตร ของสาขาวิชาชี ววิท ยาส วนใหญ จะประจําอยูอาคารวิท ยสโมสรบริเวณชั้ น 4 ซึ่งเปน อาคารที่ ใชในการเรีย น
ปฏิบัติการ การทํางานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย
2. จากการพัฒนาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการสราง
เว็บ ไซด http://csit.psru.ac.th/~stockbio/administrator/checkin1.php มี การทดลองใช เว็บ ไซตฐานข อมู ลเครื่องมื อ
วิทยาศาสตรแลวประเมินความพึงพอใจพบวาในภาพรวมอยูในระดับมากในทุกดานคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ดานรูปแบบของเว็บไซตเครื่องมือวิทยาศาสตรคาเฉลี่ยเทากับ 4.13
ซึ่งมีความพึงพอใจในประเด็นการนําขอมูลไปใชประโยชน ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสมใชงานงายและสะดวกใน
การคนหาขอมูลซึ่งสอดคลองกับงานกับงานวิจัยของชนัญชิดา สุวรรณเลิศ (2548) ไดทําการพัฒนาฐานขอมูลแหลงการเรียนรู
ดานวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวย การสืบคนขอมูลและการจัดการขอมูล ดานกราฟกมัลติมีเดีย ลักษณะ ของตัวอักษรที่ใชใน
ฐานขอมูล ควรเลือกตัวอักษรที่มีขนาดชัดเจนและอานงาย สีของตัวอักษรเดนชัด สบายตา ไมมีสีสันและลวดลายมากกินไป
และประโยชนที่คนพบจากการวิจัยเมื่อมีการพัฒนาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรนี้ ใหเปนระบบฐานขอมูลบนเว็บไซต
ออนไลนแลวทําใหผูใชบริการสามารถสืบคนหาเครื่องมือไดอยางสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังชวยใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของสามารถ
บริหารจัดการดูแลเครื่องมือไดอยางทั่วถึง ซึ่งสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะวิทยาศาสตรก็ สมควรจะมีระบบฐานขอมูลออนไลน
เครื่องมือวิทยาศาสตรเชนเดียวกัน
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งประจําอยู 4 อาคาร คืออาคารวิทยาศาสตรบริเวณชั้น 3
จํานวน 100 เครื่อง อาคารวิทยสโมสรบริเวณชั้น 4 จํานวน 303 เครื่อง อาคารเพาะชําเรือนกระจก บริเวณชั้น 1 จํานวน 4
เครื่อง และอาคารความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณชั้น 1 จํานวน 24 เครื่อง รวมหองปฏิบัติการทั้งหมด 22 หอง พบวา
เครื่องมือทั้งหมดมีจํานวน 431 เครื่อง ใชงานไดจํานวน 408 เครื่อง และชํารุดจํานวน 23 เครื่อง
2. ฐานข อ มู ล เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ข องสาขาวิ ช าชี ว วิท ยา ที่ จั ด ทํ าขึ้ น มี ข อ มู ล ที่ ส ามารถดู ร ายการเครื่อ งมื อ
วิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คือ ขอมูลรูปภาพเครื่องมือ ชื่อเครื่องมือ ยี่หอ และแหลงที่อยูของเครื่องมือวิทยาศาสตร
ซึ่งเปนฐานขอมูลออนไลนชื่อเว็บไซต http://csit.psru.ac.th/~stockbio/index.php โดยมีระบบสมาชิกในการใสรหัสเขาใช
ฐานขอมูล มีผูใชงาน 2 ประเภท คือ ผูดูแลระบบและผูใชระบบ ซึ่งเว็บไซตฐานขอมูลนี้จะเปนแหลงสําหรับเก็บขอมูลครุภัณฑ
ไวเพื่อความสะดวกในการคนหา และการรวบรวมขอมูลครุภัณฑไวในที่เดียวกัน ทําใหผูใชบริการบุคคลภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยสามารถคนหาครุภัณฑและยืมคืนผานระบบออนไลนได นอกจากนี้ยังเปนฐานขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหาร
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จัดการการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และพรอมสําหรับการเรียนการสอนการวิจัยของนักศึกษาและ
อาจารย รวมทั้งบุคคลภายนอกอีกดวย
3. ผูทดลองใชฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวาความ
พึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดาน
รูปแบบของเว็บไซตฐานขอมูลอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.13) รองลงมาตามลําดับไดแก ดานการประโยชนของการใชงาน
ของเว็บไซตอยูในระดับมาก ( x = 4.06) และดานการขอมูลของเครื่องมือ อยูในระดับมาก ( x = 4.03)
กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณรองศาสตราจารยวิราพร พงศอาจารย ผูชวยศาสตราจารยดร.ผองลักษม จิตตการุญ เปนอยางสูงที่ได
ใหคําแนะนํา แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะผูบริหาร
คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ไดใหคําปรึกษา
และใหขอมูลเพื่อใชในการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดสนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้
เอกสารอางอิง
ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ. (2548). การพัฒนาฐานขอมูลแหลงเรียนรูจังหวัดมหาสารคาม สาหรับ ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
แมน อมรสิทธิ.์ (2555). หลักการและเทคนิคการวิเคราะหเชิงเครื่องมือ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพิมพ.
วันเพ็ญ ตรงตอกิจ. (2559). การวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

953

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

แนวทางการพัฒนาการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
DEVELOPMENT MODEL FOR COMPUTER INTERNET SERVICE OF PIBULSONGKRAM
RAJABHAT UNIVERSITY
สุชิน เขียวเนตร และ เชษฐลักษณ กลิ่นมาลี
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
corresponding author e-mail : suchin@psru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใหบริการความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ
และความเร็วเพิ่มขึ้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยลงพื้นทีท่ ําการสํารวจตรวจสอบอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรทเี่ ปน
จุดเชื่อมตออาคารตาง ๆ เรียกชื่อวาโหนดหลัก โดยเครื่องมือที่ใชในการสํารวจ ไดแก ซอฟตแวรวัดประสิทธิภาพความเร็วของ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากภายในโหนดสูเครือขายภายในมหาวิทยาลัยฯ ชื่อวา J-Perf ทําการทดสอบ 5 ครั้ง และเก็บ
ขอมูลคาความเร็วต่ําสุด คาความเร็วสูงสุด คาความเร็วเฉลี่ย และทําการตรวจสอบความเร็วระบบเครือขายคอมพิวเตอรจาก
ภายในออกสูภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ผานเว็บไซตทดสอบความเร็ว Speed Test ซึ่งจากการสํารวจ พบวา อุปกรณเครือขาย
คอมพิวเตอรหลักทั้ง 16 โหนด ทั้งระดับคณะและระดับหนวยงานสามารถรับสงขอมูลที่ความเร็วสูงสุดที่ 823 Mbps และ
ต่ําสุด ที่ 94.70 Mbps มีหนวยงานที่สามารถใชงานความเร็วสูงได 15 โหนดหลัก และ 1 โหนดหลักที่มีปญหาไมสามารถใช
งานไดเต็มประสิทธิภาพ ปญหาอื่นที่พบ คือ อุปกรณภายในอาคารคณะหรือหนวยงานยังไมรองรับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ที่มีความเร็วสูง 1000 Mbps เพราะอุปกรณกระจายสัญญาณที่นําหนาที่โหนดหลักอายุการใชงานมากกวา 10 ป แนวทางใน
การพัฒนา คือ ตองปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพและความเร็วเพิ่มขึ้น โดย
งบประมาณ ประมาณการพรอมติดตั้งเปนเงินจํานวน 1,779,600 บาท จะทําใหระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีความเร็วสูงสุด
ได 1 Gpbs ทุกพื้นที่
คําสําคัญ : ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Abstract
The objectives of this research were to study the state and problem in speedy computer network
service and to propose the effective and speedy adjustment and development of the service system of
Pibulsongkram Rajabhat University. The research team went to survey and checked the equipment
transmitting the computer network signals linked to various buildings called Main Node. The data were
collected by using software measuring the speed efficiency of the computer network system from the
inside Node to the intra university network called J-Perf; testing 5 times and collecting the lowest speed,
highest speed, average speed and checking the speed of the computer network system from inside to
outside the university via website. From the survey, it was found that the computer network equipment
of main 16 Nodes at the faculty level and working units can receive and send data with the highest speed
at 823 Mbps and the lowest speed at 94.70 Mbps. There are 15 main Nodes enabling to use a high speed
and 1 main problematic Node cannot work fully efficient. The other problems found were equipment in
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the building or working units have no computer network support with high speed 1000Mbps due to the
equipment transmitting signals has been used more than 10 years so the development model is to
change and reform the computer network system more efficiently and speedily by allocating the
approximate budget and installment of 1,779,600 Baht which will make the computer network system
with the highest speed of 1 Gpbs in all areas.
Keywords : computer network system, performance, Pibulsongkram Rajabhat University
บทนํา
การใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีปริมาณการใชงานที่มากขึ้น มีการ
ขยายเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรกระจายไปทุกหองในทุกอาคาร และในยุคของคลาวด (Cloud ) ผูใชงานไดนําทุกสิ่ง
ทุกอยางไปเก็บไวบนระบบอินเทอรเน็ต (โอภาส เอี่ยมศิริวงศ, 2552) ปญหาสําคัญ คือ 1 ความเร็วของการใชงาน 2 คุณภาพ
ของความเร็ว จัดวาเปนปจจัยสําคัญตอการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรของผูใชงาน (User) ทุกคนเชื่อมตอกับอุปกรณกระจาย
สัญญาณมากมายหลายยีห่ อตางมาตรฐานกันปญหาที่ตามมา คือ ปญหาความเร็วที่มาจากอุปกรณ การออกแบบระบบและการ
บริหารจัดการของผูดูแลระบบที่จะสามารถระบุปญหาการเชื่อมตอในแตละจุดวาเกิดจากจุดเชื่อมตออุปกรณใดที่จะทําใหเกิด
ปญหาในอนาคต และลงทุนการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ดีที่สุดเทาไรที่จะเพียงพอตอการใชงานของผูใชงาน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ มีคณะ สถาบัน สํานัก กอง ศูนย ตางๆ รวมทั้งหมด 24 หนวยงาน มีบุคลากรที่เปน ขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ที่ดําเนินงานจํานวนไมนอยกวา 720 คน ซึ่งจะ
ทํางานเกี่ยวของกับการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต และมีนักศึกษาจํานวน ไมนอยกวา 3,000 คนตอ
ชวงเวลาเรียนที่ใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต
จากสภาพการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาการใหบริการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพมีปริมาณความเร็วเพียงพอหรือไมอยางไร เพื่อใหทราบถึงสภาพ
และปญหา การใหบริการความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอรแตละโหนด และเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพและความเร็วเพิ่มขึ้น ซึ่งมีขอบเขตของ
การศึกษาที่จัดเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหบริการจํานวน 16 โหนด ติดตั้งและใหบริการอยูทั้ง 3 วิทยาเขตที่ใช
บริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นการศึกษาไดแก
ปริมาณการใชงานตอการใหบริการดานความเร็วในการใชบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดานชองทางการใชบริการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และจํานวนอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ ซึ่งประโยชนของการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหไดทราบ
ถึ งสภาพการใช งานและป ญ หาของการให บ ริ ก ารระบบเครื อ ข ายคอมพิ ว เตอร จ ากอุ ป กรณ เครือ ข า ยคอมพิ ว เตอร ข อง
มหาวิทยาลัยฯ แนวทางสําหรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้งในดานความเร็วอุปกรณและ
Software เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอมูลสารสนเทศที่ไดจะเปนสวนหนึ่งไปสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนงบประมาณ
คาใชจายของมหาวิทยาลัยฯ ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกระจายความเร็วในการใหบริการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรมีความมั่นคงเสถียรยิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยดําเนินการดังนี้
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1. การศึกษาสภาพปญ หาผูวิจัยตองการทดสอบความเร็วในการสง ถายขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยสงขอมูลผานเครื่องมือที่ใชคือโปรแกรม (JPref) ทดสอบเสนทางจากตนทางคณะหรือหนวยงานที่
ตองการทดสอบไปยังปลายทาง (หอง Server) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติของเครื่องมือโปรแกรม (JPref) จะทําการ
สงขอมูลจากเครื่องตนทาง (JPref-Client) ไปยัง (JPref Server) โดยจะแสดงผลการสงขอมูลที่สําเร็จสูงสุดตามชวงเวลา ดัง
ตัวอยาง ภาพที่1

ภาพที่ 1 หนาจอการใชงานโปรแกรม (JPref Server)
1.1 ขั้นตอนการทดสอบความเร็วในการสงขอมูล มีขั้นตอนดังนี้ ผูวิจัยทําการติดตั้งเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ
ระบบเครื อ ข า ยด วยการติ ด ตั้ งโปรแกรมทดสอบความเร็ว (JPref) ในเครื่ อ งแม ข า ยติ ด ตั้ ง ที่ ห อ งควบคุ ม ระบบเครือ ข า ย
คอมพิวเตอร(หอง Server)ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศในที่นี้เรียกวา(JPerf Server) เมื่อตองการทดสอบความเร็วทําการเปดใช
งานโปรแกรม(JPerf Server)เพื่ อรับ ขอมูล ที่สงทดสอบ ในขณะเดีย วกั นผูรวมวิจัยจะทํ าการเดิน ทางไปอาคารคณะหรือ
หนวยงานที่ตองการทดสอบทําการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ติดตั้งโปรแกรม (JPerf Client) ในที่นี้เรียกวา
(Notebook Client) และทําการสั่งใหโปรแกรมทํางานสงขอมูลทดสอบจํานวน 5 ครั้ง เพื่อเก็บขอมูลความเร็วของการสง
ข อ มู ล ดั ง ภาพที่ 1 หน าจอการใช ง านโปรแกรม (JPref Server) โปรแกรมจะแสดงปริ ม าณการส งข อ มู ล ในรู ป แบบส น
(Bandwidth & Jitter) ดังภาพที่1 ผูวิจัยบันทึกผล(ในรูปแบบภาพ) และบันทึกผลลงตารางเก็บขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
ตอไปการเก็บขอมูลใชการสํารวจจากขอมูลจริงเก็บผลในรูปแบบตารางเก็บขอมูลดังตารางที1-2
1.2 ขั้นตอนการสํารวจตรวจเสนทางการสงขอมูลมีขั้นตอนดังนี้ สํารวจเสนทางการสงขอมูลจากศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศมายังอาคารที่ทําการทดสอบความเร็วเมื่อมีการเชื่อมตอในจุดตางๆจะทําการบันทึกคา คุณ สมบัติของอุปกรณ
กระจายสัญ ญาณคอมพิ วเตอร เชน บั นทึ กยี่ห อ, รุน , ความสามารถในการส งถายขอมูล โดยผูวิจัย รวมกับ เจาหนาที่ของ
หนวยงานที่เขาทดสอบเพื่อรวมทําการทดสอบรวมถึงการบันทึกขอมูล แนนการตรวจเช็คอุปกรณ เชื่อมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในอาคาร รวมถึงเก็บรูปสภาพการใชงาน, การติดตั้ง, การเดินสายสัญญาณ, จํานวนผูใชงานภายในอาคาร
และทดสอบการเชื่อมตออินเทอรเน็ตทดสอบความเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต จากเว็บไซตผูใหบริการอินเทอรเน็ตเพื่ อ
ทดสอบความเร็วอินเทอรเน็ตในที่นี้ คือ http://speedtest.3bb.co.th และ http://speedtest.adslthailand.com เพื่อเก็บ
ขอมูลการใชงานจริงตามสภาพประกอบการวิเคราะหขอมูล ขั้นตอนสุดทายผูทําการวิจัยตองทําการถายรูปอุปกรณเครือขาย
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คอมพิวเตอรที่มีอยูภายในอาคารเพื่อมาประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร และเพื่อ
ประเมินจํานวนอุปกรณที่ไมสามารถใชงานกับความเร็วสูงไดเพื่อขอเปลี่ยนอุปกรณใหมใหสามารถทํางานในระดับความเร็ว 1
Gbps/s ไดเปนอยางดี
2. การนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยฯ
ผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจอุปกรณเครือขายที่เปนอุปกรณเกาความเร็ว 10Mbps/s และ 100Mbps/s และนําเสนออุปกรณ
กระจายสัญ ญาณที่มีความจําเปนตองปรับ เปลี่ยนจัดหาอุปกรณ ใหมความเร็ว (1 Gbps/s) หรือ (1000Mpbs/s) มาติดตั้ง
ทดแทนเพื่อเพิ่มความเร็วในการสงถายขอมูล รวมถึงสํารวจราคาของอุปกรณเพื่อประมาณการงบประมาณที่ตองใช ในการ
ปรับปรุง โดยแยกเปนหนวยงานและคณะเพื่อเปนขอมูลนําเสนอเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนแกผูบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ดังตารางที่ 3 สรุปการประมาณการราคาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรแยกเปนหนวยงานและคณะ
ผลการวิจัย
จากการวิจัยไดผลการศึกษาสภาพการใชงานและปญหาการใหบริการความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอร แต
ละจุดละ 5 ครั้ง พบวาระบบเครือขายคอมพิวเตอรสามารถรองรับการใชงานที่ความเร็วสูงไดในระดับดี เพราะสามารถสง
ขอมูลไดสูงกวา(300Mpbs/s) และสามารถสรุปขอมูลความเร็วเปนหนวยงานและคณะ (โหนด) ไดผลดังแสดงในตารางที่ 1-2
และ ภาพที่ 1-2
ตารางที่ 1 ขอมูลการวัดประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากตนทางคณะมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดจาก
JPerf
ลําดับ

รายชื่อ
โหนดปลายทาง
(จุดเชื่อมตอระบบเครือขาย)

1

โหนดคณะวิทยาการจัดการ

2

โหนดอาคารคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
โหนดคณะครุศาสตร

3
4
5
6

โหนดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โหนดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
โหนดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร

รายชื่อ
อุปกรณตนทาง
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server

จํานวนครั้งการทดสอบความเร็ว
(หนวยนับ Mbps/s)
ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

ครั้งที่
4

คา
คา
คา
เฉลี่ย สูงสุด ต่ําสุด
ครั้งที่ Mbps/s Mbps/s Mbps/s
5

618.00

593.00

578.00

717.00

670.00

635.20

717.00

578.00

532.00

534.00

627.00

566.00

625.00

576.80

627.00

532.00

586.00

545.00

579.00

547.00

578.00

567.00

586.00

545.00

361.00

363.00

345.00

368.00

377.00

362.80

377.00

345.00

402.00

350.00

287.00

297.00

285.00

324.20

402.00

285.00

337.00

327.00

328.00

321.00

302.00

323.00

337.00

302.00

จากตารางที่ 1 พบวา ความเร็วของระบบเครือข ายคอมพิ วเตอรระดับ คณะทุ ก คณะผานเกณฑ ส ามารถใชงาน
ความเร็วสูงได (เกณฑขั้นต่ําคาเฉลี่ย 300 Mbps/s) โดยคณะวิทยาการจัดการคาเฉลี่ยความเร็วการทดสอบสูงสุด ที่คาเฉลี่ย
635.20 Mbps/s และคณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหารคาเฉลี่ยความเร็วการทดสอบต่ําสุดที่คาเฉลี่ย 232.00 Mbps/s
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และแสดงการจัดเรียงขอมูลความเร็วระบบเครือขายคอมพิวเตอรตามลําดับสูงสุดไปต่ําสุดในระดับคณะ ดังภาพที่ 2

Speed
Mbps

คาเฉลี่ย Mbps การวัดประสิทธิภาพระบบเครือขายจากตนทางผูใชงานมายังศูนยกลาง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชเครื่องมือ j-Perf ระดับคณะ

700
600
500
400
300
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324.2
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โหนดคณะวิทยาการ
จัดการ (อาคารปกเกลา)

โหนดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

โหนดคณะครุศาสตร(สวน
วังจันทน)

โหนดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โหนดคณะวิทยาศาสตร
(อาคารศูนยวิทยสโมสร)

โหนดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร

คณะ

1

2

3

4

5

6

ภาพที่ 2 แสดงลําดับความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอรระดับคณะ
ตารางที่ 2 ขอมูลการวัดประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากตนทางหนวยงานมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศได
จาก JPerf
ลําดับ

1

รายชื่อ
โหนดปลายทาง
(จุดเชื่อมตอระบบเครือขาย)

4

โหนดสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
โหนดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคารเรียนรวม)
โหนดอาคารมหาวชิราลงกรณ
(อาคารเรียนรวม)
โหนดการศึกษาพิเศษ

5

โหนดสํานักงานกองพัฒนานักศึกษา

6

โหนดสนามบินสํานักงานโรงเรียน
สาธิตพิบูล
โหนดสํานักงานศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โหนดสํานักงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
โหนดอาคารทีปวิชญสํานักงาน
อธิการบดี
โหนดวังจันทนสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

2
3

7
8
9
10

รายชื่อ
อุปกรณตนทาง
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server
CoreSwitch
หอง Server

จํานวนครั้งการทดสอบ
(หนวยนับ Mbps/s)
ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

ครั้งที่
4

คา
คา
คา
เฉลี่ย สูงสุด
ต่ําสุด
ครั้งที่ Mbps/s Mbps/s Mbps/s
5

778.00 823.00 783.00 790.00 790.00 792.80 823.00

778.00

684.00 705.00 768.00 716.00 763.00 727.20 768.00

684.00

733.00 723.00 723.00 710.00 734.00 724.60 734.00

710.00

559.00 546.00 539.00 579.00 639.00 572.40 639.00

539.00

528.00 583.00 488.00 618.00 626.00 568.60 626.00

488.00

554.00 542.00 551.00 497.00 563.00 541.40 563.00

497.00

438.00 445.00 407.00 423.00 430.00 428.60 445.00

407.00

363.00 346.00 372.00 357.00 355.00 358.60 372.00

346.00

315.00 338.00 238.00 384.00 235.00 302.00 384.00

235.00

94.90 94.70 94.80 94.80 94.90

94.70

958

94.82

94.90

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

จากตารางที่ 2 พบวา ความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอรระดับหนวยงานไมผานเกณฑ (เกณฑขั้นต่ําคาเฉลี่ย
Mbps/s = 300) จํานวนหนึ่งหนวยงาน ไดแกสํานักศิลปะและวัฒนธรรมที่ความเร็วต่ําสุดที่คาเฉลี่ย = 94.82 Mbps/s และ
ความเร็วสูงสุดในระดับหนวยงาน ไดแก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเร็วสูงสุดที่คาเฉลี่ย = 792.80
Mbps/s
Spe

หนวยงาน

ภาพที่ 3 แสดงการจัดเรียงขอมูลความเร็วระบบเครือขายคอมพิวเตอรตามลําดับสูงสุดไปต่ําสุดในระดับหนวยงาน
หนวยงานที่ราคาอุปกรณเปนศูนยนั้นเนื่องจากอุปกรณภายในหนวยงานเปนอุปกรณใหมซึงคุณสมบัติอุปกรณรองรับ
การทํางานที่ความเร็วสูงไดอยูในระดับ 1000Mbps/s หรือ 1Gbps/s ซึ่งเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน การเสนอรายการ
คาใชจายโดยประมาณการเพื่อเปนขอมูลประกอบในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปการประมาณการราคาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรแยกเปนหนวยงานและคณะ
ลําดับที่

รายชื่ออาคารทีท่ ําการทดสอบและสํารวจขอมูล

ราคาอุปกรณ

1

โหนดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0

2

โหนดโรงเรียนสาธิตพิบูล (สวนสนามบิน)

0

3

โหนดการศึกษาพิเศษ

33,330

4

โหนดสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (สวนวังจันทน)

35,070

5

โหนดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

38,280

6

โหนดสถาบันวิจัยและพัฒนา

68,370

7

โหนดกองพัฒนานักศึกษา

79,170

8

โหนดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเรียนรวม)

131,040

9

โหนดอาคารทีปวิชญสํานักงานงานอธิการบดี (อาคารเรียนรวม)

132,720

10

โหนดคณะวิทยาการจัดการ (อาคารปกเกลา)

162,960

11

โหนดอาคารมหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม)

169,620

12

โหนดอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเรียนรวม)

169,620

13

โหนดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาคารศูนยวิทยสโมสร)

176,250

14

โหนดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รวมอาคารในกลุมที่คณะดูแล)

188,250
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15

โหนดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (รวมอาคารในกลุมที่คณะดูแล)

193,500

16

โหนดคณะครุศาสตร (สวนวังจันทนรวมอาคารในกลุมที่คณะดูแล 6 อาคาร)

