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สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย
การปลูกฟนโดยตั้งใจ

หนา
1

วิลาวัลย เลาวกุล
ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตอความรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนยาเปา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง

10

เมธัส ชูเวช
นิภรดา ยาวิราช พงศกรพิทยา
นวนันท จันละ
สุพรรณี พุมโกสุม
ณิชรัตน เรือนนาค
บุญเชิด สหเจริญชัย
จิตสุภา ซอดุ
สุภาพร วัฒนะวิทยานุกูล
ปรียาภรณ โพธิพฤกษ
ศุภชัย โสภาพันธ
มยุรี จันทรอินตา
จินตนา เรนทอน

โปรแกรมการเพิ่มความรูในการปองกันตนเองจากความเสี่ยงการสัมผัส
สารปราบศัตรูพืชในเกษตรกรชาวกัมพูชา ในสวนผลไมจังหวัดระยอง
อนามัย เทศกะทึก
ชิงชัย เมธพัฒน
ภาณุวัฒน เชิดเกียรติกูล
ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ

23

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย

หนา

การออกแบบและสรางเครือ่ งผลิตสับปะรดผง

36

สมนึก วันละ
พรต ใจฉลาด
พงษเดช เรียนละหงส
นพดล คําเขียว
ธนิด ภัคธนาเดชานนท

การพัฒนาเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพ

49

สุวัจน หอธิวงศ
ศุภกร จริงแลว
วิบูลย เชี่ยวพานิช
ศักดา สิมเสมอ
วาที่ ร.ต.จีรวัฒน ยืนมั่น

สิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาว ที่ทํางานในพื้นที่จังหวัดศูนยรวมเศรษฐกิจ
และจังหวัดใกลเคียงชายแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน :
กรณีศึกษาแรงงานตางดาวในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

61

ผูชวยศาสตราจารยนฤชิต แสนปากดี
อาจารยปารมี ลางคุลานนท

ทหารไทยกับการเมืองไทย

75

ดร.อุราชนก คงกล่ํา

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ กรณีเมืองพัทยา
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นิธิโรจน กองแกว

84

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย

หนา

การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี

92

พัชราพร เพ็ชรนิล

ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร
ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

101

ศรีเพชร สรอยชื่อ
อาภาพร ยกโต
ปฏิญญา ธรรมเมือง
พัชรีภรณ หรพรอมและคณะฯ

วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลใน
จังหวัดชัยนาท

109

วิเชียร พรามนุช

การศึกษาโลจิสติกสเชิงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี

120

ชนันทธิพัฒน พรหมสนธิ์
ปณณวุฒิ ปนสวาสดิ์
พฤกษา ปนสวาสดิ์
เยาวลักษณ เกิดปน

แนวทางการพัฒนากลุมประมงอินทรียพื้นบานในการยกระดับผลผลิตอินทรีย
สูการสรางเครือขายการคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคส
ชัยวิทย ถิระวณัฐพงศ
ศักดิ์ดา อางวัฒนกิจ
ณรงค อนุพันธ

135

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย

หนา

การศึกษาความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออกของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย

142

ชินพันธ โรจนไพบูลย
ปริศนา เขียวอุไร
ลัดดาวัลย เรือนทัศนีย
เกศริน อินเพลา
ปฏิญญา ธรรมเมืองและคณะฯ

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน

150

จักรินทร สันติรัตนภักดี
กิติพงษ จันทรถาวร
ชุติญาภัค วาฤทธิ์

การศึกษาหวงโซคุณคาประมงพื้นบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขาย
ตลาดเชิงพาณิชย เพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง

156

ณรงค อนุพันธ
ยุทธนา พรรคอนันต

การนําสารสนเทศทางตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ

168

ดร.ธีรวัฒน ธวัลรัตนโภคิน

พฤติกรรมการซื้ออาหารบํารุงสมองของผูบริโภคอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

178

ธนกฤต วงศมหาเศรษฐ

ศึกษาหวงโซอุปทานและพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก
อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ปณณวุฒิ ปนสวาสดิ์
ชนันทธิพัฒน พรหมสนธิ์
พฤกษา ปนสวาสดิ์
เยาวลักษณ เกิดปน

187

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย

หนา

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ผลไดของการผลิต และดัชนีการคาขายในครัวเรือน
เกษตรขาวอินทรีย ที่ไดรับการรับรอง

194

ปยะวิทย ทิพรส

การศึกษาหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ กรณีศึกษา
ผูผลิตกางปลาทอดกรอบ บานดอนกลางอําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

204

พฤกษา ปนสวาสดิ์
ชนันทธิพัฒน พรหมสนธิ์
ปณณวุฒิ ปนสวาสด
เยาวลักษณ เกิดปน
อภิชญนันท กิตติพิทยาพงษ

พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน
กับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานนอกบาน
ของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง
เมธัส ชูเวช
ผูชวยศาสตราจารย ดร. กฤษฎา ตันเปาว
ธวัชชัย แสนชมภู
อภิชญา เศวตวิจิตร
นิภรดา ยาวิราช พงศกรพิทยา
ภควัตร ใจสิน
นงลักษณ สุวรรณวิชิตกุล
อาภาพร ยกโต
มนสิกานต อมรรัตนโกมล
ปานประดับ อมรรัตนโกมล

210

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย

หนา

การศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่
บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

230

เยาวลักษณ เกิดปน
ชนันทธิพัฒน พรหมสนธิ์
ปณณวุฒิ ปนสวาสดิ์
พฤกษา ปนสวาสดิ์
อภิชญนันท กิตติพิทยาพงษ

การพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาประมงอินทรียพื้นบานตอยอดในเชิงพาณิชย
สูการเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวโดยชุมชนจากการพึ่งพาตนเอง
ในการผลิตอาหารทะเลที่มีคุณภาพปลอดภัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
นําไปสูการแขงขันเพื่อเตรียมความพรอมการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

238

ศักดิ์ดา อางวัฒนกิจ
ณรงค อนุพันธ
ชัยวิทย ถิระวณัฐพงศ
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การปลูกฟนโดยตั้งใจ
INTENTIONAL REPLANTATION
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การปลูกฟนโดยตั้งใจเปนทางเลือกสุดทายในการเก็บฟนไวในชองปาก เมื่อการรักษาคลองรากฟนโดยวิธี
ปกติประสบความลมเหลว ไมสามารถรื้อและใหการรักษาคลองรากฟนซ้ําได รวมทั้งไมสามารถทําการรักษาโดยการ
ทําศัลยกรรมเอ็นโดดอนตในตําแหนงซี่ฟนนั้น ๆ อยางไรก็ตามการปลูกฟนโดยตั้งใจนั้น ไมสามารถทําไดในทุกกรณี
จําเปนตองมีการเลือกผูปวยที่เหมาะสม การรักษาดังกลาวมี ผลสําเร็จของการรักษาที่ดี หากใหการรักษาอยาง
ถูกตอง มีคาใชจายต่ํา ความลมเหลวที่พบ ไดแก ฟนแตกระหวางการถอนฟน มีการสูญสลายของรากฟนรวมกับการ
อักเสบรอบรากฟน และเกิดฟนยึดติด บทความปริทัศนฉบับนี้ไดรวบรวม ขอบงชี้และขอหามในการปลูกฟนโดย
ตั้งใจ ขั้นตอนการรักษา อัตรารอด และความลมเหลวที่เกิดขึ้น
คําสําคัญ : การปลูกฟนโดยตั้งใจ, การรักษาคลองรากฟน, การปลูกถายฟน,
Abstract
Intentional replantation is the treatment of choice when conventional root canal
treatment is failed, or non-surgical and surgical endodontic retreatment are not indicated.
Although its success rate is very high and its cost is inexpensive, case selection and proper
treatment are mandatory. Crown fracture during tooth extraction, root resorption and
ankylosis are common failures of the treatment. This article reviews indications,
contraindications, treatment protocols, survival rate and failure of the intentional replantation.
Keywords : Intentional replantation, root canal treatment, tooth transplantation

บทนํา
การปลูกฟนโดยตั้งใจ คือ การตั้งใจถอนฟนออกมาจากกระดูกเบาฟน เพื่อ จัดการคลองรากฟนสวนปลาย
รากที่มีปญหา แลวนําฟนซี่นั้นใสกลับคืนในกระดูกเบาฟนเดิม (Grossman, 1966) โดยปกติเมื่อการรักษาคลองราก
ฟนครั้งแรกประสบความลมเหลว ทันตแพทยจะแกปญหาดวยการรักษาคลองรากฟนซ้ํา (retreatment) หรือ
ศัลยกรรมเอ็นโดดอนต (endodontic surgery) แตในบางกรณีไมสามารถแกไขดวยสองวิธีนี้ การปลูกฟนโดยตั้งใจ
จึงถูกใชเปนทางเลือกสุดทายในการเก็บฟนไวในปากแทนการถอนฟน (Dryden & Arens, 1994; Weine, 1980)
อยางไรก็ตามผลสําเร็จของการรักษาขึ้นอยูกับการเลือกผูปวย และวิธีการรักษาที่เหมาะสม

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สวนเนื้อหา
ขอบง ชี้ ในการปลู กฟ น โดยตั้ ง ใจมีหลายกรณี ไดแก ฟ น ที่ รักษาคลองรากฟน โดยวิธี ปกติ แล วล ม เหลว
ไมสามารถทําการรักษาคลองรากฟน ซ้ํา เนื่องจากมีกายวิภาคของคลองรากฟน ที่ซับซอน (Jang et al., 2016)
มีการขยายคลองรากฟนผิดทาง เกิดขั้น (ledge) ที่ไมสามารถกลับสูคลองรากเดิมได มีการอุดตันภายในคลองรากฟน
ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน มีนิ่วในฟน (pulp stone) มีเครื่องมือหักคาอยู (Grossman, 1966) หรือในฟน
ที่รักษาคลองรากฟน โดยวิธีปกติแลวลมเหลว ไมสามารถแกไขไดดวยการทําศัลยกรรมเอ็นโดดอนต เนื่องจาก
ตําแหนงของรากฟนอยูใกลกับโครงสรางทางกายวิภาคที่สําคัญ เชน ฟนกรามบนที่อยูใกลโพรงอากาศขากรรไกรบน
(maxillary sinus) ฟนกรามนอยลางที่อยูใกลรูขางคาง (mental foramen) หรือฟนกรามลางที่อยูใกลคลอง
ขากรรไกรลาง (mandibular canal) (Guy & Goerig, 1984) ซึ่งการทําศัลยกรรมมีความเสี่ยงในการเกิดอันตราย
ตอหลอดเลือดและเสนประสาทได นอกจากนี้ตําแหนงฟนที่ในบริเวณที่มีกระดูกลอมรอบรากฟนหนา เชน ฟนกราม
ลางซี่ที่ 2 (mandibular second molar) (Guy & Goerig, 1984; Kany, 2002) ทําใหยากตอการเขาทําศัลยกรรม
ในบริเวณปลายรากเชนกัน เนื่องจากแนวฟนอยูทางดานใกลลิ้น ทําใหมีกระดูกดานขางแกมที่หนากวา และยังเปน
ตําแหนงของสันเฉียงขากรรไกรลาง (external oblique ridge) (Kratchman, 1997) ฟนที่รักษาคลองรากโดยวิธี
ปกติแลวลมเหลว แกไขดวยการทําศัลยกรรมแลว แตไมประสบความสําเร็จ ผูปวยยังคงมีอาการปวดอยู มีทางเดิน
ของหนอง มีการบวม หรือไมเกิดการหายของรอยโรค ฟนที่เกิดรอยทะลุ (perforation) ในตําแหนงที่ไมสามารถ
แกไขไดดวยวิธีการทําศัลยกรรมหรืออุดซอมแซม เชน ฟนกรามนอยบน (maxillary premolar) ที่เกิดรอยทะลุ
บริเวณดานใกลแกมของรากฟนดานเพดาน (buccal surface of the palatal root) ในขณะเตรียมชองสําหรับ
เดือยฟน การทําศัลยกรรมเพื่อซอมแซมรอยทะลุนั้น ตองกรอเปดกระดูกดานใกลแกม และตัดรากฟนใกลแกมออก
เพื่อใหมีชองในการเขาซอมแซมรอยทะลุได ซึ่งอาจทําใหอัตราสวนของตัวฟนตอรากฟน (crown-root ratio)
นอยลง (Kratchman, 1997) ฟนที่มีสิ่งแปลกปลอมอยูเลยออกไปนอกรูเปด ปลายรากฟน (apical foramen) และ
ทําใหเกิดการระคายเคือง เชน มีชิ้นสวนของกัตตาเปอรชาที่เกินออกจากสวนที่อุดอยูในคลองรากฟน (Guy & Goerig,
1984) ผูปวยที่มีชองวางระหวางดานบดเคี้ยว (interocclusal space) ไมเพียงพอในการรักษาคลองรากฟนโดยวิธี
ปกติ เชน ผูปวยที่มีปญหาในการเคลื่อนที่ของขอตอขากรรไกร และกลามเนื้อที่เกี่ยวของ (Dryden, 1989) ผูปวยที่
ไมสามารถฝงรากฟนเทียม หรือผูปวยที่ไมสามารถรองรับคาใชจายในการถอนฟนและทํารากฟนเทียม (Grzanich
et al., 2017) รวมทั้งในฟนน้ํานมที่ตองใชในการเก็บรักษาชองวางสําหรับฟนแทในอนาคต (Kratchman, 1997)
ขอหา มของการปลู กฟ น โดยตั้ ง ใจ ทั น ตแพทย มั ก จะไม พิ จารณาใหการรักษาทํ า ในกรณี ผู ป วยที่ มี โ รค
ประจําตัวเกี่ยวกับภาวะเลือดไหลผิดปกติ (bleeding disorder) หรือมีปญหาเกี่ยวกับการหายของบาดแผล
(Guy & Goerig, 1984) ฟนที่เปนโรคปริทันตรวมกับ การสูญสลายของกระดูกรุนแรง มีฟนโยกหรือมีการทําลาย
กระดูกบริเวณงามรากฟน(Raghoebar & Vissink, 1999) ฟนที่สูญเสียเนื้อฟนไปมากจนไมสามารถบูรณะได ฟน
รากโคงหรือรากกาง มีกระดูกระหวางรากฟนมาก ทําใหการถอนฟนและใสฟนกลับคืนสูตําแหนงเดิมทําไดยาก หรือ
อาจเกิดรากหักในขณะถอน ทําใหสัดสวนของตัวฟนตอรากฟน (crown-root ratio) ไมเหมาะสม (Nosonowitz &
Stanley, 1984; Lindeberg et al., 1986; Bender & Rossman, 1993) รวมถึงฟนที่มีรอยแตกตามแนวดิ่งของ
รากฟน (vertical root fracture) (Peer, 2004)
วิธีการปลูกฟนโดยตั้งใจ อาศัยการทํางานรวมกันระหวางทันตแพทย 2 คน คนหนึ่งถอนฟนและเตรียมเบาฟน
อีกคนหนึ่ ง ทํ า งานเอ็น โดดอนติ กส แ ละปลู กฟ น คืน สู เบ า ฟ น โดยแนะนํ า ใหใ ช ถุง มื อแบบปลอดเชื้ อ ทั้ ง สองคน
(Rouhani et al., 2011; Grzanich et al., 2017) ขั้นตอนการปลูกฟนโดยตั้งใจแสดงในภาพที่ 1 โดยขั้นตอนแรก
ควรทําใหบริเวณที่ทําการรักษาปราศจากเชื้อ โดยกําจัดคราบจุลินทรียและหินน้ําลายออก บางการศึกษาแนะนําให
ใชน้ํายาคลอเฮกซิดีนที่ความเขมขนรอยละ 0.12-2 รวมดวย (Becker, 2018) สําหรับการใหยาปฏิชีวนะกอนการ
รักษาเพื่อลดโอกาสปนเปอนแบคทีเรียทั้งในสวนของฟนและกระดูกเบาฟนที่อาจทําใหเกิดการติดเชื้อบริเวณผิวรากฟน
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ยังคงเปนที่ถกเถียงกัน อยู สวนใหญพิจารณาให เฉพาะผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ (infective
endocarditis) โดยพิ จ ารณาตามแนวทางการใหย าปฏิชี ว นะของสมาคมโรคหัว ใจแหง ประเทศสหรัฐอเมริก า
(American Heart Association: AHA) กอนการทําหัตถการ 1 ชั่วโมง (Niemczyk, 2001) จากนั้นฉีดยาชา
เฉพาะที่ ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการฉีดเขาชองเนื้อเยื่อปริทันต (intraligamental injection) เนื่องจากทําใหเนื้อเยื่อ
ปริทันตของฟนไดรับอันตราย (Kim, 1986) การถอนฟนตองทําดวยความระมัดระวังอยางมาก ไมแนะนําใหใช
เครื่องงัด (elevator) เพราะปลายของเครื่องมืออาจทําอันตรายตอชั้นเคลือบฟนและเนื้อเยื่อปริทันต การใชคีมถอน
ฟนใหตําแหนงคีมจับอยูเหนือรอยตอระหวางเคลือบฟนและเคลือบรากฟน ใชแถบยาง (rubber band) รัดตรง
บริเวณดามของคีมถอนฟนเพื่อใหจับฟนไดแนนพอเหมาะ ไมไถลลงไปบริเวณชั้นผิวรากฟน และปองกันการออกแรง
บีบฟนที่มากเกินไปในขณะที่ถอนฟน อาจทําใหเกิดการแตกหักของตัวฟนได (Kratchman, 1997) โยกฟนในแนว
ใกลแกม-ใกลลิ้นอยางชา ๆ ใหเกิดการขยายของกระดูกเบาฟนกอน เพื่อปองกันการแตกหักของรากฟน หลังจาก
ถอนฟนเสร็จเรียบรอยแลว ใหจับบริเวณตัวฟนดวยผากอซชุบน้ําเกลือ โดยใชนิ้วมือหรือใชคีมจับ หลีกเลี่ยงการจับ
บริเวณรากฟน จากนั้นจุมฟนในสารละลายที่มีความสามารถในการรักษาความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันต และนํา
ขึ้นมาตรวจดูรอยราว หรือความผิดปกติที่รากฟน เชน รอยทะลุตาง ๆ โดยอาจใชไฟเบอรออปติก (fiber optic)
รวมกับการใชแวนขยายหรือใช กลองจุลทรรศน (microscope)(Marrow & Rubinstein, 2002) ทําการตัดปลาย
รากฟนนอกชองปากดวยหัวกรอเร็วหรืออัลตราโซนิกส และอุดยอนปลายรากดวยไบโอเดนทีน (Biodentine) เอ็มที
เอ (MTA) หรือซุปเปอรอีบีเอ (Super EBA) ภายใตกลองจุลทรรศน โดยใหมีความยาวของวัสดุอุดปลายรากอยาง
นอย 3 มิลลิเมตร(Becker, 2018) ซึ่งควรทําอยางรวดเร็ว เพื่อไมใหฟนอยูภายนอกชองปากในสภาวะที่แหงนานเกิน
5–10 นาที (Kinirons et al., 2000] ในขณะที่ทําการเตรียมฟนนอกชองปาก ควรจุมฟนในสารละลายที่สามารถ
รักษาความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันตไดดี เชน น้ําเกลือ หรือสารละลายแฮงคบาลานซซอลต (Hank’s balance
salt: HBSS) อยางสม่ําเสมอ หรือใหผูชวยคอยฉีดน้ําเกลือ หรือสารละลายแฮงคบาลานซซอลต ตลอดเวลา โดย
ระยะเวลาที่ดีที่สุดภายหลังจากถอนฟนและฟนอยูนอกชองปาก ไมควรนานเกิน 10–15 นาที (Grzanich et al., 2017)
การเตรียมเบาฟน ทําไดโดยการลางลิ่มเลือด (blood clot) ที่อยูในกระดูกเบาฟนดวยน้ําเกลือ ดูดดวย
เครื่องดูดในระดับเบา หากมีเนื้อเยื่อแกรนูเลชัน (granulation tissue) ใหขูดที่บริเวณกนเบาฟนเทานั้น ไมแนะนํา
ใหขูดผนังเบาฟน เพราะจะเปนการทําลายเนื้อเยื่อปริทันตที่มีชีวิตออกไป อาจนําไปสูการสูญสลายของรากฟน
(root resorption ได (Guy & Goerig, 1984) หลังจากเตรียมฟนและเบาฟนเรียบรอยแลว ใหปลูกฟนกลับเขา
สูเบาฟนในตําแหนงเดิมทันที ใชมือบีบกระดูกดานใกลแกมและใกลลิ้นเขาหากัน และกดใหรากฟนแนบกับผนังเบาฟน
(Grossman, 1966; Becker, 2018) ใหผูปวยกัดผาโปรง (gauze) หรือแทงไมไวสักครู แลวตรวจสอบดูแนวการ
ปลูกฟนกลับวาอยูในตําแหนงเดิมหรือไม ตรวจสอบการกัดสบ และถายภาพรังสีเพื่อตรวจสอบดูตําแหนงอีกครั้ง
ถาฟนสามารถยึดอยูไดอยางมั่นคงก็ไมมีความจําเปนตองยึดกับฟนขางเคียง แตถาฟนโยกมากควรทําการยึดฟนที่
สามารถทําใหเกิดการโยกในระดับสรีรวิทยา (physiological mobility) ได เชน เปอริโอแพค (perio-pack) หรือ
สิ่งใชเย็บโมโนฟลาเมนต (monofilament suture) แทนการใชเฝอกยึดฟน และไมควรยึดฟนนานเกิน 7–10 วัน
เพื่อปองกันการเกิดฟนยึดติด สําหรับการดูแลภายหลังการรักษา แนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยงการใชงานในฟนที่ทําการ
รักษา รับประทานอาหารออน ทําความสะอาดบริเวณที่ปลูกฟนเบาๆ บวนดวยน้ําเกลืออุน บางการศึกษาแนะนําให
ใชน้ํายาบวนปากคลอเฮกซิดีนความเขมขนรอยละ 0.12 นาน 2 อาทิตย (Jang et al., 2016) รับประทานยาแกปวด
นัดผูปวยกลับมาเอาที่ยึดฟนออก 7–10 วันในกรณีที่ใชที่ยึดฟน และติดตามผลการรักษา 2 6 และ 12 เดือน และ
ทุก ๆ ปภายหลังการรักษา(Marrow & Rubinstein, 2002)
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การวัดผลสําเร็จของการรักษา สวนใหญใชอัต รารอด (survival rate) ของฟน โดยอาศัยการตรวจ
ทางคลินิกและภาพรังสี เกณฑชี้วัดอัตรารอด ไดแก ฟนที่สามารถอยูในชองปากไดโดยที่ผูปว ยไมมีอาการใด ๆ มีรอย
โรครอบรากฟนขนาดเทาเดิมหรือลดลง มีการโยกในระดับปกติ มีการสูญสลายของรากฟนอยูในขอบเขตจํากัด
(Jang et al., 2016) ทั้งนี้มีรายงานถึงอัตรารอดของฟนตั้งแตรอยละ 81-94 ซึ่งอัตรารอดดังกลาวขึ้นกับปจจัยหลาย
ประการ เช น ระยะเวลาในการติ ด ตามผลหลั ง การปลู กฟ น ขั้น ตอนและวิ ธี ก ารปลู ก ฟ น เกณฑ ในการวั ด ผล
ความสําเร็จที่แตกตางกัน โดย Torabinajad และคณะ ในป 2015 รายงานอัตรารอดของการปลูกฟนโดยตั้งใจที่
รอยละ 88 เมื่อติดตามผลอยางนอย 2 ป (Torabinajad et al., 2015) และรอยละ 73-93 เมื่อติดตามผลระยะยาว
11-12 ป (Jang et al., 2016; Cho et al., 2016)
ความสําเร็จในการปลูกฟนโดยตั้งใจขึ้นอยูกับความสามารถในการเก็บ ความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันต
(periodontium) ไว Van Hassel และคณะ ในป 1980 ไดทําการปลูกฟนหนาบนซี่ขาง (maxillary lateral
incisor) ของลิงจํานวน 48 ซี่ โดยครึ่งหนึ่งกําจัดเนื้อเยื่อปริทันตออก และอีกครึ่งหนึ่งทิ้งไวตามปกติ หลังจากนั้น
ติดตามผล 16-39 เดือน พบวากลุมที่มีการกําจัดเนื้อเยื่อปริทันตมีการสูญสลายของรากฟนเกิดขึ้นมากกวากลุมที่มี
เนื้อเยื่อปริทันตปกติ (Van Hassel et al., 1980) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Andreasen ในป 1981
ที่สนับสนุนวาการมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันตหลังปลูกฟนจะทําใหเกิดการสูญสลายของรากฟนนอยกวา โดยไดทํา
การปลูกฟนหนาบนซี่กลาง (maxillary center incisor) ของลิงที่ถูกทําใหเนื้อเยื่อปริทันตตายใน 2 ลักษณะคือ
เก็บไวในสภาวะแหง และโดยการขูดทําลายผิวรากฟน เปนบริเวณตาง ๆ กันตั้งแต 1 ถึง 16 ตารางมิลลิเมตร
จากนั้นติดตามการสูญสลายของรากฟน ทั้งการสูญสลายจากผิวรากฟน (surface resorption) การสูญสลายของ
รากฟนรวมกับการอักเสบ (inflammatory resorption) และการสูญสลายของรากฟนแทนที่ (replacement
resorption) เปรียบเทียบกันที่ระยะเวลา 2 4 และ 8 สัปดาหภายหลังการปลูกฟน พบวาการสูญสลายของรากฟน
แทนที่มี คาเฉลี่ ยลดลงเมื่ อเวลาผา นไปนานขึ้น และเมื่ อพื้ นที่การทํา ลายของเนื้อเยื่อปริทันต มีบ ริเวณเล็กนอย
จะมีการหายไดดีกวาในกลุมที่มีการทําลายขนาดใหญขึ้น สวนการสูญสลายของรากฟนรวมกับการอักเสบ และ
การสู ญ สลายจากผิ ว รากฟ น จะพบได ม ากในกลุ ม ที่ มี ก ารทํ า ลายของเนื้ อ เยื่ อ ปริ ทั น ต ม ากกว า กลุ ม ควบคุ ม
(Andreasen, 1981) นอกจากนี้การมีสุขภาพของอวัยวะปริทันตและกระดูกรองรับที่ดี จะทําให การปลูกฟนโดย
ตัง้ ใจประสบผลสําเร็จ เนื่องจากการมีเลือดมาหลอเลี้ยงมากขึ้น รวมทั้งยังเปนเฝอกยึดฟนตามธรรมชาติใหกับฟน ที่
ปลูกกลับดวย(Guy & Goerig, 1984)
Jang และคณะ ในป 2016 พบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการรักษา ไดแก ระยะเวลาที่ฟนอยูนอก
เบาฟน และวัสดุอุดปลายรากฟน โดยพบวาระยะเวลานานกวา 15 นาที และการเลือกใชเอ็มทีเอเปนวัสดุอุดปลาย
ราก ใหผลสําเร็จในการรักษาต่ําลง ในขณะที่ปจจัยดานอายุ เพศ การมีรองลึกปริทันตมากกวา 6 มิลลิเมตร การมี
ตุมหนองปลายราก คุณภาพของวัสดุอุดภายในคลองราก การมีเดือยฟน การยึดฟนโดยใชเฝอกยึดฟน การสูญสลาย
ของรากฟนและการยึดติดของฟนภายหลังการรักษา ไมมีผลตอความสําเร็จของการรักษา (Jang et al., 2016)
ปจจัยเรื่องเพศของผูปวย ตําแหนงของฟนบนขากรรไกร และความยากงายในการถอนฟ น (Deeb et al., 1965;
Emmertsen, 1966) รวมถึงการมีรอยโรคกอนปลูกฟนโดยตั้งใจ พบวาไมมีความสัมพันธกับอัตราความความสําเร็จ
เชนกัน (Emmertsen, 1966) Cho และคณะ ในป 2017 พบวาอัตราความสําเร็จในการปลูกฟนโดยตั้งใจในฟนที่มี
รองลึกปริทันตมากกวา 6 มิลลิเมตร 1 ตําแหนงสูงกวาฟนที่มีรองลึกปริทันตมากกวา 6 มิลลิเมตรมากกวา 1
ตําแหนงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Cho et al., 2017)
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ความลมเหลวของการปลูกฟนโดยตั้งใจ พบไดตั้งแตการแตกหักของตัวฟนและรากฟนในขั้นตอนการถอนฟน
ภายหลังการติดตามผลการรักษา ผูปวยยังคงมีอาการปวดเรื้อรัง รอยโรครอบรากเดิมมีขนาดเพิ่มขึ้น รวมถึงการเกิด
การสูญสลายของรากฟนรวมกับการอักเสบ และการสูญสลายของรากฟนแทนที่ขั้นรุนแรง อันเปนสาเหตุใหฟนซี่นั้น
ถูกถอนในที่สุด แต การสูญสลายของรากฟนแทนที่ เพียงบางตําแหนง ไมจัดเปนความลมเหลวของการปลูกฟน
โดยตั้งใจ (Kratchman, 1997)
การสูญสลายของรากฟนสามารถพบไดหลายแบบ อาจเกิดการสูญสลายของรากฟนแบบละลายจาก
ผิวรากฟน ซึ่งเปนการตอบสนองตอภยันตรายของเนื้อเยื่อปริทันต และผิวรากฟนที่มีขนาดจํากัด การสูญสลายของ
รากฟนแบบนี้สามารถเกิดขึ้นไดโดยไมตองมีการอักเสบของเนื้อเยื่อมาเกี่ยวของ ไมพบความผิดปกติทางภาพรังสี
และพบในฟนปกติถึงรอยละ 90 (Henry & Weinmann, 1951) สามารถหยุดการสูญสลายไดเองโดยธรรมชาติ
ไมจําเปนตองทําการรักษาใด ๆ แตในกรณีที่มีภยันตรายเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อปริทันต มีการทําลายผิวของรากฟนและ
เกิดการเผยผึ่งของทอเนื้อฟน (dentinal tubule) ที่เปดตอเนื่องไปกับเนื้อเยื่อในที่ตายแลว อาจทําใหเกิด การสูญ
สลายของรากฟนรวมกับการอักเสบ การศึกษาของ Emmertsen และ Andreasen ศึกษาจากฟนกรามหลังที่ปลูก
ฟนโดยตั้งใจจํานวน 100 ราย หลังจากติดตามผลการรักษา 13 ป โดยการตรวจทางคลินิกและภาพรังสี พบวารอย
ละ 34 ไมเกิดการสูญสลายของรากฟน มีฟน 6 ซี่ ถูกถอนหลังรักษา 6 เดือนถึง 10 ป ซึ่ง 5 ซี่ จาก 6 ซี่มีการสูญ
สลายของรากฟนรวมกับการอักเสบ เชื่อวาเกิดจากเนื้อเยื่อในฟนที่หลงเหลืออยูในคลองรากฟน (Emmertsen &
Andreasen, 1966) Torabinajad และคณะ ในป 2015 รายงานวาพบการสูญสลายของรากไดรอยละ 11 หลัง
ติดตามผลอยางนอย 2 ป โดยพบมากในชวง 1 ปแรกภายหลังการรักษา (Torabinajad et al., 2015) นอกจากนี้
ยังสามารถพบการสูญสลายแทนที่ (Messkoub, 1991; Peer, 2004) ซึ่งเกิดจากการที่เนื้อเยื่อปริทันตชั้นในสุด
(innermost layer of the periodontal membrane) ถูกทําลายอยางมาก รวมกับมีการทําลายเคลือบฟนอยาง
รุนแรง ทําใหการหายของบาดแผลเกิดจากเซลลของกระดูกเบาฟนที่อยูขางเคียง แทนที่จะเปนเซลลของเนื้อเยื่อปริ
ทันต เกิดการยึดติดของรากฟนกับกระดูกเบาฟน (ankylosis) ภาพรังสีรอบปลายรากฟนของฟน ที่ยึดติดจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเริ่มจากการจางหายไปของแถบเงาโปรงรังสีของชองเอ็นยึดติดปริทัน ต ตอจากนั้นจึงคอย ๆ มีการ
แทนที่เนื้อรากฟนดวยกระดูก โดยทั่วไปจะสามารถใหการวินิจฉัย ฟนที่เกิดการยึดติดไดในเวลา 4–6 สัปดาห
ภายหลังจากปลูกฟนกลับ ซึ่งจากการศึกษาของ Andersson และคณะ ในป 1984 พบวาหากมีการยึดติดมากกวา
รอยละ 20 ของรากฟน จะทําใหการโยกของฟนหายไป และมีเสียงเคาะที่ฟนคลายโลหะ (metallic sound)
(Andersson et al., 1984)
การสูญสลายของรากฟนในการปลูกฟนโดยตั้งใจ มีความสัมพันธกับ ชวงระยะเวลาที่ฟนอยูนอกกระดูก
เบาฟนนาน หรือเนื้อเยื่อปริทันตและกระดูกเบาฟนถูกทําลายขณะถอนฟน โดยการศึกษาของ Andreasen ในป
1980 พบวาหลังจากถอนฟนหนาบนและลางของลิงออกนอกชองปากนาน 0 ถึง 18 นาที ในสภาวะที่แหง แลวปลูก
ฟนกลับเขาที่เดิม พบวาที่ 1, 2, 4, และ 8 สัปดาห กลุมที่อยูนอกชองปากนาน 18 นาทีจะพบการสูญสลายของราก
ฟนรวมกับการอักเสบ และการสูญสลายของรากฟนแทนที่มากกวากลุมที่ใสฟน กลับเขาที่ทันที (Andreasen, 1980)
นอกจากนี้ การปนเป อนของน้ํา ลายขณะปลูกฟน เขา สู กระดูกเบา ฟน ชนิ ด และการยึด ฟน กับฟ น ขา งเคี ยงเป น
เวลานานอาจทําใหเกิดการสูญสลายของรากฟนได การใชเฝอกยึดฟนที่แข็งแรงตรึงแนนยึดฟนปลูกใหอยูนิ่งหลังการ
ปลูกฟน นอกจากจะไมชวยใหเกิดการหายของเนื้อเยื่อปริทันตแลว ยังเพิ่มการโอกาสเกิดฟนยึดติด (Nasjleti et al.,
1982) และมีการศึกษาแสดงใหเห็นวาการยึดฟนไวหลวมๆ จะชวยใหเกิดการเรียงตัวของเนื้อเยื่อปริทันตไดดีกวา
การยึดไวอยางหนาแนน (Massler, 1974)
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บทวิจารณและสรุป
การปลูกฟนโดยตั้งใจเปนทางเลือกหนึ่งในการรักษา เมื่อการรักษารากฟนหรือการทําศัลยกรรมเอ็นโดดอนต
ไม สามารถทํ าไดหรือไมป ระสบผลสํ าเร็จ วิ ธี การนี้ สามารถใชเป นทางเลื อกในการรักษาแทนการถอนฟ นและ
ใสรากฟนเทียม เนื่องจากเปนวิธีที่ มีความนาเชื่อถือและคาใชจายต่ํา (Becker, 2018) จึงเปนวิธีที่มีผลที่ไดกับ
คาใชจาย (cost-effectiveness) สูง แมวาอัตรารอดของฟนที่รักษาโดยการปลูกฟนโดยตั้งใจจะต่ํากวาการถอนฟน
และทํารากฟนเทียม คิดเปนรอยละ 89.1 และ 96.3 ตามลําดับ แตเมื่อเปรียบเทียบผลที่ไดกับคาใชจาย การปลูกฟน
โดยตั้งใจซึ่งอาจรวมถึงคาใชจายในการบูรณะฟน ใหผลที่ไดกับคาใชจายดีกวาการถอนฟนและทํารากฟนเทียม
(Mainkar, 2017) เมื่อเปรียบเทียบกับการทําศัลยกรรมเอ็นโดดอนตแลว การปลูกฟนโดยตั้งใจ มีขอดีที่เหนือกวาคือ
ทํา ได งา ย ใชเวลานอยกวา ประสิ ท ธิ ภ าพการตั ด และอุด ย อนปลายรากภายนอกชองปากสามารถทํ า ได ดี กว า
(Kratchman, 1997; Peer, 2004) แตขอเสียที่สําคัญของการปลูกฟนโดยตั้งใจ คือ อาจเกิดการสูญสลายของราก
ฟนแบบแทนที่ และเกิดภาวะฟนยึดติด จึงมักจะถูกเลือกใชเปนวิธีสุดทายในการรักษา อยางไรก็ตามจากการติดตาม
ผลการรักษาระยะยาวพบวา อัตราความสําเร็จของการปลูกฟนโดยตั้งใจมีความใกลเคียงกับการทําศัลยกรรมเอ็นโด
ดอนต (Bender & Rossman, 1993; Kratchman, 1997; Benenati, 2003; Peer, 2004; Shintani et al., 2004)
หลั กการสํ า คั ญของการปลู กฟ น โดยตั้ ง ใจ คื อ การคงความมี ชี วิ ต ของเนื้ อ เยื่ อปริ ทั น ต ใ หไ ด ม ากที่ สุ ด
โดยทันตแพทยตองประยุกตความรูในการรักษาฟนที่หลุดออกจากเบาฟน (tooth avulsion) มาใช ดังนั้นทีมรักษา
และเครื่องมือจะตองมีความพรอมเพื่อที่จะใชเวลาในการรักษาสั้น และใหเวลาฟนอยูนอกชองปากนอยที่สุด ฟนที่
เลือกทําการรักษาจะตองเปนฟนที่ มีรากรวบ รากตรง ซึ่งจะลดโอกาสเกิดการแตกหักของรากฟนขณะถอนฟน
หลักการตัดและอุดยอนปลายรากฟนเหมือนกับงานศัลยกรรมเอ็นโดดอนต แตจะทําไดงายกวาเพราะเปนการรักษา
นอกชองปาก การยึดฟนกลั บเขาที่ก็ใชห ลักเหมือนฟน ที่ไดรับอุบัติเหตุคือจะตองใหฟนมีการเคลื่อนที่ในระดั บ
สรีรวิทยา เพื่อไมใหเกิดภาวะยึดติดระหวางกระดูกกับรากฟน ดังนั้นจะเห็นไดวาการปลูกฟนโดยตั้งใจจะตองบูรณาการ
ความรูในการทําศัลยกรรมเอ็นโดดอนต และการรักษาฟนที่ไดรับอุบัติเหตุมาใชเพื่อใหการรักษาประสบผลสําเร็จ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการรักษา ประกอบดวย การเลือกฟนและผูปวยใหเหมาะสม รักษาโดย
ทันตแพทย 2 คนที่ความรูค วามชํานาญในการทํางาน โดยทันตแพทยคนที่หนึ่งเปนผูมีความชํานาญในการถอนฟน
และเตรียมเบาฟน และทันตแพทยอีกคนทํางานศัลยกรรมเอ็ นโดดอนต โดยระหวางใหการรักษาตองทํางานดวย
เทคนิคปราศจากเชื้ อ และใหระยะเวลาที่ฟนอยูน อกเบาฟน สั้นที่สุด เพื่อ คงความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันต ไ ว
การประยุกตใชเทคนิคศัลยกรรมเอ็นโดดอนตแบบทันสมัย (Kim & Kratchman, 2006) โดยทํางานภายใตกลอง
จุลทรรศน ใชหัวอัลตราโซนิกส และวัสดุอุดปลายรากที่มีความเขากันไดทางชีวภาพ (biocompatibility) รวมกับ
การแชหรือลางรากฟนดวยสารละลายที่สามารถรักษาความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันตไดดีอยางสม่ําเสมอ และ
พยายามใหระยะเวลาที่ฟนอยูนอกชองปากไมเกิน 15 นาที สามารถทําใหอัตรารอดของฟนหลังการรักษาสูงขึ้นถึง
รอยละ 89.1 (Mainkar, 2017) ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาของ Torabinejad กอนหนานี้ที่มีอัตรารอดรอยละ 88
(Torabinajad et al., 2015) อยางไรก็ตามการใชเอ็มทีเอกลับทําใหอัตรารอดต่ํา ลง (Jang et al., 2016)
อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติทางกายภาพของเอ็มทีเอที่ไมดีนัก รวมกับมี ระยะเวลากอตัว (setting time) ที่นาน
3-4 ชั่วโมง ในระหวางนี้อาจมีการปนเปอนของเชื้อโรคหรือมีการชะลางของวัสดุออกไปได แนะนําใหใชแคลเซียมซิลิ
เกตซีเมนตที่มีระยะกอตัวเร็ว เพื่อปองกันปญหาดังกลาว ซึ่งแนวคิดนี้ยังตองการการศึกษาตอไป
อัตราการสูญสลายของรากฟนและการยึดติดของฟน ภายหลังการรักษาของการปลูกฟนโดนตั้งใจดวย
เทคนิคทันสมัย มีเพียงรอยละ 3-4.9 และ 0-7 ตามลําดับเทานั้น (Mainkar, 2017) นอกจากนี้ความรวมมือของ
ผูปวยในการรักษาอนามัยชองปากและการติดตามผลการรักษาทางคลินิกและภาพรังสีเปนระยะ ๆ (Grossman,
1982; Ross, 1985; Lindeberg et al., 1986; Grzanich et al., 2017) ยังสงเสริมใหการรักษาประสบผลสําเร็จ
อยางไรก็ตามยังมีหลายประเด็นที่ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา เชน การพิจารณาใหยาปฏิชีวนะ
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กอนการรักษา จํานวนทันตแพทยที่ทํางาน วิธีการถอนฟน การตัดปลายราก วิธีการเตรียมปลายรากและวัสดุ
อุดปลายราก การขูดบริเวณเบาฟนกอนใสฟนกลับ การยึดฟน และการทํางานภายใตกลองจุลทรรศน เปนตน อีกทั้ง
ยังมีการศึกษาถึงผลสําเร็จทางคลินิกของการปลูกฟนโดยตั้งใจไมมาก สวนใหญมีการติดตามผลระยะสั้น ซึ่ง ยัง
ตองการการศึกษาทางคลินิกที่มีการติดตามผลการรักษาในระยะยาวตอไป

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการปลูกฟนโดยตั้งใจ (ก) ถอนฟน (ข) ตัดปลายรากฟน (ค) สํารวจบริเวณปลายรากฟน
ทําการเตรียมและอุดปลายรากฟน (ง) ปลูกฟนกลับสูต ําแหนงเดิมและยึดฟน (จ) ติดตามผลการรักษา
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3
อ.2ส. ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงกอนและหลังเขา รวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. กลุมตัวอยางคือกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนยาเปา
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง โดยการสุมอยางงายจํานวน 35 คน ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. โดยประยุกตใชทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพโดยใชระยะเวลา
8 สั ปดาห เก็บรวบรวบขอมูลดวยแบบสอบถามคือ แบบประเมินความรอบรูดานสุ ขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
3อ.2 ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ฉบับปรับปรุงป 2561 ของกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาทีแบบ
สัมพันธกัน ผลการวิจัยพบวาความรอบรูดานสุขภาพกอนและหลังใชโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01* โดยระดับความรอบรูดานสุขภาพหลังเขารวมโปรแกรม (M=57.33,
SD=2.22) สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม (M=33.97, SD=6.08) พฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนเขารวม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.กอนและหลังใชโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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ตามแนวทาง 3อ.2ส. แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพหลังเขา
รวมโปรแกรม (M=21.40, SD = 0.42) สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม (M=15.26, SD = 1.12)
คําสําคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ งดสูบบุหรี่
งดดื่มสุรา)
Abstract
The purpose of this experimental research was to compare the knowledge and health
behavior of the among risk persons with hypertension and diabetes before and after
participating in a health behavior changing program. The sample consisted of 35
participants recruited from the risk persons with hypertension and diabetes at YaPao
community, tambon chompoo, Muang District, Lampang Province, using purposive
sampling. The data collection period was 8 weeks. The research tool was health literacy and
health behaviors 3E 2S among people aged 15 year and over evaluation form of Health
Education Section, Health Service Support Department, and Ministry of Public Health. The
data were analyzed by using mean, standard deviation and pair t-test. The results revealed
the following, before and after participating in the program, the mean score of knowledge
of health volunteers were not significantly different, after participating in the program, the
mean score of health behaviors of health volunteers was statistical significantly higher than
the mean score before participating in the program (p<0.01*).
Keyword : Health Literacy, Health Behaviors, 3E 2S (Eating, Exercise, Emotion, Stop
Smoking, Stop Drinking)

บทนํา
ในชวงทศวรรษที่ผานมา กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) ไดคราชีวิต
ประชากรไทยถึงรอยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือราว 320,000 คนตอปในจํานวนนี้พบวาประมาณครึ่งหนึ่ง
หรือราวรอยละ 55 เสียชีวิตที่อายุต่ํากวา 70 ป ซึ่งองคการอนามัยโลกจัดวาเปนการเสียชีวิตกอนวัยอันควร
เมื่อพิจารณาความรุนแรงของโรคไมติดตอที่เปน สาเหตุการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจํานวน 4 โรคสําคัญคือ โรค
หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้องรัง ระหวาง พ.ศ.2555 กับ
พ.ศ.2558 หนึ่งในโรคที่สําคัญคือโดยโรคเบาหวาน จากขอมูลทะเบียนการเสียชีวิต ของสํานักบริหารทะเบียน
กระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับการใหสาเหตุการเสียชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทยแลว พบวา อัตราตายในชวงอายุ
30-69 ปของโรคเบาหวานมีแนวโนมสูงเพิ่มขึ้น จาก 13.2 ตอแสนประชากร เพิ่มเปน 17.8 ตอแสน และจาก
รายงานการสํารวจ สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 5 ในป2557 พบการปวยดวยโรคไมติดตอ
เพิ่มขึ้น หนึ่งในสามของประชาชนไทยที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปปวยเปนโรคไมติดตอที่สําคัญความชุกเบาหวาน
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.9 ในป พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 8.9 คิดเปนจํานวนประมาณ 4.8 ลานคน ในชวง 5 ปที่ผานมา
เพิ่มขึ้นปละประมาณ 300,000 คน ความชุกของความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.4 ในป พ.ศ. 2552 เปน
รอยละ 24.7 คิดเปน จํานวนประมาณ 13 ลานคน ในชวง 5 ปที่ผานมา เพิ่มขึ้นปละประมาณ 600,000 คน รวมถึง
ความชุกภาวะ น้ําหนักเกิน (BMI ≥ 25 kg/m2 ) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 34.7 ในปพ.ศ. 2552 เปนรอยละ 37.5
ตามลําดับ (สํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงปจจัยทางสังคม เชน การ
ขยายตัวของสังคมเมือง กลยุทธทางการตลาด ความกาวหนาทาง เทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่สงผลตอวิถีชีวิตและ
ทําใหปวยดวยโรคไมติดตอเพิ่มมากขึ้น
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โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปนโรคกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง(กองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข, 2555) และจัดเปนโรคที่รักษาไดแตสวนใหญไมหายขาดผูปวยจะไดรับการรักษาและ
ติดตามไปตลอดชีวิตเนื่องจากความรุนแรงของโรคอาจจะไมคงที่ทําใหตองปรับเปลี่ยนการรักษาเปนระยะเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพของผูปวยในแตละชวงเวลา (จุรินทร ลักษณวิศิษฎ, 2553) เมื่อรางกายเกิดภาวะของโรคที่ไม
สามารถรักษาใหหายขาดไดจะสงผลใหผูปวยตองทนทุกขทรมานจากพยาธิสภาพของโรคการปวยพิ การการไม
สามารถดําเนินชีวิตไดในชีวิตประจําวันไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดตามปกติรูสึกวาตนเองตองพึ่งพาคน
รอบขางทั้งพึ่งพาคนในครอบครัวจากทีมสุขภาพและจากชุมชนทําใหผูปวยโรคเรื้อรังรูสึกวาการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันกระทบตอความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรมตางๆของผูปวยผูปวยบางรายอาจคิด
วาตนเองไรคุณคาหมดหวังในชีวิตเปนภาระของบุคคลรอบขางผลกระทบนี้จะกระทบตอครอบครัวทั้งทางตรงและ
ทางออมการกระทบโดยตรงคือการที่ค รอบครัวต องรับภาระคา ใชจ ายในการดู แลผูป วยและในการรักษาต อง
ชวยเหลือดูแลกิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรมตางๆผูดูแลบางรายอาจตองออกจากงานมาดูแลผูป วยในบานทีเ่ ปนบิดา
มารดาสําหรับการกระทบทางออมโดยสงผลกระทบตอสุขภาพกายและจิตใจของผูดูแลแลทําใหเกิดความเครียด
กระทบตอทีมสุขภาพเนื่องจากผูปวยโรคเรื้อรังคิดวาตนเองตองไดรับการดูแลจากทีมสุขภาพตลอดเวลาเมื่อมีอาการ
จากโรคเกิดขึ้นก็มาโรงพยาบาลทําใหโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพตองเสียคาใชจายในการดูแลเพิ่มขึ้นหาก
ผูปวยเหลานี้สามารถดูแลตนเองและควบคุมไมใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆไดจะทําใหมีชีวิตอยูไดนานและสามารถ
ดําเนินชีวิตไดตามปกติแตหากไมสามารถที่จะดูแลตนเองไดอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนและเสียชีวิตภายในเวลา
อันรวดเร็วได (ธวัช วิเชียรประภา และคณะ, 2555)
จังหวัดลําปาง มีผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในป พ.ศ. 2560 เปนจํานวนทั้งหมด 119,753
ราย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง, 2561) และในชุมชนยาเปา ตําบลชมพู ซึ่งเปนตําบลหนึ่งที่ตั้งใน อ.เมือง
จ.ลําปาง มีจํานวน 251 หลังคาเรือน ประชากรรวม 605 พบวาเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน 23 คน โรคความดัน
โลหิตสูงจํานวน 250 คน คิดเปน รอยละ 3.53 และ 41.32 ตามลําดับ รวมทั้งพบพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม
ตางๆ เชน เรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การจัดการทางอารมณ เปนตน การเฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดวยแนวทาง 3อ.2ส. ใหหางไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
(พนิดา วสุธาพิทักษ, 2555) เปนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสุขภาพลงสูชุมชนโดยจํานวนผูปวยโรคเรื้อรังของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีหมวดเกลา (2561) พบวามีถึงแมจํานวนผูปวยที่เขารับบริการที่ปวยดวย
โรคเบาหวานจะลดลงจากป 2560 จํานวน 89 ราย เหลือ 88 รายใน ป 2561 และโรคความดันโลหิตสูง จากป
2560 จํานวน 213 ราย ลดลงเปน 210 ราย แตจํานวนผูปวยก็ไมไดลดลงเปนไปตามเปาที่ตองการ
ความรอบรูดานสุขภาพเปนสิ่งที่มากกวา ความสามารถในการอานคูมือสุขภาพและปฏิบัติ ตามไดเทานั้น
โดยการทําใหการเขาถึงขอมูล ขาวสารดานสุขภาพไดอยางมีประสิทธิผล ความรอบรูดานสุขภาพจึงเปนไปเพื่อการ
ดํารงไวซึ่งสุขภาพที่ดีของแตละบุคคล ตลอดชวงอายุ โดยอาศัยทักษะ ในการรับรู เขาใจ และตัดสินใจในขอมูล
สารสนเทศ และบริการดา นสุขภาพที่ไ ดรับ ตลอดจนสามารถเขา ถึงขอ มูล ต างๆ เหล านี้ ได ดว ยตนเอง ซึ่ ง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงสามารถปองกันไดโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตใหม เชนการออก
กําลังกายอยางนอย 30 นาทีตอครั้ง 5 ครั้งตอสัปดาห งดดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานมันและเค็ม
จัดหลีกเลี่ยงอาหารปงยาง รับประทานผักและผลไมมากๆ พักผอนใหเพียงพอ ไมนอนดึกเกินไป ไมเครียดไมซื้อยา
กินเองโดยไมปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร ก็จะชวยสงผลใหมีสุขภาพดีขึ้น ลดลงคาใชจายดานสุขภาพก็ลดลงตามการ
มีพฤติกรรมสุขภาพดียอมตองมาจากการมีความรอบรูดานสุขภาพที่ดีมากอนดวย
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จากความสําคัญดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง
3อ.2ส. ใหกับกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนยาเปา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง ซึ่งจาก
การศึกษาของสุรพล อริยะเดช (2555) พบวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจะทําใหผูปวยความดันโลหิตสูงและ
กลุมเสี่ยงมีคาเฉลี่ยของความดัน Systolic และ Diastolic ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผานกระบวนการ
อบรมใหความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุขโดยใหความรูแก กลุมเสี่ยง ใหมีความรอบรูดานสุขภาพจึงเปนไปเพื่อการ
ดํารงไวซึ่งสุขภาพ ที่ดีของแตละบุคคล ตลอดชวงอายุ โดยอาศัยทักษะ ในการรับรู เขาใจ และตัดสินใจในขอมูล
สารสนเทศ และบริการดานสุขภาพที่ไดรับ ตลอดจนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆเหลานั้นไดดวยตนเอง ทั้งนี้
การศึกษา ดังกลาวจะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเพิ่มระดับความรอบรูดานสุขภาพสําหรับ กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงชุมชนอื่นเพื่อใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรอบรูดานสุขภาพ 3อ.2ส. ของของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงในชุมชนยาเปา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปางกอนและหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงในชุมชนยาเปา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปางกอนและหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทาง 3อ.2ส.

กรอบแนวคิดการวิจัย
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชทฤษฎีแบบแผนความ
เชื่อดานสุขภาพ (Janz, Campion & Strecher, 2002) โดยเชื่อวาการรับรูของบุคคลเปนตัวบงชี้พฤติกรรม หาก
บุคคลรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคการรับรูความรุนแรงของโรคการรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกัน
โรคการรับรูตออุปสรรคก็จะกระทําสิ่งที่กอใหเกิดผลดีตอตนเองและหนีหางจากสิ่งที่ตนเองไมปรารถนาดังนั้นการให
ความรูแกบุ ค คลเกี่ย วกับ การปฏิ บั ติ เพื่ อปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรมสุ ขภาพใหมี ป ระโยชน ต อตนเองบุ ค คลนั้ น ก็จ ะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกรมอนามัยในดานการรับประทานอาหารการออกกําลังกาย
อารมณและการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราดังภาพที่ 1

1.

2.
3.
4.
5.
6.

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.
โดยใชแบบแผนความเชื่อทางดานสุขภาพ
การใหความรู คําแนะนําแบบมีสวนรวม สนทนา
ซักถาม และการใหคูมือเสริมความรูรวมกับการ
บันทึกพฤติกรรม สุขภาพ
สาธิต และสาธิตยอนกลับการออกกําลังกาย
นําเสนอตัวอยางอาหารที่ถูกตอง
นําเสนอวิธีการผอนคลายความเครียด
นําเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา
นําเสนอเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ

ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ. 2ส.

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง
(One Group Pretest–Posttest Design)
กลุมตัวอยาง คือ กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงชุมชนบานยาเปา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง
ใชวิธีการสุมอยางงาย จํานวน 35 คน ผูวิจัยใชเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ
1. สมัครใจในการเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. สามารถเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ไดตลอดระยะเวลา
8สัปดาห
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ซึ่งผูวิจัย
ไดนําแนวคิด ทฤษฎีจากตําราเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่ งเปนแผนการสอนและคูมือ เรื่องพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ประกอบดวย แผนพับ สไลดประกอบการบรรยาย ตัวอยาง การใหคําแนะนําแบบมี
สวนรวม การสนทนากลุมเกี่ย วกับเรื่องการรับประทานอาหาร กิจกรรมการสาธิตการออกกําลังกาย นํา เสนอ
ตัวอยางอาหารที่ถูกตอง นําเสนอวิธีการผอนคลายความเครียด และนําเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา
การสนทนากลุมและการซักถามเกี่ยวกับ 3อ.2ส.
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตาม 3อ.2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ขึ้นไป ฉบับปรับปรุงป 2561ที่ไดผานการหาคุณภาพของเครื่องมือ (อติญาณ
และคณะ, 2560) แลวประกอบดวน 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินจํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจทางสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. เปนขอคําถามแบบถูกผิดมี 4 ตัวเลือกจํานวน 6
ขอ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22-0.94 คาความยากงายอยูระหวาง 0.53-0.89 และคาความเชื่อมั่น
KR20=0.516 (อติญาณ และคณะ, 2560)
ตอนที่ 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพการสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองและการรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศตามหลัก 3อ.2ส. รวมจํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ที่วัดความถี่ของการ
กระทํ า ตั้ ง แต ไ ม เ คยเลยให 1 คะแนน จนถึง ทํ า ประจํ า ให 5 คะแนน มี ค า อํ า นาจจํ า แนกรายข อ ( Item-Total
Correlation) หรือคา r อยูระหวาง .482-.676 และคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha)
=.650-.788 (อติญาณ และคณะ, 2560)
ตอนที่ 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตามหลัก 3อ.2ส. จํานวน 3 ขอ เปนการประเมินคา 4 ระดับ
ตั้งแตการตัดสินใจที่ไมดีตอสุขภาพตนเองและผูอื่นให1 คะแนน จนถึงการตัดสินใจที่ดีและถูกตองที่สุดให4 คะแนน
มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (Item-Total Correlation) หรือคา r อยูระหวาง .405-.451 และคาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ทั้งฉบับ=.602 (อติญาณ และคณะ, 2560)
ตอนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. จํานวน 6 ขอเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ
ที่วัดความถี่ของการปฏิบัติตอสัปดาหตั้งแตไมเคยปฏิบัติให1คะแนน จนถึงปฏิบัติทุกวันให5คะแนนมีคาอํานาจ
จําแนกรายขอ (Item-Total Correlation) หรือคา r อยูระหวาง .353-.529 และคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Cronbach’s Alpha) ทั้งฉบับ=.673 (อติญาณ และคณะ, 2560)
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การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในแตละขั้นตอนโดยดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยพบกลุมตัวอยางกอนดําเนินการทดลองเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัยระยะเวลาในการทําวิจัยและชี้แจงการพิทักษสิทธิและลงนามในการตอบรับหรือการปฏิเสธการเขารวมการวิจัย
ในครั้งนี้
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยเก็บขอมูลกอนการทดลองในสัปดาหแรกใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
ทั้ง 5 ตอนคือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจทางสุขภาพตามหลัก
3อ.2ส. ตอนที่ 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพการสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองและการรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศตามหลัก 3อ.2ส. ตอนที่ 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตามหลัก 3อ.2ส. และตอนที่ 5 พฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. จํานวน 6 ขอ
2. ดําเนินการทดลองซึ่งมีระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาหโดยกลุมตัวอยางจะไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมในโปรแกรมดังนี้
ครั้งที่ 1 สรางสัมพันธภาพเพื่อจัดระบบความคิดเนนกิจกรรมการสรางเสริมความรูและภาวะแทรกซอน
จากพฤติกรรมสุขภาพการใหความรูโดยใชสไลดประกอบการบรรยายการชม
ครั้งที่ 2 กิจกรรมการสาธิตและสาธิตยอนกลับการออกกําลังกายและการสนทนากลุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
ครั้งที่ 3 นําเสนอตัวอยางอาหารที่ถูกตองนําเสนอวิธีการผอนคลายความเครียดและนําเสนอวิธีการ
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรารวมทั้งการสนทนากลุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
ครั้งที่ 4 ระยะหลังการทดลองกลุมตัวอยางไดรับประเมินหลังการทดลองโดยตอบแบบสอบถามซึ่งเปนชุด
เดียวกับกอนการทดลองสําหรับระยะติดตามผลในชวงสัปดาหที่ 8
1. เก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยโดยใชแบบทดสอบและแบบประเมินพฤติกรรมเชนเดียวกับก อนการใช
โปรแกรม
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหหาคารอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทําการ
เปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. กอนและหลังใชโปรแกรมปรับเปลี่ยนสุขภาพตาม
แนวทาง 3อ.2ส. โดยสถิติการทดสอบคาทีแบบสัมพันธกัน (Paired t-test)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้รวบรวมขอมูลกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงกอนและหลังเขารวมโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. รวมจํานวน 35 ทาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 60 มีอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 40 สถานภาพ สมรส/คู จํานวน
26 คน คิดเปนรอยละ 74.29 จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 68. ลักษณะ
อาชีพคือ อยูบานไมไดมีอาชีพ/เปนแมบาน/ทํางานบาน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 37.14 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ลักษณะ

จำนวน (คน)

รอยละ

14
21

40
60

8
13
14

22.86
37.14
40

4
26
5
-

11.43
74.29
14.29
-

2
24
1
5
2
1

5.71
68.57
2.86
14.29
5.71
2.86

11
10
1
13
-

31.43
28.57
2.86
37.14
-

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
อายุ 15-25 ป
อายุ 26-36 ป
อายุ 37-47 ป
อายุ 48-59 ป
อายุ 60 ปขึ้นไป
สภาพสมรส
โสด
สมรส/คู
หมาย/หยา/แยก
อื่นๆ
การศึกษาสูงสุด
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานหลัก (อาชีพ)
ใชแรงเชนทําไรทํานาทําสวนรับจางทั่วไปเปนตน
คาขาย/ทําธุรกิจ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
อยูบานไมไดมีอาชีพ/เปนแมบาน/ทํางานบาน
อื่นๆ

เมื่อพิจารณาคะแนนความรอบรูดานสุขภาพ 6 ประการ กอนเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ไดแก ความรู ความเขาใจ (เต็ม 6 คะแนน) การเขาถึง ขอมูล (เต็ม 10 คะแนน)
การสื่อสาร (เต็ม 15 คะแนน) การจัดการตนเอง (เต็ม 15 คะแนน) การรูเทาทันสื่อ (เต็ม 10 คะแนน การตัดสินใจ
(เต็ม 12 คะแนน) รวมคะแนนเต็ม 68 คะแนน พบวา ความรู ความเขาใจ คะแนนเต็ม 6 คะแนน โดยไดคะแนน
เฉลี่ย 2.23 เมื่อนํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอยละ 91.98 มีระดับความรูที่ไมดีหรือไมถูกตอง การเขาถึง
ขอมูลและบริการสุขภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยไดเฉลี่ย 4.86 เมื่อนํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอย
ละ 77.14 มีระดับความรูที่ไมดี ยังมีปญหาในการแสวงหาขอมูลบริการสุขภาพจากหลายแหลงที่นาเชื่อถือเพียงพอ
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ตอการตัดสินใจ การสื่อสารสุขภาพ คะแนน 14 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 6.77 คะแนน เมื่อนํามาจัดคะแนน
ของความรอบรู พบวารอยละ 77.14 มีระดับความรูที่ไมดี ยังมีปญหาในดานทักษะการฟง การอาน การเขียนและ
การเลาเรื่อง/โนมนาวผูอื่นใหเขาใจในการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพตนเองได การจัดการตนเอง คะแนนเต็ม 15 คะแนน
โดยไดเฉลี่ย 7.66 เมื่อนํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอยละ 74.29 มีระดับความรูที่ไมดี มีการจัดการ
เงื่อนไขตางๆ ทั้งดานอารมณ ความตองการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดลอมลอมที่เปนอุปสรรคตอสุขภาพ
ตนเองไมคอยได การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 4.91 คะแนน เมื่อ
นํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอยละ 65.71 มีระดับความรูที่ไมดี คือการยอมรับและเชื่อถือขอมูลที่
เผยแพรผานสื่อโดยแทบจะไมคิดวิเคราะหหรือตรวจสอบกอน และการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง มีคะแนน
เต็ม 12 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 7.54 คะแนน เมื่อนํามาจัดคะแนนของความรอบรู มีระดับ ความรูที่ไมดีและดี
เทากันคือ รอยละ 40 ไมสนใจสุขภาพตนเอง ทําตามตัวตามสบายโดยไมคํานึงถึงผลดีผลเสียตอสุขภาพตนเอง มีการ
ตัดสินใจที่ถูกตองโดยใหความสําคัญตอการปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ที่เกิดผลดีเฉพาะตอสุขภาพของตนเอง โดยคะแนน
รวมความรอบรูดานสุขภาพของกลุมตัวอยางจากคะแนนเต็ม 68 คะแนน พบวากลุมตัวอยางไดคะแนนเฉลี่ย 33.97
เมื่อนํามาแบงระดับคะแนนพบวา กลุมตัวอยางอยูในระดับไมดี เปนผูมีระดับความรอบรูดานสุขภาพไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนความรอบรูดานสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.
สวน
แบงเปน 4 ระดับ คน (%)
ความรอบรู
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ดานสุขภาพ
ไมดี
พอใช
ดี
ดีมาก
มาตรฐาน
1. ความรูความเขาใจ
2.23
0.46
31(91.18%) 2(5.71%)
1(2.94%)
0(0%)
ทางสุขภาพ
2. การเขาถึงขอมูลและ
4.86
1.11
27(77.14%) 2(5.71%)
2(5.71%) 4(11.43%)
บริการสุขภาพ
3. การสื่อสารสุขภาพ
6.77
1.14
27(77.14%) 4(11.43%)
2(5.71%)
2(5.71%)
4. การจัดการตนเอง
5. การรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศ
6. การตัดสินใจและ
เลือกปฏิบัติที่ถูกตอง
คะแนนรวมความรอบรู
ดานสุขภาพตาม 3อ.2ส.

7.66

0.98

26(74.29%)

6(17.14%)

1(2.86%)

2(5.71%)

4.91

1.21

23(65.71%)

6(17.14%)

1(2.86%)

5(14.29%)

7.54

0.85

14(40.00%) 14(40.00%)5

(14.29%)

2(5.71%)

33.97

6.08

28(80.00%)

0(0.00%)

0(0.00%)

7(20.00%)
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เมื่อพิจารณาคะแนนสุขภาพตาม 3อ.2ส. เมื่อนํามาจัดระดับคะแนนของพฤติกรรมสุขภาพ คะแนนรวมเต็ม
30 คะแนน แบงระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ไดแก ไมดี: ถาได 0 – 17.99 คะแนน หรือ <60% ของคะแนนเต็ม
พอใช: ถาได 18.00 – 20.99 คะแนน หรือ ≥60 – <70% ของคะแนนเต็ม ดี: ถาได 21.00 – 23.99 คะแนน หรือ
≥70 – <80% ของคะแนนเต็ม ดีมาก: ถาได 24.00 – 30 คะแนน หรือ ≥80% ของคะแนนเต็ม ผลการทดลอง
พบวากลุมตัวอยาง คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทาง 3อ.2ส. โดยไดคะแนนเฉลี่ย 15.26 คะแนน เมื่อแบงระดับคะแนนพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ.2ส. ไมถูกตอง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทาง 3อ.2ส.
สวน
แบงเปน 4 ระดับ คน (%)
ความรอบรู
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ดานสุขภาพ
ไมดี
พอใช
ดี
ดีมาก
มาตรฐาน
พฤติกรรมสุขภาพ
15.26
1.12
26(74.29%) 5(14.29%) 4(11.43%) 0(0.00%)
เมื่อใชโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.โดยใชแบบแผนความเชื่อทางดานสุขภาพโดยการให
ความรู คําแนะนําแบบมีสวนรวม สนทนา ซักถาม และการใหคูมือเสริมความรูรวมกับการบันทึกพฤติกรรม สุขภาพ
สาธิต และสาธิตยอนกลับการออกกําลังกาย นําเสนอตัวอยางอาหารที่ถูกตอง นําเสนอวิธีการผอนคลายความเครียด
นําเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา รวมถึงการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ แลวทําการเก็บขอมูล
ความรอบรูดานสุขภาพ 6 ประการหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. พบวา
ความรู ความเขาใจ คะแนนเต็ม 6 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 5.31 เมื่อนํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวา
รอยละ 37.14 มีระดับความรูในระดับดีมากหรือถูกตองที่สุด แสดงถึงมีความรูและเขาใจใน 3อ.2ส. อยางถูกตอง
เพียงพอตอการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีอยางยั่งยืน การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
โดยไดเฉลี่ย 8.69 เมื่อนํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอยละ 100 มีระดับความรูในระดับดีมาก โดยกลุม
ตัวอยางสามารถแสวงหาขอมูลและบริการสุขภาพจากหลายแหลงที่นาเชื่อถือไดมากพอตอการตัดสินใจที่ถูกตอง
แมนยําได การสื่อสารสุขภาพ คะแนนเต็ม 14 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 12.67 คะแนน เมื่อนํามาจัดคะแนนของ
ความรอบรู พบวารอยละ 88.57 มีระดับความรูในระดับดีมาก หมายถึงกลุมตัวอยางมีความเชี่ยวชาญในดานการฟง
พูด อานเขียนเพื่อสื่อสารใหตนเองและผูอื่นเขาใจและยอมรับการปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ของตนเองอยางถูกตองกวา
กอนเขารับโปรแกรม การจัดการตนเอง คะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยไดเฉลี่ย 12.71 เมื่อนํามาจัดคะแนนของความ
รอบรู พบวารอยละ 94.29 มีระดับความรูในระดับดีมาก แสดงถึงกลุมตัวอยางมีการจัดการเงื่อนไขตางๆ ทั้งดาน
อารมณ ความตองการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคตอสุขภาพตนเองไดเปนอยางดี การ
รูเทาทันสื่อและสารสนเทศ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 8.23 คะแนน เมื่อนํามาจัดคะแนนของ
ความรอบรู พบวารอยละ 77.14 มีระดับความรูในระดับดีมาก คือกลุมตัวอยางสามารถยอมรับเชื่อถือขอมูลที่
เผยแพรผานสื่อที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบขอมูลกอนวาถูกตองจริง และการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง
มีคะแนนเต็ม 12 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 9.71 คะแนน เมื่อนํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอยละ
88.57 มีระดับความรูในระดับดีมาก มีการตัดสินใจที่ถูกตองโดยใหความสําคัญตอการปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ที่เกิดผลดี
ตอสุขภาพตนเองและผูอื่นอยางเครงครัด โดยคะแนนรวมความรอบรูดานสุขภาพของกลุมตัวอยางจากคะแนนเต็ม
68 คะแนน พบวากลุมตัวอยางไดคะแนนเฉลี่ย 57.33 เมื่อนํามาแบงระดับคะแนนพบวา กลุมตัวอยางระดับความ
รูอยูในระดับดีมาก รอยละ 88.57 คือ เปนผูมีระดับความรอบรูดานสุขภาพที่มากเพียงพอและมีการปฏิบัติตนตาม 3
อ.2ส. ไดถูกตองและสม่ําเสมอจนเปนสุขนิสัย แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 คะแนนความรอบรูด านสุขภาพ ของกลุมตัวอยางหลั งเขารวมโปรแกรมปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.
สวน
แบงเปน 4 ระดับ คน (%)
ความรอบรู
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ดานสุขภาพ
ไมดี
พอใช
ดี
ดีมาก
มาตรฐาน
1. ความรูความเขาใจ
5.31
0.30
0(0%)
2(5.72%) 20(57.14%) 13(37.14%)
ทางสุขภาพ
2. การเขาถึงขอมูลและ
8.69
0.74
0(0%)
0(0%)
0(0%)
35(100%)
บริการสุขภาพ
3. การสื่อสารสุขภาพ
12.67
0.51
0(0%)
0(0%)
4(11.43%) 31(88.57%)
4. การจัดการตนเอง
12.71
0.73
0(0%)
0(0%)
2(5.71%) 33(94.29%)
5. การรูเทาทันสื่อและ
8.23
1.01
2(5.71%)
1(2.86%) 5(14.29%) 27(77.14%)
สารสนเทศ
6. การตัดสินใจและ
9.71
0.44
0(0%)
0(0%)
4(11.43%) 29(82.86%)
เลือกปฏิบัติที่ถูกตอง
คะแนนรวมความรอบรู
57.33
2.22
0(0%)
0(0%)
4(11.43%) 31(88.57%)
ดานสุขภาพตาม 3อ.2ส.
เมื่อพิจารณาคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. พบวากลุมตัวอยาง คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม
ตัวอยางหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. โดยไดคะแนนเฉลี่ย 21.40
คะแนน เมื่อแบงระดับคะแนนพบวาอยูในระดับดี กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ตาม 3อ.2ส. ไดถูกตองเปนสวนใหญ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงคะแนนพฤติ กรรมสุข ภาพของกลุ มตัวอยางหลั งเขา รวมโปรแกรมปรั บเปลี่ ยนพฤติก รรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.
สวน
แบงเปน 4 ระดับ คน (%)
ความรอบรู
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ดานสุขภาพ
ไมดี
พอใช
ดี
ดีมาก
มาตรฐาน
พฤติกรรมสุขภาพ
21.40
0.42
0(0%)
9(25.71%) 25(71.43%) 1(2.86%)
ตารางที่ 6 ระดั บความรอบรู ดา นสุ ขภาพตาม 3อ.2ส ของกลุ มตั วอยางกอนและหลัง เข ารวมโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.
สวนเบี่ยงเบน
กลุมทดลอง
คาเฉลี่ย
t
Sig
มาตรฐาน
กอนเขารวมโปรแกรม
33.97
6.08
จํานวน (รอยละ)
-20.454
.00**
หลังเขารวมโปรแกรม
57.33
2.22
จํานวน (รอยละ)
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จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาคะแนนระดับความรอบรูดานสุขภาพตาม 3อ.2ส ของกลุมตัวอยางกอนเขา
รวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. มีคาเฉลี่ย (M=33.97, SD = 6.08) และคะแนน
ระดับความรอบรูดานสุขภาพตาม 3อ.2ส ของกลุมตัวอยางหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทาง 3อ.2ส. มีคาเฉลี่ย (M=57.33, SD = 2.22) แสดงใหเห็นวาคะแนนระดับความรอบรูดานสุขภาพตาม
3อ.2ส ของกลุมตัวอยางหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 7 ระดับ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.
สวนเบี่ยงเบน
t
Sig
กลุมทดลอง
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
กอนเขารวมโปรแกรม
15.26
1.12
จํานวน (รอยละ)
-9.255
.00*
หลังเขารวมโปรแกรม
21.40
0.42
จํานวน (รอยละ)
จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนเขารวมโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. มีคาเฉลี่ย (M=15.26, SD = 1.12) และระดับคะแนนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุมตัวอยางหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3
อ.2ส. มีคาเฉลี่ย (M=21.40, SD=0.42) แสดงใหเห็นวาคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางหลัง เขารวม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยและวิเคราะหขอมูลอธิบายผลไดดังนี้ ผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนของผลการใชโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตอความรูดานสุขภาพของกลุม
ทดลองนั้น กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 33.97 ภายหลังการทดลอง มีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ
57.33 ซึ่งดีกวากอนเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01* เปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัยเปนเพราะวา กลุมทดลองไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดานตางๆ โดยเขารวม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมผูที่มีภาวะเสี่ยงสูงตอการปวยดวยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง โดยมีกิจกรรมการใหความรู คําแนะนําแบบมีสวนรวม สนทนา ซักถาม และการใหคูมือเสริมความรูรวมกับ
การบันทึกพฤติกรรม สุขภาพ การสาธิต และสาธิตยอนกลับการออกกําลังกาย นําเสนอตัวอยางอาหารที่ถูกตอง
การฝกปฏิบัติวิเคราะหคนหาความเสี่ยงดวยตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการบริโภคอาหารเพื่อนํามาวางแผน
และกําหนดเปาหมาย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงการบริโภคอาหาร ชมวีดีทัศนการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง
สงผลใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง นําเสนอวิธีการผอนคลายความเครียด
นําเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา นําเสนอเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ มีการแบงกลุมและรวม
อภิปรายกลุม แลกเปลี่ยนเรียนรูตัวแบบดานบวกจากสมาชิกในกลุมและตัวแบบกรณีศึกษา ติดตามและประเมิน
ความกาวหนาโดยมีเจาหนาที่คอยชวยเหลือใหคํา ปรึกษา แนะนํา ใหกําลังใจชมเชย ทุกกิจกรรม จากกิจกรรม
ดังกลาวสงผลใหภายหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมทดลองมี ความรูดานสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อังศิ
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นันท อินทรกาแหง และอนันต มาลารัตน (2556) ไดศึกษาผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยมีการ
กํากับตนเอง การรับรูความสามารถตนเองโดยมีเนื้อหาในโปรแกรม ไดแก การแลกเปลี่ยนประสบการณ ฝก
ปฏิบัติการเลือกรับประทานอาหารการอภิปรายกลุม การตั้งเปาหมายรวมกันและดวยตนเอง สงผลใหภายหลัง
ทดลองมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* ยังสอดคลองกับ
นรเศรษฐ พูนสุวรรณ และคณะ (2558) ไดจัดกิจกรรมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื้อหากิจกรรม ไดแก ให
ความรู คําแนะนํา และการสาธิต ชมวีดีทัศนแบงกลุมและรวมอภิปรายกลุม การปฏิบัติตัวดานการรับประทาน
อาหาร รวมกันวิเคราะห ปญหาอุปสรรคหาแนวทางแกไข เพื่อวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สงผลใหภายหลัง
การทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* สอดคลองกับ
การศึกษาของ อติญาณ และคณะ (2560) ที่เสนอแนะวาภาพรวมพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กอนและหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทาง 3อ.2ส. แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01* โดยคะแนนพฤติกรรมหลังเขารวมโปรแกรม
(M=1.88, SD=0.32) สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม (M=1.53, SD=0.41)

ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.
(อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา) โดยใชแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
3อ.2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ฉบับปรับปรุงป 2561 ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข เปนหลัก ซึ่งเปนแบบสอบถามสําหรับประชาชนทั่วไป ไมใชสําหรับประชาชนในกลุมเสี่ยง
ขอมูลที่ไดอาจไมครบ ถวนและไมสะทอนภาพที่เปนจริง ผูศึกษาจึงขอเสนอ ประเด็นที่ควรพิจารณาในการศึกษาครัง้
ตอไป ดังนี้
1) ศึกษาเรื่องเดิม แตควรศึกษาในกลุม ตัวอยางหลายจังหวัดในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อไดขอมูลถูกตองไม
ลําเอียง
2) ระยะเวลาการศึก ษาควรใช ระยะนานมากขึ้น ว า การศึ ก ษาครั้ง นี้ เพื่ อใหก ารตรวจสอบขอมู ล และ
ประเมินผล ตลอดจนการการเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) คําถามจากแบบสอบถามบางขออาจจะตองปรับปรุงใหเหมาะกับ บริบทประชาชนกลุมเสี่ยงในชุมชน
ชุมชนยาเปา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสรางโปรแกรมการเพิ่มความรูใน
การปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลงในเกษตรกรชาวกัมพูชาจํานวน 80 คนที่ปฏิบัติงานในสวนผลไมแหงหนึ่งใน
จังหวัดระยอง วิธีการศึกษาจําแนกเปน 4 ระยะ คือ 1) การศึกษาสถานการณการใชและพฤติกรรมการใช สารกําจัด
แมลงเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน 2) การสรางโปรแกรมการเรียนรู 3) การใชโปรแกรมในกลุมเกษตรกร โดยการอบรม
ดวยโปรแกรมที่สรางขึ้น และทดสอบความรูกอนและหลังการอบรม และ 4) การติดตามประเมินผลโครงการ ผล
การศึกษาพบวา เกษตรกรชาวกัมพูชาจาก 80 คน เปนชายรอยละ 55.0 มีอายุเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
เทากับ 30.82 (8.21) ป รอยละ 47.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 53.8 สามารถพูด ฟง ภาษาไทยได
ระยะเวลาในการทํางานเทากับ 4.07 (3.33) ป ผลการคัดกรองระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด (Serum
cholinesterase level) พบวา มีระดับมีความเสี่ยง รอยละ 63.8 ผลจากการใชโปรแกรมอบรมเพื่อพัฒนาความรู
ของเกษตรกร พบวาความตางคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลงเพิ่มขึ้นในระยะ
กอนการอบรม–หลังการอบรม 3 ครั้ง คือ สัปดาห 1, 4 และ 8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) แสดง
ใหเห็นวาโปรแกรมเพิ่มความรูใ นการปองกันตนเองจากการรับสัมผัสสารกําจัดแมลง มีผลทําใหเกษตรกรชาวกัมพูชา
มีความรูในการปองกันตนเองจากการใชสารกําจัดแมลงสูงขึ้น
คําสําคัญ : แรงงานขามชาติชาวกัมพูชา เกษตรกรสวนผลไม โปรแกรมแกปญหา ภาคตะวันออก ประเทศไทย
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Abstract
This mixed-method of quantitative and qualitative approach aimed to develop an
interventional program for enhancing knowledge level in self-protection from exposure of
organophosphate and carbamate insecticides among 80 Cambodian-migrant farm workers
in an orchard in Rayong province. The method used was comprised of four phases. Phase 1
contained situational analysis of insecticide uses and users’ behaviors to obtain background
information for developing a training program. Phase 2 was comprised of creating and
improving a training program. The training program was consisted of training contents and
process, demonstrating and practicing how to wear protective devices, and media and
information about proper use of pesticides. Phase 3 was comprised of program application
among farm workers. Phase 4 was monitoring and evaluation. The results revealed that
most of workers are male (55%) with averaged age (SD) of 30.82 (8.21) years old, and
graduated at primary school level (47.5%). Fifty-four percent among them were able to
speak and understand Thai language, and their averaged work experience (SD) was 4.07
(3.33) years. The screening tests of serum cholinesterase level indicated that 63.8 percent of
them were at risk. Results of applying the training program for enhancing knowledge about
self-protection from pesticides showed that there were differences between average
knowledge of pre- and post-training tests. Their knowledge levels had increased at the first,
fourth and eighth weeks with statistical significance (p-value <0.001). It was shown that
this intervention program for enhancing self-protection from pesticides could increase
knowledge level among the migrant farm workers.
Key Words : Cambodian-migrant workers, fruit farmers, interventional program,
Eastern Thailand

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากร 13.36 ลานคนทําอาชีพเกษตรกรรม (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2561) มีการนําสารกําจัดแมลงมาใชกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะสารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต
(Organophosphates; OPs) และ คารบาเมต (Carbamates; CMs) เพื่อควบคุมแมลงในงานเกษตรกรรม รวมถึง
ในสวนผลไม (Thetkathuek et al., 2017; 2018) อยางไรก็ตามแรงงานภาคการเกษตรยังมีไมเพียงพอ จึงมีความ
ตองการแรงงานจางตางดาวมาทดแทนแรงงานที่ขาดไป นักวิจัยคาดวาจํานวนอาจสูงถึง 4 ลานคน (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554)
หากเกษตรกรแรงงานตางดาวมีพฤติกรรมการทํางานไมถูกตอง เชน วิธีการพนและการปองกันตนเอง
การดู แลสุขอนามัยสวนบุคคลไม เหมาะสม อาจทําใหเกษตรกรมีโอกาสรับสัมผั ส สารกําจั ดแมลงเขาสูรา งกาย
(Jensen HK, 2011) จนเกิดอาการไมพึงประสงคแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง (Dorko F. et al., 2011) พฤติกรรม
เสี่ยงดังกลาวเปนปญหาในการทํางานในกลุมเกษตรกรไทย (Raksanam B. et al., 2012; Panuwet et al., 2012)
รวมถึงเกษตรกรชาวกัมพูชาในประเทศไทย (Thetkathuek et al., 2017) เนื่องจากการขาดความรูในการปฏิบัติตัว
ที่เหมาะสม จากการศึกษาของ Thetkathuek et al. (2017) พบวาเกษตรกรชาวกัมพูชาที่ทํางานในพื้นที่ภาค
ตะวันออกยังขาดความรูและมีพฤติกรรมการปองกันตนเองที่ไมเหมาะสมและผลการคัดกรองเลือดจากการรับสัมผัส
สารกําจัดแมลง พบวา สวนใหญมีผลการทดสอบอยูในระดับไมปลอดภัย รอยละ 16.6 มีความเสี่ยง รอยละ 58.5
เปนตน ซึ่งมองเห็นวาการจัดการอบรมใหความรูแกเกษตรกรที่เปนแรงงานตางดาวจึงมีความจําเปนมาก
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จากสภาพปญหาดังกลาว ควรมีแนวทางในการสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการรั บสัมผัสสาร
กําจัดแมลงใหแกเกษตรกรชาวกัมพูชา ในปจจุบันประเทศไทยมีสื่อเกี่ยวกับการปองกันสารกําจัดแมลง เชน คูมือ
สําหรับเกษตรกรและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเผยแพรแกเกษตรกรทั่วประเทศ (สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2558) อยางไรก็ตามสื่อที่ใชในการอบรมดังกลาวมีเฉพาะฉบับที่เปนภาษาไทย ทํา
ใหเกษตรกรชาวกัมพูชาไมสามารถอานเขาใจได สวนการวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการอบรมใหความรูแกเกษตรกรที่
ผานมา สวนใหญเปนการศึกษาในกลุมเกษตรกรชาวไทย เชน นันทิดา เหมือนมาตยและคณะ (2554) พิชัย ทองกร
(2550) ชิษณุพงศ ดาดวง (2555) ชูชีพ สืบทรัพย (2551) และ Raksanam, Buppha et al. (2012) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการวัดระดับความรูในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ระหวาง กอน และหลังการอบรม อยางไร
ก็ตามการศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาในกลุมเกษตรกรชาวไทย ยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับการสรางโปรแกรมเพิ่ม
ความรูความสามารถในการปองกันอันตรายจากการรับสัมผัสสารกําจัดแมลงในเกษตรกรสวนผลไมชาวกัมพูชา
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดสรางโปรแกรมอบรมและสื่อในการใหความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจาก
การใชสารกําจัดแมลงในเกษตรกรชาวกัมพูชา และมีการประยุกตหลักการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวกัมพูชา
เพื่อเปนกลยุทธในการเพิ่มองคความรู ในการปองกันการเกิดโรคอันตรายจากสารกําจัดแมลงอีกทางหนึ่งได

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่ อ วิ เคราะหส ถานการณ การใช แ ละความเสี่ ย งจากสารกํา จัด แมลงของเกษตรกรชาวกัม พูช า สรา ง
โปรแกรมอบรมและสื่อความรูเกี่ยวกับอันตรายและการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง ประยุกตโปรแกรมอบรม
และเผยแพรสื่อความรูแกเกษตรกรชาวกัมพูชา และเพื่อติดตามประเมินผลของโปรแกรมอบรมและสื่อความรู เพื่อ
สุขภาพที่ดีของเกษตรกร

วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิง ปฏิบัติการ (Action research) โครงการวิจัยผาน
การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559
จากนั้นดําเนินการเก็บขอมูลในชวง เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2559
ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ศึกษา ไดแก เกษตรกรที่เปนชาวกัมพูชาเปนแรงงานขึ้นทะเบียนที่ปฏิบัติงานในสวนผลไมแหง
หนึ่งในจังหวัดระยอง โดยมีเกณฑในการศึกษา คือ เกษตรกรชาวกัมพูชาที่ปฏิบัติงานในสวนผลไมขนาดใหญ มีการ
ใชสารกําจัดแมลงอยางนอย 1 ป มีการใชสารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต และ คารบาเมต และมีความเต็ม
ใจที่จะเปนอาสาสมัครการวิจัย มีขนาดตัวอยางเทากับ 80 คน
การคํานวณขนาดตัวอยาง
การคํานวณขนาดตัวอยางครั้งนี้ใชคะแนนความรูสารเคมีของเกษตรกร จากการศึกษาผลการใชแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพและแรงจูงใจตอการลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสงเสริมการใชจุลินทรีย EM ในเกษตร
ผูปลูกผัก (Saowanee Saisin et al., 2010) ซึ่งจะนําคาตางๆ มาแทนในสูตรคํานวณขนาดตัวอยางสําหรับ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากรแบบไมเปนอิสระ (Cochran, 1963) เมื่อแทนคาในสูตรจะได n = 67 คน และเพิ่ม
เปน 80 คน เมื่อคิดอัตราการถอนตัวจากการทดลองที่รอยละ 20

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



รูปแบบการศึกษา
การวิ จัยเพื่ อสรา งโปรแกรมพัฒนาความรูของเกษตรกรชาวกัมพูชาครั้งนี้ เปน การวิ จัยเชิ งปฏิบั ติการ
(Action research) แบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลในภาพรวมและเชิงลึก
เกี่ยวกับการใชสารกําจัดแมลงที่ปฏิบัติงานในสวนผลไมแหงหนึ่งของจังหวัดระยอง นักวิจัยไดแบงขั้นตอนการศึกษา
ออกเปน 4 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะหสถานการณและขอมูลเกี่ยวกับบริบทการใชและพฤติกรรมการใชสารกําจัดแมลง ในกลุม
เกษตรกรที่เขารวมโครงการวิจัยทั้ง 80 คน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ประการแรก การศึกษาเชิงปริมาณ
เครื่องมือในการวิจัย นักวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางคําถามแบงเปน 3 สวน คือ 1) ขอมูล
ประชากรทางสังคม จํานวน 5 ขอ เชน เพศ อายุ 2) ประวัติการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา จํานวน 6 ขอ 3) ประวัติในการ
ทํางาน จํานวน 4 ขอ เชน อาชีพหลัก ชนิดพืชที่ปลูก ระยะเวลาในการทํางาน ใหคะแนนแบบเลือกตอบ และ
คําถามปลายเปด
การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย แบบสัมภาษณผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 2 ทาน ดานพฤติกรรม จํานวน 1 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
โครงสราง ความชัดเจนในเนื้อหา ความครอบคลุม สํานวนภาษา แลวนํามาปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม จากนั้น
แปลเปนภาษากัมพูชาและนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนเกษตรกรชาวกัมพูชา เพื่อประเมิน ปญหาและ
ขอจํากัด แลวปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลโดยนักวิจัย ผูชวยวิจัย ภาคสนามและลามที่สามารถฟงภาษา
กัมพูชา และสามารถสื่อสารในภาษากัมพูชากับเกษตรกรไดดี สัมภาษณตามแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น โดยใชเวลาใน
การสัมภาษณ ประมาณ 10 นาทีตอราย
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยเครื่องคอมพิวเตอร ใชสถิติเชิงพรรณนา นําเสนอในรูป
ตาราง ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายตัวแปรทั่วๆ ไป เชน ประวัติการสูบบุหรี่
การดื่มสุรา ประวัติในการทํางาน ผลตรวจคัดกรองเลือดเพื่อประเมินระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส และประเมิน
ความรูในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลงกอนไดรับโปรแกรมการใหความรู
ประการที่สอง การศึกษาเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบริบทการทํางานและพฤติกรรมการใช
สารเคมีและสารกําจัดแมลง ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชศึกษา คือ แบบสัมภาษณในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus
group) เพื่อใชเปนแนวทางในการสนทนากลุมเฉพาะและใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อไปสรางโปรแกรมเพิ่มความรู
ของเกษตรกรในการปองกัน สารกําจัดแมลง นักวิจัยไดสรางเครื่องมือเพื่อใชในการสนทนากลุมเฉพาะ จํานวน 3
กลุม คือ 1) กลุมผูดูแลชาวไทยที่ดูแลเกษตรกรชาวกัมพูชา จํานวน 1 กลุม และ 2) กลุมเกษตรกรชาวกัมพูชา
จํ า นวน 2 กลุ ม ได แ ก กลุ ม ที่ เ กี่ย วข อ งกั บ การใช ส ารกํา จั ด แมลงโดยตรง และกลุ ม สนั บ สนุ น ซึ่ ง แนวคํ า ถาม
ประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้
1) ผูดูแลชาวไทยที่ดูแลเกษตรกรชาวกัมพูชา คําถามในการสนทนากลุมเฉพาะ ประกอบดวย 12 ประเด็น
เชน นโยบายในการจัดซื้อสารกําจัดแมลง การเลือกซื้อสารกําจัดแมลงของเกษตรกร คาใชจายในการซื้อสารกําจัด
แมลง แนวโนมการใชสารกําจัดแมลง การจัดซื้ออุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การติดตามดูแลสุขภาพแรงงาน
ตางดาว ลักษณะการขนยายสารกําจัดแมลงของเกษตรกร ลักษณะการเก็บ สารกําจัดแมลงของเกษตรกร ลักษณะ
การจัดการสารกําจัดแมลงของเกษตรกร การกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานกับ สารกําจัดแมลงอยางปลอดภัย
การดูแลสุขภาพหากเจ็บปวยการเจ็บปวยของผูประกอบอาชีพ และสวัสดิการที่ไดรับ การจัดสวัสดิการสําหรับผู
เจ็บปวย
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2) เกษตรกรชาวกัมพูชา คําถามที่ใชสัมภาษณเกษตรกรที่ชาวกัมพูชาทั้ง 2 กลุม ประกอบดวย 24
ประเด็น โดยมีรายละเอียด เชน สิ่งคุกคามในชีวิตในการทํางาน ความพอเพียงของรายได ความสามารถปรับตัวเขา
กับสิ่งแวดลอม ความเสี่ยงทางการเมือง นโยบาย สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ การทํางานที่อื่นมากอน
ทํางานในสถานที่ปจจุบัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีที่ใช และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบของสารเคมีตอสุขภาพและลักษณะของอันตราย ฯลฯ
การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลโดยนักวิจัย ผูชวยวิจัยภาคสนามและลามที่สามารถฟงภาษา
กัมพูชา และสามารถสื่อสารในภาษากัมพูชากับเกษตรกรไดดี สัมภาษณตามแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น โดยใชเวลาใน
การสนทนากลุมเฉพาะ ประมาณ 45-60 นาทีตอกลุม หมุนเวียนไปจนครบ 3 กลุม
การวิ เ คราะห ข อ มู ล วิ เคราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการวิ เ คราะห เ นื้ อ หา (Content analysis)
นอกจากนั้นขอมูลเชิงคุณภาพจะนํามาวิเคราะห โดยการจัดระเบียบและการตีความขอมูลอยางเปนระบบตาม
หมวดหมู (Systematically organizing and interpreting information using categories)
ระยะที่ 2 การสรางโปรแกรมเพิ่มความรูของเกษตรกรในการปองกันสารกําจัดแมลง
นักวิจัยไดนําขอมูลที่วิเคราะหจากระยะที่ 1 มาสรางโปรแกรมอบรมเพื่อเพิ่มความรูแ กเกษตรกรชาวกัมพูชา
เครื่องมือ
ผูวิ จั ย นํ า ขอมู ลจากการวิ เคราะห จ ากขอมู ลเชิ ง ปริม าณและเชิ ง คุณ ภาพในระยะที่ 1 เพื่ อนํ า มาสรา ง
โปรแกรมในการเพิ่มความรูใหแกเกษตรกร ประกอบดวย สไลดเพื่อการบรรยาย สื่อโปสเตอร คูมือแบบสองภาษา
คือ ภาษาไทยและกัมพูชา แบบประเมินความรู แบบประเมินความพึงพอใจ โดยเครื่องมือทั้งหมดผานการพิจารณา
ความเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน เนื้อหาในการอบรมผานการแปลสื่อเปนภาษากัมพูชา กอนนําไปใช
จริงในระยะที่ 3
ระยะที่ 3 การใชโปรแกรมเพื่อเพิ่มความรูในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง
นักวิจัยไดจัดอบรมเกษตรกรชาวกัมพูชา โดยใชสื่ออบรมที่เปนสไลด มีการสอนและสาธิตการใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายจากสารกําจัดแมลง และการสอบถาม-ตอบในขอสงสัยตางๆ ประเมินความรูและ ทักษะการใช สาร
กําจัดแมลงทั้งกอนและหลังการอบรม รวมถึงการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการอบรมเพิ่มความรูแกเกษตรกร
ชาวกัมพูชา และติดโปสเตอรเพื่อเพิ่มความรูไวตามจุดตางๆ และแจกคูมือใหแกเกษตรกร เพื่อเอาไวทบทวนความรู
อยางตอเนื่อง
ระยะที่ 4 การติดตามประเมินผลความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง
ในระยะนี้นักวิจัยทําการประเมินผลความรู ทักษะและความพึงพอใจของเกษตรกรชาวกัมพูชาภายหลัง
ไดรับโปรแกรมพัฒนาความรูในปองกันตนเองจากความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกําจัดแมลง จํานวน 3 ครั้ง คือ
สัปดาหที่ 1, 4, 8 ตามลําดับ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบประเมินความรู เกี่ยวกับการ
ปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง แบบประเมินระดับความพึงพอใจของเกษตรกรเกี่ยวกับ โปสเตอร และคูมือ
เกี่ยวกับการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แบบประเมินความรูในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง มีจํานวน 18 ขอ ใหคะแนน คือ คําตอบ
ถูก ให 1 คะแนน คําตอบผิด ให 0 คะแนน แปลผลคะแนนความรูเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
80 ขึ้นไป (>14.4 คะแนน) ระดับกลาง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 60-79 (10.9-14.4 คะแนน) และระดับต่ํา มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 0-59 (<10.8คะแนน) โดยเครื่องมือดังกลาวผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และคําณวนคาความเที่ยง (Reliability) ไดเทากับ 0.779
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2) แบบประเมินความพึงพอใจตอโปสเตอร และคูมือเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการปองกันตนเองจากสาร
กําจัดแมลง จํานวน 12 ขอ ประกอบดวย ดานเนื้อหา ลักษณะของโปสเตอร คูมือ การนําความรูไปใชประโยชน
ดานการเขาถึงสื่อ ซึ่งการแปลผล จําแนกออกเปน 5 ระดับ (5-1) ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(Best, 1997) เกณฑการประเมินระดับความพึงพอใจตอโปสเตอร คูมือของเกษตรกรชาวกัมพูชา แบงเปน 3 ระดับ
คือ มาก ปานกลาง และนอย โดยใชคาพิสัยจากการคํานวณผลตางของคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ําสุด แลวหารดวย
จํานวนชวงชั้น เกณฑการแปลผลความพึงพอใจตอโปสเตอรขอควรปฏิบัติในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง
คือ 1.00-2.33 เทากับมาก คะแนน 2.34-3.67 คือ ปานกลาง และ 3.68-5.00 เทากับ นอย (Best, 1997)
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหเชิงพรรณนา นําเสนอในรูปตาราง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจะถูกมาใชในการอธิบายตัวแปรทั่วๆ ไป เชน ระดับความรู
ในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง ความพึงพอใจตอโปสเตอร คูมือการปฏิบัติในการปองกัน สารกําจัดแมลง
2) การวิเคราะหเชิงสถิติ โดยใชสถิติอางอิงในรูปของการวิเคราะหการแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated measures
ANOVA) เพื่อวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูกอนและหลังการไดรับโปรแกรมการเพิ่มความรู

ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณการใชและพฤติกรรมการใชสารกําจัดแมลง
การศึกษาสถานการณ การใชแ ละพฤติ กรรมการใช สารกําจั ดแมลง ประกอบด วย ขอมูล ลักษณะทาง
ประชากร ประวัติการทํางาน และผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร และ
การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) เพื่อประเมินขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อหาแนวทางในการสรางและพัฒนา
โปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะทางประชากร เกษตรกรชาวกัมพูชาที่รับสัมผัสสารกําจัดแมลงจํานวน 80 คน พบวา สวนใหญ
เปนชาย รอยละ 55.0 อายุเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 30.82 (8.21) ป อยูในชวงอายุ 20-29 รอยละ
42.5 สวนใหญแตงงานแลว รอยละ 76.3 ระดับการศึกษา อยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 47.5 มีรายไดเดือนละ
5,000-7,000 บาท รอยละ 52.5 รายไดเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 7,598.75 (2,364.96) บาท
ประวัติการทํางาน จากประวัติการทํางานของเกษตรกรชาวกัมพูชา สวนใหญปลูกสับปะรด รอยละ 51.3
ปลูกทุเรียน รอยละ 46.3 และลําไย รอยละ 43.8 มีระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ป รอยละ 51.3 คาเฉลี่ย (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 4.07 (3.33) ป สวนใหญมีการฉีดพนสารกําจัดแมลง 1 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 36.3
ฉีดพนสารกําจัดแมลงครั้งละ 1-3 ชั่วโมง รอยละ 50 สวนใหญใชวิธีการพนสารกําจัดแมลง โดยใชรถยนต หรือ รถ
เครื่อง รอยละ 60.0
ผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร จากการตรวจคัดกรองเพื่อ
หาระดับเอนไซดโคลีนเอสเตอเรสในเลือด (Serum cholinesterase level) ของเกษตรกรชาวกัมพูชาดวยกระดาษ
ทดสอบพิเศษ (Reactive paper) พบวาเกษตรกรชาวกัมพูชาสวนใหญ มีผลการทดสอบจัดอยูในกลุมที่มีความเสี่ยง
รอยละ 63.8 กลุมที่ไมปลอดภัย รอยละ 32.8 และกลุมที่ปลอดภัย รอยละ 3.4 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรดวยกระดาษทดสอบ
Reactive paper จําแนกตามระดับความเสี่ยง
ผลการตรวจ
จํานวน
รอยละ
ปกติ
2
3.4
ปกติ
0
0.0
ปลอดภัย
2
3.4
ผิดปกติ
56
96.6
มีความเสี่ยง
37
63.8
ไมปลอดภัย
19
32.8
ผลการสนทนากลุมเฉพาะ การสนทนากลุมเฉพาะในผูที่เกี่ยวของกับการใช สารกําจัดแมลง ผูวิจัยได
สนทนากลุมกับผูที่สมัครใจเขารวมการสนทนากลุม เฉพาะ สามารถแบงได 3 กลุม คือ 1) กลุมผูดูแลเกษตรกร
จํานวน 5 คน 2) กลุมเกษตรกรที่เกี่ยวของกับการพนสารกําจัดแมลง จํานวน 15 คน และ 3) กลุมเกษตรกรที่ทํา
หนาที่ชวยเหลือตางๆ ภายในสวนผลไม จํานวน 15 คน สรุปผลการศึกษาโดยภาพรวม ดังนี้
จากการสังเกตการณในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) กับผูใหขอมูลที่เกี่ยวของ สามารถสรุปได
วาความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมในการปองกันการรับสัมผัส สารกําจัดแมลง อยูในระดับต่ํา เนื่องจากเกษตรกรชาว
กัมพูชาไมสามารถอานฉลากสารเคมีได และไมทราบวาควรจะใชสารเคมีชนิดใด จํานวนเทาไร การแบง ชั่ง ตวง วัด
สารเคมีจึงเปนหนาที่ของผูดูแลเกษตรกร เปนผูจัดเตรียมใหพรอม และบอกใหเกษตรกรที่เปนผูผสมสารตามคําสั่ง
และนําไปฉีดพนตามคําแนะนํา ของผูดูแลเกษตรกรชาวกัมพูชา ชุดเสื้อผาที่เกษตรกรสวมใสขณะฉีดพนสารกําจัด
แมลงเปนเสื้อผาชุดทํางานปกติ กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว สวมรองเทาบูท และ “ใชเสื้อคลุมหนา มีผาปดจมูก ”
สวนอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ทางนายจางจัดไวให แต “เกษตรกรบางคนก็ใช บางคนไมใช ” สวนใหญ
นิยมสวมผาคลุมหนาปดจมูก ซึ่งหาซื้อมาเองจากตลาดนัด กลุมผูสนทนาคิดวาสามารถลดการรับสัมผัสสารเคมีได
เกษตรกรที่ฉีดพนสารไมใชหนากาก ที่เตรียมไวใหเพราะ “อากาศรอน” หายใจไมสะดวก ผูรวมสนทนาบางคนสวม
ถุงมือยางสีสม ในเวลาฉีดพนสารเคมี เพราะไมถนัด “ไมชอบใสแวนตา พอใสแลวมันเปนละออง มองไมเห็น” “เคย
ใสแลว เวลาเหงื่อออกมันมองไมเห็น เลยไมใส”
ผูรวมสนทนาที่มีฉีดพนสารกําจัดแมลง จํานวน 4 คน ที่ไมสวมแวนตาขณะฉีดพน สารกําจัดแมลง เคยมี
ประสบการณไดรับสารเคมีเขาตาทําใหรูสึกแสบตา “แลวก็เอาน้ําเปลาลางหนา” “บางทีก็ฉีดพนสารกําจัดแมลงจน
เสร็จ คอยกลับไปลางออก” หรือ “บางคนก็ใชเสื้อเช็ดตาเพื่อลดอาการแสบตา” ในระหวางการฉีดพนอาจมีสารเคมี
หกใสราดตัวผูฉีด “เปยกหมดทั้งตัว” แตไมไดหยุดเพื่อเปลี่ยนเสื้อผา “ทํางานตอจนกวาจะเสร็จ” ผูที่ทําหนาที่ฉีด
พนสารเคมีจะทํา 2 ครั้งในหนึ่งวัน เมื่อฉีดพนเสร็จก็จะเลิกงานกลับบานพัก เสื้อผาที่สวมใสจึงเปนชุดเดียว แมจะ
เปอนสารเคมีก็ตาม การรับรูอันตรายของสารเคมี เกษตรกรคิดวาสารเคมีเปนอันตรายตอปอด ดังเชนคุณวอนพูดวา
“สารเคมีมีอันตรายตอปอดครับ เคยไดยินเพื่อนพูดใหฟง ” เมื่อผูดําเนินการสนทนาถามเกี่ยวกับประสบการณการ
เจ็บปวยจากไดรับจากการฉีดพนสารเคมี พบวาผูรวมสนทนาสวนใหญไมเคยมีอาการเจ็บปวยหรือไมสบายเกี่ยวกับ
สารเคมี แตมีหนึ่งคนที่เคยมี “อาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียน ปวดทอง” และไมไดทําอะไรเพียงนอนพักก็อาการดีขึ้น
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ระยะที่ 2 การสรางโปรแกรมเพิ่มความรูของเกษตรกรในการปองกันสารกําจัดแมลง
การสรางโปรแกรม ไดแนวคิดจากผลการวิเคราะหการศึกษาสถานการณในการใชและพฤติกรรมการใช
สารกําจัดแมลง ในขั้นตอนที่ 1 ประกอบดวย การสนทนากลุมเฉพาะ การเตรียมเนื้อหา รูปแบบ และสื่อในการ
อบรม การจัดทําโปสเตอรและคูมือเกี่ยวกับแนวทางการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลง (Picture booklets)
และแบบประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมที่ใช
1) การเตรียมสื่อในการอบรม สื่อในการอบรมเกษตรกรชาวกัมพูชา คือ เรื่อง แนวทางการปองกันตัวเอง
จากสารกําจัดแมลง ประกอบดวยหัวขอตางๆ คือ วิเคราะหการศึกษาสถานการณการใชและพฤติกรรมการใช สาร
กําจัดแมลง ในขั้นตอนที่ 1 ชนิดของสารกําจัดแมลง ความเปนอันตรายของสารกําจัดแมลง กลไกการเกิดพิษของ
สารกําจัดแมลง การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเมื่อไดรับอันตรายจากสารกําจัด
แมลง ตามลําดับ เตรียมวิทยากรชาวไทยและลามชาวกัมพูชา เนื้อหาการอบรมเปนภาษากัมพูชาและไทย และ
เตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเพื่อสาธิตวิธีการใชที่ถูกตอง
2) โปสเตอรขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันสารกําจัดแมลง โดยทําโปสเตอรขนาด 59.4 ซม x 42 ซม.
เนื้ อหาสั้ น ๆ เน น รูป ภาพ หัว ขอของเนื้ อหาสอดคล อ งกับ เนื้ อหาภายในคูมื อ และ นํ า ไปติ ด ในจุ ด ต า งๆ ที่ เป น
ศูนยกลางของเกษตรกร ประกอบดวย สถานที่ลงชื่อทํางาน จุดผสมสารปราบสัตรูพืช หองเก็บสารเคมี ตามลําดับ
3) คูมือแนวทางการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลง ผูวิจัยเตรียมคูมือเพื่อไวใหเกษตรกรที่สามารถ
อา นหนั ง สื อได นํ า ไว ใช ท บทวนความรู โดยใช เนื้ อหาและประโยคสั้ น ๆ เขา ใจง า ยพิ ม พ เป น ภาษากัม พู ช าและ
ภาษาไทย เปนเลมขนาดเล็ก จํานวน 20 หนา โดยมีหัวขอตางๆ ประกอบดวย ทางการรับสัมผัสสารปราบศัตรูพืช
เขาสูรางกาย การไดรับสารพิษระหวางการพน สารกําจัดแมลง การกระจายของสารกําจัดแมลงการยอยสลายของ
สารปราบสัตรูพืชในรางกาย การขับถายสารปราบศัตรูพืชออกจากรางกาย อาการพิษของการไดรับพิษจากสาร
กําจัดแมลง การใชสารปราบสัตรู พืชอยางปลอดภัย ทั้งกอนการพน ขณะพน และภายหลังการพน สารกําจัดแมลง
และการปฐมพยาบาล ตามลําดับ
ระยะที่ 3 การใชโปรแกรมเพื่อเพิ่มความรูในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง
การประยุกตใชโปรแกรมในกลุมเกษตรกร โดยมีกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย การอบรม การประเมิน
ความรู การเผยแพรความรูโดยโปสเตอร เกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการปองกัน สารกําจัดแมลง และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของโปสเตอร และคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการปองกันสารกําจัดแมลงของเกษตรกรชาวกัมพูชา
ประกอบดวย 1) การอบรม การอบรมเกษตรกรชาวกัมพูชา ดําเนินการอบรมตามหัวขอที่ไดกําหนดไว โดยสถานที่
อบรม คือ หองประชุมของสวนผลไม ใชเวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง และมีผูฟง เปนเกษตรกรชาวกัมพูชา จํานวน
80 คน 2) คูมือแนวทางการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลง ผูวิจัยมอบคูมือผูแกเกษตรกรชาวกัมพูชา ไวใชอาน
ทบทวนทํ า ความเขาใจ และ 3) โปสเตอรเกี่ยวกับขอควรปฏิบั ติเกี่ยวกับการปองกัน สารกําจั ดแมลง ผูวิจั ยนํ า
โปสเตอรที่เตรียมไว ไปติดในจุดตางๆ ที่เปนที่รวมตัวกันของเกษตรกร จํานวน 4 จุด ประกอบดวย สถานที่ลงชื่อ
ทํางาน จุดผสมสารปราบสัตรูพืช หองเก็บสารเคมี และ บริเวณสถานที่พักของแรงงาน
ระยะที่ 4 การติดตามประเมินผลความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง
ระยะนี้ มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1) ความรูของเกษตรกรชาวกัมพูชา การประเมินความรูรายขอและระดับความรูของเกษตรกรชาว
กัมพูชา เกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลงกอนการใสโปรแกรม และในสัปดาหที่ 1 สัปดาห 4 และ
สัปดาหที่ 8 โดยใหเกษตรกรชาวกัมพูชาทดสอบระดับความรูดวยแบบสัมภาษณ จากกลุมตัวอยาง 80 คน สวนของ
การประเมินความรูรายขอของเกษตรกรกอนเขารับการอบรม พบวาเกษตรกรตอบไมถูกตอง คือ เรื่องผลกระทบ
จากสารกําจัดแมลง มีเพียงอาการเฉียบพลัน ซึ่งไมมีผลระยะยาว มากที่สุด รอยละ 61.3 รองลงมา การใชสารกําจัด
แมลงที่ความเขมขนสูงกวาที่กําหนดในฉลาก เปนสิ่งที่ถูกตอง รอยละ 58.8 และ การสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขา
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ยาว ไมเพียงพอในการปองกันอันตรายจากสารกําจัดแมลง รอยละ 51.3 ตามลําดับ สวนระดับความรูภายหลังจาก
การอบรม จํานวน 3 ครั้ง คือ 1 สัปดาห 4 สัปดาห และ 8 สัปดาห พบวา เกษตรกรชาวกัมพูชามีระดับความรู
เพิ่มขึ้นหลังการอบรมในทุกๆ เรื่อง โดยตอบถูกตองเพิ่มขึ้นจากกอนอบรม รอยละ 100 เชน เรื่องการใชสารกําจัด
แมลงที่ความเขมขนสูงกวาที่กําหนดในฉลาก เปนสิ่งที่ถูกตอง การผสมสารกําจัดแมลงดวยมือเปลาสามารถกระทํา
ได โดยไมมีอันตรายใดๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
การประเมินระดับความรูของเกษตรกรเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลง กอนและหลังการ
อบรม แนวทางการป องกัน ตั ว เองจากสารปราบศั ต รูพื ช 3 ระยะ คื อ 1 สั ป ดาห 4 สั ป ดาห และ 8 สั ป ดาห
ตามลําดับ ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรชาวกัมพูชามีระดับความรูภายหลังการอบรมเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงกอนการอบรม โดยระดับความรูในระดับปานกลาง รอยละ 47.5 สวนภายหลังการอบรมเปนเวลา 1 และ 4
สัปดาหและ 8 สัปดาห พบวาระดับความรูเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูง โดย ภายหลังการอบรม 1 สัปดาห 4 สัปดาห และ
8 สัปดาห อยูในระดับสูง รอยละ 75 รอยละ 81.3 และ รอยละ 97.5 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรูของแรงงานตางดาวเกี่ยวกับการการปองกัน
ตัวเองจากสารปราบศัตรูพืช กอน การการอบรมแนวทางการปองกันตัวเองจากสารปราบศัตรูพืช
และหลังการอบรมเปนเวลา 1 สัปดาห 4 สัปดาห และ 8 สัปดาห
คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ผลรวมความรูของ
กอนการ หลังการอบรม หลังการอบรม หลังการอบรม
F
P*
แรงงานตางดาวเกี่ยวกับ
อบรม
1 สัปดาห
4 สัปดาห
8 สัปดาห
การปองกันตัวเองจาก
11.01
15.76
16.19
17.52
สารปราบศัตรูพืช
135.543 <0.001
(2.70)
(2.23)
(1.92)
(0.97)
2) คาความตางคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลงของเกษตรกร
ชาวกัมพูชา คาความตางคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลงพืชของเกษตรกร
ชาวกัมพูชาเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลงระยะกอนอบรม และหลังการอบรม เปนเวลา 1 สัปดาห
4 สัปดาห และ 8 สัปดาห ผลการเปรียบเทียบคาความตางคะแนนเฉลี่ย ของความรูเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจาก
สารปราบศัตรูพืช พบวา คาความตางคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับกอนการอบรม และภายหลังการอบรมในสัปดาหที่ 1 และ 4 และ 8 พบวามีความรูเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) อยางไรก็ตาม พบวาในระยะหลังการอบรม 1 สัปดาห และหลังการอบรม 4
สัปดาห พบวา ไมมีความแตกตางของคาความตางคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัด
แมลง ดังรายระเอียดในตารางที่ 3
3) ความพึงพอใจ ความรูความเขาใจ การนําไปใชตอโปสเตอรขอควรปฏิบัติ ในการปองกันสารกําจัด
แมลง จากการประเมินความพึงพอใจ ความรูความเขาใจ การนําไปใชตอโปสเตอรขอควรปฏิบัติ ในการปองกันสาร
ปราบศัตรูของเกษตรกรชาวกัมพูชา พบวา ในดานเนื้อหาขอมูล มีความพึงพอใจปานกลาง โดยพึงพอใจในเรื่อง
เนื้อหาตอเนื่อง ชวนใหติดตามอาน มากที่สุด รอยละ 76.3 ในดานลักษณะของโปสเตอร มีความพึงพอใจปานกลาง
โดยพึงพอใจในเรื่องรูปภาพ ใหญ มีสีสันสดใส สวยงาม สะดุดตา มากที่สุด รอยละ 51.3 และในดานการนําความรู
ไปใช มีความพึงพอใจมาก โดยพึงพอใจในเรื่องมีความมั่นใจและ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได รอยละ 63.8
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4) การประเมินความพึงพอใจของคูมือการปฏิบัติในการปองกันสารกําจัดแมลง จากการประเมินความ
เหมาะสมของคูมือการปฏิบัติในการปองกันสารกําจัดแมลงในเกษตรกรชาวกัมพูชา พบวา เนื้อหา ขอมูลของคูมือ
การปฏิ บั ติ ใ นการป อ งกั น สารกํ า จั ด แมลงในเกษตรกรชาวกั ม พู ช านํ า ไปใช จ ริ ง อยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 4.27 (0.20) ลักษณะของโปสเตอร ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในการนําไปใช
จริง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 4.17 (0.18) ดานการนําความรูไปใช พบวา อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 4.25 (0.24) และ ความเหมาะสมของคูมือการปฏิบัติ ในการ
ปองกันสารกําจัดแมลงในเกษตรกรชาวกัมพูชาโดยรวม พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
เทากับ 4.22 (0.23)
5) ความคิดเห็น เกี่ยวกับความเหมาะสมของโปสเตอร การปฏิบัติในการปองกัน สารกําจั ดแมลง
การศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 12 ทาน พบวา ในดานเนื้อหา ขอมูลมีความพึงพอใจมาก โดยพึงพอใจใน
เรื่องเนื้อหาตอเนื่อง ชวนใหติดตามอาน มากที่สุด รอยละ 91.7 ในดานลักษณะของโปสเตอร มีความพึงพอใจมาก
โดยพึงพอใจในเรื่องการจัดวางรูปภาพ และตัวอักษรเหมาะสม มากที่สุด รอยละ 83.3 และในดานการนําความรูไป
ใช มีความพึงพอใจมาก โดยพึงพอใจดาน เนื้อหามีความครอบคลุม รอยละ 66.7
ตารางที่ 3 คาความตางของคะแนนเฉลี่ยความรูของแรงงานชาวกัมพูชาเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสาร
ปราบศัตรูพืช ระยะกอนอบรม และหลังการอบรม เปนเวลา 1 สัปดาห 4 สัปดาห และ 8 สัปดาห
ความรู
คาความแตกตาง
p*
ความรู
กอนการอบรม – หลังการอบรม 1 สัปดาห
-4.75
<0.001
กอนการอบรม – หลังการอบรม 4 สัปดาห
-5.18
<0.001
กอนการอบรม – หลังการอบรม 8 สัปดาห
-6.51
<0.001
หลังการอบรม1 สัปดาห – หลังการอบรม 4 สัปดาห
-0.43
0.150
หลังการอบรม1 สัปดาห – หลังการอบรม 8 สัปดาห
-1.76
<0.001
หลังการอบรม4 สัปดาห – หลังการอบรม 8 สัปดาห
-1.33
<0.001
* p-value < 0.05

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
เกษตรกรชาวกัมพูชาที่รับสัมผัสสารกําจัดแมลงจากการศึกษานี้ พบวาเกษตรกรยัง ขาดความรูเกี่ยวกับ
การใชสารกําจัดแมลง การดูแลสุขอนามัย และสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตอง อาจทําให
เกษตรกรมีพฤติกรรมเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จนเกิด ปญ หาสุข ภาพจากการรับสัม ผัส สารปราบศัต รูต ามมาได
สอดคลองกับการศึกษาของ Raksanam et al. (2012) ที่พบวาปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับการรับสัมผัสสารกําจัดแมลงใน
งานเกษตรกรรม คือ การขาดความรู และใชสารกําจัดแมลงไมถูกตอง จากสภาพปญหาดังกลาวนําไปสูแนวทางใน
การจัดลําดับความสําคัญในการแกไขปญหาเริ่มแรกโดยใช Intervention program เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่ม
ความรูใหแกเกษตรกรชาวกัมพูชา และเปนแนวทางสําหรับบุคลากร เจาหนาที่สาธารณสุข ประจําพื้นที่ หรืออื่นๆ
เพื่อนําไปใชในการเพิ่มรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับการใช สารกําจัดแมลงที่เหมาะสมและปลอดภัยได ดังนั้นการพัฒนา
โปรแกรม (Intervention program) จึงมีความสําคัญตอการเพิ่มองคความรูในการปองกันตนเองจากสารกําจัด
แมลง มีความสอดคลองกับผลการศึกษาที่ผานมา (Farahat, T.M et al., 2009; Samples, J et al., 2009)
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ที่ผานมาในประเทศไทยมีโครงการรณรงคเกี่ยวกับการใชสารกําจัดแมลง ซึ่งมีการกระตุนใหเกษตรกรสวน
ยางพารามีพฤติกรรมการใชสารกําจัดแมลงอยางปลอดภัย (Raksanam et al., 2012) อยางไรก็ตามการสราง
โปรแกรมเพื่อใชสารกําจัดแมลงอยางปลอดภัยในเกษตรกรชาวกัมพูชายังไมเคยมีมากอน จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดสรางโปรแกรมเพื่อใหความรูแกเกษตรกรหลายรูปแบบรวมกัน คือ การอบรม เนื้อหาครอบคลุมตามสภาพปญหา
ที่วิเคราะหและตามความตองการของเกษตรกร ซึ่ง โครงสราง เนื้อหาไดรับการพิจารณาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ
ส ว นสื่ อการใหค วามรู อื่น ๆ ประกอบด ว ย โปสเตอร และคูมื อ เกี่ย วกับ การป อ งกัน ตนเองจากสารกํา จั ด แมลง
ตามลําดับ สื่อดังกลาวจะชวยทําใหเกษตรกรมีโอกาสไดทบทวนและกระตุนการปองกันตนเองเกี่ยวกับ สารกําจัด
แมลงอยางตอเนื่องได
จากการศึกษาครั้งนี้ บรรยากาศในการอบรมมีความเปนกันเอง ทําใหเกษตรกรชาวกัมพูชาสามารถโตตอบ
กับผูสอนไดอยางดี และสนุกสนาน และเวลาในการอบรมอยูในชวงเลิ กงานแลว เกษตรกรมีความผอนคลาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในหองขณะอบรมและการสาธิตการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล จะชวยทําให
เกษตรกรสนใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น เมื่อประเมินความพึงพอใจของการฝกอบรมอยูในระดับมาก จากการศึกษาครั้งนี้
พบวาภายหลังการประยุกตใชโปรแกรม เพื่อเพิ่มความรูในการปองกันตนเอง เกษตรกรมีระดับความรูเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับภายหลังการอบรมในสัปดาหที่ 1, 4, 8 รวมทั้งคาความตางคะแนนเฉลี่ยความรูของเกษตรกรระหวางกอน
อบรม และหลังการอบรมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p–value<0.001) จะเห็นไดวาเกษตรกรมีระดับความรู
เพิ่มขึ้นจากการอบรม โปสเตอร และคูมือ คาดหวังวาเกษตรกรจะนําความรูไปปฏิบัติตามคําแนะนํา ในการปองกัน
อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดแมลงไดมากขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ Forster-Cox et al. (2007) พิชัย
ทองกร (2550) Raksanam, Buppha et al. (2012) นันทิดา เหมือนมาตยและคณะ (2554) และชิษณุพงศ ดาดวง
(2555) ระบุวาผลของโปรแกรมสงเสริม การปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูในกลุมทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหเกษตรกรทําการซักถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรูก ันในขณะอบรมใหความรู ทําใหเกษตรกรมีความสนใจและเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
การศึกษาในครั้งนี้ มีรูปแบบในการใหความรูหลายลักษณะรวมกัน คือ การอบรมใหความรู ภายในหอง
การสาธิตการใชอุปกรณปองกันอันตรายที่ถูกตอง การติดโปสเตอร การทําคูมือเพื่อให เกษตรกรไดศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรไดมีโอกาสทบทวนความรูอยูเสมอ การสนทนากลุมเฉพาะ พบวาเกษตรกรมีความเปนอยู
กันเปนครอบครัวและมีความสัมพันธกันใกลชิดกับเพื่อนๆ เนื่องจากอาศัยในหอพักเดียวกัน ผูวิจัยมองเห็นโอกาสวา
ควรใหความรูแกอาสาสมัครวิจัยที่ไดรับการยอมรับในกลุม สามารถทําหนาที่เปนสื่อกลางในการสื่อสารเกี่ยวกับการ
ปองกันสารกําจัดแมลงใหกับเพื่อนๆ ได จากการศึกษาครั้งนี้การติดตามเกษตรกรอยางต อเนื่องภายหลังการอบรม
ใหความรู จะชวยทําใหมีการกระตุนเกษตรกรเรียนรูแนวทางในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลงรวมกับเพื่อนๆ
มากขึ้น อาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในอนาคตมากขึ้นได

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมการดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานกับ สารกําจัดแมลงของเกษตรกรที่ปฏิบัติงานใน
สวนผลไม นายจางควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยสารเคมี พ.ศ. 2554 ประกอบดวย 1) นายจางติด
ประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายของสารกําจัดแมลงในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการ 2) นายจางมีหนาที่
จัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐาน 3) นายจางมีหนาที่แจงให
ลูกจางทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคูมือปฏิบัติงานใหลูกจางทุกคนกอนที่ลูกจางจะเขา
ทํางาน (กระทรวงแรงงาน, 2554)
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จุดแข็งในการศึกษาครั้งนี้ คือ การจําแนกการศึกษาเปน 4 ระยะ จะชวยทําใหมีการวิเคราะหปญหาการใช
สารกําจัดแมลง ปญหาสุขภาพ จนไดมีการสรางโปรแกรมเพื่อ เพิ่มความสามารถในการปองกันตนเองจากการเสี่ยง
สัมผัสสารกําจัดแมลงในเกษตรกรตางดาวชาวกัมพูชาในสวนผลไมได สวนจุดออนในการศึกษาครั้งนี้ คือ การใชแบบ
สัมภาษณ เพื่อวัดระดับความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายสารกําจัดแมลง อาจจะไมแมนยําที่จะวัดระดับความรู
ของเกษตรกรชาวกัมพูชาไดอยางแทจริง
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การออกแบบและสรางเครือ่ งผลิตสับปะรดผง
A design and construction of pineapple powder machine

สมนึก วันละ
พรต ใจฉลาด
พงษเดช เรียนละหงส
นพดล คําเขียว
ธนิด ภัคธนาเดชานนท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1)ออกแบบและสรางเครื่องผลิตสับปะรดผงควบคุมการทํางานดวย
ระบบไฟฟ า และอิ เล็ ก ทรอนิ กส ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางของถัง ทรงกระบอก 80 เซนติ เ มตร ความสู ง 180
เซนติเมตร กําลังผลิต 5 ลิตร/ชั่วโมง 2)หาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตสับปะรดผง และ 3)เพื่อถายทอดเทคโนโลยี
เครื่องผลิตสับปะรดผงแกชุมชนกลุมเกษตรกรแปรรูปสับปะรดจังหวัดลําปาง และศึกษาระดับความพึงพอใจของ
กลุมเกษตรกรตัวอยางตอการใชงานเครื่องผลิตสับปะรดผง เครื่องมือวิจัย ไดแก เครื่องผลิตสับปะรดผงที่ควบคุม
การทํางานดวยดวยระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แบบสอบถามระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูล
หาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คารอยละ (Percentage) และวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป กลุมตั วอยางที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดแก
กลุมเกษตรกรแปรรูปสับปะรดบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องผลิตสับปะรดผง พบวาเมื่อนําน้ําสับปะรดที่ผาน
กระบวนการแยกเนื้อออกแลวดวยวิธี การคั้นแยก ระดับความหวานของน้ําสับปะรดตามธรรมชาติปริมาณ 5 ลิตร
ผสมมัลโตเด็กตรินรอยละ 15 ซึ่ งเปนอัตราสวนที่เหมาะสม แลว นําไปทําแหงดวยระบบพนฝอยในหองควบคุม
อุณหภูมิ ความรอนซึ่งไดจากชุดขดลวดฮีตเตอรแบบครีบ 2.6 kw ระบายความรอนโดยโบลเวอร 250 วัตต แรงลม
ควบคุมดวยอินเวอรเตอร ½ HP ความเร็วของลมระดับกลางอัตราการไหล 80 m/s ขนาดเสนผานศูนยกลางทอสง
7.5 cm สามารถปรับไดจากชองบังคับปริมาณอากาศดานขาเขาแรงของลมปกติจะตั้งลิ้นปด-เปด ของลมขาเขาไวที่
ระดับ 1/3 ของชองบังคับ เมื่อลมรอนเปาเขาสูถังพนฝอยจนไดตามคาของอุณหภูมิกําหนด ชุดจายพนฝอยที่ติด
ตั้งอยูดานบนของถังหอทําแหงจะเริ่มทํางานตามเงื่อนไขทันที ผงละอองของสับปะรดจะถูกดูดลงไปดานลางเขาสูถัง
ไซโลน สวนลมรอนจะถูกดูดออกทางดานบนของไซโคลน อุณหภูมิหองพนฝอย คาที่มีความเหมาะสมสําหรับใชทํา
พนฝอยในเครื่องนี้โดยเฉลี่ยที่ 125 องศาเซลเซียส เวลาเฉลี่ย 1.89 วินาที อัตราการทํางานเฉลี่ย 5.0 ลิตร/ชั่วโมง
แรงดันไฟฟา กระแสสลับที่ใช 220 โวลต ขนาด 2.6 กิโลวัตต ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตสับปะรดผงนี้มีคาเทากับ
4.71 ลิตร/ชั่วโมง อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย 20.75 บาทตอชั่วโมง ระดับความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : เครื่องผลิตสับปะรดผง, ระบบพนฝอย
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Abstract
This research aims to 1) Design and build a pineapple powder production machine
to control electrical and electronic systems The diameter of the cylindrical tank 80 cm,
height 180 cm, production capacity 5 liters / hour 2) Determine the efficiency of the
pineapple powder production machine and 3) to transfer the technology of pineapple
powder production machine to the community of pineapple farmers group in Lampang
province and study the level of satisfaction of the sample farmers group on the use of
pineapple powder production machine. Research tools are pineapple powder production
machines that control operation with electrical and electronic systems. Questionnaire level
of opinion / satisfaction Analysis of data for mean, standard deviation and percentage
analysis samples were obtained by purposive sampling, namely pineapple processing group
farmers, Ban Sadet, Muang District, Lampang Province.
From the study of the efficiency of the pineapple powder production machine It was
found that when the pineapple juice had been removed through the extraction process The
sweetness level of natural pineapple juice, 5 liters, mixed with maltodextrin 15%, which is
the appropriate ratio When taken through the drying process with spraying system in the
temperature control room Heat which is obtained from the heat generator set with a metal
coil heater, 2.6 kw fins, cooled by a 250-watt blower. Control the air strength with 0-50%
inverters. Medium wind, flow rate 80 m / s, diameter 7.5 cm, can be adjusted from the
forced channel, the air intake inward, the force of the wind will normally set the valve offopen. Of the incoming wind at 1/3 of the forced channel when the hot air blows into the
spray tank until the temperature value is determined the spraying dispenser set installed at
the top of the drying tower will start working immediately. Pineapple powder particles are
sucked down into the silo tank. Powder droplets will fall into the container to support the
closed system on the bottom of the cyclone. The hot air will be eliminated by the upper part
of the cyclone. Spraying room temperature the value that is suitable for spraying in this
machine is on average at 125 degrees Celsius. The average time is 1.89 seconds. The
average work rate is 5.0 liters / hour. The AC voltage using 220 volts is 2.6 kW. The
efficiency of the pineapple production machine this powder is equal to 4.71 liters / hour.
The average electricity price is 20.75 baht per hour. The level of satisfaction of users is at a
high level.
Key word (s) : pineapple powder production machine, spray dryer

บทนํา
กลุ ม เกษตรสหกรณ บ า นเสด็ จ จั ง หวั ด ลํ า ปางเป น แหล ง เพาะปลู ก สั บ ปะรดที่ สํ า คั ญ จั ง หวั ด หนึ่ ง ใน
ภาคเหนือ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณนี้มีลักษณะเปนที่ราบเชิงเขาจึงเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการปลูกสับปะรด
กลุมเกษตรกรมักพบกับปญหาผลผลิตออกพรอมกันมากที่สุดในชวงเดื อนมิถุนายนของทุกป ซึ่งมีปริมาณมากกวา
1.5 ตันตอป จากการศึกษาฐานขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดลําปางพบการปลูกพืชชนิดนี้มีอยูหลายอําเภอ
และเกษตรกรตําบลบานเสด็จเปนอีกพื้นที่ปลูกสับปะรดที่สาํ คัญ สวนใหญสายพันธุที่นิยมปลูกคือ สับปะรดสายพันธุ
ปตตาเวีย ซึ่งคุณสมบัติของสับปะรดชนิดนี้คือ ปลูกงาย โตไว มีความฉ่ําน้ําสูง แตมีจุดดอยของสับปะรดสายพันธุ
ชนิดนี้คือ ผลิตผลเก็บไวไดไมนาน ๆ นอกจากนี้เกษตรกรยังเจอปญหาผลผลิตสับปะรดเกิดโพรงในผลสุก โรงงานจึง
ไมสามารถรับซื้อได ซึ่งไมตรงกับคุณสมบัติที่กําหนดไว หากนําไปแปรรู ปเปนผลไมกระปองก็จะลนบรรจุภัณฑ
เนื่องจากเนื้อไมแนน หรือชาวบานเรียกลักษณะของผลสับปะรดแบบนี้วาโพรง นั่นเอง นอกจากนี้ผลที่แกสุกเต็มที่
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จะมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 วัน ซึ่งในชวงของฤดูการเก็บเกี่ยวเกษตรกรมักพบกับปญหาสับปะรดเกิดการ
เนาเสีย เพราะกลุมเกษตรกรจําหนายไมหมดทันตามเวลา
การเพิ่มมูลคาของสับปะรด เชน การกวน การอบแหงแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่น ๆ การแปรรูปผงสับปะรด
ซึ่งจะเปนอีกวิธีที่จะสามารถชวยแกไขปญหาของกลุมเกษตรกร และจะเพิ่มมูลคาสับปะรดใหสูงขึ้นได ซึ่งกลุม
เกษตรกรไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑสับปะรดผง เพื่อความแปลกใหม และหลากหลายของผลิตภัณฑ เพื่อให
ตรงกับความตองการของตลาดยิ่ง ขึ้น ในกระบวนการแปรรูปนี้ หากกลุม เกษตรกรไดสนั บสนุ นเทคโนโลยี และ
เครื่องจักรที่ทันสมัย ก็จะสามารถแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา และจะสามารถทําใหยกระดับความ
เปนอยูของกลุมเกษตรกรใหดียิ่งขึ้น ทางกลุมจึงมีความตองการเครื่องจักรแปรรูป น้ําสับปะรดใหเปนผง ผูวิจัยจึงมี
แนวความคิดที่จะนําไปสูการสร างเครื่องผลิตสับปะรดผง ซึ่งจะสามารถชวยเพิ่มมูลคาของสับปะรดใหมีคาที่สูงขึ้น
เนื่องจากสับปะรดที่ผานกระบวนแปรรูปนี้จะสามารถเก็บไวไดนานนับป มีความสะดวกในระบบการขนสงสินคาไป
ยังกลุมเปาหมายและตรงตามความตองการของตลาด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสรางเครื่องผลิตสับปะรดผง ควบคุมแบบอัตโนมัติกระบวนการทําแหงดวยระบบพนฝอย
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตสับปะรดผง
3. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตสับปะรดผงแกชุมชนกลุมสมาชิกเกษตรกรแปรรูปสับปะรดจังหวัด
ลําปาง

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
แนวคิดเบื้องตนในการออกแบบ (Conceptual Design) เบื้องตนของการออกแบบเครื่องผลิตสับปะรดผง
ที่จะชวยแปรรูปน้ําสับปะรดใหเปนสับปะรดผงแสดงไวในภาพที่ 1
น้ําสับปะรด

เครื่องอัดฉีดแรงดัน
ควบคุมการฉีดพนฝอย

ผลิตภัณฑ
สับปะรดผง

เครื่องผลิตผงระบบ
สเปรยดราย

ภาพที่ 1 แนวคิดการออกแบบเบื้องตน
เมื่อไดแนวคิดเบื้องตนแลวจึงนําไปสูกระบวนการออกแบบภาพรางดังนี้
Input material tank

Motor jet splay
Freed motor
Air heater
Air fillter

Blower

Cyclone

Discharge port

ภาพที่ 2 แบบภาพราง
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แนวคิดเบื้องตนของหลักการทํางาน
แนวคิดเบื้องตนของหลักการทํางานเครื่องผลิตสับปะรดผงภายใตการควบคุม อุณหภูมิและเวลาเหมาะสม
เมื่อฉีดพนละอองฝอยผานลมรอนทําใหแหงไดผงลักษณะคลายแปงความชื้นต่ํากวา 4 เปอรเซ็นต กระบวนการผลิต
มีลําดับตามภาพที่ 3 และหลักการทํางานของเครื่องผลิตสับปะรดผงแสดงในภาพที่ 4
¾ น้ําสับปะรดผานกระบวนการคั้น 1 ลิตร
¾ มอลโตเด็กตริน 150 กรัม
¾ น้าํ 220 กรัม

เครื่องผลิตสับปะรดผง
อุณหภูมิ 125 °C

สับปะรดผงที่พรอม
บรรจุในภาชนะปดผนึก

ภาพที่ 3 กระบวนการผลิต
เปดสวิตช
รอใหไฟแสดง
สถานะสีเขียว

เตรียมสวนตาม
อัตราสวนผสม
คนใหละลาย

เทผสมลงในถัง
พักเปดสวิตช
มอเตอรปม

ติดตั้งภาชนะ
รองรับทาง
เอาตพุต

ไดผลิตภัณฑ
สับปะรดผง

ภาพที่ 4 หลักการทํางานเครื่อง

วิธีการวิจัย
1. ศึกษาขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของและสามารถนํามาสนับสนุน เชน หลักการทําแหงโดยวิธีแชแข็ง การ
เก็บรักษา หลักการระบบทําความเย็น การควบคุมอุณหภูมิ ศึกษาคูมืออุปกรณที่ใชประกอบการวัดและทดสอบ
ทั้งนี้เพื่อนําหลักการมาประยุกตใชกับงานวิจัยที่ดําเนินการ
2. ดํ า เนิ น การออกแบบเขี ย นแบบโครงสร า ง และสร า งส ว นประกอบของเครื่ อ งตามแบบกํ า หนด
สวนประกอบหลักของเครื่องประกอบดวยสวนปอนสารน้ําสับปะรดทํางานดวยมอเตอรปมไดอะแฟรมกระแสตรง
แสดงในภาพที่ 5 สวนหอทําแหง และสวนไซโคลนเก็บผงแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 5 สวนปอนสารน้ําเขาสูระบบหัวฉีด ภาพที่ 6 สวนหอทําแหง และสวนไซโคลนดักเก็บผงสับปะรด
3. ดําเนินการออกแบบและสรางวงจรควบคุมการทํางานของเครื่องทั้งระบบ ในการสรางไดรวมสวน
ควบคุมไวในตูควบคุมจุดเดียวเพื่อใหงายตอการควบคุม ประกอบดวยชุดวงจรควบคุมอุ ณหภูมิ อุปกรณกําลังขนาด
ตาง ๆ แหลงจายไฟกระแสตรงการออกแบบวงจรเพื่อความปลอดภัยตอผูใชงานจึงมีการตอสายดินและอุปกรณ
ปองกันกระแสไฟฟารั่วไหลไวดวยแสดงในภาพที่ 7 และภาพที่ 8
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ภาพที่ 7 ตูควบคุมการทํางานเครื่องผลิตสับปะรดผงทั้งระบบ ภาพที่ 8 การเชื่อมตอวงจรภายในตูควบคุมหลัก
4. ดําเนินการประกอบติดตั้งวงจรควบคุมเขากับสวนประกอบโครงสรางและทดสอบการทํางาน ปรับปรุง
ใหทํางานตามเงื่อนไขกําหนด ทดสอบคุณสมบัติทางทางไฟฟา ความเปนฉนวน แรงดัน กระแสไฟฟา แลวทดสอบ
ซ้ําหลาย ๆ ครั้งเพื่อความมั่นใจ
5. ทดสอบการทํางานของเครื่องโดยเดินเครื่องเต็มระบบแลวเก็บรวบรวมคาขอมูลเพื่อหาคาจุดมี่เหมาะสมใน
กระบวนการผลิต เชนคาอัตราการจายสารน้ําของวัตถุดิบ คาความแรงลมขาเขา ระดับลมขาออก อุณหภูมิที่เหมาสม
6. ดําเนินการสงมอบและถายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตสับปะรดผงที่สรางใหกับกลุมเปาหมายและอบรม
ใหความรูแ กชางผูควบคุม เชน การขั้นตอนการผลิต การใชงาน การบํารุงรักษา ขอควรระวังตาง ๆ เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูล รายงานสรุปผล

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย การออกแบบและสร างเครื่ อ งผลิ ต สั บ ปะรดผงที่ ค วบคุม การทํ า งานด ว ยระบบไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส ขนาดกวาง 80 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร ที่มีกําลังในการผลิต 5 ลิตร/ชั่วโมง
สําหรับกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดบานเสด็จ จังหวัดลําปางโครงการดังกลาวไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
จากสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับสถาบันไทย-เยอรมัน สหกรณผูปลูกสับปะรดลําปาง
จํากัด ในกระบวนการสรางผูวิจัยไดออกแบบเครื่องใหมีความซับซอนนอยที่สุดเพื่อลดความยุงยากในการใชงาน สวน
หลักไดแก สวนปอนสารน้ําเขาสูระบบหัวฉีด สวนหอทําแหง และสวนไซโคลนดักเก็บผงสับปะรดแสดงดังภาพที่ 9
4

1
6

3
2

5

ภาพที่ 9 สวนประกอบของเครื่องจักร
รายละเอียดสวนประกอบของเครื่องจักรประกอบดวยสวนหลักดังนี้ หมายเลข 1 ถังพนฝอย หมายเลข 2
ทอนําผงแหง หมายเลข 3 ถังไซโคลน หมายเลข 4 ชองอากาศขาออก หมายเลข 5 ภาชนะเก็บผงแหง หมายเลข 6
ชุดกําเนิดความรอน
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1. ถังพนฝอยเปนสวนทําแหงสรางดวยวัสดุเหล็กกลาปลอดสนิมเกรดที่สามารถใชกับอาหารมีชื่อเรียกอีก
อยางวา หอทําแหง (Drying chamber) มีลักษณะทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 75 เซนติเมตร ปลายดานลาง
ของถังเปนรูปทรงกรวยภายในหองทําแหงจะเกิดการแลกเปลี่ยนความรอนและมวลระหว างละอองฝอยของน้ํา
สั บ ปะรดและมวลอากาศร อ นที่ ผ ลิ ต จากชุ ด ลมร อ นที่ ส ร า งอุ ณ หภู มิ ด า นขาเข า 125 -150 องศาเซลเซี ย ส
สวนประกอบดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 หอทําแหง Drying chamber
ภาพที่ 11 ถังไซโคลน
2. ไซโคลน สวนนี้มีความสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ทําหนาที่รับตอช วงการทํางานจากถังพนฝอยเมื่อสวนผสม
ระหวางผงสับปะรดและลมรอนผานเขามาทางตัวไซโคลนจะทําหนาทีบ่ ังคับลมใหเกิดการหมุนลักษณะคลายการเกิด
ภายุไซโคลนซึ่งเปนเครื่องเก็บฝุน แยกฝุนอนุภาคของผงออกจากอากาศ ไซโคลนในงานวิจั ยนี้สรางดวยโลหะสแตน
เลสเกรด 316 สวนโลหะนี้มีรูปทรงกระบอก และมีปลายเปนรูปโคน อากาศจะเคลื่อนเขาสูไซโคลนในแนวสัมผัสที่
ใกลสวนบนของเครื่องมือดวยความเร็วโดยประมาณ 30 m2/s เมื่ออากาศผานเขามาที่ตัวไซโคลนมันจะทําใหเกิด
กระแสลมหมุนวนแสดงในภาพที่ 11
3. ชุดกําเนิดความรอนสรางจากขอลวดฮีตเตอรแบบคลีบชวยระบายความรอนขนาด 2.6 กิโลวัตตจํานวน
2 ชุด ประกอบดวย 2 ทิศทางคือสวนอินพุตจะเปนลมธรรมดาที่ไดจามอเตอรใบพัดแบบโบลเวอร และทางเอาตพุต
คือจะเปนลมรอนที่ไดจากตัวฮีตเตอรดังในภาพที่ 12

ภาพที่ 12 ชุดกําเนิดความรอน ภาพที่ 13 แผงฮีตเตอรแบบครีบที่อยูภายในชุดกําเนิดความรอน
4. ชุดวงจรควบคุม สวนวงจรควบคุมสรางดวยหลักการจุดรวมการควบคุมเพียงที่เดียวโดยผูศึกษาได
ออกแบบโดยใชอุปกรณควบคุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสประกอบดวยระบบปองกันแบบสามารถรีเซตไดเมื่อเครื่อง
เกิดการโอเวอรโหลด ระบบตัดตอวงจรประสิทธิภาพสูง ระบบแจงเตือนการแสดงผลสถานการณทํางานที่เขาใจงาย
ไมซับซอนรูปสวนวงจรควบคุมแสดงในภาพที่ 14

ภาพที่ 14 สวนของวงจรควบคุม
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เมื่อนําสวนตางๆ ประกอบรวมเขาดวยกันแลวประกอบเปนเครื่องผลิตสับปะรดผงโดยแสดงในภาพที่ 15

ภาพที่ 15 เครื่องผลิตสับปะรดผง
คุณสมบัติของเครื่องจักรและขอมูลจําเพาะของเครื่องจักร
x โครงสรางทําจากสแตนเลสเบอร SUS316, SUS304
x สามารถผลิตไดตอเนื่อง
x ประหยัดพลังงานดวยการออกแบบถังพนฝอย 2 ชั้น ปองกันความรอนดวยวัสดุทนความรอน
ขอมูลจําเพาะของเครื่องจักร (Specifications)
ขอมูลทางเทคนิค
รายละเอียด
ขนาด (กวางxยาวxสูง)
90x200x250 cm
น้ําหนัก
100 กิโลกรัม
กําลังไฟฟา Input
220 โวลต 50 Hz 5 กิโลวัตต
แรงดันลมสูงสุด
1 บาร
ความเร็วรอบของมอเตอรพัดลมโบลเวอร
1450 รอบตอนาที
ขอมูลสวนประกอบ
วัสดุโครงสราง
SUS 304
Cyclone และ Dryer tank
SUS316
ชุดปมแรงดันสูงกระตรง
Motor 12V 2.35A Cut-off 65 psi
ระบบควบคุมการทํางาน
Ec control
ความสามารถในการทํางานของเครื่องจักร กําลังการผลิต
5 l/h
เปอรเซ็นความผิดพลาดของอุณหภูมิความรอน
±5 %
ระบบปองกันอันตรายจากเครื่องจักร (เกณฑมาตรฐาน/อุปกรณ)
มี
สวิตซเปด-ปด Start-Stop, ไฟแสดงสถานะ
Safety Switch
มี
เครื่องมือวัดและทดสอบ
ตัววัดและควบคุมอุณหภูมิ
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ขั้นตอนและวิธีการทดสอบสมรรถนะมีดังนี้
1. ศึกษาระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องโดยชุดกําเนิดความรอนวัดสอบเทียบอุณหภูมิดานขาเขาดวย
สายโพรบ Type K เปรียบเทียบกับคาอุณหภูมิที่ตั้งไวที่แสดงในไมมีและมีการพนฝอยดวยน้ํา
2. ศึกษาสวนผสมระหวาง น้ําสับปะรด มอลโตเต็กตริน ในอัตราสวนที่เหมาะสมสําหรับการพนฝอยโดย
กําหนดอัตราสวนผสมมอลโตเต็กตรินรอยละ 10,15,20 โดยพิจารณาเวลาตอการละลาย
3. ศึกษาการทดสอบเวลาที่ใชทําแหงแบบพนฝอยที่เหมาะสมกับอัตราการไหลของอากาศรอน 75 m2/h
ที่ชวงอุณหภูมิตางกันดังนี้ 90°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C, และ180°C โดยกําหนดอัตราการปอนสาร 5 l/h
หรือน้ําหนักของสวนผสมโดยประมาณ 5 กิโลกรัมตอเวลา 1 ชั่วโมง วิเคราะหผลิตภัณฑพิจารณาจากลักษณะผง
และสีที่ไดจากกระบวนการ
4. วัดและทดสอบอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน
อุปกรณที่ใชในการทดสอบประกอบดวยดังนี้
1. เครื่องผลิตสับปะรดผง
2. เครื่องวัดอุณหภูมิ
3. โพรบสายวัด
4. นาฬิกาจับเวลา
ผลการทดสอบสมรรถนะ ผลการศึกษาระบบควบคุมอุณหภูมิ เทียบกับเวลาดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลของการทดสอบการทํางานดวยเครื่องมือวัดอุณหภูมิสายโพรบ Type K
อุณหภูมิควบคุม
อุณหภูมิที่วัดไดขาเขา
อุณหภูมิที่วัดไดขาออก
สวนตางของอุณหภูมิ
(°C)
(°C)
(°C)
(เขา-ออก)
50
51
30.8
20.2
80
81.5
61
20.5
90
101.5
81.3
20.2
100
110.7
91.6
19.1
110
121.1
101.7
19.4
120
130.8
110.2
20.6
130
142.3
122.4
19.9
140
151.2
131.8
19.4
150
161.5
141.3
20.2
160
171.2
151.6
19.6
170
181.4
162
19.4
180
81.5
61
20.5
ผลของการศึกษาสวนผสมน้ําสับปะรดกับมอลโตเต็กตรินใน ในอัตราสวน 10,15,20,25 และ30 โดย
พิจารณาเวลาตอการละลายในอุณหภูมิหองและแบบเพิ่มอุณหภูมิที่สูงขึ้นแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลของการละลายมอลโตเต็กตรินดวยน้ําที่เพิ่มตามสัดสวนที่อุณหภูมิที่ตางกัน
อุณหภูมิน้ํา 33
อุณหภูมิน้ํา 28 (°C)
มอลโตเต็กตริน
อุณหภูมิน้ํา 42.8(°C)
(°C)
(%)
เวลาที่ใช(วินาที)
เวลาที่ใช (วินาที)
เวลาที่ใช (วินาที)
10
37
20
10
15
40
27
11
20
60
38
12
25
70
42
12
30
90
45
20

อุณหภูมิน้ํา 50
(°C)
เวลาที่ใช (วินาที)
9
10
12
12
20

จากตารางสรุปไดวาคาอุณหภูมิที่มีคาพอเหมาะประมาณ 40 °C หรือใชวิธีสัมผัสดวยมือพออุนๆ จะชวย
สงผลใหการละลายตัวของมอลโตเต็กตรินไดดีและลดระยะเวลาของสวนผสมลงได
ผลจากการทดสอบเวลาที่ใชทําแหงแบบพนฝอยที่เหมาะสมกับอัตราการไหลของอากาศร อน 75 m2/h
ที่ชวงอุณหภูมิตางกันดังนี้ 90°C, 100°C, 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, และ180°C โดย
กําหนดอัตราการปอนสาร 1000 ml/h หรือน้ําหนักของสวนผสมโดยประมาณ 1 กิโลกรัมตอเวลา 1 ชั่วโมง
วิเคราะหผลิตภัณฑพิจารณาจากลักษณะผงและสีที่ไดจากกระบวนการทําแหงแบบพนฝอยลักษณะของผงที่ผานการ
ทําแหงดวยเครื่องผลิตสับปะรดผงแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ลักษณะของผงสับปะรดที่ผานการทําแหงดวยเครื่องผลิตสับปะรดผงในอัตราสวนมอลโตเต็กตริน
15 เปอรเซ็นต
อุณหภูมิ (°C)
ลักษณะของผลิตภัณฑสบั ปะรดผง
90
มีละอองเกาะตามขอบถัง
100
เกิดเปนผงเพียงบางสวนเทานั้น
110
เกิดเปนผงเพียงบางสวนเทานั้น
120
เกิดผงสีขาวนวล
130
เกิดผงสีขาวนวล
140
เกิดผงสีขาวนวล
150
เกิดผงสีขาวนวล
160
ไดผงสีขาวนวล
170
ไดผงสีขาวนวล
180
ผงเปนสีขาวมีสีน้ําตาลปน
เมื่อไดคาอุณหภูมิที่เหมาะสมแลวผูศึกษาไดเลือกคาของอุณหภูมิชวงกลางที่ 150°C เพื่อหาระยะการทํา
แหงของสับปะรดผงที่เหมาะสมของสวนผสมมอลโตรเต็กตรินในอัตรารอยละ10,20 และ30 ตามลําดับ ผลการ
ทดสอบการทําแหงและวิเคราะหคาความชื้นของผงสับปะรดดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ลักษณะของผงสับปะรดการทําแหงที่ผสมมอลโตรเต็กตริน อัตรารอยละ10, 20, 30 ที่ 150°C
สวนผสม 1000ml
ปริมาณ
ปริมาณ
เวลาที่ใช
คาความชืน้
ลักษณะสีของ
มอลโตรเต็กตริน
อากาศรอนขาเขา
(sec)
สับปะรดผง
(%)
(รอยละ)
(m2/h)
50
2.64
4.55
ผงสีขาวนวล
10
65
2.23
3.98
ผงสีขาวนวล
80
1.85
3.18
ผงสีขาวนวล
50
2.64
5.68
ผงสีขาวนวล
20
65
2.23
4.55
ผงสีขาวนวล
80
1.85
3.41
ผงสีขาวนวล
50
2.64
6.82
ผงสีขาวนวล
30
65
2.23
5.68
ผงสีขาวนวล
80
1.85
4.55
ผงสีขาวนวล
จากตารางที่ 4 ลักษณะของผงสับปะรดในระยะการทําแหงที่ผสมมอลโตรเต็กตรินในอัตรารอยละ10, 20,
30 อุณหภูมิควบคุมขาเขาที่ 150°C สวนผสม 1000ml มีสีของผงเหมือนกันคือมีผงเปนสีขาวนวลในกระบวนการ
อบแหงควรเลือกใชเวลาที่มีคานอยที่สุดจากการทดสอบคาเวลาที่ 1.89 วินาที และปริมาณอากาศรอนขาเขา 80
m2/h
การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานดานอัตราการทํางานและหาประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาของ
เครื่องผลิตสับปะรดผงคาผลการทดสอบแสดงไดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผลิตสับปะรดผงตอการใชกระแสไฟฟา
อัตราการทํางาน
ประสิทธิภาพ
ครั้งที่
เวลาที่ใช (ชั่วโมง)
กําลังไฟฟา (kw/h)
(กก./ชม.)
(kg/h.kw)
1
2.3
11.5
2.6
4.42
2
2.5
12.5
2.6
4.81
3
2.5
12.5
2.6
4.81
4
2.5
12.5
2.6
4.81
รวม
9.8
49
10.4
18.85
เฉลี่ย
2.45
12.25
2.6
4.71
จากตารางที่ 5 ประสิทธิภาพการทํางานดานอัตราการทํางานและหาประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา
ของเครื่องผลิตสับปะรดผงโดยประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องเฉลี่ย 4.71kg/h.kw สวนคาอัตราการทํางานของ
เครื่องโดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 12.25 Kg/h ที่เวลาเฉลี่ย 2.45 ชั่วโมงวิธีการคํานวณคาแสดงในลําดับตอไปนี้
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การคํานวณหาคากําลังไฟฟา (kw/h) ของเครื่องผลิตสับปะรดผงมีดังนี้
กําลังไฟฟา(kw/h) = แรงดันไฟฟา (V) x กระแสไฟฟา (A)
= 220V x 11.82A
= 2600 วัตต
= 2.6 กิโลวัตต
อัตราคาไฟฟาในรอบการผลิตของเครื่องผลิตสับปะรดผงมีดังนี้
อัตราคาสิ้นเปลืองไฟฟา =
ขนาดกําลังไฟฟา (วัตต) ของเครื่องใชไฟฟา x จํานวนชั่วโมงที่ใชงาน
1000
=
2600 (watt) x 2.45 h
1000 (watt)
=
6.24 หนวย
อัตราการทํางาน (กก./ชม.) มีวิธีการหาคํานวณดังนี้
อัตราการทํางาน
=
น้ําหนักผลผลิต
เวลา
=
12.25 ก.ก.
2.45 ชั่วโมง
=
5 กิโลกรัม/ชั่วโมง หรือ 5000ml/h โดยประมาณ
การคํานวณหาคาประสิทธิภาพ (kg/h.kw) ของเครื่องผลิตสับปะรดผงมีดังนี้
ประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา = อัตราการทํางานของเครื่อง (kg./h)
กําลังไฟฟาที่ใช (kw)
= 5.0 (kg./h)
2.6 kw
= 1.92 kg/h.kw
การคํานวณหาคาอัตราสิ้นเปลืองฟาที่ใชในการทําผงสับปะรดมีดังนี้
อัตราสิ้นเปลืองไฟฟา
= จํานวนหนวยที่ใชในกระบวนการผลิต (Kg) x ราคาตอหนวย(Kg./บาท)
= 5.0 Kg x 4.15 (Kg./บาท)
= 20.75 บาท /ชั่วโมง
หากกระบวนการผลิตเฉลี่ย 8 ชั่วโมงจะสิ้นเปลืองคากระแสไฟฟาเทากับ 20.75 x 8 =116 บาท
เมื่อคํานวณอัตราสิ้นเปลืองตอกิโลกรัมมีคาเทากับ 23.20 บาท/กิโลกรัม
การนําผลงานไปใชประโยชนและถายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตสับปะรดผงใหกับกลุมเปาหมายและอบรม
ใหความรูแกชางผูควบคุม เชน การขั้นตอนการผลิต การใชงาน การบํารุงรักษา การสงมอบแสดงในภาพที่ 16 และ
การถายทอดเทคโนโลยีแสดงในภาพที่ 17

ภาพที่ 16 การสงมอบผลงาน

ภาพที่ 17 การถายทอดเทคโนโลยี
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อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้มุงเนนเพื่อการออกแบบและสรางเครื่องผลิตสับปะรดผงที่ควบคุมการทํางานดวยระบบ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขนาดกวาง 80 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร ที่มีกําลังในการผลิต 5
ลิตร/ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่องในกระบวนการแปรรูปสับปะรดใหเปนผง วัตถุดิบตองผานการคั้นแยกกากออกกอน
นําเขาอินพุต สวนแรก การศึ กษานี้เป นการศึกษาหาค าคุณ สมบั ติและประสิท ธิภาพการทํ างานของเครื่องผลิ ต
สับปะรดผงสําหรับการแปรรูปน้ําสับปะรดซึ่งจะชวยแกไขปญหาสินคาทางการเกษตรลนตลาดและเพิ่มมูลคาโดย
การแปรรูปเปนผงสับปะรดโดยกระบวนการทําแหงดวยระบบพนฝอยและยังเปนโครงการวิจัยที่อยูในแผนหลักการ
แปรรูปสับปะรดครบวงจรภาคเหนือ
เครื่องมือที่ใช ไดแก เครื่องผลิตสับปะรดผงที่ควบคุมการทํางานดวยดวยระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
แบบบันทึกคาขอมูลเวลา อัตราสิ้นเปลืองของพลังงาน แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คารอยละ (Percentage) และวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป กลุมตัวอยางที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือกลุมเกษตรกร
แปรรูปสับปะรดบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปางจํานวน 15 คน
จากการศึกษาพบวาประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องผลิตสับปะรดผง เมื่อนําน้ําสับปะรดที่แยกเนื้อ
ออกแลวดวยวิธีการคั้นแยก ระดับความหวานตามธรรมชาติปริมาณ 5 ลิตร ผสมมอลโตเต็กตรินรอยละ 15 จากการ
ทดสอบ เมื่อผานกระบวนการทําแหงดวยระบบพนฝอยในหองควบคุมอุณหภูมิ ความรอนซึ่งไดจากชุดกําเนิดความ
รอนดวยขดลวดฮีตเตอรแบบโลหะครีบซึ่งชวยระบายความรอนดวยลมจากมอเตอรโบลเวอร ขนาด 250 วัตต ผาน
ชุดขดลวดความรอนดวยระดับความเร็วของลมอัตราการไหล 80 m2/s มีทอโลหะหุมฉนวนเสนผานศูนยกลาง 7.5
cm ความแรงของลมสามารถปรับไดที่ชองบังคับปริมาณอากาศดานขาเขา 1/3 ของชองบังคับลิ้นปด -เปด ของลม
ขาเขา ขณะที่ลมรอนเปาเขาสูถังพนฝอยได ตรงตามคาอุณหภูมิกําหนด ชุดจายพนฝอยที่ติด ตั้งอยูดานบนถังจะเริ่ม
ทํางานตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว ผงสับปะรดจะถูก เก็บโดยไซโคลน สวนลมรอนจะถูกระบบกําจัดออกไปทาง
ดานบนเพื่อระบายสูภายนอก
คาอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมสําหรับการทําแหงแบบพนฝอยเฉลี่ย 125 °C เวลาทําแหงเฉลี่ย 2.12 วินาที
อัตราปอนสวนผสมขนาด 5000ml/h อัตราสวนผสมของมอลโตรเต็กตรินที่มีคาเหมาะสมคือ15 เปอรเซ็นต หากมี
การเพิ่มอัตราสวนผสมของมอลโตรเต็กตรินใหมากขึ้นจะทําใหไดปริมาณของผงสับปะรดเพิ่มขึ้นตาม เมื่อนํามา
ทดสอบชาติของน้าํ ผงสับปะรดโดยวิธีชิมทดสอบผลที่ไดกลับไมเปนที่ยอมรับของกลุมตัวอยาง
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานด า นอัต ราการทํ า งานและประสิ ท ธิ ภาพการใช พ ลั ง งานไฟฟ า ของเครื่อ งผลิ
สับปะรดผงประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องเฉลี่ย 4.71kg/h.kw สวนคาอัตราการทํางานของเครื่องโดยเฉลี่ยมีคา
เทากับ 12.25 Kg/h ที่เวลาเฉลี่ย 2.45 ชั่วโมงกระบวนการผลิตเฉลี่ย 8 ชั่วโมงจะสิ้นเปลืองคากระแสไฟฟาเทากับ
20.75x8 =116 บาท เมื่อคํานวณอัตราสิ้นเปลืองตอกิโลกรัมมีจะคา 23.20 บาท/กิโลกรัม

ขอเสนอแนะ
ในการทดสอบเครื่องจักรตองมีความระมัดระวังรอบคอบใหมากที่สุดการละเลยระบบความปลอดภัยของ
ระบบโรงงานอาจสงผลทําใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายไดดังนั้นต องมีการคิดเผื่อสิ่งที่คาดวาจะมีหรือจะเกิดไว
เพื่อจะไดออกแบบระบบปองกัน หากเครื่องจักรเกิดปญหาก็จะสามารถหยุดไดทันที
ปญหาและขอเสนอแนะในการนําเครื่องจักรไปใชงานจริง ขอเสนอแนะในการนําเครื่องจักรไปใชงานจริง
สถานประกอบการควรเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่อง เชน อาจตองสงบุคลากร
เขาอบรมเรียนรูในระบบควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิต
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ขอเสนอแนะในการนําเครื่องจักรไปใชงานและพัฒนาตอยอดในอนาคต การตอยอดเครื่องจักรไปใชงาน
และพัฒนาตอยอดไดแกการสรางระบบพนฝอยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเพิ่มลมเขาไปผสมใหเกิดการกระจายตัว
ของสวนผสมในระบบหัวฉีดโดยตรง
ประโยชนในการนําเครื่องจักรไปประยุกตใชงานชวยเพิ่มมูลคาผลิตผลทางการเกษตร และมีประโยชน
โดยตรงตอกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดสรางผลิตภัณฑใหมใหแกกลุม เปนศูนยแหลงเรียนรูของชุมชนและถายทอด
เทคโนโลยี
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การพัฒนาเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพ
Developing the Drilling Machine Plate Block
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วิทยาลัยเทคนิคแพร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง)

ผูวิจัย

บทคัดยอ
ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในการผลิตและแขงขันกันเปน
อยางมากมายหลายดานไมวาจะเปนดานคุณภาพของสินคา ระยะเวลาในการผลิต การสงมอบสินคาใหกับผูบริโภค
ซึ่งจําเปนอยางมากที่จะตองมีกระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย เพราะเปนการผลิตที่ใชทรัพยากรอยางคุมคา
จากกระบวนการผลิตหลอดอลูมิเนียมนั้นตองมีขั้นตอนการทําเพลทบล็อคพิมพ เพื่อพิมพ รายละเอียด
สินคาตามความตองการของลูกคา โดยการทําเพลทบล็อคพิมพถือวาเปนสวนสําคัญของ กระบวนการผลิตหลอด
อลูมิเนียม กอนที่จะใชงานตองทําการเจาะรูเพลทบล็อคพิมพขนาด 4.50 มิลลิเมตร ที่จะนําไปใชงานซึ่งตองใช
เครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพเจาะรู ครั้งละ 16 รูแตเครื่องเพลทบล็อคพิมพไมมีความเที่ยงตรงแมนยําในการเจาะรู
จากการศึกษาขั้นตอนการเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพนั้นพบวา การเจาะแตละครั้งใชแรงกดคอนขางมาก จึงทํา
ใหผูจัดทําคิดพัฒนาเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพใหมีการใชงานที่สะดวกมายิ่งขึ้นและลดแรงในการเจาะ โดยการเปลี่ยน
พันชและใชมือหมุนแทนคันโยก เพื่อใหการเจาะรูแผนเพลทบล็อคพิมพมีความเที่ยงตรง รวดเร็ว ลดของเสียในการผลิต
คําสําคัญ : เพลทบล็อคพิมพ หมายถึง บล็อกพิมพสําหรับพิมพสีและลายของหลอดอลูมิเนียม
พันช หมายถึง แมพิมพตัวผูใชสําหรับเจาะรูเปนตัวกดแผนชิ้นงานลงไปในดาย
ดาย หมายถึง แมพิมพตัวเมีย ตัวตัดเนื้อโลหะสวนที่ไมตองการออก
Abstract
Nowadays, manufacturing industrial 4.0 has been changing in production
technology and increasing highly in competitions about the quality of goods, the production
time period, and the transport of goods for the customers. However, the most important in
manufacturing industrial is the production time period that should be economical and
effective. So, it helps to increase the capability of competition and the productivity of Thai
manufacturing industrial. It means the production in resource management is worth.
From the production process of aluminum tubes, there is the use of plate block to
print the goods descriptions according to the clients. Making plate block is the most
important of the production process of the aluminum tubes. Before using it, you should drill
the plate block in the size of 4.50 mm. by the drilling machine. In each plate block needs to
be drilled with 16 holes. Unfortunately, the drilling machine cannot exactly produce the
holes with the accuracy.
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After studying the drilling process of plate blocks, it found that in each drilling, it
caused much compression. As a consequence, a researcher developed the drilling machine
plate block for the convenient purpose and decreased the compression in drilling by
changing the punch and applying hands to spin it instead of the controlling handle. So,
drilling the plate block was fast, accurate and decreased the waste in production.

บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ
ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0นั้นมีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในการผลิตและแขงขันกันเปน
อยางมากมายหลายดานไมวาจะเปนดานคุณภาพของสินคา ระยะเวลาในการผลิต การสงมอบสินคาใหกับผูบริโภค
ซึ่งจําเปนอยางมากที่จะตองมีกระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิ ภาพดวยการใชระบบไซเบอรหรือระบบ
คอมพิวเตอรครบวงจร ควบคุมการสื่อสาร ทํา ใหเกิดการผลิตสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ที่มีความแตกตางกันในแตละราย ในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเทียบกับ การผลิตในอุตสาหกรรม 3.0 ที่ผลิตสินคาได
จํานวนมาก แตสินคาจะเป นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งกระบวนการ ผลิตของยุค 4.0จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง ขัน และเพิ่ ม ผลิ ต ภาพของภาคอุต สาหกรรมไทย เพราะเป น ระบบการผลิ ต ที่ ใช ท รัพ ยากรอย า งคุม ค า คื อ
ประหยัดเวลา ใชแรงงานนอยลง และกระบวนการ ผลิตมีความแมนยํา นาเชื่อถือ
จากกระบวนการผลิตหลอดอลูมิเนียมนั้นตองมีขั้นตอนการทําเพลทบล็อคพิมพ เพื่อพิมพ รายละเอียด
สินคาตามความตองการของลูกคา โดยการทําเพลทบล็อคพิมพถือวาเปนสวนสําคัญของ กระบวนการผลิตหลอด
อลูมิเนียม กอนที่จะใชงานตองทํา การเจาะรูเพลทบล็อคพิมพขนาด4.50 มิลลิเมตร ที่จะนําไปใชงานซึ่งต องใช
เครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพเจาะรู ครั้งละ 16 รู แตเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพไมมีความเที่ยงตรงแมนยําในการ
เจาะรู
จากการสัง เกตขั้น ตอนการทดลองเจาะแผ นเพลทบล็ อคพิ มพ นั้นพบว า การเจาะแตละครั้งใช แรงกด
คอนขางมาก จึงทําใหผูจัดทําคิดพัฒนาเครื่องเจาะเพลทบล็อ คพิมพใหมีการใชงานที่สะดวกมายิ่งขึ้นและลดแรงใน
การเจาะ โดยการเปลี่ยนพันชและใชมือหมุนแทนคันโยก เพื่อใหการเจาะรูแผนเพลทบล็อคพิมพมีความเที่ยงตรง
รวดเร็ว ลดของเสียในการผลิต

วัตถุประสงคของโครงการ
1 ปรับปรุงเครื่องเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพ
2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1 ผูใชงานสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว
2 การเจาะเพลทบล็อคพิมพแตละครั้งตองมีความแมนยํา และมีมาตรฐาน
3 ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการเจาะเพลทบล็อคพิมพ
ขอบเขตของโครงการ
1 เจาะเพลทบล็อคพิมพไดครั้งละ 16 รู ใน 1 ขั้นตอน
2 เจาะรูไดขนาด 4.50 มิลลิเมตร เพราะเปนขนาดมาตรฐาน
3 เจาะเพลทบล็อคพิมพสังกะสีขนาดความหนา 0.75 - 0.80มิลลิเมตร
4 ระยะหางระหวางรูมีขนาด 22.20 มิลลิเมตร
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วิธีการดําเนินโครงการ
การพัฒนาชุดเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพ คณะผูจัดทําไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทฤษฏี รวมถึงปจจัย
ตาง ๆในการวิเคราะหปญหาที่เกิดกับชุดเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพแบบพวงมาลัยหมุนซึ่ง ในการออกแบบและ
พั ฒ นาเครื่ อ งเจาะเพลทบล็ อ คพิ ม พ นั้ น เพื่ อ ให เ ครื่ อ งเจาะเพลทบล็ อ คพิ ม พ ที่ ไ ด พั ฒ นาชิ้ น งานออกมานั้ น
มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากที่สุด ผูจัดทําจึงไดแบงขั้นตอนการดําเนินงานออกเปน 6 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
2. ขั้นตอนการออกแบบชิ้นสวนที่ปรับปรุง
3. ขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุ
4. ขั้นตอนการดําเนินการผลิตชิ้นสวนที่ปรับปรุง
5. ขัน้ ตอนการประกอบชุดเครื่องเจาะ
6. ขั้นตอนการเก็บขอมูลและวิธีการทดลอง

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิต
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1. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพนั้น คณะผูจัดทําไดทําการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับทฤษฏีของการออกแบบเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพ และลักษณะการทํางานของเครื่องเจาะเพลทบล็อค
พิมพ คนหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหวางการเจาะ แลวนําขอมูลที่ได มาวิเคราะหหาแนวทางการแกไข เพื่อใหเครื่อง
เจาะเพลทบล็อคพิมพสามารถใชงานไดจริงมีความเที่ยงตรงในการเจาะและลดแรงในการเจาะแตละครั้งลง ดังนั้นใน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาปญหาที่เกิด จึงตองมีความรอบคอบเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในขั้นตอน
การผลิต
2. ขั้นตอนการออกแบบชิ้นสวนที่ปรับปรุง
การวางแผนในการทํ า งาน จะเห็น ว า ในการออกแบบชุ ด เครื่อ งเจาะเพลทบล็ อคพิ ม พ นั้ น จะเป น
กระบวนการแรก ๆ ในการผลิตชุดเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพ ดังนั้นในการออกแบบชุดเครื่องเจาะเพลทบล็อค
พิมพ ตองคํานึงถึงขีดความสามารถของเครื่องจักรที่ใชในการผลิตชุดเครื่องจักร รวมถึงวัสดุและเครื่องมือตาง ๆ
เพื่อที่จะทําใหการผลิตเครื่องเจาะนั้นสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค
2.1 หลักการออกแบบโครงสราง
การออกแบบโครงสรางเครื่องเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพ แบบมือหมุน นั้นมีการออกแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร

รูปที่ 1 โครงสรางเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพ ASSEMBLY
หลังจากไดทําการออกแบบเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพเสร็จ ตอไปจะแสดงถึงวิธีการคํานวณตางที่
เกี่ยวของในการออกแบบเครื่องเจาะในแตละสวน ดังนี้
3. ขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุ
3.1 เครื่องจักรที่ใชในการผลิต
เครื่องจักรที่ใชในการผลิต จําเปนที่จะตองใชเครื่องจักรและอุปกรณนาการผลิตชิ้นสวน ดังตอไปนี้
1) เครื่องกลึง (lathe Machine)
2) เครื่องกัด (Milling Machine)
3) เครื่องเจาะ (Drilling Machine)
4) เครื่องเจียระไนราบ (Grinding Machine)
5) เครื่อง CMM ตรวจเช็คขนาดหลังการผลิตชิ้นสวน
6) เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine)
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4. ขั้นตอนการดําเนินการผลิตชิ้นสวนที่ปรับปรุง
ในการพัฒนาเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพตองทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่ไดทําตรวจสอบ
และวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในขางตน มาทําการผลิตชิ้นสวนที่ไดออกแบบไว ดังนั้นจึงไดสั่งซื้อวัสดุที่จะนํามาผลิต
ชิ้นสวนที่ไดออกแบบไว และเมื่อผลิตเสร็จสิ้นแลวก็จะนําชิ้นสวนทั้งหมดที่ปรังปรุงแกไขมาประกอบเขากับตัวเครื่อง
เจาะเพลทบล็อคพิมพ การดําเนินการผลิตชิ้นสวนที่ปรับปรุงแกไข
5. ขั้นตอนการประกอบชุดเครื่องเจาะแบบมือหมุน
ขั้นตอนที่ 1 นํา Punch ที่ไดออกแบบใหมมาประกอบเขากับ Punch plate ใหครบทั้ง 16 ตัวจากนั้นนําแผน
Punch plate เขามาประกบกับแผน Top plate แลวยึดดวยสกรู M6×15

รูปที่ 2 ประกอบ Punch เขากับ Punch Plate
ขั้นตอนที่ 2 ประกอบแผน Sipper plate โดยการนําสปริง (สีเหลือง) แลวยึดกับแผน Top plate ดวยสกรู M6×50

รูปที่ 3 ประกอบแผน Stipper plate
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อประกอบชุดพันชและดายเสร็จกอนํามาประกอบเขาดวยกัน กอนจะนําไปประกอบเสาและใสขอเหวี่ยง

รูปที่ 4 ประกอบรวมศูนย Punch และ Die
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ขั้นตอนที่ 4 ประกอบชุดเสากับเพลาขอเหวี่ยงเขากับเครื่องเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพกอนที่จะประกอบเขากับมือหมุน

รูปที่ 5 ประกอบเสาไกดและขอเหวี่ยง

รูปที่ 6 เครื่องเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพแบบมือหมุนที่ประกอบเสร็จสมบูรณ
6. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการทดลอง
จากที่ทําการประเครื่องเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพเสร็จสมบูรณ ขั้นตอนตอไปคือการวัดผลจากการทดลอง
โดยการเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพวัสดุสังกะสีหนา 0.75 มิลลิเมตร จํานวน 5 แผนและนําวัดและเก็บขอมูลโดยการ
วัดขนาดวาชิ้นงานที่ไดทําการเจาะนั้นวามีขนาดตรงตามที่ไดออกแบบไวหรือไม และตรงตามขอบเขตที่ไดกําหนดไว
หรือไมจากนั้นนําคาที่วัดไดมาสรุปผลการทดลอง ดังที่จะแสดงในบทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล
จากผลการทดลองการทํางานของเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพแบบมือหมุน เพื่อใชสําหรับเจาะรูเพลทบ
ล็อคพิมพไดอยางรวดเร็วและแมนยํา
เมื่อไดทําการปรับปรุงชุดเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพเสร็จแลว จึงไดทําการทดลองเจาะแผนเพลทบล็อค
พิมพ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพที่ไดทําการแกไขขึ้น วาสามารถเจาะแผนเพลทบ
ล็อคพิมพไดตรงตามแบบที่ไดออกแบบไวหรือไม การทดลองนําเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพไปประกอบกับโตะเจาะ
งานแลวทําการเจาะชิ้นงานจํานวน 5 ชิ้น จากนั้นนําชิ้นงานทั้งหมดไปทําการวัดขนาด เพื่อตรวจสอบวาชิ้นงานได
ขนาดและชิ้นงานตรงตามที่ไดออกแบบไวหรือไม
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1. วัตถุประสงคของการทดลอง
1.1 เพื่อตรวจสอบระยะหางของรูเจาะของแผนเพลทที่ผลิตไดวาตรงตามแบบที่กําหนดไวหรือไม
1.2 เพื่อตรวจสอบรูปรางของแผนเพลทหลังทําการเจาะ
2. วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทดลอง
2.1 เครื่องเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพแบบมือหมุน

รูปที่ 7 เครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพแบบพวงมาลัยหมุน
2.2 แผนสังกะสี กวาง 190 มิลลิเมตร ยาว 270 มิลลิเมตร หนา 0.75 มิลลิเมตร

รูปที่ 8 วัสดุทนี่ ํามาทําการเจาะ
2.3 เวอรเนียคาลิปเปอรแบบดิจิตอล

รูปที่ 9 เวอรเนียคาลิปเปอรแบบดิจิตอล
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3. ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
3.1 นําเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพมาติดตั้งกับโตะเจาะชิ้นงาน

รูปที่ 10 การติดตั้งเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพ
3.2 ทําการทดลองเจาะชิ้นงานเพลทบล็อคพิมพจํานวน 5 แผน

รูปที่ 11 ทดลองเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพจํานวน 5 แผน
4. บันทึกผลการทดลองของขนาดของชิ้นงาน
จากการทดลองเจาะชิ้นงานจํานวน 5 ชิ้น แลวนํามาตรวจวัดขนาดแตละจุดของชิ้นงานและ วัดความกวาง
ของรองชิ้นงาน วัดขนาดชิ้นงานทุกๆชิ้นละ 16 จุด แลวทําการบันทึกผลลงในตาราง
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ตารางที่ 4.1 ตารางบันทึกผลขนาดเสนผาศูนยกลางรู
ชิ้นที่

พิกัด

จุดที่
1

จุดที่
2

จุดที่
3

จุดที่
4

จุดที่
5

จุดที่
6

จุดที่
7

จุดที่
8

จุดที่
9

จุดที่
10

จุดที่
11

จุดที่
12

จุดที่
13

จุดที่
14

จุดที่
15

จุดที่
16

คา
เฉลี่ย

1
2
3
4
5

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

4.49
4.49
4.50
4.49
4.50

4.49
4.50
4.49
4.50
4.49

4.50
4.50
4.50
4.49
4.50

4.49
4.49
4.49
4.50
4.49

4.49
4.49
4.49
4.50
4.49

4.49
4.50
4.50
4.49
4.50

4.49
4.50
4.49
4.50
4.49

4.50
4.49
4.49
4.50
4.49

4.49
4.49
4.49
4.49
4.50

4.49
4.50
4.49
4.49
4.49

4.49
4.50
4.50
4.50
4.49

4.49
4.49
4.49
4.50
4.49

4.50
4.50
4.49
4.49
4.50

4.49
4.50
4.49
4.50
4.49

4.49
4.49
4.49
4.49
4.49

4.49
4.50
4.50
4.50
4.49

4.49
4.50
4.49
4.50
4.50

จุดที่
10
22.19
22.19
22.19
22.19
22.19

จุดที่
11
22.19
22.19
22.19
22.19
22.19

จุดที่
12
22.20
22.20
22.20
22.19
22.20

จุดที่
13
22.19
22.19
22.19
22.19
22.19

ตารางที่ 4.2 ตารางบันทึกผลการทดลองระยะหางระหวางรู
ชิ้นที่

พิกัด

จุดที่1

จุดที่2

จุดที่3

จุดที่4

จุดที่5

จุดที่6

จุดที่7

จุดที่8

จุดที่9

1
2
3
4
5

22.20
22.20
22.20
22.20
22.20

22.19
22.19
22.19
22.19
22.19

22.19
22.19
22.19
22.19
22.19

22.20
22.20
22.20
22.20
22.20

22.20
22.19
22.21
22.19
22.19

22.19
22.19
22.19
22.19
22.19

22.19
22.19
22.19
22.19
22.19

22.19
22.19
22.19
22.19
22.20

22.19
22.19
22.19
22.19
22.19

22.19
22.19
22.19
22.19
22.19

จุดที่
14
22.20
22.19
22.20
22.19
22.20

ตารางที่ 4.3 ตารางเปรียบเทียบเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพรุนเกาและรุนใหม
เครื่องเจาะเพลทบล็อครุนเกา
ชิ้นที่
เวลาที่ใช/วินาที
1
33
2
35
3
33
4
35
5
35
คาเฉลี่ย
34

เครื่องเจาะเพลทบล็อครุนใหม
ชิ้นที่
เวลาที่ใช/วินาที
1
12
2
11
3
13
4
12
5
12
คาเฉลี่ย
12

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

คาเฉลี่ย
22.19
22.19
22.20
22.20
22.19



5. กราฟแสดงสัดสวนระหวางของดีและของเสีย
เมื่อทําการวัดและตรวจสอบขนาดชิ้นงานเสร็จแลวนําผลการทดลองที่ไดบันทึกไวในตาราง มาทําการเขียน
กราฟเพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางของดีและของเสียวาอยูในระดับความเชื่อมั่นที่ไดกําหนดไวหรือไม
ระยะห่างรู เจาะเพลท
22.25
22.24
22.23
22.22
22.21
22.20
22.19
22.18
22.17
22.16
22.15

22.19

22.19

22.20

22.20

1

2

3

4

22.19

5

ชินที

แผนภูมิที่ 5.1 กราฟเสนแสดงผลระยะหางระหวางรูที่ทาํ การวัดตรวจสอบ (22.2±0.2) มิลลิเมตร
จํานวนของเสียนอยที่สุดที่ยอมรับได = (5/100%) x5 ชิ้น
= 0.05 x 5 ชิ้น
= 0.25 ชิ้น
จากกราฟจะเห็นไดวาชิ้นงานทั้ง 5 ชิ้น มีพิกัดบวกเทากับ 22.25 มิลลิเมตร และพิกัดลบเทากับ 22.15
มิลลิเมตร ซึ่งไมมีชิ้นงานชิ้นไหนหลุดออกจากพิกัด ดังนั้นเปอรเซ็นตของเสียมีคาเทากับ 0 และสามารถสรุปไดวา
ชิ้นงานที่ผลิตสามารถยอมรับได
เส้นผ่านศูนย์กลางรู เจาะ
4.52
4.51
4.50

4.49

4.50

4.49

4.50

4.50

2

3

4

5

4.49
4.48
1

ชินที

แผนภูมิที่ 2.2 กราฟเสนแสดงผลขนาดเสนผาศูนยกลางชิ้นงานที่ทําการวัดตรวจสอบ (4.5±0.2) มิลลิเมตร

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



จํานวนของเสียนอยที่สุดที่ยอมรับได = (5/100%) x5 ชิ้น
= 0.05 x 5 ชิ้น
= 0.25 ชิ้น
จากกราฟจะเห็นไดวาชิ้นงานทั้ง 5 ชิ้น มีพิกัดบวกเทากับ 4.52 มิลลิเมตร และพิกัดลบเทากับ 4.48
มิลลิเมตร ซึ่งไมมีชิ้นงานชิ้นไหนหลุดออกจากพิกัด ดังนั้นเปอรเซ็นตของเสียมีคาเทากับ 0 และสามารถสรุปไดวา
ชิ้นงานที่ผลิตสามารถยอมรับได

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ
บทนี้จะกลาวถึงผลสรุป ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะที่ไดจากการดําเนินงานในทดสอบ เครื่องเจาะ
เพลทบล็อคพิมพแบบมือหมุน

รูปที่ 12 เครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพที่ประกอบเสร็จ

1. สรุปผลการดําเนินโครงการ
การทดสอบและการประเมิ น ผลประสิ ทธิ ภ าพการใช ง านของ เครื่องเจาะเพลทบล็ อคพิม พ ใน
สวนประกอบตางๆ ของเครื่องเจาะเพลทพบวา หลักการทํางานของเครื่องเจาะเพลท ใชงานไดสะดวก ตัดออก
มาแลวใชงานไดจริงปลอดภัยในการทํางาน ผลการประเมินอยูในระดับดี ขนาดของ Ø ระยะหาง ระหวางรู มีความ
ชัดเจนออกมาตามเปาหมาย

2. อภิปรายผลการดําเนินโครงการ
โครงการสรางเจาะเพลทบล็อคพิมพ จากผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางาน พบวา หลักการทํางาน
และประสิทธิภาพการใชงานดูมีประสิทธิภาพกวาของเดิมมาก สามารถนําไปใชงานจริงได มีความเที่ยงตรงแมนยํา

3. ขอเสนอแนะ
3.1 ควรชโลมน้ํามันทุกครั้งหลังใชเสร็จทุกครั้งเพื่อปองกันสนิม
3.2 ควรใชสปริงที่แข็งกวานี้เพื่อใหแผน Stripper ดันแผนชิ้นงานออก
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4. การแกไข
4.1 ควรจะมีอะไหลสํารองไว เชน พันช แผนเพลทประคองพันช
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กาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
Human rights of migrants in the Economic hub nearby and border to support the
ASEAN Economic Community : A case study of migrant workers in the province,
Udon Thani and Nong Khai
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาโครงการวิจัยนี้ ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาว ที่มาใชแรงงานในประเทศ
ไทย เนื่องจากเปนชวงที่ประเทศไทยไดเขารวมประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทําใหมีแรงงานตางดาว
เขามาใชแรงงานเปนจํานวนมาก และเกิดปญหาสังคมตามมามากมาย ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
แรงงานตางดาว โดยมีวัตถุประสงคคือ 1.สํารวจปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ใชแรงงานใน
จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 2.ศึกษาหามาตรการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของ
แรงงานต างดาวที่ทํ างานในจั งหวัด กาฬสิน ธุ จัง หวั ดอุดรธานี และจังหวัด หนองคาย และ 3. พั ฒนากฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหกับแรงงานตางดาว ที่มาใชแรงงานในประเทศไทย ใหสอดคลอง
กับสภาวการณ เปดเสรีประชาคมอาเซียนและเปนมาตรฐานในการสรางความเปนธรรมแกสังคม ทั้งนี้มีขอบเขต
ศึกษา 3 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาแรงงานตางดาวที่เขามาใชแรงงานในประเทศไทยมากที่สุดคือ แรงงานสัญชาติลาว
รองลงมาคือแรงงานสัญชาติพมา เวียดนาม และกัมพูชา โดยใชแรงงานในประเภทงานรานอาหาร รองลงมาคืองาน
บริการทั่วไป งานอุตสาหกรรม งานกอสรางรอยละ งานอื่น ๆ เชน งานขายสินคาตาง ๆ และงานบาน ดานปญหา
เกี่ยวกับการใชงานแรงงานตางดาวนั้น สถานประกอบการสวนใหญและแรงงานตางดาวเองประสบปญหาการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ปญหาการลักขโมย ปญหาการทะเลาะวิวาท ปญหาการหนีงานกอนครบสัญญาจาง ปญหาชูสาว
และปญหายาเสพติด ปญหาที่แรงงานตางดาวไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง เพราะนายจางไมปฏิบัติตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานซึ่งเปนมาตรฐานแรงงานขั้นต่ํา แรงงานตางชาติเหลานี้ สวนใหญเปนแรงงานไรฝมือซึ่ง
ไดรับคาจางในอัตราคอนขางต่ํา มีวันและเวลาทํางานปกติสูงกวาที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด กฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง เปดชองโหวใหกับนายจาง เพศของแรงงานตางดาว มีผลตอการกอปญหาสังคม อัตราคาจางของ
แรงงานตางดาว มีผลตอการกอปญหาสังคม แรงงานตางดาวที่อายุนอย มักจะกอปญหาไดมากกวา ระยะเวลาของ
การทํางานของแรงงานตางดาว สงผลตอ การกอปญหา ซึ่งผูวิจัยไดพบประเด็นสําคัญเพื่อพัฒนามาตรการทาง
กฎหมายสําหรับแรงงานตางดาว คือ มาตรการดานเวลาทํางาน เวลาพัก คาจาง และ วันหยุด วันลา
คําสําคัญ : สิทธิมนุษยชน, แรงงานตางดาว, จังหวัดกาฬสินธุ, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย
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Abstract
This research project studies, the importance of the human rights of foreign workers
who came to work in the countries of Thailand, because Thailand is during the country
joined the ASEAN (ASEAN Community), with foreign workers coming into the labor and
social problems caused by so many. Research, therefore, interested in learning about
foreign workers. The objective is 1. explore issues in violation of human rights of foreign
workers labor in kalasin province Udon Thani and Nong Khai provinces. 2. the education
measures in the protection of human rights of foreign workers working in the province,
kalasin, Udon Thani and Nong khai and 3. developing law. Regulations about civil rights,
with foreign workers who came to work in the country of Thailand in accordance with the
circumstances. Liberalization in ASEAN and to create a fair society. This is a study of
Udon Thani province, kalasin, is 3, and Nong Khai provinces.
The findings suggest that foreign workers who came to work in the country, Thailand
is Lao nationality, Viet Nam Cambodia and Myanmar citizenship by working in a category,
the restaurant is a typical service industry jobs construction and other jobs, such as percent of
sales and work at home. Problems about the usage of the foreign labour so. The majority of
establishments and foreign labour is in itself experiencing problems using language for
communication. The theft, evade controversy prior to the end of the employment contract,
drug, adulterous. The problems that foreign workers are not treated fairly by employers
because the employer did not comply with labour protection laws, which is the minimum
labour standards. These foreign workers, mainly unskilled labour, which pay relatively low
rate. There are normal working days and times higher than that of the labour protection law
determines the. The law on immigration Open vulnerability, gender, employer of foreign
labour affects the establishment of the social problem. Pay rate of foreign labour affects the
establishment of the social problem. A younger foreign workers will often produce more
problems. The duration of the work of foreign workers Affects the formation issue which
researchers have found a significant issue to the development of legal measures for foreign
labour is the time working measures. Wages and vacation leave.
Keyword : Human right, Foreign workers, Kalasin, Udonthani, Nongkhai

บทนํา
ประเทศไทย ไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจนขายใหญเติบโต โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมขยายไปทั่วภูมิภาค
ในประเทศไทย เพื่อรองรับอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จนกระทั่งเกิดชวงเศรษฐกิจซบเซา ในป พ.ศ.2540
แต ห ลั ง จากนั้ น ก็ฟ น ตั ว ได อ ย า งรวดเร็ว พร อมที่ จ ะผลิ ต สิ น ค า เพื่ อ ส ง ออกสู ต ลาดโลกอี กครั้ง และเพื่ อ ให การ
ดําเนินการคา การสงออกของไทยกับประเทศตาง ๆ ลื่นไหล ลดผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ และสามารถเปนคู
คาที่ดีตอกันได จึงไดมีการลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือที่เรียกวา ปฏิญญากรุงเทพ
(Bangkok Declaration) โดยป จ จุ บั น มี จํ า นวนมี ส มาชิ ก 10 ประเทศ ได แก ราชอาณาจั กรไทย มาเลเซี ย
สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
สันติภาพและความมั่นคง และความรวมมือดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของบรรดาประเทศสมาชิก โดย
ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันประกาศ “วิสัยทัศนอาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020)” เพื่อที่จะ
เปลี่ยนแปลงอาเซียนไปสูภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง และมีขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมกับพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน และ ลดความยากจน รวมถึงความแตกตางในดานสังคมและเศรษฐกิจภายในป ค.ศ. 2020
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(พ.ศ. 2563) และในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 9 เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี
ผูนําอาเซียนไดลงนามในในปฏิญญาบาหลีวาดวยขอตกลงอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord
II หรือ Bali Concord II) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป 2563 โดยประชาคม
อาเซียนจะประกอบไปดวย 3 เสาหลัก ไดแก 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community–APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ
3.ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ประเทศไทย มีแรงงานขาม
ชาติหลั่งไหลเขามาเปนจํานวนมาก เพื่อเขาสูตลาดงานที่ขยายตัว และการเกี่ยงงานของแรงงานไทย จากขอมูลของ
ฝายทะเบียนและขอมูลสารสนเทศ กลุมพัฒนาระบบควบคุมการทํางานของคนตางด าว สํานักบริหารแรงงานตาง
ดาว ตัวเลข ณ กันยายน 2551 แสดงจํานวนแรงงานขามชาติที่เขาเมืองไมถูกกฎหมาย 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว
กัมพูชา ที่ขอใบอนุญาตทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี มีจํานวนเพียง 501,570 คน เมื่อเทียบกับขอมูลในป 2547 ที่มี
แรงงานขามชาติ 3 สัญชาติ มารายงานตัวสูงถึง 1,284,920 คน จึงเห็นไดวาสถานการณปจจุบันมีการจางแรงงาน
ขามชาติที่ไมไดจดทะเบียนมากกวาที่จดทะเบียนถึง 60 -70 % เนื่องจากแนวทางการเปดจดทะเบียนที่ผานมายังมี
ขอจํากัดหลายประการที่ทําใหแรงงานขามชาติเขาไมถึงกลไกดังกลาว ในปจจุบัน (2551) ประเทศไทยมีแรงงานขาม
ชาติจากประเทศพมายายถิ่นมาทํางานสูงถึง 476,676 คน จากประเทศลาว 12,800 คน และจากกัมพูชา 12,094 คน
แรงงานขามชาติสวนใหญแทบจะไมเคยรูมากอนลวงหนาวาจะไดงานประเภทใด อยูที่ใด ใครเปนนายจาง
หรือแมแตเงื่อนไขการจางงาน พวกเขาจะทราบถึงสภาพการทํางานของตนเมื่อไปถึงยังบานนายจางหรือสถานที่
ทํางาน นายจางจะเปนผูกําหนดถึงเงื่อนไข ขอกําหนดการทํางาน ไมวาจะเปนเงินเดือน ที่พักอาศัย อาหาร การลา
ปวย และวันหยุดพักผอนตามความพอใจของตนเอง บางคนไดรับอัตราคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้น ต่ําและยังตอง
ทํางานนานกวา 8 ชั่วโมงตอวัน หลายคนทํางาน 7 วันตอสัปดาห และไมไดรับคาจางทํางานลวงเวลาจากนายจาง
คาจางปกติที่ไดรับจากการทํางานซึ่งสวนใหญจะอยูที่ 1,500-6,000 บาท/เดือน พวกเขาจะเก็บสะสมไวใหครบ
จํานวนหนึ่ง เชน 10,000 บาท แลวจะอาศัยชองทางนายหนาในการสงกลับบานที่ประเทศพมา การสงเงินกลับบาน
ดวยตนเอง โอกาสที่จะสูญหายระหวางทางหรือถูกขูดรีดจากเจาหนาที่ไทยมีความเสี่ยงอยางมาก ซึ่งแรงงานขาม
ชาติจํานวนมากที่ไมมีเงินจายคาสวยจะถูกจับกุมคุมขัง ปญหาการจับกุมคุมขังของแรงงานขามชาติมีความรุนแรงอยู
มาก นอกจากเรื่องของหองขังที่แออัดยัดเยียด ปญหาสภาพความเปนอยู อาหารประจําวันและหองน้ําของผูถูกคุม
ขัง ยังพบวามีการทํารายรางกายแรงงานขามชาติที่ถูกจับกุมโดยทั้งจากเจาหนาที่และผูชวยผูคุมซึ่งเปนนักโทษไทยที่
อยูในที่คุมขัง มีการทุบตีทํารายแรงงานขามชาติที่ถูกจับกุมหากไมพอใจจนถึงขั้นบาดเจ็บ อยางรุนแรงจนถึงเสียชีวิต
มีการขมขืน ลวงละเมิดทางเพศ การกระทําอนาจารตอผูตองขังที่เปนแรงงานขามชาติหญิง เชน ใหผูตองขังชายชวย
ตัวเองหนาหองผูตองขังหญิง ไปจนถึงการขมขืนกระทําชําเราผูตองขังหญิง โดยนักโทษชายที่เปนคนไทยตอหนา
เจาหนาที่ที่ไมใสใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือบางครั้งเจาหนาที่รัฐบางคนก็เปนผูกระทําเสียเอง จากสถานการณ
การละเมิดสิทธิแรงงานขามชาติบางสวนที่กลาวมา พบวา สาเหตุสําคัญมาจากปญหาอคติทางชาติพันธุ มีการสราง
และผลิตซ้ําผานสื่อหรือกลไกตางๆในสังคม เพื่อตอกย้ําใหเห็นวาแรงงานขามชาติเหลานี้เปนอันตรายตอความมั่นคง
ของรัฐ ตองทําการควบคุมอยางจริงจัง แรงงานขามชาติเหลานี้เขามาแยงงานแรงงานไทย แรงงานขามชาติเปนตัว
อันตรายนากลัว สภาพการณเหลานี้ถูกสรางเปนภาพมายาที่กดทับใหสัง คมไทยหวาดระแวงแรงงานขามชาติอยู
ตลอดเวลา กลายเปนสังคมที่ดํารงอยูดวยความกลัว กลาวคือ เราตางถูกทําใหกลัวในซึ่งกันและกัน คนไทยกลัว
แรงงานพมา กลัววาพวกเขาเหลานั้นจะมาทํารายตนเอง กลัวพวกเขาเหลานั้นจะกอเหตุรายกับคนรอบขางของ
ตนเอง ในขณะเดียวกันแรงงานขามชาติก็กลัวคนไทยจะมาทํารายพวกเขา กลัวคนไทยจะแจงความจับพวกเขา กลัว
การถูกเจาหนาที่ทํารายพวกเขา กลัวนายจางจะทํารายพวกเขา กลัวการถูกสงกลับไปสูความไมปลอดภัยในประเทศ
ของตนเอง จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย เปนจังหวัดที่ชายแดนติดกับประเทศลาว ทําใหมีแรงงานขามชาติ
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขามาใชแรงงานเปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลกระทบตอการจางงานของ
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แรงงานไทย ที่ อาจถูกจ างงานลดลงด วย ส งจั งหวัด กาฬสิน ธุนั้ น เป นจั งหวัด หนึ่ งในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
ที่มีแรงงานตางดาวมาใชแรงงานมากพอสมควร ทั้งที่เปนจังหวัดที่ตั้งอยูเกือบกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทําใหผูวิ จัยมีความสนใจที่ จะศึกษาปญหาการละเมิ ดสิทธิมนุ ษยชนของแรงงานตางด าวที่ใชแรงงานในจังหวั ด
กาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
จากป ญ หาดั ง กล า วนั้ น ทํ า ใหผู วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึก ษาเรื่อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของแรงงานต า งด า ว
ที่ทํางานในพื้นที่จังหวัดศูนยรวมเศรษฐกิจ และจังหวัดใกลเคียงชายแดนเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่จะเปดในป พ.ศ.2558 นี้ โดยผลการวิจัย นี้จะเปนสวนสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการ
สรางมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหกับแรงงานตางดาวที่มาใชแรงงานในประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อสํารวจปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ใชแรงงานในจังหวั ดกาฬสินธุ จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
2. เพื่อศึกษาหามาตรการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ทํางานในจังหวัด กาฬสินธุ
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
3. เพื่อพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหกับแรงงานตางดาว ที่ มาใช
แรงงานในประเทศไทย ใหสอดคลองกับสภาวการณ เปดเสรีประชาคมอาเซียนและเปนมาตรฐานในการสรางความ
เปนธรรมแกสังคม

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ดว ยบทบัญ ญั ติ แ หง กฎหมาย วิ ธีป ฏิ บั ติ และวิ ธี ดํา เนิ น การด า นสิ ท ธิ ม นุษ ยชนสํา หรับ แรงงานต า งด า ว
ที่ทํางานในประเทศไทย ยังมีชองวางและขอบกพรอง ที่ไมสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล (แรงงานตางดาว)
ตามหลักสากลได โดยเฉาะการคุมครองดานสิทธิมนุษ ยชน ที่ไมเอื้ออํานวยและเปนประโยชนสูงสุดข องสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชาคมอาเซียน
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สิทธิมนุษยชน

ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของแรงงานตางดาว

AEC
ประชาคมอาเซียน

จังหวัดกาฬสินธุ

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดหนองคาย

แรงงานตางดาว

มาตรการทางกฎหมายใน
การคุมครองสิทธิมนุษยชน

พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง
ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหกบั แรงงาน
ตางดาว ที่มาใชแรงงานในประเทศไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ใช วิธีวิจัย เชิงคุณภาพรวมกับวิ ธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยเปน การศึกษารวบรวมขอมูลโดยการพรรณนา
(Document Research) จากตํารากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําพิพากษาของศาล รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ
ดุษฎีนิพนธ สื่อสิ่งพิมพทุกประเภท รวมทั้งการสัมภาษณจากผูไดรับผลกระทบ ซึ่งกลุมผูใหขอมูลสําคัญในการ
สัมภาษณ มีจํานวน 6 กลุม ในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ดังนี้
1) แรงงานตางดาว ที่มาใชแรงงานอยางถูกกหมายจังหวัดละ 5 คน รวม 15 คน
2) เจาหนาที่จัดหางานจังหวัดตาง ๆ จังหวัดละ 1 คน รวม 3 คน
3) ผูประกอบการ จังหวัดละ 5 คนและ ประชาชนในทองถิ่นจังหวัดละ 50 คน รวม 165 คน
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4) เจาหนาที่ตํารวจภูธร จังหวัดละ 5 คน รวม 15 คน
5) เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง จังหวัดละ 5 คน รวม 15 คน
6) เจาหนาที่สาธารณสุข จังหวัดละ 1 คน รวม 3 คน
สําหรับการวิจัยเชิงสํารวจใชการสัมภาษณตามแบบสอบถามที่มีโครงสราง กลุมตัวอยางจํานวน 3 กลุม
ไดแก แรงงานตางดาวที่ใชแรงงานในพื้นที่ ในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย จํานวน
จังหวัดละ 50 คน รวม 150 ตัวอยาง ผูประกอบการจังหวัดละ 5 คน รวม 15 คน ประชาชนในทองถิ่นจังหวัดละ
50 คน รวม 165 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ เทปบันทึกเสียง การจดบันทึก ตัว
ผูวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
การสัมภาษณแบบทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการสัมภาษณแบบเจาะลึก
4. การตรวจสอบขอมูล ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) โดยตรวจสอบขอมูลสาม
เสา ในดานตาง ๆ ดังนี้
1) ดานขอมูล โดยตรวจสอบดานเวลา ดานสถานที่ และดานบุคคล
2) ดานวิธีการ โดยตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล ทั้งจากการสังเกต การสัมภาษณและ
การใชเอกสาร
5. ใชการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (inductive) ในการวิเคราะหขอมูล

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง สิทธิมนุษ ยชนของแรงงานตางดาวที่ทํ างานในพื้นที่จั งหวัดศูนยรวมเศรษฐกิจ และ
จังหวัดใกลเคียงชายแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาแรงงานตางดาวในจังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยสรุปไดวา
1. ดานปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ใชแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
แรงงานตางดาวที่เขามาใชแรงงานในประเทศไทยมากที่สุดคือ แรงงานสัญชาติลาว รองลงมาคือแรงงาน
สัญชาติพมา แรงงานเวียดนาม และแรงงานจากกัมพูชา โดยใชแรงงานในประเภทงานรานอาหาร รองลงมาคืองาน
บริการทั่วไป งานอุตสาหกรรม งานกอสรางรอยละ งานอื่น ๆ เชน งานขายสินคาตาง ๆ และงานบาน โดยสวนใหญ
ไดรับคา จา งเป นรายเดือน ตามความสามารถของแรงงาน ซึ่งแรงงานตางดา วสวนใหญมี อายุ งานที่ไ มนานนั ก
เนื่องจากแรงงานบางคนเปลี่ยนงานบอย ดวยเหตุผลคาจาง ประเภทงานและปญหาสวนบุคคล ซึ่งกลายเปนปญหา
ใหกับผูประกอบการ เพื่อนรวมงานและแรงงานตางดาวเอง ที่ตองหาคนมาทํางานทดแทน และบอยครั้งที่แรงงาน
ตางดาวไดงานใหมที่เปนเครือญาติ หรือเครือขายจากผูประกอบการคนเดิม
ดานสวัสดิการที่ทางสถานประกอบการจัดไวให สวนใหญสถานประกอบการมีสวัสดิการใหกับแรงงานตางดา ว ดังนี้
1. สวัสดิการวันหยุด
2. การจายเงินลวงเวลา
3. สวัสดิการอาหาร น้ําดื่ม น้ําใช
4. จัดหาประกันสังคมให
5. จัดหาที่พักและคาใชจายในการดําเนินการขึ้นทะเบียนแรงงาน
6. สวัสดิการคารักษาพยาบาล
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ซึ่งผูประกอบการและแรงงานตางดาวเองลวนแลวแตตองการการอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อคาตอบแทน
ที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผูประกอบการเองก็ตองการแรงงานที่มีฝมือ เพื่อลดภาระการสอนงาน
ดานปญหาเกี่ยวกับการใชงานแรงงานตางดาวนั้น สถานประกอบการสวนใหญและแรงงานต างดาวเอง
ประสบปญหาการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ปญหาการลักขโมย ปญหาการทะเลาะวิวาท ปญหาการหนีงานกอนครบ
สัญญาจาง ปญหาชูสาว และปญหายาเสพติด ปญหาที่แรงงานตางดาวไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง เพราะ
นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานซึ่งเปนมาตรฐานแรงงานขั้นต่ํา แรงงานตางชาติเหลานี้ สวนใหญเปน
แรงงานไรฝมือซึ่งไดรับคาจางในอัตราคอนขางต่ํา มีวันและเวลาทํางานปกติสูงกวาที่กฎหมายคุมครองแรงงาน
กําหนด กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เปดชองโหวใหกับนายจาง เพศของแรงงานตางดาว มีผลตอการกอปญหา
สังคม อัตราคาจางของแรงงานตางดาว มีผลตอการกอปญหาสังคม แรงงานตางดาวที่อายุนอย มักจะกอปญหาได
มากกวา ระยะเวลาของการทํางานของแรงงานตางดาว สงผลตอการกอปญหา
2. มาตรการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ทํางานในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
ผูวิ จั ยได ศึกษาค น คว า เกี่ย วกับสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนในเรื่อ งของแรงงานต า งดา วในจั ง หวัด กาฬสิ น ธุ จั ง หวั ด
อุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ทําใหผูวิจัยพบประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ของแรงงานตางดาวโดยแบง
ออกเปนหัวขอใหญ ๆ ดังตอไปนี้
1. เวลาทํางาน เวลาพัก
2 คาจาง
3.วันหยุด วันลา
จังหวัดกาฬสินธุ จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกของแรงงานตางดาว จํานวน 50 คน
ในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวาจังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งเปนพื้นที่ที่ทําเกษตรกรรมและ รวมทั้งอุตสาหกรรม
ประกอบดวยโรงรับจํานําขาวโรงสี บริษัทเทพื้นคอนกรีต ซึ่งแรงงานตางดาวที่เขามาโดยถูกตองตามกฎหมายมีจํานวน
ไมมากนักมีเพียงจํานวน 57 คน ที่เปนแรงงานตางดาวที่เขามาถูกตองตามกฎหมายประเภท ชั่วคราว ผูวิจัยทําการ
สํารวจกลุมผูใชแรงงานตางดาวจํานวน 50 คนพบวาแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุสวนมาก เปนกลุมใชแรงงาน พบวา
1. เวลาในการทํางานของแรงงานตางดาวนั้นเฉลี่ยอยูที่วันละ 8 ถึง 10 ชั่วโมงตอวันโดยงานสวนมากจะ
เปนการใชแรงงาน ซึ่งจะพบแรงงานจากประเทศพมาเปนสวนใหญซึ่งแรงงานกลุมนี้เปนแรงงานที่เหมาะกับการใช
แรงงานแบกหาม และมีแรงงานจากประเทศกัมพูชาแตมีเปนสวนนอยในเรื่องของการใชแรงงาน คิดเปนอัตราสวน
แรงงานตางดาวจากประเทศพมา รอยละ 58.00 แรงงานตางดาวจากประเทศกัมพูชา รอยละ 28.00 และแรงงาน
ตางดาวจากประเทศลาว รอยละ 14.00 ซึ่งแรงงานตางดาวจากประเทศลาวสวนมากทํางานตามรานอาหารจึงเป น
ชวงเวลาทํางานตั้งแต 13:00 น. ถึง 24:00 น. เปนตนไปขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ทํา
2. กลุมผูใชแรงงานประเภทงานอุตสาหกรรมดานการใชแรงงานจะไดรับคาจางคาตอบแทนวันละ 200
บาทสวนกลุมที่มาจากประเทศลาวซึ่งสวนมากทํางานตามรานอาหารจะไดรับคาตอบแทน วันละ 100 บาท ซึ่งผูวิจัย
ไดสอบถามถึงความพึงพอใจในอัตราคาตอบแทนทราบจากกลุมที่ทํางานตามรานอาหารวาแมจะไดรับคาจางที่ต่ํา
กวาคาแรงขั้นต่ําคือ 300 บาทแตแรงงานตางดาวกลุมนี้ ก็พึงพอใจกับคาจางดังกลาวเพราะนอกจากคาจางที่ไดรับ
ก็จะมีคาตอบแทนที่ไดจากลูกคาใหเป นกรณีพิเศษหากวันใดที่มีลูกคาเปนจํานวนมากก็จะไดรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ
200 ถึง 400 บาท
3. วั น หยุ ด วั น ลา ลู กจ า งที่ เป น แรงงานต า งด า วรอยละ 70 มี วั น หยุ ด 1 วั น ต อสั ป ดาห และได รับ
คาตอบแทนในวันหยุดนั้น สวนรอยละ 22 ไดรับวันหยุด 1 วันตอสัปดาหแตไมไดรับคาจางในวันหยุดนั้น รอยละ 8
ไมไดรับวันหยุด กรณีหากมีวันลารอยละ 98 ลูกจางจะไมไดรับคาจางในวันลานั้น คงมีเพียงรอยละ 2 ที่ไดรับคาจาง
แมจะมีวันลา
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จากการวิจัยดังกลาวพบปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานตางดาวในจังหวัดกาฬสินธุในดานคาจาง
ซึ่งถือวาเปนการจายคาจางที่ต่ํากวาที่กฎหมายแรงงานกําหนดที่กําหนดใหจายคาแรงขั้นต่ําในอัตราวันละ 305 บาท
แมแรงงานตางดาวจะใหความยินยอมซึ่งอาจหมายถึงการที่ไมมีการเลือกก็เปนได รวมถึงเวลาในการทํางานวันละ 8
– 10 ชม.ซึ่งเกินกวาที่ กฎหมายกําหนด

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีมีผูใชแรงงานจํานวน 601,356 คนเปนจังหวัดที่มีเขตติดตอกับประเทศลาว อาชีพของ
ประชากรในจังหวัดอุดรธานีประกอบดวยการทํานาทําไรทําสวนรับจางทั่วไปเปนจังหวัดที่มีแรงงานตางดาวจํานวน
มากประกอบดวยพมา กัมพูชา ลาวผูวิจัยไดทําการสุม สํารวจในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 50 คน
โดยแบงเปนกลุมผูใชแรงงานในอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ75 ของผูที่ทําการสํารวจสวนอีกรอยละ 25 เปนกลุมผู
ใหบริการเชนเสิรฟอาหารและพนักงานตอนรับ เปนตน จากการวิจัยพบวา
1. เวลาในการทํางานของแรงงานตางด าวกลุมผูใชแรงงานจะทํางานวันละ 10 ชั่วโมงมีเวลาพักวันละ 1
ชั่วโมงซึ่งงานสวนใหญเปนการใชแรงงานจากแรงงานตางดาวประเทศพมาเปนสวนใหญเนื่องจากมีความถนัดกวา
ชาติอื่นแรงงานกลุมนี้มีทั้งที่เขามาโดยถูกตองตามกฎหมายและนี้เขามาซึ่งมีอัตราสวนรอยละสี่ของแรงงานที่ผูวิจัย
ทําการสํารวจสวนแรงงานต างดาวที่เปนผูใหบริการจะมีเวลาทํางานวันละแปดถึง 9 ชั่วโมงตอวันโดยแรงงาน
สวนมากจะมาจากประเทศลาวเนื่องจาก ผูประกอบการมีความตองการเพราะเห็นวาผูที่มาจากประเทศลาวเปนผูที่
มีอธั ยาศัยดีใหการตอนรับแขกเปนอยางดีและสามารถเรียกลูกคาไดอีกทั้งมีความเขาใจในการสื่อสารซึ่งกลุมนี้จะมี
อยูรอยละ 25 ของผูตอบแบบวิจัย
2. คาแรง แรงงานกลุมผูใชแรงงานอุตสาหกรรมจะไดรับคาจางคาตอบแทนในอัตราวันละ 200 บาทตอ
การทํางาน 10 ชั่วโมงโดยผูประกอบการจะเปนผูจัดหาอาหารกลางวันและอาหารเย็นรวมถึงที่พักใหกับแรงงานตาง
ดาวนี้ สวนแรงงานที่เปนผูใหบริการจะไดรับคาตอบแทนวันละ 150 บาทตอการทํางานแปดถึง 9 ชั่วโมงไมรวม
คาตอบแทนจากลู กคา ที่ใช บริการที่ ใหเปน สินน้ํ าใจตา งหากเมื่ อรวมแล ว กลุ มผูใหบริการจะไดรับ คาจ างเฉลี่ ย
ประมาณวันละ 300 บาทแตผูประกอบการไมมีสวัสดิการดานอาหารหรือที่พัก ใหกับกลุมนี้
3. วันหยุด วันลา กลุมแรงงานตางดาวจะไดรับวันหยุดหนึ่งวันตอสัปดาหหากมีการลาผูประกอบการจะ
อนุญาตใหลาไดแตจะไมไดรับคาตอบแทนในวันที่ลานั้น
จากการวิจัยดังกลาวพบปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวในจังหวัดอุดรธานีซึ่งปญหาหลักคือเรื่อง
ของคาจางแรงงานขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดใหไดรับคาจางในอัตราวันละ 305 บาทตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด
จังหวัดหนองคาย ถือเปนจังหวัดที่มีแรงงานตางด าวเปนจํานวนมากถึง1,572 คน และมีผูประกอบการ
จํานวนมากถึง976 ราย โดยแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในจังหวัดหนองคายที่มีจํานวนมากที่สุดคือกลุมที่ใช
แรงงาน ดานเกษตรและปศุสัตวดานผูรับใชในบานดานผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีประเทศหลักๆไดแก
กัมพูชาพมาและประเทศลาวซึ่งแรงงานจากประเทศ กัมพูชาและประเทศพมาจะเปนกลุมที่ใชแรงงานดานเกษตร
และปศุสัตวเปนสวนใหญสวนแรงงานจากประเทศเราจะเปนกลุมผูใหบริการดานอาหารเสียเปนสวนใหญ จากการ
วิจัยโดยการสุมตัวอยางจากแรงงานตางดาวในอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายทางดานอุตสาหกรรมและการใหบริการ
จากกลุมตัวอยาง 50 คนและกลุมตัวอยางของผูประกอบการทําใหทราบวาแรงงานตางดาวในอําเภอเมืองจังหวัด
หนองคาย
1. คาจาง แรงงานตางดาวที่ทํางานดานการใชแรงงานอุตสาหกรรมรอยละ 79 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด
ไดรับคาจางคาตอบแทนจากผูประกอบการวันละ 250 บาทตอวันแตไมมีสวัสดิการดานอาหารหรือที่พักใหกับกลุม
แรงงานตางดาวนี้ จากการสอบถามเชิงลึกถึงความพอใจในคาตอบแทนที่ไดรับทราบวาสวนมากมีความพึงพอใจบาง
กรณีไดรับไมถึง 250 บาทเนื่องจากถูกกลุมนายหนาหักเงินคงไดรับเพียงวันละ 210 ถึง 220 บาทเทานั้นเนื่องจาก
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เปนเงื่อนไขขอตกลงระหวางผูหาแรงงานตางดาวกับผูประกอบการ สวนแรงงานตางดาวที่ทํางานใหบริการคิดเปน
อัตรารอยละ 21 ของผูทําการวิจัยจะไดรับคาตอบแทนวันละ 140 บาทแตจะไดรับเงินอื่นเพิ่มซึ่งมาจากผูใชบริการ
รายไดดังกลาวนี้จะไมแนนอนขึ้นอยูกับผูใชบริการ
2. วันหยุด วันลา แรงงานตางดาวคิดเปนอัตราสวนรอยละ 100 จะไดรับวันหยุดหนึ่งวันตอสัปดาหสวนวัน
เวลาผูประกอบการจะอนุญาตใหลาไดแลวแตกรณีแตจะไมไดรับคาจางคาตอบแทนในวันเวลาดังกลาวนั้น
จากการวิจัยดังกลาวพบปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานตางดาวในจังหวัดหนองคายคือเรื่องคาจาง
ที่ไมเปนไปตามกฎหมายแรงงานที่กําหนดคาแรงขั้นต่ําวันละ 305 บาท
3. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหกับแรงงานตางดาว ที่มาใชแรงงานใน
ประเทศไทย ใหสอดคลองกับสภาวการณ เปดเสรีประชาคมอาเซียนและเปนมาตรฐานในการสรางความเปน
ธรรมแกสังคม
ในชวงระหวางที่ดําเนินการวิจัยนั้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 33/2560 เรื่อง “มาตรการชั่วคราวเพื่อแกไขขอขัดของในการบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาว” โดยเปนการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการและแกไขปญหาแรงงานตางดาวไดทั้งระบบ อันเปนการสราง ความมั่นคงทางดาน
แรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ นั้น โดยที่พระราชกําหนดดังกลาว กําหนดใหนายจางและคนตางดาวมี
หนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายหลายประการ และไดกําหนดความผิด และบทกําหนดโทษ ในอัตรารุนแรง ซึ่งยังมิได
มีเวลาสรางความรับรูความเขาใจเพียงพอแกประชาชน จึงกอใหเกิดความตื่นตระหนกและอาจสงผลกระทบตอ
นายจางภาคครัวเรือน ภาคผูประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม และภาคเกษตรกรรมจนกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคมได ดังนั้น เพื่อให นายจางและคนตางดาว รวมทั้งฝายเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดมีเวลาเตรียมการ
และดําเนินการใหเปนไปตาม กฎหมาย เพื่อความเปนธรรมและไมเกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจและสังคมรุ นแรง
เกินควร โดยยังคง รักษาเจตนารมณในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวทั้งระบบใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล และยังคงมีมาตรการตอตานการคามนุษยอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองมีมาตรการ
ชั่วคราว เพื่อแกไขขอขัดของในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวตามพระราชกําหนดดังกลาวในชวงเวลา
เปลี่ยนผานการใชบังคับกฎหมาย รายละเอียดคําสั่งดังนี้
ขอ 1 ใหมาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา 119 และมาตรา 122 แหงพระราชกําหนด การบริหารจัดการ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 2 ใหนายจางและคนตางดาวเรงดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามพระราชกําหนด การบริหารจัดการการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ใหแลวเสร็จกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานกําหนด ในกรณีที่คนตางดาวผูใดมีความจําเปนตองเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรเพื่อกลับไปยังประเทศ ตนทางหรือเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชนในการดําเนินการให
ถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหคนตางดาวผูนั้นไดรับยกเวนการดําเนินการเกี่ยวกับการเดินทางเขาหรือออกนอกราชอาณาจักร
ตาม กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานกําหนด เปนการ
ชั่วคราวโดยการหารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน ตํารวจแหงชาติ
ขอ 3 หามมิใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ ตามกฎหมายหรือ
คําสั่งนี้ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ หรือกระทําหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง โดยเห็นแกทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผู อื่น ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทํา
การเพิกเฉยหรือละเลยไมกระทําการหรืองดเวนกระทําการของพนักงาน เจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของรัฐผูใด
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นดําเนินการ ทางแพง ทางอาญา และทางปกครองกับ
พนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นอยางรวดเร็วและ เด็ดขาด
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ขอ 4 ใหกระทรวงแรงงานดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการ การทํางานของ
คนตางดาวเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่คําสั่งนี้ ใชบังคับ ตลอดจน
พิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว อยางเปนระบบและ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อประโยชนในการปองกันการคามนุษย และ อํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
แกผูเกี่ยวของทุกภาคสวนโดยใหกระทรวงแรงงานเสนอรายงาน ผลการดําเนินการต อนายกรัฐมนตรีทราบเปน
ประจําทุกเดือน ในการพิจารณาจัดทํารางกฎหมายตามวรรคหนึ่งและอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชกําหนด
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ใหกระทรวงแรงงานรับฟงความคิดเห็น ของผูเกี่ยวของ
และนํามาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 5 ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอใหคณะรักษาความสงบ แหงชาติ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได
ขอ 6 คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เปนตนไป
หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทางกระทรวงแรงงาน ไดออกประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตทํางานและการอนุญาตใหทํางาน ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2560 ออกมาเพื่อใหผูประกอบการหรือนายจาง ที่มีแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ที่ทํางานแบบไมถูกตอง สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง กอนที่ พ.ร.ก. ฉบับใหมจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1
มกราคม 2561 ดังขอตกลงการจางแรงงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลจากประเทศเพื่อนบาน
โดยเปนการระบุถึงขอตกลงดานตาง ๆ อาทิหนวยงานผูมีอํานาจ การดําเนินงานตามกฎหมาย หลักของการจาง
แรงงาน กระบวนการสงและรับคนงาน สัญญาจาง การอบรมคนงานกอนเดินทาง การคุมครองแรงงานและการ
สงกลับ การสกัดกั้นและตอตานการคามนุษยเพื่อการจางแรงงาน การระงับขอขัดแยง ความรวมมือในการดําเนินงาน
เป นต น โดยมี การทํ าข อตกลงด านการจ างแรงงานระหว า งรัฐบาลไทยกับ ประเทศเพื่ อบ า น อาทิ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพเมียนมา (พมา) และราชอาณาจักรกัมพูชา

อภิปรายผล
1) ป ญ หาการละเมิ ด สิท ธิ มนุษยชนของแรงงานต า งด าวที่ ใช แรงงานในจัง หวั ด กาฬสิ น ธุ จั ง หวั ด
อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
1. นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานซึ่งเปนมาตรฐานแรงงานขั้นต่ํา
2. แรงงานตางชาติเหลานี้ สวนใหญเปนแรงงานไรฝมือซึ่งไดรับคาจางในอัตราคอนขางต่ํา
3. มีวันและเวลาทํางานปกติสูงกวาที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด
4. กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เปดชองโหวใหกับนายจาง
5. เพศของแรงงานตางดาว มีผลตอการกอปญหาสังคม
6. อัตราคาจางของแรงงานตางดาว มีผลตอการกอปญหาสังคม
7. แรงงานตางดาวที่อายุนอย มักจะกอปญหาไดมากกวา
8. ระยะเวลาของการทํางานของแรงงานตางดาว สงผลตอการกอปญหา
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทระ เกิดอินทร และวิรงรอง ประสานวงศ (2556) ที่พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การจางงานแรงงานตางดาว ไดแก 1. ปจจัยดานอุปนิสัย เชน ความอดทนสามมารถทํางานหนักได ความรับผิดชอบ
ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตยสุจริต ความตั้งในในการทํางาน ระเบียบวินัย และความมีมนุษยสัมพันธสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได 2.ปจจัยทางดานสังคม เชน การปรับตัวเขาหาผูอื่น การไมดื่มสุราและของมึนเมา การอยู
รวมกันในที่พักที่บริษัทจัดการให การไมเที่ยวเตรกลางคืน การรักษาความสะอาดรางกายและในที่พักอาศัย การลัก
เล็กขโมยนอย ยาเสพติด โรคติดตอ ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม ชูสาว และคาประเวณี เปนตน และ 3. ปจจัย
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ทางดานทักษะวิชาชีพ เชน ความสามารถในการติดตอสื่อสาร ความสามารถในการใชเครื่องมือหรืออุปกรณพื้นฐาน
ประสบการณในการทํางาน ความสามารถในการเรียนรูงาน ความเขาใจในคําสั่งปฏิบัติงาน ความรอบคอบตอการ
ทํางาน ไมประมาท ความสามารถในการทํางานเปนทีม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ เปนตน ซึ่งปจจัยตาง ๆ
เหลานี้ เปนสวนหนึ่งในการเลือกจางงานแรงงานทองถิ่นมากกวาแรงงานตางดาว ซึ่งปจจัยที่สําคัญที่สุดที่นายจางจะ
พิจารณาเพื่อเลือกจางแรงงานตางดาวคือ ปจจัยดานอุปนิสัย รองลงมาเปนปจจัยทางดานสังคม และปจจัยทางดาน
ทักษะวิชาชีพ ทั้งนี้ งานวิจัยดังกลาวไดศึกษา ดานนโยบายของรัฐในการจัดการแรงงานตางดาว ผูประกอบการ
ธุรกิจกอสรางไดเสนอแนะวา ควรดาเนินการอยางเครงครัด จริงจัง รัดกุมและมีระบบ การตรวจสอบขึ้นทะเบียนให
ทั่วถึงทุกพื้นที่ ใหมีการขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวเนื่องจากขั้นตอนมีมาก อัตราคาดําเนินการ
ในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวสูงมากซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดแรงงานตางดาวผิดกฎหมายและขอใหมีสวัสดิการที่
เทากับแรงงานไทย ซึ่งแรงงานที่เขามาแบบผิดกฎหมายไมไปขึ้นทะเบียนเนื่องจากมีคาใชจายในการขึ้นทะเบียนสูง
ขาดแคลนแรงงานระดับลางที่ตองใชแรงงานหนัก รัฐควรมีการจูงใจเพื่อรักษาระบบการทางานดานแรงงานที่ไรฝมือ
ควรแยกอัตราคาดําเนินการในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว เชน แรงงานกอสรางหรือแรงงานตามบานเรือน
รวมทั้งปญหาการติดตอสื่อสาร ปญหาครอบครัว ปญหาชูสาว และขาดทักษะ ขาดประสบการณ ขาดมาตรฐานฝมือ
และงานวิจัยของ อรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน (2558) ที่พบวา ประเภทของงาน คือ เกษตรกรรม เพาะปลูกพืช
ตําแหนงของงาน คือ กรรมกรทั่วไป จายคาจางแรงงานเปนรายเดือน จางแรงงานตางดาวมาแลวมากกวา 1 ป จาย
คาจางและสวัสดิการไมแตกตางจากแรงงานไทย สวัสดิการ คือ ที่พัก ปจจัยที่มีความสําคัญตอการจางแรงงานตาง
ดาวมากที่สุด คือ ดานการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเปนการขาดแคลนแรงงานทุกระดับฝมือ รองลงมา คือ ดาน
คุณสมบัติของแรงงานตางดาว ดานตนทุนในการจางงาน และดานการปกครองดูแล คุณลักษณะของผูประกอบการ
มีความสัมพันธกับการจางแรงงานตางดาวของสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และปจจัยที่มีความสําคัญตอการจางแรงงานตางดาวมีความสัมพันธกับการจางแรงงานตางดาวของ
สถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) มาตรการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ทํางานในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
สอดคลองกับงานวิจัยของ Farhan, B. F. (2016) ที่ไดสํารวจขอมูลระหวางป 2542-2547 แสดงใหเห็นวา
ในขณะที่ระดับการวางงานของประเทศซาอุดิอาระเบียยังคงเพิ่มขึ้นตามแนวโนมโดยทั่วไปอัตราการวางงานของ
แรงงานตางดาวในขณะที่ต่ํากวาอัตราของซาอุฯ ก็มีแนวโนมที่จะมีแนวโนมลดลงโดยทั่วไป แนวโนมสูงขึ้นสําหรับ
ชาวซาอุดีอาระเบีย ผลการศึกษาพบวาระบบสองชั้นปจจุบันของแรงงานชาวซาอุดีอาระเบีย - แรงงานตางดาวใน
ภาคเอกชนและประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียในภาครัฐ - ไมยั่งยืน การปฏิรูปอยางมีนัยสําคัญเพื่อใหการศึกษาแก
พลเมืองของซาอุดีอาระเบียอยางถูกตองควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สําคัญไมเพียง แตจะชวย
แกปญหาการวางงาน แตยังชวยวางรากฐานเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบีย
และงานวิจัยของ ของ Ochreiter, L. (2016) เอกสารของระบอบการปกครองและสิทธิมนุษยชนมีความ
เกี่ยวของกันอยางตอเนื่อง ประชาธิปไตยจะชวยปกปองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนไดดีขึ้นทั้งในและตางประเทศได
หรือไม ยังไมคอยมีใครรูเรื่องการที่รัฐมีสวนรวมในการปกปองสิทธิมนุษยชน เมื่อปจจัยภายนอกมีผลกระทบตอการ
ละเมิดสิทธิของผูลี้ภัย รัฐจึงแสวงหาการคุมครองและความชวยเหลือดานกฎหมายอยางเปนทางการ แมวาจะมี
เครื่องมือในการชวยเหลือแรงงานตางดาวหือผูลี้ภัยอยางหลากหลาย แมแตการเปลี่ยนความคิดเจาของรัฐ หรือ
เจาของประเทศ ก็ไมทําใหดีขึ้นเทาที่ควร ซึ่งตองยอมรับวาระบอบการปกครองมีบทบาทสําคัญในการอธิบายความ
ตองการในการลี้ภัย ผลกระทบของระบอบการปกครองทั้งในดานความตองการการปองกันตลอดจนระดับและอัตรา
การลี้ภัยทางการเมืองทั่วทั้งรัฐ โดยใชขอมูลที่ครอบคลุม 197 ประเทศ ในระหวางป คศ. 2000-2013 การวิเคราะห
เชิงปริมาณนี้มีศึกษาตัวอยางของประเทศเยอรมนีและประเทศจอรแดนซึ่งอธิบายกลไกการรับรูเกี่ยวกับลี้ภัยใน
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วิทยานิพนธนี้อยางละเอียด การคนพบของฉันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่แข็งแกรงระหวางประเภทของระบอบ
การปกครองกับการจัดสรรและจํานวนการคุมครองที่ไดรับแกผูลี้ภัย
3) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหกับแรงงานตางดาว ที่มาใชแรงงาน
ในประเทศไทย ใหสอดคลองกับสภาวการณ เปดเสรีประชาคมอาเซียนและเปนมาตรฐานในการสรางความเปน
ธรรมแกสังคม
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมเกียรติ ชูศรี (2552) ที่ไดศึกษาการใชสิทธิแรงงานของลูกจางในจังหวัด
ขอนแกน โดยไดกลา วถึง สิท ธิแรงงานของลูกจ างตามกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญั ติคุมครองแรง
พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พรอมทั้งฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซึ่งไดวิเคราะหถึงอุปสรรคปญหาของการบังคับใชกฎหมายทั้ง 3 ฉบับกับผูใชแรงงานที่ไม
กอใหเกิดความเปนธรรมโดยเฉพาะลูกจาง ทั้งนี้ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวไวคอนขางชัดเจน

ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ใชแรงงานในจังหวัด
กาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยศึกษาหามาตรการในการคุ มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ตางดาวที่ทํางานในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหกับแรงงานตางดาว ที่มาใชแรงงานในประเทศไทย ใหสอดคลองกับสภาวการณ เปด
เสรีประชาคมอาเซียนและเปนมาตรฐานในการสรางความเปนธรรมแกสังคม ซึ่งเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ใชแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
หนองคายดังนี้

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
การศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวคือการศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาว
เพราะหากไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นยอมหมายถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวยอมดีขึ้นดังนั้นจึงควร
ศึก ษารวมถึง คุณ ภาพชีวิ ต ของแรงงานต า งดา วด ว ยมิ ไ ด มุ งศึกษาเฉพาะการละเมิ ด สิ ท ธิม นุ ษ ยชนเพราะหากมี
การศึกษาถึง คุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวยอมเกิดประโยชนอยางยิ่งในงานวิจัยและทราบถึงปญหาและการ
แกไขปญหาที่ถูกมุงเนนเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของแรงงานตางดาว

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสวัสดิการสําหรับแรงงานตางดาว
2. ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การใหบริการแรงงานตางดาวจากหนวยงานของรัฐ
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ทหารไทยกับการเมืองไทย
The Role of the Military in Politics

ดร.อุราชนก คงกล่ํา

ผูวิจัย

บทคัดยอ
บทความนี้มีความมุงหมายที่จะศึกษาความเปนมาของสาเหตุและปจจัยที่ทําใหทหารไทยเขามามีบทบาท
ทางการเมืองการปกครองของประเทศ โดยนับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2475 เปนตนมา การเมืองในประเทศไทยก็ยังคงวนเวียนอยูกับวงจรการรัฐประหาร การยึดอํานาจรัฐบาลพล
เรือนโดยคณะทหาร การยกเลิกรัฐธรรมนูญเดิมและประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม จัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไป
มีกระบวนการทางรัฐสภา แลวก็กลับมาเกิดวิกฤติการณทางการเมืองที่นําไปสูการรัฐประหารครั้งแลวครั้งเลา
คําสําคัญ : ทหาร; การเมือง
Abstract
The purpose of this article was to study the crucial factors leading military’s
decision to participate in politics of Thailand and the reasons why the military launched
coup d etat. They have played the significant role in the politics ever since the absolute
monarchy was abolished in 1932. Further complicating matters is the fact that the coups
have occurred and still take place. When the politics crisis slide into chaos , it is possible
that the military stage a coup.
Keywords : Military; Politics

บทนํา
สถานการณการเมืองการปกครองของประเทศไทยในชวงเกือบศตวรรษที่ผานมา เปนที่นาสนใจเปนอยาง
ยิ่งของทั้งคนไทยและตางประเทศ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงดวยการยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลในรูปแบบ
ของการรัฐประหารถึง 13 ครั้ง (ไชยะ เทพา, 2559) ทั้งนี้กอนหนาที่จะมีการยึดอํานาจนั้น ประเทศไทย ไดอยูใน
สภาวะของปญหาในหลายๆเรื่อง ไมวาจะเปนปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น และมีการสะสม
ความเขมขนของเหตุการณขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีปญหาหลายอยางเกิดขึ้นไปพรอมๆกันอีกดวย เชนการทุจริต
คอรรัปชั่น การแทรกแซงการบริหารงานของขาราชการประจํา ตลอดจนองคกรอิสระตางๆ จากฝายการเมืองเหลานี้
ลวนเปนปญหาที่ทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ โดยมีความพยายามของฝายหนึ่งที่จะรักษาอํานาจการปกครองไว
และอีกฝายหนึ่งก็พยายามตรวจสอบและเปดเผยความไมถูกตองของการใชอํานาจของฝายบริหาร ปรากฏการณ
เชนนี้ในทางรัฐศาสตรถือวาอาจเกิดขึ้นไดเพราะเปนเรื่อง“การเมือง” (Politics) ซึ่งก็คือการแสวงหาอํานาจ การ
ตอสูชวงชิงใหไดมาซึ่งอํานาจการปกครองบริหารประเทศ โดยทั้งนี้อํานาจดังกลาวอาจไดมาตามวิถีทางแหงระบอบ
ประชาธิปไตยที่ผานกระบวนการเลือกตั้งและมีรัฐธรรมเปนกฎหมายรองรับ แตสําหรับประเทศไทยไดมีการยกเลิก
รัฐธรรมนูญหลายครั้ง เนื่องจากมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลพลเรือน และมีทหารบางกลุมทํา
การรัฐประหาร (Coup d etat)
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โดยบทบาทของกองทัพไมเคยหางหายไปจากประวัติศาสตรการเมืองไทย ทหารกลายเปนตัวละครหลัก
ที่เปนผูกําหนดอนาคตบานเมืองในหลายชวง อีกทั้งประเทศไทยก็เคยมีนายกรัฐมนตรีที่มีสถานภาพเคยเปนทหาร
เขามาบริหารประเทศเปนระยะ (สุขุม ธนพงศพิพัฒน, 2539, หนา 39 - 42) ซึ่งสังคมไทยก็มักจะคาดหวังวาทหาร
จะกลับเขาสูกรม กอง โดยใหมีรัฐบาลพลเรือนนําพาประเทศตามเสนทางประชาธิปไตย แตก็ยังมีแรงผลักดันสําคัญ
ที่ทําใหกองทัพตองเขามาแกไขวิกฤติในประเทศไทยที่สอเคาวาเกิดความไมสงบขึ้นจนเปนเหตุของการรัฐประหาร
เรื่อยมาจนกระทั่งถึงป พ.ศ.2557 ซึ่งสาเหตุของการที่ทหารตองออกมาทํารัฐประหารนั้น ทหารมักใหเหตุผลวาเมื่อ
สภาพทางการเมืองไทยไรเสถี ยรภาพ เชนผูนําทางการเมืองขาดความรับผิดชอบ ความไมมีประสิทธิภาพในการ
บริหารแผนดินของรัฐบาล ความลมเหลวทางเศรษฐกิจ สถาบันที่รักถูกกระทบกระเทือน และอีกประเด็นที่เกี่ยวของ
กับสถาบันทหารโดยตรงคือผลประโยชนของทหารถูกกระทบกระเทือน หรือเกิดความขัดแยงระหวางผูนํา ทหาร
กันเอง (กนก วงษตระหงาน, 2528)
ในอดีตที่ผานมาหลังจากรัฐประหารและมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมเพื่อบริหารประเทศไปแลว กองทัพยังมี
บทบาทเปนตัวชวยสําคัญของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายสําคัญตางๆ ตลอดจนเสนอแนะหรือขอคิดเห็นตอ
ประเด็นตางๆที่จะกระทบตอความมั่นคง (ชัยฤกษ แกวพรหมมาลย, 2558) และจะเห็นไดชัดเจนในยุครัฐบาล
ภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2560) โดยทั้งนี้ไดมอบใหหนวยงานภาครัฐ รวมถึงให
กองทัพรวมปฏิรูปประเทศ และลาสุดก็ไดมีจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 (คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง, 2562) แตบทบาทของกองทัพจากนี้ไปจะยังเปนตัวละครสําคัญตอไปหรือไม ไมวาจะเปนการผลักดัน
นโยบายสําคัญตางๆ หรือหากเกิดสถานการณความตึงเครียดทางการเมืองขึ้นมาอีก จะเปนแรงผลักดันใหทหารตอง
ตัด สิ น ใจเขา มามี บ ทบาทในการยึ ดอํา นาจจากรัฐบาลพลเรือน จากชุ ด ความเชื่อที่ ว าทํ า เพื่ อประโยชน ของ
ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งสถานการณเชนนี้ทําใหประชาชนตางกําลังจับตามอง “ทหาร” วาจะมีการแสดงทาที
หรือมีบทบาทตอเหตุการณดังกลาวอยางไร โดยบางฝายเห็นวาทหารควรเขามามีบทบาททางการเมืองเพื่อคอยชวย
แกไขปญหาวิกฤติทางการเมือง จะเห็นไดจากผลการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2562 ที่มีประชาชนผูมีสิทธิ์ออกเสียงจํานวน
มากไดใหความไววางใจ สนับสนุนและเลือกพรรคการเมืองที่มาจากสายทหารและเกิดขึ้นในรัฐบาลทหาร (กรกิจ ดิษฐาน,
2562) ในขณะที่บางฝายเห็นวาควรใหระบบการเมืองเปนไปตามกลไกของระบบประชาธิปไตย

ความหมายของการเมือง
เมื่อกลาวถึงคําวาการเมือง (Politics) แมจะเปนคําพูดที่คนทั่วไปมีความคุนเคยกันดี แตเมื่อตั้งคําถามวา
การเมืองมีความหมายอยางไร พบวาคําตอบมีหลากหลายมากมาย แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาทบทวนเอกสาร
พบวามีนักวิชาการไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองไวดังนี้กลาวคือ (พิธุวรรณ กิติคุณ, 2558)
1. การเมืองเปนเรื่องของอํานาจ โดยแนวคิดนี้ใหความเห็นวาการเปนเมืองเปนเรื่องของการตอสูเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจของรัฐในการบริหารกิจการบานเมือง การสรรหาบุคคลมาทําหนาที่ในการปกครองและมีอํานาจที่จะ
สามารถตัดสินใจในเรื่องของสวนรวมไดดวยความชอบธรรม
2. การเมืองเปนเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรของรัฐหรือสิ่งที่มีคุณคาในสังคม โดยแนวคิดนี้เปนเรื่องของ
การแขงขันกันเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการแบงปนคุณคาที่ใหประโยชนแกตนเองมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
3. การเมืองเปนเรื่องของความขัดแยง โดยแนวคิดนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการที่คนในสังคมไมอาจตกลง
กันไดจนทําใหเกิดความขัดแยงขึ้น ซึ่งหากไมสามารถยุติไดยอมทําใหบานเมืองตกอยูในสภาพวุนวายและอาจสงผล
ตอการบริหารและการพัฒนาประเทศได
4. การเมืองเปนเรื่องของการประนีประนอมผลประโยชนตางๆ โดยแนวคิดนี้มองวาการเมืองเปนเรื่องของ
การประนีประนอมผลประโยชนตางๆ ที่มิใชการตอสูเพื่อแยงชิงผลประโยชนสวนตนหรือพรรคพวก
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5. การเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับรัฐและการบริหารประเทศ โดยแนวคิดนี้มองวาความสัมพันธระหวาง
การเมืองและการบริหารราชการไมสามารถแยกออกจากกันได เนื่องจากอํานาจทางการเมืองตองถูกนําไปใชควบคุม
การบริหารราชการใหดําเนินตามนโยบาย ซึ่งตองรวมถึงการควบคุม แตงตั้ง คัดสรรเลือกขาราชการประจําเพื่อนํา
นโยบายไปปฏิบัติ
นอกจากนี้การเมืองเปนเรื่องของการกําหนดนโยบาย โดยแนวคิดนี้มองวาการเมืองคือกระบวนการกําหนด
นโยบายของรัฐ โดยฝายการเมืองทําหนาที่กําหนดนโยบาย และฝายบริหารทําหนาที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น
การเมืองกับการบริหารราชการจึงแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด (ชํานาญ ค้ําชู, 2555)
จากแนวคิดดังกลาวจึงสรุปความหมายของ “การเมือง” ที่ครอบคลุมไดวาการเมืองคือกิจกรรมที่เกี่ ยวกับ
กระบวนการกําหนดนโยบายของภาครัฐ เพื่อจัดสรรผลประโยชนและคุณคาตางๆทางสังคมใหแกประชาชนโดย
สวนรวมอยางทั่วถึงและเปนธรรม ซึ่งการจัดสรรผลประโยชนและคุณคาทางสังคมใหแกประชาชนจะออกมาในรูป
กฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งเปนตน ฉะนั้นการเมืองจึงเปนเรื่องใกลตัวที่เกี่ยวของ กับชีวิต
ตั้งแตเกิดจนตาย และสงผลกระทบตอชีวิตประจําวันของประชาชนเปนอยางมากทั้งทางตรงและทางออม

บทบาทของทหารไทย
“ทหาร” ไดรับขนานนามวาเปน “รั้วของชาติ” เพราะมีบทบาทมากมาย ทั้งในเรื่องการพิทักษรักษาเอกราช
และความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ปกปองการรุกรานอํานาจอธิปไตยจากตางชาติที่จะเขามายึดครองประเทศ
ตลอดจนมีหนาที่สําคัญในการรักษาความสงบเรียบรอยภายในชาติ เพื่อใหประชาชนไดอยูอยางมีความสงบสุข
นอกจากภารกิจดานความมั่นคงแลว ทหารยังมีศักยภาพที่จะชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจาก
ภัยธรรมชาติ เชนในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดประสพปญหาอุทกภัยขนาดใหญในรอบ 70 ป ฝนตกหนักเปน
บริเวณกวาง และสะสมจนเกิดน้ําทวมสูงเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนอยางแสน
สาหัส ถือเปนภัยธรรมชาติที่รายแรงมาก ซึ่งในขณะนั้นกองทัพไดบทบาทสําคัญในการชวยเหลือผูประสบภัยอยาง
ตอเนื่อง ดวยเปนองคหลักที่มีความพรอมที่มีกําลังพลจํานวนมากทุกเหลาทัพ มีเอกภาพที่สั่งการไดเร็ว ตลอดจนมี
อาวุธยุทโธปกรณจํานวนมากที่สามารถนํามาใชบูรณาการในสถานการณนี้ ทหารจึงสามารถฝาน้ํา ลึกเขาไป
ชวยเหลือประชาชนได ไมวาจะเปนการขับรถขับเรือรับสงประชาชน หรือการนําถุงยังชีพและสิ่งจําเปนอื่นๆ ทหาร
ไดทําหนาที่บรรเทาความเดือดรอนปกปองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ซึ่งภาพลักษณในการปฏิบัติภารกิจ
ดังกลาวที่สื่อมวลชนทุกแขนงไดเผยแพร ทําใหทหารไดรับการยกยองวาเปนวีรบุรุษของประชาชนในมหาอุทกภัย
ครั้งประวัติศาสตร (สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคกรมหาชน) , 2011)
สืบเนื่องมาจากการเมืองไทยอยูภายใตระบบราชการมาเปนระยะเวลายาวนาน และทหารไทยซึ่งเปนสวน
หนึ่งของระบบราชการ ก็มีบทบาทในวงการเมืองการปกครองของไทยอยางตอเนื่องเชนกัน ทั้งนี้เพราะในอดีต
ยังไมมีการแบงแยกอยางแนชัดระหวางขาราชการทหาร กับขาราชการพลเรือน โดยมีตัวอยางใหเห็นเชนในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา เจาเมืองจะทําหนาที่ปกครองบริหารงานในลักษณะของขาราชการพลเรือนในยามบานเมืองสงบ แตเมื่อ
ยามเกิดศึกสงครามเจาเมืองก็จะทําหนาที่เปนแมทัพ ดังนั้นผูนําทางการเมืองจึงหมายถึงผูนําทางทหารดวย
(อดุลย กอวัฒนา, 2514,หนา171-172) และในระดับลางลงมาทหารกับพลเรือนก็มีบทบาทควบคูกันมาตลอด แมใน
ยุคตอมาเชนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทรซึ่งมีการพัฒนาการ
ทหารใหมีความกาวหนาทันสมัยขึ้น ทหารก็มิไดมีเฉพาะหนาที่ในการปองกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามจาก
ภายนอกดวยกําลังทัพเทานั้น แตทหารทําหนาที่ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและการบริหารสาธารณูปโภค
อีกดวย ทั้งนี้เปนผลมาจากภาวะแวดลอมทางดานการเมืองการปกครองขณะนั้นทําใหทหารตองมีบทบาทหลายดาน
(ภารดี มหาขันธ, 2523 ,หนา124)
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จากการที่ทหารมีบทบาทเกี่ยวของกับการเมืองการปกครองมาโดยตลอด ทําใหทหารถือวาตนเองเปนสวน
จําเปนอันจะขาดเสียไมไดในการแทรกแซงและมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง แมหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 ที่ระบบราชการยังคงมีอิทธิพลเหนือการเมืองไทย โดยไมไดเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
ทําใหทหารซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบราชการจึงยังคงมีบทบาททางการเมืองอยางสูงอยูสม่ําเสมอตลอดมาจนถึงทุก
วันนี้ โดยทหารจะมีความเชื่อวาบทบาทของตัวเองในทางการเมืองนั้นจําเปนตองมีอยูตอไปและในระดับที่เทากับพล
เรือน (ภารดี มหาขันธ, 2523, หนา124)
สําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้น มีกฎหมายแมบทที่ใชเปนหลักในการบริหาร
ปกครองประเทศคือ “รัฐธรรมนูญ” ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่16 ประกาศใชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2540(ปจจุบันถูก
ยกเลิกไปแลว) ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมีสวนสําคัญที่เกี่ยวกับทหาร รวมถึงมีการกลาวถึงบทบาทหนาที่ของ
ทหารไวในมาตรา72 วา “รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพื่อพิทักษรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบัน
พระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นโดยปกติแลวทหารจะไมเขาแสดงบทบาททางการเมืองเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญตลอดจนกฎระเบียบการปฏิบัติราชการไดกําหนดหนาที่ของทหารไวอยางชัดเจนแลว (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย, 2540)
ปจจัยที่ทําใหทหารเขามามีบทบาทในทางการเมือง และการดํารงอยูของการรัฐประหารในประเทศไทย
โดยที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดหนาที่ของทหารไวทั้งในด านการพัฒนาประเทศ และการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในชาติ และเมื่อใดที่สถานการณการเมืองภายในประเทศเกิดความไมสงบ ก็เปนที่นาสังเกตวาทหารก็
มักจะมีการเขายึดอํานาจจากรัฐบาลที่บริหารประเทศในขณะนั้น ทั้งนี้ทหารมักจะใหเหตุผลถึงความจําเปนวาหาก
ทหารไมเขาดําเนินการแลว สถานการณอาจบานปลายและสงผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติ อนึ่งจาก
การศึกษาวิเคราะหการดํารงอยูของการรัฐประหารในการเมืองไทยพบวา การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น
นับตั้งแตหลังการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองเปนตนมาตั้งแตป พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน( 2562) เปนเวลา
87ป ไดมีการรัฐประหารที่ประสบความสําเร็จมาแลวถึง 13 ครั้ง ซึ่งนับวาเปนสถิติที่มีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง
โดยจะเห็น ได ว า แม การเปลี่ ย นแปลงการปกครองของไทยจะเป น การนํ า ประเทศไปสู ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แตเหตุใดจึงเกิดปรากฏการณทางการเมื องที่เปนสิ่งที่ขัดแยงกับระบอบการเมืองใหมที่เกิดขึ้นอยาง
สม่าํ เสมอ และจากการศึกษาของนักวิชาการทางรัฐศาสตรไดใหทัศนะและแนวคิดดังนี้กลาวคือ (ไชยะ เทพา, 2559)
1. ความลมเหลวของรัฐบาลพลเรือน ซึ่งจากการศึกษาพบวาการรัฐประหารที่เกิดขึ้นหลายครั้งเกิดจาก
ความลมเหลวของรัฐบาลพลเรือนที่มีอํานาจในการบริหารประเทศในขณะนั้น ทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองรวมถึงการสูญเสียความชอบธรรมในการบริหารราชการแผนดิน อันเนื่องมาจากการทุจริต คอรัปชั่น ความ
ไมโปรงใส ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม จริยธรรมของนักการเมือง ขาดความศรัทธาจากประชาชนรัฐบาลไม
สามารถควบคุมสภาไดปญหาเหลานี้ มักจะเกิดขึ้นในการเมืองไทยและเปนเหตุที่ทําใหทหารใชเปนขออางในการเขา
แทรกแซงทางการเมือง และทําใหเกิดรัฐประหารเกิดขึ้นในสังคมไทยเปนประจํา ซึ่งการแกปญหาที่เกิดจากปจจัยนี้
เกิดขึ้นในป พ.ศ.2476 2490 2494 2500 2501 2514 2519 2520 2534 2549 และ 2557
2. รัฐบาลใชอํานาจเกินขอบเขตจนนําไปสูวิกฤติความชอบธรรมซึ่งเปนสาเหตุที่นําไปสูการไมรับฟงเสียงใน
รัฐสภา หรือที่เรียกวาเผด็จการรัฐสภาจนสภาไมสามารถตรวจสอบถวงดุลอํานาจของฝายบริหารได การแทรกแซง
องคกรอิสระ การแทรกแซงฝายประจําของขาราชการการเมือง การแทรกแซงภายในขององคกรทหารการแทรกแซง
ประเพณีปฏิบัติของทหาร ซึ่งการรัฐประหารที่เกิดขึ้นจากปจจัยนี้เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2534 2549 และ 2557
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3. ความรุนแรงในการชุมนุมทางการเมืองของมวลชนกลาวคือ การเมืองไทยในยุคสมัยที่มีความตื่นตัวทาง
การเมืองของภาคประชาชนสูงขึ้น และการเขามามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นสังคมมี
ความซับซอนมากขึ้น นําไปสูความตองการที่หลากหลายมากขึ้นของกลุมตางๆ จึงเกิดการรวมกลุมทางการเมืองเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามอุดมการณที่ตนยึดถือ ทําใหเกิดความการรวมตัวกันเพื่อเรียกรองผลประโยชน และ
สนับสนุนหรือตอตานรัฐบาล ผลที่ตามมาก็คือเกิดเงื่อนไขของการชุมนุมของมวลชน ซึ่งบางกรณีเกิดความรุนแรง
และยืดเยื้อในการชุมนุม จนเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการและประชาชนซึ่งการรัฐประหาร
ที่เกิดขึ้นจากปจจัยเกิดนี้เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2500 2549 และ 2557
4. ความขัดแยงทางการเมืองที่รุนแรงและการขาดความสามัคคีของประชาชนที่อาจสงผลกระทบตอ
สถาบันพระมหากษัตริย กลาวคือสถาบันพระมหากษัตริยของไทยมีความเปนมาทางประวัติศาสตรที่ ยาวนานและ
เปนศูนยรวมของชาติ ซึ่งการรัฐประหารหลายครั้งที่สถาบันถูกยกเปนขออางในทางการเมือง และกอการรัฐประหาร
ทั้งในทางตรงและออม นอกจากนี้แลวผูขัดแยงทางการเมืองไมวาฝายใดฝายหนึ่งไดมีการนําสถาบันเขามาเกี่ยวของ
ในการเรียกรองทางการเมืองอีกดวย ซึ่งการรัฐประหารที่เกิดจากปจจัยนี้เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2501 2514 2519 2534
2549 และ 2557
5. การเขาแทรกแซงองคกรทหาร ซึ่งองคกรทหารเปนองคกรที่มีความเขมแข็งที่สุดในประเทศ เนื่องจากมี
ทั้งกองกําลังและอาวุธ ดังนั้นบอยครั้งที่องคกรทหารมักถูกแทรกแซงทั้งในรูปแบบการแตงตั้ง โยกยาย การหยาม
หมิ่นเกียรติยศศักดิ์ศรี การแทรกแซงผลประโยชนของกองทัพ ซึ่งการรัฐประหารที่เกิดจากปจจัยนี้เกิดขึ้นในป
พ.ศ. 2490 2491 2520และ 2534
6. ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองไทยมีอิทธิพลและเปนปจจัยใหเกิดการรัฐประหาร คนไทยสวนใหญมี
วัฒนธรรมแบบอํานาจนิยมและระบบอุปถัมภที่ตกทอดในสังคมไทยมานานจนยากตอการเปลี่ยนแปลง เชน คนไทย
ชอบและคุนเคยการใชอาํ นาจเด็ดขาด เคารพเชื่อฟง ออนนอม และเกรงกลัวตอผูมีอํานาจทุกประเภท ตลอดจนยึด
ติดกับระบบอุปถัมภและการพึ่งพา คุนเคยกับการจัดลําดับฐานะตามชาติวุฒิ วัยวุฒิและการมีตําแหนงอํานาจใน
สังคมเปนตน (พรอัมรินทร พรหมเกิด, 2559) ซึ่งคานิยมแบบอาวุโสนิยมและอุปถัมภนิยมดังกลาวนี้จึงไมมีการ
ตอตานการรัฐประหารดวยพลังมวลชน( ไชยะ เทพา, 2559) และบางครัง้ ยังไดรับการสนับสนุนจากประชาชนอีก
ดวย ซึ่งการรัฐประหารที่เกิดขึ้นจากปจจัยนี้เกิดขึ้นในป พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2557
ลักษณะเดนที่เปนขอไดเปรียบที่ทําใหทหารสามารถเขามามีบทบาทในทางการเมือง
นักวิชาการดานการศึกษาบทบาทของทหารทางการเมืองไดตั้งขอสังเกตวา ปจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําใหทหาร
ในหลายประเทศกาวขึ้นมามีบทบาททางการเมืองไดคือ การที่ทหารอยูในสถานะเปนที่ยองเชิดชูของสังคม ทําให
ผูคนมีแนวโนมยินยอมหรือคลอยตามการกระทําของทหาร (Samuel Finer, 1975, p.5 ) ซึ่งมีลักษณะคลายคลึง
กับในสังคมไทยที่สถาบันทหารไดรับการยอมรับจากประชาชนวาเปนสถาบันที่ทรงเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีระเบียบวินัย
มีการบังคับบัญชาที่รวมศูนยและเครงครัด มีความแข็งแกรงและเปนเอกภาพ ทั้งนี้จากการศึกษาขอมูลทาง
ประวัติศาสตรการเมืองไทยที่ผานมา ทหารไทยมีหนาที่มากกวาการปองกันประเทศและการรักษาความสงบ
เรียบรอยเพื่อความมั่นคง เพราะ เมื่อเกิดกรณีจําเปนที่จะตองปฏิบัติการเพื่อประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชน ตลอดจนเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยตามเหตุผลทหารชี้แจงตอประชาชน ทหารจะเขามามีบทบาทใน
การรักษาความสงบทันที เมื่อมีสัญญาณที่แสดงใหเห็นวารัฐบาลนั้นไมสามารถแกไขปญหาได และปญหาตางๆที่
กําลังเกิดขึ้นไดสอเคาวาจะกลายเปนวิกฤตการณที่มีความรุนแรงจนอาจไมสามารถควบคุมได ทหารจึงมักจะสัญญา
กับประชาชนวาจะทําการยึดอํานาจจากรัฐบาลเพื่อคืนอํานาจใหประชาชน จึงเปนความคาดหวังจากประชาชนบาง
กลุมว าทหารควรเขามาชว ยคลี่คลายป ญหาความไมสงบทางการเมืองและเขาควบคุมระบบการเมื องดว ยการ
รัฐประหาร ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะเดนหรือลักษณะพิเศษที่เปนขอไดเปรียบกวาสถาบันอื่นๆหลายประการ ทําให
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ทหารเขามาแทรกแซงในทางการเมืองไดโดยงาย ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้กลาวคือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2530, หนา186)
1. ทหารเปนองคกรที่มีคุณลักษณะพิเศษที่แตกตางจากองคกรพลเรือนทั่วไปกลาวคือทหารมีระเบียบวินัย
การเคารพและเชื่อฟงผูบังคับบัญชาจึงมีการปกครองบังคับบัญชาการสั่งการที่เครงครัดมาก มีรุนพี่ รุนนอง เปนการ
จัดลําดับอาวุโส ทําใหสามารถสรางความมีเอกภาพความกลมเกลียวเหนียวแนนในการรวมตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจได
อยางรวดเร็ว
2. ทหารไดรับการฝกความอดทนความแข็งแกรงในการใชอาวุธยุทโธปกรณตางๆ ซึ่งจําเปนตอการ
ปฏิบัติการเมื่อเกิดความไมสงบ เชนการใชกําลังพล การเขาควบคุมและรักษาความสงบในเหตุการณตางๆ
3. ทหารมีระบบการอบรมบมนิสัยและทัศนคติ มีการถายทอดปลูกฝงใหยึดถือเปนอุดมคติในการรักชาติ
การหวงแหนมาตุภูมิ ความกลาหาญ การรักเกียรติศักดิ์ และการสละความสุขสวนตัวเพื่อสวนรวม คุณธรรมเหลานี้
ไดรับการอบรมกลอมเกลาและซึมซับเขาไปในจิตใจเปนอิทธิพลจนเกิดเปนคานิยมที่หลอลอมโลกทัศนวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมทหารใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สงผลใหกองทัพมีความเปนเอกภาพที่แข็งแกรง
4. ทหารเปนเครื่องมือของรัฐที่มีภารกิจสําคัญยิ่งในการจัดการกับความรุนแรงตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ หนานี้ทําใหทหารไดรับความชอบธรรมในการมีและการใชอาวุธที่มีกฎหมายใหอํานาจ
รองรับหนาที่ดังกลาว
5. ทหารจึงเปนองคกรที่มีอาวุธซึ่งเปนคุณลักษณะเดนและพิเศษอีกหนึ่งประการที่บุคคลทั่วไป หรือองคใด
ไมมี การรักษาความสงบเรียบรอย การยึดอํานาจการปกครองในแตละครั้งไดมีการใชอาวุธในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งผู
ที่สามารถใชอาวุธไดนั้นจะตองมีความชํานาญมีทักษะในการควบคุมฝูงชนใหอยูในความสงบ เพื่อใหการเขาคลี่คลาย
ปญหาความไมสงบทางการเมือง และการยึดอํานาจจากรัฐบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
บริบทในทางการเมืองของทหาร
ในอดีตที่ผานมาไดมีการศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธระหวางทหารกับการเมืองไวมากพอสมควร โดยมี
แนวคิดหลักวาลักษณะของการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร ในกระบวนการพัฒนาทางการเมืองไทยนั้น มีทั้ง
ในทางตรงและทางออม ซึ่งในทางตรงผูนําทหารจะแสดงบทบาทของผูปกครองในแบบเผด็จการ มีการใชอํานาจ
อยางเด็ดขาดและเขาครอบงําถึงชีวิตประชาชนที่อาศัยอยูในสังคมการเมือง ทั้งนี้โดยยืนอยูบนพื้นฐานของการอาง
ความชอบธรรมหลายประการ สวนการแทรกแซงในทางออมนั้นกระทําไปภายใตบทบาทของผูเปลี่ยนสังคมให
สมัยใหม เนื่องจากองคกรทหารเปนองคกรที่มีการจัด ระเบียบที่ดี มีความทันสมัย มีความสามารถในการระดมผูมี
ความรูความสามารถเขามารวมเปนสมาชิกไดมาก บทบาทของทหารในแงสรางสรรคในฐานะนักเปลี่ยนแปลงสังคม
ใหทันสมัยนี้เกิดขึ้นมาตั้งแตตน ดังจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 (กนลา สุขพานิชขันทปราบ,2540, หนา 427 )
สําหรับวิกฤตการณทางการเมืองในหลายๆครั้งทําใหทหารสามารถกาวเขามาแทรกแซงทางการเมือง โดย
ทหารอางความชอบธรรมเสมอที่ตองทําการรัฐประหาร เนื่องจากความขัดแยงทางการเมืองที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และ
โดยที่ทหารถูกบมสอนวาทหารเปน “ผูรับใชของรัฐ ไมใชผูรับใชรัฐบาล” จึงไมรับฟงคําสั่งจากนักการเมืองที่ขาด
คุณธรรมและในยามใดที่ระบอบประชาธิปไตยลมเหลว จะทําใหทหารพรอมที่จะเขามาแทรกแซงทางการเมือง (สุ
รชาติ บํารุงสุข, 2558, หนา 81) และโดยเฉพาะอยางยิ่งทหารมีความเชื่อวาตนเองเปนผูพิทักษแหงชาติ และเมื่อใด
ที่การเมืองมีปญหาหรือเกิดวิกฤตการณทางการเมือง จึงมีความคิดวาตนเอง มีหนาที่ตองเขามาจัดการแกไข ดังนั้น
การศึกษาบทบาททางการเมืองของทหารจึงเปนสิ่งสําคัญในการเขาใจการเมืองของประเทศไทยซึ่งลักษณะการเขา
มามีบทบาทการแทรกแซงทางการเมืองของทหารสามารถ แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้กลาวคือ (กนลา สุขพาณิชขันธปราบ, 2549, หนา 961)
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



1. บทบาทในฐานะผูไกลเกลี่ย หมายถึงทหารจะไมเขาไปมีบทบาทในการบริหารประเทศโดยตรง แตจะใช
อิทธิพลกดดันเพื่อใหรัฐบาลปฏิบัติตามที่ตองการ โดยทหารจะเปนผูตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของ
รัฐบาลอยางใกลชิด รวมถึงพยายามสรางดุลอํานาจระหวางกลุมการเมืองตางๆ
2. บทบาทในฐานะผูพิทักษ หมายถึงการเขาสูอํานาจแบบนอกระบบโดยการทํารัฐประหาร ยึดอํานาจ
รัฐบาลพลเรือนและใชอํานาจการปกครองโดยตรง ตลอดจนทําการปฏิรูปและแกไขปญหาโดยทั้งนี้ทหารจะอยูใน
อํานาจระยะเวลาหนึ่ง แลวจึงสงมอบอํานาจคืนใหแกรัฐบาลพลเรือน เมื่อเห็นวาสามารถควบคุมสถานการณได
แนนอนแลว
3. บทบาทในฐานะผูปกครอง หมายถึงทหารจะเขามามีบทบาท ควบคุมการบริหารและการปกครอง
ประเทศโดยตรงอยางเต็มที่ในทุกดาน โดยทหารจะมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อใหภารกิจดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค ทหารจึงตองเขามาปกครองประเทศอยาง
เปนการถาวร
เมื่อพิจารณาบทบาทของทหารตั้งแตเปนผูไกลเกลี่ยจนมาถึงบทบาทของผูปกครองนั้ น จะเห็นไดวาใน
ทหารไดปรับเปลี่ยนบทบาทใหกับเขากับสถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยทหารจะเขามาแทรกแซงทาง
การเมืองอยางคอยเปนคอยไป ซึ่งการเขามามีบทบาททางการเมืองจะเริ่มตนจากการเปนกลาง และตามมาดวยการ
ยึดอํานาจทางการเมืองจากรัฐบาลพลเรือน จนถึงเขามาควบคุมอํานาจโดยเปนผูปกครองบริหารประเทศเอง
แนวทางปองกันการรัฐประหารในประเทศไทย
การรัฐประหารเปนปรากฏการณที่ยังคงวนเวียนไปมา เปนวงจรที่อยูคูกับการเมืองไทยและสังคมไทยมา
ยาวนาน โดยนักวิชาการไดเสนอแนวทางที่เปนภูมิคุมกัน เพื่อปองกันและคัดคานอํานาจที่เกิดจากการรัฐประหารไว
ดังนี้กลาวคือ (จรัสพงศ คลังกรณ, 2557)
1. ประชาชนตองไมใหการยอมรับหรือแสดงออกอันหมายถึงการยอมรับการรัฐประหาร เชนการนิ่งเฉย
หรือการมอบดอกไมใหทหาร การขอถายรูปกับทหารหรือรถถัง เมื่อทหารกอการรัฐประหารเปนผลสําเร็จ ทั้งนี้
ประชาชนตองตระหนัก อยูเสมอวาอํานาจตองมาจากประชาชน และกฎหมายตองมาจากกระบวนการนิติบัญญัติใน
รัฐสภาเทานั้น
2. อํานาจที่เกิดจากการรัฐประหารตองมีกรอบ หรือกําหนดระยะเวลาที่แนนอน เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม
มีผลบังคับใช อํานาจและคําสั่งคณะรัฐประหารตองสิ้นสุดลง เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการทํางานของรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้ง จนอาจไมสามารถบริหารประเทศได
3. รัฐ บาลที่ มาจากการเลื อกตั้ งของประชาชนจะต องไม กา วกา ยหรือ แทรกแซงขาราชการประจํ า
โดยเฉพาะขาราชการทหาร โดยใหมีความอิสระในการบริหารในองคกรเอง โดยเฉพาะในเรื่องของการแตงตั้ง
เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง และการโยกยาย

สรุปและขอเสนอแนะ
เมื่อพิจารณาความเปนมาของระบบการเมืองไทยและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมไทยมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ทหารมีบทบาทอยางสูงในการเมืองของไทยนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนสถาบันที่มีความเขมแข็งอยูคูกับประเทศไทยมานานเมื่อเทียบกับสถาบันหรือ
องคกรอื่นๆ เมื่อใดก็ตามที่การบริหารประเทศของรัฐบาลพลเรือนไมประสิทธิภาพ มีปญหาฉอราษฎรบังหลวง
เกิดความขัดแยงในสังคม หรือเมื่อประเทศเกิดวิกฤติ ทหารก็จะออกมาแสดงบทบาทหรือเขามาแทรกแซงทาง
การเมืองในฐานะเปนผูไกลเกลี่ย เปนผูพิทักษ และเปนผูปกครอง
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โดยการเกิดรัฐประหารในประเทศไทยนั้นมาจากปญหาการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งเปน
ปญหาสําคัญในสังคมไทยมานานจนถึงปจจุบัน และยังกลายเปนสาเหตุสําคัญของปญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
ปญหาอื่นๆตามมา ดังนั้นหากเราสามารถแกไขปญหาการเมืองและการบริหาร เราก็จะสามารถแกปญหาเศรษฐกิจ
และสังคมอื่นได นอกจากแนวทางแกไขปญหาที่ไดกลาวมาแลวขางตน ผูเขียนขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา
ทางการเมืองและการบริหารราชการไว 3 ประการดังนี้กลาวคือ
1. รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ตามวิถีทางรัฐธรรมนูญตองสรางภูมิปองกันการรัฐประหาร
โดยการบริหารราชการแผนดินดวยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารบานเมืองที่ดี เพือ่ ประโยชนสุขของประเทศชาติ
และประชาชน
2. รัฐตองมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง โดยใหการศึกษาแกประชาชาชนตั้งแต
ระดับตนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ใหมีทัศนคติที่ถูกตองวาการเมืองไมใชเรือ่ งของชนชั้นนําเทานั้น ประขาชนจึงควร
กระตือรือรนที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ไมยึดมั่นในเรื่องอํานาจนิยม ไมยึดมั่นในตัวบุคคลมากกวาการ
เคารพกฎหมายหรือหลักความถูกตอง ตลอดจนรัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทหรือ สวนรวมในการ
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่ องตางๆที่มี
ผลกระทบตอชีวิตของประชาชน
3. ขาราชการเปนเจาหนาที่ของรัฐ ที่จะตองเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งมี
ความสําคัญตอความเจริญกาวหนาของประเทศตลอดจนบริการประขาชนใหอยูดีมีสุข ขาราชการจึงควรมุงมั่นที่จะ
ทํางานโดยยึดหลักการเปนขาราชการที่ดี รวมถึงมีอุดมการณที่จะเปนที่พึ่งของประชาชาชน
สุดทายนี้ขออัญเชิญความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2513 ดังนี้ “...ถาประชาชนไมมีที่พึ่ง ไมมีผูใดเอาใจใสพอ พึ่งทางราชการก็ไมได ก็ตองหันไปพึ่ง
ผูกวางขวาง ผูมีอิทธิพล จึงเปนหนาที่ของทางราชการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริการของราชการไดเขาถึง
ประชาชนโดยทั่วถึงและทําดวยความสุจริต...” (ศูนยการเรียนรูทางไกล เศรษฐกิจพอเพียง, 2553)
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กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ กรณีเมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นิธิโรจน กองแกว

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ กรณีเมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการจัดทํา แผน
พัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) ไดแก ขั้นตอนการจัดทําแผน ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
จากการศึกษาพบวา การจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) มีขั้นตอนการจัดทําตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด วยการจั ดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
และมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ABSTRACT
The study of the Pattaya City Development Plan for 4 years (2018 - 2021), a local
government organization, a special model in Pattaya Banglamung Chonburi province The
objective is to study the process of the Pattaya City Development Plan 4 years (2018 2021), including the process of making plans Consistency with the National Economic and
Social Development Plan No. 12.
According to studies, it has been found that The Pattaya City Development Plan 4
years (2018 - 2021) has procedures to follow. Ministry of Interior regulations Regarding the
development plan of local government organization 2005, Ministry of Interior regulations
Regarding the development plan of the local government organization (No.2) 2016 and the
Ministry of Interior regulations Regarding the development plan of the local government
organization (No.3) 2518 and is consistent with the 12th National Economic and Social
Development Plan

บทนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงสามารถรับทราบถึง
สภาพปญหาและความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาหรือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางตรงจุด จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะดําเนินงานเปนไปในแนวทางใดหรือทิศทางใด โดยคู มือการดําเนินงาน ประกอบดวย
แผนยุทธศาสตร การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ ปจะเปนตัวขับเคลื่อนในการกําหนดงบประมาณ และโครงการ/กิจกรรม
ต า ง ๆ ขึ้น ภายใต ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อทําหนาที่ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
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แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป และแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความสอดคลองกับอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําขึ้นเปนเสมือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ
เมืองพัทยา ไดจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองพัทยา
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่ครอบคลุมดานความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย ดานการบริหารจัดการ ดานเศรษฐกิจการทองเที่ยว ดานสังคมและการมีสวนรวม ดานวิศวกรรมและ
สถาป ตยกรรม ด า นสิ่ ง แวดล อม และด านกฎหมาย โดยมี แผนงาน/ โครงการที่ สํ า คั ญ พรอมระบุ ร ายละเอี ย ด
ลักษณะเฉพาะตลอดจนวัตถุประสงคและคาเปาหมายที่จะสามารถนําไปปฏิบัติไดระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2564 ทั้งนี้แผนงาน/โครงการอาจดําเนินการแลวเสร็จในชวงปหรือเปนโครงการตอเนื่องระยะ 2 ป 3 ป และ 4 ป
สําหรับแผนพัฒนาเมื องพัทยา 4 ป ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหสอดรับกับแผนพัฒนายุท ธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ,ไทยแลนด 4.0 แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ไปสูเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณที่
มุงหวังไวรวมกัน ดวยวาระแหงการรวมคิด รวมทํา ตาม 5 ประเด็นยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุง พัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน พรอมผสมผสานความรวมมือของภาคีเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เปนสําคัญ โดยยังคง
สรางกระบวนการเตรียมความพรอมเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนภาพลักษณของเมืองพัทยา การพัฒนาทรัพยากรทุน
มนุษย สังคม และองคกรเมืองพัทยาอยางสมดุลตอเนื่อง

การวางแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวดังนี้
การที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปในในทิศทางใดจาเปนตองมีการกํา หนดวิสัยทัศนหรือภาพใน อนาคตและแปลง
มาสูการปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไว 2 ประเภท คือ
1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนพัฒนาระยะยาว
2. แผนพัฒนาสี่ป เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling plan) ที่ตองมีการทบทวน และจัดทําทุกป
ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการการจัดทางบประมาณรายจายประจาปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
พิเศษ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ ตนเองแลวยังมีอํานาจหนาที่ในการประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่ คณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย
ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักวา แผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และ รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดใน ระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอํา เภอและแผนพัฒนา
อําเภอในระดับอําเภอ ซึ่งใน การกําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอํา เภอนั้น ทั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และประชาคมจะมีสวนเกี่ยวของอยูดวย
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ระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558
และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งกําหนดขั้นตอนการดํา เนินการจัดทําแผนพัฒนา และกําหนดวา
แผนพั ฒนาสี่ ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจั ดทําและทบทวนใหแล ว เสร็จภายในเดื อนมิ ถุนายน กอน
งบประมาณประจําป และ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสอดคลองกับระเบียบวาดวย
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประสานและบูรณาการ การจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกันเองในเขตจังหวัดและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด

ลักษณะของแผนพัฒนาสี่ป
“แผนพัฒนาสี่ ป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทํา
ขึ้นสาหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน กาวหนาครอบคลุมระยะเวลา 4 ปโดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดทํา
งบประมาณประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวง 4 ปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุใน เอกสารงบประมาณ
ประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
4. เพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปเพื่อประโยชนของ ประชาชนโดยมีแผน
พัฒนาเปนเครื่องมือ

แผนพัฒนาสี่ป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบ ประมาณรายจายประจําป
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวง ระยะเวลา
4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบ ประมาณรายจายประจําป

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป
1. ประชาคมหมูบาน
2. รวบรวมนําขอมูลปญหา/ ความตองการ/ โครงการจากการประชาคมหมูบานเพื่อ ประชุมคณะ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. เสนอรางแผนพัฒนาสี่ปตอสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความเห็นชอบ
4. ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป
5. รายงาน จังหวัด กระทรวง ทราบ
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6. ประกาศใหทราบเปนแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ฝายบริหาร และเจาหนาที่งบประมาณจัดทําเปนขอบัญญัติ
8. เสนอใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความเห็นชอบ
9. ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ
10. นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นลงนามประกาศเปนขอบัญญัติ
11. ฝายบริหารจัดการบริหารโครงการ
12. ประชาชนติดตามโครงการตาง ๆ
13. ตรวจสอบงบประมาณ เสนอโครงการ

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเมืองพัทยา
เนื่ องดวยในการจัด ทํา แผนพั ฒนาสี่ ปข ององคการปกครองสวนท องถิ่น นั้น จะต องสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ได
สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 อยูระหวางการดําเนินการและยังไม
ประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ดังนั้น เพื่อใหการจัดทํา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของเมืองพัทยามีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 เมืองพัทยาจึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปใหเหมาะสมกับสภาวการณของเมืองพัทยา

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสรางความมั่งคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
1.4 เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
1.7 เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติไดอย างสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคใน
ดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
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2. เปาหมาย
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน
ตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย
2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการ
จากฐานรายไดที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน
และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563
เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น
และรักษาคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
2.5 มีความมั่งคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพ ลักษณที่ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลงมีความพรอมที่ปกปอง
ประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซคุณคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและ
มีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใช
ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระ
มากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบั นการจัดการนานานชาติและอันดับความยากงายในการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนี
การรับรูการทุจริตที่ดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
วิสัยทัศนเมืองพัทยา
“นครศูนยกลางเศรษฐกิจการทองเที่ยวที่มีมาตรฐานยั่งยืนและนาอยูสําหรับทุกคน”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาเมืองนาอยูและยั่งยืนครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งแวดลอม
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2. เสริมสรางขีดความสามารถของเมืองพัทยาสูการเปนเมืองเศรษฐกิจการทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน และเปน
ศูนยกลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค
3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย และคุณภาพชีวิตของประชากรโดยการมีสวนรวม และเปนธรรม

วัตถุประสงค (Objective)
1. เพื่อสรางความพึ งพอใจในดานมาตรฐานและความปลอดภัยของเมือง เพื่อดึงดูดผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจจากนักทองเที่ยว ผูมาเยือน และนักลงทุน เขาสูพื้นที่เมืองพัทยาอยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหเมืองพัทยามีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสมดุล และสอดคลองกับความตองการของทุกภาคสวน
3. เพื่อเตรียมความพรอมของเมืองพัทยาในทุกมิติใหสามารถเปนเมืองศูนยกลางการพัฒนาพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย และเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยว และการลงทุนในระดับ World class
4. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในพื้นที่เมืองพัทยาใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสามารถเขาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี รายไดและการดํารงชีวิตที่มั่นคง ไดรับการกระจายผลประโยชน
อยางทั่วถึงและเปนธรรม
5. เพื่อพัฒนาองคกรเมืองพัทยาสูการเปนองคกรประสิทธิภาพสูง (High performance organization)
สามารถบริหารจัดการและดูแลมหานครขนาดใหญที่เปนศูนยกลางภาคตะวันออก และรองรับนักทองเที่ยว ผูมา
เยือน ในปริมาณมากและหลากหลายวัฒนธรรมความตองการ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางศักยภาพการรองรับอยางยั่งยืนของพัทยามหานครสูการเปนเมืองนาอยูของทุกคน
(Customer)
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสูการเปนเมืองเศรษฐกิจการทองเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนยกลางภูมิภาค
(Innovation)
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย และเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชากรอยางตอเนื่อง
(Human/Social Capital)
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางการบูรณาการการพัฒนากับหนวยงาน องคกร และทองถิ่นที่เกี่ยวของ
(Internal process)
ยุทธศาสตรที่5๕ เสริมสรางศักยภาพองคกรสูการบริหารจัดการเมืองระดับมหานคร และการเปน
ศูนยกลางภูมิภาค (Internal process)
เปาประสงค (Goal)
1. ประชากร ผูมาเยือน นักทองเที่ยว นักลงทุน ไดรับความสะดวกสบาย ความเชื่อมั่นตอความปลอดภัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพของเมืองพัทยา
2. เมืองพัทยามีการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.1 หนวยงาน องคกร สถาบัน ทองถิ่นที่เกี่ยวของมีการบูรณาการการพัฒนาเชิงพื้นที่ และพื้นที่
เชื่อมโยง
2.2 มีกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และการกํากับติดตามการพัฒนา
อยางเขมขน
3. พัทยาเปนเมืองศูนยกลางภูมิภาค
4. พัทยาเปนเมืองเศรษฐกิจการทองเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล
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5. ประชากรทุกคนในเมืองพัทยา และที่เกี่ยวของทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดรับการพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน และเปนธรรม
6. เมืองพัทยาเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง (High performance organization)

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
1) คณะกรรมการเมืองพัทยา จัดประชุมประชาคม สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อแจงแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป
2) นําขอมูลพื้นฐานจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน มาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
2) คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห เพื่อจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป แลวเสนอสภาเมืองพัทยา ใหความเห็นชอบ
3) สภาเมืองพัทยา พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อเสนอนายกเมืองพัทยา
4) นายกเมืองพัทยาพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
5) รายงาน จังหวัด กระทรวง ทราบ
6) ฝายบริหาร และเจาหนาที่งบประมาณจัดทําเปนขอบัญญัติ
7) เสนอใหสภาเมืองพัทยาใหความเห็นชอบ
8. ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี อนุมัติ
9. นายกเมืองพัทยาลงนามประกาศเปนขอบัญญัติ

สรุป
จากการศึกษากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบวา กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเมือง
พัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ในแตละเนื้อหาสาระหรือใจความสําคัญสรุปไดดังนี้
แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไดผานการประชุมประชาคมเมืองพัทยา รับฟงขอเสนอแนะ
ความคิดเห็ น รับทราบปญหา ความตองการจากทุ กภาคส วนที่เกี่ยวของและผ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา และคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดวยแลว
เมื อ งพั ท ยามี ค วามจํ า เป น ในการใช ท รั พ ยากรและรายได ที่ มี อ ยู อ ย า งจํ า กั ด ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด
การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญหนึ่งที่จะทําใหเมืองพัทยาบรรลุจุดมุงหมายได ทั้งนี้เมืองพัทยามีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมียุทธศาสตร และการวางแผนการใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และใหแผนที่
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยใชแผนพัฒนา ฯ เปนกรอบในการจัดทําแผน
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การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี
The Development of Effects of Good Governance Practice on Pubilc Satisfaction at
Chin NatAng Thong and Singburi Municipalities

พัชราพร เพ็ชรนิล

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับความ
พึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ และศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีตอความพึงพอใจ
ในการใหบ ริการสาธารณะของเทศบาลในจั งหวัด ชัย นาท อางทอง และสิง หบุ รี กลุม ตัว อย างไดแก ผูมี หน า ที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาล จํานวน 9 คน และประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลในจังหวัด
ชัยนาท อางทอง และสิงหบุรี จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชหลัก
ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ สถิติที่ใชไดแกคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะหถดถอยพหุ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท อางทอง และสิงหบุรี ประกอบดวย6 องคประกอบไดแก หลักความโปรงใส หลักการ
มีสวนรวมหลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม มีระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูในระดับมาก2.ความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในจังหวัด
ชัยนาท อางทอง และสิงหบุรี ประกอบดวย 4 ดา น ไดแก ดานกระบวนการขั้น ตอนใหบริการ ดานเจาหนา ที่
บุคลากร ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานชองทางการใหบริการ มีระดับการใหบริ การสาธารณะใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก 3. การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท อางทอง
และสิงหบุรีปจจัยที่มีผล 4 องคประกอบ ไดแก หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคาสูงขึ้น ทําใหความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะสูงขึ้น ปจจัยที่ไมมีผลตอความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะไดแก หลักนิติธรรมและ หลักคุณธรรม
คําสําคัญ : การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาธิบาล, เทศบาล, ความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ
Abstract
Objective of this research is to study the level of Municipalities performance under
the development of good governance principles which is related to the Public Satisfaction
in Chin Nat Ang Thong and Singburi Provinces. The samples used in our analyses are
composed of (1) the responsible authorities directly related to Municipalities (a total of 9
people) and (2) the people who live in the districts under Chin Nat Ang Thong and Singburi
Municipalities (a total of 400 people).
Data sampled in the study was analyzed through (1) descriptive statistics, such as
percentage, average, and standard deviation, to explain general patterns of the gathered
data, (2) inferential statistics, such as multiple regression analysis to test the relationship of
varying factors affecting the Public Satisfaction of the specified people. (3) quantitative
data collected and collated from interviews categorized and used for verifying assumption
of the study.
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The research results were as follows 1. The development of performance according
to 6 governance principles of Chin Nat Ang Thong and Singburi Municipalities generally
stands at high level. The 6 governance principles as used in this study includes
transparency, participation, accountability, cost recovery, morality, and the rule of laws. 2.
The overall public satisfaction as operationalized by four aspect of the people who live in
the districts under Chin Nat Ang Thong and Singburi Municipalities is found to be at a high
level. The four aspects of public Satisfaction specified in this study include procedure for
services, personnel service provider, facilities, and service channels. 3. Regarding the
development of the Effects of Chin Nat Ang Thong and Singburi Municipalities
performance according to good governance principles, it is found that four principles do
have positive effects on the Public Satisfaction while the other two do not. The four
principles with positive effects include transparency, participation, accountability, cost
recovery. The other two with no effect are morality and the rule of laws.
Keywords : Good Governance Practice Municipalities Public Satisfaction

บทนํา
รัฐบาลไดปฏิรูประบบราชการ โดยปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหมีความเหมาะสม ตามภารกิจ
หนาที่เพื่อลดความซ้ําซอนและใหเกิดเอกภาพ มีคลองตัวในการบริการจัดการโดยไดตราพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2545 สงผลใหมีการจัดตั้งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นขึ้น โดยมีภารกิจ
หนาที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหเทศบาล มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสรางความเขมแข็ง
ให แก เทศบาล มี การบริ หารจั ดการที่ ดี ต อบสนองความต องการของประชาชนในท องถิ่ นและมี การบู รณาการ
การแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นาท อ งถิ่ น ได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต โ ครงสร า งการบริ หารงานของเทศบาลนั้ น
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะดานการใหบริการจะรวมตัวอยูที่สํานักงานใหญ ตอมาไดมีการรับมอบพื้นที่หลาย
ตําบล หลายหมูบานใหอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล จึงทําใหปริมาณประชากรมี
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มของพื้นที่และการมีประชากรที่คอนขางหนาแนนยอมส งผลกระทบตอการดําเนินกิจการของ
เทศบาล โดยเฉพาะในเรื่ องที่ เกี่ ยวกั บการให บริ การประชาชนทั้ งในแง คุ ณภาพและปริ มาณ ไม ว าจะเป นในด าน
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ใหบริการ ดานชองทางการใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ประเทศไทยได ใหความสํ า คั ญ กับหลักธรรมาภิ บ าลในการพั ฒนาประเทศ เปน อยา งมาก เห็น ไดจ าก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทาง การพัฒนาที่จะนําไปสูการ
พัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืนดวยการเสริมสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนสวนใหญในประเทศไทยใหอยูดีมีสุข มุงพัฒนาไปสูสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ 3 ดาน คือ
สั ง คมมี คุ ณ ภาพ ระบบเศรษฐกิจ มี เสถีย รภาพและระบบการเมื อ งการปกครอง มี ธ รรมาภิ บ าล โปร งใส เป น
ประชาธิปไตย ตรวจสอบได (สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ (2554, หนา 113)
ดังนั้นจะเห็นไดวา การสงเสริมและพัฒนาเทศบาลใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล อยางมีประสิทธิผล
เปนเปาหมายหลักของการใหบริการสาธารณะในอนาคต โดยเฉพาะจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี ซึ่งเปน
จังหวัดในภาคกลาง อยู ใกลกรุงเทพฯ ในขณะที่มี เทศบาลในรูปแบบเทศบาลถึง 65 แหง โดยมีประชาชนที่ มี
ภูมิลําเนาในเขตเทศบาลถึง 1,071,445 คน เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของเทศบาลในรูปแบบ
เทศบาล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงเปนการศึกษาและวิเคราะหเทศบาลในภาพรวมของจังหวัดชัยนาทอางทอง และ
สิงหบุรี
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วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึ กษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ระดับความ
พึงพอใจในการใหบริการสาธารณะและศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีตอความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะของเทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึง
พอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีในการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงาน
ตามหลัก ธรรมาภิบาลที่มีตอความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาท
อางทอง และสิงหบุรีผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทีม่ ีตอการนํานโยบายปฏิบัตเิ ปนกรอบแนวคิดนัน่ คือการนํา
นโยบายไปปฏิบั ติใหประสบความสํา เร็จ ขึ้นอยู กับ ปจจั ยสํา คัญหลายประการ ซึ่งป จจั ยตา งๆ เหลานี้ จะไดรับ
ผลกระทบจากเงื่อนไขเกี่ยวของหลายประการ เชน ขอจํ ากัดทางกฎหมาย ความจําเปนในระบบราชการและ
ลัก ษณะการดํ า เนิ นงานตามหลั กธรรมาภิบ าล (สมบั ติ ธํา รงธั ญ วงศ 2549 หน า 431-446; Edwards, 1980,
pp.295-297)
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาล จะนําแนวคิดหลักสําคัญอันเปนลักษณะเงื่อนไขของ
ธรรมาภิบาลมาศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2542, หนา 19-21 ; สุดจิต นิมิตกุล,2544,
หนา 13-14 ; ชัยอนันต สมุทวณิช, 2541, หนา2) อันประกอบดวย หลักนิติธรรม (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549,
หนา 431-446 ; อานันท ปนยารชุน,2545, หนา 49 ; หยุด แสงอุทัย, 2545, หนา 120-126 ; ปรีดา เกษมทรัพย,
2541, หนา 63-66 : อมร รักษาสัตย, 2546, หนา 371-373) หลักคุณธรรม (ราชบัณฑิตสถาน, 2546, หนา 291 ;
กรมวิชาการ, 2523, หนา 146) หลักการมีสวนรวม (สถาบันพระปกเกลา,2544, หนา 9-10 ; Mcclosky, 1968,
p.252) หลัการความโรงใส (จารุวรรณ เมณฑากา, 2546, หนา39-47) หลักความรับผิดชอบ (อรพินท สพโชคชัย,
2540, หนา 11 ; สถาบันพระปกเกลา, 2544, หนา 55-56) หลักความคุมคา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543,
หนา 154)
ความพึง พอใจในการใหบ ริการสาธารณะ จะนํ าป จจั ย ที่เกี่ย วของกับการใหบ ริการกับประชาช นของ
เทศบาล มาศึกษา ไดแก กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ เจาหนาที่บุคลากร ผูใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
และชองการใหบริการ (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ, 2559 ; ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539, หนา 110-112)
หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ

ความพึงพอใจใน
การใหบริการสาธารณะ

หลักการความคุมคา
หลักคุณธรรม
หลักนิติธรรม
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจ
ในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี
2. วิเคราะหความสัมพันธ ระหวางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีผลตอความพึงพอใจ
การใหบริการสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ทําการศึกษา จะศึกษาจากประชาชนที่มีภูมิลําเนา อยูในเขตเทศบาลในจังหวัดชัยนาท
อางทอง และสิงหบุรีและผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาล
2. กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาจากประชาชนที่มี ภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 400 ราย จาก 12 เทศบาล และจากผูมีหนาที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาล ใน
จังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีซึ่งไดแก ทองถิ่นจังหวัด นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล จํานวน 9 ราย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ แบบสอบถามมี 3 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูล
ทั่วไป ของประชาชนที่ 1 เปนกลุมตัวอยาง เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) มี 3 ขอ ตอนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาลเปนแบบอัตราสวน โดยการใหคะแนน 0-5 คะแนน จํานวน 32 ขอ และตอนที่
3 ขอมูลที่เกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะเปนแบบอัตราสวน โดยการใหคะแนน 0-5 คะแนน จํานวน 26 ขอ
4. การวิ เคราะห ขอ มู ล ผู วิ จั ย ใช ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ นํ า มาจั ด หมวดหมู เพื่ อ
การศึกษาแบบแผน โครงสราง และสาระ ของเนื้อหาคําตอบจากนั้นนํามาใชเปนสวนเสริมขอมูลเชิงปริมาณ สําหรับ
การวิจัยเชิงปริมาณใหการวิเคราะห ดังนี้
4.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา ถึงรายละเอียดของปจจัยตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหสภาพทั่วไป
ของขอมูล และคุณสมบัติทั่วไปของกลุมตัวอยาง ใชสถิติอัตราสวนรอยคาเฉลี่ยคาสูงสุด และคาต่ําสุด
4.2 การวิเคราะหเชิงอนุมาน ไดเลือกเชิงอนุมาน ไดเลือกใชการวิเคราะห ความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาง ๆ และ
4.3 การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความ สัมพันธของ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลในแตละดานที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลใน
จังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. เทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี มีระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี มี
ความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยขอที่มีระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลต่ํากวาขออื่น ไดแก
1. มีบุคลากรใหม ๆ เขามาอยูในเทศบาล
2. เทศบาลมีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม
3. พนักงานเทศบาลมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ และขอที่มีความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะ ไดแก
1) เจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ
2) มีเอกสารประชาสัมพันธชองทางในการติดตอกับหนวยงาน
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3) ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนําขั้นตอนการใหบริการ
ผลการศึกษาที่ไดจากการวิเคราะหเชิงปริมาณนี้ สอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ที่ไดจากการสัมภาษณ ผูมีหนาที่รับผิ ดชอบ หรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาลในจังหวัด ชัยนาท
อางทอง และสิงหบุรีอยางเห็นไดชัด
1. เมื่ออิทธิพลของปจจัย 4 ตัวไดแก หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคาสูงขึ้นทําใหความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะสูงขึ้น
2. จากการสัมภาษณผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และ
สิงหบุรีไดแก ทองถิ่นจังหวัด นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลทุกคนเชื่อมั่นและใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
จากผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชนในเขตของเทศบาล
การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลและระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีดังนี้
1. ดานนโยบาย
เทศบาลที่เกี่ยวของ และรับผิดชอบในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล ควรนําองคประกอบตางๆ ของ
หลักธรรมาภิบาลที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไป ศึกษารายละเอียดแตละองคประกอบ และพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจเลือกการบริหารงาน แบบธรรมาภิบาลในเทศบาล วาสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาองคกร ไดจริงโดย
เนนแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการ การมีหลักนิติธรรม หลักคุณธรรมเพิ่มเติม
2. ดานการนําไปการปฏิบัติ
2.1 เทศบาลในแตละแหงและประชาชนในชุมชน ควรทําเวที ประชาคมเสวนาเพื่อใหไดขอสรุปรวมกัน
เกี่ยวกับความเขมแข็งและจุดออนตาง ๆ จัดลําดับความสําคัญ ความจําเปนและความตองการในการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ ตลอดจนความชวยเหลือที่จําเปนในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน
2.2 นอกจากแผนพัฒนาเทศบาล ที่จําเปนตองทําแลว เทศบาลควรจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกับชุมชน
อาจเปนราย 1 ป หรือ 3 ปวาตองการจะพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งในดานใดบาง
2.3 ความโปรงใส เปนภารกิจใหมและเปนรูปแบบการบริหารงานใหมที่เทศบาลในแตละแหงยังไมเคยชิน
เพื่อใหเทศบาลมีการพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก องคปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการพัฒนาในดาน
ความโปรงใส อาจจัดมุมหนึ่งของอาคารสถานที่เปนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนั้น เพื่อใหประชาชนไดติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของเทศบาลรวมทั้งเปนสถานที่เผยแผ ประชาสัมพันธชี้แจงกระบวนการดําเนินงานของ
เทศบาลอันเปนการพัฒนา หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม อีกทางหนึ่งดวย
2.4 หลักการมีสวนรวมสงผลตอการใหบริการประชาชนในชุมชนในทุก ๆ ดาน จึงเปนภารกิจหลัก และ
ผลลัพธที่จําเปนสําหรับเทศบาลที่จะตองวางแผนเพื่อจัดตั้งกรรมการชุมชนและจัดใหมีการประชุมรวมทั้งจัดเวที
ประชาคมอยางสม่ําเสมอ
2.5 หลักความรับผิดชอบสงผลตอการใหบริการประชาชน ใหผูปฏิบัติงานตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบ มีการกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปนกระบวนการ
พิจารณาถึงการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจขององคกร
2.6 หลักความคุมคาสงผลตอการใหบริการประชาชน ใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ส ว นรวม โดยรณรงค ให มี ค วามประหยั ด ใช ข องอย า งคุ ม ค า และรว มกั น พั ฒ นาทรัพ ยากรที่ มี อยู ให ใช ไ ด น าน
มอบหมายงานใหมีความเหมาะสม ลดขั้นตอนที่ซับซอน ปรับปรุงจํานวนบุคลากรใหเหมาะสม และใหผูปฏิบัติได
เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ ตองมีการเรียนรูเพิ่มขึ้น ปรับตัวใหทันกระแสโลก
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2.7 ในกรณีที่เทศบาล จะดําเนินงานในเรื่องที่กระทบตอชุมชนโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดลอมการชี้แจงลักษณะของโครงการและกระบวนการดําเนินงานของโครงการกับประชาชนอยางละเอียด
เปนสิ่งที่องการเทศบาลตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก

อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจ
ในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี จะดําเนินการอภิปรายผลจากขอ
คนพบที่ไดรับจากการศึกษาวิจัย ตามวัตถุประสงคของการศึกษา คือศึกษาระดับปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลและวิเคราะหความสัมพันธ ระหวาง
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีผลตอความพึงพอใจการใหบริการสาธารณะของเทศบาลการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลใน
จังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีดังตอไปนี้
จากขอคนพบในดานระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท
อางทอง และสิงหบุรีอยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดานแสดงใหเห็นวาเทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริก ารสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัด
ชัย นาทอางทอง และสิ งหบุ รี ป ฏิบั ติง านโดยยึ ดหลัก นิ ติ ธรรม คุณธรรม ความโปรงใส ความมีส วนรว ม ความ
รับ ผิ ด ชอบ และความคุม ค า ผลการศึ กษานี้ ส อดคล อ งกับ ขอ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ ผู มี ห น า ที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรง กับเทศบาลที่ใหความเห็นวา เทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และ
สิงหบุรีมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากในทุก ๆ ดาน จากขอคนพบในดานความพึงพอใจใน
การใหบริการสาธารณะของประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี
มีระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะในภาพรวมอยูในระดับมากนั้น แสดงใหเห็น วา ประชาชนในชนบท
สวนใหญ โดยเฉพาะการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี มีระดับการมีชีวิตที่ดีและมีความสุขกับ วิถี
ชีวิตในชุมชนของตนสอดคลองกับการศึกษาของ สุพรรณี ไชยอําพร และสนิท สมัครการ (2535) ที่พบวาชาวชุมชน
ภาคกลางมีความพึงพอใจในชีวิตของตน โดยสวนรวมอยูในเกณฑคอนขางมาก
จากการวิเคราะหดวยเทคนิคถดถอยพหุ แสดงวา สมการที่เสนอสามารถอธิบายความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะเทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจใน
การใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีไดพอสมควร ซึ่งสามารถนําขอสรุปที่ได
จากการวิเคราะหนี้มาเปนขอสังเกตไดดังนี้
1. หลักความโปรงใส ผลการวิเคราะห พบวาเมื่ออิทธิพลของหลักความโปรงใสสูงขึ้น ทําใหความพึงพอใจ
ในการใหบริการสาธารณะสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่เปนดังนี้เพราะหลักความโปรงใสเปนเรื่องการรับรู
ขั้นตอน กระบวนการ และการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลถึงการมีวิถีชีวิตอยูใน
ชุมชนของตนอยางมีความสุข ผลการศึกษานี้สอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดรับจาก ผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือ
เกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาลที่วาประชาชน สามารถเขาถึงและรับทราบขอมูล ขาวสารสาธารณะ ของเทศบาล
รวมทั้งสามารถรวมจัดทําแผนพัฒนาชุมชนกับเทศบาล ผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ วรเดช จันทศร
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(2532) ที่พบวา แนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และ คุณภาพชีวิตของประชาชนใหสุขภาพดี
2. หลักการมีสวนรวม ผลการวิเคราะหพบวา เมื่ออิทธิพลของหลักการมีสวนรวมสูงขึ้นทําใหความพึงพอใจ
ในการใหบริการสาธารณะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อันเปนเครื่องแสดงใหเห็นวา หลักการมี สวนรวมสงผลตอ
การใหบริการของประชาชนในชุมชนในทุก ๆ ดาน ผลการศึกษาสอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากผูมีหนาที่
รับผิดชอบ หรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาล วาเทศบาลตาง ๆ การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีเปด
โอกาสใหประชาชน มีสวนรวมในการบริหารงาน และกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน ไมวาเปนการมีสวน
รวมโดยตรง หรือทางออม เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มและการทํางานที่สอดประสานกับกันเพื่อ บรรลุเปาหมายในการ
ใหบริการประชาชน ผลการศึกษานี้ สอดคลองกับผลการวิจัยของ Vicki (2001) ที่พบวาในประเทศกานา ไดมี การ
กระจายอํานาจ จากสวนกลางไปสูทองถิ่น โดยประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น ทําใหเกิดกลยุทธการพัฒนาที่เปนจริง
เปนจัง มีการปรับตัวในการปฏิบัติของทองถิ่น โดยใชหลักธรรมาภิบาลใหเหมาะสมกับทองถิ่น จนถือเปนกุญแจ
สําคัญวาการใหหลักธรรมาภิบาลนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
3. หลักความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห พบวาเมื่ออิทธิพลของหลักความรับผิดชอบสูงขึ้น ทําใหความพึง
พอใจในการใหบริการสาธารณะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักความรับผิดชอบสงผลตอการ
ใหบริการประชาชนในชุมชนเกือบทุกดาน ความรับผิดชอบ ของเทศบาลอันสงผลตอประโยชนสุขสวนรวมในชุมชน
นี่สอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพ จากผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาลที่วาตัดสินใจใด ๆ ของ
เทศบาลมีพันธะความรับผิดชอบตอสาธารณชน โดยตองคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกสวนรวมเปนหลักและมี
จิตใจเสียสละ เห็น คุณคา ในสังคมของตนเอง ผลการศึกษานี้ สอดคลองกับผลการศึ กษาของ Blumel (2001)
ที่พบวา หลักธรรมาภิบาลมีความจําเปนอยางยิ่งตอความรวมมือตองานความสําเร็จในการชวยเหลือระหวางประเทศ
ในประเทศ เคนยา คือความรับผิดชอบของนักสังคมสงเคราะหที่ลงพื้นที่ใหการปฏิบัติงานสําเร็จดวยดี
4. หลักความคุมคา ผลการวิเคราะหพบวา เมื่ออิทธิพลของหลักความคุมคาสูงขึ้นทํา ใหความพึงพอใจใน
การใหบริการสาธารณะสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ้งแสดงใหเห็นวา หลักความคุมคา สงผลตอการใหบริการ
ประชาชนในชุมชนเกือบทุกดาน สอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาประเทศฟลิปปนส ของ Mendoza (2000)
ที่ผลักดันให แตละหนวยงาน ตระหนักถึงความสําคัญในการบริการที่มีคุณภาพตอประชาชน การใหประชาชนมีสวน
รว มในการแสดงความคิด เห็น และตั ด สิ น ใจ การใช ข อมู ล งบประมาณ และทรัพ ยากรอื่น ๆ ที่ มี จํ า กัด อย า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ความโปรงใส และตรวจสอบไดของ ขั้นตอนการดําเนินงานและ การทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศ และประชาชน

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาถึงความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใหบริการของประชาชนซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตองค
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอื่น ๆ ที่สภาพทางตางจากจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลใหสูงยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานเทศบาล เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเทศบาลหรือเทศบาลใหสูงขึ้น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกในเทศบาลแตละประเภท แตละแหงวาสามารถปฏิบัติงาน
ในอันที่จะสงผลถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในแตละพื้นที่ และความสุขของประชาชนในชุมชน
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ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร ในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
The Relation between Public Participation with Local Development according to
Strategy at Mae Moh Subdistrict Municipality, Mae Moh District, Lampang Province

ศรีเพชร สรอยชื่อ
อาภาพร ยกโต
ปฏิญญา ธรรมเมือง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น
พัชรีภรณ หรพรอมและคณะฯ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนา
ทองถิ่นตามยุทธศาสตรในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยสุมตัวอยางจากประชากรใน
12 หมู บาน จํานวน 400 ตัว อยา ง และใชสถิติ ไคสแควร ในการวิเคราะห ความสั มพัน ธของขอมูล พบคา
ความสัมพันธของการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่น จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 1) การ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และมี
ความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวที่ระดับ 0.820 และ 0.774 ตามลําดับ 2)
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานมีความสัมพันธกับ 2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ระดับ 0.847, 0.841 และ 0.824 ตามลําดับ 3)
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่ระดับ 0.742
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาทองถิ่น
Abstract
The purpose of this research is to study the relation between public participation
with local development according to strategy at Mae Moh Subdistrict Municipality, Mae
Moh District, Lampang Province. The sample population consisted people of Mae Moh
Subdistrict Municipality with the total of 12 villages, 15,761 people and the total number of
400 respondents and used Chi-square to analyze. Found the relation between the public
participation with local development classified by development strategies as follows: 1)
Public relations for information recognition related with Public utilities and Public facilities
Development Strategy and related with Economics and Tourism Development Strategy at
the level 0.820, 0.774, respectively. 2) Opportunity for people to monitor operations related
with 2.1 Politics and Organization Development Strategy 2.2 Social, health and sanitation
Development Strategy 2.3 Conservation and management of natural resources and the
environment Development Strategy at the level 0.847, 0.841 and 0.824, respectively. And
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Opportunity for people to participate related with Education and folk wisdom Development
Strategy at the level 0.742.
Key Words : Public Participation, Local Development

บทนํา
ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองทองถิ่นเปน รากฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และเปนรูปแบบการปกครองที่จําเปนและมีความสําคัญ โดยการปกครองทองถิ่นจะชวยแบง
เบาภาระของรัฐบาล ซึ่งมีอยูอยางกวางขวาง และนับวันจะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่แตละทองถิ่นมีความแตกตางกันไม
วาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน ความตองการ และปญหา ผูที่ จะใหบริการหรือแกไขปญหาไดถูกจุด
และสอดคลองกับความตองการของประชาชนเปนอยางดีก็คือ หนวยการปกครองทองถิ่นนั้นเอง รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น โดยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะเปนรูปแบบใดใหคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายได จํานวน ความหนาแนน
ของประชากร และพื้นที่ที่ตองรับผิดชอบประกอบกัน เพื่อใหทองถิ่นสามารถแกไขปญหาหรือดําเนินการพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความตองการใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีการออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัด ทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
กํา หนดใหองคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป ที่ กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายและกลยุทธ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแกไขปญหา
ของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งปจจัยสํา คัญที่มีผลตอการผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดํา เนินภารกิจการ
พัฒนาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คือ การมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ การมีสวนรวมของประชาชนนั้น เปนหลักสากลที่ไดรับการยอมรับวามี
ความสําคัญและจําเปนในสังคมประชาธิปไตย เพราะการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงการที่ปจเจกบุคคลหรือ
กลุมคนเขามามีสวนรวมเกี่ยวของ รวมมือ รวมรับผิดชอบ ในกิจกรรมการพัฒนาที่เปนประโยชนตอสังคมในขั้นตอน
ตางๆ ตั้งแตการคิด ริเริ่ม พิจารณา ตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบในกิจกรรมทางการบริหาร โดยการมี
สวนรวมของประชาชนนั้นมีหลายระดับ ตั้งแตระดับการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบและรวม
ตรวจสอบ แตการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆนั้น
จําเปนตองอาศัยการรับรูขาวสารจากสื่อแขนงตางๆ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงถูก
กําหนดขึ้นเพื่อรองรับ "สิทธิไดรู" (rights to know) ของประชาชน และกําหนดเปนหนาที่ของหนวยงานรัฐและ
เจาหนาที่ของรัฐใหปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุมครองสิทธิของประชาชนไปพรอมกัน โดยกําหนดให
ประชาชนมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร เพื่อการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐให
เปนไปอยางโปรงใส อันเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย การใหขอมูลแกประชาชน
โดยหนวยงานของรัฐหรือการรวมรับรูของประชาชนนี้ ถือเปนระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําสุด และ
เปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูลแกประชาชน โดย
วิธีการตาง ๆ และดวยการมีสวนรวมของประชาชนนี้ จะทําใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็ดี การแกไขปญหาตางๆในทองถิ่นก็ดี สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
การวิจัยนี้ จึงตองการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดาน
ตางๆที่มีผลมาจากการมีสวนรวมของประชาชนอันเปนเหตุที่จะสงผลตอการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตรในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการมี ส ว นร ว มของประชาชนกั บ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตาม
ยุทธศาสตรในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ผูวิจัยไดวางกรอบแนวความคิดในการทํา
วิจัยไว ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การมีสวนรวมของประชาชน
1. การเป ด โอกาสให ป ระชาชนมี ส ว น
รวมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดํ า เนิ น งานของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5. ก า ร เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห ป ร ะ ช า ช น
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร
ของเทศบาลตําบลแมเมาะ
- ดานสาธารณูปโภค
- สาธารณูปการ
- ดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ดานเศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว
- ดานสังคมและสุขภาวะอนามัย
- ดานการศึกษาและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
- ดานการเมืองและการพัฒนาองคกร

วิธีการวิจัย
การวิจัยใชการสุมกลุมตัวอยางจากประชากรที่อยูในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะจํานวน 12 หมูบาน จํานวน
400 ตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
ของลิเคอรท (Likert) ในการสอบถามความสัมพันธของการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตาม
ยุทธศาสตรดานตางๆ และใช สถิติไคสแควร (Chi-square) ในการวิเคราะหขอมูล

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน เปนเพศชายรอยละ 49.50 และเพศหญิงรอยละ
50.50 ประชาชนสวนใหญ มีอายุ 41 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 34.30 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 27.50 และ
อายุระหวาง 20 – 30 ป รอยละ 26.80 ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับ ปวช.
คิดเปนรอยละ 24.30 และระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 22.80 ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง
ทั่วไป คิดเปนรอยละ 24.00 เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 16.80 และประกอบอาชีพคาขาย รอยละ 16.50
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2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตรในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรบั
ความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม
Chi-Square
P-Value
Gamma
1.การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
47.523
0.00*
0.718
2.การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
83.965
0.00*
0.820
3.การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
87.413
0.00*
0.817
4.การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ
79.034
0.00*
0.781
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน
70.265
0.00*
0.756
P*-Value ‹ 0.05
จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการของเทศบาลตําบลแมเมาะ จากตารางที่ 1 พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในทุกประเด็น มี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง ในทิศทางเดียวกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเรียงลําดับจาก
คาสูงสุดไปยังคาต่ําสุด ดังนี้ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล (0.820) รองลงมา คือ การเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็น (0.817) การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ (0.781) การเปดโอกาส
ใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน (0.756) และการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม (0.718) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรบั
ความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม
Chi-Square P-Value
Gamma
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
62.586
0.00*
0.823
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
46.788
0.00*
0.707
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
40.809
0.00*
0.644
4. การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ
57.739
0.00*
0.722
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน
91.970
0.00*
0.824
P*-Value ‹ 0.05
จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนิน งานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ
และบริหารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม จากตารางที่ 2 พบวา การมีสวนรวมของประชาชนมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับคอนขางสูงถึงระดับสูง ในทิศทางเดียวกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
เรียงลําดับจากคาสูงสุดไปยังคาต่ําสุด ดังนี้ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน (0.824) รองลงมา
คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม (0.823) การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ (0.722)
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล (0.707) และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น (0.644)
ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรบั
ความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม
Chi-Square
P-Value
Gamma
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
47.10
0.00*
0.707
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
64.32
0.00*
0.774
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
44.14
0.00*
0.685
4. การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ
43.19
0.00*
0.611
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน
63.72
0.00*
0.747
P*-Value ‹ 0.05

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว ดังตารางที่ 3 พบวา การมีสวนรวมของประชาชนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับ คอนขางสูงถึง
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเรียงลําดับจากคาสูงสุดไปยังคาต่ําสุด ดังนี้
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล (0.774) รองลงมา คือ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงาน (0.747) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม (0.707) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
(0.685) และการรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ (0.611) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรบั
ความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม
Chi-Square
P-Value
Gamma
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
76.11
0.00*
0.783
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
62.56
0.00*
0.729
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
56.59
0.00*
0.733
4. การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ
58.29
0.00*
0.745
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน
95.05
0.00*
0.841
P*-Value ‹ 0.05

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนิน งานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย ดังตารางที่ 4 พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในทุกประเด็น มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง
ในทิศทางเดียวกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเรียงลําดับจากคาสูงสุดไปยังคาต่ําสุด ดังนี้ การเปด
โอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน (0.841) รองลงมา คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม (0.783)
การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ (0.745) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
(0.733) และการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล (0.729) ตามลําดับ
ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรบั
ความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม
Chi-Square
P-Value
Gamma
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
74.53
0.00*
0.742
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
56.60
0.00*
0.642
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
74.44
0.00*
0.641
4. การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ
71.44
0.00*
0.681
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน
79.32
0.00*
0.740
P*-Value ‹ 0.05
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จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ดังตารางที่ 5 พบวา การมีสวนรวมของประชาชนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับ คอนขางสูงถึง
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเรียงลําดับจากคาสูงสุดไปยังคาต่ําสุด ดังนี้
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม (0.742) รองลงมา คือ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน
(0.740) การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ (0.681) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
(0.642) และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น (0.641) ตามลําดับ
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรบั
ความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม
Chi-Square
P-Value
Gamma
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
84.56
0.00*
0.798
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
79.69
0.00*
0.756
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
81.99
0.00*
0.739
4. การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ
83.70
0.00*
0.742
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน
82.59
0.00*
0.847
P*-Value ‹ 0.05

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนิน งานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ
การพั ฒนาองค กร ดั งตารางที่ 6 พบว า การมีสวนรวมของประชาชนในทุกประเด็ น มี ความสัมพั นธเชิงบวกใน
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเรียงลําดับจากคาสูงสุดไปยังคาต่ําสุด ดังนี้
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน (0.847) รองลงมา คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
(0.798) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล (0.756) การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ
(0.742) และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น (0.739) ตามลําดับ

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร
ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวาการมีสวนรวมของประชาชน มีความสัมพันธเชิง
บวกกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทุกยุทธศาสตรอยู ในระดับคอนขางสูงถึงระดับสูงซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจั ย และสอดคล องกับ งานวิ จัย ของรัฐ กัน ภัย (2558) ที่ไ ด ศึ กษาการรับ รูขาวสารและการมี ส วนรวมของ
ประชาชนที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล จั ง หวั ด ภาคตะวั น ตกตอนล า ง
ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนที่สงผลกับการพัฒนา
ทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนลาง มีความสัมพันธทางบวกทุกตัว โดยตัวแปรที่มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับการพัฒนาทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบลมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนา
2. จากการศึกษาพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะมีความสนใจและกระตือรือรน ที่จะเขามามี
ส ว นรว มในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมของเทศบาลทั้ ง ในด า นการร ว มแสดงความคิ ด เห็น การตั ด สิ น ใจและการรั บ
ผลประโยชน สอดคลองกับถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551) ที่ไดใหความหมายวาการมีสวนรวมของประชาชนเปน
กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน สอดคลองกับ คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ (2545) ที่ไดกลาววา การมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนการกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทาง การเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่อง
ตางๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการ
ควบคุ ม โดยตรงจากประชาชน ผลการศึกษาที่ แสดงถึง ความสั มพั นธ ระหว างการมีส วนรวมของประชาชนกับ
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรับสอดคลองกับ สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549) ที่กลาววาวัตถุประสงคหลัก
ของการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและรับรูขอมูลขาวสาร
การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจจะมีผลกระทบต อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การ
จัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนไปเพื่อใหประชาชนที่เปนบุคคลหรือคณะบุคคลที่เขามามีสวน
รวมในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน และรวมประเมิน ผล เกิดการ
ยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดกันทุกฝาย
3. จากผลการศึกษายังพบวาการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานมีความสัมพันธกับการ
ดําเนิ นงานตามยุทธศาสตรอยูในระดับสูง ทุกยุท ธศาสตร และมี คาสูง ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอื่น ถึง 3
ยุทธศาสตร โดยการตรวจสอบของประชาชนสงผลตอประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการตรวจสอบการดําเนินงานภาครัฐจากประชาชน สอดคลองกับงานวิจัยของมานิต วัฒนเสน
(2559) เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่วาการตรวจสอบมีวัตถุประสงค ที่สําคัญ 2 ประการคือ 1) ลดการสูญเสียเงินงบประมาณจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการบริหารจัดการ และ 2) ผลประโยชนที่มากขึ้นที่จะเกิดขึ้นแกประชาชนอันเนื่องมาจากการ
บริหารจัดการที่โปรงใส งานวิจัยนี้พบวาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมองวา การใหโอกาสภาคประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบกอใหเกิดการบริหารที่โปรงใส มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอประชาชนและทองถิ่น
อยางแทจริง อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้ยังพบวาในเชิงพฤติกรรมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนอยมากหรือคอนขางนอย ซึ่งผูวิจัยไดชี้วา คงตองใชระยะเวลาอีกชวงหนึ่งซึ่งอาจ
เปน 3-5 ป เพื่อใหประชาชนเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by Doing) เชื่อวาผลไดผลเสียจากการบริหารของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีผลโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนและชุมชน/ทองถิ่น ตลอดจนการ
เรียนรูดานขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ดีขึ้นและมากขึ้น จะสงผลใหการตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะ
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นโดยภาคประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
การมีสวนรวม (Participation) มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา โดยเฉพาะในการพัฒนาระดับทองถิ่น
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือไดวา เปนองคกรปกครองที่ประชาชนสามารถเขามา มีสวนรวมไดมากที่สุด
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดมากที่สุด การเขามา มีสวนรวมของประชาชน ไมวา
จะเปนการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การเสนอความตองการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบรรลุเปาหมายลวนแลวแตมีความสําคัญทั้งสิ้น นอกจากนี้ การมีสวนรวมยังเปนหลักการสากลของธรรมาภิบาล
ที่กําหนดโดยองคการสหประชาชาติ โดยเปนหลักประกันว าการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของภาครัฐอยางจริงจัง จะสามารถปองกันและแกปญหาการทุจริตและคอรัปชั่น อันจะเปนสวนสําคัญที่
ชวยใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ได ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดอันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรวิจัยปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน อันจะเปนขอมูลใหผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น
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วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลใน จังหวัดชัยนาท
Organization Culture Affecting for Efficiencies Management of the Local Government :
Organization in Chai-Nat Province.