201,420

รวมราคา

1,779,600

จากตารางที่ 3 สวนรายละเอียดจํานวนอุปกรณ, สถานที่ติดตั้ง, หนวยงาน, อาคาร รวมถึงคุณสมบัติอุปกรณมีขอมูล
อยูในงานวิจัยแนวทางการพัฒนาการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอมูล
คุณสมบัติอุปกรณและราคายึดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณทคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2560 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ 21เมษายน2560 ประกอบการกําหนดราคา
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาโหนดหรืออาคารที่มีการใชงานระบบเครือขายที่ความเร็วต่ํานั่นสวนหนึ่งเปนอาคาร
เกาซึ่งอุปกรณเครือขายที่ติดตั้งมาพรอมกับตัวอาคารนั้นเปนเทคโนโลยีเกาไมสามารถสงขอมูลในระดับความเร็วสูงได ผูวิจัยขอ
เสนแนวทางการปรับปรุงการใหบริการโดยทําการเปลี่ยนแปลงอุปกรณใหรองรับกับเทคโนโลยีใหมรองรับสามารถสงขอมูลใน
ระดับความเร็วสูงได และไดทําการสํารวจอุปกรณและประเมินราคาการปรับปรุงเพื่อนําเสนอขอปรับปรุงดังตารางที่ 3 สรุป
การประมาณการราคาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรแยกเป นหนวยงานและคณะ เพื่อพั ฒ นาการให บริการให ได
ความเร็วระบบเครือขายคอมพิวเตอรสูงขึ้นและรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลระบบเครือขายตอไป
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดตามวัตถุประสงคได ดังนี้
1. สภาพการใหบริการความเร็วระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.1 สภาพโดยรวมการความเร็วระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยูในระดับดีการใหบริการในระดับคณะทุกคณะ
ผานเกณฑสามารถใชความเร็วสูงได และในระดับหนวยงานมีเพียงหนึ่งหนวยงาน คือ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมที่ต่ํากวา
เกณฑ
1.2 ปญหาในการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีความเร็วสูง คือ อุปกรณทใี่ ชงานในโหนดหรือภายใน
หนวยงานตาง ๆ นั้น จําเปนตองเปนเทคโนโลยีใหมที่สามารถรองรับการสื่อสารความเร็วสูงไดเทานั้น ซึ่งปจจุบันอุปกรณที่ใช
งานอยูเปนอุปกรณเทคโนโลยีแบบเกาไมรองรับการทํางานที่ความเร็วสูงจึงจําเปนตองจัดหาอุปกรณมาทดแทน
2. แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีความเร็วสูง คือ การปรับเปลี่ยน
อุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําเปนตองลงทุนจัดหาเทคโนโลยีใหมที่สามารถรองรับ
การสื่อสารความเร็วสูงไดมาใชงานทดแทนอุปกรณเกาเพื่อเพิ่มความเร็วใหกับระบบโดยตรง
อภิปรายผล
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลแนวทางการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. จากที่สํารวจภาพรวมการใหบ ริการระดับดี แสดงวา มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญ กับการใหบริการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและพยายามปรับปรุงความสามารถระบบเครือขายอยางตอเนื่องแตยังไมทั่วถึงและเทาเทียมกันทุกคณะ
ทุกหนวยงาน เชน คณะที่พบวาการใหบริการเครือขายคณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มีความเร็วต่ําสุดความเร็วสูงและได
นั้น ไดแก คณะวิทยาการจัดการ เพราะอุปกรณที่ติดตั้งภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการที่ใชงานอยูเปนอุปกรณใหมติดตั้ง
พรอมอาคารใหมสอดคลองกับ ภูษิต รุงโรจน, เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ. (2550) กลาวไววา Gigabit Ethernet (IEEE802.3z)
เปนมาตรฐานใหม สามารถทําความเร็วไดดีและมีปริมาณจํานวนผูใชบริการที่เหมาะสมซึ่งสอดคลองกับที่ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ
(2552) กลาวไววาการพิจารณาประสิทธิภาพของระบบเครือขายจําเป นตองมีเกณฑที่ นํามาประกอบการพิจารณาอยาง
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มากมายหลายประการดวยกันอยางไรก็ตาม จะมีเกณฑพื้นฐานที่สําคัญที่จะนํามาพิจารณาในครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะ
(Performance) ความนาเชื่อถือ (Reliabili) ความปลอดภัย (Security) การสํารวจในระดับหนวยงาน พบวา การใหบริการ
เครือขายความเร็วสํานักศิลปะและวัฒ นธรรมมีความเร็วต่ําสุด เครือขายความเร็วสูงไดนั้น ไดแก สํานั กวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมี เพราะอุปกรณ ที่ติดตั้งพรอมอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอุปกรณ ใหม
สามารถทํ าความเร็วไดดี นอกจากนี้ยังพบวาการเชื่อมตอระบบเครือขายสายสัญ ญาณที่ติดตั้งมาพรอมกับตัวอาคารเป น
ระยะเวลา 10 ปนั้น มีอาการเสื่อมสภาพจะเกิดสัญ ญาณรบกวนภายในสายจึงมีผลทําใหความเร็วชาลงจําเปนตองทําการ
ปรับปรุงระบบสายสัญญาณควบคูไปดวย
2. จากผลการวิจยั พบวาจําเปนตองปรับเลี่ยนอุปกรณ
การปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ให ร องรั บ ที่ ค วามเร็ ว สู งระดั บ
(1Gbps/s) ทั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรนั้นจําเปนตองปรับเลี่ยนอุปกรณภายในที่จําเปนดังนี้
- อุปกรณที่ตองปรับเปลี่ยน Link Fiber Optic รองรับขั้นต่ํา 1Gbps/s เพื่อสรางเสนทางการสื่อสารความเร็วสูง
- อุปกรณที่ตองปรับเปลี่ยน Media Fiber Optic รองรับขั้นต่ํา 1Gbps/s เพื่อสรางเสนทางการสื่อสารความเร็วสูง
- อุ ป กรณ ที่ ต อ งปรั บ เปลี่ ย น Switch ชนิ ด Gigabit 24 Port ความเร็ ว ขั้ น ต่ํ า 1Gbps/s เพื่ อ เชื่ อ ต อ กั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร
- อุ ป กรณ ที่ ต อ งปรั บ เปลี่ ย น Switch ชนิ ด Gigabit 8 Port ความเร็ ว ขั้ น ต่ํ า 1Gbps/s เพื่ อ เชื่ อ ต อ กั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร
- อุปกรณ Network Card ภายในเครื่องคอมพิวเตอร ความเร็วขั้นต่ํา 1Gbps/s เพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ Switch
โดย
การปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ให ร องรั บ ที่ ค วามเร็ ว สู งระดั บ
(1Gbps/s) ทั้ ง ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร เป น การเพิ่ ม สมรรถนะของเครื อ ข า ยของการให บ ริ ก ารด า นเครื อ ข า ยของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหองรองรับการใชงานและเทคโนโลยีใหมๆไดมากยิ่งขึ้น เอกสิทธิ์ วิริยจารี. (2549) ไดกลาวไวอีกวา
สมรรถนะของเครือขายประเมินไดจากเวลาในการรับสงขอมูล เวลาตอบสนอง ยอมขึ้นอยู กับสภาพปจจัย ไดแกจํานวนผูใช
ชนิดสื่อกลาง อุปกรณฮารดแวร และซอฟตแวร ฉะนั้นเพื่อใหเกิดผลตองมีการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณกระจายสัญญาณและ
สื่ออุปกรณเครือขายจะใชงบประมาณลงทุนเปนเงิน 1,779,600 บาท ดังตารางที่ 3 คาใชจายที่จะตองลงทุนปรับเปลี่ยน
อุปกรณกระจายสัญญาณและที่จะตองปรับปรุงใหกับหนวยงานตางๆ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอ บ คุ ณ ก องน โยบ ายแ ละแผน ม ห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ลส งค ราม ให ก ารสนั บ สนุ น ก ารวิ จั ย
ผูชวยศาสตราจารย ผองลักษณ จิตต การุณ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ ตติพ งษ สุวรรณราช ผูชวยอธิการบดี ฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเจาหนาที่คอมพิวเตอรหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม ทุกทาน ที่ใหความรวมมือชวยสละเวลาใหขอมูลและรวมลงพื้นที่สํารวจขอมูลรวมกับผูวิจัย
เอกสารอางอิง
ภูษิต รุงโรจน และ เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ. (2550). การวัดปริมาณขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย.
อินเทอรเน็ตสถิติ. วารสารสาร NECTEC. 12(64): 24-25.
โอภาส เอี่ยมสิริวงค. (2552). เครือขายคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรและการสื่อสาร(ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เอกสิทธิ์ วิริยจารี. (2549). เรียนรูระบบเน็ตเวิรกจากอุปกรณของ Cisco. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
DEVELOPMENT PERMISSION FOR OFFICIAL TRAVEL AND REIMBURSEMENT OFFICIAL
TRAVEL EXPENSES SYSTEM
ปยาภรณ ณ เชียงใหม* และ ศิรพิ ัสตร ถาอาย
สํานักงานเลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
corresponding author e-mail : piya_jj@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การพัฒ นาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อสราง
องคความรูสําหรับพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการแบบ Online
ผู วิ จั ย ใช ก ระบวนการวิ ศ วกรรมความรู (Knowledge Engineering) ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว า ป ญ ห าและอุ ป สรรค
ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ วาเกิดจากกระบวนการ ขั้นตอน และ
เอกสารที่ใชในการขออนุมัติเดินทางและขออนุมัติคาใชจายในการเดินทาง มีหลายขั้นตอนและมีผูเกี่ยวของกับกระบวนการดาน
เอกสารเปนจํานวนมาก และบุคลากรผูเดินทางไปราชการ สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจ /ความชํานาญ ในกฎ ระเบียบ
ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติ ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ผูวิจัยจึงไดนํา
ประเด็นปญหาดังกลาวมาพัฒนาเปนระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ซึ่ง
ประกอบดวย ขั้นตอนการตรวจสอบความรู (Knowledge Audit) โดยการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เปนความรูแจง เชน ประกาศ
ระเบียบ ขั้นตอนการจับความรู (Knowledge Capture) โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อจับความรูในประเด็นที่เปนปจจัย
ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แลวจึงดําเนินการขั้นการวิเคราะหความรู
(Knowledge Analysis) โดยใชวิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) ดวยเครื่องมือ Common KADS และจัด
อบรมใหบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 59 คน ไดทดลองใชงานและให
ขอเสนอแนะ จากนั้นไดมีการเปดใหใชระบบและออกแบบสอบถามถึงความพึงพอใจในการใชงานระบบ พบวาบุคลากรสวน
ใหญมีความพึงพอใจในระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร
แบบ Online อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 55.20 เนื่องจากระบบมีความเหมาะสม ใชงานไดงาย สะดวกรวดเร็ว ไมซับซอน
เปนหมวดหมู อีกทั้งยังชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการกรอกเอกสารที่เกี่ยวของกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และลดปริมาณทรัพยากรกระดาษ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ยังคงตองพัฒนา
ระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหมีความเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ
เพื่อใหสามารถใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางสูงสุด
คําสําคัญ : การเดินทางไปราชการ กระบวนการ ลดขั้นตอน
Abstract
The research entitled ‘ Development Permission for Official Travel and Reimbursement Official
Travel Expenses System’ aims to analyze problems in permission for official travel and reimbursement
official travel expenses, and to create body of knowledge for development permission for official travel
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and reimbursement official travel expenses online system. The researchers uses knowledge engineering
process. The research findings reveal that problems and obstacles in asking permission for official travel
and reimbursement official travel expenses are due to several steps and paperwork which are used in
permission for official travel and reimbursement official travel expenses. Also, there are many people
involved with the paperwork process, and the staffs who involve permission for official travel lack of
knowledge / expertise in the rules, regulations or guidelines. Regarding permission for official travel and
reimbursement official travel expenses, researchers have taken those problem issues to develop
permission for official travel and reimbursement official travel expenses system including Knowledge
Audit Process is by studying and collecting knowledgeable information, such as announcement and
regulations. Knowledge Capture emphasizes interviewing experts to capture experts’ knowledge on
factors affecting permission for official travel and reimbursement official travel expenses. Then proceeding
Knowledge Analysis ( Knowledge Analysis) utilizes Knowledge Engineering with Common KADS
methodology and trains staffs in College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
59 sample in order to collect feedback via trying out. Next, the system is launched and user satisfaction
questionnaires are composed. Most of the respondents satisfies with permission for official travel and
reimbursement official travel expenses online system in high level (5 5 .2 % ). Reasons are namely the
system is appropriate, convenient, not complex, well categorize as well as reduces process and time
required to complete the documents relating to permission for official travel and reimbursement official
travel expenses, and reducing paper resources. The College of Arts, Media and Technology still needs to
develop permission for official travel and reimbursement official travel expenses system, and make link to
other systems. This is to be able to use the system effectively, and serve staffs needs at most.
Keywords : official travel, process, reduce process
บทนํา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีภารกิจสําคัญในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามความตองการ
ของกลุม แข งขัน อุต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว หั ตถอุต สาหกรรม และอุต สาหกรรมซอฟตแ วร เพื่ อเป น ผู ป ฏิ บัติ งานระดั บ
นานาชาติอยางมีประสิทธิภาพ, วิจัยพัฒนาองคความรูใหมเพื่อสนับสนุนกลุมแขงขันอุตสาหกรรมทองเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมซอฟตแวร, สนับสนุนการจัดทําระบบจัดการความรูเพื่อการเรียนรูและชวยตัดสินใจแกองคกรขนาดใหญ
กลุมแขงขันที่เกี่ยวของและชุมชน ทั้งนี้ เพื่อใหภารกิจหลักของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประสบความสําเร็จจึง
จําเปนตองมีการเดินทางไปราชการในการสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ให มี โอกาสไปเพิ่ ม พู น ความรูค วามสามารถ และศั ก ยภาพ โดยการฝ ก อบรม การประชุ ม สั ม มนากั บ ส วนราชการสถาน
ประกอบการ องคกรภาครัฐและเอกชน ดังนั้น บุคลากรผูเดินทางไปราชการ และบุคลากรผูเปนเจาหนาที่บุคคล เจาหนาที่
การเงิน จะตองมีความรูความเขาใจในกฎระเบียบปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจ ายในการ
เดินทางไปราชการ เพื่อปองกันขอผิดพลาดอันไมพึงประสงคที่จะมีตอการพัฒนาบุคลากรตอไป
ในปจจุบันการขออนุมัติเดินทางไปราชการคอนขางที่จะใชระยะเวลาในการดําเนินการ เนื่องจากมีผูเกี่ยวของหลาย
คน เอกสารการขออนุ มัติ เดิน ทางไปราชการและการเบิ ก คาใชจ ายในการเดิ นทางไปราชการ ประกอบดวยเอกสารและ
รายละเอียดจํานวนมาก จะตองใชเวลาและความรอบคอบในการจัดทําเอกสารในแตละครั้ง และจากการตรวจสอบเอกสาร
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การขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการที่ผานมาพบวามีขอผิดพลาดบอยครั้ง อีกทั้งใน
สวนของกระบวนการและขั้ นตอนในการขออนุ มัติ เดิน ทางและขออนุ มั ติค าใชจายในการเดิ น ทาง มีห ลายขั้น ตอนและมี
ผูเกี่ยวของกับกระบวนการเปนจํานวนมาก และตองใชเวลาในการอธิบายทําความเขาใจในเอกสารประกอบการขออนมุติและ
เบิกจายคาใชจาย ใหแกผูขออนุมัติในกรอกเอกสารตาง ๆ คอนขางมาก สงผลทําใหเกิดความลาชาในการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ทีมผูวิจัยจึงสนใจที่จะเลือกศึกษาสภาพปญหา ออกแบบวิเคราะหและ
พัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สรางองค
ความรู ในเรื่องการออกแบบวิเคราะหและพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ และพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร แบบ
Online
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยนี้ เปนการศึกษาและวิเคราะหปญหาในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ เพื่อสรางองคความรูสําหรับพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ Online โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
ขอบเขตเนื้อหา
1. ระเบียมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการเดินทางไปปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจายรายการและเงื่อนไขการจายเงินจากรายได
ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 20/2552 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไขการจายเงินจากรายได
ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2554 (คาพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทการบินอื่นที่มิใช บริษัทการบินไทย จํากัด)
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไขการจายเงินจากรายได
ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 14/2554 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการและเงื่อนไขการจายเงินจากรายไดของ
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10/2556 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)
6. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขอบเขตประชากร
ตัวแทนบุคลากรสายปฏิบัติการและบุคลากรสายวิชาการ, ประธานและเลขาหลักสูตร, หัวหนาสํานักวิชา
หัวหนาสํานักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, เจาหนาที่บริหารงานบุคคล, เจาหนาที่การเงิน, เจาหนาที่นโยบายและแผน
การรวบรวมขอมูล
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการเดินทางไปปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจายรายการและเงื่อนไขการจายเงินจากรายได
ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 20/2552 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไขการจายเงินจากรายได
ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2554 (คาพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทการบินอื่นที่มิใช บริษัทการบินไทย จํากัด)
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4. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไขการจายเงินจากรายได
ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 14/2554 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการและเงื่อนไขการจายเงินจากรายไดของ
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10/2556 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)
6. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่ อเปน ขอมูลพื้นฐานในการรวบรวมขอมูลเบื้องตน ที่จําเปนตอการพั ฒ นาระบบการขออนุ มัติเดิน ทางไป
ราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ศึกษาความรูความเขาใจประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวของ และสรางแบบสัมภาษณ
สัมภาษณผูเกี่ยวของซึ่งประกอบดวยตัวแทนบุคลากรสายปฏิบัติการและบุคลากรสายวิชาการ, ประธานและ
เลขาหลักสูตร, หัวหนาสํานักวิชาหัวหนาสํานักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, เจาหนาที่บริหารงานบุคคล, เจาหนาที่
การเงิน, เจาหนาที่นโยบายและแผน ถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเลือกใชวิธีทางวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) ประกอบดวย ขั้นตอนการตรวจสอบความรู
(Knowledge Audit) โดยการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เปนความรูแจง เชน ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการ
เดินทางไปปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย
รายการและเงื่อนไขการจายเงินจากรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 20/2552 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไขการจายเงินจาก
รายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2554 (คาพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทการบินอื่นที่มิใช บริษั ทการบินไทย
จํากัด ) ประกาศมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไขการจายเงิน จากรายได ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฉบั บ ที่ 14/2554 (ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการและเงื่อนไขการจายเงินจากรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบั บที่
10/2556 (คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย) ขั้นตอนการจับความรู (Knowledge Capture)
โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อจับความรูในประเด็นที่เปนปจจัยในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ แลวจึงดําเนินการขั้นการวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) โดยใชวิธีการวิศวกรรมความรู
(Knowledge Engineering) ดวยเครื่องมือ Common KADS ที่มีระดับการนําความรูไปใช 3 ระดับ ไดแก ความรูระดับงาน
(Task Level) ความรูระดับคิด (Inference Level) และความรูระดับปญหา (Domain Level) เมื่อไดองคความรูครบถวนแลว
ผูวิจัยจึงนําองคความรูที่ไดไปสรางแผนที่ความรู (KMAP) เพื่อเปนแนวทางในการสรางระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
และการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และทําการทดสอบระบบเพื่อนําผลการเสนอแนะจากผูใชงานมาพัฒนาระบบ
การขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหสัมฤทธิ์ผลในวัตถุประสงคที่ที่กําหนด
การพัฒนาระบบ และทดสอบการใชงาน
ผูวิ จั ยดํ า เนิ น การสร างระบบการขออนุ มั ติ เดิ น ทางไปราชการและการเบิ ก ค าใช จา ยในการเดิ น ทางไปราชการ
โดยใชเครื่องมื อ Adobe Dreamweaver, Appserv ภาษา PHP ฐานขอมูล phpMyAdmin และทําการทดสอบระบบกั บ
บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยจัดอบรมบุคลากรสายปฏิบัติการและบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร
จากนั้นสรางแบบสํารวจความพึงพอใจในการในงานระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของบุคลากร โดยสํารวจจากผูเขา รับการฝกอบรม ผูใชงานจริง และบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
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เทคโนโลยี ที่สนใจเขาดู รายละเอียดการใชงานของระบบ โดยมีขอบเขตเนื้ อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งแบ ง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ประเภทบุคลากร
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากร
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/ แนวทางการปรับปรุง/ สิ่งที่คาดหวัง
เพื่อนําผลการสํารวจที่ไดมาพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ตอไป
ความพึงพอใจของผูประเมิน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ไดแก ระดับนอยที่สุด
นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด วิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percent)
ผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัยสามารถแสดงผลการวิจัย ดังนี้
การสรางระบบการขออนุ มัติ เดิน ทางไปราชการและการเบิก คาใชจ ายในการเดิน ทางไปราชการ และการทดสอบระบบ
มีขั้นตอนการทํางานของระบบขออนุมัติเดินทางปฏิบัติราชการ ดังนี้