วิเชียร พรามนุช

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท
ซึ่งวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการของเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท 2) เพื่อศึกษาวัฒนธรรม
องคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท ไดแก วัฒนธรรมองคการ 8 ดาน คือ
ดานวัฒนธรรมตามพื้ นฐานค านิย มด านวั ฒนธรรมตามพื้น ฐานของการควบคุมดา นวั ฒนธรรมตามวิถีชีวิต และ
พฤติกรรมดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค ดานวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรู ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ
ดานวัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลง ดานวัฒนธรรมองคการแหงการตื่นรู โดยวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน ประชากรและกลุมตัวอยาง มี 4 กลุม คือ 1) ปลัดเทศบาล
2) หัวหนาสวนการคลัง 3) หัวหนาสวนสวนการโยธา 4) ตัวแทนประชาชน ซึ่งเปนตัวแทนเทศบาลที่มีความรู
ประสบการณ ความสามารถในการบริหารจัดการที่ประสบความสําเร็จมาแลว จํานวน 416 คน เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และเปนแบบสัมภาษณเจาะลึกขอมูลสําคัญ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ และการ
วิเคราะหความถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่เขาสมการ
ผลการวิจัย พบวา วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
1) ดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิย มในการบริหารจัดการเทศบาล ในดานสาธารณูปโภคชุมชน มีอยูใน
ระดับมาก
2) ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรคในการบริหารจัดการเทศบาล ในดานปองกันสาธารณภัยอยูในอยูใน
ระดับมาก
3) ดานวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูในการบริหารจัดการเทศบาล ในดานการบริการสาธารณสุข
ชุมชนอยูในระดับมาก
4) ดานวัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการเทศบาล ในดานเศรษฐกิจและสังคมอยูใน
ระดับปานกลาง
5) ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะในการบริหารจัดการเทศบาลในดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยูใน
ระดับปานกลาง
6) ดานวัฒนธรรมองคการแหงการตื่นรูในการบริหารจัดการเทศบาลในดานความพึงพอใจของประชาชนมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
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ผูวิจัยไดคนพบวา ดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยม ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค ดานวัฒนธรรม
องคการการเปลี่ยนแปลง ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ และดานวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรู เปนรูปแบบ
วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในจังหวัดชัยนาท คิดเปนรอยละ 60.40 มีความ
คาดเคลื่อนในการทํานายเทากับ .281 ซึ่งแสดงวาเมื่อรูปแบบดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยม ดานวัฒนธรรม
ลักษณะสรางสรรค ดานวัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลง ดา นวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ และดา นวัฒนธรรม
องคการแหงการเรียนรูสูงขึ้นยอมมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคการ, เทศบาล, ประสิทธิผล
Abstract
This research aims to 1) to study the culture of the District Administrative Office in
the local government of Chai-Nat. 2) to study factors that influence the effectiveness of
organizational culture Management District Administrative Office in the local government
of Chai-Nat. The population and sample the fourth sample group was first deputy head of
the Finance Sub district 2 3 4 representing the head of the civil population. Which
represents Sub district with knowledge. Experience in managing successful, when the total
number of 416 was used to collect data: 1. Descriptive statistics are percentage Mean and
Standard Deviation 2. Statistical Inference, ANOVA Analysis of multiple regression and
analysis of multiple regression based on the priorities of variables into the equation depth
interview. Mixed method research to test the key variables believes independent variables
include eight areas: organizational culture, values-based culture. Based on cultural control.
Culture, lifestyle and behavior. Cultural constructive manner Culture of learning. Intelligent
culture changes Culture of enlightenment by cultural factors that influence the effectiveness
of management administrative organization in the province of Chai-Nat. The study showed
that Cultural factors that influence the effectiveness of types of organizational culture
Management District Administrative Office in the local government of Chai-Nat.
The research results were as follows:
1) Cultural factors as fundamental values in the management of local government
Administration Organization found that the overall effectiveness of management Sub
district community infrastructure with the average level.
2) Cultural factors constructive management of local government Administration
Organization. The overall effectiveness of the management of the local government
Administrative aspects of disaster prevention in the high level.
3) Factors culture of learning in the management of local government
Administration Organization. The overall effectiveness of management local government
Administration Organization of public health services at a high level.
4) Factors culture change in the management of local government Administration
Organization. The overall effectiveness of the management of the local government
Administrative economic and social moderate.
5) Cultural factors Intelligent Enterprise Management District Administrative Office
in the overall effectiveness of management local government Administration Organization.
Resources and Environment is moderate.
6) Factors culture of enlightenment in the management of local government
Administration Organization. The overall effectiveness of management local government
Administration Organization of public satisfaction with the average level.
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A study has found. Cultural factors as fundamental values. Cultural constructive
manner Culture change Intelligent culture and a culture of learning as a factor affecting the
effectiveness of the management of the District Administrative Office in Chai-Nat
representing 60.40 are expected to move in predicting equal. 281, which shows that when
factors cultural factors as fundamental. Values Cultural constructive manner Culture change
Intelligent culture and a culture of learning. Rise would affect the effective management of
administrative organization in the local government of Chai-Nat.
Keywords : Organization Culture, Local Government, Efficiencies

บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ไดกําหนด เรื่องการกระจายอํานาจไว หมวดที่ 5 วาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ แผนการกระจายอํานาจใหแกองคก ารปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนที่กําหนดกรอบ
แนวคิด เปาหมายและแนวทางการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม และมีสวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตรท องถิ่นสอด
รับ กับ การกํ า หนดนโยบายจริย ธรรม และการป องกั น การทุ จ ริต โดยรัฐ บาลได ม อบใหรั ฐ มนตรีป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานในทุกภาคสวนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งนําไปสูการ
กําหนดนโยบายการบริหารประเทศ เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมองคก ารใน
ภาครัฐ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ.2546) กํา หนดใหเทศบาลมี อํา นาจหน า ที่ ที่จ ะต องปฏิบั ติ และอํา นาจหน า ที่ ที่จ ะเลื อกปฏิบั ติ
นอกจากนั้น ยังมีอํานาจทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอื่นดวยทั้งยังไดกําหนดอํานาจหนาที่
ของเทศบาลในฐานะระดับตางๆ ทั้งเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครไวแตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี้
(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2546, หนา 8-21)
1. หนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ซึ่งมาตรา 50, 53, 56 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517 และ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 ไดแบงหนาที่ตามฐานะของเทศบาลไว สรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1.1 หนาที่ตามฐานะของเทศบาล
เทศบาลตําบล
เทศบาลเมือง
1. รักษาความสงบเรียบรอย
1. หนาที่เชนเดียวกับเทศบาล
ของประชาชน
ตําบลตามขอ 1-9 และมีหนาที่
เพิ่มอีกดังนี้
2. ใหมแี ละบํารุงทางบกและ
1.1 ใหมีน้ําสะอาดหรือการ
ทางน้าํ
ประปา
3. รักษาความสะอาดของถนน
1.2 ใหมีโรงฆาสัตว
1.3 ใหมีและบํารุงสถานที่
หรือทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและ
ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
สิ่งปฏิกูล
1.4 ใหมีและบํารุงทางระบายน้าํ
4. ปองกันและระงับโรค ติดตอ
1.5 ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
5. ใหมเี ครื่องใชในการดับเพลิง
1.6 ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสง

เทศบาลนคร
1. มีหนาที่เชนเดียวกับเทศบาล
เมืองตามขอ 1-8 และมีหนาที่เพิ่มอีก
ดังนี้
1.1 ใหมีและบํารุงการ
สงเคราะหมารดาและเด็ก
1.2 กิจการอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการ
สาธารณสุข
1.3 การควบคุมสุขลักษณะ
และอนามัยในรานจําหนาย
อาหารโรงมหรสพและ
สถานบริการอื่น
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เทศบาลตําบล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
6. ใหประชาชนไดรับการศึกษา
สวางโดยวิธีอื่น
1.4 จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย และ
อบรม
1.7 ใหมีการดําเนินกิจการ
การปรับปรุง แหลงเสื่อมโทรม
7. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
โรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น 1.5 จัดใหมีและควบคุมตลาด
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
ทาเทียบเรือทาขามและที่จอดรถ
8. บํารุงศิลปะจารีตประเพณี
1.6 การวางผังเมืองและการควบคุม
ภูมิปญญาทองถิ่นและ
การกอสราง
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
1.7 การสงเสริมกิจการ
9. หนาที่อื่นตามที่กฎหมาย
การทองเที่ยว
บัญญัติใหเปนหนาที่ของ
เทศบาล
2. หนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติซึ่งมาตรา 51, 54, 57 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511 ไดแบงหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ ตามฐานะของเทศบาลไวสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1.2 6) พ.ศ. 2511 ไดแบงหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติตามฐานะของเทศบาล
เทศบาลตําบล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการ
1. ใหมีตลาดทาเทียบเรือ
1. อาจจัดทํากิจการเชนเดียว
ประปา
และทาขาม
กับเทศบาลเมืองตามขอ 1-12
2. ใหมีโรงฆาสัตว
2. ใหมีสุสาน และฌาปนสถาน
3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 3. บํารุงและสงเสริมการ
ทํามาหากินของประชาชน
4. ใหมีสุสาน และฌาปนสถาน
4. ให มี แ ละบํ า รุ ง การสงเคราะห
มารดาและเด็ก
5. บํารุงและสงเสริมการ
5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
ทํามาหากินของประชาชน
6. ใหมีและบํารุงสถานที่
6. ใหมีการสาธารณูปการ
ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
7. ใหมี แ ละบํ า รุง การไฟฟ า หรื อแสง 7. จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อ
สวางโดยวิธีอื่น
การสาธารณสุข
8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียน
อาชีวศึกษา
9. เทศพาณิชย
9. ใหมีและบํารุงสถานที่
สําหรับการกีฬาและ
พลศึกษา
10. ใหมีและบํารุงสวน
สาธารณะสวนสัตวและ
สถานที่พักผอนหยอนใจ
11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
และรั ก ษาความสะอาดเรี ย บร อ ย
ของทองถิ่น
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3. หนาที่ที่จัดทํานอกเขตเทศบาล กิจการในหนาที่ของเทศบาล ตามที่กลาวมาแลว ตามหลักการเทศบาล
จะตองจัดทําในเขตเทศบาลของตนถาจะทําออกไปนอกเขตจะตองเปนไปตามมาตรา 57 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511 กําหนดไว คือ
3.1 การนั้นจําเปนตองทํา และเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหนาที่อยู
ภายในเขตของตน
3.2 ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตําบล
แหงทองถิ่นที่เกี่ยวของและ
3.3 ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
4. หนาที่ทําการรวมกับบุคคลอื่นโดยมาตรา 57 ตรี แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511 ไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเทศบาลตาง ๆ ที่อาจ
กระทําการรวมกับบุคคลอื่น โดยการกอตั้งบริษัท จํากัด เมื่อเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
4.1 บริษัทจํากัดนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค
4.2 เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละ 50 ของทุนที่บริษัทนั้น จดทะเบียนไวในกรณีที่
มีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดหรือองคการบริหารสวนตําบลถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันใหนับหุนที่ถือ
นั้นรวมกันและ
4.3 เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้กฎหมายยังไดบัญญัติไวดวยวา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนเทศบาลถืออยูในบริษัท
จํากัด ตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทยดวย
เทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท มีทั้งหมด 39 แหง ซึ่งมีสภาพหลากหลายของรูปแบบวิธีการจัดการทางดาน
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนในการเขามามีสวนรวมกันดําเนินงานตามภารกิจ กําหนดนโยบายการ
พัฒนา 5 ดาน คือ1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 2. ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
การกีฬ าและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต 3. ด า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และการท องเที่ ย ว 4. ด า นการอนุ รักษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5. ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารการศึกษา ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ
ที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท วัฒนธรรมองคการของผูบริหารในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงสอดคลองกับนโยบายดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจเกิดความตระหนักและปรับปรุงระบบงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหสรางวัฒนธรรมองคการ 8 ดาน ใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวนของสังคม
ซึ่งขอมูลจากการศึกษาจะชวยสรางกติกาที่ดีมากําหนดเปนแนวนโยบายในการปฏิบัติ ไดแก 1) ดานวัฒนธรรมตาม
พื้นฐานคานิยม 2) ดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานของการควบคุม 3) ดานวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรม 4) ดาน
วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค 5) ดานวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรู 6) ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ 7) ดาน
วัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลง 8) ดานวัฒนธรรมองคการแหงการตื่นรูและเนนหนักเรื่องของความซื่อสัตยและ
โปรงใสในการบริหารองคการ เนนการมีสวนรวมของประชาชน และนําวัฒนธรรมองคการมาใชเปนการวางกรอบใน
การบริหารจัดการองคการ
จากสภาพดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน
ของเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท ทั้งหมด จํานวน 39 แหงเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป
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วัฒนธรรมองคการ 8 ดาน
1. วัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยม
2. วัฒนธรรมตามพื้นฐานของการควบคุม
3. วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรม
4. วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค
5. วัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรู
6. วัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ
7. วัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลง
8. วัฒนธรรมองคการแหงการตื่นรู

การบริหารจัดการของเทศบาล 7 ดาน
1. ดานสาธารณูปโภคชุมชน
2. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ดานการบริการสาธารณสุขชุมชน
4. ดานการประกอบอาชีพ
5. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6. ดานเศรษฐกิจ
7. ดานความพึงพอใจของประชาชน

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ที่มา วัฒนธรรมองคการ 8 ดาน ไดแก 1) วัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยม 2) วัฒนธรรมตามพื้นฐานของการควบคุม
(สมยศ นาวีการ, 2543) 3)วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรม4) วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค 5) วัฒนธรรม
องคการแหง การเรียนรู (พสุ เดชะรินทร, 2549) 6) วัฒ นธรรมองคการอัจ ฉริยะ (วิจารณ พานิช, 2550)
7) วัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลง 8) วัฒนธรรมองคการแหงการตื่นรู (เกศรา รักชาติ 2549) และการบริหาร
จัดการของเทศบาล 7 ดาน ไดแก 1) ดานสาธารณูปโภคชุมชน 2) ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) ด า นการบริการสาธารณสุ ขชุ ม ชน 4) ดา นการประกอบอาชี พ 5) ด า นการพั ฒ นาทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม 6) ดานเศรษฐกิจ 7) ดานความพึงพอใจของประชาชน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2554 : 1-45)

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการของเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท
2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ทําการศึกษาจะศึกษาจากประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลจังหวัดชัยนาท ผูมีหนาที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาล
2. กลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความประสงคจะศึกษาขอมูลของเทศบาลทุกแหงที่ตั้งอยูในเขตจังหวัด
ชัยนาท จึงไดกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling ) โดยพิจารณากําหนดเทศบาล จํานวน 39
แหง ๆ ละ 3 สวนงาน และตัวแทนประชาชน 1 กลุม เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดกลุมตัวอยาง 4 กลุม
คือ กลุมที่ 1 ปลัดเทศบาล จํานวน 104 คน กลุมที่ 2 สวนการคลัง จํานวน 104 คน กลุมที่ 3 สวนการโยธา จํานวน
104 คนและกลุมที่ 4 ตัวแทนประชาชน จํานวน 104 คน รวมจํานวน 416 คน (โดยเลือกแบบเจาะจง)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ แบบสอบถามมี 3 ตอน ตอนที่ 1 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) มี 6 ขอ ตอนที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรมองคการ อัตราสวน โดยการใหคะแนน 0-5 คะแนน จํานวน 48 ขอ และตอนที่ 3 ขอมูล
ที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล 7 ดาน เปนแบบอัตราสวน โดยการใหคะแนน 0-5 คะแนน
จํานวน 42 ขอ
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4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณนํา มาจัดหมวดหมู เพื่อ
การศึกษาแบบแผน โครงสราง และสาระของเนื้อหาคําตอบจากนั้นนํามาใชเปนสวนเสริมขอมูลเชิงปริมาณ สําหรับ
การวิจัยเชิงปริมาณใหการวิเคราะห ดังนี้
4.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา ถึงรายละเอียดของปจจัยตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหสภาพทั่วไป
ของขอมูลและคุณสมบัติทั่วไปของกลุมตัวอยางใชสถิติอัตราสวนรอยคาเฉลี่ยคาสูงสุด และคาต่ําสุด
4.2 การวิเคราะหเชิงอนุมาน ไดเลือกเชิงอนุมาน ไดเลือกใชการวิเคราะห ความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาง ๆ
4.3 การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธของ
วัฒนธรรมองคการในแตละดานที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. จากการศึกษาวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท
ภาพรวมโดยวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณมีความสําคัญ สรุปไดวา ความคิดเห็นของ ปลัดเทศบาล สวนการคลัง
สวนการโยธา และตัวแทนประชาชนซึ่งทําการวิจัยไดดังนี้
1.1. วั ฒ นธรรมองค การมี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ หารจั ด การของเทศบาล พบว า ด า น
สาธารณูปโภคชุมชน ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งพบวา มีการจัดใหมีบริการเก็บขยะมูลฝอยและจัดหาถังขยะให
เพียงพอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ จัดทําและบํารุงรักษาทางระบายน้ําในหมูบานและเขตชุมชน และทรัพยากร
ที่มีอยูภายในองคกรไดรับการจัดสรรใหกับกระบวนการดําเนินงานทั้งหมด ตามลําดับ
1.2 วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งพบวา มีการจัดระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน
ไฟไหม น้ําทวม ภัยแลง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จัดใหมีการดูแลและปองกันโจรผูรายและยาเสพติดในเขต
พื้นที่ และจัดเจาหนาที่คอยดูแลรักษาทรัพยสินสาธารณะ เชน ไฟฟาสองทาง โทรศัพท ตามลําดับ
1.3 วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ดานการบริการ
สาธารณสุขชุมชน ภาพรวมอยู ในระดับ มาก ซึ่ งพบวา เทศบาลใหบริการปองกัน โรคและระงับ โรคติด ตอ เช น
ไขเลือดออก โรคเอดส มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ จัดใหมีการแนะนําการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยปองกันโรคภัย
ใหแกผูสูงอายุ และใหการบริการดูแลเกี่ยวกับการควบคุม สัตวเลี้ยวและโรงฆาสัตวในชุมชน ตามลําดับ
1.4 วั ฒ นธรรมองคการมี ผ ลต อประสิ ท ธิ ผ ลการบริหารจั ด การของเทศบาล พบว า ด า นการ
ประกอบอาชีพ ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งพบวา มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนดาน
อาชีพตาง ๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบลจัดบริการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน และ
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือองคการบริหารสวนตําบลจัดหาทุนเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพและการลงทุนของประชาชน
1.5 วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม ภาพรวมอยู ในระดับ ปานกลาง ซึ่ งพบวา มี การจัด ใหมีการดู แ ลรัก ษาที่
สาธารณะ เชน เก็บขยะในชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จิตสํานักดานสิ่งแวดลอมโดยรณรงคใหคนในพื้นที่
รวมกันดูแลแหลงน้ํา และชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมและมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยวใน
ทองถิ่นดึงดูดคนมาทองเที่ยว ตามลําดับ
1.6 วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ดานเศรษฐกิจ
ภาพรวมอยูในระดับ มาก ซึ่ งพบว า มีการนํ าแผนที่ ยุท ธศาสตรมาใชในการกําหนดแนวทางการบริหารจัด การ
หนวยงานใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีระบบจัดการที่ดี ทําใหการปฏิบัติงานเกิดความ
รวดเร็ว/คลองตัว และวิสัยทัศนของเทศบาลชัดเจน ตามลําดับ
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1.7 วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ดานความพึง
พอใจของประชาชน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งพบวา สามารถใชความคิดสรางสรรคเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ หนวยงานสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานไดมีการเปลี่ยนสายงาน และพอใจกับ
การไดเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน และ
สวนปจจัยที่ไมสอดคลองไดแก วัฒนธรรมพื้นฐานของการควบคุม เห็นวาเทศบาลไมกระจาย
อํานาจไปสูบุคคลเทาไร ขาดการยึดหลักการบริหารโดยความเปนกลางทางการเมือง สวนวัฒนธรรมวิถีชีวิตและ
พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงที่จะบริการประชาชนและวัฒนธรรมองคกรแหงการตื่นรู บุคลากรยังขาดการรูสิ่งใหม
ทันสมัยทันเหตุการณเปลี่ยนแปลงไปของโลก
1.8 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณตามลําดับความสําคัญของวัฒนธรรมองคการที่มีผล
ตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท ภาพรวม สมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถเขียนสมการการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน

สรุปสัมภาษณเจาะลึก
1. ดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยมในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการทํางานเปนทีมโดยมี
เปาหมายรวมกันที่ชัดเจน ประชุมวางแผน มอบหมายงาน ติดตามการดําเนินงานทีมงานสูเปาหมาย มีการทํางาน
เปนคณะ งานภายในองคการประสบความสําเร็จ มุง จุดหมายแหลงที่มามุงกลยุทธ กําหนดวิสัย ทัศน พันธกิจ
เปาประสงค กิจกรรมโครงการเปนทีมคําสั่ง กําหนดหนาที่ มุงผลสัมฤทธิ์คานิยมที่มั่นคง การยอมรับวิธีปฏิบัติหนาที่
การบริการที่แตกตางกัน มีเปาหมายของความสําเร็จเดียวกัน วิธีปฏิบัติทางหลากหลาย แนวทางกระทําที่ชัดเจน
มุงผลสัมฤทธิ์เดียวกัน ภาระงานของผูบริหาร ผูอํานวยการ เจาหนาที่
2. ดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานการควบคุมในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการกระจายอํานาจ
การบริหารงานไปสูบุคลากรขององคการ ในตําแหนงงานตาง ๆ หนวยงานมีการมอบหมายงานตามกรอบหนาที่
ตามตําแหนงภาระงาน การควบคุมอํานาจการบริหารงานไปสูบุคลากรขององคการในตําแหนงงานตางๆ มีการ
ตรวจสอบประจําป ตรวจสอบขององคการภายนอก ขอดีของกิจกรรมและจุดที่ตองพัฒนาในการวางแผนการการจัด
โครงการ กิจกรรม
3. ดานวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรมในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ผูใหขอมูลมีจิตสํานึก
ในการทํางานเปนทีมงาน โดยมีเปาหมายรวมกันที่ชัดเจน การจัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมทํางาน
รวมกันเปนทีม แบงงาน แบงหนาที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะดานการประชาสัมพันธความรวมมือในและนอกองคการ
4. ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรคในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีบรรยากาศของการสื่อสาร
อยางเปดเผยที่ไววางใจและเคารพนับถือซึ่งกันและกัน หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงมีบรรยากาศที่
เอื้อตอการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงาน จุดบริการประชาชน มีระบบอาวุโส เคารพกราบไหว ยกยองนับถือ
มีการเรียนรูและพัฒนาทักษะที่จําเปนตองใชอยางตอเนื่องฝายบริหาร บุคลากร เจาหนาที่ไดพัฒนาความรูสูงขึ้น
5. ดานวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา บุคลากรมีความชัดเจนใน
วิสัยทัศนขององคการ กําหนดวิสัยทัศนทุกแหง ปริมาณของขอมูลขาวสารที่ไดรับเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
มีขอมูล สารสนเทศ การอํานวยความสะดวกในดานขอมูล ดานการอบรมศึกษา ดูงาน บุคลากรที่ไดรับการอบรม
เพิ่มเติมไดนําความรูมาใชในการพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบ มีบุคลลากรตามกรอบอัตรากําลัง ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุนสงเสริมองคการดานตาง ๆ บุคลากรใหความสําคัญตอเรื่องการพัฒนาจิตใจและคุณธรรม บุคลากรเขารับ
การอบการคุณธรรมจริยธรรม
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6. ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการนําแผนที่ยุทธศาสตรมา
ใชในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการหนวยงานใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ไดกําหนดแผนปฏิบัติการ ประชุม
วางแผน เสนอโครงการกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผานการเห็นชอบตามกระบวนการ เสนอแผนสูสภาฯ
ตามระยะเวลา สภาอนุมัติ ดําเนินการตามโครงการ กิจกรรม
7. ดานวัฒนธรรมองคกรการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา หนวยงานสนับสนุนให
ผูปฏิบัติงานไดศึกษาตอ องคการปกครองสวนทองถิ่น ไดตั้งแผนพัฒนาบุคลากรใหไดรับการศึกษาตอในสาขาที่
ตองการ สาขาที่ขาดแคลนและจําเปน เชน รัฐศาสตร นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ชาง การเงินการคลังและ
บริหารการศึกษา
8. ดานวัฒนธรรมองคกรแหงการตื่นรูในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา บุคลการควรเรียนรูสิ่งใหม
เพื่อความทันสมัยและการทันเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ดานขอมูลเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร ขอมูลสถิติใน
การจัดการการงานที่ไดรับมอบหมาย บุคลากรควรเรียนรูสิ่งใหมเพือ่ พัฒนาความรูของตนเองอยางตอเนื่อง
9. ดานสาธารณูปโภคชุมชนในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ทรัพยากรที่มีอยูภายในองคการไดรับ
การจัดสรรใหกับกระบวนการดําเนินงานทั้งหมด คน เงิน วัสดุอุปกรณงบประมาณ ไดมีการวางแผนในการบริหาร
จัดการตามกระบวนการและระเบียบกฎหมาย จัด ทํา และบํารุงรั กษาถนนในหมู บา นและเขตชุมชนไดประชุ ม
วางแผนเสนอความตองการของชุมชน ไดเสนอจากชุมชน ประชาชนตามความตองการแลวรวมพิจารณาเสนอสภา
พิจารณา จัดสรรงบประมาณในการบํารุงรักษา จัดทําและบํารุงรักษาทางระบายน้ําในหมูบานและเขตชุมชน ได
วางแผนดําเนินการตามความตองการ จัดทําแผนระยะสั้นระยะยาว
10. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการจัดระบบการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน ไฟไหม น้ําทวม ภัยแลง มีหนวยปองกันสาธารณภัย ของหนวยงาน มีบุคลากร
ประจําหนาที่ มีเวรยามรักษาความปลอดภัย มีหนวยแจงเตือนกรณีไฟไหม น้ําทวม ภัยแรง หรืออุบัติภัย อุบัติเหตุ
เหตุรายตางๆ จัดเจาหนาที่คอยดูแลรักษาทรัพยสินสาธารณะ เชน ไฟทาง โทรศัพท มีบุคลากรประจํา ทําหนาที่ใน
การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
11. ดานการบริการสาธารณสุขชุมชนในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการใหบริการปองกันโรค
และระงั บ โรคติ ด ต อ เช น ไข เลื อดออก โรคเอดส เป น ต น มี โ ครงการ กิจ กรรมในการป องกัน และมี เครือ ขา ย
ประสานงาน เมื่อเกิดโรคไขเลือดออกมีการพนหมอกควันปองกันยุงลาย จัดใหมีการแนะนําการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามั ย ป อ งกัน โรคภั ยให แ กผู สู ง อายุ และมอบเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ อายุหกสิ บ ป ขึ้น ไป มี ส ถานีอนามั ย ใหบ ริการแก
ประชาชน โครงการรักษาฟรี จัดบริการสาธารณสุข และอนามัยเคลื่อนที่รักษาโรค การกําจัดน้ําเสีย มลพิษจากการ
เผาขยะ และน้ําเสียตางๆ มีรถบริการเก็บขยะมูลฝอยแกชุมชนหมูบานกําจัดขยะเก็บคาบริการ ชวยเหลือน้ําประปา
ที่ถูกสุขลักษณะจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลสม่ําเสมอ
12. ดานการประกอบอาชีพในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการจัดใหมีการสงเสริมอาชีพ เชน
การฝกอบรมสงเสริม พัฒนากลุมอาชีพ จัดใหการชวยเหลือสรางอาชีพ ประสานงานกับหนวยงานในระดับอํา เภอ
ระดับจังหวัดอาชีพเย็บปกถักรอย อาหาร ขนมเสริมรายได สูการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดสงเสริม
กลุมอาชีพแมบาน เกษตรกรรมและกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมแมบาน เยาวชนไดรับการชวยเหลือในดานอาชีพ กลุม
เกษตรกรตัวอยาง กลุมอาชีสวนยางเปนตน
13 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการจัด
ใหมีการดูแลรักษาที่สาธารณะ เชน แหลงจัดกิจกรรม ประเพณี กีฬานันทนาการ ที่อานหนังสือพิมพ วัด มีการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม คุณภาพอากาศ น้ําและเสียง
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14. ดานเศรษฐกิจในการบริหารจัดการเทศบาล พบวา มีการใหความรู ดานเศรษฐกิจพอเพียงการใชจาย
ประหยัดและการประหยัดออม สงเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นใหเกิดความเขมแข็ง รวมคิด รวม
ทํา รวมแกไขปญหาสรางอาชีพ เพิ่มรายไดแกกลุมพัฒนาอาชีพ สมาชิกกองทุนกูยืมทุนหมุนเวียนสร างรายได แกไข
ปญหาความยากจนโดยใชแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ”เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองสงเสริมแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกประชาชน มีเกษตรกรตนแบบเปนตัวอยางใหศึกษา มีศูนยการเรียนรู
มีปราชญชาวบานในการแนะนํา ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดานเกษตรโดยสรางความหลากหลายในรูปแบบการ
บริหารจัดการและผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธรณรงคในการเลิกใชสารเคมีกําจัดสัตรูพืช หันมาทําเกษตรอินทรีย
ในการประหยัดตนทุน สงเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อลดรายจายเพิ่มรายได
15. ดานความพรอมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการสงเสริมความรวมมือกับ
ประชาชนในการจั ด กิจกรรมบริก ารสาธารณะแก ป ระชาชนในการดํ า เนิ น กิจ กรรมตามหลั ก ธรรมาภิบ าล ให
ความสําคัญกับประชาชนในการมีสวนรวมกับโครงการ กิจกรรม งบประมาณที่เหมาะสมตรงตามความตองการ
บางครั้งงบจะซ้ําซอนถูกตรวจสอบจากอํานาจรัฐ ตองอาศัยกฎระเบียบ ความซื่อตรงไมทุจริต

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท
คนพบวา รูปแบบวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยม รูปแบบวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค รูปแบบวัฒนธรรมองคการ
การเปลี่ยนแปลง รูปแบบวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ และรูปแบบวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูเปนปจจัยสงผล
ตอประสิทธิผลการบริหารของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท คิดเปนรอยละ 60.40 มีความคาดเคลื่อนในการทํานาย
เทากับ .281 ซึ่งแสดงวาเมื่อปจจัยดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยม ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค ดาน
วัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลง ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ และดานวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรู
สูงขึ้นยอมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท กลาวคือ
1. วัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยมในการบริหารจัดการของเทศบาล เปนการสรางจิตสํานึกในการทํางาน
เปนทีม โดยมีเปาหมายรวมกันที่ชัดเจน ประชุมวางแผน มอบหมายงาน ติดตาม การดําเนินงานทีมงานสูเปาหมาย
มีการทํางานเปนคณะงานภายในองคการจะประสบความสําเร็จได สอดคลองกับสมยศ นาวีการ, (2541) มุงกลยุทธ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กิจกรรมโครงการเปนทีม มีคําสั่ง กําหนดหนาที่ คานิยมที่มั่นคง การยอมรับ
วิธีปฏิบัติหนาที่หลากหลายแตมีเปาหมายของความสําเร็จเดียวกัน
2. วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรคในการบริหารจัดการของเทศบาล กําหนดคําขวัญ เอกลักษณ มุงพัฒนา
ฟนฟูบูรณะใหเปนเอกลักษณขององคการวัฒนธรรม การทํากิจการบริการสาธารณะ วันสําคัญทางพุทธศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย มีวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค สรางคานิยมในการทํางานที่มุงความสําเร็จและความพึง
พอใจในการทํางานของผูปฏิบัติงานมีบรรยากาศของการสื่อสารอยางเปดเผยที่ไววางใจและเคารพนับถือซึ่งกันและ
กัน มีการเรียนรูและพัฒนาทักษะที่จําเปนตองใชอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการเรื่องความขัดแยง ความอดทน
และการให ค วามร ว มมื อ สนั บ สนุ น ที่ ดี มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการทํ า ง าน และมี ค วามรู สึ ก ว า งานท า ทาย
ความสามารถอยูตลอดเวลา สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เอกชัย อภิศักดิ์กุล (2549)
3. วัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูในการบริหารจัดการองคการของเทศบาล บุคลากรมีความชัดเจนใน
วิสัยทัศนขององคกร ปริมาณของขอมูลขาวสารที่ไดรับเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในการอํานวยความสะดวกใน
ดานขอมูล ดานการอบรมศึกษาดูงาน บุคลากรที่ไดรับการอบรมเพิ่มเติมไดนําความรูมาใชในการพัฒนาคุณภาพงาน
ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่สนับสนุนสงเสริมองคกรดานตางๆ บุคลากรใหความสําคัญตอเรื่องการพัฒนาจิตใจและ
คุณธรรม บุคลากรเขารบการอบการคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนา สรางความตระหนักเห็นคุณคาจริยธรรม
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คุณธรรม ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ พสุ เดชะรินทร, ( 2549) กลาววา การที่บุคคลในองคการมีการเปดใจหรือ
ยอมรับตอประสบการณตางๆ ทั้งประสบการณจากภายนอกและภายในองคการ
4. วัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการของเทศบาล เจาหนาที่ พนักงานไดศึกษาตอ
นําความรูประสบการณพัฒนาหนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วรนุช บวรนันทเดช (2546) ไดศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนตอบริการของหนวย พบวา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอบริการไดแก ระดับการศึกษา
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สิ่งที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลง หลายประการ คือ การวางอัตรากําลัง
กรอบภาระหนาที่ การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ โบนัส การศึกษา
ดูงาน ตลอดจนเปลี่ยนสายงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติทองถิ่น เลือกคนใหเหมาะสมกับงาน
5. วัฒนธรรมองคการอัจฉริยะในการบริหารจัดการของเทศบาล กําหนดแผนปฏิบัติการ ประชุมวางแผน
เสนอโครงการกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผ านการเห็นชอบตามกระบวนการ เสนอแผนสู สภาฯ ตาม
ระยะเวลา สภาอนุมัติ ดําเนินการตามโครงการ กิจกรรม โดยภายใตแผนยุทธศาสตรที่กําหนดรวมกัน มีระบบ
จัดการที่ดี ทําใหการปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว คลองตัว รวดเร็วอาศัยสื่อเทคโนโลยีทันสมัย การสั่งการไดรวดเร็ว
โตตอบสั่งการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การติดตามงาน การควบคุมกํากับ ตรวจสอบประเมินผลรวดเร็ว ถูกตอง ซึ่งคน
ในองคกรมีความรูจากประสบการณที่ไดรับการถายทอดมาและการศึกษาอบรม ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ
วิจารณ พานิช (2550) เปนองคการที่เนนความรูเปนสิ่งสําคัญ แตการเรียนรูและการสรางความรูสําคัญที่สุด
ประสานงานประสานประโยชนราชการบริการสาธารณะสวนรวม
6. วัฒนธรรมองคการแหงการตื่นรูในการบริหารจัดการของเทศบาล บุคลการควรเรียนรูสิ่งใหมเพื่อความ
ทันสมัยและการทันเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ขอมูลขาวสาร ขอมูลสถิติในการจัดการการงานที่ไดรับ
มอบหมาย บุคลากรควรเรียนรูสิ่งใหมเพื่อพัฒนาความรู ของตนเองอยาตอเนื่อง วิเคราะหปญหาตาง ๆ ทีเกิดขึ้น
ขณะปฏิบัติงานและบันทึกไวหรือถายทอดเพื่อใหผูอื่นไดเรียนรู และเพื่อนรวมงานมีการสรางวิสัยทัศนรวมกัน
เพือ่ ที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของ (เกศรา รักชาติ , 2549) องคการแหงการตื่นรูก็
มีลักษณะเปนองคการซึ่งสามารถปลดปลอยศักยภาพของผูปฏิบัติงานออกมา ทําใหผูปฏิบัติเกิดความมุงมั่น ทุมเท
เพื่อใหการทํางานขององคการบรรลุเปาหมายที่วางไว
รูปแบบวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการขององคของเทศบาลในเขตจังหวัด
ชัยนาท ตัวแปรที่มีประสิทธิผลในทํานายปจจัยดานวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
ของเทศบาล ในเขตจังหวัดชัยนาท ของปลัดของเทศบาล สวนการคลัง สวนการโยธา และตัวแทนประชาชน จาก
การวิจัยพบวา ปจจัยปจจัยดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยม ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค ดานวัฒนธรรม
องคการการเปลี่ยนแปลง ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ และดานวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูมีผลต อ
ประสิทธิผลการบริหารของของเทศบาล จังหวัดชัยนาทมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
1. ควรวิจัยในประเด็นปจจัยสงผลตอความสําเร็จและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอประสิ ทธิผลการบริหาร
จัดการองคการบริหารสวนจังหวัด แลวนําผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบกันวาวัฒนธรรมองคการของหนวยงานใด
ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการขององคการระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย ระดับ
นอยที่สุด แลวจะไดมาปรับปรุงแกไขตอไป
2. ควรมีการเปลี่ยนกลุมประชากร กลุมตัวอยางในองคการปกครองสวนทองถิ่นใหครบทุกภาคที่มีอยูใน
ประเทศไทย เพราะการทําวิจัยควรขยายขอบเขตไปที่ตางจังหวัดและนําตัวแปรมาเปรียบเทียบหาความแตกตางของ
งานบริการในขอบเขตการปกครองที่แตกตางกัน เพื่อใหเห็นความแตกตางของการจัดบริการสาธารณะในการ
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ใหบริการประชาชนวามีสาเหตุปจจัยใดบางที่ทําใหเกิดความเหมือนและความแตกตางกัน ทําใหเกิดการบริหาร
ภายในองคการและการใหบริการประชาชนเพื่อใหไดภาพรวมของวัฒนธรรมองคการไดชัดเจนขึ้น
3. ควรทําการวิจัย วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลดานการบริหารจัดการองคการ และหนวยงาน
ตางๆ และนําสถิติชั้นสูงมาวิเคราะห เพื่อนําขอมูลมาปรับใชใหดีขึ้นและควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธของ
วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอการดําเนินงานในองคการ เพื่อใหทราบถึงวัฒนธรรมองคการที่ทําใหการดํา เนินงานของ
องคการไดมาตรฐาน
4. ควรทําการวิจัย กลยุทธการบริหารงานเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท สูความเปนเลิศ
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The study of tourism logistics in Tha Khanun Sub-District, Thong Pha Phum District,
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานดานโลจิสติกสเชิงท องเที่ยว พฤติกรรมการทองเที่ยว
รูปแบบการทองเที่ยว และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกสเชิงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงยกระดับความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้ น
โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 3 กลุมคือ นักทองเที่ยว ชุมชน และผูนําชุมชน ในตําบลทาขนุน ประกอบดวย
6 หมูบาน หมู 1 บานทาขนุน , หมู 2 บานเสาหงษ (อพป.) , หมู 3 บานปรังกาสี(อพป.) , หมู 4 บานอูลอง (อพป.) ,
หมู 5 บานหินแหลม (อพป.) , หมู 8 บานรวมใจ รวมทั้งสิ้น 570 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวพึงพอใจปานกลาง
ตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยวในปจจุบันในภาพรวม ในรายดานสวนใหญพึงพอใจนอยถึง ปานกลาง โดยดาน
การไหลทางกายภาพไดรับความพึงพอใจต่ําสุดในระดับนอย เนื่องจากมีรายการยอยของดานถึง 5 รายการไดรับความพึง
พอใจในระดับนอยที่สุดไดแก ระบบขนสงมวลชน ความปลอดภัย ณ สถานีขนสง การเดินทางทองเที่ยวโดยขนสงมวลชน
ความพรอมของบริษัททัวร และการเดินทางในกรณีฉุกเฉิน และเมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง องคประกอบ
โลจิสติกสการทองเที่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่นํา มาสูการกลับมาเที่ยว ซ้ํา พบวาความพึงพอใจตอ
องคประกอบเกือบทุกดาน มีความสัมพันธตอการกลับมาเที่ยวซ้ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับกลุม
ชุมชนเห็นวาการเปนแหลงทองเที่ยวทําใหมี การพัฒนาชุมชนหลายดาน และมีความพึงพอใจตอการจัดการโลจิสติกสการ
ทองเที่ยวในระดับ ปานกลาง กลุมผูประกอบการพึงพอใจในระดับมาก กลุมผูนําชุมชนเห็นวามีความพรอมอยูใน ระดับ
ปานกลาง ความคิดเห็นดานความพรอมและแนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยว ใหดีขึ้น กลุมตางๆมี
ความเห็นวามีความพรอมระดับหนึ่งและใหขอเสนอแนะไปในทางเดียวกัน ไดแก การทําใหนักทองเที่ยวเขามาในแหลง
ทองเที่ยวไดงาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย การรวมกลุมของบุคคลหรือหนวยงานเพื่อทําหนาที่และบทบาทตาง ๆ กัน
การจัดการประชุม ประชาคมดานโลจิสติกสทั้งในและนอกชุมชน การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดเวลา มีหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบดานนี้โดยตรง และมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหม ๆ มีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ : โลจิสติกสสําหรับทองเที่ยว นักทองเที่ยว ชุมชน
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Abstract
This research aimed to study the logistics for tourism in Ta-Kanun Sub district,
Thong-Phaphum district, Kanchanaburi Province to find ways and means to upgrade its capacity
for better amenities and accommodation of tourists. There were 570 samples divided to into 4
groups: tourists, community people, entrepreneurs, and community leaders in 6 subdistricts:
Ta-Kanun, Sao Hong, Prang Kasee, Ou Long, Hin Laem, and Ruam Jai. The study found that the
tourists‟ overall satisfaction of the logistic factor for tourism at present was rated „medium‟ and
most of the items were rated from „little‟ to „medium‟. The physical flow had the „lowest‟ level
of satisfaction, i.e. at „little‟ level due to 5 items, with transportation system, safety at the
transportation terminal, trucks by mass transport, tour operators‟ readiness, and emergency travel
at the „lowest‟ level. However, when analyzing the relationship between logistic factor for
tourism and return tourists‟ satisfaction, it was found that their satisfactions of almost all aspects
were related to their returns with the statistically significant level of 0.05. Community group
expressed their opinions that tourism has led to development of the community in many ways,
with their satisfaction of logistic management at a “medium” level; whereas that of entrepreneurs
at a “much” level, and that of community leaders at “medium” level.
As for opinions relating to readiness and ways to improve the logistic management for
tourism, all sampling groups indicated virtually the same direction of their opinions and
recommendations: easy, convenient, and quick access, grouping of individuals and organizations
with different duties and roles, seminars and workshops for logistic communities, all year round
tourist activities, direct responsible body, new approaches to public relations, and more
budgetary subsidies. Moreover, it was found that levels of tourists‟ and entrepreneurs‟
satisfactions of logistic management and its components were distinctly different in such a way
that explanations and reasons will be needed.
Keywords : Logistics, Tourism, Kanchanaburi

บทนํา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถสราง
รายไดที่มีมูลคาอันดับหนึ่งของการคาบริการของประเทศไทย ยังเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคาร รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึกการคมนาคมขนสง เปนตน อันทําใหเกิด
การลงทุน การจางงาน และการกระจายรายไดสูทองถิ่นเพิ่มขึ้นสามารถสรางกระแสเงินทุนหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้น
(ศูนยบริหารจัดการความรู, 2554) สถานการณการทองเที่ยวโดยภาพรวมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 พบวามี
นั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ เ ดิ น ทางมาเที่ ย วประเทศไทยทั้ ง สิ้ น 75,949,052 คน ส ว นนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยมี ทั้ ง สิ้ น
226,081,670 คน สรางรายได 2,752,919.03 ลานบาท (ที่มา : กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา)
การจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวเปนหนึ่งเครื่องมือสําคัญที่นํามาชวยการบริหารจัดการระบบการทองเที่ยว
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดการโลจิสติกสเปนกระบวนการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการทั้งภาคการผลิต
และภาคบริการจากตนทางไปสูปลายทาง การจัดการโลจิสติกสสําหรับการทองเที่ยวจะครอบคลุ มตั้งแตการขนสง
นักทองเที่ยวและวัตถุสิ่งของ การใหและรับขอมูลขาวสาร และการรับจายเงิน(กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ,
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2547) ยิ่งกวานั้นกลาวไดอีกวาการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเริ่มตนจากการขนสง
นักทองเที่ยวโดยรวมกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนหวงโซอุปทานที่เกื้อกูลกัน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแมนยําแก
นักทองเที่ยวที่มาใชบริการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งโลจิสติกสทองเที่ยวเกี่ยวของกับหลายลักษณะ ไดแก สิ่งที่มีใหบริการแก
นักทองเที่ยว ในรูปของยานพาหนะ ความสามารถในการเขาถึง การบริการขอมูลขาวสาร เวลาในการใหบริการ ความ
เอาใจใส การอํานวยความสะดวก การสรางความปลอดภัย ตลอดจนความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจจากการรับบริการ (คมสัน สุริยะ, 2551) อยางไรก็ตาม ธุรกิจนําเที่ยวซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงตองใหความสําคัญกับการกําหนดกลยุทธทางการแขงขันเพื่อสรางความเติบโตใหกับ
ธุรกิจและประเทศยิ่งขึ้น (Avci, Madanoglu and Okumus, 2011)โดยเฉพาะการวางแผนและพัฒนากลยุทธทางการ
จัดการโลจิสติกสทองเที่ยวใหมีเกิดประสิทธิภาพในการบริการแกผูรับบริการตั้งแตการตอนรับนักทองเที่ยว การขนสง
และกระบวนการอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน มีความพึงพอใจและประทับใจจากการมารับ
บริการ ในที่สุดจะกลับมาเยือนซ้ําอีก ปจจัยสําคัญอันดับแรกที่จะสรางความประทับใจ และกอใหเกิ ดความภักดีตอการ
ทองเที่ยว คือประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยว เนื่องจากโลจิสติกสเชิงการทองเที่ยวเปนประเด็นสําคัญ
สวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพราะเปนสวนที่นําพานักทองเที่ยวเพื่อมายังแหลงทองเที่ยว หากการวิถีการ
ขนสงที่จะนํานักทองเที่ยวไปสูแหลงทองเที่ยวโดยสะดวกแลว แมวาสถานที่ทองเที่ยวนั้นจะสวยงาม มีสิ่งดึงดูดใจ
นักทองเที่ยวมากเพียงใด การทองเที่ยวก็อาจจะไมเกิดขึ้น การจัดการโซอุปทานของการทองเที่ยว คือการจัดการขั้นตอน
ตาง ๆ ในกระบวนการบริการที่ตอเนื่องเปนหวงโซที่มีประสิทธิภาพ ทั้งดานเวลา ตนทุน ความพึงพอใจสูงสุด
จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดที่มีขนาดใหญ และใหความสําคัญด านการทองเที่ยวเปนอันดับหนึ่ ซึ่งมีแหลง
ทองเที่ยวเปนจํานวนมาก จังหวัดกาญจนบุรีเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แหลงผลิตภัณฑสินคาอุตสาหกรรม
และประตู สู ก ารค า ชายแดน ซึ่ ง แหล ง ท อ งเที่ ย วนั้ น แบ ง เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสราง พื้นที่สวนใหญนั้น ประกอบดวย ทิวเขาและที่ราบลุมแมน้ํา ปจจุบันการ
ทองเที่ยวใน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี เปนตําบลที่จัดตั้งมาเปนเวลานาน โดยมีระยะเวลาใกลเคียงกับการจัดตั้งอําเภอทองผาภูมิ เดิมเปนตําบลที่มี
ขนาดใหญ โดยภายในตอมาไดมีการแยกบางสวนออกเปนตําบลหวยเขยง และตําบลสหกรณนิคม ขณะนี้ตําบลทาขนุนมี
หมูบานทั้งสิ้น 5 หมูบาน ประกอบดวยหมูบานทาขนุน, หมูบานเสาหงษ, หมูบานปรังกาสี, หมูบานอูลอง และหินแหลม
ตลอดจนตําบลทาขนุนนั้นเปนพื้นที่ตั้งของที่วาการอําเภอทองผาภูมิซึ่งนับวาเปนจุดศูนยกลางของอําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตําบลทาขนุนนั้นมีพื้นทีท่ ิศเหนือติดกับตําบลชะแล และตําบลปล็อก ทิศใตติดกับตําบลหินดาด ทิศ
ตะวันออกติดกับตําบลสหกรณนิคม และทิศตะวันตกติด กับตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดย
อาชีพหลั กของชาวบานในพื้นที่ นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักมีแหลงอารยธรรมทางประวัติศาสตร มี
เอกลักษณเฉพาะถิ่นที่รุงเรืองมาแตอดีตที่ทรงคุณคา วัฒนธรรมพื้นบาน วิถีชีวิตที่เรียบงาย ความมีน้ําใจของชุมชน เปน
เสนหที่มัดใจนักทองเที่ยว มีความหลากหลายของอาหารพื้นบานปจจุบันมีการพัฒนาทั้งดานสาธารณูปโภคและการ
คมนาคม มีการสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนสามารถบริหารจัดการใชประโยชนจากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมและประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อแกปญหาความยากจน และพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชนซึ่งในปจจุบันการทองเที่ยวแบบยั่งยืนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่นจําเปนตอง
มีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ ซึ่งหากการพัฒนานั้นเปนการพัฒนาอยางเปนระบบแลวก็จะทําใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการการทองเที่ยว เราจําเปนตองมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทองเที่ยว
ใหยั่งยืน หมายถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อการตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคมและความงามทาง
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สุนทรียภาพ ในขณะเดี่ยวกันก็สามารถที่จะรักษาความเปนเอกลักษณทางวั ฒนธรรม และระบบนิเวศโดยการใช
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
จากความสําคัญดังกลาว คณะผูวิจัยจึงพิจารณาศึกษาโลจิสติกสเชิงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาขนุน อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานดานโลจิสติกสเชิงทองเที่ยว, พฤติกรรมการทองเที่ยว และรูปแบบ
การทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
โลจิสติกสเชิงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาขนุน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะสงผลใหนักทองเที่ยวเดินทางมา
ทองเที่ยวในตําบลทาขนุนอยางสม่ําเสมอและนําไปสูการเพิ่มขึ้นของรายไดและประโยชนดานการทองเที่ยวที่ประชาชน
ในตําบลทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีจะไดรับตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานดานโลจิสติกสเชิงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาขนุน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาขนุน
3. เพื่อศึกษารูปแบบการทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาขนุน
4. เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกสเชิงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาขนุน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ในการศึกษาการจัดการโลจิสติกส เชิงทองเที่ยวในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี
มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้
ปจจัย
องคประกอบโลจิสติกส
- ดานการไหลทางกายภาพ
- ดานการไหลของสารสนเทศ
- ดานการใหบริการ
- ดานสถานที่
- ดานสงเสริมการตลาด
- ดานบุคลากร
- ดานกระบวนการการใหบริการ
- การกลับมาเทีย่ วซา/แบงปน
ประสบการณ
- ดานคาใชจาย
การจัดการโลจิสติกส
- ดานการไหลทางกายภาพ
- ดานการไหลของสารสนเทศ
- ดานการมีสวนรวม

กระบวนการ
- สํารวจแหลงทองเที่ยว
- ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวระดับความพึง
พอใจของ
- สํารวจระดับความ พรอมของ
ชุมชน ผูนําชุมชน

ผลที่ได
- ขอมูลพื้นฐานดานโลจิสติกส
เชิงทองเที่ยว
- แนวทางการการพัฒนาการ
จัดการโลจิสติกส ตําบลทาขนุน
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใช แบบสอบถาม
(Questionnaire) จากกลุมนักทองเที่ยว กลุมชุมชน และผูนําชุมชน ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
มี 6 หมูบาน ประกอบดวยหมูบาน หมู 1 บานทาขนุน , หมู 2 บานเสาหงษ (อพป.) , หมู 3 บานปรังกาสี (อพป.) , หมู 4
บานอูลอง (อพป.) , หมู 5 บานหินแหลม(อพป.) , หมู 8 บานรวมใจ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบงเปน 3 กลุมที่เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส สําหรับการทองเที่ยว
ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไดแก กลุมนักทองเที่ยว กลุมคนในชุมชน และกลุมผูนําชุมชน ดังนี้
1) กลุมนักทองเที่ยว หมายถึงนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
2) กลุมคนในชุมชน หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
3) กลุมผูนําชุมชน หมายถึง กลุมผูบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวผูนําชุมชน หัวหนา หนวยงานและหัวหนาสวน
ราชการในพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 3 กลุมดังนี้
1) กลุมนักทองเที่ยวโดยที่ไมทราบจํานวนประชากรที่ชัดเจนของนักทองเที่ยวที่เดิน ทางเขามาทองเที่ยวใน
ሺିଵሻ మ

ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยจึงใชสูตร ของ W.G.cochran ดังนี้ n =
ซึ่งได
ௗమ
ขนาดของกลุมตัวอยาง 245.86 ตัวอยาง
สําหรับวิธีการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวที่มาเที่ยว ในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ในครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชวิธีการการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non-probability Sampling) โดยใชวิธีการเลือก
กลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 400ตัวอยาง
2) กลุมคนในชุมชน ผูวิจัยไดศึกษาชุมชนใน ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 6 หมูบานคือ
หมู 1 บานทาขนุน , หมู 2 บานเสาหงษ (อพป.) , หมู 3 บานปรังกาสี (อพป.) , หมู 4 บานอูลอง (อพป.) , หมู 5 บาน
หินแหลม (อพป.) , หมู 8 บานรวมใจรวมจํานวน 6 พื้นที่ ผูวิจัยใชจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 100 ตัวอยาง โดยใช
วิธีการสุมตัวอยาง แบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Sample
Random Sampling)
3) กลุมผูนําชุมชน ผูวิจัยไดศึกษาผูนําชุมชนในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 6 หมูบาน
คือ หมู 1 บานทาขนุน , หมู 2 บานเสาหงษ (อพป.) , หมู 3 บานปรังกาสี (อพป.) , หมู 4 บานอูลอง (อพป.) , หมู 5
บานหินแหลม(อพป.) , หมู 8 บานรวมใจรวมจํานวน 6 พื้นที่ ผูวิจัยใชจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 ตัวอยาง โดยใช
วิธีการสุม ตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งสรางขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามและสัมภาษณ 4 แบบดังนี้
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1. แบบสอบถาม และสัมภาษณ ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว ที่เขามาทองเที่ยวใน ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่เก็บขอมูล แบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวที่มีผลจากความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอองคประกอบของระบบ โลจิสติกสสําหรับการ
ทองเที่ยว
2. แบบสอบถาม และสัมภาษณเชิงลึก ขอมูลของคนในชุมชนที่อาศัยอยูใน ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี 6 หมูบานคือ หมู 1 บานทาขนุน , หมู 2 บานเสาหงษ (อพป.) , หมู 3 บานปรังกาสี (อพป.) , หมู 4
บานอูลอง (อพป.) , หมู 5 บานหินแหลม (อพป.) , หมู 8 บานรวมใจ รวมจํานวน 6 พื้นที่ แบงแบบสอบถามและ
สัมภาษณออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความพรอมและแนวทางการพัฒนาความพรอมของแหลงทองเที่ยวในมุมมอง ของคนในชุมชนที่เปน
ที่ตั้งของแหลงทองเที่ยว
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
3. แบบสอบถาม และสัมภาษณเชิงลึก ขอมูลของผูนําชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐ ที่อาศัยอยู ในตําบลทาขนุน
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 6 หมูบานคือ หมู 1 บานทาขนุน , หมู 2 บานเสาหงษ (อพป.) , หมู 3 บานปรังกาสี
(อพป.) , หมู 4 บานอูลอง (อพป.) , หมู 5 บานหินแหลม (อพป.) , หมู 8 บานรวมใจ
รวมจํานวน 6 พื้นที่ โดยแบงแบบสอบถามและสัมภาษณออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณและแหลงทองเที่ยว
สวนที่ 2 ความพรอมและแนวทางการพัฒนา
สวนที่ 3 ยุทธศาสตรในการพัฒนาโลจิสติกสสาหรับการทองเที่ยว
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่น
ลักษณะคําถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับสวนขอเสนอแนะเปนคําถามแบบปลายเปด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยว บริเวณแหลงทองเที่ยว ของตําบลทาขนุนไดแก เขื่อนวชิราลงกรณ
อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ และวัดทาขนุน คนในชุมชน ผูนําชุมชน เก็บรวมรวมขอมูลแตละหมูบานของตําบลทาขนุน
หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจึงนํามาตรวจสอบความถูกตองความครบถวนของขอมูลแลวจึง
นําไปวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสํา เร็จรูปคอมพิวเตอร ซึ่งมี ลําดับขั้นการ
วิเคราะหดังนี้ คือ
1) วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เปนการรวบรวมขอมูล และขอเท็จจริงมา วิเคราะห
ดานขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว พรอมทั้งปญหาอุปสรรค และ ขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) เชน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนการวิเคราะห
แบบมาตราสวนประมาณคาแบบ ลิเคิทสเกล (Likert Scale)
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2) การศึกษาเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสัมภาษณกับ ความพึงพอใจ
การจัดการโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยวใชสถิติเชิงอนุมาน เชน t-test และ F-test
3) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยวกับการกลับมา เที่ยวซ้ํา
ของนักทองเที่ยวในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด กาญขนบุรี องคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยว ไดแก
คุณคาที่ไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดาน กายภาพ คุณคาที่ไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานสารสนเทศ ดานการ
ใหบริการ ดานสถานที่ ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการการใหบริการ การกลับมาเที่ยวซ้ํา /
แบงปน ประสบการณ และดานคาใชจาย ในแหลงทองเที่ยวในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี
มี ความสัมพันธกับการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยว
Ho : องคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยว ไมมี ความสัมพันธกับการกลับมา เที่ยวซ้ํา
H1 : องคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยว มี ความสัมพันธกับการกลับมา เที่ยวซ้ํา

ผล/ สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยใน สวนของกลุมนักทองเที่ยวซึ่งผูวิจัยใหความสนใจมากที่สุด มีลําดับเนื้อหา ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 230 ราย ซึ่งคิดเปนสัดสวน รอยละ 57.50 มีอายุระหวาง 30-34 ป
จํานวน 118 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.50 มีสถานภาพโสด จํานวน 202 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.50 โดยสวน
ใหญเปนพนักงานบริษัท จํานวน 140 ราย คิด เปนสัดสวนรอยละ 35.00 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-15,000 บาท
จํานวน 153 ราย คิดเปน สัดสวน 38.25 ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 258 ราย คิดเปน
สัดสวนรอยละ 64.50 และมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล จํานวน 180 ราย คิดเปน สัดสวนรอยละ 45.00
2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
2.1 จํานวนครั้งของการมาทองเที่ยวในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ จํานวนครั้งที่มาทองเที่ยวในตําบลทา
ขนุน สวนใหญรอยละ 41.00 มาทองเที่ยวเปนครั้งแรก รองลงมาคือ มากกวา 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 31.25 และมาเปน
ครั้งที่สอง คิดเปนรอยละ 22.75 ตามลําดับ
2.2 ระยะเวลาที่ใชในการมาทองเที่ยวในตําบลทาขนุน
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ ระยะเวลาที่ใชในการทองเที่ยวใน
ตําบลทาขนุน สวนใหญรอยละ 31.50 มาทองเที่ยว 2 วัน รองลงมาคือ 1 วัน คิดเปนรอยละ 20.50 และนอยกวา
6 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 18.25 ตามลาดับ
2.3 จํานวนสถานที่ที่แวะเที่ยวรวมสถานที่นี้
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน เกี่ยวกับ จํานวนสถานที่ที่แวะเที่ยวรวมสถาน
ที่นี้ (ตําบลทาขนุน) สวนใหญรอยละ 36.25 แวะเที่ยว 3 แหง รองลงมาคือ 1 แหง คิดเปนรอยละ 29.00 และ 2 แหง
คิดเปนรอยละ 28.50 ตามลาดับ
2.4 สถานที่หลักที่ตั้งใจมาเที่ยวในครั้งนี้
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ สถานที่หลักที่ตั้งใจมาเที่ยวในครั้งนี้
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญรอยละ 47.25 เที่ยวเขื่อนวชิราลงกรณ รองลงมาคือ อุทยานแหงชาติทองผาภูมิคิดเปน
รอยละ 30.25 และเที่ยววัดทาขนุน คิดเปนรอยละ 22.25 ตามลําดับ
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2.5 การไดรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยวของสถานที่แหงนี้
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับการ ไดรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยว
ของสถานที่แหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญรอยละ 60.75 จากเพื่อน/ญาติ รองลงมาคือ จากขอมูลการ
ทองเที่ยว โทรทัศน วิทยุ และอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 23.25 และแหลงขอมูลการทองเที่ยว/ หนังสือพิมพ/ นิตยสาร
และคูมือการทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 15.00 ตามลําดับ
2.6 พาหนะที่ใชในการเดินทางมาทองเที่ยว
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับการ พาหนะที่ใชในการเดินทางมา
ทองเที่ยว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญ รอยละ 85.00 เดินทางโดย ใชรถยนตสวนตัว รองลงมาคือ รถเชา คิดเปน
รอยละ 7.75 และรถบัส คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ
2.7 การวางแผนคาใชจายในการทองเที่ยวตอครั้ง
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ การวางแผนคาใชจายในการ
ทองเที่ยวตอครั้ง สวนใหญรอยละ 38.75 นอยกวา 2,000 บาท รองลงมา คือ 2,001 – 5,000 บาท คิดเปนรอยละ
38.50 และ 5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.75 ตามลําดับ โดยคิดคาใชจายในการวางแผนมาทองเที่ยวตอครั้ง
มีคาเฉลี่ย 4,501.25 บาท สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 5,338.71 บาท มีคาใชจายสูงสุดคือ 50,000 บาทเมื่อพิจารณา
คาใชจายที่ใชในการมาทองเที่ยวตอครั้ง โดยสวนใหญจะใชคาใชจายนอยไมเกิน 2,000 บาท ดังนั้นควรมีการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เชน มีการทองเที่ยว แบบเพ็จเกจ มีกิจกรรมในสถานที่ทองเที่ยว
อาหาร ของฝากประจําทองถิ่นเพิ่มขึ้นมากขึ้น เพื่อกระตุน ใหนักทองเที่ยวใชจายในการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2.8 วัตถุประสงคหลักของการเดินทางทองเที่ยวครั้งนี้
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ วัตถุประสงคหลักของการเดินทาง
ทองเที่ยวครั้งนี้ สวนใหญรอยละ 69.00 เพื่อพักผอน รองลงมาคือ ศึกษาธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 12.00 และประชุม/
สัมมนา คิดเปนรอยละ 9.75 ตามลําดับ
2.9 กิจกรรมนันทนาการที่ทาพรอมกับการทองเที่ยวของสถานที่แหงนี้
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ กิจกรรมนันทนาการที่ทําพรอมกับ
การทองเที่ยวของสถานที่แหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญ รอยละ 74.50 ชมทิวทัศน รองลงมาคือ รับประทาน
อาหาร คิดเปนรอยละ 54.25 และถายภาพ คิดเปน รอยละ 49.75 ตามลําดับ เมื่อพิจารณากิจกรรมนันทนาการที่ทํา
โดยสวนใหญเปนการชมทิวทัศน ควรมีการเพิ่มกิจกรรมใน สถานที่ทองเที่ยว เชน กิจกรรมผจญภัย ลองแกง กระโดด
หอคอย การเลี้ยงอาหารสัตว ฯลฯ ซึ่งจะ เปนการดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาทองเที่ยว มาคางคืน และมีการใชจายเงินใน
การทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และมาซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้ง โดยมีกิจกรรมที่ทาไมซ้ํากันในแตละครั้งที่มาเที่ยว
2.10 เหตุผลหลักที่มาทองเที่ยวสถานที่แหงนี้
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ เหตุผลหลักที่มาทองเที่ยวสถานที่
แหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญรอยละ 42.75 เดินทางสะดวก รองลงมาคือ ดึงดูดใจ คิดเปนรอยละ 35.25
และอยูในเสนทางผาน คิดเปนรอยละ 24.75 ตามลําดับ
2.11 แบบการเดินทางมาทองเที่ยวสถานที่แหงนี้
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ แบบการเดินทางมาทองเที่ยว
สวนใหญรอยละ 96.25 เดินทางสวนตัว รองลงมาคือ เดินทางกับ บริษัททัวร คิดเปนรอยละ 3.75 ตามลําดับ
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2.12 ปญหาในการเดินทางมาทองเที่ยวสถานที่แหงนี้
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ ปญหาในการเดินทางมาทองเที่ยว
สถานที่แหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญรอยละ 42.25 ปญหาสภาพถนนไมดี รองลงมาคือ มีฝุนบนถนน คิดเปน
รอยละ 35.25 และไมมีบริการขอมูล ระหวางทาง คิดเปนรอยละ 30.75 ตามลําดับ
2.13 สถานที่พักคางคืน
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ สถานที่พักคางคืน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
สวนใหญรอยละ 20.00 พักคางคืนในเขตสถานที่ทองเที่ยว ประเภทบานพัก รองลงมาคือ พักนอกเขตสถานที่ทองเที่ยว
ประเภทที่พักเอกชน คิดเปนรอยละ 11.00 และพักในเขตสถานที่ทองเที่ยวประเภทโฮมสเตย คิดเปนรอยละ 10.75
ตามลําดับ
2.14 การกลับมาทองเที่ยวตําบลทาขนุน
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ การกลับมาทองเที่ยวในตําบลทาขนุน
สวนใหญรอยละ 87.75 ตองการกลับมาทองเที่ยว รองลงมา คือ ไมตองการกลับมาทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 12.50
ตามลําดับ
3. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอองคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยว
3.1 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอองคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยวในภาพรวม
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอองคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยวใน
ภาพรวม อยูในระดับ “ปานกลาง” เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย สามารถเรียงลาดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการกลับมา
เที่ยวซ้ํา/ แบงปนประสบการณ มีคาเฉลี่ย สูงสุดเทากับ 3.58 รองลงมา ดานการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 และ
ดานสถานที่ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.09 ตามลําดับ ในขณะที่คุณคาไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการไหลทางกายภาพ
มี คาเฉลี่ยต่ําสุด คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.20 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจที่ประเมินนั้น ควรปรับปรุงในดานคุณคา
ไดรับจากการ จัดการโลจิสติกสดานกายภาพ เชน ควรมีระบบการขนสงมวลชน ควรมีความปลอดภัย ณ สถานี ขนสง
และการเดินทาง ฯลฯ
3.2 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอองคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยวในราย ดาน
1) คุณคาไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการไหลทางกายภาพ
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอองคประกอบของโลจิสติกสการ
ทองเที่ยวในคุณคาไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานกายภาพใน ภาพรวม อยูในระดับ “นอย” เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย
สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ การเขาถึง แหลงอาหารและเครื่องดื่มไดงาย มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.39
รองลงมาคือ ความปลอดภัย ณ สถานที่ ทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 และความปลอดภัยในเขตชุมชน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.95 ตามลาดับ ในขณะที่ระบบขนสงมวลชน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.23 เมื่อพิจารณาระดับ
ความพึงพอใจที่ประเมินนั้น ควรปรับปรุงในระบบการขนสงมวลชน ควรมี ความปลอดภัย ณ สถานีขนสง การเดินทาง
ทองเที่ยวในชนบทโดยขนสงมวลชล ฯลฯ
2) คุณคาไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการไหลของสารสนเทศ
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ องคประกอบของโลจิสติกสการ
ทองเที่ยวในคุณคาไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการไหลของ สารสนเทศในภาพรวม อยูในระดับ “ปานกลาง”
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจากมากไป นอยไดดังนี้ การเขาถึงแหลงอาหารและเครื่องดื่มไดงาย มีคาเฉลี่ย
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สูงสุดเทากับ 3.11 รองลงมาคือ ขอมูลดานสถานที่ทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และขอมูลดานที่พัก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.97 ตามลําดับ
3) ดานการใหบริการ
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ องคประกอบของโลจิสติกสการ
ทองเที่ยวในดานการใหบริการในภาพรวม อยูในระดับ “มาก” เมื่อ พิจารณาคาเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจากมากไปนอย
ไดดงั นี้ ที่พักผอนปลอดโปรงและสวยงาม มี คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.79 รองลงมาคือ สถานที่จอดรถเพียงพอเหมาะสม
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 และที่ พักผอนเพียงพอเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 ตามลําดับ ในขณะที่มีหองนา-หองสุขา
ที่สะอาด/ เพียงพอ/ สะดวกตอการใชงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08
4) ดานสถานที่
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ องคประกอบของโลจิสติกสการ
ทองเที่ยวในดานสถานที่ในภาพรวม อยูในระดับ “ปานกลาง” เมื่อ พิจารณาคาเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจากมากไปนอย
ไดดังนี้ มีการจัดสถานที่เพื่อใชพักผอนบริเวณ แหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.24 รองลงมาคือ สาธารณูปโภค
พื้นฐานมีคุณภาพและการใช การไดดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 และการเดินทางมีความสะดวกและมีปายสัญลักษณบอก
ทางชัดเจน มี คาเฉลี่ยเทากับ 3.06 ตามลาดับ ในขณะที่สถานที่ทองเที่ยวอยูไมไกลจากแหลงชุมชน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99
5) ดานสงเสริมการตลาด
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ องคประกอบของโลจิสติกสการ
ทองเที่ยวในดานสงเสริมการตลาดในภาพรวมอยูในระดับ “นอย” เมื่อ พิจารณาคาเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจากมากไป
นอยไดดังนี้ การประชาสัมพันธ แบบบอกตอ (เลาใหฟง) มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.67 รองลงมาคือ มีกิจกรรมเสริมที่
นาสนใจในจุดที่เปนแหลงทองเที่ยว มี คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 และการประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.28 ตามลําดับ ในขณะที่การประชาสัมพันธทางแผนพับ /ใบปลิว มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.00 เมื่อ
พิจารณาระดับความพึงพอใจที่ประเมินนั้น ควรปรับปรุงดานการสงเสริมการตลาดในการ ประชาสัมพันธทางแผนพับ /
ใบปลิวใหอานงาย มีขอมูลแหลงทองเที่ยวเพียงพอเหมาะสมและระบุ เสนทางการเดินทางไวอยางชัดเจน
6) ดานบุคลากร
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ องคประกอบของโลจิสติกสการ
ทองเที่ยวในดานบุคลากรในภาพรวม อยูในระดับ “ปานกลาง” เมื่อ พิจารณาคาเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจากมากไป
นอยไดดังนี้ คนในพื้นที่ใหบริการดวยความสุภาพและ เปนมิตร มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.30 รองลงมาคือ คนในพื้นที่ให
คําแนะนําหรือตอบขอซักถามอยาง ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 และคนในพื้นที่ดูแลเอาใจใส กระตือรือรนและเต็มใจ
ใหบริการ มี คาเฉลี่ยเทากับ 2.91 ตามลําดับ ในขณะที่คนในพื้นที่ใหบริการดวยความรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.84
7) ดานกระบวนการใหบริการ
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ องคประกอบของโลจิสติกสการ
ทองเที่ยวในดานกระบวนการใหบริการในภาพรวม อยูในระดับ “นอย” เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจาก
มากไปนอยไดดังนี้ มีผูรบั ผิดชอบคอยใหขอมูล ขาวสารแกนักทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.54 รองลงมาคือ มีปาย
บอกทางบริเวณจุดทองเที่ยว อยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.49 และมีเอกสารแนะนํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.28 ตามลา
ดับ ในขณะที่มี ตูรับความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.87 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจที่ประเมิน
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นั้น ควรปรับปรุงดานกระบวนการใหบริการใน หลาย ๆ สวน เชน ควรมีตูรับความคิดเห็นของผูมาทองเที่ยว มีระบบการ
ประเมินผลความพึงพอใจ ของนักทองเที่ยวเพื่อนามาปรับปรุง มีเอกสารแนะนํา มีปายบอกเสนทางบริเวณจุดทองเที่ยว
อยาง ชัดเจน และควรมีผูรับผิดชอบคอยใหขอมูลขาวสารแกนักทองเที่ยว
8) การกลับมาเที่ยวซ้ํา/ แบงปนประสบการณ
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความ พึงพอใจตอองคประกอบของโลจิสติกสการ
ทองเที่ยวในการกลับมาเที่ยวซ้ํา/ แบงปนประสบการณ ในภาพรวม อยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสามารถ
เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ อยาก กลับมาเที่ยวซ้ํา มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.64 รองลงมาคือ จะแนะนาใหคนอื่น
ๆ เดินทางมาเที่ยวที่นี่ ดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และในครั้งตอไปจะพาเพื่อน/คนรูจักมาเที่ยวที่นี่ดวย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.62 ตามลําดับ ในขณะที่ในครั้งตอไปอยากมาเยือนตําบลทาขนุนมากกวาแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวใน ตําบลทาขนุน อ.ทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการโลจิสติกสในตําบลทาขนุน จังหวัดกาญจนบุรี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญรอยละ 51.00
มีความคิดเห็นวาการพัฒนาหรือ ปรับปรุงการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวในตําบลทาขนุน จังหวัดกาญจนบุรี
ควรปรับปรุงใหถนนมีสภาพดีขึ้น รองลงมาคือ มีคลื่นโทรศัพท คิดเปนรอยละ 35.25 และควรมีปายบอกทางชัดเจนกวา
นี้ คิดเปนรอยละ 30.00 ตามลําดับ

อภิปรายผล
สถานการณโลจิสติกสการทองเที่ยวในปจจุบัน ตําบลทาขนุน จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมผานมุมมองของ
กลุมตัวอยาง 3 กลุมที่ตอบแบบสอบถาม สามารถรองรับการทองเที่ยวได ระดับหนึ่งโดยสามารถใหบริการนักทองเที่ยว
ไดคอนขางเหมาะสมในชวงเวลาปกติทั่วไป ขณะที่จะมีปญหาอยูบางในชวงเทศกาลที่ไมสามารถรองรับการทองเที่ยวได
อยางเพียงพอ ทันใจนักทองเที่ยว และตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นในหลายๆดาน เมื่อไลเรียงจากผลการวิเคราะห
ขอมูลจากกลุม ตางๆดังกลาวจะไดผลลัพธดังนี้
1. กลุมนักทองเที่ยว เปนกลุมที่ผูวิจัยใหความสนใจมากสุด เนื่องจากเปนผูรับบริการ การสามารถกระตุนให
ตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวในตําบลทาขนุน เปนประเด็นสําคัญมากและเมื่อมาเที่ยวแลวการทําใหเกิดความประทับใจ
เกิดเปนความรูสึกพึงพอใจในสิ่งตางๆที่ประสบจนทา ใหเกิดการกลับมาเที่ยวซ้ํา ๆอีกครั้งหรือหลายครั้งก็เปนประเด็น
สําคัญเชนกัน ในสวนกลุม นักทองเที่ยวเมื่อไดมาเที่ยวแลวไดรับความพึงพอใจตอองคประกอบและการจัดการโลจิสติกส
การทองเที่ยวในภาพรวมในระดับปานกลางเทานั้น ในรายดานมีเพียงการใหบริการที่พอใจมากที่เหลือเปนพอใจปาน
กลางและนอย จึงมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงประเด็นหลักคือ การทําใหนักทองเที่ยวสามารถเขามาในแหลงทองเที่ยวได
งาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย (การไหลทาง กายภาพ) สภาพถนนดี มีปายบอกทาง มีคลื่นโทรศัพท และมี
สาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวก ตางๆเพิ่มขึ้น และเมื่อทดสอบถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบและการ
จัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวกับการกลับมาเที่ยวซ้ํา ของนักทองเที่ยว พบวาเกือบทุกปจจัยมีผลเชื่อมโยงกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นหากสามารถพัฒนาองคประกอบเหลานี้ใหนักทองเที่ยวมีความพึง พอใจไดมากขึ้นกวาที่
เปนอยูนาจะมีสวนทําใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ํา ไดมากขึ้นเชนกัน ดังนั้น ขอเสนอแนะที่นักทองเที่ยวไดเสนอมา
นาจะไดมีการนํามาศึกษาทบทวนเพื่อปรับปรุงอยางจริงจัง
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2. กลุมคนในชุมชน เห็นพองกันวาการมีแหลงทองเที่ยวในชุมชนสงผลใหเกิดการ พัฒนาชุมชนในหลายดาน
รวมทั้งเกือบทุกดานในองคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยว และ เห็นวาความพรอมของโลจิสติกสการทองเที่ยวใน
ปจจุบันอยูในระดับปานกลาง เสนอแนะใหมีการ พัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นในการทาใหนักทองเที่ยวสามารถเขามาในแหลง
ทองเที่ยวไดงาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวที่กลาวแลวจะมีที่เพิ่มขึ้นมาคือ
ใหมี การรวมกลุมกันเพื่อพัฒนาดานโลจิสติกสมากขึ้น โดยหนวยงานของรัฐเขาไปริเริ่มและใหการ สนับสนุนทั้งความรู
สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมใน การแกปญหา และที่สําคัญคือมีงบประมาณ
สนับสนุน
3. กลุมผูนําชุมชน ใหความเห็นวา สภาพปจจุบันมีความพรอมสามารถรองรับการ ทองเที่ยวไดดีในระดับหนึ่ง
มีแหลงทองเที่ยวยอดนิยมหลายแหลงเรียงตามลําดับ แหลงทองเที่ยวมี กิจกรรมที่เปนการการเตรียมความพรอมดานโล
จิสติกสการทองเที่ยวแลวในบางดาน มี ขอเสนอแนะใหปรับปรุงใหดีขึ้นดานการเดินทาง ความปลอดภัย และการให
ขอมูล ดานการเตรียม ความพรอมในกรณีฉุกเฉิน และดานเตรียมความพรอมดานขอมูลนักทองเที่ยว

ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม ทําเปน ขอเสนอแนะในการพัฒนา
องคประกอบและการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยว ในตําบลทาขนุน จังหวัดกาญจนบุรีไดในประเด็นเหลานี้
1. เพื่อใหนักทองเที่ยวเขามาในแหลงทองเที่ยวไดงาย สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย โดยพัฒนาเสนทาง
แหลงทองเทีย่ ว ใหขอมูลแกนักทองเที่ยวอยางเต็มที่ ทําแผนที่ ทําปาย บอกทางใหชัดเจนดูเขาใจงาย เพียงพอ มีเว็บไซต
แจงขอมูล มีศูนยขอมูลการทองเที่ยว มีระบบ ขนสงมวลชนที่สามารถรองรับการนักทองเที่ยวไดอยางดี
2. มีการรวมกลุมของบุคคลหรือหนวยงานเพื่อทํา หนาที่และบทบาทตางๆกัน ใน การพัฒนาโลจิสติกสการ
ทองเที่ยว เชน รวมกลุมเปนศูนยขอมูลการทองเที่ยวเพื่อใหขอมูล มีกลุม ไกดเยาวชนในพื้นที่นําทาง กลุมดูแลเสนทาง
การทองเที่ยว กลุมพัฒนาและจัดระเบียบปายบอกทาง กลุมพัฒนาความปลอดภัยนักทองเที่ยว มีการประสานความ
รวมมือดานความปลอดภัยระหวาง อบต. อสม. โรงพยาบาล และตํารวจ และองคการอื่นๆ โดยไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงาน ภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง อาจแสดงบทบาทเริ่มตนดึงสวนตางๆเชน สวนราชการ อําเภอ กํานัน
ผูใหญบาน อบต. เอกชนมาทํางานรวมกับกลุมชุมชนใหมากขึ้น มีการใหความรู จัดอบรม แนะนา แผนทองเที่ยว
การจราจร ความปลอดภัย สนับสนุนงบประมาณสิ่งอานวยความสะดวก เมื่อ ดําเนินการไดเองแลวก็ถอยออกมา
3. มีการจัดการประชุมประชาคมดานโลจิสติกสทั้งในและนอกชุมชน โดยมีทั้งการ จัดภายในชุมชนและระหวาง
ชุมชนทุกเดือน จัดเวที สรางกระบวนการเรียนรู มี workshop จัดทา วิสัยทัศนการพัฒนาโลจิสติกสการทองเที่ยวตําบล
ทาขนุน ระยะสั้นและระยะยาว
4. มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดเวลา ทั้งในและนอกเทศกาลทองเที่ยว โดย ในปจจุบันการจัดกิจกรรม
เนนเฉพาะในหนาหนาวที่เปนชวงเทศกาลทองเที่ยวเชน ชวงเดือนธันวาคม – มกราคม จัดงานวันผลไมทองผาภูมิ
ในชวงนอกเทศการการทองเที่ยวตองพยายามดึงนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวบางโดยการจัด กิจกรรมตางๆที่นาสนใจพรอม
โปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาเพื่อเปนการเชิญชวน และเพื่อเปนการกระจาย ภาวะนักทองเที่ยวแออัดมากในเทศกาลทองเที่ยว
จนเกิดการขัดของของการจัดการโลจิสติกสการ ทองเที่ยวโดยเฉพาะการไหลทางกายภาพของแหลงทองเที่ยวโดยใน
ชวงเวลานั้น

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



5. มีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานนี้โดยตรงที่นอกเหนือจาก ททท. ซึ่งมักมี บทบาทเฉพาะดานใหขอมูล
แหลงทองเที่ยว และการตลาดการทองเที่ยว เพื่อทําหนาที่ตางๆที่กลาว ทั้งการทําเองและประสานงานกับหนวยตางๆ
เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
6. มีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหม ๆใหทราบผานทางสื่อตาง ๆ พรอม จัดทําแผนที่เชื่อมโยงเสนทาง
การทองเที่ยวจากแหลงเกา เพื่อใหนักทองเที่ยวเขาใจไดงายขึ้นอยาง รวดเร็วกวาไมรูวาจะเริ่มจากจุดไหน ไปไดอยางไร
ขอเสนอแนะจากผูวิจัย
จากขอเสนอแนะในงานวิจัยมีประเด็นที่ผูวิจัยเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนสําหรับการทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน เพื่อแกปญหาการไหลทางกายภาพที่นักทอง
พึงพอใจนอยที่สุด 4 รายการคือ การไมมีระบบขนสงมวลชนเพื่อรองรับการ ทองเที่ยว ความปลอดภัย ณ สถานีขนสง
การเดินทางทองเที่ยวในชนบทโดยขนสงมวลชน และ การเดินทางในกรณีฉุกฉิน โดยตองมีการพิจารณาวางแผน
ดําเนินการอยางจริงจังและรอบคอบ ไมใหกระทบโครงสรางการขนสงเดิมของชุมชนมากจนกระทบตออาชีพคนในชุมชน
โดยเฉพาะ ในชวงไมใชเทศกาลการทองเที่ยว ที่ระบบขนสงมวลชนใหมอาจจะไปแยงลูกคาของคนในชุมชนเนื่องจากไมมี
นักทองเที่ยว รวมทั้งตองไมใหเกิดเปนภาระติดพันตอกลุมตางๆที่เขามาดาเนินระบบ ขนสงมวลชนดังกลาว
2. การเรงปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่สวนใหญอยูใน องคประกอบของโลจิสติกสการ
ทองเที่ยว และเปนดัชนีประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวดาน อุปทานที่มักใหนาหนักถึงรอยละ 40 โดยภาครัฐให
เหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากปจจุบันความพึง พอใจของนักทองเทียวอยูนอยถึงปานกลาง เทานั้น
3. การจัดประชุมประชาคมผูประกอบการเพื่อศึกษาปรับปรุง กรณีบทสรุประดับของความ พึงพอใจตอ
องคประกอบและการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวระหวางนักทองเที่ยวกับ ผูประกอบการในรายการเดียวกันหรือ
รายการที่เทียบเคียงกันไดมีความแตกตางกันเปนอยางมาก โดย นักทองเที่ยวพึงพอใจนอยถึงปานกลาง ขณะที่
ผูประกอบการเห็นวามีความพรอมในระดับมากถึง มากที่สุดนั้น โดยการเผยแพรผลการวิจัยไปยังกลุมผูประกอบการให
ทราบในเบื้องตน แลวเรียน เชิญสัมมนารวมกันโดยหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหมีการแสดงความคิดเห็น
อภิปรายอยางกวางขวาง และหาขอสรุปรวมกันใชเปนแนวทางใหผูประกอบการทั้งที่เกี่ยวของ โดยตรงหรือโดยออม
เขาใจตอมุมมองของนักทองเที่ยว และปรับปรุงใหตรงกับสิ่งที่เปนจริงมากสุด รวมทั้งหนวยงานของรัฐมีการสนับสนุนให
มีการทาวิจัยเชิงลึกตอไป
4. การกําหนยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นที่เฉพาะตําบลทาขนุน มีการกระจายงานโดย มอบอํานาจใหชุมชน
ทองถิ่นเปนผูดําเนินการ ระยะแรกใหมีหนวยงานรัฐเปนพี่เลี้ยงเพื่อใหมีระบบ ชัดเจน มีระบบตรวจสอบ และก็อาศัย
แนวคิดของเจาของชุมชนที่รูขอมูลในพื้นที่ของตนเปนอยางดี อะไรเปนสิ่งที่นาจะตองการกอนหรือหลัง โดยมีการ
สนับสนุนงบประมาณดาเนินการที่เหมาะสม
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แนวทางการพัฒนากลุมประมงอินทรียพื้นบานในการยกระดับผลผลิตอินทรียสูการสรางเครือขาย
การคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคส
The development of organic fishery groups in raising organic yields for the
establishment of commercial e-commerce networks.
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ศักดิ์ดา อางวัฒนกิจ
ณรงค อนุพันธ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิ จัยเนนการวิจัยแบบมีสวนรวมของชุมชน (Participatory Action Research)
โดยใหชุมชนไดแสดงออกถึงความคิดเห็น ภูมิปญญาและองคความรู รวมกัน เพื่อศึกษาศักยภาพการเตรียมความ
พรอมสูระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมประมงอินทรียพื้นบาน กลุมประชากรที่ใชในการวิ จัยคือสมาชิกกลุม
ประมงอินทรียพื้นบานจํานวน 200 คน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การนําเสนอขอมูลการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสรางการเรียนรูรวมกันผานเวทีเสวนา การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณ การ
สังเคราะหขอมูลรวมกันของทีมนักวิจัย และสมาชิกกลุมประมงอินทรียพื้นบาน โดยใชการบันทึกภาพวิดีโอระหวาง
การจั ด เวที เ สวนา การบั น ทึ ก ภาพนิ่ ง เพื่ อ บั น ทึ ก การร ว มกิ จ กรรม การบั น ทึ ก เทปการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก และ
แบบสอบถามรูปแบบการประกอบการของกลุม เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหในประเด็นดังตอไปนี้คือ ความตองการ
นําเสนอสินคา รูปแบบวิธีการสั่งซื้อสินคา วิธีการขนสงสินคาและการชําระเงิน เปนตน การวิเคราะหขอมูลในสถิติ
รอยละ และ ค า ฐานนิ ย ม ผลจากการ ศึ กษาวิ จั ย พบวา กลุ ม ประมงพื้ นบ า นมี ค วามต องการใช ระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสในการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาผลิตภัณฑจากกลุ มกลุมประมงอินทรียพื้นบานเพื่อสราง
โอกาสทางธุรกิจของกลุม ตองการใหทีมผูวิจัยพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนการนําเสนอขอมูลของกลุม
ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายและการนําเสนอขายสินคาแกกลุมลูกคาเปาหมายทั้งในและตางประเทศ ตองการให
กลุมลูกคาใชรูปแบบการสั่งซื้อและการชําระเงินสดโดยตรง ตลอดจนการโอนชําระเงินคาสินคาในชื่อบัญชีธนาคาร
ของกลุมประมงอินทรียพื้นบาน เนื่องจากยังขาดความเขาใจและความพรอมสําหรับรูปแบบการสั่งซื้อและการชําระ
เงินออนไลนผานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มรูปแบบ
คําสําคัญ : ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส, ทรัพยากรประมงชายฝง, ชุมชนประมงพื้นบาน, กระบวนการจัดการ,
ธนาคารปูมา
Abstract
The research objective was to study the readiness for potential e-Commerce system
of the organic fishery groups at Chanthaburi and trad province. The researcher focused on
the participatory action research by providing the opportunity for the community members
to jointly express their opinions, intellects knowledge with the research team. The
population of the research was 200 members of organic fishery groups and providing the
opportunity for the community members to participate in expressing opinions, in presenting
data, in exchanging intellectual opinions and in jointly build knowledge base through
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seminar forum, in-depth interview, observation and information synthesis between research
team and members of organic fishery groups, video recording during seminar forum, photo
taking during team activities, tape recording in-depth interviews and questionnaire format
on group operations in order to retrieve data for analysis under the following factors, i.e.
product presentation requirements, product ordering process, product delivery process and
payment process. The data was tabulated in means and mode statistical analysis format. The
research revealed that organic fishery groups had required the support of e-Commerce to
increase their channel of distribution of seafood products. In order to generate the business
opportunity, the group required the research team to develop the e-Commerce which
focused on presenting the group information to become known throughout and on sale
presentation toward the targeted customers of both national and international countries. The
group also required the customer's group to use the direct cash order form and also the
money transfers for the product payments under the bank account of the organic fishery
groups due to the lack of understanding and readiness of the group for the online ordering
and payment method through the full e-Commerce function.
Key Words : E-Commerce System, Coastal Fisheries Resources, Local Fishing
Community, Process of Management, Crab Bank.

บทนํา
จากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามวิสัยทัศนไทยแลนด 4.0 ที่มุงเนนการ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาชวยพัฒนาตอยอดดําเนินธุรกิจยกระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจน
อุตสาหกรรมทองถิ่นใหเปนสมารทเอสเอ็มอี (Smart SMEs) มุงเนนการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เปลี่ยนถายรูปแบบการทําธุรกิจเศรษฐกิ จแบบดั้งเดิมสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสรางสรรคและการ
บริการที่มีมลู คาสูง ลดกระบวนการผลิตแบบ “ทํามากไดผลนอย” เปน “ทํานอยไดผลมาก” รัฐบาลจึงไดวางรากฐาน
โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศใหเขาสูเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) หรือ
เศรษฐกิจดิจิทัลดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และใชงานได
อยางมีเสถียรภาพ การสรางความมั่นคงในการทําธุรกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
การสรางโอกาสทางธุรกิจผานการตลาดอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา อีคอมเมิรซ (E-Commerce)
หรือเรียกเปนภาษาไทยวา “การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ” เพื่อเปนชองทางการจัดจําหนายนั้น ถือไดวาเปนกลยุทธ
อัน สํ า คั ญ ยิ่ ง สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการในช ว งภาวะเศรษฐกิจ โลกตกต่ํ า เช น นี้ น า จะเป น ช ว งเวลาที่ เ หมาะสมต อ
E-Commerce เนื่องจากเปนเครื่องมือทางการตลาดหรือวิธีการทําธุรกิจที่ มีตนทุนต่ําลดเวลาหรือคาใชจายในการ
เดินทาง เพิ่มชองทางการตลาดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการเขาถึงกลุมผูซื้อไดทั่วทุกมุมโลก บวกกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคทุกวันนี้เปลี่ยนไปมีการใชเวลาอยู กับคอมพิวเตอร มากกวาโทรทัศน ซึ่งเปนโอกาสของผูประกอบการ
ธุรกิจตางๆ ที่จําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขายและสรางภาพลักษณองคกรใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
โดยการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เขามาใชในการบริหารจัดการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการดําเนิน
ธุรกิจ ซึ่งปจจุบันเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่งเปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่สามารถเชื่อมตอ
สื่อสารกันไดทั่วทุกมุมโลกและสามารถเขาถึงไดรวดเร็ว ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง เปนที่นิยมไดรับการสนับสนุนจาก
ทั้ ง ภาครั ฐ บาลและเอกชนตลอดจนมี แ นวโน มการเติ บ โตของผู ใช บ ริการอย า งต อเนื่ อ ง จึ ง เป น โอกา สสํ า หรั บ
ผูประกอบการหลายรายในปจจุบันที่หันมาใหความสําคัญและสามารถนําการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไปใชในการ
ดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันในตลาด
การคาทั้งในและตางประเทศตอไป
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สภาพภูมิศาสตรของประเทศไทยเอื้ออํานวยใหแกการประกอบอาชีพประมงเปนอยางดี เพราะสภาพที่ตั้ง
ของประเทศไทย ตั้งอยูบนฝงทะเลและมีพรมแดนธรรมชาติที่ติดกับชายฝงทะเลเปนระยะทางยาวถึง 2,614
กิโลเมตร ทําใหประชากรสวนใหญที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับชายฝงทะเลรวม 24 จังหวัด มีอาชีพ
ประมงมาโดยตลอด ขณะเดียวกันสภาพทางภูมิศาสตร พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีลักษณะเปนที่ราบลุม และ
อุดมสมบูรณไปดวยแมน้ํา หนองบึง ตลอดจนทะเลสาบ จึงทําใหมีการประกอบอาชีพประมง จึงกลาวไดวาอาชีพ
ประมงเปนอาชีพที่เกาแกที่สุดอาชีพหนึ่งของคนไทย แตไมได เปนอาชีพที่สรางความร่ํารวยใหแกผูประกอบอาชีพ
แตอยางใด (บรรจง นะแส, 2545: 20)
การทําประมงพื้นบานอาจมีความหมายและขอบเขตแตกตางกัน ตามสภาพทองที่ หรือปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต เชน แบบพื้นบาน (Artisanal) แบบขนาดเล็ก (Small-scale) แบบดั้งเดิม (Traditional) หรือแบบยัง
ชีพ (Subsistence) เปนตน (บุญเลิศ ผาสุก 2530) สวนคําวา “ชาวประมงพื้นบาน” กังวาลย จันทรโชติ (2541)
ไดใหคําจํากัดความไว คือ กลุมที่ใชแรงงานเปนชาวบาน สมรรถภาพของเครื่องมือที่ใชในการจับสัตวน้ําต่ํา ทําให
ไดผลผลิต นอย และจะออกทํา การประมงในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งชาวประมงไมสามารถกําหนดรายไดของตนเองได
ตองขึ้นอยูกับผูรับซื้อผลผลิตของตน ซึ่งสวนใหญเปนพอคาคนกลาง เถาแก รวมทั้งกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (2542) ไดใหความหมายของประมงพื้นบาน วาเปนการทําประมงโดยใช เครื่องมือขนาดเล็กไมทันสมัย
ทําประมงพื้นที่ไมเกิน 3 กิโลเมตร จากชายฝง โดยอาศัยแรงงานใน ครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปของคณะวิจัย
ซึ่งกลาววา ชาวประมงพื้นบานเปนกลุมคนที่ดํารงชีวิตและทํามาหากินดวยการทําประมงชายฝงทะเล และแมน้ํา
ลําคลองตางๆ โดยใชเครื่องมือจับสัตวน้ําที่เรียบงาย ไมซับซอนและเลือกจับสัตวน้ําเฉพาะอยาง เชน แห เบ็ด ลอบ
ไซ อวนลอยปลา อวนลอยกุง อวนจมปู เปนตน ชาวประมงพื้นบานประเทศไทยมีพัฒนาการมานับรอยป จึงมี
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงทะเล และแมน้ําลําคลองอยางลึกซึ้ง
จึงทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจไป จะดีเพียงใดหากเรามีสวนชวยใหผลิตภัณฑของชุมชนสามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาที่กวางขึ้น โดยเฉพาะตลาดการคาระหวางประเทศ โดยการนําเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานประยุกตใชเพื่อการ
เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย ในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับชุมชน ชุมชนทุกแหงมีศักยภาพ ขาดแตโอกาส
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง จึงจําเปนตองสรางให “ชุมชน” โดยเฉพาะชุมชนชนบท เปนฐานที่มั่นคงปลอดภัย
ของระบบเศรษฐกิจในชนบท เพราะนั่นคือการสรางฐานรากของเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็ง ดวยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ซึ่งเปนการเรียนรูของชุมชนในทองถิ่นรวมกัน เพื่อการ
คนหาไมใชเพียงแตปญหาและความตองการ แตคนหาศักยภาพหรือความสามารถที่ยังไมพัฒนา หรือยังไมพัฒนา
เต็มที่ของแตละทองถิ่น คนหาทุน และคนหาปจจัยเงื่อนไขตามสภาพที่เปนจริง เพื่อการพัฒนาไปสูความมั่นคงและ
ยั่งยืนตอไป
ทั้งนี้ จากความเปนไปไดของตลาดที่ เพิ่มความนิยมในสินคาชุมชนของกลุมกลุมประมงพื้นบาน อีกทั้ง
ความสามารถในการแปรรูปอาหารที่ไดคุณภาพ ตามเกณฑของกลุมที่ทวีขึ้นไป รวมไปถึงความประสงคใหกลุมเปนที่
รูจักกันอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับคุ ณสมบัติของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเพิ่มชองทาง
การตลาด ในการจําหนายสินคาไดอยางทั่วถึง จึงเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาถึงการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เขามาชวยในการนําเสนอสินคาใหเปนที่ รู จักอยางแพร หลายมากยิ่งขึ้น
ทางคณะผูวิจัยทําการศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมประมงอินทรียพื้นบานในการยกระดับผลผลิตอินทรีย
สูการสรางเครือขายการคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อสํารวจศักยภาพภายในและศักยภาพ
ภายนอกที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจ (E-Commerce) รวมกับหวงโซอุปทาน
(Supply Chain) ธุรกิจ SMEs ประมงพื้นบานในเขตภาคตะวันออก 2 จังหวัด โดยใชตลาด AEC เปนฐานทาง
การคาระหวางประเทศ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมประมงอินทรียพื้นบานในการยกระดับผลผลิตอินทรียสูการสราง
เครือขายการคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคส

กระบวนการทําวิจัย
พัฒนาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจ (E-Commerce) ในเขตภาคตะวันออก 2 จังหวัด
1. การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
2. การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับการตลาด
3. กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4. การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจ SMEs
5. ปจจัยสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจผานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสธรุ กิจ SMEs (ประเภทประมงพื้นบานในเขตภาค
ตะวันออก 2 จังหวัด)

การศึกษาเชิงพรรณนาและสถิติพรรณนา โดยการสํารวจกลุม ตัวอยางผูประกอบการธุรกิจประมงพื้นบาน
โดยใชหลักการ S.W.O.T. Analysis และการจัดการ หวงโซอุปทาน (Supply Chain)

การประยุกตใชการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจ (E-Commerce)
รวมกับหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
ธุรกิจ SMEs (ประเภทประมงพื้นบานในเขตภาคตะวันออก 2 จังหวัด)
โดยใชตลาด AEC เปนฐานทางการคาระหวางประเทศ

ภาพที่ 1 กระบวนการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) จากทีมนักวิจัย
สมาชิกกลุมประมงพื้นบาน ในจังหวัดจันทบุรี และตราด และภาคีที่เกี่ยวของอื่น ๆ โดยการใหชุมชนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น การนําเสนอขอมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสราง การเรียนรูรวมกันผานเวที
เสวนา การสัมภาษณ เชิงลึก การสังเกตการณ การสังเคราะหขอมูลรวมกันของทีมนักวิจัยและสมาชิกกลุมประมง
พื้นบาน ในจังหวัดจันทบุรี และตราดโดยใชการบันทึกภาพวิดีโอระหวางการจัดเวทีเสวนา การบันทึกภาพนิ่งเพื่อ
บันทึกการรวมกิจกรรมและการบันทึกเทปการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหในประเด็นตางๆ ผ าน
กระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดการประชุมทีมผูวิจัยและกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงค แนวทางและ
แผนการในการปฏิบัติงานตางๆ รวมกัน
ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการวิจัย
2. 1 ศึกษาศักยภาพการเตรียมความพรอมของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนศึกษารูปแบบและแนวทางใน
การพัฒนา
2.2 วิเคราะหและออกแบบเครื่องมือที่ใชการเก็บขอมูล
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2.3 จั ดประชุม เชิ งปฏิบั ติการรว มกับกลุม วิส าหกิจ ชุม ชนเพื่ อศึกษาป ญหา แลกเปลี่ ยนแนวคิ ด ศึก ษา
รูปแบบและแนวทางในการพัฒนา และเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสูการวิเคราะหผล
ขั้นที่ 3 การใหความรูและการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3.1 ใหความรูและความเขาใจในกระบวนการของระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกชุมชน และศึกษา
ความตองการ และรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมกลุมประมงพื้นบาน
3.2 พัฒนาระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและทดลองใชงานเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
ขั้นที่ 4 การติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามวงจร PDCA
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการเพื่อใหเกิดความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 5 การประเมินผล สรุปและรายงานผล
5.1 ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการปรับปรุงกอนการนําไปใชจริง
5.2 ประชุมสรุปแนวทางและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน
5.3 จัดทําคูมือการใชงานเพื่อสรางความเขาใจ
5.4 ประชุมเพื่อสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน

ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมประมงพื้นบาน ดวยการสัมภาษณแบบมี
โครงสรางการสังเกตและการใชแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพหลัก รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณในการแปรรูปอาหารทะเล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต รวมถึงระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
พบวาประชากร 200 คน เปนเพศชายทั้งหมด ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 4650 ป ระดับ การศึกษาสวนใหญ อยู ในระดั บต่ํ ากวา มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเที ยบเท า อาชี พหลักของผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพประมง รายไดจากการแปรรูปอาหารทะเล โดยเฉลี่ยมีรายไดระหวาง 3,000 –
5,000 บาทตอเดือน ประสบการณในการแปรรูปอาหารทะเลมากกวา 10 ป และผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดไมเคย
มีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต รวมถึงขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
สวนที่ 2 เปนคํ าถามเกี่ยวกับระบบพาณิช ยอิเล็กทรอนิ กสในประเด็ นดา นรูป แบบการนําเสนอสินคา
การสั่งซื้อสินคา วิธีการชําระเงินและการจัดสงสินคา
พบวา กลุมประมงพื้นบาน ทั้งจังหวัดจันทบุรี และตราดมีความสนใจและตองการใหทีมผูวิจัยใหความ
ช ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาเว็ บ ไซต เพื่ อ การนํ า เสนอสิ น ค า ไปยั ง กลุ ม ผู ใ ช ม ากที่ สุ ด ทั้ ง กลุ ม ลู ก ค า ในประเทศและ
ตางประเทศ นอกจากการนําเสนอขายสินคาแลวยังตองการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกอบการของกลุมเพื่อ
เผยแพรใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
สวนที่ 3 ความตองการวิธีการซื้อสินคาและการจัดสงสินคา
พบวา สมาชิกกลุมตองการใหมีการสั่งสินคากับกลุมโดยตรงมากที่สุด มีความตองการสัญญาซื้อขายและเงินมัด
จําเพื่อเปนหลักประกันประกอบการรับคําสั่งซื้อจากลูกคา สวนวิธีการจัดสงสินคาตองการใหผูซื้อมารับสินคาดวยตนเอง
มากที่สุด และการจัดสงสินคาโดยทางไปรษณียและการขนสงผานบริษัทผูใหบริการขนสงตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น
สวนที่ 4 ความตองการวิธีการชําระเงินคาสินคา
พบวาสมาชิกกลุมตองการใหลูกคาชําระเงินคาสินคาเปนเงินสดโดยตรงตลอดจนการโอนชําระเงินคาสินคา
ในชื่อบัญชีธนาคารของกลุมประมงพื้นบานโดยใชชื่อกลุมเปนผูรับเงิน
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อภิปรายผล
กลุมประมงพื้นบาน ในจังหวัดจันทบุรี และตราด มีความตองการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการ
เพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปอาหารทะเลไปยังกลุมลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหเปนที่
รู จั ก แพร ห ลาย ซึ่ ง จะทํ า ให ย อดขายและรายได เ พิ่ ม ขึ้ น ด ว ย โดยต อ งการให ที ม ผู วิ จั ย พั ฒ นาระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากขาดความรู ความสามารถตลอดจนทักษะทางดานการใชงานคอมพิวเตอร,อินเทอรเน็ตและ
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมุงเนนที่การนําเสนอขอมูลของกลุมใหเปนที่รูจัก ตองการใหกลุมลูกคาใชรูปแบบ
การสั่งซื้อและการชําระเงินสดโดยตรง ตลอดจนการโอนชําระเงินคาสินค าในชื่อบัญชีธนาคารของกลุมกลุมประมง
พื้นบาน เนื่องจากยังขาดความมั่นใจและความพรอมสําหรับรูปแบบการสั่งซื้อและการชําระเงินแบบอัตโนมัติ
การมี ทั ศนคติที่ ดี ความพึงพอใจ และความคาดหวัง ต อระบบพาณิ ชย อิเล็ กทรอนิ กสของกลุม ประมง
พื้นบาน ในจังหวัดจันทบุรี และตราด เปนแรงจูงใจที่จะทําใหผลิตภัณฑของกลุมเปนที่รูจักอยางกวางขวางเพิ่มมาก
ขึ้น โดยผานรูปแบบของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมกับกลุม คือ การพาณิชยระหวางผูบริโภคกับ
ผูบริโภคเพื่อเปนการทดลองตลาดกอน และเพื่อจะสงเสริมใหการนําเสนอสินคาดวยระบบพาณิชย อิเล็กทรอนิกส
ของชุมชนสามารถดําเนินไปไดดวยดี จะตองอาศัยภาครัฐเขามาใหการชวยเหลือ เชน องคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเว็บไซตของหนวยงานราชการเปนตัวกลางในการนําเสนอสินคารวมดวย ควรศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภคในการรับทราบและตอบสนองตอการนําเสนอสินคาดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ศึกษา
ปจจัยที่สงเสริม ขอดี ขอเสีย ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทําการคาดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทํา
ใหเกิดผลกระทบที่นาสนใจตอเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืนสืบ ไป
สรุปผลแนวทางการพัฒนากลุมประมงอินทรียพื้นบานในการยกระดับผลผลิตอินทรียสูการสรางเครือขาย
การคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคสโดยจากการสํารวจความตองการของกลุมวิสาหกิจชุมชนประมง
พื้นบานไดดังนี้
1. รานคาปลีก (e-Tailer) แบบจําลองธุรกิจประเภทนี้ มีลักษณะที่รานคาบนอินเตอรเน็ตเสนอขายสินคา
ใหแกผูบริโภคโดยตรง โดยระบุราคาสินคาและคาขนสงอยางชัดเจน การรับคําสั่งซื้อกระทําโดยระบบอัตโนมัติผาน
เว็บไซต และรับชําระเงินดวย พรอมเพย และระบบออนไลน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับผูซื้อ
2. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) การสรางเว็บไซต ของกลุมประมง แมจะมีคาใชจายใน
การสรางไมสูงมากนัก แตตองมีคาใชจายทางการตลาดสูงเพื่อดึงใหลูกคาที่สนใจเขามาที่เว็บไซต ในขณะที่เว็บไซต
ชุมชนที่ผูขายสามารถลงประกาศขายสินคาไดแมจะมีผูเขาชมมาก แตลักษณะของผูเขาชมมีความหลากหลายทําให
โอกาสที่จะพบผูสนใจซื้อสินคามีต่ํา จึงเกิดการตั้งเว็บไซต ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
3. การประมูลสินคา (Auction) โดยการประมูลผาน กลุมโซเชียลมิเดีย สําหรับกลุมชาวประมงพื้นบาน
ที่เปนรายยอยที่ประกอบอาชีพเสริมจากอาชีพประจํา

ขอเสนอแนะ
การพั ฒ นากลุ ม ประมงอิ น ทรี ย พื้ น บ า นในการยกระดั บ ผลผลิ ต อิ น ทรี ย สู ก ารสร า งเครื อ ข า ยการค า
เชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคส
1. สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีเขมแข็งพอสมควร และมีประสบการณในการทําธุรกิจชุมชนมากอน
ตองรวมกลุมเพื่อทํากิจการการคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในลักษณะการรวมกลุมสรางตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) โดยการสรางเว็บไซต ของกลุมประมงพื้นบาน เพื่อเปนชุมชนตนแบบแลว
รวมกลุมประมงเล็กๆ หรือรายยอยเขาเปนสมาชิกในการสงสินคาเขามาขายเปนลักษณะกิจการเพื่อสังคมมีสวนแบง
รายไดคืนสูสังคมสวนหนึ่งเพื่อการอนุรักษ สิ่งแวดลอมตอไป
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2. สําหรับชาวประมงพื้นบานเองที่มีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีควรมีการศึกษากระบวนการดําเนินงานของ
การดําเนินการคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และสามาดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง ในชวงตอไป

เอกสารอางอิง
กรมประมง. (2549). รายงานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เลมที่ 6 ประมง เอกสารสวนที่ 3
เลมที่ 6/6. โครงการ UNEP GEF Project on Reversing Environmental Trends in the South
China Sea and Gulf of Thailand (UNEP GEF SCS), ศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง,
ชุมพร. หนา 3-7.
กังวาลย จันทรโชติ. (2541). การจัดการประมงโดยชุมชน. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัยฝาย
ชุมชนและสังคม.
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. 2547. คัมภีรการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ
แอนดคอนซัลท.
จิราภรณ เลิศจีระจรัส. 2548. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการทางพาณิชย อิเล็กทรอนิกสของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม . การค น คว า แบบอิ ส ระ เศรษฐศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ชลลดา อิศรางกูร ณ อยธุยา. 2542. ความรูความเขาใจและพฤติกรรมของผูใชอินเตอร เน็ตของคนไทย ที่มีตอ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ธานินทร ศิลปจารุ. 2552. การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS. กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอารแอนดดี.
พรพรรณ รัตนตรัยวงศ. 2553. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูใช อินเตอรเน็ต
ในเขตจังหวัดปทุมธานี. การคนควาแบบอิสระคณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การศึกษาความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย
A Study of Capability on Competitiveness of Thailand in Electronics Industry Export

ชินพันธ โรจนไพบูลย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น
ปริศนา เขียวอุไร
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น
ลัดดาวัลย เรือนทัศนีย
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น
เกศริน อินเพลา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น
ปฏิญญา ธรรมเมืองและคณะฯ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออกสินคา อิเล็กทรอนิกส ของ
ประเทศไทยในตลาดโลก โดยใช การวิเคราะหเชิงปริมาณ จากมูลคาการสงออกของสินคาอิเล็กทรอนิคส ในชวง
ป 2551-2560 เพื่อทําการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏและแบบจําลองสวนแบงตลาด
คงที่ ซึ่งพบวาการสงออกสินคา อิเล็กทรอนิกสประเภทเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ และสินคาอิเล็กทรอนิกส
ประเภทวงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก อยางไรก็ตามอัตราการ
ขยายตัวการสงออกสินคาทั้งสองชนิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลของการกระจายตลาดและผลของการสงออกที่ถูกทิศทาง
คําสําคัญ : การแขงขัน,การสงออก,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
Abstract
The research aims to study Thailand’s export competitiveness of Electronics
Industry in the world market .Using quantitative analysis from the exported value of
electronics products during the year 2008-2017.For analysis Revealed Comparative
Advantage Index and Constant Market Shares Model. The findings revealed that electronic
product type automatic data processing and products include integrated circuits used in the
electronics had comparative advantage. However the growth rate’s export of both types of
products increased arise from market distribution effect and Interaction effect.
Keywords : Competitiveness, Export, Electronics Industry
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บทนํา
ในชวงกวา 2 ทศวรรษที่ผานมาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก นับตั้งแต
ป พ.ศ. 2553 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไดมีการชะลอตัวลงอยางมาก โดยในป พ.ศ.2560 ภาคอุตสาหกรรมไทย
มีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศประมาณรอยละ 27 แมโครงสรางเศรษฐกิจของไทยมีการพึ่งพาการ
สงออกสูงซึ่งสวนใหญเปนการสงออกสินคาอุตสาหกรรม แตประเทศไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนปจจัยการ
ผลิตไมวาจะเปนวัตถุดิบ แรงงานที่มีทักษะ ทุนและเทคโนโลยี ดังนั้นประเด็นทาทายของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยจึ ง มี หลายประการซึ่ ง ผลั กดั น ใหจํ า เป น ต องเปลี่ ย นผ า น ด ว ยการปรับ เปลี่ ย นโครงสรา งเศรษฐกิจ ไปสู
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการ
แขงขันไดอยางยั่งยืน การเปลี่ยนผานในครั้งนี้ จําเปนตองมีการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมอันเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)คือ อุตสาหกรรมที่ไทยมี
ความเชี่ยวชาญเปนทุนเดิมแตตองการพัฒนาตอยอดดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และพัฒนาให
กลุมนี้เติบโตตอไปเชนอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรมอนาคต(New S-Curve) คือกลุม
อุตสาหกรรมใหม ที่มี การใช เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมอยา งเขมขน ได แก อุต สาหกรรมยานยนตแหงอนาคต
อุตสาหกรรมพัฒนาหุนยนตและระบบอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมายภายใตแผนงาน Industry 4.0
การขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวของรัฐบาลผานแนวคิด Industry 4.0 หรือ“การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4”
จากการเชื่อมโยงของดิจิทัล กับอุป กรณในระบบการผลิต จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และส งเสริม
อุตสาหกรรมใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพผานการใชเทคโนโลยี (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,2561)
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จึงมีความสําคัญตอฐานการพัฒนาของอุตสาหกรรมแหงอนาคต เพราะเปน
อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆและเติบโตตามผลิตภัณฑหลัก ของอุตสาหกรรมเหลานั้น
เชน อุตสาหกรรมดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคมโดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ ผลิตภัณฑเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสสวน
บุคคล (Consumer Electronics) อิเล็กทรอนิกสในยานยนต และเครื่องคอมพิวเตอร ประกอบกับ ปจจุบันการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล(Digitalization)เขาสูยุคของ Internet of Things (IoT) ซึ่งมีบทบาทกับชีวิตประจําวันของ
ผูบริโภคและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น ประกอบกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่ ความสําคัญ
ในภาคการสงออกของประเทศไทย คิดเปนมูลคาถึง 77,906.79 ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ 31.19 ของรายได
การสงออกของประเทศในป พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเปนผูผลิตสําคัญระดับโลกในอุตสาหกรรม
ฮารดดิสกและวงจรรวม อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ซึ่งถูก
ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเครื่องรับรู (Sensors) และวงจรรวมที่มีขนาดเล็กลงและมีความซับซอนมากขึ้น สงผลให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยประสบปญหาในการแขงขัน เนื่องจากประเทศไทยเปนเพียงผูรับ
การผลิตเทานั้น (OEM) ไมมีเทคโนโลยีการผลิตเปนของตัวเอง ขณะที่ปจจัยภายนอกจากตางประเทศเชน การเขา
มาแยงชิงตลาดและเงินลงทุนจากประเทศคูแขงขัน สงผลใหเกิดปญหาการยายฐานการผลิตของนักลงทุน รวมถึง
ป จ จั ย อื่ น ๆ ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารเตรี ย มความพร อ มและกํ า หนดทิ ศ ทางให ก า วทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวและใชประโยชนในการยกระดับผลิตภาพและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสามารถในการแขงขัน เพื่อการสงออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย
ในตลาดโลก
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชแนวคิดการวัดความสามารถในการแขงขันของการสงออกจาก ดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ(Revealed Comparative Advantage :RCA)และการใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่
(Constant Market Share Model: CMS) ดังนี้
ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage : RCA)
เปนเครื่องมือในการศึกษาศักยภาพการแขงขันดานการสงออกในตลาดโลกของสินคาแตละชนิด โดยการเปรียบเทียบ
คา RCA ของสินคาในแตละชนิดประเภทเดียวกันกับกลุมประเทศที่ศึกษาทั้งนี้ในการคํา นวณคา RCA จะให
ความสําคัญกับการสงออกสินคาของประเทศเปรียบเทียบกับการสงออกสินคา ชนิดเดียวกันในประเทศที่ตองการ
ศึกษาแทนการศึกษาตนทุนการผลิตสินคาโดยเปรียบเทียบระหวางประเทศ เนื่องจากการวิเคราะหตนทุนการผลิตโดย
เปรียบเทียบระหวางประเทศนั้นเปนเรื่องยาก เพราะวาปจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตที่ซับซอนของแตละ
ประเทศ ซึ่งหากวาในแตละประเทศไมมีการจัดเก็บขอมูลไวอยางเปนระบบและมีความเปนมาตรฐานเดียวกันแลวก็มิ
อาจจะนําขอมูลดังกลาวมาทําการเปรียบเทียบตนทุนของสินคาแตละประเภทในแตละประเทศได การที่สัดสวนการ
สงออกสินคาชนิดหนึ่งของประเทศสูงกวาเมื่อเทียบกับสัดสวนการสงออกของสินคาชนิดเดียวกันในกลุมประเทศที่
ศึกษา แสดงใหเห็นวา เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวประเทศดังกลาวมีความสามารถในการแขงขั นในสินคาชนิดนั้นใน
กลุมประเทศที่ศึกษาถึงแมวากลุมประเทศที่ศึกษาจะมี มาตรการดานภาษีสําหรับปองกันสินคาภายในประเทศหรือไม
ก็ตาม ดังนั้นการที่สัดสวนการสงออกสูง แสดงใหเห็นวาประเทศดังกลาวมีตนทุนการผลิตที่สามารถแขงขันในตลาด
ตางประเทศได ทําใหสามารถสงออกไดในสัดสวนที่คอนขางมากโดยเปรียบเทียบระหวางประเทศ
แบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ (Constant Market Share Model: CMS) เปนเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงมูลคาการสงออกในชวงเวลาหนึ่ง วามีสาเหตุมาจากปจจัยใดบางโดยแบบจําลองนี้มี
หลักการวิเคราะห คือ การพิจารณาผลของการสงออกของประเทศใดประเทศหนึ่ง เมื่อสมมติให ประเทศดังกลาว
สามารถรักษาสวนแบงตลาดโลกไวในระดับเดิม ดังนั้น หากการสงออกในปปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปฐาน ในอัตรา
เทากับการขยายตัวการสงออกโลกโดยเฉลี่ย ซึ่งคํานวณจากการนําอัตราการขยายตัวการสงออกของโลกโดยเฉลี่ย
คูณกับมูลคาการสงออกในปฐานของประเทศที่ศึกษาคาที่ไดจะแสดงถึงมูลคาสวนเพิ่มของการสงออกที่ควรจะเปน
(Constant Share Norm) ของปปจจุบัน หากยังคงสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได ซึ่งอัตราการขยายตัวในสวนนี้
จะเปนผลจากการขยายตัวของตลาดโลก (World Growth Effect) แตเมื่อพิจารณาการขยายตัวของการสงออกจริง
(Actual Growth Effect) ของประเทศที่ศึกษา ไมจําเปนตองเทากับการขยายตัวของการสงออกของโลก ดังนั้นสวน
ตางที่เกิดขึ้นสามารถจําแนกไดวาเปนผลอันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ ดังนี้ ผลจากการกระจายตลาด (Market
Distribution Effect)ผลจากการแขงขันที่แทจริง (Pure Competitiveness Effect) และ ผลจากการสงออกที่ถูก
หรือผิดทิศทาง (Interaction Effect) (อางใน ณาตยา แดงรุงโรจน,2557,หนา165-170)

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ซึ่งทําการรวบรวมขอมูลจาก International Trade Centre ในชวงปพ.ศ. 2551-2560 ซึ่งเปนขอมูล มูลคาการ
สงออกสินคา อิเล็กทรอนิกส จําแนกตามพิกัดศุลกากรระบบฮารโ มไนซ (The Harmonized Commodity
Description and Coding System:HS) แยกเปนสองกลุมคือสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทเครื่องประมวลผลขอมูล
อัตโนมัติ (HS-CODE 8471) และสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส (HS-CODE 8542)
เพื่อนํามาทําการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏตามวิธีการของ Balassa (1965) ดังนี้
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RCAik = (Xik / Xi) ÷ (Xwk / Xw)
โดยที่ RCAik = คาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา k ของประเทศ i
Xik = มูลคาการสงออกสินคา k ของประเทศ i ไปยังตลาดที่ตองการศึกษา j
Xi = มูลคาการสงออกทั้งหมดของประเทศ i ไปยังตลาดที่ตองการศึกษา j
Xwk = มูลคาการสงออกสินคา k ของโลก
Xw = มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของโลก
ถาคา RCA > 1 แสดงวา ประเทศนั้นมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นและสามารถแขงขันในตลาดโลกไดดี
ถาคา RCA < 1 แสดงวา ประเทศนั้นมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นและไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได
ถาคา RCA = 1 แสดงวา ประเทศนั้นไมมีความไดเปรียบหรือเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก
สินคาชนิดนั้น
ในสวนของการวิเคราะหแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ตามแนวคิดของ Leamer and Stern (1970)
ไดแบงขอมูลการศึกษาออกเปน 2 ชวงเวลาคือปพ.ศ. 2551-2555 เปนปฐานเทียบกับปพ.ศ. 2556-2560 เปนป
ปจจุบัน โดยใชสูตรการคํานวณดังนี้
∑jX1ijk - ∑jX0ijk = [Gk∑jX0ijk - ∑jX0ijk]+ [∑j(GjkX0ijk) - Gk∑jX0ijk]
+ [∑j(G*jkX1ijk) - ∑jX0ijk]
+ [{∑jX1ijk - ∑j(GjkX0ijk)} - {∑jG*jkX1ijk - ∑jX0ijk}]
ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
∑jX1ijk - ∑jX0ijk คือผลจากการขยายตัวการสงออกที่แทจริง(Actual Growth Effect) เปนการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดของการสงออกปฐานถึงปปจจุบันในการสงออกสินคาk ของประเทศ i ไปสูตลาดj
[Gk∑jX0ijk - ∑jX0ijk] คือ ผลจากการขยายตัวการสงออกทั้งหมดของโลก (World Growth Effect)เปนการ
แสดงถึงแนวโนมการคาของโลก ซึ่งวัดไดโดยการขยายตัวของการสงออกรวมของโลก ถาการสงออกของประเทศ i
ขยายตัวในอัตราเดียวกันกับอัตราการขยายตัวของการสงออกรวมของโลก สวนแบงการตลาดของประเทศ i ใน
ตลาดโลกจะคงที่
[∑j(GjkX0ijk) - Gk∑jX0ijk] คือ ผลจากการกระจายตลาด(Market Distribution Effect) แสดงใหเห็นวา
ประเทศ i สงสินคา k ไปยังประเทศที่มีการขยายตัวของตลาดสูงหรือต่ํา ซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการสงออก
ทั้งหมดของประเทศ i
[∑j(G*jkX1ijk) - ∑jX0ijk] คือ ผลจากการแขงขันที่แทจริง (Pure Competitiveness Effect)เปนผลตาง
ระหวางการขยายตัวของการสงออกจริงกับการขยายตัวของการสงออกที่เพียงพอเพื่อใหประเทศสามารถรักษาสวน
แบงในตลาดโลกไวเทาเดิม
[{∑jX1ijk - ∑j(GjkX0ijk)} - {∑jG*jkX1ijk - ∑jX0ijk}] คือ ผลจากการสงออกที่ถูกหรือผิดทิศทาง(Interaction
Effect) ผลนี้จะสะทอนใหเห็นวาประเทศ i อาจใชความพยายามขยายการสงออกสินคา k ในตลาด j ที่หดตัวหรือ
ลดการสงออกในตลาด j ที่กําลังขยายตัว
โดยที่ Xijk = มูลคาการสงออกสินคา k ของประเทศ i ไปยังตลาดที่ตองการศึกษา j
Gk = สัดสวนมูลคาการสงออกสินคา k ในตลาดโลกในชวงปปจจุบันเทียบกับปฐาน
Gjk = สัดสวนมูลคาการสงออกสินคา k ทั้งหมดที่สงไปตลาด j ในชวงปปจจุบันเทียบกับปฐาน G*jk = 1÷ Gjk
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ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA)
ของสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ (HS-CODE 8471)
ที่ประเทศไทยสงออกไปยังตลาดโลกพบวา RCA มีคา 2.77 ในชวงปพ.ศ. 2556-2560 ลดลงจากชวงป พ.ศ.25512555 ที่ RCA มีคา 3.39 แสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังคงมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกแมวา
แนวโนมความไดเปรียบในการสงออกจะลดลง สําหรับการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรรวมที่ใชในทาง
อิเล็กทรอนิกส (HS-CODE 8542) ไปยังตลาดโลกของประเทศไทย พบวา RCA มีคา 1.13 ในชวงป พ.ศ. 25562560 ลดลงจากชวงปพ.ศ. 2551-2555 ที่ RCA มีคา 1.55 แสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังคงมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบแมวาแนวโนมความไดเปรียบในการสงออกจะลดลง
ผลการวิเคราะหสวนแบงตลาดคงที่ (Constant Market Share : CMS) จากขอมูล มูลคาการสงออก
สินคาอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยระหวางปพ.ศ.2551-2560 นํามาทําการเปรียบเทียบมูลคาการสงออกเฉลี่ยชวง
ปพ.ศ.2551-2555ซึ่งเปนปฐานเปรียบเทียบกับชวงป พ.ศ.2556-2560 ในตลาดสงออกที่สําคัญปรากฏผลดังนี้
อัตราขยายตัวการสงออกสินคาทุกชนิดโดยรวมของโลก มีอัตราการสงออกที่ เพิ่มขึ้นรอยละ 9.62 ในขณะ
ที่อัตราการขยายตัวการสงออกในสินคา สินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทเครื่องประมวลผลขอมู ลอัตโนมัติ (HS-CODE
8471) ของโลกขยายตัวในอัตรารอยละ 9.41 สวนการสงออกสินคาชนิดนี้ของประเทศไทยขยายตัวในอัตราที่ลดลง
รอยละ 7.05 โดยประเทศผูสงออกรายใหญ 5 อันดับแรกของโลกไดแก จีน,สหรัฐอเมริกา,เม็กซิโก,ฮองกง และ
เยอรมนี สําหรับประเทศไทยเปนผูสงออกในอันดับที่ 6 ของโลก
สํ า หรั บ อั ต ราการขยายตั ว การส ง ออกในสิ น ค า สิ น ค า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระเภทวงจรรวมที่ ใ ช ใ นทาง
อิเล็กทรอนิกส (HS-CODE 8542)ของโลก ขยายตัวในอัตรารอยละ38.06 สวนการสงออกสินคาชนิดนี้ของประเทศ
ไทยขยายตัวในอัตรารอยละ 5.20 โดยประเทศผูสงออกรายใหญ 5 อันดับแรกของโลกไดแก จีน,ฮองกง,สิงคโปร,
ไตหวันและสหรัฐอเมริกา สําหรับประเทศไทยเปนผูสงออกในอันดับที่ 13 ของโลก
จากผลการวิเคราะหสวนแบงตลาดคงที่ ภายใตขอสมมติฐานที่การสงออกสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งจะถูก
กําหนดโดยอุปสงคของประเทศผูนําเขาและ อุปทานของประเทศผูสงออก ซึ่งโดยทั่วไปแลวการสงออกของประเทศ
ใดประเทศหนึ่งจะมีอัตราการขยายตัวที่แตกตางจากการขยายตัวของการสงออกเฉลี่ยของโลก เนื่องจากการสงออก
อาจกระจุกตัวเฉพาะสินคาที่มีอัตราการขยายตัวในการสงออกต่ําหรือมุงเนนไปตลาดที่คอนขางซบเซาหรือประเทศ
ที่สง ออกหลีกเลี่ย งการแขงขัน กับผู ผลิต หรือผูสง ออกจากประเทศอื่นๆ ดัง นั้นการวิ เคราะหผลการส งออกของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยสมมติวาประเทศดั งกลาวสามารถรักษาสวนแบงตลาดในตลาดโลกไวเทาเดิม ความ
แตกตางระหวางการขยายตัวของการสงออกที่เปนจริงกับการขยายตัวของการสงออกเพื่อรักษาสวนแบงตลาดให
คงที่เปนผลมาจากการขยายตัวการสงออกโดยรวมของโลก ผลจากการกระจายตลาด ผลจากความสามารถในการ
แขงขันเพื่อสงออกและผลจากการสงออกที่ถูกหรือผิดทิศทาง
ตารางแสดง การวิเคราะหแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงที่ (หนวย:ลานดอลลารสหรัฐ)
มูลคาในชวงป 2551-55 เปรียบเทียบกับชวงป 2556-60
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
HS-CODE 8471
HS-CODE 8542
ผลจากการขยายตัวของการสงออกของโลก
1,200.56
700.01
ผลจากการกระจายตลาด
243.74
1,781.81
ผลจากการแขงขัน
-1,477.88
-1,905.73
ผลจากการสงออกที่ถูกหรือผิดทิศทาง
12,823.02
7,772.63
มูลคาการสงออกที่เปลี่ยนแปลง
12,789.44
8,348.72
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จากตารางการวิเคราะหแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงที่ พบวาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภท
เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ(HS-CODE 8471)ของประเทศไทยพบวาการขยายตัวการสงออกที่แทจริงมีมูลคา
12,789.44 ลานดอลลารสหรัฐเปนผลมาจากปจจัยตางๆในแบบจําลองดังนี้
ผลจากการขยายตัวการสงออกโดยรวมของโลกมีมูลคาเทากับ 1,200.56 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนผลใน
ทิศทางเดียวกับ ผลการสงออกของไทยที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากอัตราการขยายตัวการสงออกโดยรวมโลกเพิ่มขึ้น
ประกอบกับอัตราการขยายตัวการสงออกสินคา อิเล็กทรอนิกสประเภทเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติของโลก
เพิ่มขึ้น สงผลใหอัตราการขยายตัวการสงออกของประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นแตเพิ่มในอัตราที่ลดลง
ผลจากการกระจายตลาด เปนปจจัยที่มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลคาการสงออกของประเทศไทย
เทากับ 243.74 ลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจากผูสงออกในประเทศไทยขยายการสงออกไปยังตลาดสงออกที่มีการ
ขยายตัวสูงเชน สหรัฐอเมริกา,ฮองกง และลดการสงออกไปยังประเทศที่มีอัตราการขยายตัวลดลงเชน จีน,เยอรมนี
และ ญี่ปุน
ผลจากการแขงขันมีมูลคา ลดลง 1,477.88 ลานดอลลารสหรัฐแสดงใหเห็นวาผูสงออกในประเทศไทยมี
สวนแบงการตลาดสงออกที่ลดลง โดยตลาดสงออกที่ผูสงออกของไทยยังคงมีความสามารถในการแขงขันกับคูแขง
ขันในตลาดโลกไดแก สหรัฐอเมริกา,ฮองกง สวนตลาดสงออกที่ผูสงออกของไทยสูญเสียสวนแบงการตลาดใหกับคู
แขงขันในตลาดโลกไดแก จีน,เยอรมนี และ ญี่ปุน
ผลจากการสงออกที่ถูกหรือผิดทิศทาง มีมูลคาเทากับ 12,823.02 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งมีคาเปน บวก
แสดงใหเห็นวาผูสงออกของไทยขยายการสงออกที่ ถูกทิศทางโดยเปนผลมาจากความพยายามเพิ่มการสงออกใน
ตลาดที่ขยายตัวสูงและลดการสงออกไปยังตลาดที่มีการแขงขันสูงจากผูผลิตรายใหญในตลาดโลก
ในกรณีการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส( HS-CODE 8542)ของ
ประเทศไทยพบวาการขยายตัวการสงออกที่แทจริงมีมูลคา 8,348.72 ลานดอลลารสหรัฐ อันเปนผลมาจากปจจัย
ตางๆในแบบจําลองดังนี้
ผลจากการขยายตัวการสงออกของโลก มีมูลคาเทากับ 700.01 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนผลในทิศทาง
เดียวกับผลการสงออกของไทยที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากอัตราการขยายตัวการสงออกโดยรวมโลกเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
อัตราการขยายตัวการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส ของโลกเพิ่มขึ้น สงผล
ใหอัตราการขยายตัวการสงออกของประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้น
ผลจากการกระจายตลาด เปนปจจัยที่มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลคาการสงออกของประเทศไทย
เทากับ 1,781.81 ลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจากผูสงออกของไทยขยายการสงออกไปยังตลาดสงออกที่มีการขยายตัว
สูงเชน จีน, ฮองกง, สิงคโปร, ไตหวัน, และ สหรัฐอเมริกา
ผลจากการแขงขัน มีมูลคาลดลงเทากับ 1,905.73 ลานดอลลารสหรัฐ แสดงใหเห็นวาผูสงออกในประเทศ
ไทยมีสวนแบงการตลาดสงออกที่ ลดลง โดยตลาดสงออกที่ผูสงออกของไทยยังคงมีความสามารถในการแขงขันกับ
คูแขงขันในตลาดโลกไดแก สหรัฐอเมริกา,ไตหวัน สวนตลาดสงออกที่ผูสงออกของไทยสูญเสียสวนแบงการตลาด
ใหกับคูแขงขันในตลาดโลกไดแก จีน,ฮองกง และ สิงคโปร
ผลจากการสงออกที่ถูกหรือผิดทิศทาง มีมูลคาเทากับ 7,772.63 ลานดอลลารสหรัฐ มีคาเปนบวก แสดงให
เห็นวาผูสงออกของไทยขยายการสงออกที่ ถูกทิศทางโดยเปนผลมาจากความพยายามเพิ่มการสงออกในตลาดที่
ขยายตัวสูงและลดการสงออกไปยังตลาดที่มีการแขงขันสูงจากผูผลิตรายใหญในตลาดโลก
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อภิปรายผล
จากการศึกษาความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออกสินคา อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยพบวาการ
สงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ (HS-CODE 8471) ของไทยอยูในอันดับที่ 6
ของโลกโดยมีประเทศจีน, สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก เปนผูสงออกรายใหญของโลก ทั้งนี้จากผลการวิเคราะหความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏพบวาประเทศไทยยังคงมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกแมวา
แนวโนมความไดเปรียบในการสงออกจะลดลง ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหความสามารถในการแขงขันจากแบบจําลองสวนแบง
ตลาดคงที่ พบวาการขยายตัวการสงออกที่แทจริง ยังคงเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากผลของการกระจายตลาดและผลของการ
ส ง ออกที่ ถู กทิ ศทาง อย า งไรก็ ต ามผู ส ง ออกของไทยสู ญเสี ยความสามารถในการแข ง ขัน ในตลาดที่ สํ า คั ญ อาทิ
จีน,เยอรมนี และ ญี่ปุนสอดคลองกับงานวิจัยของ ณาตยา แดงรุงโรจน (2557) ที่พบวา ประเทศไทยมีคา RCA
มากกวา 1 ใน ตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน เนื่องจากไทยเปนฐานการผลิตและสงออกฮารดดิสกไดรฟที่ใหญ
ของโลก ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนของรัฐ และคุณภาพทักษะและฝมือของแรงงานไทยที่มี
สูงกวาประเทศคูแขง โดยในงานวิจัยของ วศินี หยกสุวรรณกุล (2552) พบวา ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบใน
การสงออกมากกวาทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากอัตราคาจางแรงงานยังต่ําแตมีความสามารถและทักษะสูง
อยางไรก็ตามจากการวิจัยครั้งนี้พบวาแนวโนมความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยลดลงนั้นสอดคลองกับ เจนรบ
ชัยวิวัฒมงคล (2556) ที่พบวามูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น แตมีอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกในอัตราเพิ่ม
เล็กนอย สวนการวิเคราะหแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่พบวาผลการกระจายตลาดมีทิศทางลบแสดงใหเห็นวา การ
สงออกของไทยยังเพิ่งตลาดจีนมากเกินไป และงานวิจัยของชัยสิทธิ์ ภูเดช (2551) ที่พบวา ราคาคอมพิวเตอรและ
ชิ้นสวนของไทยและอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับมูลคาการสงออกคอมพิวเตอรและชิ้นสวน
สวนราคาของประเทศคูแขงและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของประเทศผูนําเขามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับมูลคาการสงออกคอมพิวเตอรและชิ้นสวน ทั้งนี้จากแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงที่พบวาผูสงออกไทยสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขันเนื่องจากผูสงออกของไทยยังมีจุดออนในดานการวิจัยและพัฒนาความสามารถทางดาน
เทคโนโลยี การพึ่งพิงชิ้นสวนจากบริษัทตางชาติ และการกระจุกตัวของเทคโนโลยีในกลุมบริษัทขามชาติ (เจนรบ
,2556) ดังนั้นหากไดรบั การประสานความรวมมือภาครัฐและเอกชน จะทําใหอุตสาหกรรมการสงออกฮารดดิสกไดรฟ
ยังคงเปนอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแขงขันและมีศักยภาพที่จะเติบโตตอไปในอนาคต (ณาตยา,2557)
สวนการสงออกสินคาสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส (HS-CODE 8542)
ประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับ 13 ของโลก โดยมีประเทศ จีน,ฮองกง,สิงคโปร,ไตหวันและสหรัฐอเมริกา เปนผู
สงออกรายใหญของโลก ทั้งนี้จากผลการวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏพบวาประเทศไทยยังคงมี
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งในการวิจัย ครั้งนี้พบวาแนวโนมความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบลดลง อยางไรก็
ตามจากการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันจากแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่พบวาการขยายตัวของการ
สงออกที่แทจริงของไทยยังคงสูงขึ้นเนื่องมาจากผลของการกระจายตลาดและผลของการสงออกที่ถูกทิศทาง
อยางไรก็ตามผูสงออกของไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันในตลาดที่สําคัญอาทิ จีน,ฮองกง และ
สิงคโปร สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ พานทอง (2549) ที่พบวา การแขงขันระหวางผูผลิตซึ่งเปนบริษัท
ขามชาติมีสูง กลยุทธที่ใชในการแขงขัน จึงเปนกลยุทธที่ไมใชราคา การสงออกแผงวงจรไฟฟามีแนวโนมขยายตัว
เพิ่มขึ้นตามความตองการใชอุปกรณไฟฟา และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก อยางไรก็ตามไทยเปนผูสงออก
รายเล็กมีมูลคาการสงออก สวนแบงตลาด คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบนอยและมีคูแขงขันสําคัญใน
ภูมิภาคเดียวกัน ทําใหการสงออกแผงวงจรไฟฟาของไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นคอนขางนอย อยางไรก็ตามในงานวิจัย
ครั้งนี้พบวา การขยายตัวของการสงออกที่แทจริง เปนผลมาจากการกระจายตลาดและการสงออกที่ถูกทิศทาง
ประกอบกับคาเงินบาทแข็งคาเร็วขึ้นมากกวาประเทศคูแขงขันในชวง 3 ปที่ผานมาทําใหมูลคาการสงออกชะลอตัว
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ลง ซึ่งตางจาก ศักดิ์สุริยา ไตรยราช (2549) ซึ่งพบวา ไทยมีความไดเปรียบในสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณ สวน
แผงวงจรไฟฟามีแนวโนมในการขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลมาจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริง

ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยชี้ใหเห็นระดับ
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการแขงขันเพื่อการสงออกซึ่งมีแนวโนมลดลงอันเปนเครื่องชี้ใหผูสงออกตองปรับตัว
รองรับการแขงขันที่สูงขึ้น สวนทิศทางการขยายตัวในตลาดสงออกซึ่งเปนประเทศคูคาที่สําคัญของประเทศไทย
ชี้ใหเห็นวาเปนผลมาจากการปรับตัวของผูสงออกในการกระจายตลาดและผลของการสงออกที่ถูกทิศทางของผูสงออก

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิ จั ย ในครั้ ง ต อ ไปควรทํ า การวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ในด า นการเปรีย บเที ย บศั ก ยภาพในการส ง ออกสิ น ค า
อิเล็กทรอนิกสของประเทศที่เปนคูแขงขันในการสงออกของประเทศไทย รวมถึงการวิจัยในเชิงคุณภาพดวยการ
สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการสงออกเพื่อนําขอมูลที่ไดมาประกอบการอธิบายแนวโนมการกระจายตลาดและแนว
ทางการเพิ่มความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออกของผูประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียนบนระบบ
ปฎิบั ติ ก ารแอนดรอยด 2) เพื่ อประเมิ น ความสามารถในการใช ง านได ข องระบบ กลุ ม ตั วอย า ง คื อ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกสุมอยางมีระบบ (Systematic Sampling) การพัฒนา
ระบบครั้งนี้คณะผูวิจัยไดใชวงจรการพัฒนาระบบ SDLC เปนมาตรฐานในการพัฒนา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) โมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน 2) แบบประเมินความสามารถในการใชงาน
ไดของระบบ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน สามารถแสดง
ขอมูลพรรณไม ระบุพิกัดและนําทางไปยังพรรณไมในบริเวณสวนพฤษศาสตรโรงเรียนผาน Google Map 2) ผลการ
ประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบโดยกลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก ( ഥ = 4.00 , S.D. = 0.90)
คําสําคัญ : สวนพฤษศาสตรโรงเรียน, โมบายแอปพลิเคชัน, ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด
Abstract
The primary purposes of the research are 1) to develop mobile application of
android system for school’s botanical garden, 2) to evaluate the performance of the current
system. The target population of the research is 30 Vongchavalitkul personnel, which the
sample was selected though systematic sampling. The researchers employed SDLC system
as standard for system development. In addition, the research instruments are 1) Mobile
application for school’s botanical garden, and 2) Questionnaires. Mean and standard
deviation are employed for statistical analysis.
The findings indicated that 1) the mobile application for school’s botanical garden
can efficiently show information and location of varieties of trees, as well as navigate to
varieties of trees through Google Map, 2) the evaluations of system performance from the
ഥ = 4.00 , S.D. = 0.90).
sample group are relatively high (
Keyword (s) : School’s Botanical Garden, Mobile Application, Development on the
operating system of Android
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บทนํา
โครงการสวนพฤกษศาสตรเปนโรงเรียนโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่เกิด
จากทรงเสด็จไปเยี่ยมโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคตางๆ ทั่วประเทศ เห็นวาโรงเรียน
บางแหงมีภูมิทัศน ที่รมรื่น มีพ รรณไมหลากหลายชนิด อีกทั้ งในวิ ชาเรียนมีการสอนใหนั กเรียนศึกษาเรื่องของ
ธรรมชาติ ดังนั้นการที่จะศึกษาเรื่องที่ใกลตัวอยางเชนพืชพรรณที่มีอยูในธรรมชาติของโรงเรียนเปนสิ่งที่งาย ไมเสีย
คาใชจายสูง และเพิ่มประสบการณใหกับนักเรียนสามารถนํา มาประยุกตใหเกิดประโยชนในวิชาตางๆ หรืออาจใช
เปนอุปกรณการศึกษา แตละโรงเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผานการนําเสนอผลงานมาบันทึกลงสื่อ
ตางๆ เพื่อเปนประโยชนที่ไดเพิ่มพูนความรูวิชาการที่นักเรียนจะไดศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป และนักเรียนอาจ
นํ า ไปใช ป ระกอบอาชี พ ได ต อ ไปในอนาคต จึ ง ทํ า ให ป จ จุ บั น มี โ รงเรีย นเขา รว มโครงการ ตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 860 แหง ทั่วประเทศ (สํานักงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561)
เพื่ อเปน การสนองพระราชดํา ริฯ โครงการอนุรักษพั นธุ กรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดํ าริ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จึงเขารวมโครงการดังกลาวโดยตระหนัก
และเห็น คุณ ค า ของการสอนและอบรมใหนั กศึ ก ษามี จิ ต สํ า นึ กในการอนุ รักษ เขา ใจและเห็ น ความสํ า คั ญ ของ
พันธุ กรรมพื ชและทรัพ ยากร ดวยเหตุนี้ค ณะผูจัด วิจั ย จึง มีแนวคิดที่ จะพั ฒนาโมบายแอปพลิเคชัน สําหรับ สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ซึ่งผูใชจ ะไดรับประโยชนดานขอมูลพรรณไม
การระบุพิกัดและการคนหาตําแหนงของพรรณไม ใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถสื่อถึงกันไดทั่วประเทศ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน
2. เพื่อประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดทํา การออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิ เคชันสําหรับสวนพฤษศาสตร
โรงเรียนดวยการพัฒนาตามหลักการและขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development
Life Cycle: SDLC) มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้ง นี้ ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จํานวน 300 คน โดยกลุม
ตัวอยางคือ บุคลากรมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จํานวน 30 คน โดยการสุมอยางมีระบบ (Systematic Sampling)
ซึ่งเปนไปตามเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาความสามารถในการใชงานไดของระบบที่
กําหนดวาตองมีอยางนอย 5-12 คน (Dickstein & Mills, 2000; Battleson, Booth & Weintrop, 2001)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน พัฒนาตามหลักการและ
ขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานวิจัยดังนี้
1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลพรรณไมบริเวณสวนพฤษศาสตรโรงเรียน
คณะผูวิจัยสํารวจพรรณไมในพื้นที่ที่กําหนด เพื่อทราบชนิด จํานวนตนไม ลักษณะวิสั ย และบันทึกภาพ
ของพรรณไม พบวาในพื้นที่เปาหมายมีพรรณไมทั้งหมดจํานวน 294 ตน แยกเปนชนิดทั้งหมด 32 ชนิด ไดแก
ตนตี นเปด ตน มะขาม ตน ปป ตน ขี้เหล็ก ต นพิกุล ตน มะฮอกกานี ใบใหญ ต นคูณ ต นหางนกยูง ฝรั่ง ต นมะยม
ตนประดูกิ่งออน ตนแคแดง ตนสะเดา ตนไทร ต นจาน ตนสัก ตนสาธร ตนกระฐินณรงค ตนนนทรี ตนพฤกษ
ต น ตะแบก ต น กระทิ ง ต น มะม ว ง ต น ยู ค า ต น ตะโก ต น แคแสด ต น มะรุม ต น มะเกลื อ ต น ขั น ทองพยาบาท
ตนมะฮอกกานีใบเล็ก ตนสะแก ตนแสมสาร และ ตนหวา ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพแสดงพื้นที่การสํารวจพรรณไม ชื่อพรรณไม และตําแหนงของพรรณไม
2) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน
2.1 ออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน โดยใช Android Studio
2.2 ทดลองใชระบบโดยการคนหาตําแหนงพิกัดของตนไมที่ไดทําการปกมุดไว และทํางานรวมกับ
ระบบนําทางของ Google Map ซึ่งสามารถแสดงผังการทํางานของระบบ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงผังการทํางานของระบบ
2.3 ประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบ (Usability) ซึ่งเปนการทดสอบความสามารถ
ในการใชงานไดของระบบในแตละองคประกอบ ไดแก ดานความสามารถในการเรียนรู ดานประสิทธิภาพในการใชงาน
ดานประสิทธิผลในการใชงาน ดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน และดานความพึงพอใจในการใชงาน
การวิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉลี่ย (ഥ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน
(Best, 1997) ดังนี้
คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย
คาเฉลี่ยเทากับ 1.01 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด

ผล/สรุปผลการวิจัย
1) โมบายแอปพลิเคชัน สําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียนสามารถคนหาพรรณไมจากตําแหนงพิกัดผาน
Google Map คนหาจากชื่อพรรณไม และสามารถดูแผนที่พรรณไมผานโมบายแอปพลิเคชัน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงหนาจอและผลการคนหาพรรณไมผานโมบายแอปพลิเคชัน
2) ผลการประเมิ นความสามารถในการใช งานได ของระบบ (Usability) โมบายแอปพลิ เคชัน สํา หรับ
สวนพฤษศาสตรโรงเรียน รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความสามารถในการใชงานของระบบรายดาน
รายการประเมิน
ดานการทดสอบดานความสามารถในการเรียนรูของผูใชงาน
ดานการทดสอบดานประสิทธิภาพการใชงาน
ดานการทดสอบดานประสิทธิผลการใชงาน
ดานการทดสอบดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน
ดานการทดสอบดานความพึงพอใจการใชงาน
สรุปผลการประเมิน

ഥ

3.94
4.18
4.07
3.89
3.94
4.00

ผลการประเมิน
ระดับการ
S.D.
แปลผล
0.86
มาก
0.85
มาก
0.81
มาก
0.97
มาก
0.99
มาก
0.90
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความสามารถในการใชงานได ของระบบโมบายแอปพลิเคชันสําหรับ
สวนพฤษศาสตรโรงเรียน พบวา ความสามารถในการใชงานไดของระบบในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 เมื่อพิจารณาการประเมินเปนรายดาน พบวา ทุกรายการประเมินมีผลการประเมินอยูในระดับมาก
เรียงจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 รองลงมาคือ ดานการ
ทดสอบดานประสิทธิผลการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และดานการทดสอบดานความสามารถในการเรียนรูของ
ผูใชงาน และดานการทดสอบดานความพีงพอใจการใชงาน คาเฉลี่ยเทากันคือ 3.94 และดานการทดสอบดานความ
ผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ตามลําดับ

อภิปรายผล
2) ผลการประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบโมบายแอปพลิเคชัน สวนพฤษศาสตรโรงเรียน
พบวา ผูใชงานประเมินผลทุกรายการอยูในระดับมาก (ഥ = 3.89 – 4.18) โดยดานการทดสอบประสิทธิภาพการใช
งาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับผลการประเมิน ทุกดาน แสดงใหเห็นวาระบบสามารถทํางานรวดเร็วและ
ตอบสนองไดดี สามารถเพิ่ม ลบ แกไข และสามารถแสดงขอมูลพรรณไมไดโดยงาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ
จักรินทร สันติรัตนภักดี และจิติมนต อั่งสกุล (2012) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการใชงาน
ซอฟตแวรวางแผนมื้ออาหารเพื่อการควบคุมน้ําหนัก พบวาดานประสิทธิภาพของซอฟตแวรอยูในระดับดีมาก
สามารถคนหาและเชื่อมโยงขอมูลในแตละสวนที่เกี่ยวของมาแสดงผลไดอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับผลการวิจัยของ
กิติพงษ จันทรถาวร และศศิธร พิมานสกุลวัฒน (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการใชงานได
ของระบบสารสนเทศ การจัดการองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑจากดอกมะลิ พบวา ระบบสามารถเพิ่ม
ลบ แกไข คนหาขอมูลองคความรูจากดอกมะลิและแสดงผลไดโดยงาย อยางไรก็ตาม ในดานการทดสอบดานความ
ผิดพลาด/ความปลอดภัย ในการใชงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ความถูกตองในการใชงานระบบ และการแจง
เตือนเมื่อมีการใชงานไมถูกตอง คณะผูวิจัยมีความคิดเห็นวาหากคณะผูวิจัยมีการเพิ่มระบบการแจงเตือนการใชงาน
ที่ครอบคลุมและอธิบายแนวทางการแกไขปญหาที่ชัดเจนมากขึ้นภายในระบบจะทําใหผูใชงานสามารถใชงานระบบ
ไดอยางถูกตอง ปลอดภัยและเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด

ขอเสนอแนะ
1) เพิ่มระบบภาษาในโมบายแอปพลิเคชัน สําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียนใหรองรับไดหลากหลาย เชน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน
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2) ปรับการทํางานระบบแจงเตือนและระบบชวยเหลือการใชงานโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษ
ศาสตรโรงเรียน ใหตอบสนองการใชงานของผูใชมากขึ้น
3) แนวทางการวิจัยครั้งตอไปอาจพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน ผานระบบ
ปฎิบัติการ ios เพื่อรองรับการใชงานของผูใชที่หลากหลายขึ้น
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การศึกษาหวงโซคุณคาประมงพื้นบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชย
เพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง
Education Chanthaburi and Trat fisheries value chain of creating a network linking
commercial markets for seafood competition based on self-reliance.
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สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาหวงโซคุณคาประมงพื้นบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชย
เพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง วัตถุประสงคที่ทําการศึกษา คือ เพื่อวิเคราะหหวงโซคุณคาและปจจัยที่
มีผลตอการดําเนินงานของหวงโซของสินคาประมงพื้นบานในจัง หวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยใชวิธีการแบบ
สัมภาษณและมุงเนนรูปแบบการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) โดยการเปดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวม จํานวนกลุมตัวอยาง เปนกลุมชุมชนประมงพื้นบานจังหวัดจันทบุรี 5 กลุม
จังหวัดตราด 5 กลุม รวมเปน 10 กลุม โดยทําการเก็บขอมูลขนาดตัวอยางนอย 200 คน วิเคราะหหวงโซคุณคา
ประมงพื้นบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพา
ตนเอง ผลการศึกษาพบวา
หวงโซคุณคาและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของหวงโซคุณคาของสินคาประมงพื้นบาน ชาวประมง
พื้นบานมีการจัดการหวงโซอุปทานตั้งแตกิจกรรมตนน้ําใหสัมพันธกับกิจกรรมกลางน้ําและกิจกรรมปลายน้ําโดย
เริ่มตนตั้งแตการจับสัตวน้ําที่สดใหมจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ลําเรียงมาเก็บคัดแยก ถนอมอาหารเปนอาหาร
ทะเลสดและอาหารทะเลแปรูปแลวกระจายสินคานําไปขายใหกับเครือขายตลาดเชิงพาณิชยที่เปนผูบริโภคคน
สุดทาย รานคาชุมชน ตลาดสดชุมชน เจาของกิจการธุรกิจโฮมสเตย/ รีสอรท/ โรงแรม รวมถึงรานอาหารในชุมชน
ดวยวิธีการจัดการหวงโซอุปทานแบบการใชภูมิปญญาในการทําประมงพื้นบานของตนเองและกลุมประมงที่มีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การยกระดับของหวงโซคุณคาของธุรกิจการคาประมงพื้นบาน โดยชุมชนประมงพื้นบานเปน
แหลงของอาหารทะเลสดที่มีคุณภาพดี สดเปนที่ตองการของตลาดและมีแหลงจับสัตวน้ําอุดมสมบูรณที่สามารถจับ
ไดตลอดทั้งปที่ทํามีรายไดและเลี้ยงครอบครัวไดอยางยั่งยืน สงผลทําใหเกิดผลประกอบการจากการทําประมงพื้นบาน
ของการประกอบอาชีพการทําประมงที่มั่นคง และสามารถเปนอาชีพที่สามารถถายทอดสูลูกหลานใหยั่งยืนได
คําสําคัญ : โซคุณคา, ประมงพื้นบาน, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดตราด
Abstract
Study of the local fishery value chain, Chanthaburi and Trat Linking
the creation of a commercial market network for competition based on self-reliance.
The objective of the study is to analyze the value chain and the factors affecting the
operation of the chain of local fishery products in Chanthaburi province. and Trat Province.
By using interview methods and focusing on participatory patterns (Participatory Action
Research: PAR) by opening a learning exchange platform participatory. Number of sample
groups is a group of 5 local fishery communities in Chanthaburi Province 5 groups in Trat
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Province a total of 10 groups, with a collection of 200 sample sizes analyzing the local
fishery value chain Chanthaburi and Trat. Linking the creation of a commercial market
network for competition based on self-reliance.The study indicated that:
Value chain and factors affecting the operation of the value chain of local fishery
products Local fishermen have a supply chain management ranging from upstream
activities Middle-stream activities and downstream activities. Starting from capturing fresh
fish from natural resources sorting preserving food as fresh seafood and spicy seafood then
distributing products to sell to the commercial market network that is the last consumer,
community shop, fresh market community, business owner, homestay /Resorts, Hotels
including restaurants in the community with the supply chain management method, using
the wisdom of local fishing and self-help fishing groups Upgrading of the value chain of the
local fishing trade business By the local fishing community as a source of good quality
fresh seafood Fresh is needed by the market and there is a rich source of fish that can be
caught throughout the year to make a sustainable income and family. Resulting in the
results from the local fisheries of a stable fishery occupation and can be a career that can be
transmitted to children to be sustainable.
Key words : Value chain, Local fishing, Chanthaburi province, Trat province.

บทนํา
ประเทศไทยติดอันหนึ่งในสิบของโลกในป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2547 ที่มีผลผลิตสัตวน้ํา ถึง 3.7 - 4.1
ลานตัน เนื่องดวยความไดเปรียบจากที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางกิโลเมตร
และมีความยาว ชายฝง 2,614 กิโลเมตร พื้นที่แหลงทาการประมงในบริเวณเขตเศรษฐกิจจาเพาะ ( Exclusive
Economic Zone) จะมีพื้นที่บางสวนในอาวไทยและทะเลอันดามัน รวมประมาณ 316,000 ตารางกิโลเมตร
นอกจากนี้เกือบ 6 ลานไร บริเวณชายฝงทะเลยังมีโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําอีก ในป 2549 ผลผลิตมวล
รวม จากประมงในตลาดปจจุบันคิดเปนมูลคาประมาณ 2.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปน 1.3% และ11.9%
ของผลิตภัณฑมวลรวม GDP ชาติ และภาคกสิกรรม ตามลาดับ อุตสาหกรรมประมงกอใหเกิดการพัฒนาธุ รกิจ
ตอเนื่องตางๆอีกเชน โรงน้ําแข็ง หองเย็น โรงงานแปรรูปตลอกจนการสรางเรือเปนตน โดยมีการประมาณวามีจาน
วน 2 ลานคนอยูในอุตสาหกรรมประมง แบงเปนแปดแสนคนเปนชาวประมงและผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและที่เหลืออยู
ในอุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ ง สั ต ว น้ํ า ที่ จั บ ได นํ า มาบริ โ ภคภายในประเทศและเป น สิ น ค า ส ง ออกเพื่ อ นํ า เงิ น ตรา
เขาประเทศ อาหารทะเลเปนแหลงโปรตีนที่สําคัญ ประชากรไทยบริโภคปลาตอคนตอปประมาณ 32 - 35 กิโลกรัม
ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา และในป 2549 มูลคาการคาดานประมงประมาณไดถึง 4.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
(สานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2551)
จากการพัฒนาของประเทศในดานตาง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เชน การทําการประมง อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การพัฒนาแหลงชุมชนและอื่น ๆ ทําใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางมาก
กอใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการใชที่ดิน
ชายฝงทะเลมาก จนเกิดความขัดแยงในการใชประโยชน และมีการกัดเซาะชายฝงทะเลอยางรุนแรง พื้นที่ปาชาย
เลนลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อประโยชนในดานอื่น ๆ แหลงปะการังและ
หญาทะเล อยูในสภาพเสื่อมโทรมเชนกัน ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดลดลงอยางมาก ประกอบกับสภาพแวดลอมของ
แหลงน้ําเสื่อมโทรม ซึ่งเอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิต และขยายพันธุของสัตวน้ํา
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จากกลุมผูวิจัยไดลงพื้นที่ไปสํารวจและสัมภาษณผูนําชุมชนของประมงพื้นบานจังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
ตราด พบวาปญหาหลัก ๆ ของประมงพื้นบานของทั้งสองจังหวัดจะมีลักษณะของปญหาของชุมชนที่คลาย ๆ กัน
ทั้งหมด 5 ดานดวยกัน ไดแก ดานที่ 1 ปญหาดานสิ่งแวดลอม คือ ปญหาการปลอยน้ําเนาเสียของบอกุงออกมาลงสู
แมน้ําทําใหปลาที่อยูในกระชังของชาวบานตาย ปญหาน้ําเค็มเกินไปทําใหปลาที่เลี้ยงไวในกระชังไมโต น้ํามีความ
เปนกรดและน้ําไมสมบูรณ ทําใหจํานวน กุง หอย ปู ปลา ลดนอยลงบางครั้งสภาพอากาศไมเปนใจ มีลมและคลื่น
แรงทําใหไมสามารถออกทะเลได ดานที่ 2 ปญหาดานการประกอบอาชีพ/การรวมกลุม คือ ผูนําทองถิ่นไมสนับสนุน
การทําประมงเพราะเปนการทําลายสัตวน้ําเล็กวัยออน ไมไดเงินทุนสนับสนุนจากสวนกลาง การรวมกลุมบางคน
ไมใหความรวมมือ ชาวบานบางคนยังมือความคิดแบบเดิม ๆ ไมเปดรับสิ่งใหม ๆ ที่จะเขามาทําใหการรวมกลุม
ดําเนินไปขางหนาไดยาก ดานที่ 3 ปญหาดานการนําผลผลิตไปขาย คือ หากผลผลิตมากเกินกวาที่รานอาหาร
ตองการก็จะมีการนําไปขายใหกับพอคาคนกลางอาจถูกกดราคาต่ํากวารานอาหาร บางครั้งอาจนําไปขายใหกับคน
ในหมูบานก็จะไดรายไดนอ ยกวาปกติ ในปจจุบันความตองการปลาเกามีนอ ยกวาปลากะพงทําใหปลาเกาขายไมคอย
ออก และดานที่ 4 ปญหาดานกฎหมาย คือ ปจจุบันมีกฎหมายตาง ๆ เขามาควบคุมการทําประมงมากกวาในอดีต
เชน มีกฎหมายหามรอกุงรอปลา เพราะเปนการทําลายสัตวน้ําวัยออน มีการจดทะเบียนเรือเล็ก จากที่เมื่อกอนไม
ตองมีการจดทะเบียน กรมประมงไมออกใบอนุญาตใหเนื่องจากไมสนับสนุนใหมีการรอกุงรอปลาอีกทั้งยังไมอนุญาต
ใหมีการตอเติมพื้นที่เลี้ยงหอยและกระชังปลา
ดั ง นั้ น ที ม งานวิ จั ย จึ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการทํ า ประมงพื้ น บ า น ในการที่ จ ะศึ ก ษาสภาวะของ
การทําประมงพื้นบานและตลาดสินคาประมงในจังหวัดจันทุบรี และจังหวัดตราด วิเคราะหหวงโซคุณคาและปจจัยที่
มีผลตอการดําเนินงานของหวงโซของสินคาประมงพื้นบานและศึกษาความเปนไปไดและนําเสนอแนวทางการ
ยกระดับของหวงโซคุณคาของธุรกิจการคาประมงในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อที่จะสามารถยืดหยัดดํารง
อยูและพัฒนาไปได ทามกลางกระแสอันเชี่ยวกรากของโลกาภิวัฒนที่โหมกระหน่ําเข ามาอยางรวดเร็วและรุนแรง
ตอเนื่อง จนสามารถขามพนเขตปญหาตาง ๆ เปนเรื่องที่นาสนใจ เอาใจใส ในขณะเดียวกันก็ไดเกิดขอที่นาวิตก
กังวลในเรื่องความยั่งยืนของความเปนชุมชน วาจะพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน ขามพนยุคสมัยแหงกาลเวลาไดหรือไม
อยางไร หากไรผูสืบ ทอด เนื่องจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนี้ ไดดึงดูดคนเขาสูกระแสหลัก
ของการพัฒนาที่เนนเงินเปนหลัก ระบบการศึกษาก็สรางคนเพื่อเขาสูระบบทุนนิยม โดยหางหายจากชุมชนออกไป
ทุกที คนรุนใหมของชุมชนจึงอยูกับความเปนชุมชนดั้งเดิมไมได ขอวิตกกังวลตอความยั่งยืนของความเปนชุมชนจึง
กลายเปนปญหาที่ทาทายอยางมาก (ชนินทร วะสีนนท , 2555) โดยที่ผูวิจัยจะทําการศึกษาหวงโซคุณคาประมง
พื้นบานจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการ
พึ่งพาตนเอง ที่จะนําไปใชเปนแนวทางการยกระดับของหวงโซคุณคาของธุรกิจการคาประมงในจังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อวิเคราะหหวงโซคุณคาและปจจัยที่มีผลตอการดําเนิน งานของหวงโซของสินคาประมงพื้นบานใน
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
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กรอบแนวคิดการทําวิจัย
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วิธีการวิจัย
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มุ ง เน น รู ป แบบกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม
(Participatory Action Research : PAR) โดยการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวม เพื่อคนหาคุณคาที่มี
อยูในตัวตนของผูมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยทุกฝาย กระตุนใหเกิดความกลาที่จะแสดงออกทางความคิด ความรูสึก
ที่เปนตัวตนที่แทจริง เกิดบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน เขาใจและเขาถึงปญหาจากความตองการที่แทจริง เกิดการ
รวมกัน ระดมความคิดในการหาแนวทางแกไขป ญหา อุปสรรคและรว มกันพัฒ นาเพื่อใหเกิด รูป แบบ ( Model)
การศึกษาหวงโซคุณคาประมงพื้นบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการ
แขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง
ประชากร คือ ประชากรที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบานในชุมชนการศึกษาหวงโซอุปทานประมงพื้นบาน
เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชย สินคาอาหารทะเลใหมีประสิทธิภาพเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการ
พึ่งพาตนเอง ครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาสภาวะของการประมงพื้นบานเชิงการคาในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
ตราด และศึกษาหวงโซมูลคาอาหารทะเลเชิงการคาในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
กลุมตัวอยาง คือ กลุมตัวอยางที่เกษตรกรทําประมงพื้นบานเชิงการคาในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
รวมไปถึงการรวมกลุมในรูปของกลุมเครือขายประมงพื้นบาน และ/หรือสหกรณประมง ไดแก กลุมประมงพื้นบาน
ตําบลบางชัน กลุมประมงพื้นบานปากน้ํากระแจะ กลุมประมงพื้นบานเกาะแมว กลุมประมงพื้นบานทาแฉลบ กลุม
ประมงพื้นบา นจาวหลาว จังหวัดจัน ทบุรี และจัง หวัดตราดไดแก กลุมประมงพื้นบานตําบลไมรูด กลุมประมง
พื้นบานบานทายเขา กลุมประมงพื้นบานหัวถนนหมู 1 ตําบลน้ําเชี่ยว กลุมประมงพื้นบานบานหัวถนน หมู 3 ตําบล
น้ําเชี่ยว และกลุมประมงพื้นบานบานแหลมโปะ หมู 1 จังหวัดตราด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณ การสังเกต การสนทนา การจดบันทึก และการ
จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติที่ใช คือ การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะหสถิติรอย
ละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เปน 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การเก็บขอมูลจากหวงโซตนน้ํา การศึกษาหวงโซ
อุปทานประมงพื้นบานเชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยสินคาอาหารทะเลใหมีประสิทธิภาพเพื่อการ
แขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ระยะที่ 2 การเก็บขอมูลจากหวงโซตนน้ําและกลางน้ํา ผูวิจัยไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปนสถานการณการค าและการทําประมงพื้นบานของไทยและ
ของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด สวนที่ สอง เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูทําการประมงพื้นบาน
กลุมเครือขายประมงพื้นบาน ผูรวบรวมผลผลิตและกระจายสินคา อาหารทะเล ในเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
ตราด เขตภาคตะวันออก สะพานปลาและรานขายอาหารทะเล ตลาดคาสง ตลาดคาปลีกทั้งในรูปแบบจําหนายสด
และแปรรูปสินคา รวมทั้งแปรรูปเปนอาหาร โดยใชแบบสัมภาษณซึ่งแบงออกเปน 2 ชุดคือ ชุดสําหรับเกษตรกรทํา
การประมงพื้นบาน และผูรวบรวมอาหารทะเล โดยแบบสัมภาษณนี้สรางขึ้นมาบนพื้นฐานแนวคิดหวงโซคุ ณคาของ
Porter ประกอบไปดวยขอคําถาม 9 ตอน คือ ขอมูลทั่วไปของผูสัมภาษณ ขอมูลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว (การจับ)
การประมงพื้นบาน โลจิสติกสขาเขา (Inbound Logistics) การดําเนินงาน (Operations) โลจิสติกสขาออก
(Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) การบริการ (Service) กิจกรรมสนับสนุน
(Support Activities) และการวิเคราะห SWOT ประกอบไปดวย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และปญหา
อุปสรรค ระยะที่ 3 การเก็บขอมูลดานผูบริโภค ทําการเก็บขอมูลพฤติกรรมความตองการอาหารทะเลในจังหวัด
จันทบุรีและจั งหวัดตราด ครั้งนี้จะทําการศึกษาถึงหวงโซมูลคากลางน้ําและปลายน้ํา ของธุรกิจอาหารทะเลใน
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เปนการวิเคราะหและสรุปความตองการอาหารทะเล ของผูซื้อและผูบริโภคของ
กลุมลูกคาหลักของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประชากรที่ ใชในการศึกษา คือ ธุรกิจที่
เกี่ยวของกับอาหารทะเลของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด สําหรับกลุมตัวอยาง คือ เปนพฤติกรรมความตองการ
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อาหารทะเลในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด แบงออกเปน 8 ตอน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐานตอการตัดสินในการบริโภค ปจจัยนําเขา (Inbound Logistics) การผลิต (Operations) การสงมอบ
แกลูกคา (Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) การบริการ (Service) โดยทํา
การสุมตัวอยางแบบบังเอิญจํานวนทั้งสิ้น 20 ราย ในแตละจังหวัด และผูบริโภคที่บริโภคอาหารทะเล จํานวน 100
ราย ในแตละจังหวัด สวนขั้นตอนการเก็บขอมูล ผูวิจัยจะสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลประชากรกลุมตัวอยาง
ที่จะทําการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม โดยไดกําหนดประเด็นของคําถามในแบบสอบถามแบงออกเปน 8 ตอน
คือ ขอ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ขอ มู ล พื้ น ฐานต อ การตั ด สิ น ในการบริ โ ภค ป จ จั ย นํ า เขา (Inbound
Logistics) การผลิต (Operations) การสงมอบแกลูกคา (Outbound Logistics) การตลาดและการขาย
(Marketing and Sales) การบริการ (Service) และระยะที่ 4 ประเมินผลและสรุปโครงการวิจัย

ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาสถานการณการคาและการทําประมงพื้นบานของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
1) ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
พบวา กลุมตัวอยางประมงพื้นบานที่ไดใหขอมูลจากการสัมภาษณของงานวิจัยเปนกลุมประมงพื้นบานบาน
ในน้ําเชี่ยว หมู1 คิดเปนรอยละ 14.40 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 68.8 มีอายุอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ
29.83 ระดับการศึ กษาอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 70.53 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 58.60
รายไดเฉลี่ยตอปนอยกวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 64.21 รายจายเฉลี่ยตอปนอยกวา 100,000 บาท คิดเปน
รอยละ 43.1 จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีสมาชิกจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 28.07 การเปนสมาชิกกลุมเครือขาย
ประมงพื้นบานมีการเขารวมเปนสมาชิกกลุมประมงพื้นบาน คิดเปนรอยละ 69.47 ชื่อกลุมเครือขายประมงพื้นบานที่
มีสมาชิกประมงพื้นบานเขารวมเปนสมาชิกคือกลุมประมงเรือเล็กบานทายเขา คิดเปนรอยละ 16.84 และจํานวน
สมาชิกกลุมเครือขายประมงพื้นบานสวนใหญชาวประมงพื้นบานไมไดเขารวมเปนสมาชิกกลุม คิดเปนรอยละ 33.68
2) การทํ า ประมงพื้ น บ า นเกี่ ย วขอ งกับ กิจ กรรมหลั ก เกี่ ย วกับ ด า นการนํ า เข า วั ต ถุดิ บ ในการผลิ ต
กระบวนการผลิตสินคา การเคลื่อนยายสินคาออกจําหนาย การตลาดและการขาย และการบริการ
พบวา การคัดเลือกผูขายวัตถุดิบ/แหลงจับในการทําประมงพื้นบานจากแหลงรานคา ที่ประมงพื้นบานทํา
การซื้ออวน/อุปกรณการทําประมงประมงพื้นบานซื้อจากรานคาทั่วไป คิดเปนรอยละ 19.30 ประเภทอวนที่ใชใน
การทําประมงใชอวนขนาด 9-10 เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 26.33 ประเภทเรือที่ใชในการทําประมงพื้นบานมีการ
ใชเรือทําการประมงประเภทเรือมาส คิดเปนรอยละ 18.94 จํานวนแรงมามีกําลัง 13 แรงมา คิดเปนรอยละ 31.22
เรือที่ประมงพื้นบานมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย คิดเปนรอยละ 89.12 ประเภทรานที่ซื้อน้ําแข็งซื้อจากรานคา
ชุมชนโดยซื้อเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 40.35 ซื้อน้ํามันมาใชในกิจการซื้อมาจากปมของหมูบาน คิดเปนรอยละ
21.05 เครื่องมืออุปกรณในการทําประมงเปนประเภทอวน/หอก, อวนกระชัง , อวนครอบ, อวนไดรหมึก, อวนปู
,ลอบปู ,อวนปลา,อวนปู ,อวนปลากระบอก,อวนกุง,ลอบปู,อวนลอยและอวนหลักรอ แหลงที่ซื้อสวนใหญมาจาก
รานคาตลาด รานคาชุมชน และสหกรณ บริเวณที่ทําการประมงไมไดระบุสถานที่ทําประมงที่ชัดเจน คิดเปนรอยละ
17.89 ประเภทสัตวน้ําที่ชาวประมงพื้นจังหวัดจันทบุรีและตราด จับสวนใหญจะเปนประเภท กุง ปลา ปู หอย
ปลาเห็ดโคลน ปูมา หมึก ปลากระตัก ปลากุเรา ปลาอินทรีย ปูทะเล ปูดํา หมึกหอม การรับสินคา ปริมาณสัตวน้ํา
ที่ จั บ ได ต อ ครั้ ง ของประมงพื้ น บ า นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี แ ละตราดจั บ ได ป ริ ม าณไม แ น น อน คิ ด เป น ร อ ยละ 25.61
การรวบรวมเพื่อขายสงใหรานอาหาร คิดเปนรอยละ 29.47 รายไดจากการจําหนายสินคาที่ทําประมงพื้นบานแตละ
ครั้งมีรายไดอยูระหวาง 500 – 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.67 การจัดเก็บวัตถุดิบสินคาประมงพื้นบาน วิธีการ
จัดเก็บวัตถุดิบสินคาประมงพื้นบานจังหวัดจันทบุรีและตราดที่นิยมกันไดแก เก็บกันเองเก็บไวในกระชัง ขังกระชัง
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



รอย จับมาแลวขายเลยเชือกฟางมัดปู กุงใสใตทองเรือ แชแข็ง แชน้ําขังไว แชน้ําแข็ง แชใสกลองโฟม ดองน้ําแข็ง ใส
ตูแช ใสถังแชน้ําแข็ง ปูขังใสถุง / ปลาแชน้ําแข็งโฟม ใสตูเย็นเก็บรักษา ใสตะกรา ใสตูน้ําแข็ง ใสถังน้ําแข็งเพื่อน็อก
ปลา ใสถุงและเอาน้ําแข็งกลบในกลองโฟม และใสตูหองเย็น การขนสงลําเรียงวัตถุดิบสินคาประมง ลักษณะการ
ขนสงลําเรียงวัตถุดิบสินคาประมงของประมงพื้นบานจังหวัดจันทบุรีและตราด หลังจากออกเรือทําการประมงจับ
สินคาไดแลวก็จะมีการลําเรียงโดยเรือเปนสวนใหญเขาเทียบทาที่บานและทาเทียบเรือชุมชน การเก็บสินคาใสพา
ชนะที่เตรียมไวเชน ถัง กลองโฟม โดยทําการขนสงตอใหกับลูกคาโดยตรง พอค าคนกลาง และนําสงรานอาหาร
รานคา ตลาดชุมชน ที่อยูใกลโดยใชพาหนะรถยนต จักรยานยนต ซาเลง และจักรยานยนตกระบวนการผลิตสินคา
การเลี้ยงสัตวน้ําประมงพื้นบานสวนใหญไมไดเลี้ยงโดยใชวิธีการจับจากทะเล คิดเปนรอยละ 68.42 วิธีการเลี้ยงสัตว
ไมไดเลี้ยงใชวิธีการจับจากทะเล คิดเปนรอยละ 68.42 ชวงฤดูกาลการจับสัตวน้ําจะจับในชวงไมใชหนามรสุม
คิดเปนรอยละ 30.88 วิธีการรักษาเครื่องมือการทําประมง วิธีการรักษาเครื่องมือการทําประมงของประมงพื้นบาน
1 ป ทําการปรับปรุง 1 ครั้งแลวเก็บรักษาใหเรียบรอย เก็บอวนขึ้ นมาทําความสะอาด คอยดูแลเอาขึ้นมาซอม
จางคนซอม เช็ด ลาง ใชการหวานอวน ซอมแซมเวลาอวนขาด ซื้ออวนใหม เมื่อหมดสภาพดูแลอยางดี ตรวจดู
เครื่องมือบอย ๆ ตองดูแลเองทุกวันถึงเวลาก็เปลี่ยน ถึงเวลาประมาณ การซอมบํารุงรักษาเครื่องมือดวยความรูภูมิ
ปญญาชาวบานของชาวประมงมีการดูแลรักษาโดยการซอมเองโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น คิดเปนรอยละ 64.21 การ
เคลื่อนยายสินคาออกจําหนาย สวนใหญจะจับเสร็จนํามาขายสด ๆ มีสวนนอยที่นําสินคามาทําการแปรรูปสัตวนา้ํ ที่
จับชาวประมงพื้นบานไดมีการทําการปรุงและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มประเภทปลาเค็ม กุงแหง เริ่มตนจากการนํา
สินคามาทําแชแข็งไวเพื่อรักษาคุณภาพ แชถังน้ําแข็ง ตมแลวตาก ทําการตากปลา แลวนํามาทําการแปรรูปเปนปลา
เค็ม กะป กุงแหง ปลาแดดเดียวหมักซอส ซึ่งทําใหมีรายไดจากการขายปลาเค็มไดตัวละตัวละ 100 บาท รายไดจาก
การขายกุงแห ง ขายไดในราคากิโลกรัมละ 800-1200 บาท สินคาที่นําแปรรูปหลัก ๆ คือ กุง ปลา และเคย
โดยนํามาแปรรูปเปนสินคาประเภท ปลาเค็ม กุงแหง กะป การตลาดและการขาย สินคาที่เปนอาหารทะเลสดที่
ชาวประมงพื้นบานจับไดเปนประเภท กุง ปู ปลา คิดเปนรอยละ 20.35 อาหารทะเลแปรรูปมีการแปรรูปกอนขาย
ในการสรางมูลคาเพิ่มไดแก กุงตากแหง ปลาเค็ม คิดเปนรอยละ 19.30 ราคาอาหารทะเลสดประเภทหลัก ๆ มีดังนี้
หมึก ราคาที่ชาวประมงขาย 200-300 บาท/กก ปลาเห็ดโคลน 300-400 บาท/กก.กุงตามขนาด 150- 300 บาท/
กก.ปลากระบอก 60-120 บาท/กก.ปูมา 150-200 บาท/กก.ปลาเห็ดโคลน 300-400 บาท/กก. ราคาอาหารทะเล
แปรรูป ปลาเค็มราคาที่ชาวประมงขาย 200 บาท/กกขายเปนตัว ๆ ละ 100 บาท กุงแหง 800-1,300 บาท/กก.ปู
แกะเนื้อ 800 บาท/กก. การตั้งราคาขายสินคาอาหารทะเลของชาวประมงพื้นบานจะเปนพอคาคนกลางเปนผู
กําหนด คิดเปนรอยละ 71.23 แหลงจําหนายสินคาอาหารทะเลชาวประมงพื้นบานขายใหธุรกิจชุมชนในหมูบาน คิด
เปนรอยละ 47.37 เปอรเซ็นตสัดสวนการขายจําหนายสินคาใหกับแหลงธุรกิจชุมชนนํา สินคาไปจําหนายใหกับ
รานอาหารในชุมชน คิดเปนรอยละ 36.30 การสงเสริมการขายสินคาจะลดราคาโดยการตัดเศษเงิน คิดเปนรอยละ
31.58 การบริการโดยการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารการทําการคาของประมงพื้นบานโดยใชโทรศัพทมือถือ คิดเปน
รอยละ 38.25 วิธีการการบริการสงสินคาดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 54.04 การบริการการขายใหผูมารับสินคามี
การรวบรวมสินคาใหพรอมเพื่อใหพอคาคนกลางมารับ คิดเปนรอยละ 38.25 การบริการหลังการขายและการ
รับประกันสินคาของประมงพื้นบาน มีการรับประกันความสดของสินคา คิดเปนรอยละ 60.35
3) การทําประมงพื้นบานเกี่ยวของกับกิจกรรมสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานธุรกิจ การจัดการทรัพยากร
มนุษย เทคโนโลยี และการจัดซื้อ
พบวา โครงสรางพื้นฐานธุรกิจ มีทาเทียบเรือเปนของตัวเอง คิดเปนรอยละ 38.60 มีโปะที่แข็งแรง
ปลอดภัยต อชี วิ ตและการประกอบอาชี พเป นของตนเอง คิด เปน รอยละ 70.88 มี ส ถานที่ เพาะเลี้ ยงสั ตว น้ํ า
หองรวบรวมจัดเก็บ สถานที่การแปรรูป ที่มีความพรอม คิดเปนรอยละ 63.51 การบัญชี/การเงิน ไมไดจัดทําบัญชี
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 56.49 การใชเงินสวนตัวในการประกอบอาชีพในการทําประมงพื้นบาน 100% คิดเปน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



รอยละ 30.53 สวนการกูยืมเงินจากกองทุนชุมชน สถาบันการเงิน หนี้นอกระบบ มาประกอบอาชีพสวนใหญไมไดกู
การจัดการทรัพยากรมนุษย จํานวนแรงงานในการทําการประกอบอาชีพประมงพื้นบานมีแรงงานจํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 47.72 การจางแรงงานคนไทยและแรงงานตางดาวในการทําประมง สวนใหญไมไดมีการจาง ถามีการ
จางก็จะทําตามกฎหมายกําหนด ไมมีการฝกอบรมแรงงาน คิดเปนรอยละ 76.84 มีการจายคาแรงงานขั้นต่ําที่ 300
บาท/วัน รายเดือนอยูระหวาง 6,000 -10,000 บาท รายเที่ยวอยูระหวาง 700-2,000 บาท เทคโนโลยีในการทํา
ประมงพื้นบ าน องคความรู/อุปกรณ /ระบบเทคโนโลยี ในการทํา การประกอบอาชีพประมงพื้ นบ านมีการนํ า
เทคโนโลยีมาใช คิดเปนรอยละ 66.67 มีอุปกรณและระบบเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ GPS ซาวเดอร เสาสัญญาณ
และวิทยุสื่อสาร การจัดซื้อ การจัดซื้อ/จัดหาในการทําการประกอบอาชีพประมงพื้นบานมีสินคาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคและตลาด คิดเปนรอยละ 66.67 ชวงเวลาในการนําสินคาออกจําหนายเปน
เวลาชวงเวลาเชา คิดเปนรอยละ 44.56 ปริมาณที่หามาไดมีปริมาณเพียงพอในครอบครัว คิดเปนรอยละ 56.49
ปริมาณที่ขายใหกับคนในชุมชนมีปริมาณเพียงพอ คิดเปนรอยละ 47.02 สงขายใหตลาดสดในชุมชน/ตําบล/อําเภอ
มีปริมาณเพียงพอ คิดเปนรอยละ 37.89 สงขายตลาดนัดชุมชนมีปริมาณเพียงพอ คิดเปนรอยละ 41.75 สงขายให
รานอาหาร มีปริมาณเพียงพอ คิดเปนรอยละ 24.21 สงขายธุรกิจโฮมสเตยมีปริมาณเพียงพอ คิดเปนรอยละ 43.51
และสงขายใหพอคาคนกลางที่มารับซื้อ มีปริมาณเพียงพอ คิดเปนรอยละ 61.05
4) รูปแบบการวิเคราะหหาสภาพจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของโซคุณคาดานปริมาณ
มูลคาผลผลิต การทําประมงพื้นบาน และการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพึ่งพาตนเองดานการทําประมง
พื้นบาน ในดานผลประกอบการจากการทําประมงพื้นบาน มูลคาหรือราคาสินคาของผูผลิต (Suppliers) ที่ไดรับ
ของแตละผูผลิต การเพิ่มมูลคา (Value Chain) หรือราคาสินคาผูผลิต (Suppliers) ที่ไดรับของแตละหวงโซอุปทาน
และความสามารถแขงขันไดและยั่งยืนเชิงเศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่น พบวา การจัดการหวงโซอุปทานและหวง
โซคุณคาประมงพื้นบานชุมชนในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด การทําประมงพื้นบานมีจุดแข็งจากปจจัยภายใน
และมีโอกาสที่เกิดจากปจจัยภายนอกสะทอนใหเห็นวาชุมชนมีอาหารทะเลสดที่มีคุ ณภาพดี สดเปนที่ตองการของ
ตลาด และมีแหลงจับสัตวน้ําอุดมสมบูรณที่สามารถจับไดตลอดทั้งปที่ทําใหประมงพื้นบานสรางรายไดและเลี้ยง
ครอบครัวไดอยางยั่งยืน เปนปจจัยหลักที่มีผลตอคะแนนโดยการประเมินในภาพรวม สงทําใหเกิดผลประกอบการ
จากการทําประมงพื้นบานจากการประกอบอาชีพการทําประมงสามารถเปนอาชีพที่สามารถถายทอดสูล ูกหลานและ
เปนอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนคิดเปนรอยละ 59.30 สามารถสรางรายไดและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน คิดเปนรอย
ละ 35.79 และ สามารถถายทอดสูลูกหลานทําใหเกิดเปนอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได คิดเปนรอยละ 58.95
5) การวิเคราะหหวงโซอุปทานของหวงโซคุณคาประมงพื้นบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสราง
เครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง
พบวารูปแบบโซอุปทานของหวงโซคุณคาประมงพืน้ บานจันทบุรีและจังหวัดตราด มีการดําเนินการทางการ
ทําประมงพื้นบานตลอดหวงโซอุปทาน กิจกรรมตนน้ํา ไดมีการจับสัตวน้ําประเภทปลากระบอก ปลาโคก ปลาทู
ปลากระบอก ปลากะพง ปูเนื้อ ปูดํา ปูไข ปูมา หอยแมลงภูหอยแครง กั้ง หอยนางรม ปลาอินทรีย กุง เคย ปูแปน
และปูแสม จากแหลงจับสัตวน้ําที่เปนทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลอาวไทย แมน้ํา ลําคลอง ปากน้ําใกลชุม ชน และ
เกิดจากการเลี้ย งในบอเลี้ยงของตนเอง รวมถึงการรวมกลุมกันเลี้ ยงเปนส วนกลางในลั กษณะที่เปนธนาคารปู
ธนาคารปลา และนํามาเลี้ยงในกระชังเปนของตนอง ในสวนการจัดซื้อจัดหาในกิจกรรมโลจิสติกสมีจัดซื้อจัดหาดาน
การเครื่องมือ/อุปกรณ (อวน แห เบ็ด อะไหลเรือ ฯลฯ) จากรานคาชุมชน รานคาในเมือง สหกรณของชุมชน กลุม
ประมงพื้นบาน ดานพลังงานซื้อจากปมปตท. ปมหลอดชุมชน สหกรณและเรือจําหนายน้ํามันในอาวไทย ดาน
แรงงาน มีการใชแรงงานจากคนในครอบครัวและมีการจางแรงงานเปนคนไทยและแรงงานตางดาว กิจกรรมกลาง
น้ํา ไดมีระบบการลําเลียงสัตวน้ําจากเรือของตนเองขึ้นมาเทียบทาที่เปนทาเทียบเรือหรือโปะของตนเอง ทาเทียบ
เรือของเอกชน ทาเทียบเรือของชุมชน และแพปลา เปนการขนสงนําเขาอาหารทะเลสดมาคัดแยกรวบรวม จัดเก็บ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ถนอมอาหารทะเลสดและแปรรูป ไวที่บานของตนเอง กลุมประมง เพื่อทําเปนสินคาของตนเองและของกลุมเพื่อจัด
จําหนาย กิจกรรมปลายน้ํา ไดตรวจสอบคุณภาพความสดใหม คัดขนาด ของสินคาที่เปนอาหารทะเลสดสวนใหญ
เปนประเภทสินคาคือ ปลากระบอก ปลาโคก ปลาทู ปลากระบอก ปลากะพง ปูเนื้อ ปูดํา ปูไข ปูมา หอยแมลงภู
หอยแครง กั้ง หอยนางรม สินคาอาหารทะเลแปรรูปสวนใหญจะเปนปลาอินทรียเค็ม กุงแหง กะป (เคย) ปูแปนดอง
เค็ม ปูแสมดองเค็ม ปลาเค็ม และมีการกระจายสินคา ไปขายใหผูบริโภคคนสุดทาย ขายใหเครือขายตลาดเชิ ง
พาณิชย โดยพิจารณาจาก% สัดสวนการขาย ใหแกรานคาชุมชน คิดเปนรอยละ 5.93 ตลาดสดชุมชน คิดเปนรอย
ละ 23.70 ขายใหโฮมสเตย/รีสอรท/ โรงแรม คิดเปนรอยละ 34.07 และรานอาหารในชุมชนรอยละ 36.30
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แรงงาน
-คนในครอบครัว
-แรงงานคนไทย
-แรงงานตางดาว

พลังงาน
-ปม PTT
-ปมหลอดชุมชน,สหกรณ
-เรือจําหนายในอาวไทย

เครื่องมือ/อุปกรณ
(อวน แห เบ็ด อะไหลเรือ
ฯลฯ)
-ราคาชุมชน
-รานคาในเมือง
-สหกรณชุมชน
-กลุมประมงพื้นบาน

แหลงจับสัตวน้ํา
-ทะเลอาวไทย
-แมน้ํา ลําคลอง
-บอเลี้ยง

ตนน้ํา

ทาเทียบเรือ
-ตนเอง
-เอกชน
-ชุมชน
-แพปลา

ธนาคารปู
ธนาคารปลา
กระชังปลา

คัดแยกรวบรวม/
จัดเก็บถนอม
อาหารเปนอาหาร
แปรรูป

ครอบครัวประมง
พื้นบาน
กลุมประมง

คัดแยกรวบรวม/
จัดเก็บถนอม
อาหาร เปนอาหาร
ทะเลสด

กลางน้ํา

ปลาอินทรียเค็ม
กุงแหง
กะป(เคย)
ปูแปนดองเค็ม
ปูแสมดองเค็ม
ปลาเค็ม

กระจายสินคา

ปลากระบอก
ปลาโคก
ปลาทู
ปลากระบอก
ปลากะพง
ปูเนื้อ
ปูดํา
ปูไข
ปูมา
หอยแมลงภู
หอยแครง
กั้ง
หอยนางรม

กระจายสินคา

ภาพที่ 1 การจัดการหวงโซอปุ ทานประมงพื้นบานจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

ปลาอินทรีย
กุง
เคย
ปูแปน
ปูแสม

ปลากระบอก
ปลาโคก
ปลาทู
ปลากะพง
ปูเนื้อ
ปูดํา
ปูไข
ปูมา
หอยแมลงภู
หอยแครง
กั้ง
หอยนางรม



24%

43%

23%

10%

ผูบริโภค
คนสุดทาย

รานอาหาร
ในชุมชน

โฮมสเตย/
รีสอรท/
โรงแรม

ตลาดสด
ชุมชน

พอคาคน
กลาง

ปลายน้ํา



2 ผลการศึกษาพฤติกรรมความตองการอาหารทะเลในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
พบวาสถานะผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนผูบริโภคอาหารทะเล คิดเปนรอยละ 90.91 รองลงมาคือเปน
เจาของกิจการรานอาหาร พอคาสงอาหารทะเล พอคา/แมคาในตลาดสด และเจาของกิจการโฮมสเตย มีอายุอยู
ระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 51.36 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป นรอยละ 44.09 มีรายไดตอเดือนอยู
ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.00 อาศัยอยูในเขตจังหวัดในเขตภาคตะวันออก คิดเปนรอยละ
62.27 มีพฤติกรรมความตองการการบริโภคอาหารทะเลซื้อจากรานอาหารซีฟูตส คิดเปนรอยละ 50.91 เปนอาหาร
ทะเลพรอมรับประทาน คิด เปนรอยละ 81.36 ความถี่ในการเลือกบริโภคอาหารทะเลเฉลี่ยตอเดือนมีการซื้อมา
บริโภค 2-3 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 38.64 มูลคาในการซื้ออาหารทะเลในการบริโภคตอครั้งซื้อสินคาดวย
มูล คา ต่ํา กวา 1,000 บาท คิ ดเป นรอยละ 47.73 การซื้อประเภทอาหารทะเลเพื่ อการบริโ ภคเปน การเลื อกซื้ อ
ประเภทอาหารสําเร็จรูปเพื่อบริโภคเอง คิดเปนรอยละ 80.91 สถานที่ที่ทําซื้อและการบริการบริโภคอาหารทะเล
เปนรานอาหารในชุมชน คิดเปนรอยละ 62.27 สวนปจจัยที่มีตอความตองการเลือกซื้อและบริโภคอาหารทะเลใน
หวงโซคุณคาของการทําประมงพื้นบานดานกิจกรรมปจจัยนําเขา (Inbound Logistics) ความตองการของผูซื้อและ
ผูบริโภค มีระดับความตองการในระดับมาก การสงมอบแกลูกคา (Outbound Logistics) ความตองการของผูซื้อ
และผูบริโภคอยูในระดับมากที่สุด การตลาดและการขาย (Marketing and Sale) ความตองการของผูซื้อและ
ผูบริโภคอยูในระดับมากที่สุด และการบริการ (Service) ความตองการของผูซื้อและผูบริโภคอยูในระดับมาก
ตามลําดับ

อภิปรายผล
จากการศึกษาหวงโซคุณคาประมงพื้นบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชย
เพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง นั้น ชาวประมงพื้นบานจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดสวนใหญเปน
เพศชาย อายุระหวาง 41-50 ป การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา สอดคลองกับการงานวิจัยของ สุธรรมและคณะ
(2551) ที่ทําการศึกษาเรื่องการรับรูและการยอมรับปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรียของเกษตรกร
สวนการวิเคราะหหวงโซคุณคาและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของหวงโซของสินคาประมงพื้นบานในจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด นั้นชาวประมงพื้นบานมีการจัดการหวงโซอุปทานตั้งแตกิจกรรมตนน้ําใหสัมพันธกับ
กิจกรรมกลางน้ําและกิจกรรมปลายน้ําโดยเริ่มตนตั้งแตการจับสัตวน้ําที่สดใหม ลําเรียงมาเก็บคัดแยก ถนอมอาหาร
เปนอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรูปแลวกระจายสินคานําไปขายใหกับเครือขายตลาดเชิงพาณิชยที่เปน
ผู บ ริโ ภคคนสุ ด ท า ย รา นค า ชุ ม ชน ตลาดสดชุ ม ชน เจ า ของกิจ การธุ รกิ จ โฮมสเตย / รี ส อรท / โรงแรม รวมถึ ง
รานอาหารในชุมชน ดวยวิธีการจัดการหวงโซอุปทานแบบการใชภูมิปญญาการทําประมงพื้นบานของตนเองและ
กลุมประมงที่มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิดกิจการประมงพื้นบานที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการนําสินคาไป
ขายใหกับความตองการของผูบริโภคตามปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการเลือกซื้อและบริโภคอาหารทะเลในหวง
โซคุณคาของการทําประมงพื้นบานตั้งแตปจจัยกิจกรรมดานกิจกรรมปจจัยนําเขา (Inbound Logistics) ดานการ
ผลิต (Operations) ดานการสงมอบแกลูกคา (Outbound Logistics) ดานการตลาดและการขาย (Marketing
and Sale) และดานการบริการ (Service) เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับครอบครัวและจะเปนการพัฒนาและ
ยกระดับของหวงโซคุณคาของธุรกิจการคาประมงในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดใหเกิดความเขมแข็งอยาง
ยั่งยืนที่จะสามารถแขงขันไดในอนาคต
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ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดจําแนกขอเสนอแนะไว 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1) เปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนําไปใชเปนแนวทางการจัดการ
หวงโซคุณคาใหกับประมงพื้นบานจันทบุรีและตราดเชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบน
พื้นฐานการพึ่งพาตนเอง
2) การรักษาคุณภาพของอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูป จากการทําประมงพื้นบาน โดยเฉพาะ
คุณภาพ ความสดใหม กลิ่น สี รส และความสะอาด คือหัวใจสําคัญในการที่จะทําอาชีพประมงที่ทําใหเปนไปตาม
ความตองการของตลาด
3) นําผลการวิจัยไปพัฒนากลุมชาวประมงที่ทําประมงพื้นบานและกลุมวิสาหกิจชุมชนประมงขอเสนอแนะ
เพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การพัฒนาระบบหวงโซอุปทานประมงพื้นบานจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากไดรับความรวมมือจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ ควรมีผูรับผิดชอบเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติตนน้ํา ราคาอาหารทะเลสดหรือภาครัฐอาจมี
การกําหนดราคาพื้นฐานของราคาอาหารทะเลสดแตละชนิด โดยใหความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่ม
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานรัฐบาลที่ใหความรวมมือชาวประมงพื้นบาน
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
2) สงเสริมธุรกิจประเภทโฮมสเตย รีสอรท ในชุมชนและเชื่อมโยงเครือขายเจาของกิจการกับชาวประมง
พื้นบานใหสามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนใหเขมแข็ง
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การนําสารสนเทศทางตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร โรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
สมุทรปราการ
An Investigation of Cost Information Applied in Making Decision by Management of
Manufacturing Firms in Samut Prakarn Province

ดร.ธีรวัฒน ธวัลรัตนโภคิน
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การตัดสินใจ เปนบทบาทที่สําคัญของผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงผลการตัดสินใจมีผลกระทบตอ
บุ ค คลและองค การ ดั ง นั้ น ผู บ ริ หารจํ า เป น ต องได รั บ ข อมู ล ที่ ถู ก ต องเพื่ อใช ในการตั ด สิ น ใจ การวิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวั ด
สมุทรปราการ 2) เพื่อการศึกษาผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
การนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนพนักงาน
มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตอปตางกัน และ4) เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธุรกิจทีมีทุนจด
ทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนพนักงาน มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตอปตางกัน โดยการวิจัยนี้ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการจํานวน
143 คน ของกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย และคา one-way ANOVA
ผลการวิจัย พบวา ตนทุนเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจของผูบริหาร โดยผูบริหารธุรกิจที่ มีทุน
จดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน มูลคาสินทรัพยรวม รายไดเฉลี่ยตอป และจํานวนพนักงานตางกันการนําขอมูล
ตนทุนไปใชในการตัดสินใจไมแตกตางกัน ตัวเลขทางสถิติจากงานวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็นวาธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน
มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตางกัน มี ผลการดําเนินงานที่แตกตางกัน นอกจากนั้น ธุรกิจที่มีระยะเวลา
ดําเนินงาน และจํานวนพนักงานตางกันมีผลการดําเนินงานไมแตกตางกัน เนื่องจากผลการดําเนินงานของกิจการ
ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของบุคลากร และการบริหารงานมากกวาจํานวนพนักงงานและระยเวลาดําเนินงาน
คําสําคัญ : ขอมูลตนทุน การตัดสินใจของผูบริหาร โรงงานอุตสาหกรรม
Abstract
One very important function for managers were making decisions. 1) In particular,
because the decision may have a great impact at both the individual and organizational
level. Therefore, 2) it was crucial for managers to have accurate information for making
appropriate decisions. This research studies ways cost information could help managers
make appropriate decisions regarding the business performance of manufacturing
companies located in Samut Prakarn Province, 3) It seeks to compare how managers use
cost information for making decisions in firms with different amounts of capital, different
ages, different total assets, different annual revenues, and 4) a different number of employees.
It also compares the business performance of firms with different amounts of capital, total
assets, and annual revenues. A questionnaire was used to collect data from 143 top managers
in manufacturing firms. Mean and one-way ANOVA were used to analyze the data.
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Results indicate that managers found cost information was important for making
decisions. There were no differences in decision making between managers in businesses
with different amounts of capital, different ages, different total assets, different annual
revenues and number of employees. In addition, statistical tests show that there were
significant differences in terms of business performance between firms with different
amounts of capital, total assets, and annual revenues. Moreover, businesses that have
different firm ages, and numbers of employees are not significantly different in business
performance. The explanation is that business performance depends on employee efficiency
and management more than number of employees and firm age.
Keywords : Cost Information, Management Decision Making, Manufacture firms

บทนํา
ผูบริหารของธุรกิจ ถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอองคการ เปนผูรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือลมเหลว
ขององคการ การตัดสินใจถือเปนบทบาทที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหาร การตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกตอ งขึ้นอยูกับ
ความรู ความสามารถ และขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ สวนหนึ่ง คือ ขอมูลตนทุนนั่นเอง ความสําเร็จของธุรกิจเกิด
จากความสามารถของผูบริหารในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ
ที่ มี ก ารแข ง ขั น อย า งรุ น แรงและรวดเร็ ว ธุ ร กิ จ ต อ งปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ แ ละส ว นงานให ส ามารถรอบรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม กิจการอุตสาหกรรมหลายแหงมีปญหาดานการเงินสืบเนื่องมาจาก
ไดรับขอมูลตนทุนที่ไมเหมาะสม จึงทําใหนําขอมูลไปใชในการควบคุมดูแลกิจการไดอยางไมมีประสิทธิภาพและ
ไมบรรลุเปาหมายของกิจการ โดยเฉพาะการวัดผลการดําเนินงานของกิจการโดยใชตัววัดทางการเงินแบบเดิม
เชน ยอดขาย กําไรสุทธิ มูลคาการเติบโตของสินทรัพย และสวนแบงทางการตลาดซึ่งไมสามารถเชื่อถือไดเสมอไป
และไมสามารถนําไปใชในการพยากรณผลการดําเนินงานในอนาคตไดเลย (วิเชียร วิทยอุดม, 2558) ดังนั้น ผูบริหารจึง
ตองมี ขอมูลสารสนเทศช วยในการตัดสินใจที่ ดี ทั้งนี้ขอมูลตนทุนถือวาเปนสารสนเทศทางการบั ญชีที่ ชวยใหการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูบริหารถูกตอง รวดเร็ว และทันเวลา เนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงและขอผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใชดุลยพินิจสวนตัวในการตัดสินใจ สงผลใหธุรกิจสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และนําพาธุรกิจประสบ
ความสําเร็จอยางยั่งยืน ทั้งนี้ผูบริหารในยุคปจจุบันจึงมีการใชหลักการบริหารโดยใช Balanced Scorecard มากขึ้น
โดย Balanced Scorecard หรือเรียกวาการวัดผลเชิงดุลยภาพ เปนเครื่องมือสําหรับการบริหารเชิงกลยุทธ
(Strategic Tools) ซึ่งถูกนํามาใชเพื่อการประเมินและพัฒนาผลงานขององคกร ซึ่งนอกเหนือจากนี้ยังเปนการ
กําหนดวิสัยทัศน และแผนกลยุทธ แลวแปลผลลงไปสูทุกจุดขององคกรเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของแต
ละฝายงานและแตละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเปนการจัดหาแนวทางแกไขและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการทํางานภายในองคกร และผลกระทบจากลูกคาภายนอก
องคกร นํามาปรับปรุงสรางกลยุทธใหมีประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อองคกรไดปรับเปลี่ยนเขาสูระบบ
Balanced Scorecard เต็มระบบแลว Balanced Scorecard จะชวยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธขององคกรจากระบบ
“การทํางานตามคําสั่งหรือสิ่งที่ไดเรียนรูสืบทอดกันมา (academic exercise)” ไปสูระบบ “การรวมใจเปนหนึ่งเดียว
ขององคกร (nerve center of an enterprise)” Balance Scorecard จะทําใหเห็นภาพขององคกรใน 4 มุมมอง
และนําไปสูการพัฒนาเครื่องมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมขอมูลและนําผลที่ไดมาวิเคราะห มุมมองทั้ง 4 ดังกลาว
ประกอบดวย 1) The Learning and Growth Perspective 2) The Business Process Perspective
3) The Customer Perspective และ 4) The Financial Perspective (ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล, 2559)
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ซึ่งจากเหตุผลขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวาผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการมีการ
นํ า ข อ มู ล ต น ทุ น ไปใช ใ นการตั ด สิ น ใจมากน อ ยเพี ย งไร โดยผลการวิ จั ย นี้ ทํ า ให ไ ด ข อ สนเทศที่ จ ะนํ า ไปปรั บ
กระบวนการจัด ทํา และนํ าเสนอขอมู ลต นทุ นใหเปน ไปตามความต องการของผูบ ริหาร ซึ่ งส งผลใหธุ รกิจมี การ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถดําเนินอยูไดอยางยั่งยืน และไดมาซึ่งคําถามวิจัยดังนี้ 1) ขอมูล
ทั่วไปของผูบริหารที่นําสารสนเทศทางตนทุนไปใชในการตัดสินใจ ของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ
เปนอยางไร 2) ผลการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการเปนอยางไร 3) การนําขอมูล
ตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนพนักงาน มูลคา
สินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตอป ของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ เปนอยางไร และ 4) ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนพนักงาน มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ย
ตอป ของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการเปนอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาขอ มู ล ทั่ ว ไปของผู บ ริหารที่ นํ า สารสนเทศทางต น ทุ น ไปใช ในการตั ด สิ น ใจ ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อเปรียบเทียบการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนระยะเวลา
ดํ า เนิ น งาน จํ า นวนพนั กงาน มู ล คา สิ น ทรัพ ย รวม และรายได เฉลี่ ย ต อป ของโรงงานอุต สาหกรรม ในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
4. เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนพนักงาน
มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตอป ของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการที่มีทุนจดทะเบียน ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 5 ลานบาท
ขึ้นไป จํานวน 400 คน จากตารางกําหนดขนาดตัวอยางที่ไมทราบจํานวนประชากรของ (ประเวศน มหารัตนสกุล ,
2561) และการตอบกลับถูกตองและสมบูรณ จํานวน 143 ฉบับ คิดเปนรอยละ 35.73 เมื่อเปรียบเทียบกับ จํานวน
แบบสอบถามที่สงไปยังกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่สรางโดยไดจากกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของ
การวิจัย ประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไปของผูบริหารและธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
จํานวน 11 ขอ 2) ขอมูลเกี่ยวกับการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจ จําแนกเปน 2.1) ดานการผลิต 2.2) ดาน
การตลาด และ 2.3) ดานการเงิน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 20 ขอ และ
Balanced Scorecard จําแนกเปน 3.1) ดานการบริหารภายในองคการ 3.2) ดานนวัตกรรมและการเรียนรู 3.3) ดาน
ลูกคา และ 3.4) ดานการเงิน ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ จํานวน 24 ขอ
3. สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จําแนกเปน รอยละ และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) จําแนกเปน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA)
4. ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย
ระหวาง เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2561
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สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูบริหารที่นําสารสนเทศทางตนทุนไปใชในการตัดสินใจ ของโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดสมุทรปราการ
1.1. ผูบริหารสวนใหญเปนหญิง (รอยละ 52.09) อายุ 30-40 ป (รอยละ 38.89) การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 50.70) ตําแหนงงาน เชน รองผูจัดการ ผูจัดการฝายผลิต และผูจัดการฝายบัญชี (รอยละ
44.45) และมีประสบการณทํางานมากกวา 15 ป (รอยละ 38.20)
1.2 ธุรกิจสวนใหญเปนโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ (รอยละ 34.73) มีทุนจดทะเบียนไปเกิน 20 ลานบาท
(รอยละ 47.23) ระยะเวลาดําเนินงาน 11-20 ป (รอยละ 43.75) จํานวนพนักงานไมเกิน 50 คน (รอยละ 46.53)
มูลคาสินทรัพยรวมไมเกิน 100 ลานบาท (รอยละ 58.34) และรายไดเฉลี่ยตอปไมเกิน 100 ลานบาท (รอยละ 64.59)
ตาราง 1 การนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร
ขอมูลตนทุนที่นําไปใชในการตัดสินใจ
1. ดานการผลิตสินคา
2. ดานการตลาด
3. ดานการเงินและการบัญชี
โดยรวม
ดานการผลิต
1. การจัดทํางบประมาณการผลิตสินคา
2. การกําหนดตนทุนตามเปาหมาย
3. การบริหารระบบการจัดซื้อจัดจาง
4. การวิเคราะหการทํางานที่ไมเปนไปตามแผน
5. การกําหนดระยะเวลาในการผลิต
6. กระบวนการสรรหาปจจัยในการผลิต
ดานการตลาด
7. การกําหนดราคาขาย
8. งบประมาณดานการโฆษณาประชาสัมพันธ
9. การประเมินชองทางการจัดจําหนาย
10. การบริหารสินคาคงคลัง
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานขาย
12. การประเมินผลคาใชจายทางการตลาด
13. การจัดลําดับความสําคัญของลูกคา
ดานการเงิน
14. การวางแผนทางการเงิน
15. การกําหนดเปาหมายดานการเงิน
16. การบริหารสภาพคลอง
17. การวิเคราะหกระแสเงินสด
18. การแสวงหาโอกาสในการลงทุน
19. การวิเคราะหตนทุนของเงินทุน
20. การประเมินความคุมคาของการลงทุน

x̅
4.03
3.96
4.22
4.07

S.D.
0.56
0.68
0.59
0.55

ระดับการใช
มาก
มาก
มาก
มาก

4.13
4.11
4.10
3.95
3.97
3.97

0.79
0.79
0.75
0.84
0.84
0.84

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.40
3.48
3.85
3.97
3.85
4.01
4.18

0.67
1.22
1.01
0.89
1.01
0.86
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.31
4.23
4.30
4.26
4.12
4.07
4.17

0.65
0.69
0.70
0.71
0.72
0.86
0.92

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1.3 จากตาราง 1 พบวาผูบริหารมีการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจโดยรวม และรายดาน
ทุกด านอยู ในระดับ มาก โดยด านที่มี คา เฉลี่ย มากที่ สุด คื อดา นการเงิ น ประกอบดวยการวางแผนทางการเงิ น
การบริหารสภาพคลอง และการวิเคราะหกระแสเงินสด ดานการผลิตสินคา ประกอบดวยการจัดทํางบประมาณการ
ผลิต การกําหนดตนทุนตามเปาหมายเพื่อรักษาระดับกําไร และการบริหารระบบการจัดซื้อ และดานการตลาด
ประกอบดวย การกําหนดราคาขาย การจัดลําดับความสําคัญของลูกคา และการประเมินผลคาใชจายการทางตลาด
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ตาราง 2 ผลการดําเนินงานของ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
ขอมูลตนทุนที่นําไปใชในการตัดสินใจ
1. ดานการบริหารภายในองคการ
2. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู
3. ดานลูกคา
3. ดานการเงิน
โดยรวม
ดานการบริหารภายในองคการ
1. กิจการประมาณการการผลิตไดอยางถูกตอง
2. กิจการผลิตสินคาเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด
3. กิจการสามารถลดระยะเวลาในการผลิต
4. กิจการมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ดานนวัตกรรมและการเรียนรู
5. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
6. กิจการสามารถผลิตสินคาที่มีความแตกตาง
7. กิจการมีนวัตกรรมใหม
8. กิจการพัฒนาเทคโนโลยี
9. กิจการมีการเรียนรู
ดานลูกคา
10.กิจการมีลูกคาใหมเพิ่มขึ้น
11.กิจการรักษาลูกคาเกา
12.กิจการสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคา
13.กิจการสามารถจัดสงสินคาไดรวดเร็ว
14.กิจการใหบริการลูกคาไดอยางเหมาะสม
15.กิจการลดคาใชจายในการติดตอลูกคา
16.กิจการสามารถสรางความภักดีของลูกคา
17.กิจการสามารถเพิ่มกําไรตอลูกคา
18.กิจการมีผลกําไรโดยรวมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
19.กิจการกําหนดแผนกําไรไดอยางมีประสิทธิภาพ
20.กิจการสามารถบริหารสภาพคลอง
21.กิจการสามารถหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ํา
22.กิจการสามารถจัดทํางบประมาณเงินสด
23.กิจการสามารถบริหารลูกหนี้
24.กิจการสามารถลดตนทุนเกี่ยวกับสินคาคงคลังได

x̅

S.D.