ภาพที่ 1 โครงสรางการทํางานของระบบขออนุมัติเดินทางปฏิบัติราชการ
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ในการพัฒนาระบบนั้นมีการแสดงผลดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ภาพที่ 2 แสดงหนาจอรายละเอียดขอมูลขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ภาพที่ 3 แสดงหนาจอเอกสารบันทึกขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/อบรม/สัมมนา เอกสารประมาณการคาใชจาย
และเอกสารยืมเงินทดรอง
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ผูวิจัย จัด อบรมให บุ ค ลากรในสังกัด วิท ยาลั ยศิ ลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ยเชี ยงใหม จํ านวน 59 คน
ไดทดลองใชงานและใหขอเสนอแนะ จากนั้นไดมีการเปดใหใชระบบและออกแบบสอบถามถึงความพึงพอใจในการใชงาน
ระบบ พบวาบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจในระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของบุคลากร แบบ Online อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 55.20
อภิปรายผล
จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของกับการดําเนินการดานเอกสารในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการโดยใชกระบวนการสนทนากลุม (Focus Group) จากการดําเนินกระบวนการสนทนา
กลุมพบวา กระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารที่ใชในการขออนุมัติเดินทางและขออนุมัติคาใช จายในการเดินทาง มีหลาย
ขั้นตอนและมีผูเกี่ยวของกับกระบวนการเปนจํานวนมาก และบุคลากรผูเดินทางไปราชการ สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจ
/ ความชํานาญ ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติ ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของบุคลากร แบบ Online เพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตนและลดขั้นตอนการทํางานดานเอกสาร
โดยผูวิจัยไดนําวิธีวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) มาพัฒนาระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
และการเบิ ก ค า ใช จ ายในการเดิ น ทางไปราชการ ซึ่ งประกอบด วย ขั้ น ตอนการตรวจสอบความรู (Knowledge Audit) โดย
การศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เปนความรูแจง เชน ประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนการจับความรู (Knowledge Capture) โดยการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อจับความรูในประเด็นที่เปนปจจัยในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ
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เดิ น ทางไปราชการ แล ว จึ งดํ า เนิ น การขั้ น การวิ เคราะห ค วามรู (Knowledge Analysis) โดยใช วิธี ก ารวิ ศ วกรรมความรู
(Knowledge Engineering) ดวยเครื่องมือ Common KADS ที่มีระดับการนําความรูไปใชอยู 3 ระดับ ประกอบดวย ความรู
ระดับงาน (Task Level) ความรูระดับคิด (Inference Level) และความรูระดับปญหา (Domain Level) ซึ่งประกอบดวย
เกณฑการพิจารณาอนุมัตกิ ารเดินทาง และเทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจาย ผูวิจัยนําความรูไปสรางระบบการขอ
อนุ มั ติ เดิ น ทางไปราชการและการเบิ ก ค าใช จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ และทดสอบระบบเพื่ อ นํ า ผลการเสนอแนะ
จ า ก ผู ใช งาน ม าพั ฒ น า ร ะ บ บ ก าร ข อ อ นุ มั ติ เดิ น ท า งไป ร าช ก า ร แ ล ะ ก าร เบิ ก ค าใช จ าย ใน ก าร เดิ น ท า ง
ไปราชการมาพั ฒ นาให ค รอบคลุ ม โดยจั ด อบรมให ค วามรู แ ก บุ ค ลากรในสั ง กั ด วิ ท ยาลั ย ศิ ล ปะ สื่ อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มีความสนใจเขารวมการทดสอบระบบและประเมินความพึงพอใจพรอมใหขอเสนอแนะในการใชระบบ
การขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรมีความพึงพอใจในระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร แบบ Online โดยแยก 3 ประเด็น สรุปไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 ความพึ งพอใจในระบบการขออนุ มัติ เดิ นทางไปราชการและการเบิ กค าใชจา ยในการเดิ นทางไปราชการของ
บุคลากร
หัวขอ
ระดับความพึงพอใจ
1. ระบบมีความเหมาะสม ใชงานไดงาย สะดวกรวดเร็ว ไมซับซอน เปนหมวดหมู
มากที่สุด
2. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการกรอกเอกสารแบบฟอรมหลายๆ แบบฟอรม
มาก
3. ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชงานระบบ
มาก
เฉลี่ย
มาก
จากตารางพบวาความพึงพอใจในระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของบุคลากร แบบ Online อยูในระดับมาก
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ วาเกิดจากกระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารที่ใชในการขออนุมัติเดินทางและขออนุมัตคิ าใชจายในการ
เดินทาง มีหลายขั้นตอนและมีผูเกี่ยวของกับกระบวนการดานเอกสารเปนจํานวนมาก และบุคลากรผูเดินทางไปราชการ สวน
ใหญยังขาดความรูความเขาใจ / ความชํานาญ ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติ ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
และการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ยังตองพัฒนาระบบการขออนุมตั ิเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร แบบ Online
ใหมีเนื้อหาครอบคลุมระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดดานเอกสารและลดขั้นตอนการดําเนินงานใหเหลือนอยที่สดุ เพื่อความสะดวกของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและบุคลากรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม มากที่สุด
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งตอไปควรจัดทําแบบฟอรมของระบบใหมีความสวยงามและเปนระเบียบตรงตามระเบียบสารบัญ
2. ควรพัฒนาตอยอดระบบที่เชื่อมโยงกับการเบิกจายเงิน เชน เมื่อระบบอนุมัติใหยมื เงิน ระบบควรจะแจงมายัง
หนวยการเงินเพื่อใหเตรียมทําเช็ค สั่งจายเช็คหรือการนําเงินเขาบัญชีใหโดยอัตโนมัติ
3. ควรมีการพัฒนาระบบการทํางานในหนวยงานอื่นๆ และควรเชื่อมโยงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกันเขาดวยกัน
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ วาเกิดจากกระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารที่ใชในการขออนุมัติเดินทางและขออนุมัติคาใชจายในการเดินทาง มี
หลายขั้นตอนและมีผูเกี่ยวของกับกระบวนการดานเอกสารเปนจํานวนมาก และบุคลากรผูเดินทางไปราชการ สวนใหญยังขาดความรู
ความเขาใจ / ความชํานาญ ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติ ในการขออนุ มัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ซึ่งถึงแมจะมีตัวอยางขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวของใหดูเปนตัวอยาง แตเจาหนาที่ที่เกี่ยวของก็ยั งตองใช
เวลาในการอธิบายเปนรายบุคคล และเมื่อบุคลากรมีความจําเปนจะตองเดินทางแบบกระชั้นชิดจะไมสามารถดําเนินการขออนุมัติยืมเงิน
ทดรองจายไดทันกอนวันเดินทาง และเอกสารที่เกี่ยวของกับการเบิกจาย เมื่อเกิดขอผิดพลาดตองเสียเวลาในการนําเอกสารกลับไปแกไข
เชนการคํานวนคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาแท็กซี่ ไมถูกตองตามระเบียบการเบิกจาย และยังมีปญหาสวนบุคคล เชน ไมไดเดินทางบอยครั้ง
จึงตองเสียเวลาในการศึกษาขอมูลกฏ ระเบียบที่เกี่ยวของ ทุกครั้งที่ขออนุมัติเดินทาง ประกอบกับปจจุบันยังไมมีระบบสนับสนุนเพื่อ ลด
ขั้นตอนการดําเนินการเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ผูวิจัยจึงไดนําประเด็นปญหา
ดังกลาวมาพัฒนาเปนระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร แบบ Online
และจัดอบรมใหบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทดลองใชงานและใหขอเสนอแนะ จากนั้น
ไดมีการเปดใหใชระบบและออกแบบสอบถามถึงความพึงพอใจในการใชงานระบบ พบวาบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจในระบบการ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร แบบ Online อยูในระดับมาก เนื่องจากระบบ
มีความเหมาะสม ใชงานไดงาย สะดวกรวดเร็ว ไมซับซอน เปนหมวดหมู อีกทั้งยังชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการกรอกเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และลดปริมาณทรัพยากรกระดาษ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี ยังคงตองพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหมีความเชื่อมโยง
กับระบบงานอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางสูงสุด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ วิท ยาลัย ศิ ลปะ สื่ อและเทคโนโลยี บุ คลากรงานการเงิน การคลัง และพั สดุ บุค ลากรหน วยนโยบายและแผน
บุคลากรหนวยวิจัย บุคลากรหนวยบริหารงานบุคคล รวมถึงผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติก าร ที่ใหความ
อนุเคราะหขอมูล เขารวมการอบรม และตอบแบบประเมินความพึงพอในการใชงานระบบ ขอขอบคุณอาจารย ดร.นภาพร รีวีระกุล
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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร สารสนเทศทั่วๆไป และสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมถึงเพื่อศึกษาปญหาการใชสื่อสังคม
ออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาในการเขาถึงขอมูลขาวสาร และสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อ
นําเสนอแนวทางการพัฒนาการเผยแพรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผานสื่อสังคมออนไลน เครื่องมือใน
การวิจัย ไดแก แบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งใชสื่อสังคมออนไลนที่ตอบแบบสอบถามกลับ
จํ า นวน 230 คน วิ เคราะห ข อ มู ล ด ว ยวิ ธี แ จกแจงความถี่ แ ละหาค า ร อ ยละ ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป Microsoft Excel
ผลการวิจัยโดยสรุปพบวา บุคลากรและนักศึกษามีพฤติกรรมการใชสื่อสังคอมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศทั่วๆไปหลาย
ชองทาง โดยสวนใหญใช Facebook ในการเขาถึงสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 54.42 รองลงมา Line คิดเปนรอยละ 32.51
และเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ทาง Facebook คิดเปนรอยละ 78.17 รองลงมา Google+ คิดเปนรอยละ 10.32
ในสวนของปญหาของการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษา สวนใหญไมมีปญหาการใชงาน โดยคิดเปนรอยละ
77.83 จากผลการวิจัย แนวทางการพัฒ นาการเผยแพรสารสนเทศของมหาวิท ยาลัยฯ ผานทางสื่อสังคมออนไลน การใช
Facebook และ Line จะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากกวาสื่ออื่นๆ และโดยชวงเวลา 18.01 – 21.00 น. จะมีผูใชงาน
มากที่สุด
คําสําคัญ : สื่อสังคมออนไลน พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน ปญหาการใชสื่อสังคมออนไลน
Abstract
The purposes of this research were to study the social media usage behavior and to study the
social media usage problem of the personnel on accessing information at Pibulsongkram Rajabhat
University and guidelines for Improving the dissemination of information through social media. The data
were collected by using questionnaire. The samples were 230 personnel who use social media and
returned the questionnaires. The data were analyzed in Microsoft Excel using the frequency analysis tool.
The findings found that the personnel had the social media usage behavior on accessing the information
via many channels mainly via Facebook at 54.42%, followed by Line at 32.51 % and access the university
information via Facebook at 78.17% , followed by Google+ at 10.32 % . In terms of social media usage
problem of the personnel mainly they have no problems in using the media at 78.83%. From the findings,
it was found that the guidelines for Improving the dissemination of university information through social
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media, the use of Facebook and Line are more accessible to the target than other channels and the most
frequent time for using it was during 6.01 to 9.00 pm.
Keywords : social media, social media usage behavior, social media usage problems
บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยีมีความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของมนุษยมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาก
ขึ้น ทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิตในดานตางๆของคนไปอยางมาก ไมวาจะการติดตอสื่อสาร การทําธุรกรรมตางๆ การเรียนการ
สอน การศึกษาหาความรู ความบันเทิงตางๆ เชน การโฆษณาและประชาสัมพันธตางๆ ที่เปลี่ยนจากรูปแบบกระดาษหรือ
เอกสาร เปนในรูปแบบไฟลเอกสาร รูปภาพ หรือวีดีโอ อีกทั้งปจจุบันเทคโนโลยีดานเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีการพัฒนาใหมี
ความเร็วมากขึ้น สามารถเขาถึงไดจากทุกที่ ทุกเวลา ทําใหการดําเนินชีวิตสะดวกมากขึ้น รับรูขาวสารตางๆ ไดรวดเร็วขึ้น
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นตางๆ ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหเกิดเปนเครือขายสังคมออนไลน (Social
Network) ขึ้น เครือขายสังคมออนไลน เปนบริการเว็บที่เปดใหผูใชงานสามารถสรางเครือขายในสังคมออนไลน มีการติดตอ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสิ่งที่สนใจเหมือนๆกันผานการติดตอเปนสังคมบนอินเทอรเน็ต (ภาณุวัฒน กองราช 2554) สวน
สื่อสังคมออนไลน หรือ Social Media ไดใหความหมายวา สื่อสังคมที่มีการตอบสนองทางสังคมหรือติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ข อ มู ล กั น ระหวา งบุ ค คลหรื อ กลุ ม บุ ค คลในรูป แบบสื่ อ ต า งๆ เช น ข อ ความ รู ป ภาพ เสี ย ง หรือ วีดี โอ ผ า นทางเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต ซึ่งจะครอบคลุมมากกวาเครือขายสังคมออนไลน (จุฑารัตน นกแกว 2558) แตเนื่องจากในปจจุบันผูใหบริการสื่อ
สั งคมออนไลน นั้ น มี อ ยู เป น จํ า นวนมาก ไม ว า จะเป น Facebook , LinkedIn , YouTube , Instagram , Flickr , Blog ,
Twitter ฯลฯ (เอมิกา เหมมินทร และปรีชา วิจิตรธรรมรส , 2557) ทําใหผูแจงขาวสารหรือพัฒนาสารสนเทศไมทราบวา
จะตองแจงหรือพัฒนาสารสนเทศบนสื่อออนไลนชนิดใด ทําใหการแจงขอมูลขาวสารไมตรงกับสื่อสังคมออนไลนที่คนสวนใหญ
ใชงานหรือไมไดรับขาวสาร
จากปญหาที่กลาวมา ทําใหผูวิจัยไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาใน
การเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสนใจศึกษาวาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากร
และนักศึกษาในการเขาถึงขอมูลขาวสาร สารสนเทศทั่วๆไป และสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมถึง
การศึ ก ษาป ญ หาการใช สื่ อ สั งคมออนไลน ข องบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาในการเข า ถึ งข อ มู ล ข า วสาร และสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สารสนเทศที่ไดจากผลการวิจัยสามารถเปนแนวทางสําหรับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปใชในการพัฒ นาสารสนเทศให ตรงกับการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนั กศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ใหทราบถึง พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาในการ
เขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนําผลการสํารวจไปประกอบการพิจารณาจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ใหตรงกับชองทางการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหมีความเหมาะสมตรงความตองการยิ่งขึ้น
รวมถึงนําผลที่ไดมาใชในการวางแผนฝกอบรมการใชงานใหกับผูที่มีปญหาในการใชสื่อสังคมออนไลนการการเขาถึงสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามรายละเอียดในหัวขอตางๆ ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากรเปาหมาย ไดแก บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในหนวยงาน
และคณะที่ใชสื่อสังคมออนไลน ซึ่งประมาณการวาอยางนอยมีจํานวนรอยละ 50 คือประมาณ 500 คน
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1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรและนักศึกษาซึ่งใชสื่อสังคมออนไลนที่ตอบแบบสอบถามกลับ จํานวน
230 คน โดยคิดเปนรอยละ 46 ของประชากรเปาหมาย ซึ่งเปนเกณฑขนาดของกลุมตัวอยางที่สามารถใชได เมื่อพิจารณา
เทียบกับจํานวนประชากร ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอยรอยละ 25 กลุมตัวอยางเปน บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 54 คน
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 137 คน และนักศึกษา จํานวน 39 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการทําวิจัยนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสอบถามถึงพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน โดย
จะแบงการสอบถามเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ของผูตอบแบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจะใชวิธีสงแบบสอบถามใหกับบุคลากรสายวิชาการผานทางสํานักงานคณะตางๆ
สวนสายสนับสนุนจะทําการสงแบบสอบถามผานหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยฯ และใหสงคืนกลับทางหนวยงานศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศตามเวลาที่กําหนด สวนนักศึกษาจะใชวิธีการแจกแบบสอบถามใหนักศึกษาที่มาติดตอใชบริการของทาง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามสวนที่ 1 ไดนํามาจัดเปนหมวดหมูเพื่อจัดกลุมตาม
อายุ ประเภท ใชวิธีการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
4.2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามสวนที่ 2 ใชวิธีตีความและวิเคราะหเนื้อหาจาก
ขอเสนอแนะแลวสรุปใจความสําคัญ เปนรายขอพรอมทั้งคํานวณรอยละ โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบของความเรียง
4.3 สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหข อมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft
Excel ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
4.3.1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ใชแจกแจงความถี่และรอยละ
4.3.2. วิเคราะหระดับขอเสนอแนะ ใชรอยละ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของงานวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
เพศ
ชาย
74
หญิง
156
ชวงอายุ
อายุต่ํากวา 20 ป
7
อายุ 21 – 30 ป
95
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รอยละ
32.17
67.83
3.04
41.30
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อายุ 31 – 40 ป
อายุ 41 – 50 ป
อายุ 51 ปขึ้นไป
ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
นักศึกษา

89
24
15

38.70
10.44
6.52

54
137
39

23.48
59.56
16.96

จากตารางที่ 1 พบวา บุคลากรและนักศึกษาเปนเพศชาย จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 32.17 และเปนเพศหญิง
จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 67.83
บุคลากรและนักศึกษามีอายุ 21-30 ปมากที่สุด จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 41.30 รองลงมาคืออายุ 31-40 ป
จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 38.70
บุคลากรและนักศึกษาที่ ตอบแบบสอบถามเปน สายสนับสนุนมากที่สุด จํานวน 137 คน คิดเปน รอยละ 59.56
รองลงมาคือสายวิชาการ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 23.48 และนักศึกษามีจํานวนนอยที่สุด 39 คน คิดเปนรอยละ 16.96
2. พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ของผูตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม ไดผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน
พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน
จํานวน
ประสบการณในการใชสื่อสังคมออนไลน
นอยกวา 6 เดือน
0
6 เดือน – 1 ป
10
1 – 2 ป
7
2 – 3 ป
7
3 – 4 ป
21
4 ปขึ้นไป
185
ทานเปนสมาชิกของสื่อสังคมออนไลนใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
Facebook
225
Twitter
57
MySpace
4
Line
221
Instagram
123
YouTube
151
Google+
146
WhatsApp
22
Tango
14
Socialcam
25
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รอยละ
0
4.35
3.04
3.04
9.13
80.44
21.93
5.56
0.39
21.54
11.99
14.72
14.23
2.14
1.36
2.44
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Skype
Foursquare
อื่นๆ
สื่อสังคมออนไลนที่ทานใชบอยที่สุด
Facebook
Twitter
MySpace
Line
Instagram
YouTube
Google+
WhatsApp
Tango
Socialcam
Skype
Foursquare
อื่นๆ
อุปกรณทเี่ ขาใชสื่อสังคมออนไลน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
Smartphone
Laptop/Notebook
PC/Mac
iPad/Tablet
อุปกรณที่เขาใชสื่อสังคมออนไลนบอยที่สุด
Smartphone
Laptop/Notebook
PC/Mac
iPad/Tablet
ชวงเวลาทีเ่ ขาใชงานสื่อสังคมออนไลนใดบอยที่สุด
06.01 – 09.00 น.
09.01 – 12.00 น.
12.01 – 13.00 น.
13.01 – 15.00 น.
16.01 – 18.00 น.
18.01 – 21.00 น.
21.01 – 00.00 น.
00.01 – 06.00 น.
ความถี่ในการเขาใชสื่อสังคมออนไลนตอวัน
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30
6
2

2.92
0.59
0.19

124
5
2
72
7
6
12
1
1
0
0
0
0

53.91
2.17
0.87
31.30
3.04
2.61
5.22
0.44
0.44
0
0
0
0

204
58
92
40

51.78
14.72
23.35
10.15

172
11
34
13

74.78
4.78
14.78
5.66

19
12
31
11
14
93
48
2

8.26
5.22
13.48
4.78
6.09
40.43
20.87
0.87
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1 – 2 ครั้ง
3 – 4 ครั้ง
5 – 6 ครั้ง
เปดตลอดทั้งวัน
ระยะเวลาในการใชสื่อสังคมออนไลนในแตละวัน
นอยกวา 30 นาที
30 นาที – 1 ชม.
1 – 2 ชม.
2 – 3 ชม.
3 – 4 ชม.
มากกวา 4 ชม.

12
65
47
106

5.24
28.38
20.09
46.29

56
48
33
26
16
51

24.35
20.87
14.35
11.30
6.96
22.17

จากตารางที่ 2 พบวา บุคลากรและนักศึกษาที่มีประสบการณในการใชสื่อสังคมออนไลน มากที่สุด ไดแก 4 ปขึ้นไป
จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 80.44 รองลงมา ไดแก ชวง 3 – 4 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 9.13
บุคลากรและนักศึกษาเป นสมาชิกของสื่อสังคมออนไลน Facebook มากที่สุด 225 คน คิดเปนรอยละ 21.93
รองลงมาคือ Line จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 21.54
สื่ อ สั งคมออนไลน ที่ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาใช บ อ ยที่ สุ ด Facebook มากที่ สุ ด 124 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 53.91
รองลงมาคือ Line จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 31.30
อุปกรณที่บุคลากรและนักศึกษาใชในการเขาถึงสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด ไดแก Smartphone จํานวน 204 คน
คิดเปนรอยละ 51.78 รองลงมาไดแก PC/Mac จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.35
อุปกรณที่บุคลากรและนักศึกษาใชในการเขาถึงสื่อสังคมออนไลนบอยที่สุด ไดแก Smartphone จํานวน 172 คน
คิดเปนรอยละ 74.78 รองลงมา ไดแก PC/Mac จํานวน 34 คน ติดเปนรอยละ 14.78
ชวงเวลาที่บุคลากรและนักศึกษาเขาใชงานสื่อสังคมออนไลนบอยที่สุด ไดแก ชวงเวลา 18.01–21.00 น. มีจํานวน
มากที่สุด 93 คน คิดเปนรอยละ 40.43 รองลงมา ไดแก ชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 20.87
ความถี่ในการเขาใชสื่อสังคมออนไลนตอวันของบุคลากรและนักศึกษา ไดแก เปดตลอดทั้งวัน จํานวน 106 คน คิด
เปนรอยละ 46.29 รองลงมาคือความถี่ 3-4 ครั้ง จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 28.38
ระยะเวลาในการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาในแตละวัน ไดแก นอยวา 30 นาที จํานวน 56 คน
คิดเปนรอยละ 24.35 รองลงมาคือ มากกวา 4 ชม. จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 22.17
3. พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของผูตอบ
แบบสอบถาม
ขอมูลพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของผูตอบแบบสอบถาม ไดผลดัง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเรื่องการใชสอื่ สังคมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม
การใชสื่อสังคมออนไลนของ
จํานวน
รอยละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ใชสื่อสังคมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
เคย
205
89.13
ไมเคย
25
10.87
สื่อสังคมออนไลนที่ใชในการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
Facebook
179
77.82
Twitter
0
0
MySpace
0
0
Line
20
8.70
Instagram
0
0
YouTube
3
1.31
Google+
24
10.43
WhatsApp
0
0
Tango
0
0
Socialcam
1
0.43
Skype
0
0
Foursquare
0
0
อื่นๆ
3
1.31
ปญหาการใชงานสื่อสังคมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศ
มี
51
22.17
ไมมี
179
77.83
ทานตองการใหมีการอบรมการใชงานสื่อสังคมออนไลน
ควรมี
172
74.78
ไมควรมี
58
25.22
จากตารางที่ 3 พบวา บุคลากรและนักศึกษาเคยใชสื่อสังคมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 89.13
สื่อสังคมออนไลนที่บุคลากรและนักศึกษาใชในการเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก Facebook จํานวน
179 คน คิดเปนรอยละ 77.82 รองลงมาคือ Google+ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.43
บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญไมมีปญหาการใชงานสื่อสังคมออนไลนออนไลน จํา นวน 179 คน คิดเปนรอยละ
77.83
บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญตองการใหมีการอบรมการใชงานสื่อสังคมออนไลน จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ
74.78
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4. แนวทางการพัฒนาการเผยแพรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผานทางสื่อสังคมออนไลน
จากผลการวิจัย พบวา แนวทางการพัฒนาการเผยแพรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผานทางสื่อ
สังคมออนไลน ผานสื่อสังคมออนไลน Facebook จะเหมาะสมที่สุด เพราะเปนสื่อที่บุคลากรและนักศึกษาเขาใชมากที่สุด
รองลงมาคือ Line สวนระยะเวลาที่เหมาะสมในการเผยแพรสารสนเทศ ไดแก ชวงเวลา 18.01 – 21.00 น. และสวนใหญจะ
เขาถึงสื่อสังคมออนไลนผานทางอุปกรณ Smartphone และจะใชระยะเวลาในการใชงานสื่อสังคมออนไลนในแตละวันนอย
กวา 30 นาที
สรุปผลการวิจัย
ในการทํ าวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช สื่อสังคมออนไลน ของบุ คลากรและนัก ศึกษาในการเขาถึงสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จากบุ คลากรสายวิชาการ สายสนั บสนุน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบู ล
สงคราม จํานวน 230 คน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. บุคลากรและนักศึกษามีพฤติกรรมการใชสื่อสังคอมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศทั่วๆไปหลายชองทาง โดย
สวนใหญใช Facebook เปนสื่อในการเขาถึงสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 54.42 และสวนใหญมีประสบการณ
การใชสื่อสังคมออนไลน มากกวา 4 ป คิดเปนรอยละ 80.44
2. บุค ลากรและนั กศึก ษามี พ ฤติ กรรมการใช สื่อสั งคอมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศมหาวิท ยาลัย ฯ ทาง
Facebook มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 78.17
3. บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญไมมีปญหาการใชงานสื่อสังคมออนไลนออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศ คิดเปน
รอยละ 77.83
4. เมื่อสอบถามเรื่องการจัดอบรมการใชงานสื่อสังคมออนไลน บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญใหความเห็นวาควร
มีการจัดอบรมการใชงานสื่อสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 74.78
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดวา บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสวนใหญใช
สื่อสังคมออนไลน Facebook ในการเขาถึงสาระสนเทศตางๆและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ
Simon Kemp (2017) จากเว็บ www.wearesocial.com ที่ไดสํารวจสิถิติการใชเครือขายสังคมออนไลนของแตละประเทศ
ในป 2017 โดยประเทศไทยมีผูใชสื่อสังคมออนไลน Facebook มากที่สุด สวนอุปกรณที่บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญใชใน
การเขาถึงสื่อสังคมออนไลนคือ Smartphone อาจเพราะปจจุบัน Smartphone มีความสามารถมากขึ้น ทําใหสามารถเขาใช
งานอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนจากที่ใดก็ได ซึ่งสอดคลองกับสถิติของเว็บ www.wearesocial.com ที่พบวาคนใน
ประเทศไทยใช Smartphone ในการเขาถึงอินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลนมากที่สุด และเพิ่มขึ้นจากป 2016 ถึง
46% ในขณะที่การใช PC หรือคอมพิวเตอรในการเขาถึงอินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลน มีจํานวนลดลง 42% และ
ชวงเวลาที่บุคลากรและนักศึกษาเขาใชงานสื่อสังคมออนไลนบอยที่สุด พบวาคือชวงเวลา 18.01-21.00 น. อาจเพราะเปน
ชวงเวลาพักผอนหลังจากเลิกงาน ทําใหเปนชวงเวลาที่มีผูเขาใชงานชวงเวลานี้มากที่สุด
ดานปญหาการใชงานสื่อสังคมออนไลน บุคลากรและนักศึกษาไมมีปญหาเรื่องการใชงานสื่อสังคมออนไลน อาจ
เพราะสื่อสังคมออนไลนในปจจุบันถูกออกแบบมาใหใชงานงาย ผูใชงานสามารถเรียนรูดวยตัวเองได อีกทั้งยังมีขอมูลสนับสนุน
จากผูใหบริการสื่อสังคมออนไลนเพื่อชวยเหลือผูใชงานกรณีมีปญหา
ดานความตองการการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชงานสื่อสังคมออนไลน บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญตองการ
ใหมีการฝกอบรม อาจเพราะสื่อสังคมออนไลนมีการปรับปรุงอยูเสมอ เพื่อใหเกิดบริการที่หลากหลายและเขาถึงผูใชงานมาก
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ที่สุด ทําใหบุคลากรและนักศึกษาอาจเกิดปญหาติดขัดในเรื่องการใชงานสื่อสังคมออนไลน จึงตองการใหมีการอบรมเพื่อ
แนะนําและอัพเดตขอมูลของสื่อสังคมออนไลนใหมๆ
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การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ROAD SAFETY AUDIT OF PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY
ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ* เจษฏา โพธิ์จันทร และ วชิระ วิจิตรพงษา
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บทคัดยอ
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จัดทําขึ้ นเพื่อ
วัตถุประสงคการตรวจสอบและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณที่เปนจุดเสี่ยงอันตรายโดยใช
เครื่องมือดานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน ไดแก แบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสําหรับถนนที่เปดใหบริการแลว
โดยในการคัดเลือกพื้นที่ ทางตรง ทางแยก และวงเวียน จากจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุ 5 จุด และยังไมไดเกิดอุบัติเหตุ 5 จุด จาก
การดําเนินงานตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมขนสงและจราจร พบวา การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสามารถ
คนพบประเด็นความไมปลอดภัยจากปจจัยที่อาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ ความบกพรองและไมไดมาตรฐานของลักษณะของ
ทางตรงและทางแยก, ระยะการมองเห็น, เครื่องหมายและปายจราจร, สัญญาณไฟจราจร, ไฟฟาและแสงสวาง ซึ่งทั้งหมดลวน
เปนความเสี่ยงที่อาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุที่มีระดับความรุนแรงได โดยทางคณะผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนไดจัดทํา
รายงานประเด็นปญหาที่ตรวจพบ พรอมทั้งแนวทางแกไขปญหาเพื่อเสนอแกผูที่มีสวนรับผิดชอบ ตลอดจนผูบริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัย อันนําไปสูประโยชน ในการออกนโยบายดานความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัย
คําสําคัญ : การตรวจสอบ ความปลอดภัย ทางถนน มหาวิทยาลัย
Abstract
Road Safety Audit at Rajabhat Pibulsongkram University, Phitsanulok province proposes to audit
and analyse risk factors that cause traffic accident in the area. During the process, the road safety audit
team had made the checklist and collected data to verify the safety of the area by targeting into retail
factors such as characteristic of road section, intersection and roundabout, sight distance, road surface,
traffic making and sign, lighting and brightness. The project result was found that there were problems
according to the study, leading to traffic accident in existing road area, which have already been listed to
report to Pibulsongkram Rajabhat University administrators and the authorities related to road safety.
Keywords : audit, safety, accident, road, university
บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก เริ่ม
กอนตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2464 ในนามโรงเรียนพิษณุโลกวิทยายน มีประวัติการเปลี่ยนแปลงหลายตอหลายครั้ง โดยในป พ.ศ.
2524 สํานักนายกรัฐมนตรีไดอนุมัติใหใชที่ดินสาธารณะประโยชนทุงทะเลแกวเพื่อขยายวิทยาลัย ในสวนวังจันทรออกไปยัง
บริเวณทุงทะเลแกว ซึ่งในปจจุบันสวนนี้เปนที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร เปด
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การเรี ยนกานสอนในระดับอุ ดมศึกษาและบั ณฑิ ตศึ กษา ประกอบไปด วย 5 คณะด วยกั น ไดแ ก คณะวิท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดวยเหตุนี้ทําใหเกิดการเดินทางสัญจรเปนจํานวนมากภายในมหาวิทยาลัยแตจากการเจริญเติบโตของคณะและ
การปรับปรุงหลักสูตรแบบกาวกระโดด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดเผชิญปญหาหนึ่งที่อาจสงตอการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนภายในมหาวิทยาลัยเนื่องจากลักษณะของเสนทางเดิมบางจุดมีลักษณะที่ไมเอื้อตอความปลอดภัยในการสัญจร
อีกทั้งฟงกชั่นการใชงานของถนนก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมและไมอาจจะรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอยางมาก โดย
จากขอมูลการเกิดอุบัติเหตุยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) ของศูนยขอมูลอุบัติเหตุ บริษัทกลางผูประสบภั ย
(ThaiRSC, 2561) พบวา การเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย สังเกตไดจากขนาดความกวางของถนนที่มีลักษณะแคบ ไมมี
ระบบไหลทาง เชนเดียวกับอุปกรณประเภทสัญญาณเตือนทางถนนที่มีความบกพรอง ชํารุดเสียหาย และขาดแคลนในบางจุด
ซึ่งสันนิษฐานวาอาจสงผลตอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัย ดังแสดงในภาพ 1