3.85
3.81
3.93
3.49
3.77

0.51
0.71
0.59
0.60
0.52

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.87
4.06
3.70
3.77

0.70
0.70
0.69
0.82

มาก
มาก
มาก
มาก

3.84
3.74
3.74
3.76
3.95

0.84
0.91
0.89
0.87
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.82
4.06
4.12
4.17
4.05
3.70
3.95
3.60
3.36
3.46
3.70
3.33
3.48
3.60
3.47

0.91
0.76
0.71
0.77
0.69
0.68
0.91
0.88
0.84
0.77
0.70
0.94
0.69
0.78
0.77

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2. จากตาราง 2 พบวาการนําผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวผลการดําเนินงานของธุรกิจโดยรวม และรายดานทุกดานอยูในระดับ
มาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ดานลูกคา ประกอบดวยกิจการสามารถจัดสงสินคาไดรวดเร็ว
และทันตามกําหนดเวลา สามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาโดยการเสนอสินคาที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
และสามารถรักษาลูกคาเกาไวไดและมียอดขายอยางตอเนื่อง ดานการบริหารภายในองคการ ประกอบดวยกิจการ
สามารถผลิตสินคาเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด สามารถประมาณการการผลิตไดอยางถูกตองแลใกลเคียงตามจริง
และมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และดานนวัตกรรมและการเรียนรู
ประกอบดวยกิจการมีการเรียนรูและพัฒนากระบวนการผลิตใหสามารถผลิตสินคาตามความตองการของลูกคาได
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของกิจการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดเปนอยางดี และมีการพัฒ นาเทคโนโลยีให
สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพได
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจโดยรวมและรายดานของผูบริหารธุรกิจที่มีทุนจด
ทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน มูลคาสินทรัพยรวม รายไดเฉลี่ยตอป และจํานวนพนักงานตางกัน (ANOVA)
ขอมูลตนทุน
ที่นําไปใชในการตัดสินใจ
ทุนจดทะเบียน
1. ดานการผลิต
2. ดานการตลาด
3. ดานการเงิน
โดยรวม
ระยะเวลาดําเนินงาน
1. ดานการผลิต
2. ดานการตลาด
3. ดานการเงิน
โดยรวม
มูลคาสินทรัพยรวม
1. ดานการผลิต
2. ดานการตลาด
3. ดานการเงิน
โดยรวม
รายไดเฉลี่ยตอป
1. ดานการผลิต
2. ดานการตลาด
3. ดานการเงิน
โดยรวม
จํานวนพนักงาน
1. ดานการผลิต
2. ดานการตลาด
3. ดานการเงิน
โดยรวม

ความแปรปรวน

Df

SS

MS

F

p-value

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
141
2
141
2
141
2
141

0.042
45.457
0.282
65.718
0.334
48.887
0.165
43.028

0.021
0.322
0.141
0.466
0.167
0.347
0.082
0.305

0.065

0.94

0.302

0.74

0.482

0.62

0.270

0.76

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
141
2
141
2
141
2
141

0.569
44.930
1.242
64.758
0.093
49.128
0.244
42.949

0.284
0.319
0.621
0.459
0.047
0.348
0.122
0.305

0.893

0.41

1.352

0.26

0.134

0.88

0.400

0.67

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
141
2
141
2
141
2
141

0.089
45.410
1.893
64.106
1.397
47.824
0.871
42.322

0.045
0.322
0.947
0.455
0.698
0.399
0.436
0.300

0.139

0.87

2.082

0.13

2.059

0.13

1.451

0.24

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
141
2
141
2
141
2
141

0.011
45.488
0.319
65.680
0.307
48.914
0.160
43.033

0.005
0.323
0.160
0.466
0.154
0.347
0.080
0.305

0.017

0.98

0.343

0.71

0.443

0.64

0.262

0.77

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
141
2
141
2
141
2
141

0.930
44.569
0.470
65.530
0.625
48.596
0.588
42.605

0.310
0.318
0.157
0.468
0.208
0.347
0.196
0.304

0.974

0.41

0.334

0.80

0.600

0.62

0.644

0.59

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05, ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01, *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.00
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3. จากตาราง 3 พบวาการเปรียบเทียบการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจที่มีทุน
จดทะเบียนระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนพนักงาน มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตอปแตกตางกัน ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน มูลคาสินทรัพยรวม รายไดเฉลี่ยตอป และจํานวน
พนักงาน มีการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจไมแตกตางกัน
ตาราง 4 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโดยรวมและรายดานของธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน มูลคาสินทรั พย
รวมรายไดเฉลี่ยตอป ระยะเวลาดําเนินงาน และจํานวนพนักงาน ตางกัน (ANOVA)
ผลการดําเนินงาน
ทุนจดทะเบียน
1. ดานการบริหารภายในองคการ
2. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู
3. ดานลูกคา
4. ดานการเงิน
โดยรวม
มูลคาสินทรัพยรวม
1. ดานการบริหารภายในองคการ
2. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู
3. ดานลูกคา
4. ดานการเงิน
โดยรวม
รายไดเฉลี่ยตอป
1. ดานการบริหารภายในองคการ
2. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู
3. ดานลูกคา
ผลการดําเนินงาน
4. ดานการเงิน
โดยรวม

ความแปรปรวน

df

SS

MS

F

p-value

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
141
2
141
2
141
2
141
2
141

2.363
34.290
3.679
67.831
1.935
48.375
3.004
48.809
2.672
36.678

1.181
0.243
1.840
0.481
0.968
0.343
1.502
0.346
1.336
0.260

4.857

0.01**

3.824

0.02*

2.821

0.06

4.339

0.02*

5.136

0.01**

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
141
2
141
2
141
2
141
2
141

2.513
34.139
2.901
68.609
0.947
49.364
4.148
47.665
2.410
36.941

1.257
0.242
1.450
0.487
0.473
0.350
2.074
0.338
1.205
0.262

5.191

0.01**

2.981

0.05*

1.352

0.26

6.135

0.00***

4.599

0.01**

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
แหลงของ
ความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
141
2
141
2
141

1.405
35.247
0.779
70.731
0.215
50.096

0.703
0.250
0.389
0.502
0.108
0.355

2.811

0.06

0.776

0.46

0.303

0.74

df

SS

MS

F

p-value

2
141
2
141

4.309
47.504
1.315
38.036

2.154
0.337
0.658
0.270

6.394

0.00***

2.437

0.09
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ระยะเวลาดําเนินงาน
1. ดานการบริหารภายในองคการ
2. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู
3. ดานลูกคา
4. ดานการเงิน
โดยรวม
จํานวนพนักงาน
1. ดานการบริหารภายในองคการ
2. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู
3. ดานลูกคา
4. ดานการเงิน
โดยรวม

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
141
2
141
2
141
2
141
2
141

0.204
36.449
0.270
71.240
0.326
49.985
1.015
50.797
0.233
39.118

0.102
0.259
0.135
0.505
0.163
0.355
0.508
0.360
0.116
0.277

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
141
2
141
2
141
2
141
2
141

1.799
34.853
2.132
69.378
0.552
48.759
2.157
49.656
1.328
38.022

0.600
0.249
0.711
0.496
0.184
0.355
0.719
0.355
0.443
0.272

3.94

0.68

0.268

0.77

0.460

0.63

1.409

0.25

0.420

0.65

2.409

0.07

1.434

0.24

0.518

0.67

2.027

0.11

1.630

0.19

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05, ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01, *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.00
4. จากตาราง 4 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน
จํานวนพนักงาน มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตอปแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจที่มีทุนจะทะเบียน
มากกวา 50 ลานบาท มีผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการบริหารภายในองคการ ดานการเงิน และดานนวัตกรรม
และการเรียนรู มากกวาธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 20 ลานบาท อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และ 0.00 ธุรกิจ
ที่มีมูลคาสินทรัพยรวมมากกวา 300 ลานบาท มีผลการดําเนินงานโดยรวมดานการเงิน ดานการบริหารภายใน
องคการ และดานนวัตกรรมและการเรียนรู มากกวาธุรกิจที่มีมูลคาสินทรัพยรวมไมเกิน 100 ลานบาท อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 0.00 และ 0.05 ธุรกิจที่มีรายไดเฉลี่ยตอปมากกวา 300 ลานบาท มีผลการดําเนินงานดาน
การเงิน มากกวาธุรกิจที่มีรายไดตอปไมเกิน 100 ลานบาท อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.00 และธุรกิจที่มีระยะเวลา
ดําเนินงาน และจํานวนพนักงาน มีผลการดําเนินงานไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
1. ผูบริหารนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจโดยรวม และรายดานทุนดานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
ดานการเงินนําไปใชในการวางแผนทางการเงิน การบริหารสภาพคลอง และการวิเคราะหกระแสเงินสด และดาน
การผลิตนําไปใชเพื่อการจัดทํางบประมาณการผลิต การกําหนดตนทุนตามเปาหมายเพื่อรักษาระดับกําไร และการ
บริหารระบบการจัดซื้อ สรางความมั่นใจใหผูบริหารรวมถึงการกําหนดกลยุทธในการบริหารใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติวรรณ เอมสุข. (2558) ซึ่งผลการวิจัยพบวา การจัดการดานขอมูลเปนสิ่ง
สํา คั ญต อความสํ าเร็จ ของระบบ การสนับ สนุ นผู บ ริหารระดั บ สูง ผู บริหารจึ ง ต องคัด เลื อกและจั ดการขอมู ล ที่
เหมาะสมมีคุณภาพประกอบการตัดสินใจในแตละเรื่องใหทันตอเหตุการณและเหมาะสมกับสภาพการณขณะนั้นเพื่อ
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การบริหารจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยประกอบดวย1) การสํารวจความตองการของบุคลากรภายใน
องคกร 2) การสํารวจความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีมาใช 3) การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด
คอมพิวติ้ง 4) การศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 5) การ
พิจารณาผลการประกวดราคา
2. ผูบริหารมีความคิดที่เห็นดวยเกี่ยวกับผลการดําเนินงานโดยรวม และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก
โดยเฉพาะดานลูกคาที่เนนการจัดสงสินคาใหรวดเร็วแลทันกําหนดเวลา และสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคา
โดยการเสนอสิ นคาที่ มีคุ ณภาพและราคาที่เหมาะสม ส วนดานการบริหารภายในองคการ กิจการสามารถวาง
แผนการผลิตที่ใกลเคียงกับความเปนจริง มีบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพและตรงตามความ
ตองการของลูกคา ทําใหยอดขายเพิ่ม สินคาที่มีคุณภาพเกิดจากระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของธัญญธร ศรีวิเชียร. (2560) ซึ่งผลการวิจัยพบวา องคการที่มีการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดานบริหาร ดานวัตถุดิบ และประสิทธิภาพจะมีผลตอตนทุนการผลิต สวนระบบการ
จัดการและคุณภาพวัตถุดิบจะมีผลคุณภาพสินคาและบริการ การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ตนทุนต่ําจะสามารถสราง
ความพึงพอใจใหผูบริโภค และทายสุดก็สรางผลกําไรใหองคการ โดยการวิเคราะหการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ พรอม
ทั้งมีการวิเคราะหและจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกันตนทุนวงจรผลิตภัณฑการบริหาร ทีมงานโดยสงเสริมบุคลากรมี
การทํางานขามสายงานและสอดคลองกันในการดําเนินงานและมีการเรียนรู นวัตกรรมใหมๆ และ การนําเทคโนโลยี
การสรางเครือขายทางธุรกิจ การใชขอมูลสารสนเทศมาปรับใชการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
การเสนอสินคาและบริการที่มีคุณภาพในเวลาที่รวดเร็ว
3. ธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนมากกวา 50 ลานบาท มีผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเงิน ดานการบริหาร
ภายในองคการ และดานนวัตกรรมและการเรียนรู มากกวาธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 20 ลานบาท และธุรกิจที่
มีมูลคาสินทรัพยรวมมากกวา 300 ลานบาท มีผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเงิน ดานการบริหารภายใน
องคการ และดานนวัตกรรมและการเรียนรู มากกวาธุรกิจที่มีมูลคาสินทรัพยรวมไมเกิน 100 ลานบาท เนื่องจาก
ธุรกิจขนาดใหญมีความไดเปรียบดานเงินทุน และความสามารถในการบริหารการเงินใหมีสภาพคลองที่ดี ไดรับ
ความเชื่ อถื อ สร า งความมั่ น ใจใหกับ ลู กค า และมี การบริหารจั ด การลู กค า ได ดี กว า รวมถึง ใหค วามสํ า คัญ กั บ
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต บุคลากรมีการเรียนรูและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพและ
เปนไปตามความตองการของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จุฬาภรณ ใจขอบกลาง (2557) ซึ่งผลการวิจัย
พบวา การเติบโตของธุรกิจ ความสามารถในการแขงขัน และความอยูรอดของธุรกิจนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถ
บริหารดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทุกฝายตองชวยกันกําหนดเปาหมายของธุรกิจ แลแผนกกลยุทธทาง
ธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายของธุรกิจ
4. ธุรกิจที่มีรายไดเฉลี่ยตอปมากกวา 300 ลานบาท มีผลการดําเนินงานดานการเงินมากกวาธุรกิจที่มี
รายไดตอปไมเกิน 100 ลานบาท เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญที่มีรายไดสูงแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนคุณภาพของสินคาและบริการ การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ การจัดสงสินคาที่รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา รวมถึงการดูแลและใหความสําคัญกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ
เทาเทียมกัน ทําใหลูกคามีความภักดีตอธุรกิจ มีการซื้อสินคาและบริการมากขึ้น จึงทําใหผลการดําเนินงานด าน
การเงินประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จุฬาภรณ ใจขอบกลาง (2557) ตามที่กลาวไวขางตนแมวา
ขอมูลตนทุนจะมีความสําคัญตอการตัดสินใจของผูบริหารในดานตาง ๆ เพื่อใหการบริหารธุรกิจเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันได อยางไรก็ตามการอยูรวมกันอยางยั่งยืนระหวางสังคมและองคการการตัดสินใจ
บางเรื่ อ งจึ ง ไม ส ามารถนํ า ข อ มู ล ต น ทุ น มาเป น ป จ จั ย หลั ก ในการตั ด สิ น ใจได เช น ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
สิ่งแวดลอม และจริยธรรมองคการ เปนตน อีกทั้งการตัดสินใจดานการตลาดจะมุงเนนการตอบสนองความตองการ
ของลูกคาและสรางความพึงพอใจแกลูกคาเปนสําคัญ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
ควรปรับกระบวนการจัดทําและนําเสนอขอมูลใหตรงกับความตองการของผูบริหาร นอกจากนี้ ยังตองให
ความรูแกผูบริหารในการนําขอมูลไปใชใหถูกตอง ตรงประเด็น และเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารในพื้นที่อื่น รวมถึงประชากรกลุมอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธของการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจกับผลการดําเนิ นงานของ
ธุรกิจ
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พฤติกรรมการซื้ออาหารบํารุงสมองของผูบริโภคอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
Consumer Behavior of brain supplement's A case study of Amphoe Mae Chan Chiang Rai province.

ธนกฤต วงศมหาเศรษฐ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้ออาหารบํารุงสมองของผู บริโภคอําเภอแมจันจังหวัดเชียงราย เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ มี วัตถุประสงคการวิจัย 1) ศึกษาพฤติกรรมการใหสื่อสังคมออนไลน และความสนใจขอมูลในสังคมออน
ไลน 2) จัดกลมความสนใจขอมูลในสังคมออนไลน และ 3) เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลทีมีผลตอกลมความสนใจขอมูล
ในสังคมออนไลน การวิจัยครั้งนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากกลมตัวอยาง 220 คน ซึงพิจารณาจากเกณฑขนาดตัวอยาง ของ
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ที่ขนาดตัวอยางควรมีอยางนอย เทาของจํานวนตัวแปรสังเกตได โดยใชแบบ
สอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
คําสําคัญ : โซเชียลมีเดีย เครือขายสังคมออนไลน
Abstract
For this study, Behaviors in Using Social Media of New Generation in Mae Chan
Chiang Rai, the quantitative research. The objective of the research (1) study the Behavior
and Interesting of social media to communicate and (2) study the Social Interest of the social
media users to influence online media (3) Compare personal factors affecting online social
interest groups with a sample of 220 people by questionnaire was used in this research

บทนํา
การเติบโตของผู ใชบริการอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย เสพติดการใช
อินเทอรเน็ตอันดับหนึ่งของโลก จากผลวิจัย 2018 Digital Yearbook และ “We Are Social” ดิจิทัลเอเยนซี่ และ
“Hootsuite” ผูใหบริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ไดรวบรวมสถิติการใช งานอินเทอร
เน็ต ทั่วโลก พบวา การเปลี่ยนแปลงทั้งภาคธุรกิจออนไลน และพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของ ผูบริโภคในแตละ
ประเทศ ไดเผยวาขณะนี้มีผูใชงานอินเทอรเน็ตมากกวา 4,000 ลานคนทั่วโลก และการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
พบวา เห็นวา ประเทศไทยมีประชากร 69.11 ลานคน (53% อยูในเขตเมือง) แบงเปนประชากรผูหญิง 51.3% – ผูชาย
48.7% รายไดตอหัวประชากรไทย โดยเฉลี่ยอยู ที่ 16,946 ดอลลาร สหรัฐตอคนตอป มีผ ใชงานอินเทอรเน็ต 57
ลานคน มีผูใชงาน Social Media มากถึง 51 ลานคน มีผูใชงาน โทรศัพทมือถือ สูงถึง 93.61 ลานเลขหมาย มากกวา
จํานวนประชากรทั้งประเทศ ในจํานวนผู ใชงานอินเทอรเน็ต ทั้งหมด มีผู ใช Social Media เปนประจําผาน Smart
Device 46 ลานคน ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชเวลาตอ วันอยู กับอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยอยู ที่ 9 ชั่วโมง 38 นาที
ตอวัน โดยเฉลี่ยอยู ที่ 4 ชั่วโมง 56 นาท จากผลการศึกษา ดังกลาวจะเห็นวาโซเชียลมีเดียไดเขามามีบทบาทตอการ
ดําเนินชีวิตของคนมากขึ้น การใชสื่อสังคม (Social media) ไดมีเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ที่มีการใชงานมากเปนอัน
ดับ หนึ่งคือ เฟสบุก (Facebook) โดยมีผูใชงาน ประมาณ 35 ลานราย การใชงานทวิตเตอร Twitter) มีจํานวนผูใช
งาน 4.5 ลานราย การใชงานอินสตาแกรม (Instagram) มีจํานวนผูใชงาน 2 ลานราย (ภาวุธ พงษวิทยภานุ, 2558)
ปจจัยที่มีผลมากที่สุดอยางหนึ่งในการใช งานสื่อสังคม คือ ความเพลิดเพลิน จากการใชงานตามดวยจํานวนเพื่อนและ
ความมีประโยชนในการใชงาน นอกจากนี้ยังมีการหาความสัมพันธระหวางจํานวนเพื่อนของแตละเพศวามีผลตอความ
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ตั้งใจในการใชงานหรือไม และพบวาจํานวน ของคนรอบขางในเครือขายสังคมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด
การใชงานสําหรับเพศหญิง แต ไมใชสําหรับเพศชาย (Lin and Lu, 2011) ดังนั้นผู วิจัย สรุปไดวา เครือขายสังคม
ออนไลน หมายถึง สังคม หรือ การรวมตัวกันเพื่อสรางความสัมพันธในรูปแบบของกลุ มคนรูปแบบหนึ่ง ที่ปรากฏ
เกิดขึ้นบนอินเทอรเน็ต เรืยกวา ชุมชนออนไลนทําใหผู คนสามารถทําความรู จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบงปน
ประสบการณรวมกัน และ เชื่ อ มโยงกัน ในทิ ศ ทางใด ทิ ศ ทางหนึ่ ง โดยมี การขยายตั ว ผานการติ ด ตอสื่ อสารอยาง
เปนเครือขาย

วัตถุประสงค
1) ศึกษาพฤติกรรมการใหสื่อสังคมออนไลน และความสนใจขอมูลในสังคมออนไลน
2) จัดกลุมความสนใจขอมูลในสังคมออนไลน และ 3) เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอกลุมความสนใจ
ขอมูลในสังคมออนไลน
นิยามศัพท
โซเชียลมีเดีย (Social Media) หมายถึง รูปแบบของเว็บไซดในการสรางเครือขายสังคมผานอินเทอรเน็ด
โดยผูใช เปนผูสื่อสารและรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนสังคมออนไลน และเชี่อมโยงความสนใจโดยวิดิโอกับกิจกรรมทั้งของ
ตนเองและผู อื่นบนโลกออนไลน ที่ตองการจะแบงปนใหผูอื่นที่อยูในเครือขายเดียวกันไดรับรู ซึ่งสามารถจัด ประเภท
ดังนี้ การแชท สงขอความ สงอีเมลวิดิโอเพลง อัปโหลดรูปภาพ บล็อก บริการเครือขายสังคม
พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย หมายถึง การกระทําในการใชเครือขายสังคมออนไลนในเรื่องประสบการณ
ในการ ใชเครือขายสังคมออนไลนที่มีพฤติกรรมมากที่สุดความถี่ที่เกิดขึ้น การเลือกรับขอมูล ชวงเวลา และการใชงานเพื่อ
วัตถุประสงคใดมากที่สุด

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายสังคมออนไลน
อรวรรณ วงศแกวโพธิ์ทอง (2553) อางอิงจาก Elizabeth F.Churchill (2012) โซเชียล มีเดีย หรือ สื่อสังคม
หมายถึง สื่อดิจิทัลหรือซอฟแวรที่ทํางานอยู บนพื้นฐานของระบบเว็บไซดบนอินเทอรเน็ต อันเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติการทางสังคมที่มีผู จัดทําขึ้น โดยเมื่อผู ส งสารพบ เรื่องราว ประสบการณ รูปภาพ หรือวิดิโอและเพลงตางๆ
จึงนําขอมูลเหลานั้นมาแบงปนกับผูใชในโลกอออนไลน ยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รูปแบบ
การสื่อสารไดมีวิวัฒนาการจากการใชนกพิราบสื่อสาร ไปเปนการใชโทรเลข โทรศัพท คอมพิวเตอร และ เขาสูยุคของ
อินเตอรเน็ต สังคมการสื่อสารแบบออนไลนไดสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของ แนวโนมการสื่อสาร
ที่สําคัญใน 2 ดาน ไดแก
1. รูปแบบการสื่อสาร (Communication Platform) ที่คอยๆ เปลี่ยนจากการสนทนาแบบจุดตอจุด
(Point-to-point) และแบบสองทาง (Two-way) ไปสูการสื่อสารระหวางผูใชหลายคน (Many-to-many) มาก ขึ้น
และมีการใชลิงก, วิดีโอ, ภาพถาย และเนื้อหามัลติมีเดียมากขึ้น โดยการขับเคลื่อนของกลุ มคนรุ นใหมที่ เรียกวา
Net Generation ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหรูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป คนกลุ มนี้ชื่นชอบการ แลกเปลี่ยน
เนื้อหา การใชเทคโนโลยีใหมๆ และเติบโตมาพรอมกับแนวคิด ความฉลาดของฝูงชน (Wisdom of Crowds) อาทิ การ
ทําหนาที่ใหคะแนน จัดอันดับผูใชคนอื่นๆ รวมถึงจัดอันดับสินคาและบริการ เปนตน สังคม ออนไลนจึงกลายเปนชอง
ทางการสื่อสารหลักสําหรับคนกลุมนี้ ซึ่งในอนาคตอาจเขามาแทนที่อีเมล หรือโทรศัพท
2. การควบคุมการสื่อสาร (Communication Control) การเปลี่ยนบทบาทของผู ใหบริการโทรคมนาคม
จากที่เคยเปนผูควบคุม และออกแบบแพลตฟอรมแบบปด (Web 1.0) ไปสูผูใหบริการบนแพลตฟอรมเปดบน
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อินเทอรเน็ต (Web 2.0) ซึ่งเปนผลมาจากการที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีขึ้นและมีราคาถูกลง รวมถึงการใช
บรอดแบนด และเครือขายไรสาย (Wireless) เพิ่มมากขึ้น สงผลใหแพลตฟอรมแบบเปดอยาง เว็บไซตสังคม ออนไลน
กลายเปนแพลตฟอรมทมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับบริการสื่อสาร และผูบริโภคก็ตอบสนองตอ แนวโนมนี้อยางกวาง
ขวาง แนวโนมและพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต
ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีการรับ-สงขอมูลผานบอรดแบนด Broadband) หรือ อินเตอรเน็ต ความเร็ว
สูง (Hi-Speed Internet) เปนปจจัยหนงที่ผลักดันใหความตองการใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้นอยางต
อเนื่อง สงผลตอการขยายตัวของจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา โดยในป
ประเทศไทยมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตประมาณ 16.1 ลานคน เพิ่มขึ้น
ที่มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต 13.4 ลานคน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากมุมมองของการเขาถึงการใช
จาก ป
งานอินเทอรเน็ตเทียบกับจํานวนประชากรทั้งประเทศกลับพบวา ประเทศไทยมีอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตตอ ประชา
กรอยูในระดับที่ตางเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียดวยกัน ไมวาจะเปนเวียดนาม สิงคโปร มาเลเซีย เกาหลีใต
และญี่ปุน สาเหตุสําคัญที่สัดสวนผูใชอินเทอรเน็ตในไทยยังคอนขางนอย เพราะโครงขาย อินเทอรเน็ตยังไมครอบคลุม
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ทําใหการใชอินเทอรเน็ต สวนใหญยังคงกระจุกตัวอยูในเขต
เมือง แตอยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตของผู สมัครใชงานอินเตอรเน็ตบรอด แบนดทั้งแบบใชสายและไรสายก็มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ขณะที่แนวโนมการใชงานอินเท
อรเน็ตแบบธรรมดาในระบบความถี่แคบ (Narrowband) ซึ่งโดยทั่วไป แลวเปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานสาย
โทรศัพท Dial-up) กลับเริ่มมีปริมาณการใชงานลดลงอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 548 นอกจากนั้น การเชื่อมตออินเทอร
เน็ตอีกรูปแบบหนึ่งที่เปนที่นิยมอยางเห็นไดชัด และมีปริมาณ ความตองการเพิ่มสูงอยางตอเนื่อง คือการใชงานอินเท
อรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Internet) ซึ่งไดมีการ พัฒนาเทคโนโลยี 3G เพื่อใหเครือขายโทรศัพทมือถือ
สามารถรองรับการใหบริการภาพและเสียง และการรับสง ขอมูลตางๆ ผานเทคโนโลยี WAP, GPRS, EDGE และ
Bluetooth เปน ตน เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ (2553:ออนไลน

วิธีการดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง
ขนาดตัวอยาง 220 คน ซึ่งพิจารณาจากเกณฑขนาดตัวอยางของการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
ที่ ขนาดตัวอยางควรมีอยางนอย 10 เทาของจํานวนตัวแปรสังเกตได Comrey & Lee, 1973)
เครื่องมือวิจัย บทความวิจัยนี้มีเครื่องมือที่ใชการวิจัยคือ แบบสอบถาม ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูล ทั่วไป
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใชเครื่องมือสื่อสารในการใชโซเชียลมีเดีย และตอนที่ 3 การใชงานสื่อสังคม ออนไลน ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค เทากับ 0.911
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ ลักษณะขอตัวแปรตัวแปรความสนใจ 1
เฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.97
3.85
3.85
3.84
3.76

0.886
0.876
1.032
0.885
0.810

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.68

0.832

มาก

3.68
3.65

0.787
0.799

มาก
มาก

3.65

1.008

มาก

IN5วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะกับครอบครัวในวันหยุด
IN9ขาวสารดานเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนตางๆ
IN13ขาวสารเกี่ยวกับสินคาอิเล็กทรอนิกส สินคาไฮเทค เชน
โทรศัทพมือถือ, แท็บเล็ต (Tablet), รถยนตร เปน ตน
IN4ภาพลักษณของเพื่อนรวมงานในทุกๆ ดาน เชน เสื้อผา,
ของใช อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน

3.63
3.58

0.905
0.921

มาก
มาก

3.55

1.026

ปานกลาง

3.47

0.755

ปานกลาง

IN10ปญหาทางสังคมตางๆ หรือปญหาดานสิ่งแวดลอม
IN17ขอมูลเกี่ยวบุคคลที่ทานเคยรูจักในอดีต หรือสนใจ
IN18การใหความชวยเหลือองคกรการกุศลตางๆ
IN16ขอมูลเกี่ยวบุคคลสําคัญของโลก หรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียง

3.40
3.36
3.35

0.904
1.031
0.917

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.23

0.889

ปานกลาง

IN19ศึกษาหาขอมูลเพื่อการวิจัย
IN11ขาวสารนิทรรศการทางศิลปะ หรือขอมูลดาน ประวัติ
ศาสตร

3.21

0.972

ปานกลาง

3.15

0.925

ปานกลาง

IN21ทํานายดวง
IN15การศึกษาธรรมะ การปฏิบตั ิธรรม

3.08
2.91

1.279
1.115

ปานกลาง
ปานกลาง

กิจกรรม
IN1ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว
IN2ความใสใจตอปญหาตางๆ ของสมาชิกในครอบครัว
IN20ดู ละคร/ รายการทีส่ นใจ ยอนหลัง
IN14ขอมูลการทองเที่ยวตางประเทศ
IN3ภาพลักษณของตนเองในทุกๆ ดาน เชน เสื้อผา, ของ
ใช อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส เปนตน
IN6ของใชประจําวันในบาน อาหารสาหรับสมาชิกใน ครอบ
ครัวตอง มีติดบานตลอดเวลา
IN8การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาทางอาชีพ
IN7การออม การสรางฐานะทางการเงิน
IN12ขาวสารดาน บัน เทิง เชน ละคร, ภาพยนตร,
คอนเสิรต รวมถึง ขาวเกี่ยวกับศิลปนดารา
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ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
1. ความสัมพันธของตัวแปร ผลการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรความสนใจดวยคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ
ของเพียรสัน พบวา มี ความสัมพันธของตัวแปรความสนใจบางตัวแปรมีขนาดความสัมพันธมากกวา 0.แสดงวาตัวแปร
เหมาะสที่จะ 7 วิเคราะหองคประกอบ
2. การทดสอบความเหมาะสมของขอมูลในการวิเคราะห EFA
กอนการวิเคราะห EFA การทดสอบความเหมาะสมของขอมูลในการวิเคราะห EFA ดวยการทดสอบ KaiserMeyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity ขอมูลที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห EFA คือ คาดัชนี
KMO คาดัชนี KMO ควรมากกวา 0. 50(9,10( และการทดสอบของ Bartlett ควรมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการ
ทดสอบพบวา คาดัชนี KMO เทากับ 0. แสดงวาขอมูลเหมาะสมที่จะวิเคราะห EFA และการ ทดสอบ Bartlett’s
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 01(ไคสแควร เทากับ 2,344.77, p-value = <0.000แสดง (วาตัวแปรมีความสัมพันธกัน
สามารถวิเคราะหEFA ได
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะห FEA สามารถจัดกลุมความสนใจอกเปน 21 กลุม โดยความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 5 กลุมนี้
เทากับรอยละ และคาความแปรปรวนขององคประกอบอธิบายได ตัว สามารถอธิบายไดดวยกลุมตัวแปรดวยตัวแปร
สังเกตทุกตัวEigenvaluesม (มากกวา 0 แตละกลุมมีคาน้ําหนักองคประกอบเกิน 1.สามารถจัดกลุม 4 โดยมีรายละเอียด
ของแตละกลุ มตัวแปรดังนี้ 2 กลุ ม ดังตารางที่ 5 กิจกรรมที่ความสนใจได จํานวน ขอมูลขาวสารทั่วไป ประกอบดวย
ความสนใจในเรื่อง 1 ตัวแปรกลุมที่IN16ขอมูลเกี่ยวบุคคลสําคัญของโลก หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง IN18การใหความชวย
เหลือองคกรการกุศลตางๆ IN19ศึกษาหาขอมูลเพื่อการวิจัย IN11ขาวสารนิทรรศการทางศิลปะ หรือขอมูลดานประวัติ
ศาสตร IN15การศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรม IN9 ขาวสารดานเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนตางๆ IN17 ขอมูล
เกี่ยวบุคคลที่ท านเคยรู จักในอดีต หรือสนใจ และ IN10ปญหาทางสังคมตางๆ หรือปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยมีค า
น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรกลุมนี้อยู ระหวาง 0.0 ถึง 415. 726 ตัวแปรกลุมที่
ขอมูลสําหรับพัฒ นาตนเอง ประกอบดวยความสนใจในเรื่อง 2IN8 การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาทาง
อาชีพ IN6ของใชประจําวันในบาน อาหารสําหรับสมาชิกในครอบครัวตอง มีติดบานตลอดเวลา IN7การออม การสราง
ฐานะทางการเงิน IN5วางแผนเกี่ยวกบกิจกรรมที่จะกับครอบครัวในวันหยุด IN14ขอมูลการ ทองเที่ยวตางประเทศ และ
IN3ภาพลักษณของตนเองในทุกๆ ดาน เชน เสื้อผา, ของใช, อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยมีค าน้ําหนักองค
ประกอบของตัวแปรกลุมนี้อยูระหวาง 0.0 ถึง 487.709
ตัวแปรที่กลุ มที่ ขอมูลเพื่อสงเสริมภาพลักษณของตน ประกอบดวยความสนใจในเรื่อง 3IN12ขาวสารดาน
บันเทิง เชน ละคร, ภาพยนตร, คอนเสิรต รวมถึง ขาวเกี่ยวกับศิลปนดารา IN4ภาพลักษณของเพื่อนรวมงาน ในทุกๆ
ดาน เชน เสื้อผา, ของใช, อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน และIN13ขาวสารเกี่ยวกับสินคาอิเล็กทรอนิกส สินคาไฮเทค
เชน โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต )Tablet) รถยนต เปนตน โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร กลุ มนี้อยูระหวาง 0.0
ถึง 732.536
ตัวแปรกลุ มที่ ครอบครัว ประกอบดวยความสนใจในเรื่อง 4IN2ความใสใจตอปญหาตางๆ ของสมาชิ กใน
ครอบครัว IN1ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว โดยมีค าน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรกลุ มนี้อยู ระหวาง 0.0 ถึง
846.744
ตัวแปรกลุ มที่ ความบันเทิง ประกอบดวย ตัวแปรความสนใจในเรื่อง 5 IN21ทํานายดวงIN /20ดู ละคร
0 รายการที่สนใจ ยอนหลัง โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรกลุมนี้อยูระหวาง.0 ถึง 761.709
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ตารางที่ คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรความสนใจจําแนกตามกลุมตัวแปร 2
กิจกรรม
IN16ขอมูลเกี่ยวบุคคลสําคัญของโลก หรือบุคคลที่มี ชื่อเสียง
IN18การใหความชวยเหลือองคกรการกุศลตางๆ
IN19ศึกษาหาขอมูลเพื่อการวิจัย
IN11ขาวสารนิทรรศการทางศิลปะ หรือขอมูลดาน
ประวัติศาสตร
IN15การศึกษาธรรมะ การปฏิบัตธิ รรม
IN9ขาวสารดานเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนตางๆ
IN17ขอมูลเกี่ยวบุคคลที่ทานเคยรูจักในอดีต หรือสนใจ
IN10ปญหาทางสังคมตางๆ หรือปญหาดานสิ่งแวดลอม
IN8การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาทางอาชีพ
IN6ของใชประจําวันในบาน อาหารสําหรับสมาชิกใน
ครอบครัวตอง มีติดบานตลอดเวลา
IN7การออม การสรางฐานะทางการเงิน
IN5วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะกับครอบครัวใน วันหยุด
IN14ขอมูลการทองเที่ยวตางประเทศ
IN3ภาพลักษณของตนเองในทุกๆ ดาน เชน เสื้อผา, ของใช
อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส เปนตน
IN12ขาวสารดานบันเทิง เชน ละคร, ภาพยนตร, คอนเสิรต
รวมถึง ขาวเกี่ยวกับศิลปนดารา
IN4ภาพลักษณของเพื่อนรวมงานในทุกๆ ดาน เชน เสื้อผา,
ของใช อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน
IN13ขาวสารเกี่ยวกับสินคาอิเล็กทรอนิกส สินคาไฮเทค เชน
โทรศัพทมือถือ, แท็บเล็ต (Tablet), รถยนต เปน ตน
IN2ความใสใจตอปญหาตางๆ ของสมาชิกในครอบครัว
IN1ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว
IN21ทํานายดวง
IN20ดู ละคร/ รายการทีส่ นใจ ยอนหลัง

กลุมที่
1
0.726
0.720
0.676
0.635

กลุมที่
2

กลุมตัวแปร
กลุมที่
กลุมที่
3
4

กลุมที่
5

0.615
0.566
0.446
0.415
0.709
0.709
0.698
0.546
0.537
0.487
0.732
0.714

0.536
0.846
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ปจจัยขอมูลสวนบุคคลทีส่ งผลตอกลุมตัวแปรความสนใจ เพศมีอิทธิพลตอความสนใจตอครอบครัวอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.โดยเพศชายมีความ 01 0 สนใจตอครอบครัวสูงกวาเพศหญิง สวนความสนใจกลุมอื่น
เพศมีอิทธิพลอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ.ดัง 01 3 ตารางที่
เพศ/1กลุมตัวแปร
ตัวแปร
กลุมที่ 1
ตัวแปร
กลุมที่ 2
ตัวแปร
กลุมที่ 3
ตัวแปร
กลุมที่ 4
ตัวแปร
กลุมที่ 5

ชาย
หญิง
Total
ชาย
หญิง
Total
ชาย
หญิง
Total
ชาย
หญิง
Total
ชาย
หญิง
Total

จํานวน

คาเฉลี่ย

102
118
220
102
118
220
102
118
220
102
118
220
102
118
220

.14
-.12
.00
.06
-.05
.00
-.01
.01
.00
.23
-.20
.00
-.12
.10
.00

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.86
1.10
1.00
1.12
.88
1.00
.99
1.01
1.00
1.07
.89
1.00
1.21
.77
1.00

t

p-value

1.927

.055

.760

.448

-0.177

.860

3.261

.001

1.550

0.123

อายุมีอิทธิพลตอความสนใจกลุมที่ 4 3 1และ 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 5.โดยผูที่มีอายุ 01 19-ป
ผูที่มีอายุ 19 24 ต่ํากวาผูที่มีอายุมากกวา 1 ป มีความสนใจกลุมที่ 24-สูงกวาผู 3 ป มีความสนใจกลุมที่ 24 ป ผูที่มีอายุ
19 24 ที่มีอายุมากกวา-ต่ํากวาผูที่มีอาย 4 ป มีความสนใจกลุ มที่ 24ุมากกวา ป ผูที่มีอายุ19-ป ป ต่ํากวาผูที่มี
อายุมากกวา 5
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ความสนใจกลุมที่สวนความสนใจกลุมที่ 0 อายุมีอิทธิพลอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 2.4 ดังตารางที่ 01
กลุมตัวแปรอายุ/
19-24 ป
มากกวา 24 ป
Total
19-24 ป
มากกวา 24 ป
Total
19-24 ป
มากกวา 24 ป
Total
19-24 ป
มากกวา 24 ป
Total
19-24 ป
มากกวา 24 ป
Total

ตัวแปร
กลุมที่ 1
ตัวแปร
กลุมที่ 2
ตัวแปร
กลุมที่ 3
ตัวแปร
กลุมที่ 4
ตัวแปร
กลุมที่ 5

จํานวน

คาเฉลี่ย

185
35
220
185
35
220
185
35
220
185
35
220
185
35
220

-.07
.39
.00
-.01
.06
.00
.07
-.38
.00
-.22
1.18
.00
-.15
.80
.00

คาสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
1.01
.87
1.00
1.06
.60
1.00
1.06
.47
1.00
.88
.71
1.00
.96
.83
1.00

t

p-value

2.556

.011

.582

.688

4.043

.014

8.855

.000

5.487

.000

อาชีพมีอิทธิพลตอความสนใจกลุมที่ 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 5 และ 4 3 1.โดยผูเปน 01 สูงกวา
คนทํางาน ผูเปน 3 ต่ํากวาคนทํางาน ผูเปนนักศึกษามีความสนใจกลุ มที่ 1 นักศึกษามีความสนใจกลุ มที่ 4 นักศึกษา
มีความสนใจกลุ มทต่ํากวาคนทํางานผูเปนนักศึกษา มีความสนใจกลุมที่ ต่ําวาคนทํางาน 5 สวนความสนใจกลุ มที่ 0
อายุมีอิทธิพลอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 2.4 ดังตารางที่ 01
กลุมตัวแปรอาชีพ/
ตัวแปร
กลุมที่ 1
ตัวแปร
กลุมที่ 2
ตัวแปร
กลุมที่ 3
ตัวแปร
กลุมที่ 4

ตัวแปร
กลุมที่ 5

นักศึกษา
คนทํางาน
Total
นักศึกษา
คนทํางาน
Total
นักศึกษา
คนทํางาน
Total
นักศึกษา
คนทํางาน
Total
นักศึกษา
คนทํางาน
Total

จํานวน

คาเฉลี่ย

182
38
220
182
38
220
182
38
220
182
38
220
182
38
220

-.12
.57
.00
.02
-.07
.00
.04
-.20
.00
-.22
1.06
.00
-.17
.82
.00

คาสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
1.00
.76
1.00
1.10
.18
1.00
1.07
.48
1.00
.91
.70
1.00
.96
.73
1.00

t

p-value

4.003

.000

1.008

.315

2.194

.030

8.199

.000

6.001

.000
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลของคนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคใน
การศึกษา 1) ศึกษาพฤติกรรมการใหสื่อสังคมออนไลน และความสนใจขอมูลในสังคมออนไลน จัดกลุมความ สนใจ
ขอมูลในสังคมออนไลน และ 3) เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอกลุมความสนใจขอมูลในสังคม ออนไลน การ
วิจัยครั้งนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากกลุ มตัวอยาง 220 คน ซึ่งพิจารณาจากเกณฑขนาดตัวอยางของ การวิเคราะหองค
ประกอบเชิงสํารวจ ที่ขนาดตัวอยางควรมีอยางนอย 10 เทาของจํานวนตัวแปรสังเกตได ลักษณะขอมูลสวนบุคคลและ
พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน เพศชาย ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 102 คนคิด เปน 46.36% เพศหญิงมีผู ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 118 คน คิดเปน 3.64% ผลการวิเคราะห FEA สามารถจัด กลุมความสนใจออกเปน ตัว สามารถ
อธิ 21 กลุม โดยความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 5บายไดดวยกลุมตัวแปร 5
กลุ ม นี้ เทากั บ รอยละ และคาความแปรปรวนขององคประกอบอธิ บ ายไดดวยตั ว แปรสั ง เกตทุ ก ตั ว
Eigenvalues 0 แตละกลุมมีคานําหนักองคประกอบเกิน 1 มากกวา.กลุม 5 สามารถจัดกลุ มกิจกรรมที่ความสนใจได
จํานวน 4 ตัวแปรกลุมที่ ขอมูลขาวสารทั่วไป ตัวแปรกลุมที่ ขอมูลสําหรับพัฒนาตนเอง 2 ตัวแปรที่กลุมที่ ขอมูลเพื่อ 3
สงเสริมภาพลักษณของตน ตัวแปรกลุมที่ ครอบครัว 4 ตัวแปรกลุมที่ ความบันเทิง 5
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ศึกษาหวงโซอุปทานและพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัด
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บทคัดยอ
โครงการวิจัยเรื่องศึกษาหวงโซอุปทานและพัฒนาผลิ ตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษากระบวนการในหวงโซอุปทานและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกระบวรการในการดําเนินโครงการวิจัยโดยศึกษาปญหาในหวงโซอุปทานผลิตภัณฑผาทอมือ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Qualitative
analysis) ดวย SCOR Model โดยเริ่มจากการวางแผน (Plan) การจัดหา (Source) การผลิต (Make) รวมถึงการ
ออกแบบ (Design) เพื่อการสรุปผลแนวทางในการแกปญหาและพัฒนากระบวนการในโซอุปทาน ผลการวิจัยในครั้งนี้
พบวา ปญหาของผาทอมือในชุมชนจรเขเผือกในปจจุบันคือขาดตลาดในการขายสินคา และมีความตองการตัวผลิตภัณฑ
ลดลง ซึ่งทางผูวิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอมือ ที่มีความโดดเดนดานลวดลายและสีสันที่สวยงาม และ
ยังมีคุณสมบัติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ ในโครงการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอมือเปน
ผลิตภัณฑกระเปาเงิน ซึ่งผาฝายทอมือของกลุมสตรีบานจรเขเผือกเปนผาทอที่คอนขางสีสันสวยงามเหมาะแกการที่จะ
นํามาพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะเปนผาที่มีร าคาไมสูงมากในการที่จะนํามาพัฒนา และเพิ่ม
โอกาสในการขายสินคาและสรางรายไดใหกับชุมชนตอไป
คําสําคัญ : หวงโซอุปทาน, พัฒนาผลิตภัณฑ, ผาทอมือ
Abstract
This research is the Study of Supply Chain and Development of Textile Crafts in
Chorakae-Phuek, Dan-Makhantier, Kanchanaburi. Objectives of this research; to study process
in supply chain. The processes of this research; study the problem in supply chain and study
the method to develop textile crafts to the new product. The research use a qualitative analysis
by using SCOR Model, which is plan, source, make, and design; to conclude the method to
solve and develop the problem in supply chain. The results shown that, the textile crafts
demand was decreasing. The researchers had the concept to develop the product from textile
craft whish had a colorful design and the characteristic to be developed to the new product. In
this research, researchers develop the textile craft product to be a wallet. The textile craft of
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this area is colorful and low cost which appropriate to develop for various products, and
increase the opportunities to distribute the product and the income to the community.
Key Word (s): Supply Chain, Product, Development, Textile Craft

บทนํา
จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่ประชากรประกอบอาชีพผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งสิ้น 48,752 คน คิดเปนรอยละ 9.70 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี (ขอมูล ณ ป พ.ศ.
2555 จากแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561) และมีผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (One Thambon One Product : OTOP) ที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเชน กลุมผลิตภัณฑอัญมณี ผลิตภัณฑ
จากผงนิล ผลิตภัณฑเครื่องหนัง รวมถึงผลิตภัณฑผาทอ เปนตน
จังหวัดกาญจนบุรีก็เปนจังหวัดหนึ่งที่มีภูมิปญญาทองถิ่นมากมายซึ่งภูมิปญญาที่สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย
ไดมากมาย (Thaitambon.com, ม.ป.ป.) หนึ่งในนั้นก็คือ ผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี เปนผลิตภัณฑผาทอที่มีคุณภาพ แตผลิตภัณฑผาทอมือในชุมชนจรเขเผือกนั้น ไมเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย เนื่องจากการบริหารโซอุปทานที่ยังมีจุดบกพรอง จึงสงผลใหยอดขายผลิตภัณฑผาทอมือไมดีเทาที่ควร
จากนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เปนความมุงมั่นที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value –
Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” (mmthailand.com, 2017) ในปจจุบันประเทศไทย
ติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ไดนอย” จึงตองมีการปรับเปลี่ยนเปน “ทํานอย ไดมาก” หมายถึงการขับเคลื่อน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง อยางนอยใน 3 มิติสําคัญคือ
1) เปลี่ยนแปลงจากผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม”
2) เปลี่ย นจากการขับเคลื่อนประเทศด วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู การขับ เคลื่ อนด วยเทคโนโลยี ความคิ ด
สรางสรรคและนวัตกรรม
3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
“ประเทศไทย 4.0” จึงเปนการเปลี่ยนผานทั้งระบบใน 4 องคประกอบสําคัญคือ
1) เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ
(Enterpreneur)
2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูที่รัฐตองใหความชวยเหลือตลอดเวลา ไปสูการเปน
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน “5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย” ประกอบดวย
1) กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio - Tech)
2) กลุมสาธารณาสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio - Med)
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3) กลุ มเครื่องมืออุปกรณอัจฉริย ะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ ใชระบบอิเล็กทรอนิ กสควบคุม ( Smart
Devices, Robotics & Mechatronics)
4) กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมอง
กลฝงตัว (Digital, loT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value Services)
จากข อมู ล ในส ว นของ “ประเทศไทย 4.0” พบว า เป น การเปลี่ ย นจากเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม ในป จ จุ บั น
(Traditional Farming) ไปสูเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกร
ตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) โดยการที่จะสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ใหเกษตรกรเปนผูประกอบการนั้น ควรมีการบูรณาการเกษตรกรรมรวมกับการจัดการหวงโซอุปทาน ซึ่งการจัดการหวง
โซอุปทาน อยูในสวนของ “ประเทศไทย 4.0” ในประเด็นของ “อุตสาหกรรม 4.0” กลาวคือ “การจัดการหวงโซ
อุปทาน” เกี่ยวของกับการประสานงานและรวมมือกันตั้งแตกระบวนการจากผูสงมอบวัตถุดิบ ไปยังผูผลิต ผูกระจาย
สินคา ผูแทนจําหนาย จนกระทั่งผูบริโภค เราสามารถจําแนกหวงโซอุปทานได 2 ประเภท ไดแก หวงโซอุปทานที่เขาสู
ผลิต และหวงโซอุปทานที่ เขา สูลู กคา การจั ดการห วงโซอุปทานไมเพียงแค ประกอบไปดว ยผูผ ลิต และผูซื้ อเท านั้ น
แตยังคงประกอบไปดวยคนกลาง อาทิเชน ผูจัดสงวัตถุดิบใหกับผูผลิตและลูกคา บางบริษัทอาจมีผูจัดสงวัตถุดิบเพียง
แหงเดียว สองแหง หรือ สามแหง อาจมีลูกคาระดับบน ระดับลาง จึงทําใหแตละบริษัทมีห วงโซอุปทานที่เฉพาะเจาะจง
สําหรับสินคาที่มีความแตกตางกัน หวงโซอุปทานสามารถสะทอนใหเห็นการเชื่อมโยงระหวางองคกรและคูคาทางธุรกิจ
ได ดี และการนํ า เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ม าใช ช ว ยให ก ารไหลเวี ย นข อ มู ล ในเครื อ ข า ยเป น ไปอย า ง
ประสิ ท ธิ ภ าพและก อใหเ กิด ประโยชน สู ง สุ ด โดยองค ป ระกอบพื้ น ฐาน 5 ประการของการจั ด การห ว งโซ อุป ทาน
ประกอบดวย การวางแผน, แหลงที่มา, การผลิต, การจัดสง และการคืนกลับ และหลักการ 7 ประการในการจัดการหวง
โซอุปทาน ประกอบดวย
1) แบงประเภทลูกคาโดยความตองการในการบริหาร โดยไมคํานึงถึงอุตสาหกรรมและจัดบริการใหตรงกับกลุมนั้น
2) กําหนดเครือขายการขนสงและใหความสําคัญกับความตองการในการบริการและกับการทํากําไรของกลุม
ลูกคาที่ยังไมไดจัดประเภท
3) ฟงสัญญาณของอุปสงคของตลาดและวางแผน การวางแผนตองยืดขยายสายโซทั้งหมดไปตรวจจับสัญญาณ
ของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค
4) ทําใหเห็นความแตกตางของสินคาใกลชิดกับลูกคาเพราะบริษัทไมสามารถจะจายเพื่อคงสินคาคงคลังเพื่อ
ชดเชยกับการทํานายอุปสงคที่ไมดี
5) จัดการแหลงของวัตถุดิบดวยกลยุทธ โดยการทํางานกับผูจัดหาที่สําคัญคือ เพื่อลดตนทุนโดยรวมของการ
เปนเจาของวัตถุดิบและบริการ
6) พัฒนากลยุทธเทคโนโลยีหวงโซอุปทานที่รองรับระดับที่ตางกันของการตัดสินใจและใหมุมมองที่ชัดเจนของ
การไหลของสินคา บริการและขอมูล
7) นําวิธีการประเมินการปฏิบัติงานมาใชกับทุกความเชื่อมโยงในหวงโซอุปทานและประเมินการทํากําไรจริงใน
ทุกขั้นตอน
ในสวนของจังหวัดกาญจนบุรีนั้นหนึ่งในผลิตภัณฑ OTOP ที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ควรไดรับการ
ปรับปรุงและพัฒนา คือ กลุมผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จาก
ขอมูลขางตนพบวา หากดําเนินการจัดการหวงโซอุปทานผาฝายทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัด
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กาญจนบุรี โดยบูรณาการกับ “ประเทศไทย 4.0” และการจัดการหวงโซอุปทาน สามารถสงผลใหชุมชนจรเขเผือก
อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี มีบทบาทในหวงโซอุปทานยิ่งขึ้น จากเดิมที่เปนเพียงผูผลิตผลิตภัณฑผาฝาย
ทอมือ เปนผูที่มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ

วัตถุประสงคของการวิจัย
- เพื่อศึกษากระบวนการในหวงโซอุปทานและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก
อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ปจจัยนําเขา
- ผาทอมือชุมชนจรเขเผือกอําเภอ
ดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

กระบวนการ
- ศึกษากระบวนการในหวง
โซอุปทานและแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอ
มื อ ชุ ม ช น จ ร เ ข เ ผื อ ก
อํ า เภอด า นมะขามเตี้ ย
จังหวัดกาญจนบุรี

ผลที่ได
- ท ร า บ ป ญ ห า ห ว ง โ ซ
อุป ทานของผลิต ภั ณฑ ผ า
ทอมื อ และแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ

วิธีการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยเรื่องการจัดการโซอุปทานของผลิตภัณฑผาทอมือ ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data sources) และแหลงขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary data sources) ดังตอไปนี้
1.1 แหลงขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยจากหนวยงาน หรือองคกรที่ เกี่ยวของ
ทั้งในและนอกพื้นที่เปาหมาย รวมถึงขอมูลที่ไดจากหนังสือ บทความในวารสาร รายงานการ ประชุม สัมมนาวิชาการ
บทความออนไลน รายงานการวิจัย บทความวิชาการ เปนตน
1.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่จัดเก็บจากกลุมสตรีผาทอมือ จรเขเผือก ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสัมภาษณ จากประชากรกลุมอาชีพ ผาทอมือ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยเนนกลุมเปาหมายเปนกลุมสตรีผา
ทอมือ
2. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลจากแบบสัมภาษณ จะนํามาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา
(Qualitative analysis) ดวย SCOR Model โดยเริ่มจากการวางแผน (Plan) การจัดหา (Source) การผลิต (Make)
รวมถึงการออกแบบ (Design) เพื่อการสรุปผลแนวทางในการแกปญหาและพัฒนากระบวนการในโซอุปทาน
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ผล/ สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบวา ผูแทนกลุม อาชีพผาทอมือจํานวน 21 คนที่ใหสัมภาษณนั้น สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ
90.48 มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไปรอยละ 76.19 การศึกษาสูงสุดอยูในระดับปะถมศึกษารอยละ 61.91 การทําไรเปนอาชีพ
ที่ทําควบคูกับการทอผา รอยละ 80.95 โดยรอยละ 47.62 ของอาชีพที่ใหสัมภาษณนั้น ในการผลิตผาทอมือนั้นมี (1)
การผลิตตามคําสั่งซื้อ (2) การผลิตเพื่อการรอจําหนาย และ (3) การผลิตตามคําสั่งซื้อและผลิตเพื่อรอจํา หนายเทากับ
9.52%; 42.86%; และ 47.62% ตามลําดับ กลุมอาชีพรอยละ 76.19 นั้นเคยไดรับการอบรมจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ไดแก หลักสูตรการฟอก การยอม การทอผาไหม การตลาด การออกแบบ และการทําบัญชี เปนตน สําหรับ การ
ไดรับความชวยเหลือดานเครื่องมือหรืออุปกรณนั้นมีเพียงรอยละ 33.33 เทานั้น เครื่องมือหรือวัสดุ 34 อุปกรณดังกลาว
ไดแก เสนฝาย กี่ทอผา และอุปกรณสําหรับกรอ เปนตน ซึ่งการไดรับความชวยเหลือ ดังกลาวจะไดเฉพาะบางกลุม
เทานั้น และเปนไปอยางไมตอเนื่อง
ผลจากการศึกษาปญหาในหวงโซอุปทานผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. การวางแผน ทั้งกลุมที่ทอผาเปนอาชีพหลักและอาชีพรองมีกระบวนการวางแผนเพื่อการทํา งานประจําวัน
โดยพิจารณาจากความสามารถในการทอผาเปนหลัก จากนั้นจึงวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบและเตรียมการ ผลิต แตไมมีการ
พยากรณยอดขายผาไหมกอนการวางแผนผลิต เนื่องจากผาไหมเปนสินคาที่เก็บไวได นาน อีกทั้งลูกคายังมีความตองการ
ซื้อมากกวาความสามารถในการผลิตของกลุมอาชีพ นอกจากนี้ยัง เปนการวางแผนอยางไมเปนทางการ เนนเพียงการ
กระจายงานใหสมาชิก สงผลใหไมมีการตั้งเปาหมาย ในการดําเนินงานแตละขั้นอยางชัดเจน รวมทั้งไมมีการจดบันทึก
รายละเอียดแผนและผลการทํางานจริง สงผลใหไมสามารถวัดผลการดําเนินงานได
2. การจัดหาวัตถุดิบ กลุมอาชีพสวนใหญจัดซื้อวัตถุดิบดวยเงินสดจากผูจํา หนายภายในทองถิ่น ยกเวนกลุมที่
ทอผา เปนอาชีพหลักจะสั่งซื้อเสน ฝายและ จําหนายวัตถุหลัก คือ เกณฑคุณภาพของวัตถุดิบ สวนเกณฑที่ใชในการ
คัดเลือกผูจําหนายวัตถุดิบรอง คือ เกณฑความสะดวกในการซื้อ กระบวนการจัดหาวัตถุดิบของกลุมอาชีพหลักจะเริ่ม
จากตรวจสอบคํา สั่งซื้อของลูกคาและสํา รวจปริมาณวัตถุดิบคงเหลือและจํา นวนคนทอผา แลวจึงคํา นวณปริมาณ
วัตถุดิบ ที่ตองสั่งซื้อเพิ่มตามประสบการณของตนเอง โดยไมมีการจดบันทึกใดๆ มักจะสั่งซื้อเดือนละ 1 – 4 ครั้ง จาก
แหลงภายในและภายนอกทองถิ่น สวนกลุมที่ทอผาเปนอาชีพรอง จะเริ่มกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ จากการสํารวจ
ความตองการทอผาไหมของสมาชิกแตละราย แลวจึงคํา นวณหาปริมาณวัตถุดิบที่ตอง สั่งซื้อตามประสบการณของ
ตนเอง โดยไมมีการจดบันทึกใดๆ เชนเดียวกัน แตจะรวบรวบใบเสร็จรับเงิน คาซื้อวัตถุดิบแทน และจะสั่งซื้อปละ 1 ครั้ง
จากผูจําหนายภายในทองถิ่น และกลุมอาชีพมีปญหาเรื่อง ตนทุนวัตถุดิบสูงขึ้น
3. การผลิต กลุมอาชีพที่ทอผาเปนอาชีพหลักสวนใหญทอผาฝายตามคําสั่งซื้อของลูกคา ดําเนินการผลิต อยาง
สม่ําเสมอทุกวัน มีกําลังการผลิตปละ 10,000 – 40,000 หลาตอป โดยมักจะดําเนินการฟอกยอม เสนฝายเปนงาน
ระหวางทําเพื่อรอคําสั่งซื้อของลูกคา สวนกลุมอาชีพที่ทอผาเปนอาชีพรองจะทอผาไหม ไวรอจําหนายตามงานเทศกาล
ตางๆ โดยจะเริ่มทอผาหลังจากการทํานํา และจะดําเนินการฟอก ยอม กรอเสนไหมแลวแจกจายใหสมาชิกนํากลับไปทอ
ตามเวลาที่ตนเองสะดวก มีกํา ลังการผลิตนอยกวา 87 10,000 หลาตอป กลุมอาชีพทั้งหมดทอผาไหมโดยใชกี่ และ
กระบวนการผลิตอื่นก็เนนใชแรงงานคน เปนหลัก นอกจากนี้ยังพบวา กลุมอาชีพที่ทอผาเปนอาชีพหลักใชแรงงาน
รวมทั้งเวลาในการผลิตแตละ ขั้นตอนคอนขางแนนอน และใชเวลานอยกวากลุมอาชีพที่ทอผาเปนอาชีพรอง แตทุกกลุม
อาชีพไมมีการ จดบันทึกปริมาณการผลิตที่ไดในแตละวัน มีเพียงการบันทึกปริมาณเสนไหมที่สมาชิกเบิก ไปทอและ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ปริมาณผาไหมที่ทอเสร็จแลวเทา นั้น เพื่อใชในการคํา นวณคาตอบแทนของสมาชิก ส งผลใหขาดการ วัดผลการ
ดําเนินงานของกลุม อีกทั้งยังประสบปญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานในการทอผาฝาย
4. การออกแบบ ผาฝายทอมือของกลุมสตรีบานจรเขเผือกเปนผาทอที่คอนขางสีสันสวยงามเหมาะแกการที่จะ
นํามาพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะเปนผาที่มีราคาไมสูงมากในการที่จะนํามาพัฒนา
ผลจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี โดยคณะผูวิจัยไดนําผาของกลุมสตรีชุมชนจรเขเผือก มาทําการออกแบบเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินคา
ดังภาพประกอบ

อภิปรายผล
ผลการศึกษาหวงโซอุปทานและพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี พบวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปจจัยหลัก 4 ดาน ไดแก 1. การวางแผน 2. การจัดหาวัตถุดิบ 3. การผลิต
และ 4. การออกแบบ นอกจากนั้น ปญหาของผาทอมือในชุมชนจรเขเผือกในปจจุบันคือขาดตลาดในการขายสินคา และ
มีความตองการตัวผลิตภัณฑลดลง ซึ่งแนวทางการวิจัยนั้น ไดเผยใหเห็นถึงโอกาสในการพัฒนากระบวนการทางโซ
อุปทาน โดยการแกปญหาในโซอุปทาน ซึ่ง DeBono (1971) ไดเสนอแนวคิดวิธีการในการแกไขปญหาโดยประยุกตใช
วิธีการคิดแบบนอกกรอบ โดยใหความเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญตองการมุมมองที่แตกตางจึงจะแกไขไดสําเร็จ ทาง
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาในดานการวางแผน ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบและเตรียมการ
ผลิต ในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ มีแนวทางในการพัฒนาโดยการจัดรูปแบบการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยคํานึงถึงตนทุนการ
สั่งซื้อในแตละรอบ กระบวนการผลิต สามารถพัฒนากระบวนการบั นทึกขอมูลและการวิเคราะหกระบวนการผลิตเพื่อ
พัฒนากระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการออกแบบผลิตภัณฑผาฝายทอมือของกลุมสตรีบานจรเขเผือกเปน
ผาทอที่คอนขางสีสันสวยงามเหมาะแกการที่จะนํามาพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะเปนผาที่มี
ราคาไมสูงมากในการที่จะนํามาพัฒนา
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ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการพัฒนาองคความรูเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑและแหลงซื้อวัตถุดิบที่มีราคา
ต่ํากวาที่ซื้ออยู เพื่อเปนการลดตนทุนใหกับกลุมธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน
2. ควรมีการวิจัยเพื่อถายทอดผาของกลุมผูผลิตในชุมชนจรเขเผือกใหขยายวงกวางออกไปเพราะเปนผาที่เนื้อ
และหลักการทอก็มาจากภูมิปญญาของชุมชนจรเขเผือก

เอกสารอางอิง
Openbase.in.th. (ม.ป.ป.). ขอมูลประเภทของผาทอไทย. สืบคนเมื่อ 16 มิถุนายน 2560, จาก
http://www.openbase.in.th/node/10719
โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยดวยนวัตกรรม. (2560). กาวเขาสู “ไทยแลนด 4.0” กับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญไปกับนวัตกรรม. สืบคนเมื่อ 16 มิถุนายน 2560, จาก https://www.mmthailand.com/
โมเดล-ประเทศไทย4-0/
DeBono, E. (1971). Lateral thinking for management. New York: McGraw-Hill.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ผลไดของการผลิต และดัชนีการคาขายในครัวเรือนเกษตรขาวอินทรีย
ที่ไดรับการรับรอง
Technical Efficiency, Return to Scale, Household Commercialization Index of
Certified Organic Rice.
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เทคนิ ค (TE) ผลได ข องการผลิ ต (RTS)
ขาวอิน ทรียที่ ไดรับ การรับรอง โดยศึกษาผานอิทธิพลของปจ จัยพื้น ที่ ปจ จัยการผลิต ปจจั ยตนทุ น และปจจั ย
ลักษณะเฉพาะของเกษตรกร (2) ศึกษาดั ชนีการค าขายในครัวเรือนเกษตรขาวอิน ทรีย (HCI) ประชากรที่เป น
เปาหมายของการศึกษานี้คือเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียที่ไดรับการรับรองโดยกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวนทั้งหมด 1,210 คน กําหนดขนาดตัวอยาง คือ 250 คน
การเลือกเกษตรกรมาเปนตัวอยางใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิหลายขั้น การเลือกตัวอยางตามชั้นภูมิใช
วิธีการจัดสรรขนาดตัวอยางแบบเปนสัดสวนกับขนาดประชากรในแตละชั้นภูมิ โดยแบงเกษตรกรเปน 3 กลุม คือ
ผลิตเมล็ดสีเดี่ยว (24 ราย) ผลิตเมล็ดขาวเดี่ยว (179 ราย) และผลิตแบบผสม (ทั้งสีและขาว) (47 ราย) การทํานาย
คา TE และ RTS วัดดวยตัวแบบการวิเคราะหขอบเขตผลผลิตเชิงสุม ประกอบกับฟงกชันผลผลิตคอบบ -ดักลาส
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวมีคา TE สูงสุดและมีคา RTS ระยะเพิ่มขึ้น เทากับ
0.8961 และ 1.1326 ตามลํ า ดั บ โดยตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ได แ ก
(1) การใชวิธีหวานขาวเปลือกงอก (2) การใชปุยอินทรียอัดเม็ดสําเร็จรูป (3) การเขาถึงแหลงเงินทุน (4) สถานภาพ
ความเปนหัวหนาครัวเรือน จากนั้นคา TE จะลดลงเหลือ 0.8085 เมื่อผลิตแบบขาวในผสม (พิจารณาเฉพาะขาว
อินทรียเมล็ดขาว) โดยการใชน้ําในระบบชลประทานยังเปนปจจั ยสําคัญมาก ในทางกลับกัน เกษตรกรผูผลิตแบบสี
ในผสม (พิจารณาเฉพาะขาวอินทรียเมล็ดสี) มีคา TE 0.8437 โดยไมมีตัวแปรใดมีอิทธิพลเชิงบวกตอการเพิ่ม
ผลผลิตอยางมีนัยสําคัญ จากนั้น คา TE ลดลงเหลือ 0.8171 และมีคา RTS ระยะลดลงเมื่อผลิตแบบสีเดี่ยว เมื่อ
พิจารณาคา HCI พบวา เกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียเมล็ดสีจะมีคาสูงกวาเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียเมล็ดขาว เทากับ
81.30% และ 74.98% ตามลําดับ และเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียเมล็ดสียังเก็บสะสมขาวเปลือกไวในครัวเรือนต่ํากวา
เกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียเมล็ดขาว
คํา สํ า คั ญ : ข าวอิ น ทรี ย ที่ ไ ด รั บ การรั บ รอง ประสิ ท ธิ ภาพเชิ ง เทคนิค ผลได ข องการผลิ ต ดั ช นีก ารคา ขาย
ในครัวเรือน
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Abstract
The objectives of this research are to (1) study technical efficiency (TE) , and return
to scale (RTS) of certified organic rice by analyzing the effects of the cultivated area,
inputs, costs, and farmer characteristics factors (2) study household commercialization
index (HCI). Out of 1,210 farmers in organic agriculture households that were certified by
the Rice Inspection and Certification Division of the Rice Department at the Ministry of
Agriculture and Cooperatives, a sample of 250 farmers were selected with a multi-stage
stratified random sampling plan based on a proportional-to-size allocation (PPS). Organic
rice farmers were categorized into 3 groups of farmers: single colored organic rice (24
farmers), single white organic rice (179 farmers), mixed white organic rice (focusing only
on white organic rice) (47 farmers), and mix (both colored and white organic rice) (47
farmers). The predictions for production efficiency were measured by Stochastic Frontier
Analysis Model with the Cobb-Douglas Production Function at the 0.05 significance level.
It was found that farmers who produce single white organic rice had maximum TE and
increased RTS at 0.8961 and 1.1326, respectively. The variables which had significantly
positive effect on productivity increment were (1) germinated paddy sowing, (2) instant organic
fertilizer pellet sources, (3) status of household head, (4) access to loan sources. After that, TE
was decreased to 0.8085 if mixed production (considered only white organic rice) and the use
of water in the irrigation system is also an important factor. On the other hand, farmer who
produce mixed organic rice (considered only colored organic rice) had TE of 0.8437, but there
was no variation which had significantly positive effect on productivity increment. After that,
TE were reduced to 0.8171 and RTS was reduced if single colored organic rice production.
According to HCI, it was found that farmers who produced colored organic rice had higher
value than farmers who produced white organic rice at 81.30% and 74.98%, respectively.
Moreover, those farmers accumulated paddy in household lower than farmers who produced
white organic rice.
Key Word (s) : Certified organic rice, Technical efficiency, Return to scale, Household
commercialization index

บทนํา
ประเทศไทยสามารถผลิตขาวสงออกเปนอันดับตนๆของโลกมานาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ รายงานวา
ไทยสามารถผลิตขาวสงออกและมีสวนแบง ตลาดเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย โดยในป 2557/58 ไทยมี
สวนแบงการตลาด 21.19% ของการสงออกขาวโลก จนกระทั่งป 2558/59 ไทยกลับมามีสวนแบงตลาดใกลเคียง
อินเดียคือ 22% เนื่องจากอินเดียประสบปญหาภัยแลงจึงตองลดการสงออกขาวลงเพื่อนํามาบริโภคภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ [ดีไอทีพี], 2558; สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร [สศก.], 2558) ถึงแม
ไทยจะมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นและสงออกขาวในแตละปเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีเพียงพอแกการบริโภคในประเทศมากกวา
อิน เดี ย และประเทศอื่น ๆ และยั ง เพี ย งพอเป น วั ต ถุดิ บ สํ า หรับ อุต สาหกรรมแปรรูป ข า วส งออก แต ไ ทยยั ง คงมี
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (technical efficiency; TE) ต่ํากวาอินเดียและอีกหลายประเทศ จะเห็นไดจากผลผลิต
ขาวไทยตั้งแตป 2553/54 จนถึง ป 2558/59 มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องและติดลบ (-12.53%) เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นไดแก จีน อินเดีย เวียดนาม บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ทั้งที่ไทยมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมากกวาหลาย
ประเทศ เชน เวียดนาม บังคลาเทศ (สศก., 2558) ที่ผานมาพื้นที่ปลูกขาวอินทรียที่ไดรับการรับรองของไทยกลับมี
แนวโนมลดลง 10.65% ในชวงป 2554 ถึงป 2556 (Kongsom & Panyakul, 2016) ซึ่งสวนทางกับกระแสความ
ตองการเพิ่มขึ้นของตลาดทั้ง ในและต างประเทศซึ่ง ตองการขาวที่ ผานการผลิต ดวยขั้นตอนที่มี คุณภาพสู งและ
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ปลอดภัยตอสุขภาพ ดังนั้นการผลิตขาวอินทรียจึงเปนทางเลือกของเกษตรกรที่ตองการจะผลิตขาวที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยประกอบกับรัฐบาลสนับสนุน ใหเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่
รวมทั้งสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจึงทําใหการผลิตขาวอินทรียมีแนวโนมขยายตัว
มากขึ้นตามความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ (อรกช เก็จพิรุฬห, 2556) Kongsom and Panyakul
(2016) รายงานวา ป 2557 ขาวอินทรียของไทยมีผลผลิตเพื่อจําหนายประมาณ 13,840 ตัน แบงผลผลิตเพื่อการ
สงออก 12,690 ตัน (30.4% ของการสงออกทั้งหมด) ซึ่งเปนรองเพียงอาหารอินทรียแปรรูป (66.1% ของการ
สงออกทั้งหมด) และที่เหลือผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศ 1,150 ตัน ผลจากการที่ภาครัฐสนับสนุนใหเกษตรกร
ผลิตขาวอินทรียเพิ่มขึ้น นอกจากจะมีประโยชนตอภาคธุรกิจขาวอินทรียสงออก Kongsom and Panyakul (2016)
เสนอวายังมีประโยชนตอธุรกิจการจําหนายขาวอินทรียในไทยดวย พบวาชองทางการตลาดจําหนายในไทยเรี ยงจาก
มากไปหานอยคือ Modern trade (59.48% ของยอดขายในประเทศ) ตามดวยราน Green shop (29.49%) และ
รานอาหารอินทรียทั่วไป (5.85%) ฉะนั้นผูวิจัยจึงสนใจนําแนวคิดเชิงธุรกิจมาประยุกตใชกับการเกษตรที่เปนหัวใจ
หลักของประเทศโดยศึกษาประสิทธิภาพการผลิตขาวอินทรียเมล็ดขาวหรือเมล็ดสีอยางเดียว (ขาวเดี่ยวหรือสีเดี่ยว)
และแบบผสม (ผลิ ต ข า วสี ร ว มกั บ ข า วขาว) ที่ ไ ด รั บ การรั บ รอง ทั้ ง นี้ ค า วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ที่ ศึ ก ษา
ประกอบดวย (1) ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (technical efficiency; TE) (2) ผลไดของการผลิต (return to scale;
RTS) (3) ดัชนีการคาขายในครัวเรือน (household commercialization index; HCI) ซึ่งยังไมมีการศึกษาใด
รายงานไว คาทั้งหมดนี้อาจใชเปนเกณฑชี้วัดความสามารถในการใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม (Ogundari, Amos,
& Ojo, 2010; Rhaman 2013) ซึ่งจะเปนแนวทางใหหนวยงานภาครัฐกําหนดนโยบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการผลิต
และการคาขายขาว เชน การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของเกษตรกรในไทยและการสรางกลยุทธสําหรับปรับปรุง
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคอันเปนผลใหเกษตรกรสามารถจัดสรรปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่ มปริมาณ
ผลผลิตและเพิ่มรายไดจากการจําหนายในตลาดทั้งในและตางประเทศ

วัตถุประสงคของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและผลไดของการผลิตขาวอินทรียที่ไดรับการรับรอง โดยศึกษาผาน
อิทธิพลของปจจัยพื้นที่ ปจจัยการผลิต ปจจัยตนทุน และปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกรผูผลิต
(2) เพื่อศึกษาดัชนีการคาขายในครัวเรือนเกษตรขาวอินทรียที่ไดรับการรับรอง

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ผลไดของการผลิต และดัชนีการคาขายในครัวเรือนเกษตรขาว
อินทรียที่ไดรับการรับรอง มีกรอบแนวคิดในการทําวิจัยแสดงรายละเอียดใน ภาพที่ 1
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ปจจัยการผลิต
(1) แรงงาน (คน เครื่ อ งจั ก ร) (2) เมล็ ด พั น ธุ
(3) ปุย อินทรีย หมัก (4) สารสกัดสมุ นไพรกํ าจั ด
ศัตรูขาว (6) ระบบน้ําชลประทาน (7) จุลินทรีย
กํ า จั ด ศั ต รู ข า ว (8) ปู น มาร ล ขาว (9) ปุ ย พื ช
หมุนเวียน (10) น้ําหมักชีวภาพบํารุง ฯลฯ

ผลผลิตขาวเปลือกอินทรีย
ที่เก็บเกี่ยวได

ดัชนีการคาขายในครัวเรือน
เกษตรขาวอินทรีย (HCI)

ปจจัยพื้นที่
(1) ขนาดพื้ นที่ ป ลู ก ขา วอิ นทรี ย (2) การมี พื้ น ที่
ปลูกใกลแหลงน้ํา (3) การจัดการพื้นที่กอนปลูก
(4) กาปลูกพืชหมุนเวียนปองกันสารเคมีรอบแปลงนา
(5) ลักษณะพื้นที่ปลูก (ทําเล) ฯลฯ
ปจจัยตนทุน
(1) ตนทุนที่เปนเงินสด
(2) ตนทุนที่ไมเปนเงินสด (รวมคาเสียโอกาส
คาเสื่อมราคา)

- ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (TE)
- ผลไดของการผลิต (RTS)

ปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกรผูผลิต
(1) เพศ (2) อายุ (2) ระดับการศึกษา (3) จํานวน
ป ที่ เ รี ย น (4)ประสบการณ ป ลู ก ข า วทั้ ง หมด
(5) ประสบการณปลูกขาวอินทรีย (6) รายไดอื่น
นอกเหนื อ จากการปลู ก ข า วอิ น ทรี ย (7) ขนาด
ครอบครั ว (8) การเข า ถึ ง แหล ง กู เ งิ น ลงทุ น
ภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
การวิการจัย
(9) การฝ
ก อบรมเกษตรข
า วอิ น ทรี ยด (10)
สนับสนุน/ชวยเหลือปจจัยการผลิตจากหนวยงาน
ภาครัฐ ฯลฯ

วิธีดําเนินการวิจัย
(1) ประชากร ประชากรที่เปนเปาหมายของการศึกษานี้ คือ เกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียที่ไดรับการ
รับรองโดยกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวนทั้งหมด
1,210 คน
(2) แผนการเลื อ กตั วอยา ง การศึก ษานี้ ใ ช แ ผนการเลื อกตั ว อย า งแบบแบ ง ชั้ น ภู มิ หลายขั้ น โดยแบ ง
เกษตรกรเป น ชั้น ภูมิ ต ามภูมิ ภาคที่ขอขึ้น ทะเบีย นรับ รอง (และเป นที่ ตั้ งของพื้ นที่ ทํ านาที่ เกษตรกรดํ าเนิ นการ
เพาะปลู ก) ป การผลิต 2558 ในที่นี้ พิ จารณาเลือกภูมิภ าคมาเพี ยง 3 ภูมิ ภ าค (ชั้น ภูมิ ) ได แก ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เนื่องจากพิจารณาเห็นวาเกษตรกรภาคกลางมีความไดเปรียบมากกวาภาคอื่น
แทบทุกดาน ทั้งการเขาถึงแหลงเงินทุน ความรูทางวิชาการ และเทคโนโลยี ตลอดจนทรัพยากรตาง ๆที่เปนตนทุน
นอกจากนี้ จํานวนเกษตรกรในภาคกลาง มีจํานวนนอยมาก (13 ราย) เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น และยัง
กระจัดกระจายอยูในหลายจังหวัด ซึ่งหากนํามาศึกษาจะทําใหเวลาและคาใชจายในการเดินทางมีคาสูงเกินความ
จําเปน ประกอบกับปราชญชาวนาหลายทานไมแนะนําใหเก็บขอมูลขาวอินทรียในเขตภาคกลาง เพราะไมเหมาะสม
ตามวิถีการเพาะปลูกขาวอินทรียอยางแทจริง ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอยาง เทากับ 250 ราย ตามวิธีคํานวณของ
Cochran (1963) จัดสรรขนาดตัวอยางออกไปในแตละภูมิภาค (ชั้นภูมิ) แบบเปนสัดสวนกับขนาดประชากรในแต
ละชั้นภูมิ (proportional to size allocation) และเมื่อดําเนินงานจริงผูวิจัยประสบปญหาตาง ๆ เชน การเขาถึง
เกษตรกร และการยินยอมใหขอมูล ดังนั้น ขนาดตัวอยางในบางจังหวัดจึงมีความคลาดเคลื่อนไปบาง อยางไรก็ตาม
ขนาดตัวอยางโดยรวมยังคงเปน 250 รายตามแผนที่กําหนดไว
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(3) ศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (TE) และผลไดของการผลิต (RTS) ขาวอินทรียที่ไดรับการรับรอง
โดยศึกษาผานปจจัยพื้นที่ ปจจัยการผลิต ปจจัยตนทุน และปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกร การศึกษานี้เริ่ม
จากพัฒนาตัวแบบทํานายผลผลิตที่เหมาะสมโดยใชขอมูลจริงจากการสํารวจเกษตรกรจํานวน 3 กลุม คือ (1) แบบสี
เดี่ ยว (2) แบบขาวเดี่ ย ว (3) แบบผสม (ผลิ ตขาวสีรวมกับ ขาว) ได แก (3.1) สี ในผสม (พิจ ารณาเฉพาะขาวสี )
(3.2) ขาวในผสม (พิจารณาเฉพาะขาวขาว) ผูวิจัยพิจารณาสรางตัวแบบทํานายจากแนวคิดของ Meeusen and
Van den Broeck (1977) และ Aigner, Lovell, and Schmidt (1977) เรียกวา ตัวแบบการวิเคราะหขอบเขต
ผลผลิตเชิงสุม (SFA) ในการสรางตัวแบบ SFA ใชแนวคิดฟงกชันผลผลิตของ Cobb–Douglas ทําใหไดตัวแบบดัง
สมการคือ ln y ln β0  f x1, ... , xn  g z1, ... , zk  H เมื่อ y คือ ผลผลิตขาวเปลือกอินทรีย (กิโลกรัม/ไร)
ที่ผลิตไดจริง (observed outputs) ; H คือความคลาดเคลื่อนเชิงสุม ; x1,x2, … ,xn คือ ตัวแปรเกี่ยวกับปจจัยพื้นที่
(5 ตัวแปร) ปจจัยการผลิต (18 ตัวแปร) และปจจัยตนทุน (6 ตัวแปร); z1,z2, … , zk คือ ตัวแปรเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของเกษตรกรซึ่งไมเกี่ยวกับปจจัยการผลิต (21 ตัวแปร) ; E 0 คือ คาคงตัวที่ไดจากการประมาณคา
การพิจารณาสรางตัวแบบทํานายผลผลิตดังสมการขางตน ในขั้นแรกจะเลือกตัวแปรตาม (กําหนดทั้งในรูปล็อกการิทึม
และไมใชล็อกการิทึม) คือ ผลผลิตขาวเปลือกอินทรียที่เก็บเกี่ยวได และเลือกตัวแปรอิสระ (ทั้งในรูปล็อกการิทึมและ
ไมใชล็อกการิทึม) ขณะที่ตัวแปรหุนจะไมกําหนดล็อกการิทึม) จากนั้นนําตัวแปรใน 4 ปจจัยที่สํารวจไดเขาตัวแบบ
การถดถอยเชิงเสนพหุคูณดวยวิธีแบบมีขั้นตอน (stepwise method) ใชคาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ ( R )
เปนเกณฑ โดยมีรายละเอียดการนําเสนอตามลําดับดังนี้ (1) การวัด TE คานี้ไดจากแนวคิดของ Farrell (1957)
เปนคาที่แสดงลักษณะ TE แบบมุงเนนผลผลิตซึ่งคํานวณไดจากอัตราสวนของผลผลิตที่ผลิตไดจริง เทียบกับผลผลิต
สูงสุดที่เปนไปไดตามขอบเขตผลผลิต (frontier outputs) (Battese & Coelli, 1992, 1995; Ogundari, Amos,
& Ojo, 2010) นั่นคือ เปนลักษณะการวัด TE เชิงเปรียบเทียบโดยประมาณคาสมการขอบเขตผลผลิต ดังนั้น คา TE
สามารถทํ า นายได จ ากสู ต ร คือ TE y yˆ eQ โดยที่ y คือ ปริม าณข า วเปลื อ กอิน ทรีย ที่ เก็บ เกี่ ย วได จ ริ ง
(กิโลกรัม/ไร) ; ŷ คือคาทํานายของ y จากสมการทํานายผลผลิต ; Q คือ ความคลาดเคลื่อนสุมจากการวัดปจจัย
เชิงสุมตางๆโดยบางครั้งอาจจะเกิดจากการบกวนแบบฉับพลันซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของเกษตรกร Meeusen
and Van den Broeck (1977); Aigner, Lovell, and Schmidt (1977) เสนอแบง (decompose) ความคลาด
เคลื่อน H ออกเปน 2 สวน คือ H Q  P โดยที่ P คือ ความคลาดเคลื่อนสุมซึ่งเกี่ยวของกับตัวเกษตรกรเอง
หรื อ อ า จ เ รี ย ก ว า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น จ า ก ค ว า ม ไ ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ( inefficiency error) ก ล า ว คื อ
P  HVQ2 V P2  V Q2 โดยที่ H = ln y  ln ŷ ส ว น V Q2 และ V P2 คื อ ความแปรปรวนของ Q และ P
ตามลําดับ (2) คา RTS หาไดจากผลรวมของคาสัมประสิทธิ์ จากตัวแบบทํานายผลผลิต ที่สามารถอธิบายคาความ
ยืดหยุนของผลผลิตที่มีตอการใชปจจัยการผลิตแตละชนิด ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาตามวิธีของ Ogundari, Amos, and
Ojo (2010); Backman, Islam, and Sumelius, (2011); Rhaman and Barmon (2015) นั่นคือ คานี้หาไดโดย
นําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆในตัวแบบทํานายผลผลิตมารวมกันโดยผลไดของการผลิตสามารถอธิบายได ดังนี้
ถาคา RTS < 1.0 แสดงวาเกษตรกรมีผลไดของการผลิตภาวะลดลง ถาคา RTS=1.0 แสดงวา เกษตรกรมีผลไดของ
การผลิตภาวะคงที่ และถาคา RTS > 1.0 แสดงวา เกษตรกรมีผลไดของการผลิตภาวะเพิ่มขึ้น
(4) ศึกษาดัชนีการคาขายขาวอินทรียในครัวเรือนเกษตรขาวอินทรีย (HCI) คานี้จะแสดงถึงระดับ
การคาขายขาวในครัวเรือนของเกษตรกรวามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลผลิตออกสูตลาดมากนอยเพียงใด
จะศึกษาตามวิธีของ Piya, Kiminani, and Yaki (2012); Ele, Omini, and Adinya (2013) คํานวณไดจากปริมาณ
ขาวอินทรียที่ขาย (กิโลกรัมตอป) u 100 y ปริมาณขาวอินทรียที่เก็บเกี่ยวได (กิโลกรัมตอป)
2
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ผล/สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาไดตัวแบบการทํานายคา TE และ RTS ซึ่งสามารถแบงได 3 กลุม (4 ตัวแบบ) ตามสีของ
ขาวอินทรียด ังแสดงในตารางที่ 1 ไดแก (1) ผลิตแบบสีเดี่ยว (2) ผลิตแบบขาวเดี่ยว (3) ผลิตแบบผสม (ขาวขาวและสี)
โดยตัวแบบการทํานายผลผลิตทั้ง 3 กลุม (ในที่นี้ไมแสดงผล) คือ กลุมที่ 1: ผลผลิตขาวสีเดี่ยว ตัวแปรทํานายจะ
ประกอบดวย ปจจัยพื้นที่ ผานตัวแปรการปลูกพืชปองกันสารเคมีเขาสูแปลงนา ปจจัยตนทุน ผานตัวแปรตนทุนผัน
แปรที่ไมเปนเงินสด ขณะที่ปจจัยการผลิตและปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกรผูผลิต ไมมีอิทธิพลทางตรงตอผลผลิต
ขาวสีอยางมีนัยสําคัญ กลุมที่ 2: ผลผลิตขาวขาวเดี่ยว เมื่อเกษตรกรปลูกขาวขาวเดี่ยว ตัวแปรทํานายประกอบดวย
ปจจัยพื้นที่ ผานตัวแปรการใชปุยอินทรียอัดเม็ดสําเร็จรูป และปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกรผูผลิต ผานตัวแปร
การใชวิธีหวานขาวเปลือกงอก สถานภาพความเปนหัวหนาครัวเรือนและการเขาถึงแหลงเงินทุน ขณะที่ ปจจัยพื้นที่ไม
มีอิทธิพลทางตรงตอผลผลิตขาวขาวเดี่ยวอยางมีนัยสําคัญ และกลุมที่ 3: ผลผลิตทั้งขาวสีและขาว เมื่อเกษตรกรปลูก
ทั้ง 2 ชนิด ไดผลสรุปดังนี้ (1) ผลผลิตขาวสีในผสม (พิจารณาเฉพาะขาวสี) ตัวแปรทํานาย
ตารางที่ 1 คา TE, RTS และ HCI จําแนกตามสีของเมล็ดขาว
คาวัดประสิทธิภาพการผลิต
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (TE)
คาสูงสุด
คาเฉลี่ย
คาต่ําสุด
ผลไดของการผลิต (RTS)

ปลูกขาวสี/ขาวอยางเดียว
สีเดี่ยว
ขาวเดี่ยว
0.9213
0.8171
0.5574
-0.2880
(DRTS)1

0.9528
0.8961
0.7407
1.1326
(IRTS)2

ปลูกทั้งขาวสีและขาว
สี
ขาว
0.9476
0.8437
0.5696
-1.2015
(DRTS)

0.9561
0.8085
0.4246
0.2476
(DRTS)

ดัชนีการคาขายในครัวเรือนเกษตรขาว
81.30
74.98
79.64
52.32
อินทรีย (รอยละ HCI)3
-เก็บเกี่ยว (กิโลกรัม/ป)
2,823
7,363
2,731
6,732
-จําหนาย (กิโลกรัม/ป)
2,295
5,521
2,175
3,522
-เหลื อ เก็ บ สะสมไว ใ นครั ว เรื อ น
528
1,842
556
3,210
(กิโลกรัม/ป)
หมายเหตุ . 1 RTS  1.0 หมายถึง ผลไดของการผลิตในภาวะลดลง เรียกวา DRTS (decreasing return to scale)
2
RTS ! 1.0 หมายถึง ผลไดของการผลิตในภาวะเพิ่มขึ้น เรียกวา IRTS (increasing return to scale)
3
HCI = household commercialization index คํานวณไดจาก (ปริมาณขาวอินทรียที่ขายu100) y
ปริมาณขาวอินทรียที่เก็บเกี่ยวได
ประกอบดวย ปจจัยพื้นที่ผานตัวแปรขนาดพื้นที่ปลูกและการมีพื้นที่ปลูกใกลแหลงน้ํา ปจจัยการผลิตผานตัว
แปรปริมาณน้ําหมักสมุนไพรชีวภาพกําจัดศัตรูพืชและแรงงานเครื่องจักร ปจจัยตนทุนผานตัวแปรตนทุนคงที่ที่ไมเปน
เงิ นสด ขณะที่ ป จจั ยลั กษณะเฉพาะของเกษตรกรไม มี อิทธิ พลทางตรงต อผลผลิ ตข าวสี ในผสมอย างมี นั ยสํ าคั ญ
(2) ผลผลิตขาวขาวในผสม (พิจารณาเฉพาะขาวขาว) ตัวแปรทํานายประกอบดวยปจจัยการผลิต ผานตัวแปรปริมาณ
น้ําหมักสมุนไพรชีวภาพกําจัดศัตรูขาวอินทรีย และการใชน้ําในระบบชลประทาน ขณะที่ปจจัยพื้นที่ ปจจัยตนทุน และ
ปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกรผูผลิตไมมีอิทธิพลทางตรงตอผลผลิตขาวขาวในผสมอยางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณา
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คา TE ของการปลูกขาวอินทรียทุกประเภทแทบไมแตกตางกัน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคาสูงสุดและคาต่ําสุด
ของ TE พบวา มีชวงกวางมากแสดงวาการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรหลายคนยังสามารถเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น
ไดอีกมาก และเมื่อพิจารณาประกอบกับคา RTS พบวา มีเพียงการปลูกขาวอินทรียเมล็ดขาวเดี่ยวเทานั้นที่มีคา
RTS!1 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคา HCI พบวา เกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียเมล็ดสีมีคา HCI มากกวาเกษตรกรผู
ปลูกขาวอินทรียเมล็ดขาวหมายความวาสัดสวนของขาวเปลือกอินทรีย เมล็ดขาวที่เกษตรกรเก็บไวมีมากเกินความ
จําเปนสําหรับการบริโภคในครัวเรือนดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ขางตน

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาที่เกี่ยวกับคา TE, RTS และ HCI สามารถอภิปรายผลตามลําดับ ดังนี้ (1) คา TE จะเห็น
วา เกษตรกรมี TE เฉลี่ยอยูในระดับสูงและในกรณีที่เกษตรกรผลิตขาวสีรวมกับขาว พบวา มี TE ในการผลิตขาวสี
มากกวาขาวขาว ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้ (1.1) การผลิตขาวสี พบวา เกษตรกรผูผลิตสีเดี่ยวมีคา TE สูง แตเมื่อ
เที ยบกับการผลิ ตขาวสีในผสมซึ่ งมี คา TE ที่ สู งกว าสามารถอธิบายได ว า เกษตรกรผู ผลิ ตสีเดี่ ยวและสีในผสมมี ค า
TE 81.71% และ 84.37% ตามลําดับ แสดงวาเกษตรกรผูผลิตขาวสีสามารถเพิ่ม TE ไดอีก18.29% และ15.63%
ตามลําดับ หรือเกษตรกรผูผลิตสีเดี่ยวสามารถจัดสรรปจจัยเพิ่มขึ้นไดอีก 18.29% โดยที่เกษตรกรกลุมนี้ควรเพิ่ม/ลด
ปจจัยเหลานี้ ไดแก (1) การปลูกพืชปองกันสารเคมีเขาสูแปลงนาใหเหมาะสมอยาใหรกชัดเปนแหลงเพาะพันธุ สัตว
ฟนแทะ (2) ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด ในที่นี้หมายถึงตนทุนหรือคาใชจายที่เกษตรกรไมตองจายเปนเงินสด แต
ตองถือวาตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสดนี้เปนสวนหนึ่งของตนทุน สําหรับการศึกษานี้พิจารณาจาก (2.1) คาแรงใน
ครัวเรือนทุกกรณี (2.2) คาเสียโอกาสของการใชที่ดินตนเอง (รวมทั้งแปลงตอฤดูการปลูก) ทั้งนี้ คาเสียโอกาสของ
การใชที่ดินตนเอง (กรณีมีที่ดินเปนของตนเอง) คํานวณจากอัตราคาเชาตอไรในพื้นที่ทองถิ่นและคิดตามระยะเวลา
การปลูก (ประมาณ 4 เดือน) (ศิรประภา ธงสุริยะ, 2558; Rhaman & Barmon, 2015) ในขณะที่เกษตรกรผูผลิต
ขาวสีในผสม พบวา สามารถจัดสรรปจจัยเพิ่มขึ้นไดอีก 15.63% นั้น ไดแก (1) พื้นที่ปลูกไมควรมีขนาดใหญ (2) ไม
ควรอยูใกลแหลงน้ํามากเกินไปเพราะจะเปนแหลงเพาะพันธุศัตรูขาว เชน เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล หนอน และแมลง
(3) ใชปริมาณน้ําหมักสมุนไพรกําจัดศัตรูขาวใหเหมาะสม 20 ถึง 25 ลิตร/ไร (4) ลดชั่วโมงการใชแรงงานเครื่องจักร
และ (5) ลดตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถมีศักยภาพการผลิตขาวสีใหมี TE สูงไดทั้งที่
ปลูกแบบสีเดี่ยวและแบบสีในผสม อยางไรก็ตามคาพิสัยของ TE คอนขางกวางเมื่อเทียบกับ TE ของเกษตรกรผูผลิต
ขาวเดี่ยว (1.2) การผลิตขาวอินทรียเมล็ดขาว พบวา เกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวมีคา TE สูงสุดเมื่อเทียบกับการปลูก
ทั้ง 4 แบบ ซึ่งถือวามี TE อยูในระดับสูงคอนไปทางสูงสุดและมีคาพิสัยแคบที่สุดเมื่อเทียบกับเกษตรกรผูผลิตขาวใน
ผสม แมวาจะมีคา TE เฉลี่ยอยูในระดับสูงเชนกันแตพิสัยของคา TE คอนขางกวาง สวนเกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวและ
ขาวในผสมมีคา TE โดยเฉลี่ยคิดเปน 89.61% และ 80.85% แสดงวาเกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวและขาวในผสมสามารถ
เพิ่ม TE ไดอีก 10.39% และ 19.15% ตามลําดับ หรือเกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวสามารถจัดสรรปจจัยเพิ่มขึ้นไดอีก
10.39% โดยที่เกษตรกรกลุมนี้สามารถเพิ่มตัวแปรไดดังนี้ คือ (1) เพิ่มการใชปุยอินทรียอัดเม็ดสําเร็จรูป (2) หัวหนา
ครัวเรือนควรเขามามีสวนในการดําเนินการปลูกใหมากขึ้น (3) หาวิธีเขาถึงแหลงเงินทุนใหมากขึ้น และ (4) ปรับการ
ปลูกใหเปนวิธีหวานขาวเปลือกงอกสําหรับครัวเรือนที่ปลูกขาวขาวเดี่ยว ขณะที่ เกษตรกรผูผลิตขาวในผสมจากการ
ทํานายพบวาเกษตรกรสามารถจัดสรรปจจัยเพิ่มขึ้นไดอีก 19.15% ไดแก (1) เพิ่มการใชน้ําในระบบชลประทาน
และ (2) ลดปริมาณการใชน้ําหมักสมุนไพรชีวภาพกําจัดศัตรูขาว พบอีกวาเกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวมีคา TE สูงสุด ซึ่ง
จัดอยูในกลุมระดับสูงคอนไปทางสูงสุด หมายความวา มีเกษตรกรที่มีศักยภาพผลิตขาวขาวใหมีระดับ TE สูงสุดไดถา
มุงมั่นปลูกขาวขาวอยางเดียว (2) คา RTS ในที่นี้หมายถึงการหาคาสัมประสิทธิ์ของผลผลิตเทียบกับปจจัยการผลิต
แตละชนิดโดยการหาจากผลรวมของคาสัมประสิทธิ์หนาปจจัยที่มีนัยสําคัญในตัวแบบทํานายผลผลิต เมื่อพิจารณา
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RTS จะเห็นวา สวนใหญเกษตกรกรมีคา RTS ในภาวะลดลงยกเวนเกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวที่มี RTS ในภาวะ
เพิ่มขึ้น จากการศึกษา พบวา การผลิตขาวสี เกษตรกรทั้ง 2 กลุมคือแบบสีเดี่ยวและแบบสีในผสมมี RTS ภาวะ
ลดลง ขณะที่เกษตรกรผูผลิตขาวขาวมีเกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวเทานั้นที่มี RTS ภาวะเพิ่มขึ้น สวนเกษตรกรผูผลิต
ขาวในผสมมี RTS ในภาวะลดลง ดังนั้นคา RTS ทั้ง 3 กลุม (4 ตัวแบบ) สะทอนใหเห็นวา เกษตรกรกลุมใดที่ปลูก
ขาวอินทรียแลวใหผลตอบแทนที่ดีหรือไมดีในชวงระยะเวลาของการผลิต จากการศึกษา พบวา เกษตรกรผูผลิตขาว
เดี่ยวเทานั้นที่มีคา RTS อยูในภาวะเพิ่มขึ้นแสดงวาการผลิตขาวเดี่ยวใหผลตอบแทนที่ดีสวนที่เหลือคือการผลิตขาวสี
เดี่ยว สีในผสม และขาวในผสม มีคา RTS อยูในภาวะลดลงทั้งสิ้น ในทางเศรษฐศาสตรการผลิตแนะนําวา ชวงภาวะ
ลดลงควรใหชะลอการผลิตโดยที่เกษตรกรเองจะตองไมเดือดรอนจากนั้นคอยบริหารจัดการโดยการจัดสรรปจจัยที่
เกี่ยวของกับการผลิตที่เหมาะสมตามตัวแบบการทํานายผลผลิต (3) คา HCI คานี้สามารถบงชี้ความมุงมั่นของ
เกษตรกรในการใชสินทรัพยและเทคโนโลยีการเกษตรเพื่ อใหไดผลผลิตออกสู ตลาดซึ่ง กอใหเกิดรายไดและยก
มาตรฐานความเปนอยูของเกษตรกรและเปนตัวบงชี้วาเกษตรกรมีการถือครองขาวไวในครัวเรือนมากนอยเพียงใด
ถาเก็บไวไมมากแคพออยูพอบริโภคไมเดือดรอน อาจสงผลทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายเพิ่มขึ้นซึ่งจะชวย
บรรเทาภาระคาใชจายที่เปนเงินสด (Olufemi & Obi, 2017) จะเห็นวา เกษตรกรผูผลิตขาวสีจะมีคา HCI มากกวา
เกษตรกรผูผลิตขาวขาว ไมวาครัวเรือนนั้นจะปลูกขาวสีเดี่ยวหรือปลูกขาวสีรวมกับขาวขาวแสดงวา เกษตรกรผูผลิต
ขาวสีจําหนายผลผลิตออกสูตลาดในสัดสวนมากกวาเกษตรกรผูผลิตขาวขาว มีขอนาสังเกตวา เกษตรกรผูผลิตขาวสี
มีปริมาณขาวเปลือกสะสมไวในครัวเรือนนอยกวาเกษตรกรผูผลิตขาวขาวอีกดวย จากผลการศึกษาไดขอคนพบวาใน
การผลิตขาวสีเกษตรกรจะมี HCI สูงกวาการผลิตขาวสีเดี่ยวและสีในผสมคิดเปน 81.30% และ 79.64% และ และ
ยังสะสมขาวเปลือกไวในครัวเรือนต่ํากวาขาวขาวเทากับ 528 และ 556 กิโลกรัม/ป ตามลําดับ ในขณะที่การผลิต
ขาวขาว เกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวและขาวในผสม มีคา HCI คอนขางต่ํา คิดเปน 74.98% และ 52.32% และมีการ
สะสมขาวไวในครัวเรือนมากเกินไปเทากับ 1,842 และ 3,210 กิโลกรัม/ป แทนที่จะจําหนายกลับคืนมาในรูปรายได
ที่เปนเงินสด จากการทบทวนวรรณกรรมยังไมมีผลการวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการที่นําเสนอคา HCI คานี้จะใช
เปนตัววัดประสิทธิภาพการผลิตวาเกษตรกรแตละครัวเรือนจําหนายขาวเปลือกอินทรียออกไปเทาใดจากปริมาณ
ขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยวไดในแตละป แทนที่จะเก็บสะสมขาวเปลือกในครัวเรือนมากเกินจําเปน จากรายงานของ
ปลัดกระทรวงพาณิชยวาในชวง 10 ปที่ผานมาประชาชนคนไทยบริโภคขาวเฉลี่ยจากเดิม 190 กิโลกรัมตอปตอคน
ซึ่งขณะนี้ลดลงเหลือ 106 กิโลกรัมตอปตอคนหรือบริโภคลดลง 44% (มติชนออนไลน, 2559) แสดงใหเห็นวา คน
ไทยบริโภคขาวลดลงประกอบกับจากการสํารวจ พบวา ในภาพรวม เกษตรกรในครัวเรือนเกษตรขาวอินทรียมี
ลักษณะครอบครัวเดี่ยวถึง 66.80% มีจํานวนผูอยูอาศัย เฉลี่ย 4.68 คน/ครัวเรือน ดังนั้น เกษตรกรจึงไมจําเปนตอง
เก็บขาวเปลือกไวในครัวเรือนเปนจํานวนมาก

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป คือ ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสามารถทําการวิจัยเชิงคุณภาพ
รวมกับปราชญชาวนา วิธีการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นอาจมีจุดเนนในเชิงบริหารธุรกิจมากกวาการเกษตรเชิงลึก
ซึ่งเชื่อวายังไมมีใครทํางานวิจัยลักษณะนี้อยางชัดเจน การศึกษานี้มีทําอยูบางแตไมไดอยูในขอบเขตของการศึกษา

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เอกสารอางอิง
กรมส ง เสริ ม การค า ระหว า งประเทศ. (2558). รายงานสถานการณ สิ น ค า ข า วไทยในสหรั ฐ อเมริ ก า. สื บ ค น
4 กรกฎาคม 2558, จาก http://www.ditp.go.th/contents_attach/138308/138308.pdf
มติชนออนไลน. (2559). ปลัดพาณิชนเผยผลวิจัยคนไทยเริ่มไมกินขาว เฉลี๋ยแคปละ 106 กิโลกรัม. สืบคน 15
มีนาคม 2562, จาก https://www.matichon.co.th/politics/news_49336
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร. (2558). ผลผลิ ต ข า วไทยส ง ออก. สื บ ค น 24 สิ ง หาคม 2558,
จาก
http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/Northeast/commodities/Doclib_Co
mmoddity Yearly/Agricul%20Yearly%202556.pdf.
ศิรประภา ธงสุริยะ. (2558). การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตขาวระหวาง
วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ในจังหวัดราชบุรี
(การศึ ก ษาค น คว า อิส ระ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาเศรษฐศาสตรธุ รกิ จ ). กรุง เทพฯ: มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร.
อรกช เก็จพิรุฬห. (2556). การเปรียบเทียบโครงสรางตนทุ นและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกขาวแบบ
เกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย : กรณีศึกษา ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร. วารสาร
ขอนแกนเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแกน, 41(2), 171-180.
Aigner, D., & Lovell, C. A. K. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production
function models. Journal of Econometrics, 6, 21-37.
Backman, S., Zahidul Islam, K. M., & Sumelius, J. (2011). Determinants of technical efficiency of
rice farms in north central and north western regions in Bangladesh. Journal of
Developing Areas, 45 , 73-94.
Battese, G. E., & Coelli, T. J. (1992). Frontier production function S, technical efficiency and panel
data : with application to paddy farmers in India. Journal of Production Analysis, 3, 153-169.
Battese, G. E., & Coelli, T. J. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic
frontier production function for panel data. Empirical economics, 20, 325-332.
Cobb, C.W., & Douglas, P. H. (1928). A Theory of Production.The American Economic Review, 18
(1), 139-165.
Cochran, W. G. (1963). Sampling technique (2nd). New York: John Wiley and Sons.
Ele, I, E., Omini, G. E., & Adinya, B. I. (2013). Assesing the extent of commercialization of
smallholding farming households in cross river state, Nigeria, Journal of Agricultural and
Veterinary Science, 4 (2), 49-55.
Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical
Society, 120 (3) , 253-290.
Kongsom, C. & Panyakul, V. (2016). Production and market of certified organic products in
Thailand. Intenational Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business
and Industrial Engineering, 10 (8), 2609-2613.
Meeusen, W., & Van den Broeck, J. (1977). Efficiency estimation from Cobb-Douglas production
function with composed error. International Economic Review, 18 (2) , 435-444.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