ภาพที่ 1 สถานที่เกิดอุบัตเิ หตุทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม (พ.ศ.2556 – 2560)
ที่มา: http://www.thairsc.com
จากปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการจัดการและแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนนภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการเขาใจถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลตอการเกิดอุบัติเหตุตองอาศัยเครื่องมือ
ทางดานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนเพื่อประเมินความเสี่ยงและศักยภาพดานความปลอดภัยของถนนที่เปดใหบบริการ
แลว
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) จึงเปนแนวทางในการทําใหเห็นถึงปญหาทางดาน
ความปลอดภัยทางถนนที่พบจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Audit Findings) ที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ พรอมกับ
เสนอแนะแนวทางแกไ ข (Audit Recommendations) ซึ่ งขอเสนอแนะดั งกลา วจะเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจในการดําเนินงานและประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessments) ของประเด็นปญหาที่ตรวจพบ
และเพื่อจัดลําดับความสําคัญ “กอน – หลัง” ของประเด็นปญหาประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการแกไขปญหาตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคหลักของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ การประเมิ นปจจัยเสี่ยงที่อาจทําเกิดอุบัติเหตุบน
ถนนโดยอาศัยวิธีการที่มีลักษณะเชิงรุก (Proactive Approach) โดยการนําเครื่องมือที่อาศัยหลักวิศวกรรมความปลอดภัยทาง
ถนน (Road Safety Engineering Tools) ควบคูกับแบบตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Audit Checklists) มาใช เพื่อนํา
ผลที่ไดจากการตรวจสอบมาเปนขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ ซึ่งผลของการตรวจสอบ
ที่ไดสามารถตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยดังนี้
• เพื่อระบุตําแหนงและปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
• เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัยในพื้นที่
วิธีดําเนินการวิจัย
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) ไดถูกนําเสนอครั้งแรกในป 1994 ในประเทศอังกฤษ
ซึ่งในเวลาตอมาสถาบันทางหลวงและการขนสงไดตีพิมพและอธิบายหลักการตรวจสอบความปลอดภัยทางหลวงโดยละเอียด
เพื่อใหผูตรวจสอบ (Auditor) มีความเขาใจในขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัย ตลอดจนหลักในการประเมินความเสี่ยงที่
กอใหเกิดอันตรายบนทองถนน ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหเจาของโครงการหรือผูที่เกี่ยวของมีความแนใจวาทุกโครงการ
ในการกอสรางหรือปรับปรุงทางหลวงใหมมีการทํางานที่เปนไปดวยความปลอดภัย ทั้งในขั้นตอนการเตรียมงาน, การออกแบบ
, การปฏิบัติงานระหวางกอสรางและความปลอดภัยขณะถนนเปดใหบริการแลว (IHT, 1996) สอดคลองกับคูมือการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนนของ AUSTROADS ประเทศออสเตรเลีย โดยไดอธิบายถึงความสําคัญและหลักในการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน โดยผูที่ทําการตรวจสอบจะตองทําการตรวจสอบอยางครอบคลุมรอบดานและมีการตรวจสอบทั้งในเวลา
กลางวันและกลางคืน ซึ่งจะตองมีทีมงานในการตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการใหคําแนะนําในการแกไข
ปญหาโดยใชหลักการของวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน (Austroads, 2002) และตรงกันกับขั้นตอนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศเดนมารก ที่ระบุกระบวนการของการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งหาขั้นตอน (Wrisberg and
Nilsson, 1996) ขั้นตอนความเปนไปไดโครงการ, ขั้นตอนการออกแบบราง, ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด, ขั้นตอนการ
กอนเปดใหบริการและการตรวจสอบความปลอดภัยในถนนที่เปดใชงานแลว

ภาพที่ 2 ขั้นตอนตาง ๆ ในการตรวจสอบ ที่มา: FHWA, 2006
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สําหรับในประเทศไทยไดมีการพัฒนาคูมือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (พิชัย, 2548) โดยมุงเนนบุคคลที่มี
ความรูดานวิศวกรรมขนสงและจราจร มีความชํานาญและประสบการณดานความปลอดภัยทางถนน ซึ่งผานการฝกอบรม
หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน และเปนหนวยงานอิสระที่ไมเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับทางโครงการ
เพื่อตรวจสอบถนนที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกผูใชรถใชถนนพรอมทั้งตองประเมินความเสี่ยงและเสนอวิธีการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองที่ตรวจพบ
ในการลงพื้นที่สํารวจและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน มีคณะทํางาน 7 คนดวยกัน ไดแก อาจารยประจํา
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 คน อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส 1 คน และนักศึกษาชวยงานวิชาเอก
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ที่ผานการศึกษารายวิชา CVIL371 วิศวกรรมขนสง 4 คน โดยใชแบบการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนสําหรับถนนที่เปดใหบริการแลว (Existing Roads) ของกรมทางหลวง (กรมทางหลวง, 2548) ซึ่งมีประเด็นในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทั้งหมด 13 ประเด็น แตในการดําเนินงานวิจัยนี้คณะตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนไดตัดบาง
ประเด็นที่ไมครอบคลุมในพื้นที่มหาวิทยาลัยออก เชน การระบายน้ํา ไฟสัญญาณไฟจราจร ทางเชื่อม การจอด และที่หยุดรถ
ประจําทาง เหลือ 8 ประเด็นดวยกัน คือ
1. แนวทางและรูปตัดถนน
2. ลักษณะทั่วไปของทางแยก
3. ปายจราจร
4. เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนําทาง
5. สภาพอันตรายขางทาง
6. พื้นถนน
7. คนเดินเทา คนเดินขามถนน คนขี่จักรยาน
8. ไฟฟาแสงสวาง
โดยในแตละประเด็นคณะทํางานตองดําเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานชั้นทาง ความถูกตองเหมาะสมในการติดตั้ง
เครื่องหมายหรืออุปกรณอํานวยความปลอดภัย การบํารุงรักษาปายจราจร และเครื่องหมายนําทางใหอยูในสภาพที่ดีสามารถ
มองเห็นไดทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน ดานการพิจารณาเลือกจุดที่ลงเก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพทางถนน
และตรวจสอบขอบกพรองของปจจัยการเกิดอุบัติเหตุจากการสัมภาษณผูที่ทํางานเกี่ยวของกับขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ไดแก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและขอมูลศูนยขอมูลอุบัติเหตุ บริษัท
กลางผูประสบภัย ซึ่งพบวามีจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยเปนจํานวน 5 จุด มีทั้ง ทางตรง ทางโคง และไดเลือกจุด
ที่ทําการตรวจสอบความปลอดภัยที่ยังไมเคยเกิดอุบัติเหตุอีกจํานวน 5 จุด เปนทั้งหมด 10 จุด เพื่อเปนการเปรียบเทียบปจจัย
ที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได ดังแสดงในภาพที่ 3 และตาราง 1

ภาพที่ 3 จุดที่ทําการตรวจสอบความปลอดภัย
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของถนนที่ตรวจสอบ
สถานที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)

จุดที่ 1 โคงหลังคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

จุดที่ 2 วงเวียนทีปวิชญ

จุดที่ 3 สามแยกประตู 1

จุดที่ 4 ทางแยกหลังหอประชุมศรีวชิรโชติ

จุดที่ 5 วงเวียนใหญตึกมหาวชิราลงกรณ

จุดที่ 6 วงเวียนเล็กตึกเฉลิมพระเกียรติ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของถนนที่ตรวจสอบ (ตอ)
สถานที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)

จุดที่ 7 สามแยกศูนยกีฬาในรม

จุดที่ 8 สามแยกคณะวิทยาการฯ

จุดที่ 9 สามแยกสนามกีฬาพระองคดํา

จุดที่ 10 สี่แยกสนามฟุตซอล

ผลการวิจัย
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) สามารถชวยใหเห็นประเด็นขอบกพรองตาง ๆ ดาน
ความปลอดภัยทางถนนใหชัดเจนมากขึ้น ผานปจจัยที่อาจสงผลตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากแบบฟอรมในการตรวจสอบ
(Audit Checklists) และการประเมินระดับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสามารถแบงได 3 ระดับ ไดแก
1) สูง หมายถึง การเกิดอุบัติเหตุแลว 3 – 4 ครั้ง/ป
2) ปานกลาง หมายถึง การเกิดอุบัติเหตุแลว 1 – 2 ครั้ง/ป และ
3) นอย หมายถึง ยังไมเคยเกิดอุบัติเหตุ แตมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
โดยจากรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนทําใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร
บนถนน ซึ่งมีขอมูลลักษณะทางกายภาพและประเด็นปญหาดานความปลอดภัยที่ไดรายการและคําแนะนําดังตารางที่ 2 การ
จําแนกประเด็นที่พบในจุดที่ทําการตรวจสอบดังตารางที่ 3 และมาตรการแกไขจุดที่ทําการตรวจสอบดังตารางที่ 2
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 ปญหาที่ตรวจพบ ขอเสนอแนะ และความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
จุดที่ตรวจสอบ
จุดที่ 1 โคงหลังคณะเทคโนฯ

จุดที่ 2 วงเวียนทีปวิชญ

จุดที่ 3 สามแยกประตู 1

ผลการตรวจสอบ/
ระดับความเสี่ยง
ปญหาที่พบ
- ต น ไ ม บ ด บั ง ร ะ ย ะ ก า ร - ปานกลาง
มองเห็นที่ปลอดภัยในบริเวณ
ทางโคง
- เครื่ อ งหมายจราจรบนพื้ น
ทางมีความไมเหมาะสม
- ไหล ท างมี ค วามกว า งไม
เพียงพอ
- ไ ม มี ไ ฟ ฟ า แ ส ง ส ว า ง ที่
เพียงพอ
เกิดอุบัติเหตุ 1 – 2 ครั้ง/ป
- ถนนมี ช อ งจราจรที่ ก ว า ง - นอย
มากถึ ง 3 ชอ งตอ ทิศทางทํ า
ใหยากตอการเดินขามถนน
- เส น แบ ง ช อ งและทิ ศ ทาง
การจราจรเลืองราง
เกิดอุบัติเหตุ -

- ถ น นมี คว า มก ว า ง ข อ ง - นอย
ชองทางจราจรมาก
- ป า ย บ อ ก ช อ ง ทา ง เ ป น
อุ ป ส ร ร ค ต อ ก า ร สั ญ จ ร
เดินทางและเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ
- ปาย“หยุด” มีความซ้ําซอน
เกิดอุบัติเหตุ -
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ขอเสนอแนะ
- ควรติดตั้งการดเรลในบริ
เวณทางโคงใหเพียงพอ
- ปรับปรุง เสนจราจรเปน
เสนทึบ (หามแซง) และ
- ติดตั้งไฟฟาเพื่อแสงสวาง

- ปรับปรุง เพิ่มเกาะกลาง
ถนนเพื่อความปลอดภัยให
สา มาร ถ เ ดิ น ข ามถ นน
อยางปลอดภัย
- ลดจํานวนชองทางเหลือ
เพี ย ง 2 ช อ งต อ ทิ ศ ทาง
และออกแบบไหล ทางให
อํานวยความความสะดวก
และปลอดภัยแกผูพิการ
- ปรั บ ปรุ ง เส น จราจรให
ชัดเจน
- ควรติ ด ตั้ ง เกาะกลาง
ถนนเพื่ อแบง กระแสและ
ทิ ศ ท า ง ก า ร จ ร า จ ร ใ ห
ชัดเจน
- นําปายบอกชองทางออก
- ติ ด ตั้ ง สั ญ ญ า ณ ไ ฟ
กระพริ บ เพื่ อ เตื อ นผู ขั บ ขี่
ให
- กอ สร างทางเท าเลี้ย วที่
หน า ประตู 1 เนื่ อ งจาก
เป น ถนน 3 เลน แล ะ
ปรับปรุงใหมีทางจักรจาน
ตลอดจนทางเท า ให ผู ค น
สัญจรอยางปลอดภัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 ปญหาที่ตรวจพบ ขอเสนอแนะ และความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ (ตอ)
จุดที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ/
ระดับความเสี่ยง
ปญหาที่พบ
จุด ที่ 4 ทางแยกหลั ง หอประชุ ม - แนวทางของถนนที่ มีก าร - ปานกลาง
ศรีวชิรโชติ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย า ง
กระทันหัน
- ป า ยบอกช อ งทางเป น
อุ ป ส ร ร ค ต อ ก า ร สั ญ จ ร
เดินทางและเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ
- ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ
เกิดอุบัติเหตุ จุดที่ 5 วงเวียนใหญตึกมหาวชิรา - เครื่องหมายจราจรบนผิว - นอย
ลงกรณ
ทาง (เส น จราจร) มี ค วาม
เสื่อมสภาพ
- ไหล ท างมี ค วามกว า งไม
เพียงพอ
- ป า ยจราจร/ป า ยเตื อ นมี
ความบกพรองไมชัดเจน
- ผิวทางชํารุดเสียหาย
เกิดอุบัติเหตุ -

จุด ที่ 6 วงเวียนเล็กตึกเฉลิมพระ - ปายขอมูล/ปายแนะนําบด - ปานกลาง
เกียรติ
บั ง ร ะ ย ะ ก า ร ม อ ง เ ห็ น ที่
ปลอดภัย
- เส น แบ ง ทิ ศ จราจรบนผิ ว
ทางมีความไมเหมาะสม
- ผิวทางชํารุดเสียหาย
- ชองแบงทิศทางและเกาะ
กลางวงเวี ยนมี ค วามไม
เหมาะสม
เกิดอุบัติเหตุ 1-2 ครั้ง/ป
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ขอเสนอแนะ
- ปรับปรุงแนวทางของถนน
- ติดตั้งไฟสองสวาง
- เพิ่มเกาะกลางถนน
- ป ด จุ ด เลี้ ย วและจั ด ให มี
การเดิ น รถทางเดี ย ว หรื อ
- เพิ่มเกาะบัง คับเลี้ย วเพื่อ
ความปลอดภัย

- ปรับปรุงเสนจราจร ทาสีตี
เสนใหมีความชัดเจน
- ขยายไหลทางเพื่ออํานวย
ความสะดวกและปลอดภัย
แกผูใชรถใชถนน
- ติดตั้งปายจราจรเพิ่มเติม
เชน ปายลดความเร็ว ปาย
เตือนทางแยก และปายวง
เวียน
- ติดตั้งแถบชะลอความเร็ว
- ติ ด ตั้ ง เกาะกลางสํ า หรั บ
คนเดินขาม และเพิ่มทางมา
ลาย
- ป รั บ ป รุ ง ร ะ ย ะ ก า ร
มองเห็นที่ปลอดภัย โดยเอา
ป า ยที่ บ ดบั ง ทางซ า ยมื อ
ออก
- ปรับปรุงทาสีตีเสนจราจร
บนผิวทางใหม
- ติดตั้งแถบชะลอความเร็ว
- ติดตั้งปายเตือน สัญญาณ
ไฟกระพริบ
- ปรั บ ปรุ ง ลั ก ษณะทาง
กายภาพวงเวี ย นใหม ใ ห มี
ความปลอดภัยมากขึ้น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 ปญหาที่ตรวจพบ ขอเสนอแนะ และความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ (ตอ)
จุดที่ตรวจสอบ
จุดที่ 7 สามแยกศูนยกีฬาในรม

จุดที่ 8 สามแยกวิทยาการฯ

ผลการตรวจสอบ/
ระดับความเสี่ยง
ปญหาที่พบ
- ผิวทางจราจรชํารุดเปนคลื่น - สูง
- บริ เ วณจุ ด รอเลี้ ย วมี ค วาม
อั น ต ร า ย อ า จ ทํ า ใ ห เ กิ ด
อันตรายได
- สั ญ ญาณไฟกระพริ บ ไม ไ ด
อยูในจุดที่เหมาะสม
- เสนแบงทิศทางจราจรเลือน
ราง
- ไมมีเสนหยุดในทางโท
เกิดอุบัติเหตุ 4 – 5 ครั้ง/ป
- ไม มี ก ารแบ ง ช อ งจราจรที่ - สูง
ชัดเจน
- หลั ก แบ ง ช อ งมี ค วามเป น
อันตรายตอการขับขี่
- ป า ยแบ ง ช อ งอาจทํ า เป น
อุปสรรคตอการสัญจร
- ร ะ ย ะ ก า ร ม อ ง เ ห็ น ที่
ปลอดภัยไมเพียงพอ
- ขาดป า ยบอกทิ ศ ทางใน
บริเวณสามแยก
เกิดอุบัติเหตุ 4 – 5 ครั้ง/ป

จุ ด ที่ 9 ส า มแ ย ก ส นา มกี ฬ า - เกิ ด ความสั บ สนในการ - ปานกลาง
พระองคดํา
สัญจร
- ปายนําทางไมเพียงพอ
เกิดอุบัติเหตุ 1 – 2 ครั้ง/ป

988

ขอเสนอแนะ
- ปรับปรุงผิวทางจราจร
- ทาสีตีเสนเสนจราจรใหมี
ความชัดเจน
- ติ ดตั้ ง สั ญญาไฟกระพริ บ
ในจุด ที่ผู ขับ ขี่ส ามารถเห็ น
ไดงาย
- นํ า ป า ยช อ งรอเลี้ ย วและ
ห ลั ก พ ล า ส ติ ก แ บ ง ทิ ศ
ทางออก
- ติ ด ตั้ ง ป า ยจราจรเตื อ น
ทางแยก
- ปรับปรุง เสนแบง ทิศทาง
การจราจร
- ป รั บ ป รุ ง ร ะ ย ะ ก า ร
มองเห็น
- ติ ด ตั้ ง ป า ย ก า ง ป ล า
(Chevron) ในบริ เ วณสาม
แยก
- นํ า ป า ยช อ งรอเลี้ ย วและ
ห ลั ก พ ล า ส ติ ก แ บ ง ทิ ศ
ทางออก
- ปรั บ ปรุ ง ตํ า แหน ง ป า ย
จราจร
- ติดตั้งเสนชะลอความเร็ว
- เพิ่ มป า ยบอ กทิ ศทา ง
จ ร า จ ร ( Chevron) ใ น
บริเวณทางโคง
- ปรั บ ปรุ ง เสน จราจรและ
นําทาง
- เ พิ่ ม ไ ฟ ฟ า ส อ ง ส ว า ง
บริเวณกอนโคง
- พิจ ารณาปรับปรุง เปนวง
เวียน
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ตารางที่ 2 ปญหาที่ตรวจพบ ขอเสนอแนะ และความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ (ตอ)
จุดที่ตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ/
ระดับความเสี่ยง
ปญหาที่พบ
จุดที่ 10 สี่แยกสนามฟุตซอล - สั ญ ญาณไฟกระพริ บ - ปานกลาง
ขัดของ
- ระยะการมองเห็ น ไม
เพียงพอ
- เส น จราจรบนผิ ว ทาง
ชํารุดและมีความบกพรอง
- หลักแบงชองจราจรอาจ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุได
เกิดอุบัติเหตุ 1 – 2 ครั้ง/ป

ขอเสนอแนะ
- ปรั บ ปรุ ง สั ญ ญาณไฟ
กระพริบ
- ปรั บ ปรุ ง เส น จราจร
บริเวณทางแยกเปนเสน
ทึบ
- เพิ่มเสนชะลอความเร็ว
ให กั บ รถทางเอก เพิ่ ม
เสนหยุดใหรถทางโท
- ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ตารางที่ 3 จําแนกประเด็นที่พบในจุดที่ทําการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
1. แนวทางและรูปตัดถนน
2. ลักษณะทั่วไปของทางแยก
3. ปายจราจร
4. เครื่องหมายจราจร/นําทาง
5. สภาพอันตรายขางทาง
6. พื้นถนน
7. คนเดินเทา ขามถนน คนขี่จักรยาน
8. ไฟฟาแสงสวาง





จุดที่ทําการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
3
4
5
6
7
8

     
     
     



  


     