Ogundari, K., Amos, T.T., & Ojo, S. O. (2010). Estimating confidence intervals for technical
efficiency of rainfed rice farming system in Nigeria. China Agricultural Economic Review, 2
(1), 107-118.
Olufemi, F. O., & Obi, A. (2017). Determinants of Commercialisation Level among Smallholder
Maize Farmers in Eastern Cape, South Africa: A Case Study of Qamata and Tyefu
Municipality. The Journal of Human Ecology, 58 (3), 118-125.
Omondi, S. O., & Shikuku, K. M. (2013). An analysis of technical efficiency of rice farmers in Ahero
irrigation scheme, Kenya. Journal of Ecomomics and Sustainable Development, 4 (10) , 9-16.
Piya, S., Kiminani, A., & Yaki, H. (2012). Comparing the technical efficiency of rice farms in urban
and rural areas : A case study from Nepal. Trends in Agricutural Economics, 5 (3), 48-60.
Rahman, S. A. (2013). Farm production efficiency : The scale of success in agriculture. Nasarawa
State University, Keffi-Nigeria.1-61.
Rahman, S., & Barmon, B. K. (2015). Productivity and efficiency impacts of urea deep placement
technology in modern rice production: An empirical Analysis from Bangladesh.
The Journal OF Developing Areas, 49 (3), 119-132.
Songsrirote, N., & Singhapreecha. C. (2007). Tehnical efficiency and its determinants on
conventional and certified organic jasmine rice farms in yasothon province. Thammasat
Economic Journal, 25 (2) , 96-133.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การศึกษาหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ กรณีศึกษา ผูผลิตกางปลาทอดกรอบ
บานดอนกลางอําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
A Study of Fishbone Fried Product Supply Chain ,Case Study Manufacturer of
Fishbone Fried in Ban Donklang, Song Phi Nong District, Suphanburi Province
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ กรณีศึกษา ผูผลิตกางปลาทอดกรอบ บานดอนกลาง
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหวงโซอุปทานและกระบวนการของผลิตภัณฑกางปลา
นิลทอดกรอบ โดยงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยสัมภาษณผูประกอบการแบบมี
โครงสราง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิเคราะห โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดแลวมาตรวจสอบความถูกตอง
ซึ่งไดจากแบบสัมภาษณสวนสุดทาย ซึ่งเปนสวนของขอเสนอแนะ ประเด็นปญหา และความตองการที่มีผลตอชีวิต
ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชน วิเคราะหหวงโซอุปทานโดยใชเครื่องมือการวิเคราะหหวงโซอุปทาน
(Supply Chain Analysis) เพื่อแสดงแผนภาพหวงโซอุป ทาน ผลจากการที่สัมภาษณ และลงมื อปฏิบัติใน
กระบวนการการผลิตกางปลานิลทอดกรอบนั้น แสดงใหเห็นวาในหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ
ประกอบไปดวย 4 หวงโซ ไดแก หวงโซกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล หวงโซกลุมผูผลิตปลานิลแดดเดียว หวงโซ
กลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ และหวงโซกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑก างปลานิลทอดกรอบ ซึ่งเปนกระบวนการ
ตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา และถือไดวาเปนผลิตภัณฑที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม และสรางมูลคาใหกับวัตถุดิบที่
เหลือใชจากผลิตภัณฑเดิมใหเปนผลิตภัณฑใหม
คําสําคัญ : หวงโซอุปทาน, ผลิตภัณฑ, กางปลานิลทอดกรอบ
Abstract
The Study of Fishbone Fried Product Development, Case Study Manufacturer of
Fishbone Fried in Ban Donklang, Song Phi Nong District, Suphanburi Province was to
study the supply chain and the process of fishbone fried product. This research is a survey
research, interview the company with structured interview to collect the data for analyzing
with the supply chain analysis to mapping the supply chain, revise the data for correction.
The result shown that there are 4 supply chains of the supply chain; fish farmer, transform
fish meat, fish bone fried product, and consumer; which is the process from upstream to
downstream. The result from the interviewing and practicing of product development, this
is an environment friendly, reduce the cost of main product, and increase the profit from
leftover material from production to be a new product.
Keywords : Supply Chain, Fishbone Fried, Product
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บทนํา
การพัฒนาผลิตภัณฑเปนการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเปนดานบรรจุภัณฑ หรือตัวผลิตภัณฑอาหาร งานพัฒนาผลิตภัณ ฑเปน
เครื่องมือที่มีความจํา เปน ซึ่งตองอาศัยทั้ง ระบบและกลยุทธกอใหเกิดผลิตภัณฑในเชิ งพาณิชย (วิชัย , 2550)
การสรางแนวความคิดผลิตภัณฑเปนขั้นตอนเริ่มตนสําคัญที่มีผลตอความสําเร็ จในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยอาศัย
การเขาถึงความตองการหรือความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอยางแทจริง การคนหาความตองการของ
ผูบริโภคจําเปนตองอาศัยเทคนิคตางๆ การเลือกใชเทคนิคใดนั้น ขึ้นกับความเหมาะสม
ปจจุบันประเทศไทยมีการเลี้ยงปลานิลเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งปลานิลเปนปลาที่ประชาชนนิยมเลี้ยง
กันมากชนิดหนึ่ง ทั้งในรูปแบบการคาและเลี้ยงไวบริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้เนื่องจากปลานิลเปนปลา ที่เลี้ยงงาย
กิน อาหารไดแ ทบทุกชนิด เนื้อมีรสชาติ ดีต ลาดมีค วามต องการสู ง ส วนในเรื่องราคาที่ จํา หน ายนั้น คอนขางต่ํ า
เมื่อเปรียบเทียบกับปลาชนิดอื่น ๆ เชน ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ฯลฯ ปจจุบันมีธุรกิจที่ทําการแปรรูปปลานิล
เปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ปลานิลแดดเดียว เปนการนําปลามาแลเนื้อ ปรุงรส หมักใหเขาที่ ตากแดด สิ่งที่เหลือจาก
การแลเนื้อปลาไปทําปลาแดดเดียวก็คือ กางปลา หั วปลา และสวนอื่น ๆ ในสวนที่เหลือดังกลาวมีชุมชนหนึ่ง ใน
จังหวัดสุพรรณบุรไี ดนําสวนคีบของปลามาทําเปนผลิตภัณฑ กางปลานิลทอดกรอบ ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ชิ้นสวนปลานิลภายหลังจากการนําเนื้อปลานิลไปใชประโยชน ซึ่งทางผูดําเนินโครงการวิจัยเล็งเห็นถึงโอกาสในการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหเปนที่นิยมในตลาด (กรมประมง, ม.ป.ป.)
โลกาภิ วั ต น ห มายถึ ง ความเชื่ อ มโยงและการผนวกรวมกั น เป น เนื้ อ เดี ย วกั น ของเศรษฐกิ จ ทั่ ว โลก
(วีระ สมบูรณ, 2551. น.23) ปจจุบันการดําเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามกระแสของการแขงขัน
ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามยุคโลกาภิวัตน (Globalization) เมื่อโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วธุรกิจจึงตอง
พยายามปรับ ตั ว เพื่ อทํ า การเพิ่ ม ผลผลิ ต การจั ด การวั ต ถุ ดิ บ การปรับ ปรุง ด า นการจั ด องค ก ร และระบบการ
ติดตอสื่อสารโดยมีการจัดสงขอมูลใหมๆ ที่ทันสมัยจากผูขายไปสูผูบริโภค ซึ่งผูผลิตหรือธุรกิจใดที่สามารถทําการ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคหรือกลุมลูกคาไดอยางรวดเร็วกวาผูอื่นก็ถือวาไดเปรียบคูแขงขัน ดังนั้น
ธุรกิจจึงพยายามนํากลยุทธตางๆ มาใชในการบริหารงานและการดําเนินงาน เพื่อรักษากลุมลูกคาและสวนแบงทาง
การตลาดอันเปนสวนสําคัญที่ทําใหไดรับผลกําไรและสรางความเจริญเติบโต
ผูวิจัยดําเนินการศึกษาธุรกิจกางปลานิลทอดกรอบ ซึ่งเปนการนําวัตถุดิบที่เหลือจากการแปรรูปโดยใชสวน
ของคีบปลาหรือเรียกอีกอยางวาเสนหลังเอ็นซึ่งจะอยูตรงคีบบนบริเวณดัง กลาวจะมีสวนของเนื้อปลาและปลาย
กระดูก มาทําการผลิตเปนกางปลานิลทอดกรอบ เพิ่มมูลคาใหกับสินคาอีกทางหนึ่ง และเปนการลดตนทุนใหกับ
ผูผลิตอีกประการหนึ่งดวยซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ จึงพิจารณาจัดทําโครงการวิจัย
เรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบกรณีศึกษา ผูผลิตกางปลาทอดกรอบ บานดอน
กลาง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ” เพื่อศึกษาหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบเพื่อให
ผลิตภัณฑมียอดขายที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาหวงโซอุปทานและกระบวนการของผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ปจจัย
- กางปลาทอดกรอบ
บานดอนกลาง
อ.สองพี่นอง
จ.สุพรรณบุรี

กระบวนการ
- ศึกษาขั้นตอนการผลิต
- ศึกษาผูผลิตและ
ผูที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทาน

ผลที่ได
- หวงโซอุปทานผลิตภัณฑ
กางปลานิลทอดกรอบ

วิธีการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 วางแผนปฏิบัติการวิจัย
ผูวิจัยวิเคราะหประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งจําแนกขอมูลเปน 2 ประเภท คือ
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลจากการสังเกต การสัมภาษณจากการเก็บ
รวบรวมภาคสนามในกลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ บานดอนกลาง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเก็บ
ขอมูลโดยตรงจากกลุมตัวอยางในการวิจัย
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก ขอมูลจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ บทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ หนังสือราชการ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และเอกสารราชการตางๆที่เกี่ยวของ จากนั้น
ออกแบบเครื่องมือการวิจัย เพื่อนําไปสูการเก็บขอมูลการวิจัย และวางแผนงานหรือกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ขอมูล กลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ
1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้
1) ผูวิจัยติดตอกับผูประสานงาน คือ กลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ บานดอนกลาง อําเภอ
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือและนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
2) ติดตอผูดูแลกลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ เพื่อทําการประสานงานกับกลุมเพื่อศึกษาและ
ปฏิบัติกระบวนการผลิตกางปลานิลทอดกรอบ
3) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมผูผลิตกางปลาทอดกรอบ ตามวันเวลาที่กําหนด
4) ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสัมภาษณ
5) นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมายการวิจัย
2. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหโดยการนําขอมูลซึ่งไดจากแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนสวน
ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ และความตองการที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมาจําแนก
จัดหมวดหมู เชื่อมโยงขอมูลที่ได วิเคราะห หวงโซอุปทานโดยใชเครื่องมือการวิเคราะหหวงโซอุปทาน (Supply
Chain Analysis) และสรุปผลโดยอาศัยความสอดคลองและความเปนเหตุเปนผลอยางเปนระบบ
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ผล/สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ กรณีศึกษา ผูผลิตกางปลา
นิ ล ทอดกรอบ บ า นดอนกลาง อํ า เภอสองพี่ น อ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี ก ระบวนการโซ อุป ทานสามารถแสดง
รายละเอียดไดดังนี้
1. โซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบกรณีศึกษา ผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ บานดอนกลาง
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
1.1 หวงโซกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล เปนหวงโซลําดับแรกในกระบวนการโซอุปทานผลิตภัณฑ
กางปลานิลทอดกรอบ ซึ่งเปนผูสรางวัตถุดิบขั้นสําหรับกระบวนการผลิตกางปลานิลทอดกรอบ
1.2 หว งโซ กลุ มผูผ ลิตปลานิ ลแดดเดี ยว เป นหว งโซ ลําดั บที่ส องในกระบวนการโซอุป ทาน
ผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ ซึ่งกระบวนการหลักของกิจกรรมในหวงโซอุปทานคือการแลเนื้อปลานิลเพื่อผลิต
ปลานิลแดดเดียว ที่ยังคงมีชิ้นสวนที่สําคัญคงเหลือไวเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในการผลิตกางปลานิลทอดกรอบ
1.3 หวงโซกลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ เปนหวงโซหลักในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเปนผูผลิต
กางปลานิลทอดกรอบจากวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิต ของกลุมผูผลิตปลานิลแดดเดียว เปนการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต ซึ่งสามารถลดตนทุนตลอดกระบวนการโซอุปทานโดยการสรางกําไร
จากวัสดุที่เหลือจากการผลิต
1.4 หวงโซกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ เปนหวงโซลําดับสุดทายในกระบวนการ
โซอุปทาน ที่เปนผูรับคุณคาจากกระบวนการโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ
2. กระบวนการเพิ่มมูลคาในโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ
จากขอมูลสัมภาษณผูผลิตคิดคนการนําสวนของวัตถุดิบที่เหลือใชจากการทําปลานิดแดดเดียว คือ
คุณณัฏฐณิชา ผานอย ผูคิดคนกางปลาทอดกรอบ โดยมีวิธีการทําดังนี้
2.1 นํากางปลาที่เหลือจากการแลเนื้อนําปลานิลไปทําปลาแดดเดียวเหลือสวนที่เรียกวากางปลา
มาทําการลางและคัดกางปลา ดังภาพ

ภาพที่ 1 แสดงชิ้นสวนปลานิลที่แลเนื้อออกแลว
2.2 ใชกรรไกรตัดสวนระหวางครีบและกางกลางออกจะไดชิ้นสวนที่สามารถนํามาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑใหม (กางปลา) ดังภาพ

ภาพที่ 2 แสดงวัตถุดิบใหมที่พรอมจะนําไปพัฒนา
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2.3 นําชิ้นสวนที่ไดมาลางทําความสะอาดจนเปนสีขาวไมมีคราบเลือดและเกล็ดปลาติด จากนั้น
ใสตะกราทิ้งไวใหสะเด็ดน้ํา

ภาพที่ 3 แสดงชิ้นสวนกอนลางทําความสะอาดและหลังทําความสะอาด
2.4 นําชิ้นสวนที่ไดมาปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาลทราย และงาขาว จากนั้นคลุกเคลาใหเขากัน
หมักทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นนํามาตากแดด และคอยเกลี่ยเพื่อไมใหติดกับตาขายดังภาพ

ภาพที่ 4 แสดงนําชิ้นสวนที่ไดมาปรุงรส และนําไปตากแดด
2.5 นํากางปลาที่ตากแดดไดความแหงประมาณ 80% แลว ตองนํามาคลี่ใหตรงและดึงชิ้นสวนที่
ซอนกันอยูออกจากกันเพื่อใหแหงสนิทเทากันทุกชิ้นจากนั้นนําไปตากอีกครั้งจนแหงสนิท

ภาพที่ 5 แสดงแยกชิ้นสวนที่ติดกันและตกแตงชิ้นวัตถุดิบ
2.6 นําวัตถุดิบที่เรียกวากางปลามาทําการทอดโดยเปดไฟแรงใหน้ํามันรอนเต็มที่แลวหรี่ไฟออนๆ
จากนั้นใสชิ้นสวนที่ตากแหงสนิทแลวลงทอดจนสุกเหลือง ตักขึ้นสะเด็ดน้ํามัน พรอมรับประทานดังภาพ

ภาพที่ 6 แสดงกางปลาที่ทอดเสร็จพรอมรับประทาน
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จากการสั ม ภาษณ ก ลุ ม ผู ผ ลิ ต ก า งปลานิ ล ทอดกรอบและทํ า การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ก ารลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ น
กระบวนการผลิต พบวา กระบวนการในการผลิตคอนขางงาย แตมีกระบวนการหลายขั้นตอนซึ่งแตละขั้นตอนตอง
ใหความใสใจและตองใชเวลาในการทําเพราะจะทําใหวัตถุดิบที่ไดมานั้นไมเกิดความเสียหายไดงาย อีกทั้งผลิตภัณฑ
กางปลานิลทอดกรอบที่ไดออกมายังไมมีจําหนายที่ใดในทองตลาด สําหรับคณะผูวิจัยไดเห็นวามีโอกาสในการ
พัฒนาไดอีก

อภิปรายผล
จากการศึกษาหว งโซ อุปทานผลิตภัณฑกางปลานิ ลทอดกรอบ พบวากระบวนการทางโซอุป ทานของ
ผลิตภัณฑดังกลาวนั้น ประกอบไปดวย 4 หวงโซอุปทาน ไดแก 1. กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล 2. กลุมผูผลิตปลา
นิลแดดเดียว 3. กลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ และ 4. ผูบริโภคกางปลานิลทอดกรอบ ซึ่งจากการที่สัมภาษณ
และลงมือปฏิบัติในกระบวนการการผลิตกางปลานิลทอดกรอบนั้น ถือไดวาเปนผลิตภัณฑที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม
ลดตนทุนของผลิตภัณฑเดิม และสรางมูลคาใหกับวัตถุดิบที่เหลือใชจากผลิตภัณฑเดิมใหเปนผลิตภัณฑใหม อีกทั้งยัง
เปนความแตกตางของผลิตภัณฑซึ่งถาไดรับการพัฒนาที่ดีผลิตภัณฑนี้นาจะมียอดจําหนายที่ดีพอสมควรเพราะเปน
อาหารที่ ดู แ ลเรื่ อ งสุ ข ภาพอี ก ด ว ย และจากการวิ เ คราะห ก ลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ก า งปลานิ ล ทอดกรอบนั้ น พบว า
กระบวนการทําตองมีความระมัดระวังและตองเตรียมเรื่องของความสะอาดในขั้นตอนที่ตัดแตงกางปลาใหเปนชิ้น
ขั้นตอนนี้ถาความเย็นไมถึงอาจทําใหปลาที่เตรียมไวเนาได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Panesar el al.(2012.)
ที่กลาววา ปจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงของเสียจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งมีเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความสามารถ
ในการผลิตดานการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ดังนั้นของเสียจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรจําเปนตองนํามา
ผลิตและนํากลับมาใชใหมเพื่อทําใหเกิดประโยชนมากขึ้นแทนการทิ้งโดยเปลาประโยชน

ขอเสนอแนะ
1. รูปแบบของบรรจุภัณฑยังไมเปนที่นาสนใจสําหรับผูบริโภคควรตองปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งอาจทําใหมี
ตนทุนในการจําหนายสูง
2. การขยายฐานตลาดทําไดคอนขางยาก เพราะ จํานวนผูผลิตในกลุมมีนอยมาก และลักษณะการทํางาน
เปนลักษณะของครอบครัวที่หารายไดเสริมใหกับครอบครัว
3. ควรสงเสริมผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ เปน ผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัดเพราะ เปนผลิตภัณฑที่
แตกตางจากผลิตภัณฑอื่น ที่สําคัญเปนผลิตภัณฑที่ดูแลสิ่งแวดลอม ลดตนทุนใหผูผลิต สรางมูลคาใหกับวัตถุดิบที่
เหลือใช
4. การวิจัยในครั้งตอไปควรมีการพัฒนาบรรจุภั ณฑเพื่อการรักษาคุณคาของสินคา เพื่อเปนการพัฒนา
กระบวนการทางโลจิสติกสตอไป
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พฤติก รรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน กับการตัด สินใจเลือก
รานอาหารสําหรับการรับประทานนอกบานของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง
Information Exposure Behavior of the Social Media Restaurants Reviews and the
Decision Making in Choosing Restaurants in Lampang Province
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีประสบการณการ
คนหาบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ
ขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง3) เพื่อศึกษาความแตกตางของ
พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหาร
สําหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง ตัวแปรตนคือ พฤติกรรมการเปดรับขอมูล บท
วิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทาน
อาหารของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เลือกใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก (convenience
sampling) โดยใชเครื่องมือทางสถิติที่สําคัญ ไดแก คารอยละ, คาเฉลี่ย, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูล
ทั่วไปของกลุมตัวอยาง และคาสถิติ Independent Samples T-Test, One-Way Anova และ Chi-Square Test
สําหรับการทําสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
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ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-29 ป ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายรับเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท
พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน พบวากลุมตัวอยางมีประสบการณใชสื่อ
ออนไลนเพื่อคนหารานอาหารมากกวา 2 ป ประสบการณการใชสื่อสังคมออนไลนประเภทตางๆ ใชเครือขายสังคม
ออนไลน เชน Facebook Instagram มีจํานวนสูงสุด ประเภทของสื่อสังคมออนไลนที่ใชบอยที่สุด คือ Blog หรือ
Web Blog เชน วงใน (Wongnai) วัตถุประสงคเพื่ออานขอความรีวิว ความถี่ใชสื่อสังคมออนไลนคนหาบทวิจารณ
รานอาหาร 3-4 ครั้งตอสัปดาห ใชสื่อสังคมออนไลน 1-2 ประเภท ตอการรับประทานอาหารนอกบาน 1 ครั้ง ใชสื่อ
สังคมออนไลน 1-2 ชั่วโมง ในการคนหาบทวิจารณรานอาหารตอการรับประทานอาหาร 1 ครั้ง การตัดสินใจเลือก
รานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานใหความสําคัญตอการตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการตกแตงรานที่
สวยงามสูงที่สุด ในการทดสอบสมมติฐานพบวายอมรับสมมติฐาน พฤติกรรมเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารที่
ตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติจากการรับรูขอมูลบทวิจารณ
รานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบาน
คําสําคัญ : บทวิจารณรานอาหาร, สื่อสังคมออนไลน, พฤติกรรมการเปดรับขอมูล, การตัดสินใจ
Abstracts
The purpose of this research was to check the social media restaurant review and
therefore the decision making in selecting restaurant in Lampang province. The independent
variables were the behavior of social media restaurant review exposure, the variable was the
choice creating in choosing restaurant in Lampang province. The sample consisted of 400
respondents. The instrument of this study was closed-end questionnaire. The descriptive
statistics were accustomed describe the fundamental options of the information concerning
participants. The independent samples T-Test, one-way ANOVA and Chi-Square take a
look at were accustomed take a look at the hypothesis to consider the relationship between
independent and dependent variables.
The results were as follows: Most of the respondents were female, with ages
between 20-29 years old, graduated with bachelor’s degree, worked in state enterprise
officer with monthly financial gain between 10,001-20,000 baht. Most of the respondents
had the expertise in using social network like Facebook however most frequently use media
sharing such as Facebook, instagram to observe the restaurant review. The frequency of
looking out restaurant review was 3-4 times per week in 1-2 sorts of social media and spent
1-2 hours per visit. The choice to settle on a restaurant, the sample was given an excellent
deal of importance once deciding whether to decorate the restaurant. The results of
hypotheses testing discovered the behaviors of social media restaurant review exposure, the
frequency of use can influence the decision once knowing the variety of food items. The
time it takes to be effective within the close to future tends to go out to eat and after we
know that the decoration is totally different beautiful at the 0.05 significant level.
Suggestions for further research, should study the satisfaction and attitudes of the restaurant
reviews through social media that affect the decision to choose a restaurant for eating out.
Keywords : Restaurant Review, Social Media, Information Exposure Behavior,
Decision Making

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



บทนํา
ธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยปจจุบันมีมูลคาตลาดรวม 385,000 ลานบาท แบงเปนกลุม Chain
Restaurant รานอาหารระบบเครือขายแฟรนไชส 110,000 ลานบาท เติบโต 2.9–5.9% และกลุม Non-chain
Restaurant แบบไมมีเครือขาย แฟรนไชส 275,000 ลานบาท เติบโต 6.9–8.9%) ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2558)
ตางกําลังเผชิญกับการแขงขันที่สูงขึ้นจากผูประกอบการเดิม ผูประกอบการหนาใหม ทั้งรายใหญและรายเล็ก
ซึ่งแนนอนวาความอรอยนั้นเปนปจจัย สําคัญ แตปจจุบันการจะอาศัยปจจัยความอร อยดังกลาวเพียงอยางเดียวไม
เพียงพอ ผูบริโภคจะยอมจายเงินเพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณ ที่ทําใหรูสึกวาคุมคากับเงินที่เสียไป และภาพลักษณ
ทําใหรูสึกพิเศษที่ไดมาซึ่งประสบการณนี้ ทั้งพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ทําใหนักการตลาดตองหาชองทางใหมๆ
ในการดึงลูกคา จากคูแขงขันที่เกิดขึ้นมากมายมาใหได สิ่งสําคัญคือการบทวิจารณผานชองทางโซเชียลเน็ตเวิรค
ตามกระแสโลกออนไลนในตอนนี้ การตลาดแบบปากตอปากจึงถูกพัฒนาผานกระแสโซเชียลเน็ตเวิรค ผานทางการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มาเปนการทําบทวิจารณหรือการรีวิวออนไลน (รัฐวิทย ทองภักดี, 2555) ซึ่งเปนชองทาง
หนึ่งที่ชวยสรางการรูจัก และสรางความสนใจไดมาก ปจจุบันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาการเขียนบทวิจารณเปนหนึ่ง
ในกลยุทธยอดนิยมในการทํา การตลาดออนไลน จากที่สื่อออนไลนเปนสื่อหลักในชีวิตประจํา วันที่ผูบริโภคจะเขาถึง
ไปแลว ในป 2018 Yelp ไดใหผลสํารวจไววา รานอาหารที่ถูกเขียนบิวิจารณบนเว็บไซต Yelp ในป 2017 ที่ผานมา
รานอาหารที่มีผลการวิจารณอยูในเกณฑดีจะไดผลตอบรับที่ดีจากผูบริโภคเปนจํานวนมากจน มียอดจองเต็มทุกโตะ
และในทางกลับกันรานอาหารที่ มีบทวิจารณอยูในเชิงลบ ก็ไดรับผลกระทบจนเหลือยอดจองโตะเพียงแค 1เทานั้น
รานอาหารบางราน มีจํานวนดาวเพิ่มขึ้นเพียงแคครึ่งดวง ก็สงผลถึงจํานวนลูกคาที่จะเพิ่มสูงขึ้นกวาเดิมถึง 30-49%
แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของการ เขียนบทวิจารณมีผลตอการรับรูและการตอบสนองของผูบริโภคเปนอยางมาก
จังหวัดลําปาง เปนจังหวัดที่มีความนาสนใจทางดานการทองเที่ยวเปนอยางมากเปนอีกจังหวัดหนึ่งใน
ภาคเหนือที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคา สิ่งแวดลอมที่สวยงาม และประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณคา
อีกทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมยังคงปรากฏใหเห็นอยูในวิถีชีวิตของคนลําปางซึ่งถือเปนอัตลักษณ
ที่ง ดงาม และจากสภาวะสั ง คมที่ เปลี่ ย นแปลงไป ส ง ผลต อแนวโน ม พฤติ กรรมผู บ ริโ ภคในจั ง หวั ด ลํ า ปางที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คนลําปางสวนใหญตองออกไปประกอบอาชีพนอกบาน จึงสงผลตอพฤติกรรมการบริโภค
และเนื่องจากรูปแบบสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป เชน ทําใหไมมีเวลาในการประกอบอาหาร ความตองการเปลี่ยน
บรรยากาศเพื่อผอนคลายความเครียด การหาความสุขในครอบครัวหรือในกลุมเพื่อนฝูง สงผลใหธุรกิจรานอาหารมี
การเติบโตอยูในเกณฑที่ดี และเติบโตอยางตอเนื่อง และจากการเปดรับขอมูลขาวสารผานสื่อสังคมออนไลนของคน
ในสังคมที่เพิ่มขึ้น แตยังไมมีงานวิจัยใดทําการศึกษาอิทธิพลสื่อสังคมออนไลนที่มีตอการตัดสินใจเลือกรับประทาน
อาหารของผูบริโภคที่ใชบริการรานอาหารชื่อดังในจังหวัดลําปาง
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน
กับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง เพื่อผูประกอบการ
ธุรกิจรานอาหารจะไดใหความสําคัญเปนกับการแนะนํารานคาตนดวยวิธีการใชบทวิจารณผานสื่อสังคมออนไลน

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีประสบการณการคนหาบทวิจารณรานอาหาร
ผานสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูล บทวิจารณ รานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน ของผูบริโภคใน
จังหวัดลําปาง
3. เพื่อศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนทมี่ ี
ผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง
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ตัวแปรตน
พฤติกรรมการเปดรับขอมูล
บทวิจารณ
รานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน

ตัวแปรตาม
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน (Social Media)
ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตกอใหเกิดนวัตกรรมใหทางสังคม
คือ เครือขายสังคมที่รูจักกันอยางแพรหลายวา “สังคมออนไลน” (social Network) โดยเครือขายสังคมออนไลนนี้เปน
พื้นที่สาธารณะที่สมาชิก หรือก็คือคนทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และศาสนา ทุกระดับการศึกษาอาชีพ และทุกกลุม
สังคมยอยจากทั่วโลกเปนผูสื่อสาร หรือเขียนเลาเนื้อหาเรื่องราว ประสบการณ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่สมาชิก
เขียน และทําขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่ออื่น ๆ แลวนํามาแบงปนใหกับผูอื่นที่อยูในเครือขายของตนผานทางระบบ
อินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เครือขายสังคมออนไลนเติบโตอยางรวดเร็ว และตอเนื่องกอใหเกิด
วิวัฒนาการดานเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลนหลากหลายประเภท (ทัตธนันท พุมนุช, 2553) ทําใหปจจุบัน สื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้นไมใชเฉพาะกับผูบริโภคเทานั้น ผูประกอบการบาง
รายยังใชชองทางสื่อสังคมออนไลน (social Media) เปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคาของตน เพื่อแจงขาวสาร
รวมถึงกิจกรรมการตลาดตาง ๆ เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเขามาใชบริการผลิตภัณฑหรือบริการ
ความหมายของสื่อสังคมออนไลน (social Network) ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ไดบัญญัติคําวา “social
media” ไววา “สื่อสังคม” หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนสื่อกลางที่ใหบุคคลทั่วไปมีสวนรวมสราง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ ผานอินเทอรเน็ตได สื่อเหลานี้เปนของบริษัทตาง ๆ ใหบริการผานเว็บไซตของตน
กติกา สายเสนีย (2550) ไดใหความหมายของสื่อสังคมออนไลน (social media) คือ การที่ผูคนสามารถทําความรู
จัก และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเปนเว็บไซตที่เรียกวาเปนเว็บ social network ก็คือเว็บไซตที่
เชื่อมโยงผูคนไวดวยกัน พิชิต วิจิตรบุญยรักษ (2554) ไดใหความหมายของสื่อสังคมออนไลน (social media) ไววา
สื่อที่ผูสงสารแบงปนสาร ซึ่งอยูในรูปแบบตาง ๆ ไปยังผูรับสารผานเครือขายออนไลนโดยสามารถ โตตอบกัน
ระหวางผูสงสารและผูรับสาร หรือผูรับสารดวยกันเอง ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวาสื่อสังคมออนไลน (social
media) หมายถึง สังคม หรือการรวมตัวกันเพื่อสรางความสัมพันธของกลุมคนรูปหนึ่งที่ปรากฏตัวเกิดขึ้นบน
อินเทอรเน็ตที่เรียกวาชุมชนออนไลน ซึ่งมีลักษณะเปนสังคมเสมือน (virtual community) สังคมประเภทนี้จะเปน
การใหผูคนสามารถทําความรูจัก แลกเปลี่ยนความคิด แบงปนประสบการณรวมกันและเชื่อมโยงกันในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผานการติดตอสื่อสารกันอยางเปนเครือขาย (network) เชน เว็บไซต Facebook,
Twitter, YouTube เปนตน
การสื่อสารการตลาดผานชองทางออนไลน (online marketing) เปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มี
ความนิยมในปจจุบัน เพราะตนทุนการสื่อสารมีราคาต่ํากวาสื่อแขนงอื่นๆ รวมถึงวิถีชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันมี
การใชสื่อออนไลนมากขึ้น และการตลาดในยุคนี้เปนการตลาดที่เนนการใหความสําคัญกับการเปนปจเจกชนซึ่งไมใช
เพียงแคแบรนดสื่อสารไปสูผูบริโภคเพียงฝายเดียว แตผูบริโภคยังสามารถสื่อสารและยังสามารถสื่อสารไปยัง
ผูบริโภคดวยกันเอง ทั้งนี้สามารถโนมนาวความรูสึกของผูบริโภคดวยกันเองใหคล อยตามไดดี และในบาง
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สถานการณอาจมีอิทธิพลตอผูบริโภคมากกวาสื่อหลักอีกดวย (Kotler, 2010 อางใน ภิเษก ชัยนิรันดร, 2556)
การตลาดออนไลนจึงไดรับความนิยมจากแบรนดตาง ๆ โดยใชเครือขายสังคมออนไลนเปนสื่อกลาง ภิเษก ชัยนิ
รันดร (2556) ไดทําการแบงประเภทของเครือขายสังคมออนไลนที่ผูบริโภคสรางเนื้อหาขึ้นมา (consumer
generated content) เปน 6 ประเภทดังตอไปนี้
1) Blog หรือ Web Blog เปนระบบจัดการเนื้อหาที่ใหผูบริโภคสามารถเขียนเนื้อหาขึ้นมาไดเอง นิยม
เขียนเปนบทความเละการเลาเรื่องในมุมมองตาง ๆ สามารถเผยแพรไปไดอยางไรขีดจํากัดในแงมุมของ การตลาด
Blog สามารถนํามาใชในการสื่อสารการตลาดได 2 รูปแบบ คือ แบรนดสรางขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับผูบริโภคและ Blog
ที่เขียนจาก Blogger อิสระที่มีผูติดตามจํานวนมากจนกลายเปนผูมีอิทธิพลทางการตลาด (Marketing Influencer)
ซึ่งสินคาตาง ๆ สามารถทําการวาจางคนกลุมนี้เพื่อใหสื่อสารไปยังผูบริโภคได
2) Twitter และ Micro Blog เปน Blog ที่จํากัดตัวอักษรในการโพสตครั้งละ 140 ตัวอักษรซึ่งถูก นําไปใช
ทางธุรกิจทั้งการสรางการบอกตอ การเพิ่มยอดขาย การสรางแบรนดหรือแมแตการเปนเครื่องมื อในการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงใชเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธอีกดวย
3) Social Network หมายถึง เครือขายสังคมที่ถูกเชื่อมโยงในโลกออนไลน จนกลายเปนสังคมเสมือน ซึ่ง
ผูใชสามารถสรางตัวตนขึ้นเองได ประกอบดวยขอมูลสวนตัว รูป การจดบันทึก หรือการใสวีดีโอ เปนตน โดย
สามารถเพิ่มจํานวนเพื่อนใหมากขึ้นไดอยางงายดาย ทําใหนักการตลาดนํา social network มาใชในการสราง
ปฏิสัมพันธกับลูกผานทางชองทางตาง ๆ เชน Fan Page Facebook รวมถึงสามารถจัดกลุมความสนใจของคนใน
วงสังคมไดอีกดวย
4) Media Sharing เปนเว็บไซตที่เปดโอกาสใหอัพโหลดรูปหรือวีดีโอเพื่อแบงปนตอสาธารณะ และเปน
ชองทางสําหรับนักสื่อสารการตลาดที่สามารถสื่อสารในตนทุนถูกลงและประหยัดงบประมาณในการซื้อสื่อโฆษณา
อีกทั้งชองทางนี้ยังสามารถทําใหเกิดการบอกตอไดอยางแพรหลายอยางรวดเร็วซึ่ง Media Sharing ที่ไดรับความ
นิยมในไทยไดแก YouTube และ Multiply เปนตน
5) Social News and Bookmarking เปนเว็บไซตที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสใหคะแนนและทําการโหวต
เว็บไซตที่ชื่นชอบ ซึ่งสามารถเก็บไวเปน Bookmark ได โดยนักสื่อสารการตลาดสามารถใชเครื่องมือนี้ในการบอก
ตอและสรางจํานวนคนที่เขามายังเว็บไซต
6) Online Forum เปนรูปแบบของ social media ที่รวมกลุมคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันมาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นขอมูลขาวสารรวมถึงแนะนําสินคาตาง ๆ นักการตลาดจึงใชสื่อดังกลาวเปนการ วิเคราะหความคิดเห็น
ของผูที่ใชผลิตภัณฑหรือใชวิธีแนะนําใหกลุมตาง ๆ ที่มีความสนใจ ซึ่งเว็บไซตพันทิปก็ เปน social media ที่อยูใน
ประเภทของ online forum เชนกัน
แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับรูสื่อ
ขอมูลความรูขาวสาร จากการติดตอปฏิสัมพันธของคนในสังคมนั้นถือไดวาเปนปจจัยหนึ่งที่สําคั ญสําหรับ
มนุษยในสังคมเพื่อใชในการสนับสนุนในการตกลงใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ และความตองการขอมูลขาวสารจะ
เพิ่มมากขึ้น เมื่อมนุษยนั้นเกิดความรูสึกไมแนใจหรือของใจในสิ่งที่ตนนั้นกําลังตัดสินใจ เพราะฉะนั้นมนุษยจึง
ตองการขอมูลความรูขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อที่จะใชขอมูลนั้น ๆ ประกอบการตัดสินใจในการกระทําใด
กระทําหนึ่ง อัทคิน (Atkin, 1973, p. 208 อางในกลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา, 2557) ไดกลาววา
บุคคลที่มีการเปดรับรูขาวสารมากยอมเปนคนที่มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดเปนอยางดี เพราะ
ขาวสารจะทําใหบุคคลที่เปดรับมีความทันสมัยรูเทาทันสถานการณตาง ๆ กวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย อยางไรก็
ตามมนุษยนั้นไมไดเปดรับขอมูลขาวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือผานเขามาทางการรับรูของมนุษย แตมนุษยจะเลือก
รับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน หรือเกี่ยวของกับตัวเองมากกวา ดังนั้นจะเห็นไดวาขอมูลขาวสารทั้งหมดจะถูก
คัดเลือกอยูตลอดเวลา หากขอมูลขาวสารนั้นมีประโยชนและนาสนใจตามความนึกคิดของผูที่ไดรับขอมูลขาวสารนั้น
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ขอมูลขาวสารที่ถูกสงไปยังผูรับสารก็จะประสบความสําเร็จในการสื่อสารตามที่ ผูสงสารไดตั้งใจไว (กิติมา สุรสนธิ ,
2533, หนา 46–47 อางใน กลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา, 2557)
แคลปเปอร (Klapper, 1960, pp. 19-25 อางใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ , 2554, หนา 9) ไดกลาววา
ขั้นตอนกระบวนการเลือกสรรขาวสารหรือเปดรับขาวสารของบุคคลจากสื่อตางๆ เปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสาร
ในการรับ รูของมนุ ษ ย ซึ่ง กระบวนการเลื อ กสรรในการเป ด รับขา วสาร ด ว ยการกลั่ นกรองมี 4 ขั้น โดยลํ า ดั บ
ดังตอไปนี้
1) การเลือกเปดรับรูขอมูลขาวสาร (selective exposure) เปนขั้นแรกของกระบวนการกลั่นกรองในการ
เลือกชองทางการสื่อสาร (channel) บุคคลนั้นจะเปดรับขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆที่มีอยูดวยกันหลายแหง
หลายช อ งทางตามความถนัด และความสนใจ รวมไปถึง ทั ก ษะและความชํ า นาญในการรับขอมู ล ขาวสารจาก
แหลงขอมูลนั้น ๆ เชน บางคนถนัดฟงมากกวาอาน บุคคลนั้นก็เลือกรับสารจากการฟงทางวิทยุมากกวาการอานจาก
สื่อสิ่ ง พิ ม พป ระเภทตา ง หรือบางคนมี ทัก ษะความชํ า นาญการใช อิน เทอรเน็ ต บุ ค คลนั้ น ก็จ ะเลื อกใช ช อ งทาง
อินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล เปนตน
2) การเลือกขอมูลขาวสารตามความสนใจ (selective attention) เปนขั้นที่สองของขั้นตอนการเลือกสรร
ในการเปดรับรูขอมูลขาวสาร ผูเปดรับขาวสารมักเลือกขอมูลขาวสารตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อ
สนับสนุนทัศนคติที่มีอยู และเลือกที่จะหลีกเลี่ยงรับขอมูลขาวสารที่ไมมีความสอดคลองกับความรู ความเขาใจ หรือ
ทัศนคติที่มีอยูกอนแลว (cognitive dissonance) เพื่อไมใหเกิดความไมสบายใจหรือขัดแยงกับความคิดของตน
3) การเลือกรับรูและตีความหมายของขาวสาร (selective perception and interpretation) เปนขั้นที่
สามของขั้นตอนการเลือกสรรในการเปดรับขาวสาร ขอมูลขาวสารที่ผูรับสารไดทําการเปดรับและใหความสนใจ
ขอมูลขาวสารนั้นแลว ก็ใชวาเนื้อหาของขอมูลขาวสารนั้นจะถูกผูรับสารตีความหมายตามเจตนารมณของผูสงสาร
เสมอไป เพราะผูรับสารมักจะเลือกรับรูขาวสารและตีความหมายของเนื้อหาของขอมูลนั้นตามทัศนคติความเชื่อ
อารมณ และประสบการณที่มีอยูกอนแลว ดังนั้นผูรับสารแตละคนก็จะตี ความหมายของสารที่ไดรับแตกตางกัน
ออกไป ซึ่งบางครั้งอาจทําใหขอมูลขาวสารบางสวนถูกตัดทิ้งไป และความหมายของขอมูลขาวสารยังถูกบิดเบือนไป
ตามแตความพอใจ ทัศนคติของแตละบุคคลดวย
4) การเลือกจากขอมูลขาวสารที่ไดเปดรับ (selective retention) เปนกระบวนการเลือกสรร
ในการเปดรับขาวสารขั้นสุดทาย กลาวคือ ผูเปดรับสารนั้นจะเลือกจดจํา ขอมูลขาวสารในสวนที่เกี่ยวของ
และสอดคลองกับความสนใจ และความตองการของขอมูลขาวสารเหลานั้น ขาวสารที่ตนเองนั้นเลือกที่จะจดจําไวนั้น
มักมีเนื้อหาที่ชวยสนับสนุนความตองการ ความคิด ทัศนคติ คานิยมหรือความเชื่อของแตละคนที่มีอยูกอนแลว เพื่อ
ทําใหขอมูลขาวสารเดิมนั้นมีความมั่นคง ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งจะทําใหยากตอการเปลี่ยนแปลง สํา หรับขอมูลที่มีความ
ขัดแยงในสวนที่ตนเองไมเห็นดวย หรือไมสนใจ ขอมูลเหลานั้นก็จะถูกลืมและไมไดกลาวถึงหรือนําไปถายทอดตอไป
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจซื้อเปนกระบวนการทางความคิดของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการตาง ๆ
ซึ่งพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคนั้นไมสามารถเกิดขึ้นไดทันที จําเปนจะตองมีกระบวนการคิดเปนลําดับขั้นตอน
(วุฒิ สุขเจริญ, 2555) ผลของกระบวนการทั้งหมดนั้นจะกอใหเกิดประสบการณแกผูบริโภคไดทั้งในแงบวกและแง
ลบ ซึ่งการตัดใจซื้อในครั้งกอนจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในครั้งถัดไปอีกดวย (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554)
โดยกระบวนการการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปน กระบวนการที่แสดงถึงความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมของ
ผูบริโภคอยางเปนขั้นตอน โดยนักวิชาการสวนใหญ ไดแบงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคออกเปนทั้งหมด 5
ขั้นตอน ตามลําดับดังนี้ คือ การรับรูและตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ
และพฤติกรรมหลังการซื้อ (นธกฤต วันตะเมล, 2555)
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคในจังหวัดลําปางที่เคยใชสื่อสังคมออนไลนคนหาบทวิจารณ
รานอาหาร
กลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ คือ ผูบริโภคที่เคยใชสื่อสังคมออนไลนในการคนหาบทวิจารณรานอาหารใน
จังหวัดลําปาง ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรทั้งหมด จึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน
(Yamane, 1973) การหาขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้
n = Z2
4e2
เมื่อ n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
e แทน ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได ซึ่งเทากับ 0.05
z แทน ระดับความเชื่อมันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งมี
คาเทากับ 1.96 จากสูตรขางตน แทนคาในสูตรไดดังนี้
n = 1.962
4(0.05)2
= 384.16
= 385
ดังนั้น ผลจากการคํานวณ จะไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 385 ตัวอยางและสํารองการ
สูญเสียอีก 4% เทากับ 15 ตัวอยาง ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาครั้งนี้คือ 400 ตัวอยาง
การสุ ม ตั ว อย า ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ใช วิ ธี ก ารสุ ม กลุ ม ตั ว อย า งโดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ความน า จะเป น
(Non-Probability Sampling) ซึ่งผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling)
โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแบบออนไลน (Internet Sampling) ในรูปแบบของ Web Page ผาน
Google Forms หลังจากนั้นจะนําลิ้งค (Link) ไปโพสตใน Facebook Group, แนะนําที่กิน ที่เที่ยวในลําปาง
ซึ่งเกี่ยวกับอาหารการกิน และ สงตอผานแอพพลิเคชั่นไลน (Line) เพื่อรวบรวมแบบสอบถามทั้ง 400 ตัวอยางตอไป
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ในการศึกษานี้จะใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล เพื่อนํา มาวิเคราะหทาง
สถิติ โดยใช แบบสอบถามจากงานวิจัยของ บุณยาพร (2559) ที่ไดผานการหาคุณภาพของเครื่องมือ และคาความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ทั้งฉบับ= .803 โดยแบบสอบถามเปนแบบ คําถามปลายปด
(Close-end question) และแบงคําถามออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตรเปนแบบเลือกตอบ
ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ ดังนี้
สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขอมูล บทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน พฤติกรรมการเปดรับ
ขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน
สวนที่ 3 การตัดสิน ใจเลื อกรา นอาหารสํา หรับการรับ ประทานอาหารนอกรา นของผูบริโ ภคเป น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกรานของผูบริโภค
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ผลการวิจัย
ขอมูลดานประชากรศาสตร
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปน เพศหญิง จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.75
และเปนเพศชาย 165 คน คิดเปนรอยละ 41.25 มีกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20-29 ป จํานวน 242 คน คิดเปน
รอยละ 60.50 รองลงมา คือมีอายุ 30-39 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.50 อายุ 40-49 ป จํานวน 31 คน
คิดเปนรอยละ 7.75 อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.25 อายุ 50-59 ป จํานวน 24 คนคิดเปน
รอยละ 6.00 และอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ
จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จํานวน 283 คน หรือคิดเปนรอยละ 70.75 รองลงมาเปนสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 69 คน หรือคิดเปนรอยละ
17.25 และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 48 คน หรือคิดเปนรอยละ 12.00 ตามลําดับ
จําแนกตามอาชีพพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 173 คน คิดเปนรอยละ 43.25
รองลงมาเปนเจาของธุรกิจหรืออาชีพอิสระ จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.25 พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน
74 คน คิดเปน รอยละ 18.50 ขาราชการจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.75 นักเรียน/ นักศึกษา จํานวน 11 คน
คิดเปนรอยละ 2.75 และพอบาน/ แมบาน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท
จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาเปนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 20,00130,000 บาท จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 40,001-50,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 30,00140,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 และ 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.25 ตามลําดับ
พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีประสบการณการใชสื่อออนไลนเพื่อคนหาบทวิจารณรานอาหาร
มากกวา 2 ป มีจํานวน 185 คน หรือคิดเปนรอยละ 46.25 รองลงมา คือ 1-2 ป จํานวน 77 คน หรือคิดเปนรอยละ
19.25 6 เดือน – 1 ป จํานวน 75 คน หรือคิดเปนรอยละ 18.75 และนอยกวา 6 เดือน จํานวน 763 คน หรือคิด
เปนรอยละ 15.75 ตามลําดับ
ขอมูลประสบการณการใชสื่อสังคมออนไลนประเภทตาง ๆ เพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหารผลการศึกษา
พบวากลุมตัวอยางมีประสบการณการใชสื่อออนไลนประเภท Social Network มากที่สุด เชน Facebook Instagram
จํานวน 381 คน รองลงมา คือ Blog หรือ Web Blog เชน วงใน (Wongnai) จํานวน 347 คน และ Online Forum
เชน พันทิพ (Pantip) จํานวน 337 คน Media Sharing เชน YouTube Google+ จํานวน 242 คน Twitter และ
Micro blog จํานวน 135 คน และ Social News และ Bookmarking จํานวน 125 คน ตามลําดับ
ขอมูลประเภทของสื่อสังคมออนไลนที่ใชบอยที่สุดเพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหาร ผลการศึกษา
พบวากลุมตัวอยางนิยมใชสื่อประเภท Blog หรือ Web Blog เชน วงใน (Wongnai) ในการคนหาบทวิจารณ
รานอาหาร จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมาคือ Social Network จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ
27.25 Twitter และ Micro blog จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 Media Sharing เชน YouTube
Google+ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 และ Social News จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ
ขอมูลวัตถุประสงคการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหาร ผลการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการคนหาบทวิจารณรานอาหารเพื่ออานขอความรีวิวสูงที่สุด จํานวน 133 คน
คิดเปนรอยละ 33.25 รองลงมาคือ เพื่อดูรูปภาพบรรยากาศในรานเพื่อดูรูปภาพบรรยากาศในราน จํานวน 107 คน
คิดเปนรอยละ 26.75 เพื่อดูรูปภาพหนาตาของอาหาร จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 เพื่อดูราคาอาหาร
จํานวน 56 คน คิดเปนรอย 14.00 เพื่อดูที่ตั้งของราน จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.25 และเพื่อดูโปรโมชั่นและ
สิทธิพิเศษตาง ๆ ของราน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ
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ขอมูลความถี่ในการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหาร ผลการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลนคนหาบทวิจารณรานอาหารบาง 3-4 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 174 คน คิดเปน
รอยละ 43.50 รองลงมาเปนใชไมคอยบอย 111 คน คิดเปนรอยละ 27.75 ใชคอนขางบอย จํานวน 59 คน คิดเปน
รอยละ 14.75 และใชทุกวัน จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.00 ตามลําดับ
ขอมูลจํานวนประเภทของสื่อสังคมออนไลนที่ใชเพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหารตอการรับประทาน
อาหารนอกบาน 1 ครั้ง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน 1-2 ประเภท ในการคนหา
บทวิจารณรานอาหารตอการรับประทานอาหาร 1 ครั้ง จํานวน 273 คน คิดเปน รอยละ 68.25 รองลงมาคือ 3-4
ประเภท จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.50 และ 5-6 ประเภท จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 ตามลําดับ
ขอมูลจํานวนครั้งในการคนหาบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนตอการรับประทานอาหารนอก
บาน 1 ครั้ง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน 1-2 ครั้งในการคนหาบทวิจารณ
รานอาหารตอการรับประทานอาหารนอกบาน 1 ครั้ง จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.50 รองลงมาคือ 3-4 ครั้ง
จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 และ มากกวา 5 ครั้ง จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 ตามลําดับ
ระยะเวลาที่ใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหารตอการรับประทานอาหารนอกบาน 1
ครั้ง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน 1-2 ชั่วโมง ในการคนหาบทวิจารณรานอาหาร
ตอการรับประทานอาหาร 1 ครั้ง จํานวน 241 คน คิดเปน รอยละ 60.25 รองลงมาคือ นอยกวา 1 ชั่วโมง จํานวน
137 คน คิดเปนรอยละ 34.25 และมากกวา 3 ชั่วโมง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ
การนําเสนอในสวนนี้ เปนผลการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับกา รับประทานอาหาร
นอกบาน โดยใชคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปไดตามตาราง และคําอธิบายตอไปนี้
ตารางที่ 1 การตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบาน
การตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับ
การรับประทานอาหารนอกบาน
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความคุม คา
ในเรื่องของราคา
ตัดสินใจเมื่อไดทําการศึกษาและ
เปรียบเทียบขอมูล
ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความมีชื่อเสียง
ของรานอาหาร
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความอรอย
ของอาหาร
ในอนาคตอันใกลมีแนวโนมที่จะไป
รับประทานอาหารนอกบาน
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการตกแตง
รานที่สวยงาม
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความ
หลากหลายของรายการอาหาร
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีรายการ
อาหารพิเศษเฉพาะรานนั้นๆ

มาก
ที่สุด

ระดับความสําคัญ
ปาน
มาก
นอย
กลาง

156

178

43

95

156

123

นอย
ที่สุด

คาเฉลี่ย

S.D.

แปล

23

-

4.17

0.84

มาก

111

24

14

3.74

1.00

มาก

145

117

15

-

3.94

0.87

มาก

119

147

85

49

-

3.84

0.99

มาก

125

151

111

13

-

3.97

0.85

มาก

232

133

365

35

-

4.49

0.65

มากที่สุด

136

165

85

14

-

4.06

0.84

มาก

145

132

88

35

-

3.97

0.97

มาก

4.02

0.87

มาก

รวม
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการ
รับประทานอาหารในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.02 โดยใหความสําคัญตอการตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการตกแตงราน
ที่สวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.49 รองลงมาเปนการไดทราบถึงความคุมคาในเรื่องของราคา มีคาเฉลี่ย 4.17
ความหลากหลายของรายการอาหาร มีคาเฉลี่ย 4.06 ในอนาคตอันใกลมีแนวโนมที่จะไปรับประทานอาหารนอก
บาน และตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีรายการอาหารพิเศษเฉพาะรานนั้นๆ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.97 ตัดสินใจเมื่อ
ทราบถึงความมีชื่อเสียงของรานอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.94 ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความอรอยของอาหาร มีคาเฉลี่ ย
3.84 และตัดสินใจเมื่อไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูล มีคาเฉลี่ย 3.74 ตามลําดับ
ความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับขอมูล บทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน (Social Media)
กับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานนอกบานของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง
การนําเสนอในสวนนี้ เปนการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการเปดรับขอมูล บทวิจารณรานอาหารผานสื่อ
สังคมออนไลนที่ตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภค
ในจังหวัดลําปางตางกัน โดยใชสถิติทดสอบ Independent Samples T-Test และ One-Way Anova สรุปไดตาม
ตารางและคําอธิบายตอไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามประสบการณการใชสื่อออนไลน
การตัดสินใจเลือกรานอาหาร
Sum of
Mean
df
F
Sig.
แบงตามประสบการณการใชสอื่ ออนไลน
Squares
Square
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความ
คุมคาในเรื่องของราคา
ตั ด สิ น ใจเมื่ อ ได ทํ า การศึ ก ษา
และเปรียบเทียบขอมูล
ตัดสินใจเมื่อทราบถึง
ความมีชื่อเสียงของรานอาหาร
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความ
อรอยของอาหาร
ในอนาคตอันใกลมีแนวโนม
ที่ จ ะไปรั บ ประทานอาหาร
นอกบาน
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการ
ตกแตงรานที่สวยงาม
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความ
หลากหลายของรายการอาหาร
ตั ด สิ น ใจเมื่ อ ได ท ราบว า มี
รายการอาหารพิ เ ศษเฉพาะ
รานนั้นๆ

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

0.750
278.360
279.110
2.946
396.964
399.910
2.250
296.310
298.560
2.277
387.483
389.760
1.920
285.720
287.640
3.320
166.658
169.977
2.885
272.793
275.678
0.339
372.238
372.578

3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

0.250
0.703

0.356

0.785

0.982
1.002

0.980

0.402

0.750
0.748

1.002

0.392

0.759
0.978

0.776

0.508

0.640
0.722

0.887

0.448

1.107
0.421

2.629

0.050*

0.962
0.689

1.396

0.244

0.113
0.940

0.120

0.948

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาของประสบการณการใชสื่อสังคมออนไลน
เพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหารที่ตางกัน จะสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทาน
อาหารนอกบานเมื่อทราบถึงความมีการตกแตงรานที่สวยงาม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือ กรานอาหาร แบงตามการมีประสบการณการใช
Blog หรือ Web Blog เชน Wongnai
Levene's Test
t-test for Equality of
การตัดสินใจเลือกรานอาหาร
for Equality of
Means
แบงตามการมีประสบการณการใช
Variances
Blog หรือ Web Blog เชน Wongnai
F
Sig.
t
df
Sig.
Equal Variances
Assumed
Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อได
Assumed
ทําการศึกษาและ
Equal Variances
เปรียบเทียบขอมูล
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความ Assumed
มีชื่อเสียงของรานอาหาร
Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
Assumed
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความอรอยของอาหาร
Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ในอนาคตอันใกลมีแนวโนม
Assumed
ที่จะไปรับประทานอาหาร
Equal Variances
นอกบาน
Not Assumed
Equal Variances
Assumed
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
การตกแตงรานที่สวยงาม Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
Assumed
ความหลากหลายของ
Equal Variances
รายการอาหาร
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
Assumed
รายการอาหารพิเศษเฉพาะ
Equal Variances
รานนั้นๆ
Not Assumed
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความคุมคาในเรื่องของ
ราคา

0.856

1.834

2.408

0.398

0.105

2.286

0.184

0.033

0.355

0.176

0.122

0.529

0.746

0.131

0.669

0.855

1.190

398

0.235

1.169

68.003

0.247

1.469

398

0.143

1.351

65.278

0.181

0.310

398

0.757

0.287

65.579

0.775

-0.221

398

0.826

-0.212

66.986

0.833

-1.494

398

0.136

-1.554

70.843

0.125

-1.107

398

0.269

-1.184

72.433

0.240

-0.523

398

0.601

-0.504

67.135

0.616

0.805

398

0.421

0.795

68.255

0.429

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 3 จากการทดสอบความแปรปรวน Lavene’s Test พบวามีคา Sig. มากกวา
0.05 หมายความวาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางเทากัน การอานผล Independent T-Test จึงตองดูผล
คะแนนในสวนของ Equal Variances Assumed และจากการทดสอบ Independent T-Test พบวาการมีหรือไม
มีประสบการณการใช Blog หรือ Web Blog ของกลุมตัวอยาง ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการ
รับประทานอาหารนอกบาน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมีประสบการณการใช
Twitter หรือ Micro blog
การตัดสินใจเลือกรานอาหาร
แบงตามการมีประสบการณการใช
Twitter หรือ Micro blog
Equal Variances
Assumed
Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อได
Assumed
ทําการศึกษาและ
Equal Variances
เปรียบเทียบขอมูล
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความ Assumed
มีชื่อเสียงของรานอาหาร Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
Assumed
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความอรอยของอาหาร
Equal Variances
Not Assumed
ในอนาคตอันใกลมีแนวโนม Equal Variances
ที่จะไปรับประทานอาหาร Assumed
นอกบาน
Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี Assumed
การตกแตงรานที่สวยงาม Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
Assumed
ความหลากหลายของ
Equal Variances
รายการอาหาร
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
Assumed
รายการอาหารพิเศษ
Equal Variances
เฉพาะรานนั้นๆ
Not Assumed
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความคุมคาในเรื่องของ
ราคา

Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig.

0.114

0.736

0.723

398

0.470

0.730

276.950

0.466

0.187

398

0.852

0.191

285.530

0.849

1.975

398

0.049*

2.047

297.419

0.042

-0.363

398

0.717

-0.371

285.384

0.711

-1.742

398

0.082

-1.771

282.487

0.078

0.569

398

0.570

0.567

268.138

0.571

-0.987

398

0.324

-1.000

278.968

0.318

-0.176

398

0.860

-0.173

255.757

0.863

0.857

3.323

1.724

0.002

0.024

1.521

0.637

0.355

0.069

0.190

0.966

0.877

0.218

0.425

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4 จากการทดสอบความแปรปรวน Lavene’s Test พบวามีคา Sig.
มากกวา 0.05 หมายความวาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางเทากัน การอานผล Independent T-Test จึงตองดู
ผลคะแนนในสวนของ Equal Variances Assumed และจากการทดสอบ Independent T-Test พบวาการมี
หรือไมมีประสบการณการใช Twitter หรือ Micro Blog ของกลุมตัวอยาง จะสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหาร
สําหรับการรับประทานอาหารนอกบานเมื่อทราบถึงความมีชื่อเสียงของรานอาหาร ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมีประสบการณการใช
Social Network เชน Facebook Instagram
การตัดสินใจเลือกรานอาหาร
แบงตามการมีประสบการณการใช
Social Network เชน Facebook Instagram
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
Assumed
ความคุมคาในเรื่องของ
Equal Variances
ราคา
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทําการศึกษา
Assumed
และ
Equal Variances
เปรียบเทียบขอมูล
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความ Assumed
มีชื่อเสียงของรานอาหาร
Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
Assumed
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความอรอยของอาหาร
Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ในอนาคตอันใกลมีแนวโนม
Assumed
ที่จะไปรับประทานอาหาร
Equal Variances
นอกบาน
Not Assumed
Equal Variances
Assumed
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
การตกแตงรานที่สวยงาม
Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
Assumed
ความหลากหลายของ
Equal Variances
รายการอาหาร
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
Assumed
รายการอาหารพิเศษเฉพาะ
Equal Variances
รานนั้นๆ
Not Assumed

Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig.

0.050

0.823

0.038

398

0.970

0.038

19.853

0.970

-0.477

398

0.633

-0.567

20.719

0.577

0.777

398

0.438

0.692

19.418

0.497

-0.010

398

0.992

-0.008

19.412

0.993

0.119

398

0.905

0.119

19.847

0.906

-0.231

398

0.817

-0.217

19.602

0.830

-0.256

398

0.798

-0.287

20.379

0.777

0.822

398

0.411

0.924

20.390

0.366

1.652

1.928

1.021

0.283

0.024

0.412

0.394

0.199

0.166

0.313

0.595

0.876

0.522

0.531

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 5 จากการทดสอบความแปรปรวน Lavene’s Test พบวามีคา Sig.
มากกวา 0.05 หมายความวาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางเทากัน การอานผล Independent T-Test จึงตองดู
ผลคะแนนในสวนของ Equal Variances Assumed และจากการทดสอบ Independent T-Test พบวาการมี
หรือไมมีประสบการณการใช Social Network ของกลุมตัวอยาง ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับ
การรับประทานอาหารนอกบาน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมีประสบการณการใช
Media Sharing เชน YouTube Google+
การตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมี
ประสบการณการใช Media Sharing เชน
YouTube Google+
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
Assumed
ความคุมคาในเรื่องของ
Equal Variances
ราคา
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อได
Assumed
ทําการศึกษาและ
Equal Variances
เปรียบเทียบขอมูล
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความ Assumed
มีชื่อเสียงของรานอาหาร Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
Assumed
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความอรอยของอาหาร
Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ในอนาคตอันใกลมี
Assumed
แนวโนมที่จะไป
รับประทานอาหารนอก
Equal Variances
บาน
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี Assumed
การตกแตงรานที่สวยงาม Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
Assumed
ความหลากหลายของ
Equal Variances
รายการอาหาร
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
Assumed
รายการอาหารพิเศษ
Equal Variances
เฉพาะรานนั้นๆ
Not Assumed

Levene's Test for
Equality of Variances
F
Sig.
1.601

0.008

0.833

3.463

0.110

4.143

0.598

4.802

0.206

0.929

0.362

0.063

0.741

0.042*

0.440

0.029*

t-test for Equality of Means
t

df

Sig.

-0.970

398

0.333

-0.965

330.614

0.335

1.138

398

0.256

1.145

343.240

0.253

-1.597

398

0.111

-1.576

320.834

0.116

-1.064

398

0.288

-1.081

353.216

0.280

0.272

398

0.786

0.274

343.951

0.784

2.335

398

0.020*

2.288

312.906

0.023*

0.625

398

0.532

0.620

326.191

0.536

-.861

398

0.390

-.879

359.185

0.380

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ผลการศึกษาตามตารางที่ 6 จากการทดสอบ Independent T-Test พบวาการมีหรือไมมีประสบการณ
การใช Media Sharing ของกลุมตัวอยาง จะสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหาร
นอกบาน เมื่อไดทราบวามีการตกแตงรานที่สวยงาม ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมีประสบการณการใช
Social News and Bookmarking
Levene's Test
t-test for Equality of
การตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมี
for Equality of
Means
ประสบการณการใช Social News and
Variances
Bookmarking
F
Sig.
t
df
Sig.
Equal Variances
Assumed
Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อได
Assumed
ทําการศึกษาและ
Equal Variances
เปรียบเทียบขอมูล
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความ Assumed
มีชื่อเสียงของรานอาหาร Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
Assumed
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความอรอยของอาหาร
Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ในอนาคตอันใกลมี
Assumed
แนวโนมที่จะไป
รับประทานอาหารนอก
Equal Variances
บาน
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี Assumed
การตกแตงรานที่สวยงาม Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
Assumed
ความหลากหลายของ
Equal Variances
รายการอาหาร
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
Assumed
รายการอาหารพิเศษ
Equal Variances
เฉพาะรานนั้นๆ
Not Assumed
*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความคุมคาในเรื่องของ
ราคา

0.932

0.986

1.270

0.601

0.011

0.384

0.148

0.342

0.335

0.321

0.260

0.439

0.916

0.536

0.700

0.559

-0.467

398

0.641

-0.476

251.910

0.634

0.552

398

0.581

0.532

220.232

0.595

0.436

398

0.663

0.445

252.762

0.656

-0.327

398

0.744

-0.332

248.942

0.740

1.623

398

0.105

1.627

241.121

0.105

-0.588

398

0.557

-0.600

252.028

0.549

-0.543

398

0.587

-0.531

227.639

0.596

1.911

398

0.057

1.936

247.589

0.054
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 7 จากการทดสอบความแปรปรวน Lavene’s Test พบวามีคา Sig. มากกวา
0.05 หมายความวาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางเทากัน การอานผล Independent T-Test จึงตองดูผล
คะแนนในสวนของ Equal Variances Assumed และจากการทดสอบ Independent T-Test พบวาการมีหรือไม
มีประสบการณการใช Social News and Bookmarking ของกลุมตัวอยาง ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือก
รานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบาน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมีประสบการณการใช
Online Forum เชน พันทิพ (Pantip)
การตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมี
ประสบการณการใช Online Forum เชน พันทิพ
(Pantip)
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
Assumed
ความคุมคาในเรื่องของ
Equal Variances
ราคา
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อได
Assumed
ทําการศึกษาและ
Equal Variances
เปรียบเทียบขอมูล
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความ Assumed
มีชื่อเสียงของรานอาหาร Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
Assumed
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความอรอยของอาหาร
Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ในอนาคตอันใกลมี
Assumed
แนวโนมที่จะไป
รับประทานอาหารนอก
Equal Variances
บาน
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี Assumed
การตกแตงรานที่สวยงาม Equal Variances
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
Assumed
ความหลากหลายของ
Equal Variances
รายการอาหาร
Not Assumed
Equal Variances
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
Assumed
รายการอาหารพิเศษ
Equal Variances
เฉพาะรานนั้นๆ
Not Assumed
*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

Levene's Test for
Equality of Variances
F
Sig.
0.054

1.538

0.021

2.137

1.776

2.258

0.762

0.356

0.816

0.216

.886

0.145

0.183

0.134

0.383

0.551

t-test for Equality of Means
t

df

Sig.

0.721

398

0.471

0.708

85.420

0.481

2.247

398

0.025*

2.134

83.160

0.036*

-.917

398

0.360

-.938

88.543

0.351

-.289

398

0.773

-.264

80.938

0.792

1.965

398

0.050*

1.888

83.937

0.062

-1.257

398

0.210

-1.322

90.963

0.190

-.722

398

0.470

-.708

85.345

0.481

-.291

398

0.772

-.308

91.820

0.758
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 8 จากการทดสอบ Independent T-Test พบวาการมีหรือไมมีประสบการณ
การใช Online Forum เชน พันทิพ (Pantip) ของกลุมตัวอยาง จะสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับ
การรับประทานอาหารนอกบานเมื่อไดทําการศึกษาและเปรีย บเทียบขอมูลและในอนาคตอันใกลมีแนวโนมที่จะไป
รับประทานอาหารนอกบาน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามพฤติกรรมการเปดรับขอมูล
บทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน
พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน
จํานวน
ผลการทดสอบความแตกตาง
วัตถุประ
ความถี่ใน
จํานวนครั้ง
ระยะ
ประเภทสื่อที่
การใช
สงคการใช
ในการคนหา เวลาที่ใช
ใช
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความ
13.703
10.513
5.277
3.115
1.660
คุมคาในเรื่องของราคา
(0.548)
(0.311)
(0.509)
(0.794)
(09.48)
ตัดสินใจเมื่อไดทาํ การศึกษาและ
25.713
7.241
9.758
7.058
7.743
เปรียบเทียบขอมูล
(0.195)
(0.841)
(0.282)
(0.530)
(0.459)
ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความมี
12.055
7.284
6.976
7.961
9.272
ชื่อเสียงของรานอาหาร
(0.675)
(0.608)
(0.323)
(0.241)
(0.159)
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความ
18.121
2.060
0.555
6.768
6.476
อรอยของอาหาร
(0.256)
(0.990)
(0.997)
(0.343)
(0.372)
ในอนาคตอันใกลมีแนวโนมทีจ่ ะไป 14.053
6.303
6.030
11.832
13.512
รับประทานอาหารนอกบาน
(0.522)
(0.709)
(0.420)
(0.066)
(0.036)*
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการ
12.834
6.672
2.996
3.157
12.755
ตกแตงรานที่สวยงาม
(0.233)
(0.352)
(0.558)
(0.532)
(0.013)*
ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความ
21.946
18.063
2.105
3.265
5.179
หลากหลายของรายการอาหาร
(0.109)
(0.034)*
(0.910)
(0.775)
(0.521)
ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีรายการ
12.944
10.253
8.421
4.975
5.791
อาหารพิเศษเฉพาะรานนั้นๆ
(0.607)
(0.330)
(0.209)
(0.547)
(0.447)
*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาตามตารางที่ 9 จากการใชสถิติ Chi-Square Test ในการทดสอบ พบวากลุมตัวอยางที่มี
พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน โดยความถี่ในการใชจะมีผลตอการตัดสินใจ
เมื่อไดทราบถึงความหลากหลายของรายการอาหาร ระยะเวลาที่ใชจะมีผลในอนาคตอันใกลมีแนวโนมที่จะไป
รับประทานอาหารนอกบาน และเมื่อทราบวามีการตกแตงรานที่สวยงามตางกัน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

อภิปรายผล
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-29 ป ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายรับเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูล บทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญใชสื่อสังคมออนไลนมากกวา 2 ป จํานวนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณการใช Social Network เชน เชน
Facebook Instagram เพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหารมีมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาการใชสื่อสังคมออนไลน
ประเภท Blog หรือ Web Blog เชน วงใน (Wongnai) ในการชมรีวิวรานอาหารบอยที่สุด โดยมีวัตถุประสงคหลัก
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ของการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหารเพื่ออานขอความรีวิวมากที่สุด โดยใช 3-4 ครั้งตอ
สัปดาห คนหา 1-2 ครั้ง จากสื่อ 1-2 ประเภทตอการคนหาบทวิจารณรานอาหาร 1 ครั้ง และใชเวลาในการอาน 12 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวาสอดคลองกับงานศึกษาของ จิตติมา จารุวรรณ (2553) ที่ศึกษาพฤติกรรมและปจจัย
สําคัญจากการสื่อสารการตลาดที่มีตอการซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภคจากการสื่อสารการตลาดในรูปแบบสื่อสังคม
ออนไลน ที่พบวากลุมตัวอยางมีการใชสื่อสังคมออนไลน Facebook มากที่สุด และสอดคลองกับงานศึกษาของ จิรา
ภรณ ศรีนาค (2556) ที่พบวาสื่อสังคมออนไลนประเภทเครือขายสังคมออนไลนนั้น Facebook คือสื่อสังคม
ออนไลนที่ผูใชรูจักและนิยมใชมากที่สุด ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกรานอาหารสํา หรับการรับประทานอาหาร
นอกบานนั้น กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับการเลือกรานอาหารในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องใหความสําคัญ
ตอการตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการตกแตงรานที่สวยงามอาหาร จะใหระดับความสําคัญที่สูงที่สุด การรีวิว
รานอาหารผานสื่อทําใหเกิดการรับรูบ ทวิจารณในสังคมออนไลน ทําใหกลุมตัวอยางเขาใจแนวคิดของรานอาหาร
มากยิ่งขึ้น ในสวนของความรูสึก ที่ทําใหกลุมตัวอยางรูสึกเพลิดเพลินในการรับชม และในสวนของพฤติกรรม ที่การ
อานการรีวิวรานอาหารชวยกระตุนการตัดสินใจเลือกรานอาหารของกลุมตัวอยาง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงาน
ศึกษาของ วุฒิ สุขเจริญ (2555) ที่กลาววา สื่อออนไลนสามารถเปนเครื่องมือการสื่อสารไปยังผูบริโภคไดหลาย
รูปแบบ ทั้งขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และการรีวิวรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนถือไดวาเปนหนึ่ง
ในรูป แบบการตลาดที่ ผู บ ริโ ภคมี การส ง ผ า นขอมู ล จากคนคนหนึ่ ง ไปยั ง อีกคนหนึ่ ง ผ า นสื่ อสั ง คมออนไลน แ ละ
สอดคลองกับงานศึกษาของ วิริยะ แกวเจริญศรี (2557) ที่พบวาอิทธิพลของรูปแบบการตลาดแบบปากตอภาคและ
ใชสื่อออนไลน จะทําใหผูบริโภคไดรับทราบประโยชนและทําใหรูทันตอสถานการณ
จากผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานนั้นกลุมตัวอยางให
ระดับความสําคัญในระดับมาก เชน ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการตกแตงรานที่สวยงาม ก็สอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจของ คอตเลอร (Kotler, 2000 อางใน นธกฤต วันตะเมล, 2555) ที่กลาววาหนึ่งใน
ขั้นตอนการตัดสินใจของผูบริโภคคือ การแสวงหาขอมูล เนื่องจากผูบริโภคเกิดการตระหนักถึงปญหา จึงคนหา
ขอมูลขาวสารในตนเองกอน แตถาไมเพียงพอก็จะคนหาขอมูลขาวสารจากภายนอก
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่พบวา การมีประสบการณในการใชสื่อสังคมออนไลนประเภทตางๆ มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานตางกัน สอดคลองกับงานศึกษาของ นุชจรินทร
ชอบดํารงธรรม (2553) ที่พบวาการรับรูสื่อตาง ๆ จากเครือขายสังคมออนไลน มีความสัมพันธกับกระบวนการ
ตอบสนองของผูบริโภคในทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใชทางธุรกิจ
จากการศึ กษาเรื่ องการรับ ขอ มู ล บทวิ จ ารณ ผ า นสื่ อสั ง คมออนไลน ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อการตั ด สิ น ใจเลื อ ก
รานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบาน สามารถนําผลการศึกษาไปใชประโยชนไดดังนี้
1. จากผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการเปดรับขอมู ลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนพบวา
กลุมตัวอยางที่เคยใช Social Network เชน Facebook Instagram ในการคนหาบทวิจารณมีจํานวนสูงสุด และมี
การใช คือ Blog หรือ Web Blog เชน วงใน (Wongnai) ในการคนหาบทวิจารณบอยที่สุด ผูประกอบธุรกิจ
รานอาหารจึงควรใชสื่อสังคมออนไลนประเภทดังกลาวในการสื่อสารขอมูลรานอาหารสูผูบริโภค
2. จากผลการศึกษาวัตถุประสงคการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหารนั้น พบวา
กลุ มตั วอยา งส วนใหญ คน หาเพื่ ออานขอความบทวิ จารณ ดั งนั้ นผู ป ระกอบการรา นอาหารจึ งควรมี บ ทวิ จารณ
รานอาหารโดยเนนบทความที่เขียน พรอมมีรูปภาพบรรยากาศภายในรานและรูปภาพหนาตาของอาหารประกอบ
บทวิจารณเพื่อดึงความสนใจกับผูบริโภค
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3. จากผลการศึกษาความถี่ จํานวนครั้ง และระยะเวลาที่ใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการคนหาบทวิจารณ
รานอาหารในการคนหารานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนตอการรับประทานอาหารนอกบาน 1 ครั้งนั้น พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน ใชบาง (3-4 ครั้งตอสัปดาห) ใชสื่อสังคมออนไลน 1-2 ครั้งในการคนหาบท
วิจารณและ ใชสื่อสังคมออนไลน 1-2 ชั่วโมงเทานั้น ในการคนหาบทวิจารณรานอาหารตอการรับประทานอาหาร
นอกบาน 1 ครั้ง ดังนั้นผูประกอบการจึงควรมีบทวิจารณหรือเนื้อหาที่สามารถทําใหเกิดความสนใจ หรือสะดุดตาได
งายเพื่อดึงความสนใจจากผูบริโภค
4. จากผลการศึ ก ษาจํ า นวนประเภทสื่ อ สั ง คมออนไลน ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งใช เ พื่ อ การค น หา บทวิ จ ารณ
รานอาหารพบวากลุมตัวอยางใชเพี ยง 1-2 ประเภทเทานั้น ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรเนนแคสื่อสั งคมออนไลน
เพียงไมกี่ประเภทเพื่อโฆษณารานอาหารของตน โดยสามารถเนนการลงสื่อสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมสูงสุด
ไดแก Blog หรือ Web Blog เชน วงใน (Wongnai)
5. จากผลการศึ กษาการตั ด สิ น ใจเลื อกรา นอาหารสํ า หรับ การรับ ประทานอาหารนอกบา นนั้ นพบว า
กลุมตัวอยางตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงการตกแตงรานที่สวยงาม รองลงมาคือ ความคุมคาในเรื่องของราคา และความ
หลากหลายของรายการอาหารในรานนั้นๆ ดังนั้น ผูประกอบการรานอาหารจึงควรรีวิว
รานอาหารดวยรูปภาพการตกแตงรานที่สวยงาม และราคาอาหาร ความหลากหลายของเมนูอาหารคํา
บรรยายที่เนนในเรื่องความอรอยของอาหาร รวมถึงการคิดเมนูอาหารที่เปนจานพิเศษเฉพาะราน (signature) เปนตน
6. สรุปแลวบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนนั้น มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหาร
สําหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภคในแทบทุกดาน ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจรานอาหารในปจจุบันจึง
ควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับการแนะนํารานคาตนดวยวิธีการใชบทวิจารณผานสื่อสังคมออนไลน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหการศึกษาในครั้งนี้ สามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวาง ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทํา
วิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติจากการรับรูขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบาน
2. ขยายกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้เพื่อไดทราบขอมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับ
พฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจจากขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน
3. ควรเพิ่มวิธีในการเก็บขอมูลการวิจัย กลาวคือ ควรเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับ กลุมตัวอยาง
เพื่อใหไดขอมูลที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณจะทําใหกลุมตัวอยางใหขอมูลในเชิงความ
คิดเห็นที่นอกเหนือจากที่กําหนดคําตอบไวในแบบสอบถาม
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ดําเนินการเพื่อศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร ศึกษาปจจัยและพัฒนาการเพาะปลูกพืช
ใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และเพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และรายไดที่เพิ่มขึ้ น
ใหกับชุมชนบานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการศึกษากระบวนการ
ไหลของสินคาเกษตร ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการไหลของสินคาเกษตร พัฒนาและทดลองเพาะปลูกพืชใหเหมาะสม
กับพื้นที่ และเสนอแนวทางกระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ บานปาก
เหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา กระบวนการไหลของสินคาเกษตร
ในพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย การจัดหาวัตถุดิบ
การเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยวสินคาเกษตร การขนสงและการกระจายสินคาเกษตร ซึ่ง บานปากเหมือง ตําบลดาน
แมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร มีระยะทางหางจากอําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 100 กิโลเมตร เสนทางการขนสงบางระยะเปนเสนทางที่ มีความลาดชัน สงผลให
ตนทุนในการขนสงสูง กรณีผูคาสงขนสงและกระจายสินคาเกษตร โดยรับจากเกษตรกรโดยตรง จึงเกิดปญหาสินคา
เกษตรมี ราคาต่ํ า เนื่ องจากการกดราคาจากผู ค า ส ง และกรณี ที่ เกษตรกรดํ า เนิ น การขนส ง และกระจายสิ น ค า
ตลอดจนดํ าเนิน การจํา หน ายสิน คา เกษตรดว ยตนเองนั้น มีต นทุ นการขนส งและกระจายสินคาเกษตรที่สู งขึ้น
จึงสงผลใหสินคาเกษตรมีราคาสูง และเนื่องดวยสินคาเกษตรพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไมมีความแตกตางจากพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบ จึงไมเปนที่ตองการของตลาดสิน คา
เกษตร และลูกคา ซึ่ง ป จ จั ยที่ ส ง ผลต อการเพาะปลู กคือ (1) ป จ จั ย ดา นภูมิป ระเทศ (2) ป จ จั ยทางภูมิอากาศ
(3) ปจจัยดานพฤติกรรมการเพาะปลูก จากนั้นจึงพิจารณาปลูกพืช 19 ชนิดที่เหมาะสมกับพื้นที่ ประกอบดวย
สตรอเบอรรี่ ซาโยเต เกรปฟรุตเบอรรี่ แบล็คเบอรรี ราสเบอรรี เสาวรส กีวี พีช เชอรรี่ อะโวคาโด องุนบราซิล
แอพริคอต หัวไชเทา กาแฟ ลิ้นจี่จักรพรรดิ ลูกไหน เบบี้แครอท แอปเปลฟูจิ และสมโชกุน จากการศึกษาสามารถ
เสนอแนวทางกระบวนการไหลของสินคาเกษตร โดยเกษตรกรดําเนินการจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการเพาะปลูกพืช
พันธุพืช ปุย และวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งพืชที่ใชในการเพาะปลูกคือพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและมีอุณหภูมิต่ํา 19 ชนิด
เพาะปลูกพืชผสมผสาน กลาวคือ พื้นที่เกษตรกรรม 1 แปลง ปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและมีอุณหภูมิต่ํา
หลากหลายชนิด เกษตรกรรวมกลุมเพื่อรวบรวม และกระจายสินค าเกษตร รวมถึงผูคาสงขนสงและกระจายสินคา
ไดโดยตรงจากกลุมเกษตรกร เนื่องจากมีชนิด และปริมาณของสินคาเกษตรที่เหมาะสมกับตนทุนในการขนสงและ
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กระจายสินคา ชนิดของสินคาเกษตรมีความแตกตางกับสินคาเกษตรพื้นราบ ซึ่งสงผลใหเกิดประโยชน และเกิดการ
ไหลของสินคาเกษตรในหวงโซมูลคาในการกระจายสินคาที่เหมาะสม
คําสําคัญ : การไหลของสินคาเกษตร, การเพาะปลูก
Abstract
This paper is study agricultural products flow, factors and plantation suitably that
suitable for the area, create opportunities for the development of agricultural productivity
and increased revenue for community of Ban Pak Muang, Dan Mae Chalaep, Srisawat,
Kanchanaburi. Research Methodology is study of agricultural products flow, study the
factors that affect agricultural products flow, development of the area to available for
planting and try planting in the area, and suggest the flow of agricultural products case
study of plantation suitably with area Ban Pak Muang, Dan Mae Chalaep, Srisawat,
Kanchanaburi. Found that agricultural products flow in Ban Pak Muang, Dan Mae Chalaep,
Srisawat, Kanchanaburi include raw material procurement, planting, harvesting of
agricultural products, transportation and distribution of agricultural products the area is 740
meters above sea level, away from city of Kanchanaburi about 100 km., some
transportation routes are steep slopes that causing high transportation costs, Wholesalers
receiving products directly from farmers, The wholesalers make undersell. If farmers do by
themselves the sale price of agricultural productivity will be higher. Due to agricultural
products of Ban Pak Muang, Dan Mae Chalaep, Srisawat, Kanchanaburi no difference from
the planting area in the flat area, so it is not the market demand and customer demand.
Factors of planting in this area are (1) the terrain (2) climate (3) behavior of planting. Then
consider planting 19 kinds of plants that are suitable for the area, Include strawberry,
chayote, grapefruitberry, blackberry, raspberry, passion fruit, kiwi, peach, cherry, avocado,
brazilian grape, apricot, radish, lychee, coffee, plum, baby carrot, apple and orange. The
study suggest the flow of agricultural products case study of plantation suitably with area
Ban Pak Muang, Dan Mae Chalaep, Srisawat, Kanchanaburi by suggest that farmers
procurement of raw materials for planting, seeds, fertilizer and other raw materials. Plants
that are suitable for high areas and low temperature is 19 kinds of fruit. Integrated farming
system, 1 plot of agricultural land is planted with the plants that are suitable for high areas
and low temperatures and various types of plants in the same area. Farmers are grouped
together to collect and distribute agricultural products. Including the wholesaler
transporting and distributing products directly from the farmers groups. Because there are
types and quantities of suitable agricultural products balance with the cost of transportation
and distribution. The types of agricultural products are different from flat agricultural
products. Resulting in benefits and the flow of agricultural products in the value chain for
proper product distribution.
Key Words : Agricultural Products Flow, Plantation
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บทนํา
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีฐานสําคัญมาจากภาคเกษตร แตในขณะเดียวกันปจจุบันการผลิตสินคาเกษตร
ยังมีปญหาอยูมากเพราะการปลูกพืชที่คลายคลึงกัน หรือ ปลูกพืชเชิงเดี่ยวในปริมาณมาก ๆ จึงเปนสาเหตุใหสินคา
เกินความตองการของตลาด ซึ่งสงผลใหราคาของผลิตผลทางการเกษตรต่ํา นอกจากนั้นการปลูกพืชที่ไมเหมาะสม
กับพื้นที่ก็เปนตนเหตุสําคัญในการที่ทําใหเกษตรกรมีตนทุนที่สูงและไดรับผลผลิตไมดีเทาที่ควร เปนสาเหตุให
เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในแตละป การปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่เปนเรื่องสําคัญเพราะจะ
ทําใหเกษตรกรไดรับผลผลิตที่ดีและมีความแตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ ทําใหสินคาที่ผลิตออกมามีมูลคาที่เหมาะสม
หมูบานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีภูมิประเทศเปนปาไมและ
ภูเขาสูง พื้นที่ตั้งของหมูบานมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร ทําใหสภาพภูมิอากาศของหมูบานมีสภาพ
อากาศที่เย็นตลอดทั้งป และยังมีสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ จากสภาพภูมิประเทศดังกลาว มีความเหมาะสมแก
การปลูกพืชเมืองหนาวที่มีความเหมาะสมกับระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร จากเหตุผลขางตนคณะผู
ดําเนินโครงการวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนาพื้นที่ของหมูบานใหดําเนินการเพาะปลูกใหเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศและปลูกไมผลเมืองหนาวที่เปนลักษณะของการปลูกแบบผสมผสานเพื่อสรางความแตกตางของสินคาให
เกิดความหลากหลายและสรางมูลคาของสินคาทางการเกษตรซึ่งไมเมืองหนาวสวนใหญจะปลูกอยูทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ภูมิประเทศบางสวนในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะที่คลายกับภาคเหนือ ซึ่งการปลูกพืชเมือง
หนาวในพื้นที่ดังกลาว จะสรางความแตกตางไดอยางหลากหลาย เพราะระยะทางในการขนสงที่สั้นลงสามารถสงผล
ใหผลิตผลถึงผูบริโภคไดในตนทุนที่ต่ําลง
จากเหตุผลขางตน คณะผูดําเนินโครงการวิจัยจึงมีแนวคิด ในการศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร
กรณีศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร ปจจัยและพัฒนาการเพาะปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
ตลอดจนสรางโอกาสในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และรายไดที่เพิ่มขึ้นใหกับชุมชนบานปากเหมือง อําเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตรในพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาปจจัยและพัฒนาการเพาะปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ บานปากเหมือง ตําบล
ดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และรายไดที่เพิ่มขึ้นใหกับชุมชนบานปากเหมือง
ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยดานเนื้อหา
ดําเนินการวิจัยเรื่อง “การศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ” โดยศึกษากระบวนการไหลของ
สินคาเกษตร ปจจั ยและพัฒนาการเพาะปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในพื้นที่บานปากเหมือง ตําบล
ดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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ขอบเขตการวิจัยดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ศึกษาและพัฒนาพื้นที่บานปากเหมืองโดยการปลูกพืชเมืองหนาวที่เหมาะสมกับระดับความสูงจากน้ําทะเล
740 เมตร โดยการปลูกพืชแบบผสมผสานที่ใหผลผลิต ตั้งแต 45 วัน 6 เดือน และไมป ซึ่งเปนการทําแปลงสาธิต
โดยแปลงสาธิตเปนพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชน บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วิธีการวิจัย
1) ศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร พื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
2) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการไหลของสินคาเกษตรพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
3) พัฒนาการเพาะปลูกพืชใหเหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
4) ทดลองปลู กพืช ที่ เหมาะสมกับพื้ น ที่บ า นปากเหมือง ตํ าบลดา นแม แ ฉลบ อําเภอศรีสวั ส ดิ์ จั งหวั ด
กาญจนบุรี
5) วิเคราะหแนวทางการกระจายสิ นคาเกษตร บ านปากเหมือง ตําบลดานแม แฉลบ อําเภอศรีสวัส ดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
6) เสนอแนวทางกระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง
ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผล / สรุปผลการวิจัย
การศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร พื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร พื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี โดยการสนทนากลุม (Focus Group) รวมกับผูเกี่ยวของกับกระบวนการไหลของสินคาเกษตร
หรือหวงโซอุปทานสินคาเกษตร ประกอบดวย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ตัวแทนหมู บาน ผูคาสง และลูกคา โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1) การจัดหาวัตถุดิบ
เกษตรกรดําเนินการจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการเพาะปลูกพืช พันธุพืช ปุย และวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งพืชที่ใชใน
การเพาะปลูก เชน หัวไชเทา ผักกาดขาว ถั่วลิสง แตงกวา ฟกทอง เปนตน
2) การเพาะปลูกพืช
การเพาะปลู ก พื ช ในพื้ น ที่ บ า นปากเหมื อ ง ตํ า บลด า นแม แ ฉลบ อํ า เภอศรี ส วั ส ดิ์ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ดําเนินการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว กลาวคือ พื้นที่เกษตรกรรม 1 แปลง ปลูกพืชเพียงชนิดเดียว และพืชไมมีความ
แตกตางกับพืชที่เพาะปลูกในพื้นราบ
3) การเก็บเกี่ยวสินคาเกษตร
การเก็บเกี่ยวสินคาเกษตรมีปริมาณต่ํา เนื่องจากสาเหตุหลัก ดังตอไปนี้
- การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว พื้นที่เกษตรกรรม 1 แปลง ปลูกพืชเพียง 1 ชนิด และเกษตรกรแตละราย
ปลูกพืชตางชนิดกัน สงผลใหไมสามารถรวบรวมสินคาเกษตรได
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- การเพาะปลูกพืชที่ไมมีความแตกตางกับพืชที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบ ซึ่งเปนการเพาะปลูกที่ไมเหมาะสม
กับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ โดยบานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มี
พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร และมีอากาศเย็นตลอดทั้งป จึงควรเพาะปลูกพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
4) การขนสง และการกระจายสินคาเกษตร
การขนสงและการกระจายสินคาเกษตร ประกอบดวย 3 วิธีการ คือ
- ผูคาสง ดําเนินการขนสงและกระจายสินคาเกษตร โดยรับจากเกษตรกรโดยตรง
- เกษตรกร ดําเนินการขนสงและกระจายสินคาเกษตร โดยการจัดสงใหผูคาสง
- เกษตรกร ดําเนินการจําหนายสินคาเกษตรดวยตนเอง โดยใชพื้นที่ตลาดสินคาเกษตร และตลาดทั่วไป
เนื่องดวยบานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีระยะทางหางจาก
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 100 กิโลเมตร และเสนทางการขนสงบางระยะเปนเสนทางที่มีความลาด
ชัน สงผลใหตนทุนในการขนสงสูง กรณีผูคาสงขนสงและกระจายสินคาเกษตร โดยรับจากเกษตรกรโดยตรง จึงเกิด
ปญหาสินคาเกษตรมีราคาต่ําเนื่องจากการกดราคาจากผูคาสง และกรณีที่เกษตรกรดําเนินการขนสงและกระจาย
สินคา ตลอดจนดําเนินการจําหนายสินคาเกษตรดวยตนเองนั้น มีตนทุนการขนสง และกระจายสินคาเกษตรที่สูงขึ้น
จึงสงผลใหสินคาเกษตรมีราคาสูง และเนื่องดวยสินคาเกษตรพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไมมีความแตกตางจากพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบ จึงไมเปนที่ตองการของตลาดสินคา
เกษตร และลูกคา
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการไหลของสินคาเกษตรพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบวา
(1) ปจจัยดานภูมิประเทศ : พื้นที่เปนที่สูง โดยสูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร ระยะทางหางจากอําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 100 กิโลเมตร เสนทางบางระยะมีความลาดชัน
(2) ปจจัยทางภูมิอากาศ : อุณหภูมิต่ําตลอดทั้งป
(3) ปจจัยดานพฤติกรรมการเพาะปลูก : พืชที่เกษตรกรรม 1 แปลง ปลูกพืชเพียง 1 ชนิดเทานั้น
การพัฒนาการเพาะปลูกพืชใหเหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
พืชที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่ควรเปนพืชเมืองหนาว ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่สูง
ประกอบดวย สตรอเบอรรี่ ซาโยเต เกรปฟรุตเบอรรี่ แบล็คเบอรรี ราสเบอรรี เสาวรส กีวี พีช เชอรรี่ อะโวคาโด
องุนบราซิล แอพริคอต หัวไชเทา กาแฟ ลิ้นจี่จักรพรรดิ ลูกไหน เบบี้แครอท แอปเปลฟูจิ และสมโชกุน
การทดลองปลู ก พื ช ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ บ า นปากเหมื อ ง ตํ า บลด า นแม แ ฉลบ อํ า เภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
การทดลองปลูกพื ชที่เหมาะสมกับ พื้นที่ บานปากเหมือง ตํา บลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวั ด
กาญจนบุรีดําเนินการทดลองปลูกพืชทั้งสิ้น 19 ชนิด โดยมีรายละเอียดและผลการทดลองดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ขอมูลการทดลองปลูกพืช 19 ชนิดที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี
ระยะหางระหวางตน
ระยะเวลา
พืช
หมายเหตุ
(เซนติเมตร)
การเพาะปลูก (วัน)
(1) สตรอเบอรรี่
30 × 30
45
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(2) หัวไชเทา
30 × 30
60
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(3) เบบี๋แครอท
30 × 30
60
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(4) เกรปฟรุตเบอรรี่
150 × 150
90
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(5) แบล็คเบอรรี่
50 × 50
90
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(6) ราสเบอรรี่
50 × 50
120
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(7) ซาโยเต
200 × 200
180
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(8) เสาวรส
500 × 500
180
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(9) สมโชกุน
600 × 600
270
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(10) กีวี
400 × 400
180
118 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(11) องุนบราซิล
50 × 50
180
80 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(12) แอพริคอต
400 × 400
180
80 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(13) เชอรรี่
400 × 400
180
75 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(14) แอปเปลฟูจิ
500 × 500
180
50 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(15) พีช
600 × 600
180
50 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(16) อะโวคาโด
500 × 500
180
50 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(17) ลูกไหน
400 × 400
180
35 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(18) ลิ้นจี่จักรพรรดิ
500 × 500
180
28 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(19) กาแฟ
200 × 200
180
26 เซนติเมตร
หมายเหตุ : ความสูงของตนเพิ่มขึ้น คือ ความสูงของตนที่เพิ่มขึ้นจากตนกลาที่เริ่มเพาะปลูก
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แนวทางการกระจายสินคาเกษตร บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
แนวทางการกระจายสินคาเกษตร บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยการสนทนากลุม (Focus Group) รวมกับผูเกี่ยวของกับกระบวนการกระจายสินคาเกษตร ประกอบดวย
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ตัวแทนหมูบาน และผูคาสง พบวา ผูเกี่ยวของมีความคิดเห็นใหเกิดการรวมกลุมของ
เกษตรกรเพื่อรวบรวม และกระจายสินคาเกษตร รวมถึงผูคาสงสามารถขนสงและกระจายสินคาไดโดยตรงจากกลุม
เกษตรกร เนื่องจากมีชนิด และปริมาณของสินคาเกษตรที่เหมาะสมกับตนทุนในการขนสงและกระจายสินคา ชนิด
ของสินคาเกษตรมีความแตกตางกับสินคาเกษตรพื้นราบ ซึ่งสงผลใหเกิดประโยชน และเกิดการไหลของสินคาเกษตร
ในหวงโซมูลคาในการกระจายสินคาที่เหมาะสม
แน ว ท า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ห ล ข อ ง สิ น ค า เ ก ษ ต ร ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร ป ลู ก พื ช ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ พื้ น ที่
บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
จากการศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการไหลของสินคาเกษตรพื้นที่
บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทําการศึกษาและทดลองปลูกพืช 19 ชนิดที่
เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนศึกษาแนวทางการกระจายสินคาเกษตร สามารถเสนอแนวทางกระบวนการไหลของ
สินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) การจัดหาวัตถุดิบ
เกษตรกรดํ า เนิ น การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการเพาะปลู ก พื ช พั น ธุ พื ช ปุ ย และวั ต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ
ซึ่งพืชที่ใชในการเพาะปลูกคือพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและมีอุณหภูมิต่ํา 19 ชนิด ประกอบดวย สตรอเบอรรี่ ซาโย
เต เกรปฟรุตเบอรรี่ แบล็คเบอรรี ราสเบอรรี เสาวรส กีวี พีช เชอรรี่ อะโวคาโด องุนบราซิล แอพริคอต หัวไชเทา
กาแฟ ลิ้นจี่จักรพรรดิ ลูกไหน เบบี้แครอท แอปเปลฟูจิ และสมโชกุน
2) การเพาะปลูกพืช
การเพาะปลู ก พื ช ในพื้ น ที่ บ า นปากเหมื อ ง ตํ า บลด า นแม แ ฉลบ อํ า เภอศรี ส วั ส ดิ์ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ดําเนินการเพาะปลูกพืช ผสมผสาน กลาวคือ พื้นที่เกษตรกรรม 1 แปลง ปลูกพืช ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและมี
อุณหภูมิต่ํา หลากหลายชนิด
3) การเก็บเกี่ยวสินคาเกษตร
การเก็บเกี่ยวสินคาเกษตรมีปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากสาเหตุหลัก ดังตอไปนี้
- การเพาะปลูกพืชผสมผสาน พื้นที่เกษตรกรรม 1 แปลง ปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและมีอากาศเย็น
หลากหลายชนิด และเกษตรกรแตละรายเกิดการรวมกลุม มีแนวทางการเพาะปลูกที่จัดสรรปริมาณและพื้นที่ ได
อยางเหมาะสม
- การเพาะปลูกพืชที่มีความแตกตางกับพืชที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบ เนื่องจากเปนพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง
และมีอากาศเย็น ซึ่งเปนการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ โดยบานปากเหมือง ตําบล
ดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร และมีอากาศเย็นตลอดทั้งป
4) การขนสง และการกระจายสินคาเกษตร
เกษตรกรรวมกลุม เพื่ อรวบรวม และกระจายสิ นคาเกษตร รวมถึงผู คา สง ขนสง และกระจายสิ นค าได
โดยตรงจากกลุมเกษตรกร เนื่องจากมีชนิด และปริมาณของสินค าเกษตรที่เหมาะสมกับตนทุนในการขนสงและ
กระจายสินคา ชนิดของสินคาเกษตรมีความแตกตางกับสินคาเกษตรพื้นราบ ซึ่งสงผลใหเกิดประโยชน และเกิดการ
ไหลของสินคาเกษตรในหวงโซมูลคาในการกระจายสินคาที่เหมาะสม
แนวทางกระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เ หมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง
ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สามารถแสดงไดดังภาพที่ 1
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Agricultural products Flow

ภาพที่ 1 กระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง
ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

อภิปรายผล
จากการศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการไหลของสินคาเกษตรพื้นที่
บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทําการศึกษาและทดลองปลูกพืช 19 ชนิดที่
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ แนวทางการกระจายสิ น ค า เกษตร ตลอดจนแนวทางกระบวนการไหลของสิ น ค า เกษตร
กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
พบวา เกษตรกรควรไดรับความรู ความเขาใจในการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
รวมถึงการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งสงผลใหเกิดความเหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ กลาวคือ ชนิดของ
สินคาเกษตรมีคุณภาพสูง และมีความแตกตางกับสินคาเกษตรพื้นราบ เนื่องจากเพาะปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม สินคา
เกษตรมีความหลากหลาย ตรงกับความตองการของผูคาสงและลูกคา และเกิดการผสมผสานในการเพาะปลูก ตาม
หลักการเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช รัช กาลที่ 9 ซึ่ ง สง ผลใหเกิด หว งโซ มู ลคา ในกระบวนการไหลของสิ น ค าเกษตร กรณี ศึ ก ษา การปลู กพื ช ที่
เหมาะสมกับพื้นที่ บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเสนอแนะ
1) ติดตามและประเมินผลการใชแนวทางกระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่
เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
2) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อความหลากหลายของสินคาเกษตร
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การพัฒนาศัก ยภาพภูมิปญญาประมงอินทรียพื้นบานตอยอดในเชิงพาณิชยสูการเชื่อมโยงกับ
การทองเที่ยวโดยชุมชนจากการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาหารทะเลที่มีคุณภาพปลอดภัยเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มนําไปสูการแขงขันเพื่อเตรียมความพรอมการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Development of organic folk wisdom to balance commercial fishing to tourism links
with communities of self-reliance in the production of quality and safe seafood to
create added value and lead to competitive and prepare to step into the ASEAN
Economic Community.

ศักดิ์ดา อางวัฒนกิจ
ณรงค อนุพันธ
ชัยวิทย ถิระวณัฐพงศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาประมงอินทรียพื้นบานตอ
ยอดในเชิงพาณิชยสูการเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวโดยชุมชนจากการพึ่งพาตนเองในการการผลิตอาหารทะเลที่มี
คุณภาพปลอดภัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มนําไปสูการแขงขันเพื่อเตรียมความพรอมการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วัตถุประสงคที่ทําการศึกษา คือ 1) เพื่อสํารวจศักยภาพและรูปแบบภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นในตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการทําประมงอินทรียพื้นบาน และ 3) เพื่อศึกษาแนว
ทางการเชื่อมโยงภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นที่นําไปสูการตอยอดในเชิงพาณิชยกับการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยใชวิธีการแบบสัมภาษณและจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ
ชาวประมงพื้นบานบางชัน จํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน วิเคราะหรูปแบบศักยภาพภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิน่
ในตําบลบางชัน ผลการศึกษาพบวา 1) ศักยภาพการทําประมงพื้นบานมีทุนทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแกการทํา
ประมงแตปจจุบันทุนธรรมชาติปาชายเลนอยูในสภาวะเสียสมดุลเนื่องจากชาวประมงไดมีการตอยอดภูมิปญญา
ประมงอินทรียทองถิ่นเชื่อมโยงไปประกอบธุรกิจการทองเที่ยวดานการใหบริการโฮมสเตยเพิ่มขึ้น 2) ปญหาและ
อุปสรรคการทําประมงอินทรียพื้นบาน พบวา ปญหาในเรื่องของความรูความเขาใจชองทางการตลาด ระบบการ
บริหารจัดการตาง ๆ ตลอดจนการพัฒนาสินคาใหมีการเพิ่มมูลคา ปญหาจากการใชเครื่องมือจับปลาแบบลางผลาญ
ของประมงเชิงพาณิชย ปญหาจากการสัมปทานพื้นที่เพื่อเลี้ยงหอย และปญหาใหญอยางมากก็คือการทําลายปาชาย
เลนและ 3) รูปแบบภูมิปญญาประมงอินทรีย พบวา ภูมิปญญาในการประดิษฐเครื่องมือประมง ภูมิปญญาในการจับ
สัตวน้ํา ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับธรรมชาติฤดูกาล / น้ําขึ้น – น้ําลง /คลื่นลม ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตวน้ํา และ
ภูมิปญญาการเก็บรักษา แปรรูป อาหาร เพื่อจัดจําหนายใหกับธุรกิจการทองเที่ยวในชุมชน
คําสําคัญ : ภูมิปญญาประมงพื้นบาน, การพัฒนาศักยภาพ ,การทองเที่ยวโดยชุมชน
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Abstract
This research project aims to study the potential development of folk organic fishery
wisdom in commercialization to connect with tourism by the community from
self-reliance on safe quality seafood production to create more value. Lead the competition
to prepare the pace to the ASEAN Economic Community. The objectives of the study were:
1) to explore the potential and local organic fishery wisdom in Bangchan Subdistrict,
Khlung District, Chanthaburi Province 2) to study the problems and obstacles of the local
organic fisheries Towards further commercialization and tourism management by Bangchan
community, Khlung district, Chanthaburi province. By using the interview method and
organizing a workshop for local fishermen Bangchan The number of sample groups of 400
people analyzed the potential of local organic fishery wisdom in Bang Chan Subdistrict.
The results of the study showed that: 1) The potential of local fisheries has natural resource
capital suitable for fisheries, but at present, mangrove forests are in a state of equilibrium
because fishermen have expanded the local organic fishery knowledge to link to business.
Tourism in homestay services has increased. 2) Problems and obstacles of local organic
fisheries found that the problems of knowledge Understanding marketing channels Various
management systems as well as the development of value-added products Problems from
the use of devious fishing tools of commercial fisheries Problems from space concessions
for shellfish raising And the very big problem is the destruction of mangrove forests and
3) the organic fishery wisdom model found that the wisdom in artificial fishing tools
Wisdom in catching fish Wisdom that is related to nature, seasons / up-tide / wind waves,
wisdom related to aquatic life cycles And the wisdom of keeping food processing for
distribution to tourism businesses in the community.
Key words : Local fishery wisdom, Potential development ,Community tourism.