1

2
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จุดที่ควรทําการแกไขปรับปรุง
4
5
6
7
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ตารางที่ 4 มาตรการแกไขในจุดที่ทําการตรวจสอบ
มาตรการแกไข
1. เสนจราจร
2. เสนหยุดรถ
3. เสนชะลอความเร็ว
4. ปาย (Chevron)
5. ราวกันตก (Guard Rail)
6. ไฟฟาสองสวาง
7. ทางเทาและทางจักรยาน
8. ทางมาลาย
9. สัญญาณไฟกระพริบ
10. เกาะกลาง
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สรุปและอภิปรายผล
การดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit ) บริเวณจุดเสี่ยงจุดอันตรายทั้ง 10 จุด
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อประเมินศักยภาพและหาปจจัยเสี่ยงอันตรายที่อาจนําไปสู
การเกิดอุบัติ เหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนนั้นเปน กระบวนการ
แกปญหามาในเชิงรุก (Proactive Approach) ซึ่งเปนวิธีการที่ชวยใหมองเห็น “อันตราย” และดําเนินการแกไข กอนที่สิ่ง
อันตรายดังกลาวจะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต ซึ่งเปนการปองกันปญหามากกวาการตามแกปญหา
สําหรับปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ถนน โดยไดทําการคนหาจุดบกพรองในบริเวณจุดเสี่ยงตาง ๆ พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นสวนใหญเปนปญหาที่มีความ
คลายคลึงกันในแตละจุดโดยสามารถสรุปเปนประเด็นตาง ๆ ที่ไดจากการตรวจสอบความปลอดภัย พบวา ปญหาสวนใหญแบง
ออกเปน 8 ประเด็นสําคัญดวยกัน คือ 1) แนวทางและรูปตัดของถนน, 2) ลักษณะทั่วไป, 3)ปายจราจร, 4) เครื่องหมายจราจร
และเครื่องหมายนําทาง, 5) สภาพอันตรายขางทาง, 6) พื้นถนน, 7) คนเดินเทา คนเดินขามถนน และคนขี่จักรยาน, และ 8)
ไฟฟาแสงสวาง โดยจากการดําเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนทั้ง 10 จุด พบวา จุดที่มีขอบกพรองและมีความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด 5 จุด ไดแก
1. สามแยกศูนยกีฬาในรม
2. สามแยกคณะวิทยาการจัดการ
3. สี่แยกสนามฟุตซอล
4. สามแยกสนามกีฬาพระองคดํา
5. วงเวียนอาคารธีปวิชญ
ซึ่งทั้ง 5 จุด เปนจุดเสี่ยงอันตรายที่เคยเกิดอุบัตเิ หตุและยังไมไดเกิดอุบัติเหตุมากอนตามลําดับ โดยปญหาที่พบเปน
ปญหาเชน ระยะการมองเห็นไมเพียงพอ สัญญาณไฟกระพริบไมไดอยูในจุดที่เหมาะสม ผิวทางจราจรชํารุดเปนคลื่น เสนแบง
ทิศทางจราจรเลือนราง หลักแบงชองจราจรอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได เปนตน
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย นําไปสูการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการดานความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้
1) แนวทางและรูปตัดของถนน
- ควรปรับปรุงขนาดความกวางของชองจราจรและจํานวนชองจราจรเหมาะสมและปลอดภัยกับการใชงาน
ปจจุบัน
2) ลักษณะทั่วไป
- ควรปรับปรุงความกวางของชองจราจร ชองทางเลี้ยว รัศมีวงเลี้ยว ไหลทาง และถนนโดยรวมเพียงพอสําหรับ
ยานพาหนะทุกประเภทที่เขามาในบริเวณทางรวมทางแยก
- ควรปรับปรุงรูปแบบทางรวมทางแยกใหมีความชัดเจนไมกอใหเกิดความสับสนตอผูใชรถใชถนนทุกประเภท
3) ปายจราจร
- ควรปรับปรุงปายใหมีความถูกตองเหมาะสมกับการใชงาน
- ควรติดตั้งปายใหเปนไปตามมาตรฐาน
- ควรติดตั้งปายในตําแหนงที่ถูกตองเหมาะสม
4) เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนําทาง
- ควรปรับปรุงเครื่องหมายจราจรใหมีความเหมาะสมกับหนาที่การใชงาน
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- ควรปรับปรุงเสนหยุดและเสนใหทางอยางเหมาะสม
- ควรปรับปรุงเครื่องหมายหามแซงในบริเวณที่จําเปนถูกตองและเหมาะสม
5) สภาพอันตรายขางทาง
- ควรติดตั้งอุปกรณกันชนอยางเหมาะสม
6) พื้นถนน
- ควรปรับปรุงผิวถนนที่ชํารุดเสียหายที่อาจเปนอันตรายตอผูขับขี่
7) คนเดินเทา คนเดินขามถนน และคนขี่จักรยาน
- ควรจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและอํานวยความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับคนเดินเทา และคนเดินขาม
ถนน
- ควรพัฒนาทางจักรยานที่มีความตอเนื่องและอยูในสภาพที่ปลอดภัยตอผูขจี่ ักรยาน
8) ไฟฟาและแสงสวาง
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางอยางเพียงพอ
- ควรปรับปรุงและกําจัดสิ่งที่อาจบดบังไฟฟาแสงสวาง เชน กิ่งไม

ภาพที่ 4 ตัวอยางการปรับปรุงแกไขจุดเสี่ยงอันตรายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

ภาพที่ 5 ตัวอยางการติดตั้งอุปกรณและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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การจัดการดานความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น ไมอาจทําการแกไขและปรับปรุง
ความปลอดภัยเพียงดานใดดานหนึ่ง หากตองมีการยกระดับความปลอดภัยทางถนนในหลาย ๆ ดานและตองครอบคลุม
ประเด็นทั้งหมดโดยอาจทําการแบงเปนการแกไขในระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อใหการแกไขและปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยตอผูใชรถใชถนนทุกรูปแบบ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได
ใหความสนับสนุนวัสดุและอุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูลภาคสนามตลอดจนสถานที่สําหรับดําเนินการวิจัย ทําใหงานวิจัยสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
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ความรูความสามารถเพื่อตอยอดความสําเร็จนั้นใหมีพัฒนาสูงขึ้นไป ความสามารถในการแกไขปญหา ศิษยเกาเกียรติยศทุกคน
เมื่อประสบปญหาจะสามารถแกไขปญหาไดดี นอกจากนี้ยังพบวาปญหาอุปสรรคนั้นเปนปญหาที่สามารถจัดการไดไมยาก 4)
ความคิดเชิงบวก ศิษยเกาเกียรติยศทุกคน มีทัศนคติที่เปนบวก มองโลกในแงดีอยูเสมอ และรูจักเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสทุก
ครั้งที่พบสถานการณที่เลวราย มีจิตใจที่พรอมเต็มไปดวยความมุงมั่น จริงจัง โดยสามารถวางแผนกําหนดรูปแบบความคิดและ
แนวทางชีวิตที่สรางขึ้นจากประสบการณที่ผานมาของตนเองได
คําสําคัญ : เกาศิษยเกาเกียรติยศ ศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Abstract
The objective of this research was to study the thinking method and how the 9 alumni honors
leading their lives of Pibulsongkram Rajabhat University. It was qualitative research by using in-depth
interview of 9 out of 90 alumni honors. The findings found that the nine alumni honors had similar
thinking method and leading their lives : seeing their own values; that is, they found the inspiration since
they were young, received the opportunity showing their abilities related to their inspiration which
resulted to the development towards seeing their own values; collecting knowledge and ability; namely,
they had knowledge, ability and interest on the success since the young age so when they were initially
successful, they would concentrate on collecting knowledge and ability to cap for the progressing
success; problem solving ability: they could solve their problems well and they also found the problems
were manageable easily; positive thinking: they had positive attitude, knew how to change the crisis into
opportunity, were determined, serious by enabling them to plan, designate the thinking model and life
trend created from their own previous experience.
Keywords : nine alumni honors, alumni honors, Pibulsongkram Rajabhat University
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บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน เริ่มกอตั้ง ในป พ.ศ.2569 จนถึง
ปจจุบัน พ.ศ.2559 นับเปนเวลา 90 ป ตั้งแตการเปนโรงเรียนฝกหัดครูพิบูลสงคราม จนกระทั่งยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ในป พ.ศ.2547 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ออกสู สั ง คมอย า งต อ เนื่ อ งตามปณิ ธ านเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยในป ก ารศึ ก ษา 2559
มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการศิษยเกาเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ซึ่งเปนโครงการที่แสวงหาศิษยเกาตนแบบการประสบความสําเร็จ
ดานตางๆ และมีคุณคาตอสังคม เพื่อเชิดชูเกียรติใหเปนศิษยเกาเกียรติยศ สะทอนคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจาก
ปจจุบันสูอนาคต จํานวน 6 ดาน ไดแก 1.ดานการศึกษา 2.ดานการบริหารราชการ หรือรัฐกิจ 3.ดานบริหารธุรกิจ หรือองคกรเอกชน 4.
ดานวิจัยและบริการสังคม 5.ดานศาสนา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม และ 6. ดานอื่นๆ
การวิจัย ครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่อศึก ษาวิธีคิดและการดําเนิ นชีวิตของ เกาศิ ษยเกาเกีย รติย ศ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พิบู ล
สงคราม ที่พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาเกียรติยศ 90 ขุนพล พิบูลสงคราม เพื่อเปนแนวทางใหกับ
นักศึกษาและผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอไป

วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนการศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานหรือประสบการณใน
อดีตอันนําไปสูการประสบความสําเร็จ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการศึกษา โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงภูมิหลัง ความเปนมา
ประสบการณ และวิธีคิดและการประสบความสําเร็จ ของศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีขั้น ตอนการวิจัย
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะห ไดแก อัตมโนทัศน ทฤษฎีกลุมมนุษยนิยมของคารล โรเจอรส (Carl Rogers)
(ณั ฐิ ก านต คํ า หมื่ น , 2550 อ า งใน อุ ษ าวดี เรื อ งนิ่ ม และ ชาคริ ต ถาวรรั ก ษ , 2554) การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง คู เ ปอร ส มิ ท
(Coopersmith, 1960 อางถึงใน สุทิน เจียมประโคน, 2556) ความสําเร็จในชีวิตการทํางาน (นิรันดร จุลทรัพย, 2558) งานวิจัย และ
เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทางการศึกษาวิจัย การเขาถึงกรณีศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล ประเด็นการสัมภาษณกรณีศึกษา
การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล และศึกษาขอมูลจากแบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบของศิษยเกาเกียรติยศ ในโครงการศิษยเกา
เกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม และขอมูลที่เกี่ยวของกับเกาศิษยเกาเกียรติยศทางอินเตอรเน็ต จัดลําดับความคิดที่สําคัญเพื่อใชเปน
ประโยชนในการกําหนดแนวประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึก นําไปปรึกษาผูรูกอนนําไปใชจริง

ขั้นที่ 2 กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เลือกกรณีศึกษา ศิษยเกาเกียรติยศ จากโครงการศิษยเกาเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
ติดตอกรณีศึกษา
เก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

994

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ขั้นที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย/แบบแผนของการวิจัย/ออกแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงคุณ ภาพ แบบศึกษาขามกรณี โดยมีกรณี ศึกษา 9 กรณี ซึ่งใชวิธีเลือกกรณี ศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจง และเก็บ รวบรวมข อมู ล โดยสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก เพื่ อ วิเคราะห ข อ มู ล จากอั ต ชี วประวัติ ประสบการณ
ความสําเร็จในชีวิต ของศิษ ยเกา และสรางขอสรุป อุปนั ย โดยมีกลุมตั วอย างในการศึก ษาในครั้งนี้ คื อ ศิ ษยเกาเกี ยรติย ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 9 คน จากการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดย คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
คัดเลือกศิษยเกาเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม จากศิษยเกาเกียรติยศที่มีผลงานโดดเดน ในแตละดาน ดังตอไปนี้
ดานการศึกษา
1. รองศาสตราจารย ดร.วีรพงษ
พลนิกรกิจ
ปจจุบันดํารงตําแหนง คณบดีสาํ นักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดานการบริหารราชการ หรือรัฐกิจ
2. นายสุรเดช
เตียวตระกูล
ปจจุบันดํารงตําแหนง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. ดร.พรรณสิริ
กุลนาถศิริ
ปจจุบันดํารงตําแหนง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
4. รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง
จันดา
ปจจุบันเกษียณอายุราชการในตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ดานบริหารธุรกิจ หรือองคกรเอกชน
5. ดร.สมไทย
วงษเจริญ
ปจจุบันดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท วงษพาณิชยรไี ซเคิล
6. ดร.วิสิทธิ์
โรจนพจนรัตน
ปจจุบันดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท พ.ศ.พัฒนา จํากัด และ
ผูบริหารงานคอนโดมิเนียม บริษัท พ.ศ.พัฒนา กรุป จํากัด
ดานวิจัยและบริการสังคม
7. รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา
พรหมมา
ปจจุบันดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาศูนยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ดานศาสนา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม
8. ดร.ประทีป
สุขโสภา
ปจจุบันเกษียณอายุราชการ ในตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
9. นางสาวพิมพพรรณ
ไพบูลยหวังเจริญ
ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูเ ชี่ยวชาญดานอักษรศาสตรทรงคุณวุฒิ สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร
ดานอื่นๆ
- ไมมี ผูวจิ ัยสรางแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง (In-Depth Structure Interview) โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดเปนกรอบของแบบสัมภาษณกอนนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบและปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ และวางแผนการการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก มีแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ ในประเด็นที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี้
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สวนที่ 1 ภูมิหลัง ความเปนมา ประสบการณที่ศึกษาในโรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏ
พิบูลสงคราม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนประเด็นประสบการณในอดีต และเปนพื้นฐานของความสําเร็จใน
ชีวิต
สวนที่ 2 เกียรติประวัติและผลงาน ปจจัยสงเสริมใหประสบความสําเร็จที่สามารถเปนตนแบบใหกับผูอื่นได
สวนที่ 3 วิถีการดําเนินชีวิตในปจจุบัน และความภาคภูมิใจในฐานะศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผูประสบความสําเร็จในชีวิต
โดยในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู วิ จั ย ส ง หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ใ นการเก็ บ ข อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ
ศิษยเกาเกียรติยศ จํานวน 9 คน เมื่ อได รับอนุ ญ าตใหเขาสัมภาษณ จึงเก็บขอมูลภาคสนาม แบบรายกรณี ศึกษา โดยวิธี
สัมภาษณแบบเจาะลึก รวมถึงการสังเกตสภาพแวดลอมการใชชีวิต อัตชีวประวัติ ประสบการณ ความสําเร็จในชีวิตของศิษย
เกาเกียรติยศ เพื่อนําไปสูการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในการอธิบายขอมูลทั้งหมด โดยจําแนก
และเรียบเรียงตามกรอบแนวคิดในการศึกษา สังเคราะหทฤษฎี และขอมูลที่ไดรวมกับงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสรางเปนรูปแบบ
จากวิธีคิดและการใชชีวิตของศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ
ผลการวิจัย
จากการเก็บขอมูลศิษยเกาเกียรติยศ 9 กรณีศึกษา ดวยวิธีการสัมภาษณ การวิเคราะหเอกสารผลงาน การสังเกต
และการวิเคราะหอัตชีวประวัติ พบวา ศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวิธีคิดและการดําเนินชีวิต ที่
คลายคลึงกัน ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะที่คลายคลึงกันของเกาศิษยเกาเกียรติยศ
การวิเคราะหคุณลักษณะที่คลายคลึงกันของเกาศิษยเกาเกียรติยศ
1. รองศาสตราจารย ดร.วีรพงษ พลนิกรกิจ
1 ) ก า ร เห็ น คุ ณ ค า ใน 2 ) ก า ร สั่ งส ม ค ว า ม รู 3) ความสามารถในการ 4) ความคิดเชิงบวก
ตัวเอง
ความสามารถ
ปรับตัว
“ก า ร ได รั บ ตํ า แ ห น ง “ดวยความที่เปนคนอีสาน “ตอนที่ ไ ปอบรมนั ก จั ด “เมื่อมีโอกาสไดไปเรียนตอ ป.เอก
หัวหนาสถานีวิทยุ อสมท. แลวมักจะพูดภาษากลาง รายการวิ ท ยุ ป ระมาณ 1 ที่ตางประเทศ กลัวมาก เพราะคน
ในตางจังหวัด ที่เขาแสกน ไม คอ ยชัด การออกเสี ย ง สัปดาห โดยที่ไมรูจักใคร ที่ นี่ พู ด ภาษาอั ง กฤษกั น หมด วั น
จากกลุม ดีเจที่พู ดเกง ซึ่ ง ควบกล้ําก็เปนเรื่องที่ยาก เลย เนื่องจากสนิทกับคน แรกครุนคิดนอนรองไหวาจะอยูได
ผ ม เอ งก็ จ ะ เป น ดี เจ ที่ ม าก แ ล ะต อ งใช เวล า ยาก แตพออยูไป 2-3 วัน หรื อ ไม แต พ อตื่ น เช า มาคิ ด ได ว า
คอนขางกินเวลาในการจัด ระยะหนึ่ ง พอดี มีครูท าน ก็เริ่มคุนเคยกับคนอื่น ทํา เปนโอกาสที่ดีที่เราจะไดวิชาความรู
รายการมากกว า คนอื่ น หนึ่งคอยสอนใหหัดพูดให ใหมีเครือขายและถูกชวน อื่นเพิ่มเติมไปดวย”
และพูดมาก”
ชัดเจน ก็เริ่มฝกมาเรื่อยๆ ให ไ ปเป น นั ก จั ด รายการ
จนในที่ สุ ด พู ด ได ชั ด ถ อ ย โดยที่ยังไมมีใบ กปว.”
ชั ด คํ า จนบางที เพื่ อ นยั ง
ถามวา จะเวอ เกิน ไปหรื อ
เปลา”
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1) การเห็นคุณคาใน
ตัวเอง
“ผมตั้งเปาหมายโดยการ
ดูวาในอนาคตขางหนา จะ
มี ที่ ไ หนที่ มี ตํ า แหน ง ว า ง
เพื่ อ เอามาเตรี ย มความ
พรอมใหกับตนเองในการ
เข า สู ตํ า แหน ง และผมก็
ทําตามที่ตั้งเปาหมายได”

1) การเห็นคุณคาใน
ตัวเอง
“บนเส น ทางชี วิ ต ตั้ ง แต
เริ่ ม ต น เป น ค รู ใ น ส า ย
บริ ห าร ทํ า ให ได เล็ ง เห็ น
มิติแหงชีวิตอยางลุมลึกทั้ง
เด็กและผูใหญ และพรอม
ที่จะถายทอดและพั ฒ นา
ให บุ คคลเห ล า นั้ นได มี
ประสิทธิภาพ แต ในที่สุ ด
ได ก าว เข าสู ตํ า แ ห น ง
ผูบริห ารระดั บประเทศที่
จ ะ ได มี โอ ก า ส แ ส ด ง
ทั ศ นคติ ที่ มี ใ นการเป น
สวนหนึ่งในการขับเคลื่อน
และพั ฒ นาประเทศให ดี
ยิ่งขึ้น”

2. นายสุรเดช เตียวตระกูล
2) การสั่งสมความรู
3) ความสามารถในการ
ความสามารถ
ปรับตัว
“ในการที่จะทําอะไรตางๆ “ทุ กที่ ล ว น มี ป ญ ห าไป
ไม ว า จะเป น ตอนเรี ย นที่ หมด ไม ว า จะเป น ที่ ไ หน
จ ะ ต อ ง เลื อ ก เรี ย น ที่ แต เ ราก็ ก ล า ที่ จ ะเผชิ ญ
เหมาะสม การทํ า งานก็ และกาวขามผานมันไปได
จ ะ ต อ ง เ ลื อ ก ง า น ที่ อยูที่วาปญหาที่เจอนั้นคือ
เหมาะสม เมื่ อ มี ค วาม อะไร และตัวแปรที่สําคัญ
เหมาะสมเกิดขึ้น มันก็จะ ในการแกไขคืออะไร เรารู
มีเปาหมายวาจะเรียนตอ และแกไขมันได”
ที่ ไ หน จะทํ า งานที่ ไ หน
แล วมี ห นทางหรือ วิธี การ
อยางไรจึ งจะไปถึ งจุด นั้ น
ได ผมเลยเลื อ กที่ จ ะปู
พื้นฐานใหกับตนเอง”
3. ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ
2) การสั่งสมความรู
3) ความสามารถในการ
ความสามารถ
ปรับตัว
“ด ว ยบทบาทที่ เป น ผู นํ า “การทํ า งานในด า นการ
ในการพัฒนาองคกรตางๆ บริห ารที่ ตอ งอาศั ย ความ
ทําใหเรามองเห็นวาภาวะ ร ว มมื อ จากเครื อ ข า ยใน
แหงการเปนผูนําจะตองมี การขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณ สมบัติที่ครบถวนและ ระหว า งทางย อ มพบกั บ
เหมาะสม ที่สามารถเป น ป ญ หาและอุ ป สรรคอยู
ผูนําได จึงเลือกศึกษาต อ บ อ ยครั้ ง ก็ เลื อ กที่ จ ะหั น
ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ สั่ ง เขาหาธรรมะ เพราะคิดวา
สม ป ระสบ ก ารณ แล ะ จะเป น เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย ว
ความเชี่ ย วชาญ ในการ จิตใจที่ดีที่สุด และก็ทําให
พั ฒ น า อ ง ค ก ร ใ ห มี เห็นหนทางสวางวาสัจจะ
ประสิทธิภาพ”
ชีวิตของมนุษยเปนเชนไร
ก็ปลอยวาง”
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4) ความคิดเชิงบวก
“การทํ า งานในแต ล ะวั น จะต อ งมี
การวางแผน หรือตั้งเปาหมายวาใน
วั น หนึ่ ง ๆ จะทํ า อะไรบ า ง เมื่ อ
ตั้งเปาหมายแลวก็ทําตามเปาหมาย
นั้น พอเมื่อหมดเวลาทํางานก็มานั่ง
ทบทวนวาสิ่งที่คาดหวังไวนั้นสําเร็จ
ตามเป าห มายห รื อ ไม ถ า เห็ น
ขอบกพรองตรงไหนจะไดรีบแกไข
และถือเปนประสบการณ”

4) ความคิดเชิงบวก
“ในความเป นผูบ ริห ารมองวาการ
สงต อสิ่ งที่ ดีและเปน ประโยชน ต อ
ผู อื่ น ลํ า พั ง ตั ว เองก็ เหมื อ นส ง ต อ
โดยตรงเพี ย งกลุม เล็ กๆ แต ถาเรา
ส ง ต อ ผ า นสมาชิ ก ใน แบบ ของ
เครือขาย เราก็จะไดถายทอดสิ่งที่ดี
ให แก ผู อื่น ได อย างทั่ วถึง และเกิ ด
ประโยชน”
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1) การเห็นคุณคาใน
ตัวเอง
“ตอนเรียนที่พิบูลสงคราม
ดวยความที่เปนเด็กเรียน
เก ง และมี ผ ลการเรี ย นดี
จึงได รับ การคัดเลื อกเป น
คณะกรรมการนักเรียนใน
การเป น ผู นํ า ทํ า กิ จ กรรม
ต า งๆ ดี ใจ ม า ก จึ งรี บ
กลั บ มาบอกแม ที่ บ า นว า
อยากเรี ย นต อ ในระดั บ ที่
สูงกวานี”้
1) การเห็นคุณคาใน
ตัวเอง
“ผมเปรียบตัวผมเองดั่งมา
ศึ ก เพราะม า ศึ ก จะวิ่ ง
ตลอด ถามาหยุดอยูกับที่
คือ มาปวย และผมเชื่อวา
ถนนทุกหนแหงบนโลกใบ
นี้ มี ท างออกเสมอ ถึ ง แม
จะมีปญหาสักเพียงใด ผม
ยอมตองหาทางออกด วย
ส ติ ป ญ ญ า ไ ด เ ส ม อ
เชนกัน”

1) การเห็นคุณคาใน
ตัวเอง
“ชวงนั้ น ที่ โรงเรีย นมี การ
สอบชิ งทุ น ศึ ก ษาต อ ของ
รุนพี่และไดรับการขึ้นปาย
หน า โรงเรี ย น ทํ า ให เกิ ด
อยากมี รู ป ตั ว เองอยู ใ น
ปายนั้น บาง เมื่อมีโอกาส

4. รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง จันดา
2) การสั่งสมความรู
3) ความสามารถในการ
ความสามารถ
ปรับตัว
“ด ว ยความที่ ช อบและ “ใน ต อ น เด็ กมั กจะถู ก
สนใจในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อนลอเลียนอยูเสมอวา
ที่ ดู แ ล ว มั น เท ดี ไม ค อ ยมี เป น ลู ก ไม มี พ อ บ า ง ลู ก
ใครเรี ย น ตอนที่ ทํ า งาน กําพราบาง จนบางครั้งทํา
เปนครูอยูที่หลมสักจึงขอ ให รู สึ ก ท อ แต ภ ายในใจ
อนุญาตครูใหญเพื่อเขามา คิด วาตั วเองยังมี แม และ
เรี ย นที่ วิ ท ยาลั ย วิ ช าการ ดวยคําวาแม จึงทําใหรูจัก
พิษณุโลก ประมาณ 3 ป” อ ด ท น แ ล ะ มี แ รงฮึ ด สู
ขึ้นมา”
5. ดร.สมไทย วงษเจริญ
2) การสั่งสมความรู
3) ความสามารถในการ
ความสามารถ
ปรับตัว
“ในช ว งแรกฐานะทาง “ผมผนวกความรู จํ า คื อ
บ า น ค อ น ข างย า ก จ น ป ระ ส บ ก ารณ ใน อ ดี ต
จึงตองเรียนไปดวยและทํา ตั้งแตรุนปูยาตายายที่ถาย
ธุรกิจเสริมไปดวย จึงเรียน ทิ ด มา กั บ ความรู จ ริ ง ที่
เกี่ยวกับการบริหารเพื่อสั่ง ไดรับการถายทอดจากใน
สมความรูความเชี่ยวชาญ ตําราวิชาการ เขาดวยกัน
ในการทํางานของตัวเอง” จะเกิ ด ทฤษฎี หนึ่ ง บวก
หนึ่ ง มากกว า สอง ส ง ผล
ทํ า ให เกิ ด พลั ง งานดึ ง ดู ด
ที่ เป น พ ลั งงา น สํ าคั ญ
ภายในที่จะผลักดันใหถึงที่
สูงใหได”
6. ดร.วิสิทธิ์ โรจนพจนรัตน
2) การสั่งสมความรู
3) ความสามารถในการ
ความสามารถ
ปรับตัว
“ตั้ ง ใจว า จะเรี ย นต อ ให “ตัดสินใจลาออกจากการ
สูงขึ้นกวานี้เมื่อมีเวลาวาง เปนครูสอนหนังสือเพราะ
จากการทํ า งานเพื่ อ ส ง ถูกชักชวนจากเพื่อนใหไป
ตัวเองเรียน ก็จะทบทวน ทํางานดวยที่บริษัทน้ํามัน
ตํ า ราเรี ย นโดยการอ า น เ อ ส โ ซ โ ด ย ไ ด รั บ
หนั งสื อ ซึ่ ง ในช ว งเวลาที่ มอบหมายให ทํ างานการ
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4) ความคิดเชิงบวก
“ในตอนที่ ถู ก ฟ อ งร อ งตอนเป น
อธิการ รูสึกเครียดมาก และปดกั้น
ตัวเองจากภายนอก คิดทบทวนวา
คนเราทุกคนเกิดมายอมมีกรรม จึง
คิดวาฟาลิขิตมา ไดแคเปนครูก็ดีแค
ไหนแล ว ไม เ คยคิ ด ว า จะได เ ป น
อธิการ”

4) ความคิดเชิงบวก
“ผมมองว า ทุ ก คนบนโลกล ว นมี
ป ญ หา แต ป ญ หาในโลกนี้ ไ ม มี ที่
แก ไขไม ได
มี เพี ย งป ญ หา
เดียวที่แกไขไมได คือ ปญหาใจ ถา
ใจกําลังตกต่ํา แลวเราเอาใจไปฝง
ดิ น จะไม มี สิ ท ธิ์ แ ก ไ ขป ญ หาใดๆ
บนโลกนี้ไดเลย”

4) ความคิดเชิงบวก
“เคยถูกก็อปปหนังสือแบบเรียนที่
ทํารวมกับ ทีมงานติวเตอร โดยถูก
เปลี่ยนปกแลวถายเอกสารเนื้อหา
ในเลมเพื่อขายใหกับโรงเรียน ดวย
ความที่เปนคนใจดี เลยมองวาเป น
การทําการกุศลใหแกสังคมเกี่ยวกับ
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ไ ด ส อ บ ชิ ง ทุ น บ า ง ก็ เรี ย นที่ พิ บู ล นั้ น ไฟแสง
สามารถทําได”
สว างในหอพั ก ก็ ไม มี ต อ ง
อาศัยแสงไฟจากเสาไฟฟา
เปนประจําทุกวัน”

การศึ ก ษาแก เด็ ก โดยไม ห วั ง สิ่ ง
ตอบแทน หรือรองเรียนอะไร”

1) การเห็นคุณคาใน
ตัวเอง
“เคยสอบสอนซึ่งเปนวิชา
หนึ่งของวิชาอนุกาชาดชั้น
พิเศษที่ตองสอบสอนรุนพี่
และถู ก ลองเชิ ง จากรุ น พี่
อยางหนักมาก แตก็ไดรับ
คะแนนระดับดีเยี่ยม โดย
คุ ณ ค รู ช ม เช ย ว าต อ บ
คํ า ถามได อ ย า งมี เหตุ ผ ล
จึงเปนจุดประกายใหรูสึก
ชอบและอยากที่ จ ะเป น
ครู”

4) ความคิดเชิงบวก

1) การเห็นคุณคาใน
ตัวเอง
“ตอนเด็ ก เคยแต ง เพลง
ของตั ว เองเป น เพลงแรก
แต ไม เคยไป ให ใครฟ ง
พ อ ได ม า เรี ย น ที่ พิ บู ล
สงคราม ครูทองเจือไดฝก
ใหแตงเพลงก็สามารถแตง
ได แ ละดี ด วย โดยคิ ด เอง
แต ง เองจากเนื้ อ เรื่ อ งใน
หนั ง สื อ วรรณคดี ขุ น ช า ง
ขุนแผน และสามกก”

วางแผนการตลาดและ
การบริหารเงินของบริษัท
ก็สามารถทําได และไดรับ
คาตอบแทนที่ สูงกวาการ
เปนครู”
7. รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
2) การสั่งสมความรู
3) ความสามารถในการ
ความสามารถ
ปรับตัว
“ตอนเรียนที่พิบูลสงคราม “การรั บ รายงานตั ว เป น
เมื่ อ มี เ วลาว า งจากการ ครั้ ง แรกที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เรี ย น ก็ จ ะทํ ากิ จ ก รรม ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ และได
โดย รั บ สอนพิ เ ศษบ า ง พบสั ง คมใหม ข องชี วิ ต
เป น ผู ช ว ยวิ ท ยากรบ า ง ป ร ะ ก อ บ กั บ ไ ด รั บ
เพื่ อหารายได ร ะห ว า ง ม อ บ ห ม า ย ให ส อ น ใน
เ รี ย น แ ล ะ ฝ ก ฝ น รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร ซึ่ ง
ประสบการณ ข องตั ว เอง ชว งแรกต อ งปรับ ตั ว และ
จนผูวาราชการจังหวัดใน ทําใจหนักมากวาจะทําได
ต อ น นั้ น ท า ม อ บ หรือไม จึ งทบทวนศึ กษา
ประกาศนียบัตรเรียนดีให หาความรู เ พิ่ ม เติ ม ด ว ย
และจองตัวใหเปนครูสอน ต น เอ งเพื่ อ ไป ส อ น ให
พิ เศ ษ ข อ ง ท า น เป น นักศึกษาจนได”
ประจํา”
8. ดร.ประทีป สุขโสภา
2) การสั่งสมความรู
3) ความสามารถในการ
ความสามารถ
ปรับตัว
“ใน ตอน เด็ กชอบ แล ะ “การได รั บ ราชการครู ใน
หลงใหลในการร อ งเล น ตอนนั้นตองทํางานควบคู
ดนตรี เมื่ อ มี ง านต า งๆ ไปกั บ การเดิ น สายแสดง
แถวบ า นก็ มั ก จะไปร ว ม ทั่ ว ประเทศทํ า ให ต อ งลา
เล น กั บ คนโตอยู บ อ ยๆ งานหลายวั น และไม ไ ด
บางที ก็ แ อบหนี ที่ บ า นไป สอนหนังสือ จึงใชวิธีสลับ
บาง บางทีก็ขออนุญาตไป กั บ ครู ค นอื่ น ให เข า สอน
บาง พอโตขึ้นก็เลยไดวิชา แทนในรายวิ ช าของตน
พวกนั้ น ติ ด ตั ว มา ขนาด และบางครั้ ง ถ า จํ า เป น
ทํ า งานเป น ครู แ ล ว ยั ง ไม จริงๆ ก็จะเลื่อนการสอน
เลิกทําการแสดงเลย ”
บางบางครั้ง”

999

“ในอดีตหลายคนอาจเคยไดยินบาง
คนพู ดว า บั ณ ฑิ ตราชภั ฏ เป น
บั ณ ฑิ ต ปลายแถว เลยทํ า ให เกิ ด
ความมุงมั่นที่จะรวมสรางความเขม
แข ง ทางวิ ช าการด า นการพั ฒ นา
เกณฑ แ ละการประกั น คุ ณ ภาพ
องค ก รการศึ ก ษา เพื่ อ บลบคํ าสบ
ประมาท”

4) ความคิดเชิงบวก
“เคยส ง ผลงานเพื่ อ เข า รั บ รางวั ล
ศิ ล ป น แ ห ง ช า ติ แ ม ว า ย
ความสามารถจะดีแต เสนสายไมมี
ก็ทําใหเปรียบเทียบกับคนอื่นไมได
จนพลาดโอกาสอยูหลายหน แตก็
ไมไดคิดนอยเนื้อต่ําใจอะไร มองวา
เ ป น ก า ร สื บ ส า น อ นุ รั ก ษ
ศิ ล ป ะ ก ารแ ส ด งพื้ น บ าน แล ะ
ถายทอดใหอยูชั่วลูกชั่วหลาน ไมให
หายไป”
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1) การเห็นคุณคาใน
ตัวเอง
“ตอนแรกที่จบ ป.โท มาก็
ยังไมมีงานทํา วางงานอยู
2 ป จึงมาสอบไดที่นี่และ
ทํางานเกี่ยวกับการบริการ
ยืมคืนหนังสือของหอสมุด
ที่ ต อ งใช ค วาม รู ค วาม
เข าใจระดั บหนึ่ งเกี่ ยวกั บ
ห นั งสื อ แ ล ะ เอ ก ส า ร
โบ ราณ แ ม จ ะ ยั งไม มี
ประสบการณ ม ากนั ก ก็
สามารถทําได”

9. นางสาวพิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ
2) การสั่งสมความรู
3) ความสามารถในการ
ความสามารถ
ปรับตัว
“เมื่อ ข าทํ างานที่ ห อสมุ ด “ความฝ น ตอน เด็ ก คื อ
ตั้ ง แต แ รก พี่ คิ ด เสมอว า อยากเปนนักรอง จึงเลือก
ก า ร ที่ ค น เ ร า จ ะ เรียนภาษาไทย แตหารูไม
เจริ ญ ก า วหน า นั้ น ต อ งมี วาการเรียนวิชาภาษาไทย
ความพร อ มในหลายๆ ไม ได นํ า มาใช ในการเป น
อย า ง จึ ง ให ค วามสํ า คั ญ นั ก ร อ ง เล ย แ ต ก ลั บ
กับการทํางานแบบเอาใจ ก ล า ย เ ป น ต อ ง ใ ช
ใส เป น พิ เศษ หมั่ น ศึ ก ษา ภาษาไทยเพื่อเปนอาชีพที่
หาความรู เ พิ่ ม เติ ม จาก เปนอยูทุกวันนี้ แตก็ไมได
ตํ า ราวิ ช าการต างๆ ใน รู สึ ก ผิ ด หวั ง อะไร กลั บ
หอสมุ ด ที่ เ ราอยู จ นเกิ ด กลายเปนสิ่งที่ดีที่นอยคน
ความชํานาญ เมื่อมีโอกาส นักจะไดทํางานแบบนี”้
หรือหนทางที่จะกาวหนา
ไป เราก็จะไดมีคุณสมบัติ
พรอม”

4) ความคิดเชิงบวก
“ตอนที่ จ ะเรียนตอ ป.โทคิ ดวา ถ า
เราอยากสบายในวัน ขางหนา เรา
จะต อ งเก ง นอกจากจะเก ง อย า ง
เดียวคงไมพ อ ตองมีอะไรที่แปลก
และไมเหมือนคนอื่นดวยมันถึงจะดี
และเดน”

จากตารางการวิเคราะห คุ ณ ลั ก ษณะที่ ค ล ายคลึ ง กั น ของเก าศิ ษ ย เก า เกี ย รติ ย ศ แสดงให เห็ น วาศิ ษ ย เก าเกี ย รติ ย ศทั้ ง 9
กรณีศึกษา มีคุณลักษณะที่คลายคลึงกันในเรื่อง 1) การเห็นคุณคาในตัวเอง 2) การสั่งสมความรูความสามารถ 3) ความสามารถในการ
ปรับตัว และ 4) ความคิดเชิงบวก
อภิปรายผล
จากการศึกษาขอมูลของ เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีคิดและการ
ดําเนินชีวิตของศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะห ไดแก อัตมโนทัศน
การเห็นคุณคาในตนเอง และการประสบความสําเร็จ เพื่อการเขาถึงวิธีคิดและการดําเนินชีวิตของ ศิษยเกาเกียรติยศแตละกรณีศึกษา
นําไปสูบทสรุปของการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1) การเห็นคุณคาในตัวเอง จากการศึกษาพบวา ศิษยเกาเกียรติยศทุกคนคนพบวาตนเองมีคุณคาในตนเองตั้งแตวัยเด็ก และ
ไดรับโอกาสที่จะแสดงความสามารถที่สัมพันธกันกับแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น ไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจากครอบครัวหรือคนรอบ
ขาง ทําให สามารถตอบสนองความตอ งการดานตางๆ ของตนเอง ชวยให เกิ ดความรูสึก ที่ สง ผลตอ พัฒ นาการเห็ นคุ ณ ค าในตนเอง
สอดคลองกับกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองคือ การเห็นคุณคาในตนเองเปนกระบวนการเรียนรูตลอดเวลา ซึ่ง
กระบวนการเรีย นรูนี้เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล สิ่งแวดลอมและสังคมรอบๆ ดาน โดยมีจุดเริ่มตนจากภายใน
ครอบครัว การเห็นคุณ คาในตนเองไมใชสภาพตายตัวที่ติดตัวบุคคล แตสามารถเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับประสบการณที่ไดรับและ
ความรูสึกที่เกิดขึ้น การที่บุคคลมีการเห็นคุณคาในตนเองนอยสวนมากเกิดจากปฏิกิริยาทางอารมณเชิงลบ ซึ่งในปจจุบันเปนเรื่องลําบาก
ที่เด็กๆ จะเติบโตเขาสูวัยผูใหญดวยความรูสึกที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง เนื่องจากองคประกอบในโลกมีความหลากหลายซับซอน
โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ตองเผชิญกับผูใหญ เพื่อนๆ สภาพแวดลอม สื่อตางๆ สภาพพื้นฐานทางวัฒนธรรมหรือสภาพสังคมโดยทั่วไป ที่ทําให
เด็กรูสึกต่ําตอย (Inferiority) และเห็นคุณคาในตนเองนอย (Palladino, 1994 อางอิงใน สุทิน เจียมประโคน, 2556)
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2) การสั่ ง สมความรู ค วามสามารถ จากการศึ ก ษาพบว า ศิ ษ ย เก า เกี ย รติ ย ศค น พบแรงบั น ดาลใจด านอาชี พ มี ค วามรู
ความสามารถและความสนใจที่เกี่ยวของกับดานที่ประสบความสําเร็จตั้งแตวัยเด็ก เมื่อประสบความสําเร็จในเบื้องตนซึ่งเกิดจากแรง
บันดาลใจและความสามารถที่คนพบ จะมีความมุงมั่นที่จะสั่งสมความรูความสามารถเพื่อตอยอดความสําเร็จนั้นใหมีพัฒนาสูงขึ้นไป
สอดคลองกับแนวคิดของ จรัส อติวิทยาภรณ (2557 อางอิงใน นิรันดร จุลทรัพย, 2558) เสนอแนวคิดที่นําความสําเร็จมาสูชีวิตและการ
ทํางาน คือ ความเปนมืออาชีพในการทํางาน (Professional) หมายถึง การมีหนาที่ควรทําตัวใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่นั้นๆ
หมั่นแสวงหาความรูใหมๆ และหมั่นฝกฝนฝมือในการทํางานอยูเสมอ เพื่อใหงานออกมาดีที่สุด การทํางานอยางมืออาชีพ จะเปนผลให
งานสําเร็จและมีคุณภาพ
3) ความสามารถในการจัดการปญหา จากการศึกษาพบวา ประสบการณในชวงแรกของชีวิตและอิทธิพลทางวัฒนธรรมมี
อิทธิพลตอการปรับตัวของบุคคล เมื่อประสบปญหาในอนาคตศิษยเกาเกียรติยศจะสามารถแกไขได นอกจากนี้พบวาปญหาอุปสรรคที่
พบยังเปนปญหาที่สามารถเอาชนะไดอยางไมยากนัก สอดคลองกับแนวคิดของ อีริคสัน (ณัฐิกานต คําหมื่น, 2550 อางใน อุษาวดี เรือง
นิ่ม และ ชาคริต ถาวรรักษ, 2554) ไดอธิบายถึงลักษณะของการศึกษาไปขางหนาโดยเนนสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
การกําเนิดบุคลิกภาพ ในแตละขั้นของพัฒนาการนั้นจะมีวิกฤติการณทางสังคม (Social Crisis) เกิดขึ้น การที่ไมสามารถเอาชนะ หรือ
ผานวิกฤติการณทางสังคมขั้นหนึ่งๆ จะเปนปญหาในการเอาชนะวิกฤติการณทางสังคมในขั้นตอมา ทําใหเกิดความบกพรองทางสังคม
(Social Inadequacy) และเปนปญหาทางจิตใจตามมาภายหลัง
4) ความคิดเชิงบวก จากการศึกษาพบวา ศิษยเกาเกีย รติยศทุกคนมีทัศนคติที่เปนบวก มองโลกในแงดีอยูเสมอ และรูจัก
เปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสทุกครั้งที่พบสถานการณที่เลวราย มีจิตใจที่พรอมเต็มไปดวยความมุงมั่น จริงจัง โดยสามารถวางแผนกําหนด
รูปแบบความคิดและแนวทางชีวิตที่สรางขึ้นจากประสบการณ ที่ผานมาของตนเองได สอดคลองกับแนวคิดของ Snyder & Lopez
(2007 อางอิงใน นิรันดร จุลทรัพย , 2558) คือ การมองโลกในแงดี (Optimism) หมายถึง ทัศนคติที่บุคคลพึงมีตอชีวิตหรือเหตุการณ
ตางๆ ทางดานดี ถึงแมจ ะตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคบางประการในชีวิต ก็ยังคงดําเนินชีวิตไปสูเปาหมายที่มีคุณ คานั้นไดโดยการ
ควบคุมตัวเอง
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทําใหทราบถึงวิธีคิดและการดําเนิน
ชีวิตของศิษยเกาเกียรติยศผูประสบความสําเร็จโดยเสนทางความสําเร็จนี้จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยในดานการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมคุณ ลักษณะต างๆ และสอดคลองกับอัตลักษณบัณ ฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา ลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักที่นักศึกษามีความสนใจเขารวม และ
แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก พัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักที่พึงประสงค และทดลองใชลักษณะการจัด
กิจ กรรมที่ พั ฒ นาและประเมิน ผล โดยผูวิ จัย ดําเนิ น การวิ จัย และเก็ บ รวบรวมข อมู ล ด วยตนเอง แบ งเป น 3 ขั้น ตอนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก ขั้นตอนที่ 1ใชแบบสอบถาม สอบถามกลุมตัวอยางนักศึกษาหอพัก จํานวน 327 คน วิเคราะห
ขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา สังเคราะหขอมูลที่ไดในขั้นตอนที่ 1 รวมกับ
การสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรม จํานวน 8 คน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชโดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
หอพัก วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 แลวประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาหอพักกลุมตัวอยาง
เดิ ม วิเคราะหข อมู ล ดวยค าเฉลี่ย และส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ป ญ หาในการจัด กิ จกรรม ได แ ก การ
ประชาสัมพันธไมทั่วถึงการสรางแรงจูงใจยังไมเพียงพอ และลักษณะการจัดกิจกรรมยังไมนาสนใจเทาที่ควร ควรเปนกิจกรรมที่
สรางความอบอุนแกนักศึกษา “เสมือนเปนบานหลังที่สอง” และควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัด ในการพัฒนาลักษณะการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักที่พึงประสงค ผูวิจัยดําเนินการโดยใชหลักการมีสวนรวมของนักศึกษาเปนสําคัญ ผลการจัด
กิจกรรม คือ ในภาพรวมนักศึกษาหอพักมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมหอพักอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น
ทุกประเด็นอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรม นักศึกษาหอพัก ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
Abstract
The purposes of this research were to study the problems, dormitory student’s activity
characteristics and the guideline for developing the dormitory activities, to develop the model type of
desirable dormitory activities and to try out the developed model type and to evaluate the research
operation which the researcher conducted and collected the data by herself, which could be divided into
3 steps according to research objectives as follows: first step was to use the questionnaire asking 327
students, including analyzing the data for means and standard deviation; second step was to analyze and
synthesize the data from the first step along with the interview of the 8 related persons who organized
the activities; third step was to test the organization of the orientation for dormitory students on July 27,
2017 and evaluated it by using a questionnaire to inquire the same dormitory students’ opinions and
then analyzing the data for means and standard deviation. The findings found that the problems of
organizing the activities were as follows: the public relations was not publicized thoroughly, and the
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model type of dormitory activities was not interesting as expected. Therefore, the activity should be
created with a warm atmosphere like their second home and allow students to participate in organizing
the activities; the model type development of desirable dormitory activities was conducted through
student centered participation; the result of organizing the activities overall was satisfying at the highest
level. When considering by items, it was found that every item was at the highest level too especially
the highest mean was on the item of throughout publicity.
Keywords : organizing, dormitory student, dormitory student orientation
บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนสถาบันอุดมศึกษาสถาบันหนึ่งที่สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให
มีทักษะชีวิตดวยการจัดกิจกรรมตางๆใหกับนักศึกษา โดยมีกองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีภารกิจในการสงเสริมเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
เป นบั ณ ฑิ ตที่พึ งประสงคของมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึก ษาและการจัดบริการและสวัสดิการสําหรับ
นักศึกษาและศิษยเกา โดยมีพันธกิจใหบริการและสวัสดิการแกนักศึกษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ สงเสริมการพัฒนา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค และบริหารองคกรโดยใชหลักการบริหารจัดการที่ดี (กองพัฒนานักศึกษา, 2560) ซึ่ง
ลักษณะของกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นเปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยงานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา องคการบริหารกิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะ กิจกรรมชมรม (ศศิรัศมิ์ เสือเมือง, สัมพันธ รอดพึ่งครุฑ, ชัชภูมิ สีชมภู, 2555) มี
การดํ าเนินงานที่เปน รูป ธรรมโดยกําหนดโครงการ การดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตาม และประเมิน ผล
กิจกรรมอยางเปนระบบ โดยมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญตอ การพัฒนานักศึกษาและสงเสริมสนับสนุนงบประมาณการ
ดําเนินงานการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งงานหอพักนักศึกษาถือเปนงานหนึ่งที่สังกัดโครงสรางการบริหารงานของกอง
พัฒนานักศึกษา มีภารกิจดูแลพัฒนานักศึกษาและจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษาที่อาศัยอยูหอพักเพื่อสงเสริมใหนัก ศึกษามีการ
เรียนรูการใชชีวิตรวมกันอยางมีความสุข ตามปรัชญา “เรือนธรรม เรือนปญญา และเรือนสุข” (คูมือปฏิบัติงานการบริหาร
จัดการและการเขาพักหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558) รูสึกอบอุนเปรียบเสมือนเปนบานหลังที่สอง
แตในปจจุบันพบวากิจกรรมที่จัดใหแกนักศึกษาหอพักในแตละปการศึกษา มีนักศึกษาหอพักใหความสนใจเขารวมและมีสวน
รวมในกิจกรรมนอย กิจกรรมบางกิจกรรมตองใชวิธีการออกประกาศบังคับใหเขารวม และทําใหเกิดปญหาไมมีนักศึกษาเขา
รวมในกิจกรรมหอพักตามเปาหมายของโครงการที่กําหนดตามแผนงานไว
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมหอพัก เพื่อใหทราบ
ถึงปญหา ลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักที่นักศึกษาหอพักมีความสนใจเขารวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
หอพักวาควรเปนอยางไร เพื่อพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักที่พึงประสงค และทดลองใชลักษณะกิจกรรม
ที่ไดพัฒนา และประเมินผลโดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา
2560 ซึ่งสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนากระบวนการและลักษณะ
การจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหเกิดประสิทธิภาพ ตรงตอความตองการของนักศึกษา
สรางแรงจูงใจใหนักศึกษาหอพักมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น เพื่อสงเสริมพัฒนาใหนักศึกษาหอพักมีศักยภาพ มีทักษะการใช
ชีวิต และเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1003

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก และลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักที่นักศึกษา
หอพักมีความสนใจเขารวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุดประสงคของการศึกษาในขั้นตอนนี้ เพื่อใหทราบถึงปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก และลักษณะการจัดกิจกรรม
หอพักที่นักศึกษาหอพักมีความสนใจเขารวม และแนวทางในการพัฒนาการจั ดกิจกรรมหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ปการศึกษา 2560 มีลักษณะอยางไร ซึ่งแบงออกเปน
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ได แ ก นั ก ศึ ก ษาที่ อ าศั ย อยู ใ นหอพั ก นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,792 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 327 คน โดย
ไดจากสูตรการหากลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (อางจาก ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
2.1 แบบสอบถาม เพื่อศึกษาปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก และลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักที่นักศึกษา
หอพักมีความสนใจเขารวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปการศึกษา
2560 มีทั้งหมด 3 ตอน โดยตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักศึกษาหอพัก ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพักโดยผูวิจัยใชมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ และไดกําหนดคา
น้ําหนักคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 การสรางแบบสอบถาม
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ มีขั้นตอน
ในการสรางดังนี้
3.1.1 ศึกษาคนควาเอกสาร วารสารและตําราที่เกีย่ วของกับแนวทาง การพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา
หอพัก เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย
3.1.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม
3.1.3 จัดทําแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาแตละดาน และสอดคลองกับจุดมุงหมายการวิจยั มากที่สดุ
3.1.4 นําเสนอรางแบบสอบถามทีส่ รางขึ้นใหผเู ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ไดแก
1) ผูเชี่ยวชาญดานระเบียบวิธีวิจัย
จํานวน 2 คน
2) ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการ
จํานวน 1 คน
3) ผูเชี่ยวชาญดานงานกิจการนักศึกษา
จํานวน 2 คน
3.1.5 นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 5 คน มาคํานวณหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
จุดมุงหมายของการวิจัยหรือนิยามศัพทเฉพาะ (IOC : Item Objective Congruence Index) ไดคา IOC มีคาตั้งแต 0.60 ถึง
+1 แลวนํามาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
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3.1.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขสวนที่ยังบกพรองเพิ่มเติม เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีคณ
ุ ภาพ และ
นําไปเก็บขอมูลกับกลุม ตัวอยาง
1.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา
หอพักที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 จํานวน 327 คน โดยแยกเปนหอพักที่ 1 จํานวน 115
คน หอพักที่ 2 จํานวน 115 คน และหอพักที่ 3 จํานวน 97 คน
1.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถี่ คารอย
ละ ในแตละประเด็นที่ศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก และลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักที่นักศึกษา
หอพักมีความสนใจเขารวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา
2560 โดยการหาค าเฉลี่ ย ( x ) และส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช โปรแกรมคอมพิ ว เตอรสํ าเร็จรูป ในการแปล
ความหมายคาเฉลี่ยของสภาพการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใชเกณฑการแปลผล
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักที่พึงประสงคในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
ปการศึกษา 2560
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่พึงประสงคในการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 โดยผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทีไ่ ดจากขั้นตอนที่ 1 แลวดําเนินการ
สัมภาษณกลุม บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก จํานวน 8 คน เพื่อใหไดลักษณะการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาหอพักที่พึงประสงค โดยแบงการดําเนินการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ เพื่อการวิเคราะหสังเคราะห คนหารูปแบบของการจัดกิจกรรม เพื่อ
วางแผนและกําหนดรายละเอียดโครงการเพื่อการทดลองใชในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560
2.1.1 แหลงขอมูล
กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมหอพักนักศึกษา จํานวน 8 คน แบงออกเปน ผูควบคุมดูแล
การดํ าเนิ นกิจกรรม และโครงการที่ นัก ศึกษาจัดขึ้น จํานวน 5 คน ไดแก รองคณบดีฝายกิจการนั กศึก ษา จํานวน 3 คน
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาจํานวน 1 คน หัวหนาหนวยพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาหอพัก จํานวน 1 คน และ
ตัวแทนนักศึกษาหอพักที่เขารวมกิจกรรมหอพัก จํานวน 3 คน แบงออกเปนหอพักละ 1 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวรรณ ทองมี ตําแหนง รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและพัฒนา
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2.1.1.2 อาจารยพิมล เกษมเสาวภาคย ตําแหนง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2.1.1.3 อาจารยปยธิดา เปยมงาม ตําแหนง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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2.1.1.4 นายอําพน กลีบปาน ตําแหนง ผูอ ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.1.1.5 นางสาววรกมล นาชอน ตําแหนง เจาหนาที่หอพักหนวยพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมหอพัก
งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.1.1.6 นางสาวศิรลิ ักษณ ดําจาง ตัวแทนนักศึกษาหอพัก 1 หอง B311 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ชั้นปที่ 3/58 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.1.1.7 นางสาวอุไรวรรณ เขียวเขิน ตัวแทนนักศึกษาหอพัก 2 หอง A406 สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร ชั้นปที่ 1/60 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2.1.1.8 นางสาวมัณฑนา ทองดี ตัวแทนนักศึกษาหอพัก 3 หอง A313 สาขารัฐศาสตร เอกการเมือง
การปกครอง ชั้นปที่ 1/60 โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2.2.2 วิธีการดําเนินการวิจัย
2.2.2.1 นําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 4.00
นําเสนอกับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมหอพัก จํานวน 8 คน
2.2.2.2 สัมภาษณ บุคคลที่เกี่ยวของกับ การจัดกิจกรรมหอพักนักศึกษาเพื่ อวิพากษผลการวิจัยของ
แบบสอบถาม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2.2.3 สรุป ประเด็นที่ไดจากขอ 2.2.2.2 ไปสังเคราะหรวมกับเอกสารที่ เกี่ยวของเพื่ อกําหนดแนว
ทางการพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพักที่พึงประสงคในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา
2560
2.2.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.3.1 วิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร
2.2.3.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
2.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
2.2.4.1 นําผลการวิเคราะหขอมูลทีไ่ ดจากขั้นตอนที่ 1 กับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแบบ
สัมภาษณ
2.2.4.2 ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมหอพัก จํานวน 8 คน
2.2.4.3 สรุปประเด็นที่ไดจากขอ 2.2.4.2 แลวนําไปสังเคราะหรวมกับเอกสารทีเ่ กี่ยวของ เพื่อวางแผน
กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักที่พึงประสงคในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักปการศึกษา 2560
2.2.5 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห ขอ มูลเชิงคุณ ภาพ จากการสัมภาษณ ผู วิจัยใชรูป แบบการพรรณนาวิเคราะห โดยการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) ซึ่งไดจากการนําขอมูลการสัมภาษณและการสังเคราะหรวมกับเอกสารที่เกี่ยวของ
เพื่อวางแผนกําหนดเปนลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักที่พึงประสงคในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
ปการศึกษา 2560
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมที่พัฒนาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560
และประเมินผลการจัดกิจกรรม
3.1 ทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมที่พัฒนาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 จาก
การพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักที่พึงประสงคในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา
2560 จึงวางแผนกําหนดรายละเอียดโครงการเพื่อการทดลองใชในการจัดกิจกรรม โดยแบงออกเปนการดําเนินการดังนี้
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3.1.1 วางแผนกําหนดรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติจากอธิการบดีเพื่อดําเนินการ
3.1.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม
2560 ตั้งแตเวลา 13.00 น. – 16.30 น.
3.1.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ปการศึกษา
2560 ที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 327 คน
3.1.4 สถานที่จัด ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ และหอพักอาคาร 1,2 และ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3.1.5 ลักษณะการจัดกิจกรรมมีการกลาวตอนรับของคณะผูบริหาร ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหมเรื่องกฎ
ระเบียบวินยั ในการอาศัยอยูห อพัก การบรรยายทอลคโชวโดยวิทยากรมืออาชีพภายนอก ในหัวขอ “เด็กหอยุคใหม อยูอยางไร
ใหมีสุข” และลักษณะการรับนองหอพักโดยบูรณาการการมีสวนรวมของตัวแทนนักศึกษาองคการนักศึกษา รุนพี่หอพัก เขา
รวมกิจกรรมรับนองใหมที่อาคารหอพักเพื่อสรางขวัญและกําลังใจและความอบอุนแกนองใหมหอพัก
3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 โดยดําเนินการใชแบบสอบถาม
สอบถามจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาหอพักที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 327 คน เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม โดยมีทั้งหมด 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักศึกษาหอพัก ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหอพัก โดยผูวิจัยใชมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3
สอบถามขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ผลการวิจัย
พบวา
1. ปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก ลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักที่นักศึกษาหอพักมีความสนใจเขารวม และ
แนวทางในการพัฒ นาการจัดกิจกรรมหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2560 ไดแก การใหมีการ
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึงมากกวานี้ ( x =3.60, S.D=0.55) การใหมีการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
( x =3.80, S.D=0.63) และใหมีรูปแบบกิจกรรมที่นาสนใจ ( x =-3.98, S.D=0.68)
ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ที่
รายการ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน(S.D) ความคิดเห็น
(x)
1
2
3
4
5
6
7

ใหมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
ใหมีการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ใหมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
ใหมีรูปแบบกิจกรรมที่นาสนใจ
ใหเปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอนักศึกษาหอพัก
ใหมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสม
ใหมีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม
รวม

1007

3.60
3.80
4.17
3.98
4.10
4.12
4.08

0.55
0.63
0.61
0.68
0.67
0.69
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.98

0.23

มาก
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2. การพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักที่พึงประสงคในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
หอพัก ปการศึกษา 2560 ผูวิจัยดําเนินการโดยสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมหอพักเพื่อสังเคราะหขอมูลกําหนด
เปนแนวทางการพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมโดยการเพิ่มการประชาสัมพันธกิจกรรมหอพักนักศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม
กลุมเปาหมาย สรางความตื่นเตนเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาหอพักเขารวมกิจกรรม สรางรูปแบบกิจกรรมหอพักนักศึกษาให
นาสนใจ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเปนสําคัญ ซึ่งมีกําหนดการในการจัดกิจกรรม
3. ทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมที่พัฒนาแลว โดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา
2560 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไดผลการประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาหอพักกลุมตัวอยางกลุมเดิมที่เขารวม
กิจกรรม คือในภาพรวมนักศึกษาหอพักมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมหอพักอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.80, S.D=0.14)
เมื่อพิจารณาประเด็นทุกประเดนอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการประชาสัมพันธอยาง
ทั่วถึง ( x =4.96, S.D=0.18) และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ( x =4.57, S.D=0.49)
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ที่
รายการ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D)
(x)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

มีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
มีการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
มีรูปแบบกิจกรรมที่นาสนใจ
เปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอนักศึกษาหอพัก
มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
มีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม
มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
มีความสนใจในการเขารวมกิจกรรมในครั้งตอไป
รวม

ระดับ
ความคิดเห็น

4.96
4.75
4.57
4.84
4.80
4.76
4.64

0.18
0.43
0.49
0.36
0.40
0.42
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.89
4.95
4.80

0.31
0.21
0.14

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ภาพที่ 1 แสดงการทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมที่พัฒนา โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักประจําปการศึกษา
2560 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญบรรยายทอลคโชว หัวขอ “เด็กหอยุคใหม
อยูอยางไรใหมสี ุข”
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ภาพที่ 2 แสดงการทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมที่พัฒนา โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจําปการศึกษา
2560 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 การมีสวนรวมของนักศึกษา ไดแก ตัวแทนสภานักศึกษา , องคการบริหารงานกิจกรรม
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 7 คณะ เขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมรับนองเขาหอพักในวันปฐมนิเทศเพื่อใหการตอนรับ
นักศึกษารุนนองหอพักเกิดบรรยากาศสรางความอบอุนแกนักศึกษา “เสมือนเปนบานหลังที่สอง”
อภิปรายผล
ผลการวิจัยจากที่พบวาปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก ลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักที่นักศึกษาหอพักมีความสนใจ
เขารวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2560 ไดแก การ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของหอพักนักศึกษายังไมทั่วถึง ไมตื่นเตน ไมนาสนใจ อาจเปนเพราะการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
หอพักใชสื่อยังไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทั่วถึง ไมทันยุคสมัยกับสถานการณการรับรูขาวสารในปจจุบันของนักศึกษา
ไมครอบคลุมพื้นที่เทาที่ควร สรางแรงดึงดูดใจใหนาสนใจไดนอย อาจเนื่องมาจากการประชาสัมพันธกิจกรรมหอพักใชการติด
ประกาศตามอาคารหอพัก ลงขาวประชาสัมพันธใบปลิวในขาวทะเลแกวนิเวศนิวสเทานั้น จึงทําใหการรับรูของนักศึกษาหอพัก
ไมทั่วถึงเนื่องจากจุดติดประกาศมีจํานวนจํากัด และนักศึกษาหอพักในสภาวะปจจุบันจะรับรูขาวสารตา งๆ ผานสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) โดยใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนกันมากขึ้น เชน เว็ปไซตความเคลื่อนไหวของกิจกรรม บริการ
เครือขายสังคมออนไลน (Facebook) ตลอดจนรูปแบบที่ใชในการประชาสัมพันธอาจยังไมเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพพอ
ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของสําราญ จูชวย (2553) ที่ไดศึ กษาวิจัยเรื่องแนวทางการประชาสัม พัน ธต ามคุ ณ ลักษณะของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ พบวา ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องเพราะเปนการบอกเลาและแนะนํา
ใหบุคคลภายนอกไดรูจัก และควรประชาสัมพันธใหครอบคลุมพื้นที่ใหกวางมากที่สุด งานประชาสัมพันธตองมีความไวและทัน
ตอเหตุการณ ควรสรางความคุนเคยกับสื่อและใชสื่อเปนฐานของตนเองและสรางความแข็งแกรงที่นักศึกษาใหมีเครือขายความ
รวมมือใหมากที่สุด
และจากการที่พบวาปญหาการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมยังไมเพียงพอ อาจเปนเพราะ รูปแบบการ
จัดกิ จกรรมแต ละกิ จกรรมจะเน นเนื้ อหาเชิงวิชาการไม สรางแรงจูงใจให อ ยากเขารวมกิจกรรม ไม สรางความตื่ นเต น ไม
สนุกสนาน ใชระยะเวลานานเกินไป ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความเบื่อหนายได และเมื่อมีการพัฒนาลักษณะ
การจัดกิจกรรมที่สรางแรงจูงใจใหนักศึกษาอยากเขารวม โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดวยการเชิญวิทยากรภายนอกทีม่ ีความรูค วามสามารถในการสรางแรงจูงใจ อาศัยจากประสบการณ
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และความเชี่ยวชาญของวิทยากร มาสรางสีสันโดยจัดเปนบรรยายทอลคโชวในหัวขอ “เด็กหอยุคใหม อยูอยางไรใหมีสุข” ซึ่ง
หัวขอนี้ไดมาจากการประชุมวางแผนรวมกันระหวางผูดูแลหอพักและตัวแทนนักศึกษาหอพัก สรางความตื่นเตนใหนักศึกษา
เกิดความสนุกสนานและไดรับความรูที่สอดแทรกในกิจกรรม ตลอดจนการใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดย
ใหองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษารุนพี่เขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรม รวมวางแผนและดําเนิน จัดกิจกรรมรับนองใหม
เขาหอพัก (Welcome Dorm) ทําใหนักศึกษาหอพักเกิดความอบอุนในการตอนรับครั้งแรกเมื่อเขาหอพัก เสมือนเปนบาน
หลังที่สองของตนเอง ซึ่งจากลักษณะการจัดกิจกรรมโดยใหนักศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของสรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2542) ที่ไดกลาววา การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมี
สวนรวมในการตั้งเปาหมายดวยตัวของเขาเอง ก็ถือไดวาเปนการมีสวนรวมที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนการมีสวนรวมทาง
สมองหรือทางความคิด เมื่อบุคคลมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือโครงการตางๆ เขาก็จะเกิดความผูกมัดทางจิตวิทยา
(psychological commitment) ที่จะทําใหเปาหมายหรือโครงการนั้นบรรลุ นอกจากนั้นยังเกิดความรูสึกของการเปนเจาของ
ในเปาหมายหรือโครงการ ดังนั้นเมื่อถึงภาคปฏิบัติเขาก็จะมีแรงจูงใจ และกระตือรือรนใหงานบรรลุผลตามที่เขาไดมีสวน
กําหนดขึ้นมานั้น
ซึ่งจากการทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมที่พัฒนาโดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักปการศึกษา 2560 ใน
ครั้งนี้ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่เขารวมในภาพรวมอยูระดับมากที่สุด อาจเปนเพราะการ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา 2560 ตอบสนองความตองการของนักศึกษา และนักศึกษาเกิดความพึง
พอใจกับการเขารวมกิจกรรมไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอาภรณีน อินฟาแสง, เกียรติพงษ พันชนะ (2556) ทีไ่ ด
ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ และไดสรุปวา
ความสําคัญ ของการมี สวนรวมของนั กศึ กษามุ งเน นพั ฒ นาศักยภาพ บุ คลิ กภาพ คุณ ภาพ และผลการปฏิ บั ติจริง ชวยให
นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมรอบตัวและสถานภาพทางสังคมใหดีขึ้น โดยมีโอกาสพัฒนาทักษะความรู
ประสบการณในการทํางานเปนทีม รวมทั้งการเสียสละเพื่อชุมชน มีความเขาใจสังคม เปดใจกวางยอมรับความแตกตางของ
ผูอื่น รูจักตนเอง รูจักเพื่อนๆมีเจตคติที่ดีโดยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทน รักการทํางาน การคิดวิเคราะห สังเคราะห
วิธีการแกปญหา และปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑในการจัดกิจกรรมหอพักนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหเปนหอพักสีขาว เปนแหลงที่พักอาศัยทีส่ รางความอบอุนใหแกนักศึกษาหอพักเสมือนเปน
บานหลังที่สองของนักศึกษา (คูมือปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการเขาพักหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม, 2558)
สรุปผลการวิจัย
1. ปญหาในการจัดกิจกรรมหอพัก ไดแก การประชาสัมพันธไมทั่วถึง การสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมยังไมเพียงพอ และลักษณะการจัดกิจกรรมยังไมนาสนใจเทาที่ควร ลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักที่นักศึกษาหอพักมี
ความสนใจเขารวม คือ ควรเปนกิจกรรมที่สรางความอบอุนแกนักศึกษา “เสมือนเปนบานหลังที่สอง” และควรใหนักศึกษามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม
2. ในการพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักที่พึงประสงค ผูวิจัยดําเนินการโดยใชหลักการมีสวน
รวมของนักศึกษาเปนสําคัญ
3. การทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมที่พัฒนาแลวโดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปการศึกษา
2560 และประเมินผลการจัดกิจกรรม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไดผลการประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษากลุม
ตัวอยาง คือ ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมหอพักอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิ จารณาประเด็นทุ ก
ประเด็นอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง และประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
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แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองของผูใชบริการ
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ความคิดเห็นของผูใชบริการ
ตอระบบยืม -คืนหนังสื อดวยตนเอง และแนวทางการพั ฒ นาระบบยืม -คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํ านั กวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุมตัวอยางไดแกผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง จํานวน
377 ไดมาจากผูใชบริการในชวงเวลาที่ทําการศึกษา เก็บรวมรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา สภาพการใช
ระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ผูใชบริการสวนใหญเคยใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง มีความถี่ในการใชบริการ 1 ครั้ง
ตอสัปดาห มากที่สุด มีระยะเวลาใชงานเปนเวลา 2 ป ทรัพยากรที่ถูกยืม -คืนดวยตนเอง คือ หนังสือ ตํารา และใชวิธีการ
เรียนรูการยืม-คืนหนังสือดวยตนเองจากหนาจอของระบบยืม -คืนหนังสือดวยตนเอง ในดานความคิดเห็นของผูใชบริการตอ
ระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ผูใชบริการสวนใหญ เห็ นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น บรรณารักษ/เจาหนาที่พรอมใหบริการ
ในทันทีที่ระบบยืม-คืนหนังสือขัดของ เมื่อระบบขัดของระบบสามารถแสดงขอความแนะนํา และสามารถยืมหนังสือพรอมกัน
ครั้งละหลายเลม ( x =4.32) สวนปญหาที่พบมากที่สุดในระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง คือ ระบบไมพิมพสลิปการยืม-คืน
(รอยละ 25.13) สําหรับแนวทางในการพัฒ นาระบบยืม -คืนหนั งสือดวยเอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรพั ฒนาระบบการพิมพสลิปการยืม -คืน ใหใชงานไดงาย พิมพไดรวดเร็วและคมชัด
พัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองใหมีเสถียรภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา มีระบบแจงเตือนเมื่อเครื่องขัดของ สงถึง
ผูรับผิดชอบดูแลระบบใหแกไขไดทันที และ พัฒนาระบบการตรวจสอบรหัสดวยตนเองในกรณีที่มีการลืมรหัสผานหนาจอ
ระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
คําสําคัญ : แนวทางการพัฒ นาระบบยืม -คืนหนังสือดวยตนเอง การใหบริการยืม -คืน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Abstract
The purpose of this research was to study the state of library shelf check in-out by members and
guideline on library shelf check in-out by members of Academic Resource and Information Technology
Center of Pibulsongkram Rajabhat University. The samples were 377 people who use the library shelf
check in-out by members during the research time. The findings found that the state of library shelf
check in-out by most members had the usage frequency once a week the most in 2 years. The resources
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were books, textbooks by accessing the in-out check via the monitor screen. The opinion of the library
shelf check in-out by members, mostly they agree on the issue of librarians/staff on immediate service
during the in-out shelf check is out-of-order service. When the out-of-order service occurs, the instruction
is able to give guidance and many books can be returned in one time ( x =4.32). The only problem
found the most in the in-out shelf check was that there is no slip for the in-out shelf check (25.13%). The
development guideline on library shelf check in-out by members of Academic Resource and Information
Technology Center of Pibulsongkram Rajabhat University, the center should develop the printing of in-out
shelf check slip easy to access clearly and speedily, develop the stable in-out shelf check of all time,
have the warning system when the out-of-order machine occurs and inform the person in charge for
immediate correction and develop the code checking system via the screen in case of the members
forgetting the code.
Keywords : development guideline on library shelf check in-out members, library shelf check in-out
members, Academic Resource and Information Technology Center
บทนํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหองสมุด เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งดาน
การเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีไวสําหรับ นักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยได
ศึกษาคนควาในเรื่องที่ตองการไดอยางเต็มที่ งานบริการยืม-คืน เปนบริการพื้นฐานที่หองสมุดจัดใหแกผูใชบริการเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูใชสามารถยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศออกไปใชนอกหองสมุดได ในการใหบริการยืม-คืน ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมใชระบบการยืม-คืน ดวยระบบบารโคด ผานบรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุด โดย
จะนําบารโคดที่ติดกับหนังสือมาอานกับเครื่องอานบารโคดผานโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ จากนั้นจะนําหนังสือที่ทํา
การยืม ไปลบสัญญาณแมเหล็กกันขโมยกอนจะสงหนังสือใหผูใชนําออกจากหองสมุด สวนขั้นตอนการรับคืน บรรณารักษหรือ
เจาหนาที่หองสมุด อานบารโคดของหนังสือและนําหนังสือมาตั้งสัญญาณกันขโมย เพื่อนําขึ้นชั้นรอผูใชคนตอไป
ป จ จุบั น มี ก ารนํ าระบบคอมพิ ว เตอร มาใช ในระบบยื ม -คื น ช ว ยให ก ารดํ าเนิ น กิ จ กรรมดั งกลา วเป น ไปอยา งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะการนํ าเทคโนโลยี ค ลื่ น วิ ท ยุ (RFID- Radio Frequency Identification) มาใช ในระบบยื ม -คื น
หนังสือดวยตนเอง แทนการใหบริการแบบบารโคด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการบริการของ
หองสมุดมากยิ่งขึ้น มีความเปนอิสระและความเปนสวนตัวในการยืมหนังสือ ในการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ผูยืมสามารถทํา
การยืม ทําการคืนดวยตนเอง ระบบสามารถพิมพสลิปการยืม การคืน ที่ระบุชื่อผูยืม ชื่อหนังสือที่ยืม วัน เวลาที่ทําการยืม
กําหนดสง ทําใหเกิดความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการใหบริการยืม การคืน รวมทั้งระบบยังสามารถ
ปองกันหนังสือสูญหาย และแท็ก RFID มีอายุการใชงานไมนอยกวา 100,000 ครั้ง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิบู ลสงคราม ไดนําระบบการยืม -คืน หนังสื อ
อัตโนมัติ มาใหบริการแกผูใชบริการ ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2557 จนถึงปจจุบัน โดยมีตูยืมหนังสือดวยตนเอง ณ อาคาร
หอสมุด e-library ชั้น 2 จํานวน 1 ชุด ชั้น 3 จํานวน 1 ชุด และตูรับคืนหนังสือดวยตนเอง ชั้น 1 จํานวน 2 ชุด โดยจุดรับคืน
หนังสือจะเปดตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเปนประเด็นสําคัญอยางอยางที่ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญ ของการศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอระบบการยืม -คืนหนังสือดวยตนเอง ผูวิจัยในฐานะที่เปน
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ผูปฏิบัติงาน จึงเห็นความจําเปนในการศึกษาเรื่องดังกลาว ผลที่ไดจากการวิจัยจะทําใหทราบสภาพการ ใชงาน ความคิดเห็น
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ซึ่งเปนประโยชนตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหสามารถพัฒนา ปรับปรุงระบบการยืม การคืนหนังสือดวยตนเอง ใหตรงกับความตองการของผูใชบริการมาก
ยิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบยืมคืนหนังสือดวยตนเอง ของผูใชบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูใชบริการทึเ่ คยใชงานระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 22,977 คน ที่เปนสมาชิกในระบบยืม-คืนหนังสือ ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง อางอิงจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ไดกลุมตัวอยาง 377 คน โดย
การแจกแบบสอบถามจากผูใชบริการที่มาใชงานระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
เครือ่ งมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใหเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม มีการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเครื่องมือ เอกสารที่เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถาม
2) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของงานวิจัย
3) นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจ ไดแก อาจารย รติวัฒน ปารีศรี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณา พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ
4) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง เฉพาะผูที่มาใชบริการระบบยืม-คืน
หนังสือดวยตนเอง ในชวงเวลาที่ทําการวิจัย ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 377 คน
การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
1) คารอยละ ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามและเกี่ยวกับสภาพการ
ใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
2) คาเฉลี่ย แปลความโดยใช มาตรวัด 5 ระดับ
ระดับ 5
หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับ 4
หมายถึง เห็นดวย
ระดับ 3
หมายถึง ไมแนใจ
ระดับ 2
หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับ 1
หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
3) การแปลผลคะแนนตามเกณฑของ Likert’s scale
ระดับ 5
คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิง่
ระดับ 4
คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง เห็นดวย
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ระดับ 3
คาเฉลี่ย 2.61-3.40 ไมแนใจ
ระดับ 2
คาเฉลี่ย 1.81-2.260 ไมเห็นดวย
ระดับ 1
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
4) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสําหรับวิเคราะหการกระจายของระดับความคิดเห็น
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนําเสนอตามวัตถุประสงค ไดดังนี้
1. เปนการวิเคราะหขอมูลสภาพการใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
2. เปนการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูใชบริการตอระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
3. แนวทางการนําสารสนเทศที่ไดจากการวิจัยไปใชพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
1. สภาพการใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยาง
อาจารย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวม

จํานวน
15
302
60
377

รอยละ
4.00
80.10
15.90
100.00

ตารางที่ 2 ระยะเวลาที่เคยใชบริการยืม-คืน หนังสือดวยตนเอง
ระยะเวลา
1 ป
2 ป
3 ป
รวม

จํานวน
75
181
121
377

รอยละ
19.90
48.00
32.10
100.00

ตารางที่ 3 ความถี่ในการใชบริการยืม-คืน หนังสือดวยตนเอง
ความถี่
2-3 ครั้งตอสัปดาห
1 ครั้งตอสัปดาห
2-3 ครั้งตอเดือน
รวม

จํานวน
45
242
90
377

รอยละ
11.90
64.20
23.90
100.00
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ตารางที่ 4 วิธีการเรียนรูการใชบริการยืม-คืน หนังสือดวยตนเอง
วิธีการเรียนรู
การแนะนําบนหนาจอของระบบยืม-คืน หนังสือดวยตนเอง
คําแนะนําจากบรรณารักษ/เจาหนาที่
อาจารยผูสอน
เพื่อน
รวม

จํานวน
287
195
45
15
542

รอยละ
52.95
35.98
8.30
2.77
100.00

ตารางที่ 5 หนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม-คืนหนังสือดวยเอง
ทรัพยากร
หนังสือตํารา
รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ
นวนิยาย เรื่องสั้น
นิตยสารฉบับยอนหลัง
รวม

จํานวน
377
287
76
30
770

รอยละ
69.56
52.95
14.02
5.54
100.00

จากตารางที่ 1- 5 พบวา ผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง สวนใหญ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอย
ละ 80.10 ระยะเวลาที่เคยใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง 2 ป จํานวน 181 คน ความถี่ในการใชบริการยืม-คืนหนังสือดวย
ตนเอง 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 242 คน และยืมหนังสือตํารา มากที่สุด วิธีการเรียนรูการใชบริการยืม-คืนหนังสือดวย
ตนเอง ใชวิธีการแนะนําบนหนาจอของระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
2. ความคิดเห็นของผูใชบริการตอ ระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแยกในแตละดาน
ตารางที่ 6 ระบบยืมหนังสือดวยตนเอง
ดานผูใหบริการ
ทานตองการบรรณารักษ/เจาหนาที่คอยใหคําแนะนําการยืม
หนังสือ
ทานสามารถติดตอบรรณารักษ/เจาหนาที่ในทันทีที่มีปญหา
การยืมหนังสือ
บรรณารั ก ษ /เจ าหน า ที่ พ รอ มให บ ริก ารในทั น ที ที่ ระบบยื ม
หนังสือขัดของ
รวม
ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบริการ
ทานเขาใจขั้นตอนการยืมหนังสือดวยตนเองที่ปรากฏในแตละ
หนาจอ

1016

3.76

SD
0.99

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย

4.28

0.53

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.32

0.47

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.12

0.66
SD
0.47

เห็นดวย
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย

x

x
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ทานสามารถเลือกภาษาในการแสดงผลบนหนาจอไดงาย
กรณีหนังสือที่นํามายืมเปนหนังสือที่ยืมออกไมได ระบบแสดง
ขอความ/สัญลักษณใหทราบอยางชัดเจน
เมื่อระบบการยืมหนังสือขัดของ ระบบแสดงขอความพรอม
คําแนะนํา
รวม
ดานความสามารถของระบบ
ทานสามารถยืมหนังสือไดพรอมกันครั้งละหลายเลม
ระบบหนาจอการยืมแบบสัมผัส ทํางานตอบสนองไดทันที
การยื ม หนั ง สื อ ด ว ยตนเองสะดวกรวดเร็ ว กว า การยื ม ที่ มี
บรรณารักษ/เจาหนาที่เปนผูดําเนินการให
การยืมหนังสือดวยตนเองสามารถปกปองความเปนสวนตัวได
เครื่องยืมหนังสือดวยตนเองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เครื่องยืมหนังสือดวยตนเองขัดของเมื่อตองการใชงาน
ทานไดรับขอมูลขาวสารหองสมุดผานหนาจอระบบการยืม
หนังสือดวยตนเอง
รวม

4.16
4.16

0.46
0.55

เห็นดวย
เห็นดวย

4.32

0.57

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.20
4.32
4.20
4.24

0.51
SD
0.47
0.40
0.59

เห็นดวย
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เห็นดวยอยางยิ่ง

4.24
4.20
4.28
4.24

0.59
0.57
0.60
0.59

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยอยางยิ่ง

4.25

0.54

เห็นดวยอยางยิ่ง

x

จากตารางที่ 6 พบวา ดานผูใหบริการ ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น บรรณารักษ/เจาหนาที่
พรอมใหบริการในทันทีที่ระบบยืมหนังสือขัดของ ทานสามารถติดตอบรรณารักษ/เจาหนาที่ในทันทีที่มีปญหาการยืมหนังสือ
ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใช ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น เมื่อระบบการยืมหนังสือ
ขัดของ ระบบแสดงขอความพรอมคําแนะนํา ( x =4.32)
ดานความสามารถของระบบ ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็นระบบการยืมหนังสือ สามารถยืม
หนังสือพรอมกันครั้งละหลายเลม ( x =4.32)
ตารางที่ 7 ระบบคืนหนังสือดวยตนเอง
ดานผูใหบริการ
ในการคืนหนังสือทานตองการบรรณารักษหรือเจาหนาที่คอย
ใหคําแนะนํา
ทานสามารถติดตอบรรณารักษ/เจาหนาที่ในทันทีที่มีปญหา
การคืนหนังสือ
บรรณารักษ/เจาหนาที่พรอมใหบริการในทันทีที่ระบบการคืน
หนังสือขัดของ
รวม
ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบริการ
ทานเขาใจขั้นตอนการคืนหนังสือดวยตนเองที่ปรากฏในแตละ
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3.76

SD
0.86

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย

4.20

0.63

เห็นดวย

4.24

0.59

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.06

0.69
SD
0.61

เห็นดวย
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย

x

x

4.16

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

หนาจอ
ทานสามารถเลือกภาษาในการแสดงผลบนหนาจอไดงาย
เมื่ อ มี ป ญ หาการคื น หนั งสื อ ระบบแสดงข อ ความพรอ มให
คําแนะนํา
รวม
ดานความสามารถของระบบ
ทานสามารถคืนหนังสือไดตลอด 24 ชม.
ระบบหนาจอการคืนแบบสัมผัส ทํางานตอบสนองไดทันที
การคื น หนั ง สื อ ด ว ยตนเองสะดวกรวดเร็ ว กว า การคื น ที่ มี
บรรณารักษ/เจาหนาที่เปนผูดําเนินการให
การคืนหนังสือดวยตนเองสามารถปกปองความเปนสวนตัวได
เครื่องรับคืนหนังสือดวยตนเองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เครื่องรับคืนหนังสือดวยตนเองขัดของเมื่อตองการใชงาน
รวม

4.16
4.24

0.61
0.51

เห็นดวย
เห็นดวยอยางยิ่ง

4.19
4.24
4.24
4.24

0.58
SD
0.59
0.51
0.51

เห็นดวย
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยอยางยิ่ง

4.28
4.36
4.36
4.29

0.53
0.56
0.56
0.54

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยอยางยิ่ง

x

จากตารางที่ 7 พบวา ดานผูใหบริการ ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น บรรณารักษ/เจาหนาที่
พรอมใหบริการในทันทีที่ระบบการคืนหนังสือขัดของ ( x = 4.24)
ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบริการ ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น เมื่อมีปญหาการคืน
หนังสือ ระบบแสดงขอความพรอมใหคําแนะนํา ( x = 4.24)
ดานความสามารถของระบบ ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น เครื่องรับคืนหนังสือดวยตนเอง
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเครื่องรับคืนหนังสือดวยตนเองขัดของเมื่อตองการใชงาน ( x =4.36) เทากัน
3. ปญหาของระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละปญหาการยืมหนังสือ
หัวขอ
เครื่องมือใหบริการยืมขัดของไมสามารถยืมได
ระบบไมอานรหัสจากบัตรสมาชิกหองสมุด
จํารหัสในการยืมไมได
หนังสือเลมทีต่ องการไมสามารถยืมได
ไมเขาใจขอความ คําแนะนําเมื่อไมสามารถยืมหนังสือเลมที่ตองการได
ไมเขาใจคําแนะนําวิธีใชที่ปรากฏบนหนาจอ
ไมมีบรรณารักษหรือเจาหนาที่คอยชวยเหลือเมื่อมีปญหา
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จํานวน
135
45
150
136
75
45
60

รอยละ
14.02
4.67
15.58
14.12
7.79
4.67
6.23
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ตารางที่ 8 (ตอ) จํานวนและรอยละปญหาการยืมหนังสือ
หัวขอ
ระบบไมพิมพสลิปการยืมหนังสือ
ไมเขาใจขอความ คําแนะนําเมื่อระบบการยืมขัดของ
ประตูทางออกเสียงดังเมื่อเดินผาน(หนังสือไดผานการยืมแลว
รวม

จํานวน
242
45
30
963

รอยละ
25.13
4.67
3.12
100.00

จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหา ระบบไมพิมพสลิปการยืมหนังสือ มากที่สุด จํานวน 242 คน
คิดเปนรอยละ 25.13 รองลงมา จํารหัสในการยืมไมได จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 15.58 และ หนังสือเลมที่ตองการไม
สามารถยืมได จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 14.12
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละปญหาการคืนหนังสือ
หัวขอ
เครื่องใหบริการรับคืน มีปญ
 หาไมสามารถสงคืนได
ระบบไมรับคืนหนังสือที่สงคืน (ไมปรากฏรายชื่อหนังสือที่คืน(บนสลิป)
ไมเขาใจคําแนะนําวิธีใชที่ปรากฏบนหนาจอ
ไมสามารถติดตอบรรณารักษ/เจาหนาที่ เมื่อระบบการคืนขัดของหรือมีปญหาในการ
คืนหนังสือ
ระบบไมพิมพสลิปการคืน
ไมเขาใจขอความ คําแนะนําเมื่อระบบการคืนขัดของ
รวม

จํานวน
151
120
45
90

รอยละ
22.78
18.10
6.79
13.57

197
60
663

29.71
9.05
100.00

จากตารางที่ 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหา ระบบไมพิมพสลิปการคืนหนังสือ มากที่สุด จํานวน 197 คน
คิดเปนรอยละ 29.71 รองลงมา เครื่องใหบริการรับคืน มีปญหาไมสามารถสงคืนได จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 22.78
และ ระบบไมรับคืนหนังสือที่สงคืน (ไมปรากฏรายชื่อหนังสือที่คืน) จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 18.10
4. แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ พิ บู ลสงคราม ที่มี 3 ดาน คือ ดานผูให บ ริการ ดานการติด ตอสื่ อสารระหวางระบบกั บ
ผูใชบริการ ดานความสามารถของระบบ พบวา สามารถพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ไดดังนี้คือ
1. ดานผูใชบริการ ผูใชบริการตองการใหมีบรรณารักษหรือเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา
2. ดานความสามารถของระบบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาเครื่องยืม-คืนหนังสือให
พรอมใชงานอยู
เสมอ มีระบบสงขอความเตือนถึงผูรับผิดชอบเมื่อเครื่องระบบยืม -คืนหนังสือดวยตนเองขัดของเพื่อใหสามารถแกไขปญหาได
ทันที
3. นอกจากนี้ปญหาที่พบบอยที่สุดในการใชระบบยืม-คืนของผูใชบริการ มีดังนี้
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3.1 ระบบไมพิมพสลิปการยืม-คืนหนังสือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาระบบการ
พิมพ
สลิปการยืม-คืน ใหใชไดงาย รวดเร็วและคมชัด ตรวจสอบและทําความสะอาดเครื่องพิมพอยูเสมอเพื่อปองกันกระดาษสลิปติด
เครื่องพิมพ
3.2 จํารหัสในการยืมไมได
3.3 หนังสือเลมที่ตองการไมสามารถยืมได
อภิปรายผล
สภาพการใชบริการยืม -คืนหนังสือ ดวยตนเอง พบวา ผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง สวนใหญเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และใชงานระบบยืม -คืนหนังสือ 3 ป และ 2 ป รองลงมา เพราะบางสวนยังที่จะใชบริการยืมจาก
บรรณารักษ/เจาหนาที่ ที่สามารถพูดจา สนทนา กับผูใชบริการได สวนความถี่ในการใชงานที่มีการใช บริการ 1ครั้งตอสัปดาห
เพราะในปจจุบันมีแหลงคนความากมาย ที่สามารถเขาถึงไดโดยไมจําเปนตองยืม สามารถอาน ดาวนโหลดเก็บไวอานในคราว
ตอไปได สะดวกตอการใชบริการ สวนใหญเรียนรูวิธีการใชบริการยืม -คืนหนังสือดวยตนเองจากการแนะนําบนหนาจอของ
ระบบยืม-คืนดวยตนเองมากที่สุดเนื่องจากเปนหนาจอภาษาไทยสามารถอานและทําความเขาใจไดไมยาก
ความคิดเห็นตอการใชบริการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
ดานผูใหบริการ ในภาพรวม ผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง เห็นดวยอยางยิ่งที่บรรณารักษ/เจาหนาที่
พรอมใหบริการในทันทีที่ระบบยืมหนังสือขัดของ ซึ่งอาจติดตั้งเครื่องยืม ไวใกลเจาหนาที่หรือบรรณารักษ คอยใหคําแนะนํา
และใหบริการงานอื่นรวมไปดวยเพื่อใหเกิดประโยชนกับผูใชบริการมากที่สุด
ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบริการ ในภาพรวม ผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง เห็นวาระบบ
สามารถทํางานตอบสนองกับผูใชบริการไดดี คือ มีสัญลักษณชัดเจน ในกรณีที่ยืมหนังสือออกไมได สามารถเลือกภาษาในการ
แสดงผลไดงาย
ดานความสามารถของระบบ ในภาพรวม ผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง เห็นวาระบบสามารถทําการ
ยืม-คืนไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ สามารถยืมหนังสือไดหลายเลมในครั้งเดียวกันได แตบางครั้งเครื่องระบบยืม-คืนหนังสือ
สือขัดของ ไมสามารถใหบริการได ดังนั้น ควรมีการจัดเจาหนาที่ใหความชวยเหลือกรณีที่มีปญหา สุภารักษ เมินกระโทก
(2559)
แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ควรพัฒ นาระบบการพิมพสลิปการยืม -คืนหนังสือ ใหมีความรวดเร็ว คมชัด และตรวจสอบและความความ
สะอาดเครื่องพิมพอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันกระดาษสลิปติดเครื่องพิมพ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
สภาพการใชบริการยืม-คืน หนังสือดวยตนเอง ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ใชบริการยืม-คืนหนังสือ 2 ป จํานวน
181 คน รอยละ 48.00 รองลงมาคือ 3 ป จํานวน 121 รอยละ 32.10 มีความถี่ในการใชบริการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง 1
ครั้งตอสัปดาห มากที่สุด จํานวน 242 คน รอยละ 64.20 รองลงมา 2-3 ครั้งตอเดือน รอยละ 23.90 และ 2-3ครั้งตอสัปดาห
จํานวน รอยละ 11.90 วิธีการเรียนรูการใชบริการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ผูตอบแบบสอบถามจะเรียนรูจากการแนะนําบน
หน าจอของระบบยืม -คื นหนั งสือ ดวยตนเอง มากที่ สุด จํ านวน 287 คน รอยละ 52.95 รองลงมา คื อ คําแนะนําจาก
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บรรณารักษ/เจาหนาที่ จํานวน 195 คน รอยละ 35.98 สวนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมดวยตนเองมากที่สุด คือ หนังสือตํารา
จํานวน 377 คน รอยละ 69.56 รองลงมาคือ รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ จํานวน 287 คน รอยละ 52.95 และ นวนิยาย เรื่อง
สั้น จํานวน 76 คน รอยละ 14.02
ความคิดเห็นตอระบบยืมหนังสือดวยตนเอง 3 ดาน
ดานผูให บริก าร ในภาพรวม ผู ตอบแบบสอบถามเห็ นด วยอยางยิ่ง ในประเด็น บรรณารักษ /เจาหน าที่ พ รอ ม
ใหบริการในทันทีที่ระบบยืมหนังสือขัดของ ( x =4.32) สามารถติดตอบรรณารักษ/เจาหนาที่ในทันทีที่มีปญหาการยืมหนังสือ
( x =4.28) และตองการบรรณารักษหรือเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําการยืมหนังสือ ( x =3.76)
ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบริการ ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อระบบการยืม
หนังสือขัดของ ระบบแสดงขอความพรอมคําแนะนํา ( x =4.32) และเห็นดวย สามารถเลือกภาษาในการแสดงผลบนหนาจอ
ไดงาย เขาใจขึ้นตอนการยืมหนังสือดวยตนเองที่ปรากฏในแตละหนาจอ กรณีหนังสือที่นํามายืมเปนหนังสือที่ยืมออกไมได
ระบบแสดงขอความ/สัญลักษณใหทราบอยางชัดเจน ( x =4.16 เทากัน)
ดานความสามารถของระบบ ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่ง สามารถยืมหนังสือไดพรอมกันครั้งละ
หลายเลม ( x =4.32) รองลงมาคือ การยืมหนังสือดวยตนเองสามารถปกปองความเปนสวนตัวได การยืมหนังสือดวยตนเอง
สะดวกรวดเร็วกวาการยืมที่มีบรรณารักษ/เจาหนาเปนผูดําเนินการให ไดรับขอมูลขอมูลขาวสารผานหนาจอระบบการยืม
หนังสือดวยตนเอง ( x = 4.24 เทากัน)
ความคิดเห็นตอระบบคืนหนังสือดวยตนเอง 3 ดาน
ดานผู ให บ ริก าร ในภาพรวม ผู ตอบแบบสอบถามเห็ น ด วยอย างยิ่ ง ในประเด็ น บรรณารัก ษ /เจ าหน าที่ พ รอ ม
ใหบริการในทันทีที่ระบบการคืนหนังสือขัดของ ( x =4.24) รองลงมาคือ สามารถติดตอบรรณารักษ/เจาหนาที่ในทันทีที่มี
ปญหาการคืนหนังสือ ( x =4.20) และในการคืนหนังสือตองการบรรณารักษ/เจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา ( x = 3.76)
ดานการติดตอระหวางระบบกับผูใชบริการ ผูตอบแบบสอบถาม เห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อมีปญหาการคืนหนังสือ ระบบ
แสดงขอความพรอ มคํ าแนะนํ า ( x = 4.24) และ เขาใจขั้น ตอนการคืน หนั งสื อดวยตนเองที่ ปรากฏในแตละหน าจอและ
สามารถเลือกภาษาในการแสดงผลหนาจอไดงาย ( x =4.16 เทากัน)
ดานความสามารถของระบบ ผูตอบแบบสอบถาม เห็นดวยอยางยิ่ง เครื่องขัดของเมื่อตองการใชงาน ( x =4.36)
รองลงมาคือ การคืนหนังสือดวยตนเองสามารถปกปองความเปนสวนตัวได ( x = 4.28) และ สามารถคืนหนังสือไดตลอด 24
ชม. ระบบหนาจอการคื นแบบสั มผัส ทํ างานตอบสนองได ทัน ที การคืนหนังสือด วยตนเองสะดวกรวดเร็วกวาการคืน ที่ มี
บรรณารักษ/เจาหนาที่เปนผูดําเนินการให ( x =4.24 เทากัน)
แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ พิ บู ลสงคราม ที่มี 3 ดาน คือ ดานผูให บ ริ การ ดานการติด ตอสื่ อสารระหวางระบบกั บ
ผูใชบริการ ดานความสามารถของระบบ พบวา สามารถพัฒนาระบบยืม -คืนหนังสือดวยตนเองใหตรงกับความตองการของ
ผูใชบริการ ไดดังนี้คือ
4. ดานผูใชบริการ ผูใชบริการตองการใหมีบรรณารักษหรือเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา
5. ดานความสามารถของระบบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาเครื่องยืม-คืนหนังสือให
พรอม
ใชงานอยูเสมอ มีระบบสงขอความเตือนถึงผูรับผิดชอบเมื่อเครื่องระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองขัดของเพื่อใหสามารถแกไข
ปญหาไดทันที
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6. นอกจากนี้ปญหาที่พบบอยที่สุดในการใชระบบยืม-คืนของผูใชบริการ มีดังนี้
6.1 ระบบไมพิมพสลิปการยืม-คืนหนังสือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาระบบการ
พิมพ
สลิปการยืม-คืน ใหใชไดงาย รวดเร็วและคมชัด ตรวจสอบและทําความสะอาดเครื่องพิมพอยูเสมอเพื่อปองกันกระดาษสลิปติด
เครื่องพิมพ
6.2 จํารหัสในการยืมไมได
6.3 หนังสือเลมที่ตองการไมสามารถยืมได
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ ผูที่มีสวนเกี่ยวของที่ทําใหการทําวิจัยนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค อาทิ ทรงคุณวุฒิในการตรวจ
ประเมินผลการวิจัย ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม จิตตการุญที่ไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะอันเปนประโยชน
ตอการทําวิจัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีและสารสนเทศ ละมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เอกสารอางอิง
เปนหนึ่ง โฮลดิ้ง. (2560). เครื่องยืมทรัพยากรหองสมุดอัตโนมัติ (Patron Self-Checkout). เขาถึงไดจาก:
http://www.pen1.biz/newwww/index.php/th/product-2/intelligent-library/patron-self-checkout
(วันที่คนขอมูล: 4 มกราคม 2560).
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2559). แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2556-2559.
พิษณุโลก : สํานักวิทยบริการ.
สุภารักษ เมินกะโทก. (2559). การใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย กรณีศูนยบรรณสารและ
สื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ
ผศ.ดร.สุภาพร ดอกไม้ทอง
ผศ.ดร.รัชนี มุขแจ้ง
ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์
ดร.พลดา เดชพลมาตย์
ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ
รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย
ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดารงค์
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ดร.รดี ธนารักษ์
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
ดร.ศิรัตน์ สนชัย
ผศ.เกศินี ประทุมสุวรรณ
รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ
ดร.แคทรียา อังทองกาเนิด
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
รศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
รศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร
รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต
ศ.ดร.กิจการ พรหมมา
ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคา
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดร.ภัทรพร ตัสโต
ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล
ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
ดร.พัชรี ครูขยัน
ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะธารงชัย
ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล
รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
รศ.ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์
รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล
รศ.ดร.สาราญ มีแจ้ง
ดร.ดนุลดา จามจุรี
ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
ดร.สุวรรณี ทองรอด
รศ.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
ผศ.ดร.ชานาญ ปาณาวงษ์
ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา
ผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี
รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด
ผศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์
ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
ผศ.ดร.นุตา ศุภคต
ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์
ดร.โรชินี อุปรา
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง
ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
ผศ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
ผศ.สุพรรณี อินทร์แก้ว
ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
ดร.จิรภาส จงจิตวิมล
รศ.ดร.ณภัทร น้อยน้าใส
รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม
รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
ผศ.แก้วกร เมืองแก้ว
อ.ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ดร.ฐิติพร เจาะจง
ดร.พงพันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
ผศ.ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่า
ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
ผศ.ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
ผศ.ไพโรจน์ เยียระยง
ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี
ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ
ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
ดร.จิตศิริน ก้อนคง
ผศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง
ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
ผศ.ดร.วิจิตรา จาลองราษฎร์
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ
ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม
ผศ.พัชรา วงศ์แสงเทียน
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว
ดร.สุพัตรา บดีรัฐ
ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
รศ.ดร.สุขแก้ว คาสอน
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม
ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
ดร.สมเกียรติ ติดชัย
รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์
ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
ผศ.ดร.อนงค์ ศรีโสภา
ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท้
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี
ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์
ผศ.ดร.ผ่องลักษณ์ จิตต์การุญ
อ.สุภาวดี น้อยน้าใส
ผศ.ดร. นิคม นาคอ้าย
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