บทนํา
ขอมูลที่ชุมชนทั้งสามประเทศเปนที่สนใจและเปนประโยชนตอการทํางานเชิงรุกขององคกร IUCN, GIZ
และเครือขายองคกรอิสระ ตลอดจนภาคสวนอื่น ๆ ของหลายประเทศ อนึ่ง ทางชุมชนไทยไดมีตัวแทนจากภาครัฐที่
เกี่ยวของ คือ ประมงจังหวัดและนายอําเภอในพื้นที่อําเภอขลุง จังหวัดจัน ทบุรี เขารวมรับฟงและแลกเปลี่ยนองค
ความรูเชิงสถานการณรวมกับชุมชนดวย อยางไรก็ดี ปญหาที่สามประเทศ ไทย เวียดนาม และกัมพูชาประสบ
เชนเดียวกัน คือการหาแนวทางในการปองกันอนุรักษแนวชายฝงจากปรากฏการณ Coastal Erosion คือ การกัด
เซาะ และการหาวิธีการปลูกปา ชายเลน การทําแนวไมไผเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง การทําแนวเปนรูปตัวที
ซึ่งเปนยุทธวิธีของ GIZ ที่เขามาวิจัยเพื่อหาแนวทางการจัดการสถานการณการกัดเซาะในประเทศเวียดนาม
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยภูมิปญญาทองถิ่นถือเปนความสําคัญอยางยิ่งในประเทศไทย ที่มีรากฐาน
ของเศรษฐกิจอยูที่ระดับชุมชนเปนสวนใหญ แตที่ผานมาการพัฒนาจะไรทิศทางและเปนไปตามความตองการของ
นักวิชาการมากกวาจากของชุมชน เพราะขาดขอสนเทศของชุมชน หากนักวิชาการหรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
มีขอสนเทศที่เปนบริบทของชุมชนอยางแทจริงแลวยอมสามารถที่ จะพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหสอดคลองกับ
บริบทของชุมชนไดอยางแทจริง และสามารถทําใหชุมชนสามารถอยูไดดวยวิถีดั้งเดิมของบรรพชนไมเปลี่ยนไปตาม
กระแสของนักวิชาการหนวยงานตาง ๆ ที่เขามาใหขอเสนอแนะที่ไมมีพื้นฐานของความเปนจริงหรือความเปนไปได
อันจะทําใหการพัฒนาศักยภาพชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกอใหเกิดความยั่งยืนแกชุมชนสืบตอไป
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พื้น ที่ ตํ า บลบางชั น เป น หมู บ าน ในอําเภอขลุ ง จั ง หวั ดจั น ทบุ รี มี เนื้ อที่ ทั้ง หมดประมาณ 64.4 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 40,305 ไร แบงเปนพื้นที่เกษตร 19,050 ไร, พื้นที่วางเปลาและปาไมชายเลน 21,225 ไร
มีหมู บา นในเขตปกครอง จํ านวน 6 หมู บ า น มี จํา นวนครัวเรือนทั้ งสิ้ น 1,323 ครัวเรือน ประชากร 3,678 คน
ลัก ษณะพื้น ที่ ส วนใหญ ติ ด ทะเลหมูบ า น มีชุ ม ชนเกา แกตั้ งอยู บ ริเวณปากน้ํา เวฬุ กอตั้ ง กอนป พ.ศ. 2410 หรือ
ประมาณ 147 ปมาแลว ซึ่งเปนหนึ่งในหมูบานไรแผนดิน เนื่องจากชุมชนดังกลาวอาศัยอยูบนเกาะโดยไมมีเอกสาร
สิทธิ พื้นที่อยูอาศัยมีกระแสน้ําขึ้นและน้ําลง โดยสิทธิในการครอบครองที่ดินเปนของกรมประมงและกรมปาไม
พื้นที่ดังกลาวเดิมเปนปาชายเลนมีไมโกงกางหนาแนนทําใหคนชุมชนมีรายไดจากการเผาถานไม โกงกางขายเปน
อาชีพและยังเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ จึงมีการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ไดแก เลี้ยงกุง
ตกปลา ยกยอ วางลอบปู แรวปู เบ็ดราว เบ็ดธง อวนปู อวนลอยกุง ฯลฯ (สถาบันอิศรา , 2557) จากการวิจัย
เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการท อ งเที่ ย วตํ า บลบางชั น (นิ พ นธ วุ ฒิ ชั ย . 2554 : บทคั ด ย อ ) พบว า มี จุ ด เด น ดั ง นี้
(1) มีทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย (2) มีวิถีชีวิตประมง (3) มีภูมิปญญาทองถิ่นแปรรูปอาหารทะเล (4) ตลาด
สินคาแปรรูปทางทะเล
จากทีมงานไดลงพื้นที่สํารวจประเด็นปญหาจากผูนําชุมชนทั้ง 6 หมูบาน จํานวน 17 ทาน โดยการประชุม
ใหผูนําชุมชนนําเสนอและสะทอนปญหาของชุมชน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ที่บางชันเรือนแพ ไดขอสรุป
ปญหาของผูนําชุมชน คือพื้นที่ของตําบลบางชันมีสัตวน้ําไดลดลงอยางมาก จนเปนที่นาวิตก เนื่องจากการทํานากุง
คือ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (นากุง) มีการปลอยน้ําจากการทํานากุงลงในแหลงธรรมชาติ ทําใหทรัพยากรสัตว
น้ําในพื้นที่ลดลงจํานวนมาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ อากาศทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงอยาง
รุนแรง รวมถึงการบังคับใชกฎหมายประมงในการหามใชเครื่องมือประมงโพงพาง ทําใหชุมชนอยูภาวะที่เกิดความ
ไมมั่นคงในการประกอบอาชีพเปนอยางมากจนทําใหเกิดผลเสียตอระบบนิเวศ อันกอใหเกิดผลกระทบตอแหลงที่อยู
อาศัยและอาชีพของชาวตําบลบางชันชุมชนชาวบางชัน ในตําบลบาชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 64.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,305 ไร พื้นที่เกษตร 19,050 ไร พื้นที่วางเปลา , ปาไมชายเลน
21,255 ไร เปนชุมชนชายฝงแหงหนึ่งที่พื้นที่สวนใหญติดตอกับชายทะเล ชาวบานบางชันประกอบอาชีพประมง
พื้นบาน ไดแก เลี้ยงกุง เลี้ยงหอยแครง วางลอบปู แรวปู เบ็ดราว เบ็ดธง อวนปู อวนลอยกุง กร่ํา แห และแทบทุก
ครัวเรือนใชหลักโพงพางในการประกอบอาชีพทางการประมงที่สืบตอมา ดวยพื้นที่แทบทั้งหมดของตําบลอยูในพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติ และอยูหางไกลจากตัวเมือง ทําใหชาวบานในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เขาถึง
สวัสดิการตาง ๆ ของรัฐไดอยางยากลําบากของการทํานากุงของเอกชนรายใหญ มีการปลอยน้ําจากการทํานากุงลง
ในแหลงธรรมชาติ ทําใหทรัพยากรสัตวน้ําในพื้นที่ลดลงจํานวนมาก ประกอบกับเกิด การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่หมู 5 บานนากุง รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย
ประมงในการหามใชเครื่องมือประมงโพงพาง ทําใหชุมชนอยูภาวะที่เกิดความไมมั่นคงในการประกอบอาชีพเปน
อยางมากซึ่งเปนผลใหไมสามารถหาเลี้ยงครอบครัวไดเพียงพอเหมือนแตกอน การมีขอกฎหมายหรือการบังคับใช
เครื่องมือตาง ๆ หรือการทํานากุงได สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง คือเรื่องพื้นที่ทํากิน
เนื่องจากทางการสั่งรื้อถอนหลักโพงพางเมื่อ พ.ศ. 2521 มีเจาหนาที่รัฐเขามาในพื้นที่เพื่อรื้อถอนหลักโพงพาง
ชาวบานมีความกังวลในการทํามาหากิน จึงไดเกิดการรวมกลุมขึ้นมา เพื่อที่จะแกไขปญหา ซึ่งชาวบานในพื้นที่ก็
ไมไดมีความรูในเรื่องความรูเรื่องกฎหมายทําใหชาวบานหลายคนตองถูกจับดําเนินคดี ปจจุบันก็มีการจับกุมชาวบาน
จากเจาหนาที่รัฐปญหาการประกอบอาชีพเพราะเสี่ยงตอการกระทําผิดกฎหมายนอกจากปญหาทํากิน ยังมีปญหา
น้ํากัดเซาะในปจจุบัน ชาวบานไม มีเอกสารสิทธิการถือครอง ปจจุบันบานทุกหลังคาเรือนของตําบลบางชันมีเพียง
บานเลขที่ชั่วคราว พอน้ําเซาะคนในชุมชนก็ตองขยายเขาไปอยูในเขตปาสงวน ทําใหตองทําผิดกฎหมายบุกรุกพื้นที่
ไปเรื่อย ๆ คําถามคือจะทําอยางไรใหคนอยูกับปาได เพราะชาวบานในชุมชนก็ไมมีใครอยากอยูอยางผิดกฎหมาย
และสถานที่สําคัญหลายแหง เชน สถานีอนามัย โรงเรียน วัด ทั้งหมดก็อยูในเขตปาสงวน จะใหชาวบานทําอยางไร
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ใหอยูกับปาได และการไมมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนน ประปา ไฟฟาไมมีเอกสารสิทธิ์ เปนปาสงวนแทบ
ทั้งหมดการประกอบอาชีพประมง เชน โพงพางถูกมองวาผิดกฎหมาย และถูกสิ่งรื้อถอนโดยกรมประมงแผนดินที่มี
อยูถูกกัดเซาะ และเกิดการตื่นเขินของลําคลองที่ใชในการสัญจรนากุงเสื่อมโทรม และการสงเสริมการปลูกปาในนา
กุงไมสอดคลองเหมาะสมกับการทํานากุงธรรมชาติขาดน้ําจืดในการอุปโภค บริโภคขาดการกระตุนเสริมพลังใน
ชุมชนไดเรียนรูการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน
จากความสําคัญดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพภูมิปญญา
ประมงอินทรียพื้นบานตอยอดในเชิงพาณิชยสูการเชื่อมโยงการทองเที่ยวโดยชุมชนจากการพึ่งพาตนเองในการผลิต
อาหารทะเลที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภัย เพื่ อสรา งมู ล ค า เพิ่ ม นํ า ไปสู การแขง ขัน เพื่ อเตรีย มความพรอมการกา วสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําการศึกษาในประเด็น ดานการดํารงชีวิต ดานการประกอบอาชีพ การคา การปรับตัว
เขาสู AEC การเชื่อมตอกับประมงพาณิชยเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนบางชันตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสํารวจศักยภาพและรูปแบบภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นในตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการทําประมงอินทรียพื้นบาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นที่นําไปสูการตอยอดในเชิงพาณิชย
กับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



กรอบแนวคิดการทําวิจัย
คณะผูวิจัยฯ ไดรวมกันกําหนดกรอบการศึกษาวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้
บริบทการเปลีย่ นแปลงการกาวสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

บริบทชุมชนบางชัน
ตนทุนธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ภูมิปญ
 ญาประมง
อินทรียทองถิ่น
บางชัน

การพัฒนาศักยภาพภูมิปญ
 ญาประมง
อินทรียพื้นบาน
* การเรียนรูรวมกันของชาวบาน
* การพัฒนาภูมปิ ญญาทองถิ่น
กระบวนการพัฒนาศักยภาพภูมิปญญา
ประมงอินทรียทองถิ่นในการจัดทําระบบ
บัญชีครัวเรือนดานตนทุนการผลิต ตนทุน
การเก็บรักษา การตั้งราคาจําหนาย การ
จัดระบบบัญชี และการประเมินระบบ
การเงิน ของประมงอินทรียพื้นบาน ให
สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย
* แนวทางการเชื่อมโยงภูมิปญญาประมง
อินทรียทองถิ่นที่นําไปสูการตอยอดในเชิง
พาณิชยกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
บางชัน
* การขับเคลื่อนภูมิปญญาทองถิ่นดานการ
ทองเที่ยวเชิงพาณิชยโดยจัดตั้งศูนยเรียนรู
ชุมชนการทําประมงอินทรีย

การตอยอด
ภูมิปญ
 ญาประมง
อินทรียทองถิ่นในเชิง
พาณิชยนาํ ไปสูการ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว
ชุมชนบางชัน

ตนแบบกลุมประมงอินทรียบ างชัน ภูมปิ ญญาประมงอินทรียพื้นบานในการสราง
ผลผลิตประมงอินทรียตอยอดในเชิงพาณิชยเชื่อมโยงการทองเทีย่ วชุมชนโดยการ
พึ่งพาตนเองสรางผลผลิตอาหารทะเลที่มีคุณภาพปลอดภัยในการสรางมูลคาเพิ่ม
นําไปสูการแขงขันเพื่อเตรียมความพรอมการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่มา : คณะวิจัย 2560

วิธีการวิจัย
ประชากร คือ ประชากรที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบานในชุมชนตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โดยยึดจํานวนครัวเรือนในหมูบานชุมชนบางชัน ทั้ง 6 หมู จํานวนครัวเรือน 1,323 ครัวเรือน
กลุมตัวอยาง คือ กลุมตัวอยางที่เปนชาวประมงพื้นบานที่ประกอบอาชีพการทําประมงในชุมชนตําบลบาง
ชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 400 คน โดยวิธีการคิด แบบสัดสวน โดยใชความสมัครใจของผูนําครัวเรือน
ในหมูบานชุมชนบางชัน ทั้ง 6 หมูบาน จํานวนครัวเรือน 1,323 ครัวเรือน ที่ทําการประมงอินทรียพื้นบาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณ การสังเกต การสนทนา การจดบันทึก และการ
จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติที่ใช คือ การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะหสถิติรอย
ละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เปน 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การลงพื้นที่เพื่อทําการจัดเก็บขอมูล
คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยการลงพื้นที่เพื่อทํา การจัดเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณ (Interview) และ
การสังเกตการณ (Observe) ทั้งนี้ผูวิจัยจะดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวนรวม 400 กลุมซึ่งเปนตัวแทน
ของประมงพื้นบานบางชัน ตําบลขลุง จังหวัดจันทบุรี
ระยะที่ 2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลดานการจัดทําหวงโซคุณคาประมงพื้นบาน ตําบลบางชัน
คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลดานการการศึกษาหวงโซคุณคาประมง
พื้นบานตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบน
พื้นฐานการพึ่ง พาตนเอง โดยเชิญปราชญชาวบา น ผูนําชุมชน ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ย วในชุมชน และ
ผูเกี่ยวของมาทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูสรุปขอเท็จจริง
ระยะที่ 3 จัดทําโครงการการพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่น ในการจัดระบบบัญชี
ครัวเรือนดานตนทุนการผลิต ตนทุนการเก็บรักษา การตั้งราคาจําหนาย การจัดระบบบัญชี และการการเงิน ของ
ประมงอินทรียพื้นบาน ใหสามารถตอยอดในเชิงพาณิชย
คณะผูวิจัยดําเนินการคนควาและรวบรวมเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวของ ตําราทางวิชาการเกี่ยวกับระบบการ
จัดทําบัญชีตาง ๆ โดยคณะผูวิจัยจะเนนใหชาวประมงพื้นบานและผูประกอบการธุรกิจชุมชนในกิจการโฮมสเตย
ที่สมัครใจเขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ระยะที่ 4 จัดอบรมกระบวนการเรียนรูในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
คณะผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นให กั บ ประมงพื้ น บ า นและ
ผูประกอบการธุรกิจชุมชนที่เปนเจาของโฮมสเตย ในการจัดระบบบัญชีครัวเรือนดานตนทุนการผลิต ตนทุนการเก็บ
รักษา การตั้งราคาจําหนาย การจัดระบบบัญชี และการการเงิน ของประมงอิ นทรียพื้นบาน ใหสามารถตอยอดใน
เชิงพาณิชยและสามารถนําไปประยุกตใชงานได
ระยะที่ 5 ประเมินผลและสรุปโครงการวิจัย

ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาเพื่อสํารวจศักยภาพและรูปแบบภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นในตําบลบางชัน อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
1) ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ พบวา เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 69.75 มีอายุระหวาง
41-50 ป คิดเปนรอยละ 37.25 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 61.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 83.25 สวนใหญมีรายไดจากการประกอบชีพหลักจากการทําประมงอยาง
เดียว คิดเปนรอยละ 95.0 ประสบการณในการประกอบอาชีพประมงอยูระหวาง 11 –15 ป คิดเปนรอยละ 39.75
2) ศั ก ยภาพและรู ป แบบภู มิ ป ญ ญาประมงอิ น ทรี ย ท อ งถิ่ น ในตํ า บลบางชั น อํ า เภอขลุ ง
จังหวัดจันทบุรี พบวา สวนใหญสมาชิกในครัวเรือนของประมงพื้นบานบางชันมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 32.5
จํานวนแรงงานในการทําประมงสวนใหญ มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 61.75 ประเภทการจับสัตว ที่ไดจากการ
ทําประมงพื้นบานสวนใหญเปนหอยแครง คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมาสามลําดับไดแกปลาอินทรีย คิดเปนรอยละ
39.8 ปลาเกา คิดเปนรอยละ 38.8 ปลากุเลา คิดเปนรอยละ 37.3 และปลาหมึก คิดเปนรอยละ 33.8 ปริมาณสัตว
น้ําเฉลี่ยที่จับไดตอครั้งสวนใหญจับไดในปริมาณที่ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 26.0 ศักยภาพของการทําประมง
อินทรียทองถิ่นในตําบลบางชัน ดานตนทุนธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณสวนใหญมีตนทุนธรรมชาติอยูในสภาวะ
เสื่อมโทรม คิดเปนรอยละ 48.75 ศักยภาพของการทําประมงอินทรียทองถิ่นในตําบลบางชันดานตนทุนภูมปญญา
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การทําประมงพื้นบานมีการสืบตอรุนตอรุนสวนใหญมีการสืบสานภูมิปญญาใหทายาทลดลง คิดเป นรอยละ 67.50
และในสวนของศักยภาพของการทําประมงอินทรียทองถิ่นในตําบลบางชันดานตนทุนภูมิปญญาการแปรรูปการทํา
ประมงพื้นบานมีการตอยอดเขาสูการทองเที่ยวชุมชนในธุรกิจโฮมสเตยสวนใหญมีการทําการแปรรูปผลผลิตมีจาํ นวน
มากขึ้นอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 76.5 และศักยภาพดา นภูมิปญญาการทํ าประมงพื้นบานของชาวประมง
บางชันมีความโดดเดนในดานภูมิปญญาในการประดิษฐเครื่องมือประมง ดานภูมิปญญาในการจับสัตวน้ํา ดานภูมิ
ปญญาที่เกี่ยวกับธรรมชาติฤดูกาล / น้ําขึ้น – น้ําลง / คลื่นลม และดานภูมิปญญาที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตวน้ํา
2. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการทําประมงอินทรียพื้นบานบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบวา มีปญหาในเรื่องของความรูความเขาใจชองทางการตลาด ระบบการบริหารจัดการตาง ๆ ตลอดจน
การพัฒนาสินคาใหมีการเพิ่มมูลคา ปญหาจากการใชเครื่องมือจับปลาแบบลางผลาญของประมงเชิงพาณิชย ปญหา
จากการสัมปทานพื้นที่เพื่อเลี้ยงหอย ปญหาใหญอยางมากก็คือการทําลายปาชายเลนที่เปนตนทุนธรรมชาติในการ
ประกอบอาชีพในการทําประมง
3. ผลการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นที่นํา ไปสูการตอยอดในเชิงพาณิชย
กับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบวา ลั กษณะที่ ทํา การประมงพื้ นบ านสวนใหญ มี การออกทํา การประมงส วนใหญ ทํา การออกทุกวั น
คิดเปนรอยละ 61.2 สถานที่ประมงพื้นบานนําสินคาไปจําหนายสวนใหญมีการนําสินคาขายสงใหตลาดชุมชน
โดยตรง คิดเปนรอยละ 34.0 ลักษณะที่ทานนําสินคาจําหนาย สวนใหญประมงพื้นบานจับมาแลวสงขาย คิดเปน
รอยละ 60.5 สวนแนวทางการเชื่อมโยงภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นที่นําไปสูการตอยอดในเชิงพาณิชยกับการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบางชันสวนใหญ การจับสัตวน้ําโดยวิธีการทําประมงอยางรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.37

อภิปรายผล
จากการศึกษาการศึกษาหวงโซคุณคาประมงพื้นบานตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เชื่อมโยง
การสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง นั้น ชาวประมงพื้นบานบางชัน สวน
ใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 41-50 ป การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา สอดคลองกับการงานวิจัยของ สุธรรม
และคณะ (2551) ที่ทําการศึกษาเรื่องการรับรูและการยอมรับปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรียของ
เกษตรกร ศักยภาพของการทําประมงอินทรียทองถิ่นในตําบลบางชันดานตนทุนธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณสวน
ใหญมีตนทุนธรรมชาติอยูในสภาวะเสื่อมโทรม สอดคลองกับการศึกษาของ สุนีย บุญกําเนิด (2541) ที่ทําการศึกษา
เรื่อง การจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมงขนาดเล็ก : กรณีศึกษาชุมชนแหลมโพธิ์ อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา กระบวนการจัด ทําบั ญชี ครัวเรือนของประมงพื้น บา นและผูป ระกอบการกิจการธุรกิจ ทองเที่ย วชุ มชน
โฮมสเตยนั้น สวนใหญรูและปฏิบัติไดในดานวิธีการลงบัญชีรับ – จายในครัวเรือน : ดานจายเงิน ดานการเขียน
คาใชจายประกอบอาชีพ เปนคาใชจายในการประกอบอาชีพตางๆ เชน คาน้ํามัน คาเครื่องมือประมง คาพันธุปลา
คาน้ํามัน ดานวิธีการเขียนวันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่มีรายการรับ – จายเงิน สอดคลองกับการศึกษาของสํานักขาว
แหงชาติ กรมประชาสัมพันธ. (บทความออนไลน) ที่ทําการศึกษาบัญชีครัวเรือน วิถีการเรียนรูเพื่อพัฒนาชีวิตประมง
อินทรียพื้นบาน สวนแนวทางการเชื่อมโยงภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นที่นําไปสูการตอยอดในเชิงพาณิชยกับ
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบางชันสวนใหญการจับสัตวน้ํา โดยวิธีการทําประมงอยางรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
สอดคลองกับ พิพัฒน (2555) ที่ทําการศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงทะเลกรณีศึกษา
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะสงผลตอการประกอบ
อาชีพการทําประมงพื้นบานทําใหชาวประมงพื้นบานบางชันเกิดปญหาและอุปสรรคที่ตามมาคือ การใชเครื่องมือจับ
ปลาแบบลางผลาญของประมงเชิงพาณิชย ปญหาจากการสัมปทานพื้นที่เพื่อเลี้ยงหอย ปญหาการทําลายปาชายเลน
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ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดจําแนกขอเสนอแนะไว 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1) เปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการการศึกษาหวงโซคุณคาประมงพื้นบานตําบลบางชัน อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี เชื่อมโยงการสรางเครือขา ยตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง และ
สอดคลองกับผูใชงาน
2) ควรมีหนวยงานรัฐ หรือภาคีเครือขายในทุกภาคสวนมาใหคําแนะนําสําหรับการดําเนินงานดานการ
จัดการหวงโซคุณคาประมงพื้นบานตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิง
พาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองในการยกระดับเปนแหลงทองเที่ยวชุมชนควรพัฒนาและทําการ
สงเสริมใหเกิดกลุมวิสาหกิจประมงพื้นบานเพิ่มขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาปจจัยที่ผลตอความสําเร็จของหวงโซคุณคาประมงพื้นบานตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองในการยกระดับเปน
แหลงทองเที่ยวชุมชนในระดับประเทศ
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การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับการเขา สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Development of Nakhon Pathom Province Tourism Market to Accommodate the
Beginning of ASEAN Economic Community

ดร.ญาดา โคระทัต

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การพั ฒ นาตลาดการท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด นครปฐม เพื่ อ รองรั บ การเข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
มีวั ตถุประสงค เพื่อศึ กษาปญหาตลาดการท องเที่ยวจังหวั ดนครปฐม เพื่อศึกษาความตองการพั ฒนาตลาดการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม และเพื่อศึ กษาแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม ผูใหขอมู ล
เกี่ยวกับการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม จํานวน
26 คน ซึ่งไดแก เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จํานวน 6 คนและผูประกอบการ จํานวน 20 คน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้คือ ประชาชนในแหลงทองเที่ยวนักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 250
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม แบบสัมภาษณใชสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ ยวจั งหวัด นครปฐม โดยเป นการสั มภาษณ เชิ งลึ ก แบบสอบถามใชสอบถามประชาชนในแหล งทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในดานปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ความตองการ
พัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐมสําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใช คารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) แนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม เปนคําถามปลายเปด
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และนําเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description)
ผลการวิจัย พบวา
1. ปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม พบวา ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ โดยภาพรวมปญหา
อยูที่ สถานที่นั่งพักผอนไมเพียงพอ ดานราคาอาหารไมเหมาะสมกับคุณภาพ ดานทําเลที่ตั้ง โดยภาพรวมปญหาอยู
ที่ ความเหมาะสมของลานจอดรถดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมปญหาอยูที่ การประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวทางอินเตอรเน็ตยังไมสามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูที่ ดาน
การสื่อสาร การพูดภาษาตางประเทศของเจาหนาที่ ดานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูที่ ความตอเนื่องในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูที่ พื้นที่บริเวณแหลงทองเที่ยว
ขาดความสมบูรณ ดานผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูที่ คําบรรยายสถานที่ทองเที่ยวเปนภาษาอังกฤษมีไมมากควรเพิ่ม
ใหมากขึ้น
2. ความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม สรุปได ดังนี้ ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ
โดยภาพรวมนักทองเที่ยว ตองการใหมีบริการตู ATM ใหมากกวานี้ ดานราคา โดยภาพรวมอยูที่ สินคาที่จําหนายไม
มีปายแสดงราคาอยางชัดเจน ดานทําเลที่ตั้ง โดยภาพรวมอยูที่ความเหมาะสมของลานจอดรถ ตองการใหพัฒนา
ลานจอดรถใหไดมาตรฐาน ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูที่การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ตองการ
ใหโฆษณาแหลงทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากกวานี้ ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูที่การ
สื่อสาร การพูดภาษาตางประเทศของเจาหนาที่ เจาหนาที่ที่ สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศมีนอย ตองการให
พัฒ นาความรูท างภาษาต า งประเทศใหกับ เจ า หนา ที่ แ ละผู ประกอบการในแหลง ท องเที่ ยว ด า นกระบวนการ
โดยภาพรวมอยูที่ การมีสวนรวมจากคณะกรรมการ
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หมูบาน ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูที่ปายเตือนการจราจร เชน ทางโคง ดานผลิตภาพ โดยภาพรวม
อยูที่ จํานวนบุคลากรที่มีความสามารถดานภาษาตางประเทศมีนอย ผลการวิจัยครั้งนี้ใชเปนขอมูลพื้นฐานในกา ร
พัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหไดรับพึงพอใจสูงสุด อัน
เปนหัวใจของการใหบริการลูกคาตอไป
คําสําคัญ : การทองเที่ยว, นักทองเที่ยว, การพัฒนาตลาดการทองเที่ยว, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Abstract
The purposes of this research study, The Development of Nakhon Pathom Tourism
Market to Accommodate the Beginning of ASEAN Economic Community, were to study
Nakhon Pathom tourism market problems, the needs of Nakhon Pathom tourism market,
and the development of Nakhon Pathom tourism. Information providers on tourism in
Nakhon Pathom, which were used in this study were those related to Nakhon Pathom
tourism of 26 cases that composed of authorities involved with the tourism of 6 people and
the entrepreneurs of 20 people. 250 people in the area of tourism, Thai tourists and
foreigners. A questionnaire was used for people in the area of tourism, Thai tourists and
foreigners and the depth interview were used as the tools in this research in group of people
who related to t Nakhon Pathom tourism. Those are involved with the issues of Nakhon
Pathom tourism market problems, the needs of Nakhon Pathom tourism market and the
development of Nakhon Pathom tourism. The suggestions for Nakhon Pathom tourism
market development were also needed. The statistical tool used for quantitative analysis
was percentage, means, and One-Way analysis of variance (One-Way ANOVA).
Open-ended questions and quantitative analysis were used for studying the development of
t Nakhon Pathom ourism and presented by analytical description.
The findings of this study were that:
1. The issues of Nakhon Pathom tourism market problems could be concluded as
following: for the topic of tourist attractions and service, the overall problem was that the
venue was not enough. Food prices are unreasonable for the quality of the product. The
location, the problem is that the right of the parking lot. Publicity on the Internet cannot
access the tourists thoroughly in promotion and marketing. The staffs who were involved
with tourism had foreign language communication problems. Lack of continuing to
improve and develop the service was the overall process problem. In terms of physical area
was about area attractions impermanence. And in case of the productivity, subtitles
attractions as English is not much, should add more.
2. In terms of the needs of Nakhon Pathom tourism market development could be
summarized that: in case of tourist attractions and service, there should be more ATMs.
The products had no price tag clearly. The location problem was the suitability of the parking
lot which should have more standard. While the case of marketing promotion, there should
have TV advertising attractions of. Nakhon Pathom In terms of staffs communication which
lack of persons who could communicate with foreigners, so tourism staffs or entrepreneurs
need foreign language development. The overall process problem was about village council.
The physical area was concerned with traffic warning signs such as curve or hiking. And the
productivity was the small amount of staffs that had foreign language ability.
Keywords : Tourism, Tourist, Tourism Market Development, ASEAN Economic Community
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บทนํา
สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยว หมายถึง สถานที่ทองเที่ยว กิจกรรม และ วัฒนธรรม
ประเพณีที่สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรมทองถิ่นที่มีลักษณะเดน และสามารถดึงดูดความสนใจ ของนักทองเที่ยวให
เขามาเยี่ยมชม สิ่งดึงดูดใจหรือทรัพยากรทองเที่ยวแบงออกเปน 2 ลักษณะทั่วไป คือ
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไดแกสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ
เชน น้ําตก ภูเขา ทะเล ปา ไมเขตรักษาพันธุสัตว อุทยานฯ ฯลฯ ทรัพยากร การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากทรัพยากรการทองเที่ยวที่มนุษย สรางขึ้น คือ เปนสิ่งที่มนุษยไมตองสูญเสียตนทุนใน
การผลิต แตทรัพยากรทั้งสองลักษณะตางก็ตองมีตนทุนในการดูแลรักษาเหมือนกัน คุณภาพของทรัพยากรการ
ทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะตองไดรบั การดูแลรักษาในรูปแบบของการทองเที่ยวที่ยั่งยืนการวางแผนการ
ทอ งเที่ ย ว รวมทั้ งการวางมาตรฐานการดู แ ลรัก ษาทรัพยากรดั งกล า วจึ ง เป น สิ่ง จํ าเป น เนื่ องจากกิจกรรมการ
ทองเที่ยวสามารถสงผลกระทบทางลบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนสิ่งเปราะบางได
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเปนสิ่งดึงดูดความตองการพื้นฐานของ นักทองเที่ยวสวน
ใหญ เชน ผู ค นที่อยู ในพื้ นที่ หุบ เขาที่ มี อากาศหนาว ย อมไม มี โ อกาสที่ จ ะไดสั ม ผั ส อากาศที่ อบอุน หรือได เห็น
ชายทะเล โดยเฉพาะชาวยุโรปพวกเขาจึงนิยมเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยว ที่เปนเมืองตามชายหาด ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวประเภทธรรมชาติมีอิทธิพลอยางมากตอการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวไมวาจะเปนอากาศบริสุทธิ์
ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ภูมิประเทศ สัณฐานทางธรณี วิทยา ชาติพืชพันธุตางๆ ของทองถิ่น สัตวปา หรือสัตวใน
ท อ งถิ่ น ท อ งหน า หาดทราย ความงามของธรรมชาติ น้ํ า ดื่ ม บริ สุ ท ธิ์ น้ํ า พุ ร อ น ฯลฯ การผสมผสานกั น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถสรางสภาพแวดลอมที่นาสนใจ เชน ภูมิอากาศที่แตกตางกันภายในประเทศ มีผลทําให
นักทองเที่ยวมีโอกาสเลือกสถานที่ที่นาสนใจ เชน ไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นของปา เขาทางภาคเหนือ หรือไปสัมผัส
แสงแดดอันอบอุนบริเวณหาดทราย ชายทะเลทางภาคใต เปนตน ภูมิอากาศจึงมีอิทธิพล ตอการตัดสินใจ และชวย
สรางความตองการ หรืออุปสงค (Demand) ทางการทองเที่ยวได และหากพื้นที่ ทองเที่ยวนั้นๆ มีบรรยากาศหรือ
ภูมิอากาศที่จะทําใหนักทองเที่ยวสามารถทํากิจกรรมอื่นๆ ไดอยาง หลากหลาย เชน เลนกอลฟ ขี่มา ตกปลา ลา
สัตว แลนเรือใบ หรือกิจกรรมทางน้ําอื่นๆ การศึกษา ธรรมชาติ ความชื่นชมในศิลปะการวาดภาพ หรือการถายภาพ
เหลานี้ก็จะยิ่งทําใหนักทองเที่ยวไดรับ บรรยากาศเพื่อการพักผอนไดมากยิ่งขึ้น แตหากพื้นที่ใดมีความสวยงามทาง
ธรรมชาติเปนทุนเดิมอยู แลว แลวยังมีความหลากหลายในดานอื่นเขามาเสริมอีก ก็จะยิ่งดึงดูดความสนใจไดทวีคูณ
มากขึ้น
ดังนั้นการที่จะรักษาสถานภาพหรือความตองการของนักทองเที่ยวเอาไวใหนานที่สุด ก็ตอง มีการวางแผน
อยางเหมาะสมและตองมีการบํารุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของธรรมชาติที่มีอยูอยาง ต อเนื่องและจริงจั ง
ทรัพยากรการท องเที่ ย วที่ ม นุษ ย สรา งขึ้น ไดแ ก ทรัพยากรการทอ งเที่ ย วด านประวั ติ ศาสตรวั ฒนธรรมสัง คม
เทศกาลงานประเพณี และทรัพยากรการทองเที่ยวดานกิจกรรมความบันเทิง และเพลิดเพลิน
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการ สามารถสรางรายไดโดยมีมูลคาเปนอันดับหนึ่งของการคา
บริการรวมของประเทศ การทองเที่ยวยังกอใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย เชน โรงแรม ที่พัก ภัตตาคาร
รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก รวมถึง การคมนาคมขนสง เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการลงทุน การจางงาน และ
การกระจายรายไดสูทองถิ่น โดยในแตละปสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศในรูปเงินตราตางประเทศปละหลาย
แสนลานบาท รวมทั้งสรางกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนลานบาทเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีแนวโนมการแขงขันรุนแรงขึ้นตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
มีความออนไหวงายจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถานการณและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
เปนความทาทายตอการทองเที่ยวของประเทศไทยมาจากหลายประเด็น ดังนี้ ประเด็นผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาว
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กระโดด ดานภาพลักษณ และความเชื่อมั่นซึ่งสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมโดยปจจัยกระตุนอุตสาหกรรม
การท องเที่ ยวไทย ที่สํ าคั ญ คือ การกา วไปสูค วามเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น (ASEAN Economic
Community: AEC) นโยบายรัฐ บาลที่ส ง เสริมเศรษฐกิจเชิง สรา งสรรค เพื่อใหการท องเที่ ยวของประเทศไทย
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยางมีคุณภาพและยั่งยืน และแขงขันไดในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงได
มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ใหการทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2552 มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดทํายุทธศาสตรแผนงานฟนฟู วิกฤตการ
ทองเที่ยวระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสอดรับกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติที่
จะตองจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ จึงได จัดทํารางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
พ.ศ. 2555-2559 (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยว
แหงชาติพิจารณา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูและกระตุนภาคการทองเที่ยวใหขยายตัวและเกิดความยั่งยืน เพื่อ
เรงรัดและสรางศักยภาพในการหารายไดจากการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยใหมี ความ
พรอมทั้งดานคุณภาพการแขงขัน และให เกิดการสรางรายไดและกระจายรายไดควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้น แผนพั ฒนาการทองเที่ย วแหง ชาติฉบั บนี้จึง ไดมุง เนน การป องกัน แกไขผลกระทบดา นการทองเที่ยวให
สอดคลองกับสถานการณทั้งในและตางประเทศ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
และวิสัยทัศนประเทศไทยสูป 2570 โดยนอมนําแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา” มาใชในการจัดทําแผนเพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวแบบองครวมที่สรางทั้งรายไดและกระจายรายได
อยางเปนธรรมและยั่งยืน แมการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) อาจมีผลทําใหผูประกอบการดาน
การทองเที่ยวไทยตองเผชิญกับภาวะที่มีการแขงขันสูง จนอาจดูเหมือนเปนวิกฤตสําหรับภาคการทองเที่ยว แตหาก
ภาครัฐและเอกชนไทยพัฒนาจุดออนและเสริมสรางจุดแข็งใหยิ่งแข็งแกรงขึ้น การเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น (AEC) ก็ จ ะกลายเป น โอกาสสํ า หรั บ ชาวไทยที่ มี ค วามถนั ด ด า นการท อ งเที่ ย วและบริ ก ารอยู แ ล ว
ใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยเติบโต สรางรายไดใหกับประเทศมาก จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดที่มีแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหลง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม
และความต อ งการและแนวทางในพั ฒ นาตลาดการท องเที่ ย วจั ง หวั ด นครปฐมเพื่ อรองรับ การเขา สู ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาความตองการและแนวทางในพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ทําใหไดแนวทางการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม ซึ่งจะเปนประโยชน ตอ
นักทองเที่ยว หนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชนในเขตพื้ นที่ทองเที่ยว ในการปรับปรุงพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐมใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
1. แบบสอบถาม เพื่ อถามกลุ ม ตัว อย างเกี่ยวกับ ป ญหาการท องเที่ ย วจั ง หวั ด นครปฐม ความตองการ
พัฒนาการทองเที่ยว และแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม แบบสอบถามมี 4 สวน ไดแก
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว เปนคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาตลาดการทองเที่ยว จังหวัดนครปฐม
8 ดาน ไดแก ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง ดานการสงเสริม การตลาด ดานบุคลากร
ดา นกระบวนการ ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ และด า นผลิ ต ภาพ ลั ก ษณะคํ า ถามเป น แบบป ด (Close-ended
Question) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท(Likert) (กาลัก เตะขันหมาก, 2553)
สวนที่ 3 เกี่ยวกับความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 8 ดาน ไดแกดานแหลง
ทองเที่ยวและบริการ ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง ดา นการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดาน
ลักษณะทางกายภาพ และดานผลิตภาพ ลักษณะคําถามเปนแบบปด (Close-endedQuestion) แบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) (กาลัก เตะขันหมาก, 2553)
สวนที่ 4 แนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม เปนคําถามปลายเปด (Open-ended
Question)
2. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi Structured Interview-SSI) โดยมีลักษณะสัมภาษณ ขอ
สัมภาษณเกี่ยวกับสภาพปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐมและแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย ชื่อ-สกุล ตําแหนง
สวนที่ 2 สภาพปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐม และแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม
วิธีการสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือในการวิจัย ไดดําเนินการสรางเครื่องมือและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษาและเปน
แนวทางในการสรางเครื่องมือ
2. ศึกษาหลักการวิธีสรางเครื่องมือจากเอกสารและตําราการสรางเครื่องมือ
3. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนตรวจสอบเพื่อใหเครื่องมือมีความตรง
ทางเนื้อหาในสิ่งที่ตองการวัดและนําไปปรับปรุงแกไข
4. นํ า แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล ว ไปทดสอบหาค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
โดยนํ าไปทดลองใช (Try-out) กับ นักทองเที่ย ว จํา นวน 40 คน และนํา ขอมูล กลั บมาวิ เคราะหดว ยการหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) คาแอลฟา (α) จะตองไดคาไมต่ํากวา 0.6 ในการครั้งนี้วิจัย
คาแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.97 และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity)
ผลดูที่คา Factor loading ของแตละตัวแปรจะตองมีคาตั้งแต 0.4 ขึ้นไปผลการศึกษาครั้งนี้คา Factor loading
มีคาไมต่ํากวา 0.4 ดังนั้น จึงถือวาแบบสอบถามอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชงานได
5. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณไปจัดพิมพและเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอมูลจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ผูนําชุมชน และผูประกอบการ โดยใชแบบสัมภาษณ
1.1 เจ า หน า ที่ ที่ เกี่ย วขอ งกับ การท องเที่ ย ว ผู วิ จั ย จึ ง ทํ า การสุ ม แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ไดแก หัวหนาและเจาหนาที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําจังหวัดนครปฐม 3 คน และ
เจาหนาที่ประจําจังหวัด 3 คน รวม 6 คน
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1.2 ผูประกอบการ เนื่องจากผูประกอบการในจังหวัด นครปฐมมีจํานวนมาก ผูวิจัยจึงเลือกการ
สุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลื อกผูประกอบการในด านตางๆ ไดแก รานขายของที่ ระลึก ที่ พั ก
รานอาหาร บริษัทนําเที่ยว รายละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
2. ขอมูลจากประชาชนในแหลงทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม และนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ
โดยใชแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ จํานวน 250 คนไดจาก ประชากรที่อาศัยในแหลงทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐม ในการเลือกกลุมตัวอยางประชาชนในแหลงทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางที่อาศัยอยู
ในอําเภอที่มีแหลงทองเที่ยวตั้งอยู ซึ่งมีอยู 7 อําเภอ ไดแก อําเภอบางเลน อําเภอสามพราน อําเภอดอนตูม อําเภอ
นครชัยศรี อําเภอพุทธมณฑล อําเภอเมือง อําเภอกําแพงแสน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 917,053 คน
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการในการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
1. ขอมูลสวนตัว วิเคราะหดวยคารอยละ (Percentage)
2. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐมวิเคราะหดวย
การหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ความตองการพั ฒนาตลาดการทอ งเที่ ย วจั ง หวั ด นครปฐม วิเคราะหดว ยการหาค า เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประชาชนในแหลงทองเที่ยวนักทองเที่ยวชาว
ไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยการใชสถิติการวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
5. แนวทางในการพั ฒ นาตลาดการท องเที่ ย วจั ง หวั ด นครปฐม เป น คํา ถามปลายเป ด วิ เคราะหขอมู ล
เชิงคุณภาพ และนําเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
1. การหาขนาดกลุมตัวอยาง
2. การหาความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ก ารหาสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา ( Alpha Coefficient)
ของครอบบัค (Cronbach) (สิน พันธพินิจ, 2553)
3. หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยหาคาดัชนีความสอดคลองใชสูตร IOC (Item Objective
Congruence)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สรุปไดตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. สรุปความคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เกี่ยวกับปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม สรุปได ดังนี้ ดานแหลงทองเที่ยวและบริการโดยภาพรวมปญหา
อยู ที่ ส ถานที่ นั่ ง พั กผ อนไม เพีย งพอ ด า นราคา ราคาอาหารไม เหมาะสมกับ คุ ณ ภาพของสิ น ค า ด า นทํ า เลที่ ตั้ ง
โดยภาพรวมปญหาอยูที่ความเหมาะสมของลานจอดรถ ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมปญหาอยูที่การ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทางอินเตอรเน็ตยังไมสามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวได อยางทั่วถึง ดานบุคลากร
โดยภาพรวมอยูที่ดานการสื่อสาร พูดภาษาตางประเทศ ของเจาหนาที่ ดานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูที่ความ
ตอเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูที่พื้นที่บริเวณ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



แหลงทองเที่ยวขาดความสมบูรณ ดานผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูที่คําบรรยายสถานที่ทองเที่ยวเปนภาษาอังกฤษมี
ไมมากควรเพิ่มใหมากขึ้น
2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี ยวจํ า แนกตามความคิ ดเห็นของประชาชนในแหล ง ทอ งเที่ ย ว
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตอปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา ในภาพรวมแนวคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว
นั กท องเที่ ย วชาวไทย และนั กท องเที่ ย วชาวต า งชาติ มี ค วามคิด เห็ น ต อป ญ หาการท องเที่ ย ว จั ง หวั ด นครปฐม
ไมแตกตางกัน (F= 1.958, Sig. = .143) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความคิดเห็น ไม แตกตางกัน ไดแก ดานแหลงทองเที่ยวและ
บริการ (.296) ดานทําเลที่ตั้ง (.238) ดานบุคลากร (.109) ดานลักษณะทางกายภาพ (.090) ดานราคา (.076) สวน
ความคิดเห็นที่แตกตาง ไดแก ดานผลิตภาพ (.003) ดานการสงเสริมการตลาด (.005) ดานกระบวนการ (.029)
ตามลําดับ
3. สรุปความคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เกี่ยวกับความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม สรุปได ดังนี้ ดานแหลง ทองเที่ยวและบริการ
โดยภาพรวมอยูที่ตู ATM ตองการใหมีบริการตู ATM ใหมากกวานี้ ดานราคา โดยภาพรวมอยูที่สินคาที่จําหนายไมมี
ปายแสดงราคาอยางชัดเจน ดานทําเลที่ตั้ง โดยภาพรวมอยูที่ความเหมาะสมของลานจอดรถ ตองการใหพัฒนาลาน
จอดรถใหไดมาตรฐาน ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูที่การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทางทีวี ดาน
บุคลากร โดยภาพรวมอยูที่การสื่อสาร พูดภาษาตางประเทศ ของเจาหนาที่ ดานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูที่การ
มีสวนรวมจากคณะกรรมการหมูบาน ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูที่ปายเตือนการจราจร เชน ทางโคง
ดานผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูที่จํานวนบุคลากรที่มีความสามารถดานภาษาตางประเทศมีนอย
4. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี ยวจํ า แนกตามความคิ ดเห็นของประชาชนในแหล ง ทอ งเที่ ย ว
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตอความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา ในภาพรวมแนวคิดของประชาชนในแหลงทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความคิดเห็นตอความตองการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐมแตกตางกัน (F= 3.159, Sig. = .044) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความคิดเห็นของประชาชนในแหลง
ทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ไดแก ดานกระบวนการ
(.000) ดานการสงเสริมการตลาด (.002) ดานลักษณะทางกายภาพ (.028) ดานราคา (.029) ดานบุคลากร (.030)
แหลงทองเที่ยวและบริการ (.015) สวนความคิดเห็นไมแตกตาง ไดแก ดานผลิตภาพ (.692) และดานทําเลที่ตั้ง
(.110) ตามลําดับ
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม จากผลการศึกษาขอมูล
ดังกลาว สามารถนําขอมูลมาสังเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐมเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน ไดดังนี้
1. ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวจะเปนปญหาที่ นักทองเที่ยว
ตองการใหมีการพัฒนา เชน สถานที่พักผอน หองน้ําหองสุขา ใหมีความเพียงพอสามารถรองรับนักทองเที่ยวได
ทั้งหมด ตลอดจนจัดหาตู ATM และโทรศัพทสาธารณะไวบริการนักทองเที่ยวใหมากรักษาความสะอาด ไดแก ความ
สะอาดของรา นอาหาร หอ งน้ํา หองสุ ขาสถานที่ พักผ อน สถานที่จ อดรถ เป น ตน ปรับ ปรุง ป ายบอกทางแหล ง
ทองเที่ยว ปายสื่อความหมาย ใหครอบคลุมแหลงทองเที่ยวหลักและแหลงทองเที่ยวรองเปนระบบเดียวกันทั่วทั้ง
จังหวัดและถูกตองตามหลักสากล พรอมทั้งการเตรียมการพัฒนาปายบอกทางรองรับการทองเที่ยวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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2. ดานราคา รานอาหารประจําแหลงทองเที่ยวควรมีการเพิ่มรายการอาหารที่เปนระดับสากลเพื่อ รองรับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เชน สเต็ก หมู ปลา เนื้อ เปนตน สินคาของที่ระลึกควรกําหนดราคาให เหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา และสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว เพื่อ เพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น
3. ดานทําเลที่ตั้ง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ลานจอดรถ
ปายสื่อความหมาย ทางลาด ศูนยขอมูลทองเที่ยว หองน้ํา รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ คนพิการและ
ผูสูงอายุใหไดมาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี สวนรวมในการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว ทั้งนี้จะใหความสําคัญกับการคงไวซึ่งสถาปตยกรรมทองถิ่นและเอกลักษณเชิงพื้นที่
4. ดานการสงเสริมการตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการทองเที่ยวผานระบบ
ออนไลน โซเซียลมีเดีย และอินเตอรเน็ต และพัฒนาปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเที่ยวอยางเปนระบบและ
เชื่ อ มโยงข อมู ล การท องเที่ ย วระดั บ จั ง หวั ด เขา กั บ การท อ งเที่ ยวในระดั บ ชาติ เพื่ ออํา นวยความสะดวกใหกั บ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
5. ดานบุคลากร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูที่เกี่ยวของกับการดูแลแหลงทองเที่ยว จังหวัด
นครปฐม ควรจัดอบรมความรูภาษาอังกฤษ ดานการสนทนาใหกับเจาหนาที่ และผูประกอบการในแหลงทองเที่ยว
ประสานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีเจาหนาที่ที่สามารถถายทอดความรูดานภาษาอังกฤษใหมาใหการอบรม
ใหกับเจาหนาที่และผูประกอบการ เพื่อใหสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติได
6. ดานกระบวนการ การสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่น และชุมชนในการรวมบริหาร บูรณะรักษา และ
เฝาระวังแหลงทองเที่ยว ในรูปแบบของคณะกรรมอาสาภาคประชาชนพิทักษแหลงทองเที่ยว มี ระบบการบริหาร
จัดการ มีรูปแบบการทํางาน โดยใชกลไกของทองถิ่ นเปนพลังในการขับเคลื่อน หรือดําเนินการแบบชุมชนพี่ชุมชน
นอง เชน การนําชุมชนที่มีความแข็งแกรงในดานการดูแลสิ่งแวดลอม แลวให มาอธิบายใหชุมชนอื่นฟงและปฏิบัติ
ตาม หรือมาเปนที่ปรึกษาใหชุมชนใกลเคียง
7. ดานลักษณะทางกายภาพ ปลูกฝงสรางจิตสํานึกในการดูแลรั กษาแหลงทองเที่ยวใหคนในชุมชนรูจักรัก
และหวงแหนแหลงทองเที่ยวของตนเองเพื่อเปนการอนุ รักษแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมใหคงอยูตอไป
รณรงคใหแตละชุมชนรักษาสิ่งแวดลอม และปลูกปาเพิ่มใหมากขึ้น
8. ด านผลิตภาพ เชิ ญชวนนักทองเที่ ยวเขามาเยี่ ยมชม ควรมีการคิ ดคน ประเพณี ใหมๆ เพื่อเชิญ ชวน
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวจังหวัดนครปฐม ประเพณีที่หลายจังหวัดทําแลวกลายเปนประเพณีประจําของจังหวัด

การอภิปรายผล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลจากแบบสอบถามประชาชนในแหลงทองเที่ยวนักทองเที่ยว
ชาวไทย นักทองเที่ยวชาวตางชาติ และแบบสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม โดยใชแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ย วของ เพื่ออภิปรายผลปญ หาการทองเที่ยวจั งวัด นครปฐม ความตองการพัฒ นาการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม และแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐมเพื่อตอบวัตถุประสงคของการ
วิจัยใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด ดังนี้
1. ปญหาการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม พบวา สถานที่นั่งพักผอนบริเวณแหลงทองเที่ยวยังไม เพียงพอ
หองน้ําหองสุขาไมสะอาด ตู ATM บางแหงไมมีใหบริการแกนักทองเที่ยว ซึ่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) กลาววา
ทรัพยากรทองเที่ยวที่ตองมีสิ่งดึงดูดใจ เปนองคประกอบสําคัญที่สุดของทรัพยากรการทองเที่ยวที่ตองมีสิ่งดึงดูดใจ
อยางใดอยางหนึ่งในการดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานที่ นั้นๆ ซึ่งสิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยว
ยอมแตกตางกันไปตามประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว ผลจากการวิเคราะหขอมูลยังพบวา การสงเสริม
การตลาด ยังมีปญหามากดานการสรางการรับรูใหแกนักทองเที่ยวการใชสื่อการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวยังไม
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กวางพอและยังไมเขาถึ งกลุมเปาหมาย สอดคลองกับ งานวิจัยของ สุวิทย นามบุญเรือง (2553) ที่ไดศึกษาแนว
ทางการพัฒนาตลาดการทองเที่ยว กรณีศึกษาแหลงทองเที่ยว อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย พบวา ปญหาดานการ
ประชาสัมพันธและการโฆษณา โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉลอง ของเดิ ม (2548) ที่ได
ศึกษาศักยภาพของอุทยานแหงชาติสาละวิน จังหวัดแมฮองสอน ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา
การประชาสัมพันธของอุทยานแหงชาติสาละวิน อยูในระดับพอใช ที่จะตองปรับปรุง นอกจากนี้ยังพบวา เจาหนาที่
ประจําแหลงทองเที่ยว และบุคลากรในสถานประกอบการ ยังขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทําใหมีปญหาการ
สื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรธิรา ผลงาม (2549) ที่ไดวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาอางเก็บน้ําหวยน้ําหนาน ตําบล
น้ําหนาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย ปญหาจากผูประกอบการดานการใหบริการบางคมขาดทักษะตางๆ โดยเฉพาะ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เมื่อมีนักทองเที่ยวตางชาติมาเที่ยว ไมสามารถสื่อสารใหเขาใจได ทั้งนี้อภิปรายไดวา
เจาหนาที่ประจําแหลงทองเที่ยว และผูประกอบการในแหลงทองเที่ยวยังขาดการกระตุนและสงเสริมการใชทักษะ
ภาษาอังกฤษ จึงทําใหไมสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติได
2. ความตองการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่ มีความหลากหลาย
มีกิจกรรมทองเที่ยวโดดเดนคือ ถือไดวาเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมไทย การเดินทางเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวใช
เวลาไมมากสามารถทองเที่ยวไดมากมายหลายพื้นที่ แตจากการศึกษาความตองการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐม นักทองเที่ยวมีความตองการใหจังหวัด นครปฐมพัฒนาทางดานการสงเสริมการตลาด เพราะยังขาดดาน
การสรางการรับรูใหแกนักทองเที่ยว การใชสื่อการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวยังไมกวางพอและยังไมเขาถึง
กลุ ม เป า หมาย จึ ง มี แ นวทางในการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว ในด า นการส ง เสริ ม การตลาด คื อ ควรเพิ่ ม การ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของจังหวัดใหมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธผานสื่อทางอินเตอรเน็ต วิทยุ แผนพับ
(ใหมี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โฆษณาทางโทรทั ศ น ในช ว งเทศกาลงาน ประเพณี ต า งๆ ซึ่ ง ควรทํ า การ
ประชาสัมพันธในเชิงลึกและเชิงกวางยิ่งขึ้น โดยพัฒนาสื่อ เนื้อหา จุดขาย ของแหลงทองเที่ยว เน นความเปนไทย
สอดคลองงานวิจัยของ ลักขณา อินทรบึง (2553) ที่ ไดวิจัยเรื่อง บทบาทของเทศบาลนครขอนแกนในการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา โฮงมูนมังเมืองขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยผูวิจัยไดแนะนํา
ไววา แนวทางการพัฒนาบทบาทของเทศบาลนครขอนแกน ควรมีการสงเสริมการทองเที่ยวใหกวางขวางยิ่งขึ้น และ
สอดคลองกับ ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา และคณะ (2550 ) ที่ไดวิจัยเรื่อง กลยุทธในการสงเสริมการตลาดการ
ทองเที่ยวของแหลง ทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอีสานใต ผลการศึกษาพบวาการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของ
แหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอีสานใตเปนที่นิยมและสามารถเขาถึงนักทองเที่ยวชาวไทยมากที่สุด คือการโฆษณา
โดยใช สื่ อ นิ ต ยสาร วารสารการท อ งเที่ ย ว หรือ สื่ อสิ่ ง พิ ม พ ดั ง นั้ น เอกสารประชาสั ม พั น ธ ที่ มี คุ ณ ภาพ จะทํ า ให
นักทองเที่ยวพึงพอใจและมั่นใจในการใชขอมูลในการตัดสิ นใจในการทองเที่ยว และพบวากลุม ตัวอยางมีความ
ตองการจดหมายขาวเกี่ยวกับการทองเที่ยวเปนอันดับสุดทาย เพราะจดหมายขาวมีรูปแบบและเนื้อหาที่มีความ
สมบูรณและนาสนใจนอยกวาสื่อประชาสัมพันธประเภทสิ่งพิมพ เชน แผนพับ คูมือ การทองเที่ยว วารสาร ซึ่งจะให
ขอมู ล การท องเที่ ย วเกี่ย วกับ ประวั ติ ความเป น มา ความสํ า คัญ สิ่ ง ที่ น า สนใจเส น ทางเดิ น ทาง และระยะทาง
สิ่งอํานวยความสะดวกประเภทตางๆ มากกวาจดหมายขาวนอกจากนี้ยังพบวา ความตองการพัฒนาดานผลิตภาพ
เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการใหพัฒนามาก คือ จํานวนบุคลากรที่มี ความสามารถดานภาษาตางประเทศมีนอย
จังหวัดนครปฐมควรพัฒนาเจาหนาทีป่ ระจําแหลงทองเที่ยว เจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่เปนมัคคุเทศก และผูประกอบการ
ควรไดรับการอบรมใหมีความรูภาษาอังกฤษ เพื่ออธิบายประวัติความเปนมาของแหลงทองเที่ยว จุดเดนของแหลง
ทองเที่ยวแตละแหง ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว การเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวที่อยูใกลเคียงกัน และขอ
ปฏิบัติของแหลงทองเที่ยว เพื่อจะไดใหการแนะนําแกนักทองเที่ยวไดอยางถูกตอง และควรอมรมความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของนักทองเที่ยวในแตละเชื้อชาติ เพื่อทําการปรับตัวใหเขากับนักทองเที่ยวไดทุก ประเทศ สอดคลองกับ
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สุภาภรณ อุดมวงศ (2553) ที่ไดเสนอแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวไววา ประชาชนในชุมชนควรเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน ซึ่งเปนเจาของทองถิ่นและเปนทิศทางในการพัฒนาการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน ทําใหแหลงทองเที่ยวมีเสนหและนาทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่คนพบจากการวิจัย โดยเสนอแนะตามสวนประสมการตลาดบริการ 8 ดาน
ดังตอไปนี้
1. ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวจะเปนปญหาที่ นักทองเที่ยว
ตองการใหมีการพัฒนา เชน สถานที่พักผอน หองน้ําหองสุขา ใหมีความเพียงพอสามารถรองรับนักทองเที่ยวได
ทั้งหมด ตลอดจนจัดหาตู ATM และโทรศัพทสาธารณะไวบริการนักทองเที่ยวใหมากขึ้นกวาเดิม รักษาความสะอาด
ของแหลงทองเที่ยว ไดแก ความสะอาดของรานอาหาร หองน้ําหองสุขาสถานที่พักผอน สถานที่จอดรถ เปนตน
ปรับปรุงปายบอกทางแหลงทองเที่ยว ปายสื่อความหมาย ใหครอบคลุมทั้งแหลงทองเที่ยวหลักและแหลงทองเที่ยว
รอง โดยจัดใหเปนระบบเดียวกันทั่วทั้งจังหวัดและถูกตองตามหลักสากล พรอมทั้ง พัฒนาปายบอกทางรองรับการ
ทองเที่ยวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ดานราคา รานอาหารประจําแหลงทองเที่ยวควรมีการเพิ่มรายการอาหารที่เปนระดับสากลเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เชน สเต็ก หมู ปลา เนื้อ เปนตน สินคาของที่ระลึกควรกําหนดราคาให เหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา และสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว เพื่อ เพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น
3. ดานทําเลที่ตั้ง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ลานจอดรถ
ปายสื่อความหมาย ทางลาด ศูนยขอมูลทองเที่ยว หองน้ํา รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ คนพิการและ
ผูสูงอายุใหไดมาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี สวนรวมในการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว ทั้งนี้จะใหความสําคัญกับการคงไวซึ่งสถาปตยกรรมทองถิ่นและเอกลักษณเชิงพื้นที่
4. ดานการสงเสริมการตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการทองเที่ยวผานระบบ
ออนไลน โซเซียลมีเดีย และอินเตอรเน็ต และพัฒนาปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเที่ยวอยางเปนระบบและ
เชื่ อ มโยงข อมู ล การท องเที่ ย วระดั บ จั ง หวั ด เขา กั บ การท อ งเที่ ยวในระดั บ ชาติ เพื่ ออํา นวยความสะดวกใหกั บ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
5. ดานบุคลากร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูที่เกี่ยวของกับการดูแลแหลงทองเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย ควรจัดอบรมความรูภาษาอังกฤษ ดานการสนทนาใหกับเจาหนาที่ และผูประกอบการในแหลงทองเที่ยว
ประสานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีเจาหนาที่ที่สามารถถายทอดความรูดานภาษาอังกฤษใหมาใหการอบรม
ใหกับเจาหนาที่และผูประกอบการ เพื่อใหสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติได
6. ดานกระบวนการ การสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่น และชุมชนในการรวมบริหาร บูรณะรักษา และ
เฝาระวังแหลงทองเที่ยว ในรูปแบบของคณะกรรมอาสาภาคประชาชนพิทักษแหลงทองเที่ยว มี ระบบการบริหาร
จัดการ มีรูปแบบการทํางาน โดยใชกลไกของทองถิ่นเปนพลังในการขับเคลื่อน หรือ ดําเนินการแบบชุมชนพี่ชุมชน
นอง เชน การนําชุมชนที่มีความแข็งแกรงในดานการดูแลสิ่งแวดลอมมาอธิบายใหชุมชนอื่นฟงและปฏิบัติตาม หรื อ
มาเปนที่ปรึกษาใหชุมชนใกลเคียง
7. ดานลักษณะทางกายภาพ ปลูกฝงสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวใหคนในชุมชนรูจักรัก
และหวงแหนแหลงทองเที่ยวของตนเองเพื่อเปนการอนุรักษแหลงทองเที่ยวใหคงอยูตอไป รณรงคใหแตละชุมชน
รักษาสิ่งแวดลอม และปลูกปาเพิ่มใหมากขึ้น
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8. ดานผลิตภาพ เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว เชน ตู ATM ศูนยรับแลกเปลี่ยนเงิน
WIFI ที่นั่ งสํ า หรับพั กผ อนไวบ ริการนั กทองเที่ ยว มาเยี่ ยมชม ควรมี การคิด ค นประเพณี ใหม ๆ เพื่ อเชิ ญชวน
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวจังหวัด
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ความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม
Silver Jewellery Buying Satisfaction of Tourists in Chiangmai Province

ดร.ญาดา โคระทัต

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจในการซื้ อ เครื่ อ งประดั บ เงิ น ของนั ก ท อ งเที่ ย ว ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม ประชากร
กลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวในจังหวัด เชียงใหม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็นรวบรวมขอมูลไดแก
แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลพบวามีความเที่ยงตรง 0.95 และสถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา มีผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย คิ ดเปนรอยละ 56 และ 44
ตามลําดับ มีอายุมากกวา 50 ป มากที่สุด คือรอยละ 19.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดที่มากกวา 20000 บาท
คิดเปนรอยละ 45.5 มีสถานภาพสมรสมากที่สุดคิดเปนรอยละ 54.5 มีอาชีพทําธุรกิจสวนตัวมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 23.3 และเปนนักทองเที่ยวจากจังหวัดอื่นๆ คิดเปนรอยละ 25.8 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวน
บุคคลดานรายได และสถานภาพ มีผลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ย วในจังงหวัด
เชียงใหมที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจในการซื้อ, นักทองเที่ยว, เครื่องประดับเงิน
Abstract
This research Silver Jewellery Buying Satisfaction of Tourists in Chiangmai
Province aims at examining silver jewellery buying satisfaction of touristsin . The study
tool is a questionnaire for 400 samplings.The research findings indicated that the
respondents are female more than male with 56 percent and 44 percent. The respondents are
aged above 50 years (19.8 percent). Most havetheir average income per a month at 20000
Bath (45.5 percent). In the context of status, most are married (54.5 percent). Most have
their own-business at 23.3 percent and most respondents are tourists at 25.8 percent.The
hypothesis finding indicated that the personal data in term of income and status is impacted
on buying satisfaction of tourists with positively significant at p = .05
Keywords : Buying Satisfaction, Tourists, Silver Jewellery

บทนํา
เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับที่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยเพราะวามีราคาไมแพงและยัง สามารถขึ้น
รูปไดงายมากๆเมื่อเทียบกับเครื่องประดับที่ทําจากแรชนิดอื่น ทําใหมีความหลากหลายสามารถเลือกใหเขากับบุคลิก
และรสนิยมไดงายสุดๆ ไมวาจะเปนสรอย แหวน ขอมือ และยังสามารถทําเปนเข็มกลัดหรือเครื่องประดับอยางอื่น
อีกมากมาย ซึ่งในบางครั้งก็มีการนําอัญมณีตางๆมาประดับดวยเพื่อเพิ่มมูลคาและความสวยงามใหมากขึ้น โดยมัก
เนนในเรื่องของความเชื่อในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการงาน ความรักหรือการเงินโดยคํานึงถึงวันเกิดหรือเดือน
เกิด เปนตน นอกจากนี้ยังเปนเครื่องประดับที่แสดงถึงเอกลักษณทางเพศดวย เชนในเพศหญิงนั้นจะมีประเภทของ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เครื่องประดับใหเลือกสรรเยอะกวา เนนความสวยงามและลวดลายทันสมัย บงบอกถึงความเปนตัวคุณและรสนิยม
ของคุณไดดีที่สุด ราคาไมแพงมากเกินไปสามารถซื้อหาไดทุกเพศทุกวัยดวย และในปจจุบันยังมีเครื่องมือทันสมัยใน
การทําอีกมากมายจึงทําใหเครื่องประดับนั้นมีใหเลือกหลายรูปแบบมากขึ้น และสําหรับคุณผูชายในอดีตก็มักมี
เครื่องประดับเงินไวประดับบารมีดวยเชนกัน โดยอาจเปนแหวนเกลี้ยงๆหรือสรอยคอก็ได แตในปจจุบันก็มีความ
นิยมใชเปนของเสริมดวงอยางเชนผูหญิงดวย แตก็มักสรางใหมีลวดลายนอยกวาและทําใหลักษณะของตัวแหวนมี
ความตันมากกวาของผูหญิง แตสําหรับอัญมณีนั้นก็ขึ้นอยูกับว าชอบอัญมณีอะไร โดยในสมัยนี้ไมคอยสนใจแลว
วาอัญมณีที่ประดับบนเครื่องประดับนั้นจะมีสีสันฉูดฉาดหรือเปลาเพราะวามักเปนไปตามความชอบสวนตัวนั่นเอง
เพราะฉะนั้นเครื่องประดับสําหรับเพศชายนั้นจึงมีมากขึ้นกวาสมัยกอนมาก และนอกจากเครื่องประดับเงินแทแลว
ยังมีเครือ่ งประดับของเทียมดวยซึ่งดูรูปรางลักษณะก็จะคลายของแทเลยเพียงแตอาจมีวัสดุอื่นเจือปนหรืออาจะตอง
คอยชุบโครเมียมเมื่อเวลาที่สีของเครื่องเงินเริ่มลอก ซึ่งเครื่องเงินเหลานี้จะมีราคาถูกวาอยูแลว และตองคอยชุบ
โครเมียมตลอดเวลาแตไมวาอยางไรก็ตามก็ไดรับความนิยมอยางมากเชนกัน เครื่องประดับเปนสิ่งหนึ่งในวัฒนธรรม
ตั้งแตสมัยโบราณที่ใชควบคูกับการแตงกาย มีการสืบคนไป เมื่อประมาณ 2000 ปกอนคริสตศักราช ในประเทศ
อียิปตไดมีการใชสีสักตามรางกายเพื่อความสวยงาม และมีการดัดแปลงสิ่งของจากธรรมชาติ อาทิ เปลือกหอย
กระดูกสัตว มาใชแทนดอกไมเพื่อประดับตกแตงตามรางกายเนื่องจากมีความคงทนกวา (อาภรณ จงฤทธิพร, 2548)
ตอมาไดปรับเปลี่ยนการประดับตกแตงรางกายจากการใช แกว เปลือกหอย กระดูกสัตว มาเปนโลหะ เชน ทองคํา
และเงิน โดยเริ่มพบหลักฐานในประเทศไทยยุคแรก อาทิ สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี มีการนําโลหะมาประดิษฐเปน
รูปเคารพเครื่องใช ตา งๆ และเครื่องประดับ ในยุ คต อมาได แก กรุงศรีอยุธ ยา และกรุง รัต นโกสิน ทร มี การพบ
หลั ก ฐานมากขึ้ น ดั ง หลั ก ฐานที่ ป รากฏที่ ก รุ พ ระปรางค วั ด ราชบู ร ณะ ซึ่ ง เชื่ อ ว า เป น เครื่ อ งราชู ป โภคของ
พระมหากษัตริย และตอมาไดมีการพบหลักฐานการนําหินสี และอัญมณีมาฝงลงในโลหะ และมีเทคนิคการลงสีและ
การถมดําสําหรับโลหะตางๆ โดยเฉพาะเครื่องเงินซึ่งสันนิษฐานวา เทคนิคดังกลาวอาจจะไดรับความรูมาจากชาว
เปอรเซียกอนรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งจากหลักฐานจะเห็นไดถึงวิวัฒนาการความเปน มาอันยาวนานและ
ความนิยมของเครื่องประดับ โดยเฉพาะเครื่องเงินและเครื่องประดับเงิน (พิมลพักตร สุภา, 2548)
ในปจจุบัน ประเทศไทยจัดวาเปนประเทศที่มีศักยภาพในการสงออก และเครื่องประดับของไทยเปนที่
ยอมรับในตลาดตางประเทศในดานคุณภาพและฝมือ ขอมูลจากภาพรวมตลาดเครื่องประดับในยุโรป อาทิ อังกฤษ
เยอรมัน กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย และสเปน โดยเฉพาะอังกฤษ จะพบวา มีการนําเข าเครื่องประดับจากทั่วโลก
เปนจํานวนมากทุกป โดยเฉลี่ยรอยละ 60 ของการนําเขาเครื่องประดับจะประกอบดวย เพชร ทองคําขาว ทอง และ
เงิ น ตามลํ าดั บ โดยพฤติ กรรมผู บ ริโภคชาวยุ โ รปในป จ จุ บั นจะนิ ย มเครื่องประดั บ ทองคํา ขาวและเงิ น มากขึ้น
(อาร วาย ที ไนน, 2549) โดยในป พ.ศ. 2554 มีการสงออก
สินคาเครื่องประดับจากประเทศไทย 272.9 ลานเหรียญสหรัฐในมูลคาสงออกนี้ เปนมูลคาการสงออก
เครื่องประดับเงินถึง 96.1 ลานเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ ขอมูลทางดานพฤติกรรมผูบริโภคชาวยุโรปพบวาในกลุม
วัยรุนชาวเยอรมันนิยมเครื่องประดับเงินมากที่สุดเพราะมีราคาถูกกวาเครื่องประดับโลหะชนิดอื่นๆ (สํานักงาน
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเบอรลิน, 2555 อางจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย, 2555) กลุมผูหญิงในสวีเดนใหค วามสําคัญกับคุณภาพมากกวาราคารวมถึงเครื่องประดับ
ต องมี การออกแบบใหค ลาสสิ ก ชาวสเปนนิ ย มเครื่อ งประดั บ รู ป ทรงเลขาคณิ ต โดยแต ล ะป มู ล ค า การซื้ อ ขาย
เครื่องประดับในสเปนมีมูลคารวมมากถึงกวาพันลานยูโร และตลาดเครื่องประดับที่ใหญที่สุดในยุโรปไดแก อังกฤษ
โดยมูลคาตลาดรวมของเครื่องประดับอยูที่ 4.9 พันลานปอนด โดยชาวอังกฤษนิยมการออกแบบที่ทันสมัย และเปน
เซตเครื่องประดับ รวมถึงมีขนาดชิ้นงานที่ใหญและชอบสีสัน (สํานักสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโรม ,
2554) ดังนั้ น กลุมเปาหมายหลักที่สํา คัญในการวิจั ยนี้ ซึ่ง ปจจุ บันขอมู ล จากกรมการทองเที่ย ว กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา (2556) ระบุจํานวนนักทองเที่ยว ไดเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก ในป
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



พ.ศ. 2561 มากถึง 324,948 คน จากที่มาของขอมูลและสถิติตางๆ นี้ จึงเปนที่มาของการศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ย ว ในการซื้อเครื่องเงิน ซึ่งปจจัยเหลานี้จะเปนประโยชนตอผูสงออกในการวางแผน
การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภค รวมถึงการใชกลยุทธทางการตลาดให
เหมาะสมกับผูบริโภคตอไป

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค
Lovelock, et. al. (2001) อธิบายวา ความพึงพอใจหลังการซื้อเกิดจากการประเมินการบริการที่ไดรับ
ซึ่ง Oliver (1988) ไดเสริมแนวคิดนี้วา ความพึงพอใจ คือการประเมินผลของลูกคาจากการรับสินคาหรือบริการ
ซึ่งขั้น กอนรับสิน ค าหรือบริการจะเกิดความคาดหวัง และเมื่อจบขั้น ตอนจะเกิดการประเมินผลความพึง พอใจ
นอกจากนี้ Cronin and Taylor (1992) ยังพบวา คุณภาพการบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ
ลูกคา ซึ่งจากแนวคิดทั้งหมด อาจกลาวสรุปนิยามของความพึงพอใจของผูบริโภคไดวา พฤติ กรรมที่เกิดขึ้นกอนหรือ
หลังการซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ แลวเกิดการประเมินผล ทั้งดานดีและดานไมดี ซึ่งหากประเมินไปทางดานดี ลูกคา
จะเกิดความพึงพอใจและนํามาซึ่งการซื้อหรือใชบริการซ้ํานั่นเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
O’Connell, John S. (2009) ไดวิจัยหัวขอ พฤติกรรมการซื้อของผูหญิงในตลาดเครื่องเงินสเตอริงพบวา
ผูหญิงซื้อเครื่องเงินหลายๆ ชิ้น จนกระทั่งครบชุดแทนการซื้อครั้งเดียวจนครบชุด เพราะเครื่องเงินมีราคาสูง และ
พบวา ผูหญิงสวนมากคิดวาเครื่องเงินมีราคาสูงเกินความเปนจริง
กัลยา จังจุติกุล (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับแทสําหรับ
ผูชายในกรุงเทพมหานคร พบผลที่นาสนใจ กลุมที่ซื้อสรอยและจี้จะมีอายุนอยที่สุด นอกจากนี้ราคาของสินคาที่ซื้อ
จะแปรผันตามรายได
ดังนั้น จึงกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับแนวคิด ความพึงพอใจของผูบริโภค และงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแสดงถึง
ปจจัยที่สงผลกระทบ รวมถึงพฤติกรรมที่มีผลในการซื้อสินคาเครื่องประดับ ซึ่งจะทําใหผูวิจัยไดกรอบแนวคิดใน
การศึกษานี้ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแผนและกลยุทธใหเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม

สมมติฐาน
ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
ของนักทองเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม

ความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงิน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ เป นการวิจัย เชิ งปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากรในการวิ จัย ไดแก
นักทองเที่ยวที่ไดเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก ในปพ.ศ. 2561 มากถึง 324,948 คน (กรมการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2561)
กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักทองเที่ยวที่ไดเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก ในป
พ.ศ. 2561 มากถึง 324,948 คน จํานวน 400 คน จากสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973)
กําหนดขนาดของตัวอยาง สําหรับระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% (นราศรี ไววนิชกุล
และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2549) โดยขั้นที่ 1 เลือกการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดย
เขียนหมายเลข 1-10 ใสกระดาษ แลวทําการจับสลากซึ่งไดหมายเลข 2 จึงทําการสุมตัวอยางจากนักทองเที่ยวที่เคย
ซื้อเครื่องประดับเงินทุก 2 คนที่เดินผานดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic RandomSampling)
ผูวิจัยไดทําการเลือกสถานที่สําหรับเก็บขอมูลเริ่มจาก 1) ยานทองเที่ยวและขายเครื่องประดับเงิน ถนนคนเดินวัวลาย
เดินจํานวน 100 2) ยานซึ่งเปนถนนธุรกิจสายสําคัญและมีรานขายเครื่องประดับและของที่ระลึกจํานวนมาก จํานวน
100 3) ยานประตูทาแพร ซึ่งเปนยานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีรานขายเครื่องประดับและรานขายของที่ระลึกตอ
นักทองเที่ยวจํานวนมาก จํานวน 100 และ 4) งานแสดงสินคาและเครื่องประดับ ณ หางสรรพสินคาโรบินสันจํานวน
100 ตัวอยาง รวมจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง และใชระยะเวลาดําเนินการเก็บแบบสอบถาม เปนเวลา 20 วัน
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ
1. ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาแนวทางในการสรางแบบสอบถามโดยยึดแบบสอบถาม และกําหนดประเด็น
ของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ นิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่วิจัย
2. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบรูณของ
แบบสอบถาม
3. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนําแบบสอบถามที่ ปรับปรุงแลว มา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการคํานวณหาคาดัชนีความ สอดคลอง (Inaex of
Iten Objective Congruence:IOC) ไดคา IOC ตั้งแต.06 ถึง 1.00
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) จํานวน 40 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง และ
นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach‘s Alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น .98
5. นําแบบสอบถามไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ที่ผานผูเชี่ยวชาญแลวผูวิจัย ไดสรางโดยสรางขึ้นจากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด
และวรรณกรรมทางดานความพึงพอใจของผูบริโภคและนํามาประยุกตใช จึงไดแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน
ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูซื้อไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
สถานภาพ และประเทศตนทาง รวมขอคําถาม 6 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับ ไดแก รูปแบบและการออกแบบ
ประณีตสวยงาม ความคุมคาของเงินที่ซื้อผลิตภัณฑ คุณภาพเหมาะสมกับราคา ความคงทนของเครื่องประดับความ
จริงใจในการเสนอขายตอผูซื้อ และการนําเสนอสินคาที่ตรงตามความตองการของผูซื้อ รวมขอคําถาม 6 ขอ
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล และนําไป
ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งไดนําเสนอในข อมูลสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage)
คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ
ไครสแควร (Chi-Square) ที่ระดับนัยสําคัญ .05

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยเปนรูปแบบการพรรณนา (Descriptive Analysis) แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย
ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลซึ่งแสดงผลในรูปแบบคารอยละ (Percentage) และผลการทดสอบสมมติฐาน
โดยใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)
ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูซื้อ

พบวา มีผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 56 และ 44 ตามลําดับ มีอายุ
มากกวา 50 ป มากที่สุด คือ รอยละ 19.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดที่มากกวา 20000 บาทเปนรอยละ 45.5
มีสถานภาพสมรสมากที่สุดคิดเปนรอยละ 54.5 มีอาชีพทําธุรกิจสวนตัวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 23.3 และเปน
นักทองเที่ยวจากกรุงเทพ มากที่สุดคิดเปนรอยละ 25.8
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูซื้อเครื่องประดับเงิน ของนักทองเที่ยว

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามอยู ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
รวม 3.72 ผลเรียงลําดับรายขอพบวาผลระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงจากคุณภาพเหมาะสม
กับราคา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 3.81 ตามดวย ความคงทนของเครื่องประดับเงิน มีคาเฉลี่ยสูงรองลงมา 3.79
ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานรายได และสถานภาพมีผลตอความ
พึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ ยวในจังหวัดเชียงใหม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในทาง
กลับกัน เพศ อายุ อาชีพ ไมมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดทางการตลาดของ Kotler and Keller (2009) พบวา ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจะเปนตัวบงชี้
หรือปจจัยที่กระทบตอความคิดเห็น ทัศนคติ ความชอบหรือไมชอบใหเกิดขึ้นและมีโอกาสอยางสูงที่จะเกิดขึ้นอยาง
มีค วามแตกตา งซึ่ ง สามารถอธิ บ ายได ว า รายไดข องผู บ ริโ ภคมี ผ ลอย า งมากต อการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ
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เครื่องประดับเงิน เนื่องจากเครื่องประดับเงินเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง จึงทําใหผูบริโภคที่มีรายไดสูงนั้นมีอํานาจใน
การซื้อผลิตภัณฑสูงตามไปดวย หรือสถานภาพของผูบริโภคสงผลตอความพึงพอใจของผลิตภัณฑเนื่องจากผูบริโภค
ที่มีสถานภาพโสดยังไมมีคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับครอบครัว ทําใหรายไดในแตละเดือนนั้นมีมากพอที่จะซื้อ
เครื่องประดับเพื่อความงามไดมากกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษากลุมนักทองเที่ยว 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนหญิงรอยละ 56 อายุมากกวา 50
ปรอยละ 19.8 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวรอยละ 23.3 รายไดมากกวา 20000 บาทรอยละ 45.5 สถานภาพสมรส
รอยละ 54.5 โดยการทดสอบสมมติฐานพบวารายไดและสถานภาพมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับ
เงินของนักทองเที่ยว ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑที่มีความเปนเอกลักษณ แสดงวาการ
พัฒนารูปแบบผลิตภั ณฑเพื่อตอบสนองความตองการ โดยสรางการออกแบบที่มีเอกลักษณ ของความเปนไทย
เพื่อใหเกิดความเปนสินคาเฉพาะตัวที่ไมสามารถหาซื้อไดที่อื่น องคกรหรือสมาคมที่เกี่ยวของควรกําหนดมาตรฐาน
ของการออกแบบใหมีความเปนหมวดหมู สามารถแยกประเภทไดและใสรายละเอียดดานลวดลายและเทคนิคตางๆ
เพื่อใหผูซื้อตระหนักถึงคุณคาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการคาและทําใหเรียกราคาตอหนวยของผลิตภัณฑไดสูงขึ้น
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แนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
Guidelines for Academic Administration for Early Childhood Education of Private
School in Pathum Thani Province

ผูวิจัย

ดร.วรียนันทน สิริกรกาญจนา
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัชรพล

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานี และเพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานี การวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอนไดแก ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานี ประชากรในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยของ โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 75 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ มีความเที่ยงตรง 0.95 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล คา เฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ นํา เสนอแนวทางในการบริหารงานวิ ชาการ
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยการสนทนากลุม สถิติที่ใช
คือ การวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหางานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 5 ดาน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีปญหามากที่ สุด คือ ดานการนิเทศภายใน รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช ดานการจัดประสบการณการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน และดานที่มีปญหานอยสุด คือ ดานการวัด
และประเมินพัฒนาการ
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย แนว
ทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็ก ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัด
ประสบการณการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ และดานการนิเทศภายใน
คําสําคัญ : แนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัย, โรงเรียนเอกชน
Abatract
The purposes of this research were to study the academic administration for early childnood
education of Private School in Pathum Thani Province to find the academic administration
guidelines for early Childhood Education of Private School in Pathum Thani Province The research
was divided into 2 steps. Studying the academic administration problems for early childhood
education Private School in Pathum Thani Province . The population in this research comprised 75
administrators and preschool teachers of smaller schools under the Private School in Pathum Thani
Province . The research tool was a 5-point rating scale questionnaire with reliability coefficient of
0.95 The statistics used were mean and standard deviation. Presenting the academic administration
guidelines for early childhood education of Private School in Pathum Thani Province by deriving
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from the focus group discussion of experts using content analysis technique. The tool used is a
group discussion recording form.
The research results are as follows:
1. The problems of academic administration for early childhood education of Private
School in Pathum Thani Province in overall 5 aspects were at the medium level. Considering
aspect by aspect, it was found that the most problematic one was internal supervision. Next to
that were curriculum and curriculum implementation, learning experience, and instruction
media, while the least problematic one was assessment of development.
2. Guidelines for academic administration for early childhood education of Private
School in Pathum Thani Province composed of the following: Guidelines for curriculum and
curriculum implementation. for learning experience. for instruction media. for assessment of
development.and Guidelines for internal supervision.
Keywords : Guidelines for Academic Administration for Early Childhood Education,
Private School

บทนํา
การศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาชวงเด็กอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6ป และเรียนรูเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กความ
ตองการของเด็ก สอนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคโดยฝกพัฒนาการทั้ง 4 ดาน เชน พัฒนาการทางรางกาย พัฒนาการ
ทางดานสังคม พัฒนาการทางดานอารมณและพัฒนาการทางดานจิตใจ เด็กจะเจริญเติบโตตั้งแตอยูในครรภกระทั่งหลัง
คลอด รางกายและสมองจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 0-6 ป แรกของชีวิต ขบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
คือ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
พัฒนาการ เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงดานวุฒิภาวะ (maturity) ของอวัยวะระบบตางๆ และตัวบุคคล
ทําใหเพิ่ม ความสามารถของบุคคลใหทําหนาที่ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทําสิ่งที่ยากและซับซอนยิ่งขึ้นได
ตลอดจนการเพิ่ม ทักษะใหมและความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหมของบุคคลนั้นพัฒนาการของเด็ก จะแบง
ออกเปน 4 ดานดังนี้ พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการดานอารมณ พัฒนาการดานสังคม
พฤติกรรมและทักษะชีวิตของมนุษยไดจากการเรียนรูและการสะสมประสบการณ การเรียนรูทักษะบางอยางจะงายและ
ประสบความสําเร็จในชวงเวลาหนึ่งมากกวาอีกเวลาหนึ่งและสังคมจะคาดหวังใหเด็กแตล ะคนทําพฤติกรรมที่เหมาะสม
ใหได ในแตละชวงอายุของบุคคล พัฒนาการที่สําคัญในแตละวัยวัยทารก (0-2 ป) อายุ 0-6 สัปดาห เด็กมองหนาแม
ทําเสียงในลําคอ ฟงเสียงคุยแลวยิ้มตอบ อายุ 4-6 เดือนจําหนาแมได สงเสียงออแอและยิ้มตามเสียง เด็กสามารถเอื้อม
ควาจับสิ่งของมาเขาปาก อายุ 6-9 เดือนสามารถแยกเสียงของแมได เริ่มแยกแยะความสัมพันธกับผูอื่นไดชัดเจน เด็กจํา
หน า แม ไ ด เด็ ก จะแสดงอาการแปลกหน า กับ ผู ที่ ไ ม คุ น เคย และจะติ ด แม เรีย กว า กลั ว คนแปลกหน า ( Stranger
anxiety) อายุ 9-12 เดือน เด็กมีความผูกพันใกลชิดกับผูเลี้ยงดู (Attachment)และจะติดผูเลี้ยงดู เมื่อตองแยกจากพอ
แม/ผูเลี้ยงดู เด็กจะรองไหและรองตาม เมื่อพอแมผูเลี้ยงดูกลับมา เด็กจะแสดงความดีใจโผเขาหาและเขามาคลอเคลีย
เด็กวัยนี้จะเริ่มกลัวการพลัดพราก (Separation anxiety) อายุ 12-18 เดือน เด็กหัดเดินและชอบสํารวจ ระยะนี้เด็กจะ
กระตือรือรนที่จะสํารวจสิ่งแวดลอมคนหาสิ่งแปลกใหมเด็กมัก จะใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการสํารวจตรวจตรา ดังนั้น
ควรระมัดระวังสิ่งที่เปนอันตราย ในวัยนี้เด็กจะทดสอบสิ่งตางๆ และดูผลของการกระทําตอสิ่งแวดลอม เชน ถาพอใจ
เด็กจะโยนของเลน วาจะตกลงมาอยางไร ถาพอใจเด็กจะโยนซ้ํา ถาไมพอใจเด็กจะหยุดหรือหาวิธีอื่นๆ บางครั้งเด็กจะ
กรีดรองจะเอาของมาโยนอีก เด็กเริ่มพูดได เปนคําๆอยางนอย 10 คํา อายุ 18-24 เดือน เด็กเรียนรูภาษาอยางรวดเร็ว
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และจดจําคําศัพทไดดี อายุ 2-3 ป เด็กเคลื่อนไหวไดดีขึ้น เด็กรูวาตนเองเปนบุคคลหนึ่งที่แยกจากสภาพแวดลอม ทําให
เด็กตองการเปนตัวของตัวเอง เด็กจะ พยายาม ทําทุกอยางดวยตัวเอง เชน จับชอนตักอาหารเอง เด็กจึงมีพฤติกรรม
ตอตาน (Negativism) ชอบเมื่อพูดวา “ไม” “ไมเอา” “ไมทํา” เปนตน
พัฒนาการดานรางกาย เด็กบังคับกลามเนื้อไดดีขึ้น เด็กชอบปนปายเตะบอล รักลูกบอล ชอบเลนในสนาม เด็ก
สามารถขี่ จักรยานสามลอได พัฒนาการดานสติปญญา เด็กเชื่อวาสิ่งของทุกอยางมีชีวิติ (Animism) เด็กชอบเลนสมมุติ
โดยจะเอาตุกตาตามมาเลนแลวสมมุติ เปนพอแมลูก แสดงทาปอนขาวลูก อาบน้ําแตง ตัวใหลูก แสดงเปนเรื่องราว
เหมือนวาตุกตาเปนสิ่งมีชีวิต เด็กเชื่อวาทุกสิ่งในโลกมีจุดหมาย เด็กมักถามวา “ทําไม” “ทําไมรถจึงวิ่ง” ฯลฯ เด็กจะ
เชื่อมโยงปรากฏการณ 2 อยางที่เกิดขึ้นพรอมกันวาเปนเหตุและเปนผลซึ่งกันและกัน
พัฒนาการดานภาษา พัฒนาอยางรวดเร็ว เด็กชอบใชคําถาม “นั่นอะไร” “นี่อะไร” “พอไปไหน” เด็กสามารถ
เขาใจ คําสั่งงายๆได เด็กอายุ 4 ขวบชอบใชคําถาม “ทําไม”
พัฒนาการดานอารมณเด็กเริ่มมีลักษณะอารมณแบบผูใหญ คือ โกรธ อิจฉา กังวล กาวราว พอใจ เปนต น เด็ก
จะแสดงความโกรธ ดวยการกรีดรอง ดิ้นกับพื้น หรือทํารายตัวเองแสดงความอิจฉาเมื่อมีนองใหมเวลาเลนสนุกๆก็จะ
แสดง ความพอใจ แตเมื่อไดยินเสียงฟารองเด็กก็จะกลัว
พัฒนาการดานสังคม เด็กสามารถชวยเหลือตนเองไดดีขึ้น อาบน้ํา แตงตัว ใสรองเทาเอง บอกเวลาจะถายได
ถอดกางเกง เขาหองน้ําเอง และทําความสะอาดหลังขับถายได - เด็กเรียนรูที่จะปฏิบัติตัว เพื่อใหสังคมยอมรับ ทําตัวให
เขากลุมได รูจักให รับ รูจักผอนปรน รูจักแบงปน เด็กเรียนรูจากคําสอน คําอธิบายและการกระทําของพอแม เด็กรูสึก
ละอายใจเมื่อทําผิด เด็กเริ่มรูจักเห็นใจ ผูอื่น เมื่อเห็นแมเสียใจเด็กอาจเอาตุกตามาปลอบ เปนตน พอแมควรฝกหัดและ
สงเสริมใหเด็กวัยอนุบาลไดชวยเหลือตนเอง เชน รับประทานอาหาร อาบน้ํา แตงตัว การขับถาย เปนตน เด็กอายุ 1-5 ป
อาจติดสิ่งของบางอยาง เชน ผาหม ตุกตา เด็กจะนําสิ่งของเหลานี้ติดตัวไปดวยทุกแหง หรือเขานอน ดวยการนํามาอุม
กอด และถือไว ใชสําหรับปลอบใจ ทําใหรูนึกมั่นใจและสบายใจ โดยเฉพาะเวลาที่ตองหางจากแม เวลาไมสบายหรือ เวลา
เขานอน เพื่อทดแทนความสัมพันธที่หางเหิน และเด็กก็เริ่มไปมีความสัมพันธกับผูอื่น สิ่งของเหลานี้เรียกวา Trasitional –
object การเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะทําใหเด็กพัฒนาไปไดดี ในขณะเดียวกัน สังคมก็จะคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กใน
แตละวัย ซึ่ง เราเรียกวา งานพัฒนาการ (Deelopmental task) ถาเด็กสามารถทําไดตามขั้นตอนพัฒนาการเด็กจะ
ยอมรับนับถือตนเอง ไดรับ การยอมรับจากผูอื่นและเด็กก็จะมีความสุขตามมา เมื่อเด็กมีความสุข เด็กจะมีกําลังใจ มี
แรงจูงใจในการทํางานตามที่มุงหวัง และ สามารถทนตอความขัดแยงไดดี ทําใหประสบความสําเร็จตามมา ถาเด็กไม
สามารถทําไดตามขึ้นตอนพัฒนาการ เด็กจะรูสึกเปนปมดอย และจะทํางานในขั้นตอนพัฒนาการที่สูงขึ้นไดยาก
ผูที่เกี่ย วของสามารถสรา งแบบแผนทางพฤติกรรมและเจตคติ ที่ดี ใหแ กเด็ก ปฐมวัยได แล ว เด็ก ปฐมวั ยจะ
สามารถเติบโตและมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ดังนั้น ผูที่ รับผิดชอบจึงควรจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และลักษณะของเด็กปฐมวัยเพื่อที่จะไดสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ถูกตอง อันจะ
เปนประโยชนทั้งตอตัวเด็กเอง สังคมและประเทศชาติตอไป (พัชรี สวนแกว, 2549, น. 3)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตางจากหลักสูตรการศึกษาระดับอื่นๆ ตรงที่ไมใชหลักสูตรเนนเนื้อหาวิชา ไมใช
หลักสูตรเนนประสบการณ ไมใชหลักสูตรเนนการแกปญหา หรือสมรรถนะ แตเปนหลักสูตรที่เนนพัฒนาการ โดยมีอายุ
และพัฒนาการตามวัยของผูเรียนเปนกรอบการพัฒนาสาระและประสบการณที่ตองเปน ทั้งการเรียนรูที่สรางเสริม
พัฒ นาการ ส ง เสริม ความเป น มนุ ษ ยใหอยู ในสั ง คมไดอย า งปกติ สุ ข และพรอมที่จ ะเขา สูระบบโรงเรีย นได (กุล ยา
ตันติผลาผล, 2548, น. 18) คุณภาพทางการศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพของคนที่เปนผลิตผล ของการจัดการศึกษา
อยางไรก็ตาม ในสถานการณ ปจจุบั นสถานศึกษาส วนใหญยัง มีความเหลื่อมล าและแตกตางกัน ทั้ งในงบประมาณ
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คุณภาพ บุคลากร หรือแมแตปจจัยดานผูเรียน รวมทั้งปจจัยเอื้ออื่นๆ เชน ความรวมมือของสถานศึกษา การสนับสนุน
จากชุมชน หนวยงานหรือองคกรที่อยูใกลเคียงสถานศึกษา และการติดตามชวยเหลืออยางใกลชิดจากสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด สิ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งปจจุบันสถานศึกษามี
อิสระในการบริหารจัดการศึกษาดวยตนเองมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผูเรียน และคุณภาพผูบริห าร
จัดการจึงมีความแตกตางกันซึ่งการศึกษาปฐมวัยนั้นเปนการศึกษาที่สํา คัญตอการปลูกฝงและพัฒนาความเปนมนุษยที่
สมบูรณ เด็กวัย 0-6 ป เปนวัยที่มีการเจริญเติบโต มีการเรียนรูอยางรวดเร็ว เด็กที่ไดรับการตอบสนองความตองการดาน
ตาง ๆ ทั้งทางรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา อยางเหมาะสมตามวัย ดวยวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู
ที่ถูกตองยอมเปน ผูมีโอกาสที่ดี
นอกจากนี้สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย พบวาขาดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งดาน
สุขภาพ การศึกษา การพัฒนาชุมชนและการประสานกับครอบครัว ขาดคุณภาพทั้งในดานการบริหารจัดการ ขาด
คุณภาพในดานวิธีการเรียนรูของเด็ก ขาดการใหความรูกับพอแม ผูปกครองอยางทั่วถึง ขาดการฝกอบรมบุคลากรที่
เกี่ยวของ ขาดความเขาใจเรื่องปรัชญาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ขาดการกํา หนดมาตรฐาน ขาดวิธีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ขาดการวิจัยความรูเชิงสังเคราะหที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ขาดการมีสวนรวมของชุมชน
ประชาชน และขาดการนาแผนไปสูการปฏิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2544, น. 7) และจากผล
การประเมินภายนอกของสํา นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา (องคการมหาชน) และจากนิเทศ
ภายใน 100 % พบวา ปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี มี 5 ประการ คือ
โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไมครบชั้น ทําใหการจัดการศึกษาปฐมวัยถูกละเลย เพราะครูจะเนนการสอนระดับประถมศึกษา
มากกวา ครูไมมีวุฒิดานการศึกษาปฐมวัยและมีอายุมาก ทําใหขาดความรูความเขาใจและขาดความกระตือรือรนในการ
พัฒนาตนเอง ผูบริหารโรงเรียนขาดความรู ความเขาใจในการจัดครูเขาสอน คุณภาพเด็กปฐมวัยดานการคิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห อยูในระดับพอใช ขาดการนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนและการนิเทศจากหนวยศึกษานิเทศก
(สํานักงานการศึกษาเอกชน)
จากปญหาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวามีที่มาจากการจัดการศึกษา
การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีปญหาอยูมาก ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา
ปญหาการบริหารงานวิชาการของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี และนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ใหมีประสิทธิภาพ การศึกษา ปฐมวัยมีคุณภาพ สรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กไดพัฒนาสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ
เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม และเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ/กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานวิชาการการศึกษา
ปฐมวัยผูวิจัยจึงกํา หนดกรอบความคิดในการวิจัย สําหรับการศึกษาปญหาและสรางรูปแบบการบริ หารงานวิชาการ
ปฐมวัยไว 5 ประการ คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดประสบการณการเรียนรู ดานสื่อการเรียน
การสอน ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ และดานการนิเทศภายใน ดังแสดง
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ปญหาการบริหารงานวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. ดานหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช
2. ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
3. ดานสื่อการเรียนการสอน
4. ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ
5. ดานการนิเทศภายใน

แนวทางการบริหารงาน
วิชาการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานี

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยมุง ที่จะศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการ
การศึกษาปฐมวัย เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานี
ประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร ซึ่งไดแก โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ปการศึกษา 2561 ทั้งหมด
25 โรงเรียน โดยเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรักษาการในตําแหนงซึ่งดํา รงตําแหนง และปฏิบัติงานของ
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครูผูสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด คือ แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุมแบบสอบถาม แบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 5 ขอ
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน ดานการบริหาร หรือดานการสอน
ตอนที่ 2 ป ญ หาการบริหารงานวิ ช าการของของโรงเรีย นเอกชนในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยพิ จ ารณาทั้ ง 5
ดาน ไดแก ดานหลั กสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการจัดประสบการณ การเรียนรู ดานสื่ อการเรีย นการสอน
ดานการวั ดและประเมิ นพั ฒนาการ และดา นการนิเทศภายใน ลั กษณะแบบสอบถามเปน มาตราสว นประมาณค า
(Rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,
น. 102) โดยมีคาคะแนนดังนี้
5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการมีปญหาในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการมีปญหาในระดับมาก
3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการมีปญหาในระดับปานกลาง
2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการมีปญหาในระดับนอย
1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการมีปญหาในระดับนอยที่สุด
แหลงที่มา (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 102)
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การเก็บและรวบรวมขอมูล
1. ทําหนังสือ ถึงผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย
2. นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะห เก็บขอมูลระหวางวันที่ 10 -30 ธันวาคม 2561
3. เก็บแบบสอบถามและนําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาขอมูลทางสถิติ
4. ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ผู เชี่ ย วชาญ จํ า นวน 9 ท า น รว มประชุ ม การสนทนากลุ ม โดยกาหนดเกณฑ ก ารเลื อ ก
ผูทรงคุณวุฒิ ไวดังนี้
4.1 ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณดานการ
บริหารอยางนอย 5 ป จํานวน 3 ทาน
4.2 นักวิชาการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณดานการศึกษาปฐมวัยอยางนอย
10 ป จํานวน 3 ทาน
4.3 ศึกษานิเทศก สํานักงานการศึกษาเอกชนมีประสบการณการนิเทศการศึกษาอยาง
นอย 5 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป จํานวน 1 ทาน
4.5 ครูผูสอนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี มีประสบการณการสอนระดับ
ปฐมวัยอยางนอย 5 ป จํานวน 2 ทาน
5. จัดประชุมและดําเนินการในการสนทนากลุม ณ โรงเรียนอนุบาลวัชรพล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ และคารอยละ (%)
2. วิเคราะหขอมูลปญหาการบริหารงานวิชาการปฐมวัย ดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (μ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)แลวนําไปแปลผลตามเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 102)
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการในระดับนอยที่สุด
3. วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพื่อสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคาถามกับโครงสรางหลักของเนื้อหา (IOC) มีคา .05
1.2 หาคาความเที่ยงของแบบสอบถาม มีคา .98
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1 คารอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย (Mean)
2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี สรุป
ผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของ คือ ดานการ
นิเทศภายใน รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดประสบการณการเรียนรู ดานสื่อการเรียน
การสอน และงานที่มีการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี นอยสุดคือ
ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ
1.1 ด า นหลั ก สู ต รและการนํ า หลั ก สู ต รไปใช มี ป ญ หาตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ มี ก ารกํ า กับ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนา มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและ
กระบวนการเรียนรูที่เน นผู เรียนเป นสํ า คัญ และ มีการสนั บสนุ น ชวยเหลื อและนิ เทศติดตามการบริหารหลักสูต ร
การศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง
1.2 ดานการจัดประสบการณการเรียนรู มีปญหาตามลําดับดังนี้ โรงเรียนสามารถจัดครูปฐมวัยที่มีวุฒิ
ตรงสาขาเขาสอนได ครูนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงพัฒนาเด็ก และการรายงานผลการประเมินเด็กใหผูปกครองทราบ
1.3 ดานสื่อการเรียนการสอน มีปญหาตามลํา ดับดังนี้ครูมีการสราง และจัดหาสื่อ แหลงเรี ยนรูมาใช
ในการจัดประสบการณ โรงเรียนมีการประเมินผลการการใชสื่อการเรียนการสอนจากการประเมิ นผลการจัดการเรียน
การสอน และครูมีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดประสบการณ
1.4 ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ มีปญหาตามลํา ดับดังนี้ โรงเรียนมีการวางแผนและกํา หนด
ระยะเวลาในการวัด และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทุกดานตามสภาพ จริงโดยวิธีก ารและเครื่องมืออยาง
หลากหลาย การรายงานการวัดผลและประเมินผลแกผูป กครองและผูที่เกี่ยวของ และ และครูปฐมวัยมีความรูความ
เขาใจในการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1.5 ดานการนิเทศภายใน มีปญหาตามลํา ดับดั งนี้ การประเมินผลการพัฒนางานตามสภาพจริง
การวางแผนและระยะเวลาในการนิเทศภายในสถานศึกษา และ การนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการดวยวิธีการที่
หลากหลาย
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 5 ดาน คือ
2.1 ดานหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช
2.1.1 โรงเรียนมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา มีแนวทาง ดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษาประชุมครูเพื่อวางแผน กํา กับ ติดตาม แตงตั้ง
คณะกรรมการ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหครูเขารวมรับการอบรม สัมมนาการศึกษาจัดใหคณะกรรมการ
กากับติดตามหลักสูตร ประเมินผลการใชหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาและครูนํา ผลการปรับปรุงหลักสูตรไปใชและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบ
2.1.2 โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสํา คัญ มีแนวทาง ดังนี้ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูปกครอง รวมกันวางแผน การจัดทํา หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย โดยเนนผูเรียนเปนสํา คัญ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูเขารับการอบรมการจัดทาคูมือการใชหลัก สูตร
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารสถานศึกษาคัดเลือก ยก
ยองเชิดชูเกียรติครูผูสอนครูตนแบบเพื่อสงเสริมขวัญและกําลังใจ
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2.1.3 โรงเรียนมีการสนับสนุน ชวยเหลือและนิเทศติดตามการบริหารหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยอยางตอเนื่อง มีแนวทาง ดังนี้ผูบริหารสถานศึกษาประชุมครูเพื่อสํารวจปญหาและหาขอมูลการบริหารหลักสูตร
ผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินการช วยเหลือ สนับสนุนการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยาง
ตอเนื่อง ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือกับกลุมเครือขาย เพื่อดําเนินการสนับสนุนชวยเหลือตอไป ผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง
2.2 ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
2.2.1 โรงเรียนสามารถจัดครูปฐมวัยที่มีคุณวุฒิตรงสาขาเขาสอนได มีแนวทาง ดังนี้ผูบริหาร
สถานศึกษาประสานกับชุมชน ควรจัดครูที่มีความรับผิดชอบมีจิตใจออนโยนผูบริหารสถานศึกษาจัดหลักสูตรระยะสั้น
ในการอบรบใหความรู ครูผูสอนระดับปฐมวัย ตามสภาพความตองการผูบริหารสถานศึกษาสรางเครือขายการเรียนรู
รวมกันของครูผูสอนระดับปฐมวัย
2.2.2 ครูนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงพัฒนาเด็ก มีแนวทาง ดังนี้ครูผูสอนระดับปฐมวัย
สรุปผลการประเมินเด็กเปนรายบุคคลและภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยวิเคราะหปญหาที่ได
จากการประเมิน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเด็ก เปนรายกรณีและสรุปเปนหองเรียน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ระดับปฐมวัยหาแนวทางในการแกปญหา เพื่อพัฒนาเด็กตอไปครูผูสอนระดับปฐมวัยรายงานผลการแกปญหาทําเอกสาร
ประชาสัมพันธผูปกครอง ประชุมจัดนิทรรศการรายงานผลพัฒนาการ
2.2.3 รายงานผลการประเมินเด็กใหผูปกครองทราบ มีแนวทาง ดังนี้ สถานศึกษาจัดประชุม
ผูปกครอง เพื่อชี้แจงประสบการณการเรียนรูแกผูปกครอง และใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียนรู
และรายงานผลการประเมินเด็กใหผูปกครองทราบจัดทําเอกสารแผนพับ ประชาสัมพันธผูปกครองจัดนิทรรศการผลงาน
เด็กใหแกโรงเรียนและผูปกครองทราบ รายงานผลการประเมินเปนเอกสารหรือสมุดรายงานใหผูปกครองทราบ
2.3 ดานสื่อการเรียนการสอน
2.3.1 ครูมีการสรางและจัดหาสื่อแหลงเรียนรูมาใชในการจัดประสบการณมีแนวทาง ดังนี้
โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความรู จัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัย ในการสรางสื่อและใชอ ยางตอเนื่องและเนนการใชประโยชน
ไดจริง
2.3.2 โรงเรียนมีการประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอนจากการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน มีแนวทาง ดังนี้ครูผูสอนระดับปฐมวัยจัดทําสื่อการเรียนการสอนครูผูสอนระดับปฐมวัยนาสื่อไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยศึกษาผลการใชสื่อการเรียนการสอนผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน
2.3.3 ครูมีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดประสบการณ มีแนวทาง ดังนี้ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนระดับปฐมวัยศึกษาป ญหาของเด็ก หรือเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับนวัตกรรมในการจัด
ประสบการณ ครูผูสอนระดับปฐมวัยสรางนวัตกรรมในการจัดประสบการณ ครูผูสอนระดับปฐมวัยนานวัตกรรมไปใชใน
การจัดประสบการณ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย เผยแพรนวัตกรรมและรายงานผล
2.4 ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ
2.4.1 โรงเรียนมีการวางแผนและกํา หนดระยะเวลาในการวัด และประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยครบทุกดานตามสภาพ จริง
2.4.2 รายงานการวัดผลและประเมินผลแกผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ มีแนวทาง ดังนี้
ผูบริหารสถานศึกษาจัดประชุมผูปกครองเพื่อรายงานผลการวัดและประเมินผลเด็กเปนรายขอและเยี่ยมชมหองเรียน
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2.4.3 ครูปฐมวัยมีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีแนวทาง
ดังนี้ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยจัดอบรมประชุมเชิงปฏิ บัติการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยดํา เนิ นการวัด ผลและประเมินพั ฒนาการเด็กปฐมวัยอยา ง
ตอเนื่อง
2.5 ดานการนิเทศภายใน
2.5.1 มีการประเมินผลการพัฒนางานตามสภาพจริง มีแนวทาง ดังนี้ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนระดับปฐมวัยวางแผนการประเมินผลการพัฒนางานนิเทศภายในผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับ
ปฐมวัยกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
2.5.2 การวางแผนและระยะเวลาในการนิเทศภายในสถานศึกษามีแนวทาง ดังนี้ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูปฐมวัย ผูปกครอง ครูวิชาการ มีสวนรวมในการวางแผนและดาเนินการนิเทศภายใน
2.5.3 การนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการดวยวิธีการที่หลากหลาย มีแนวทาง ดังนี้ผูบริหาร
สถานศึกษาวางแผน ศึกษาการดําเนินการนิเทศภายในดวยวิธีหลากหลาย

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย
1. จากการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ปญหา
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสูงสุดของงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง 5 ดาน สามารถอภิปรายผล
ไดดังนี้
1.1 ดานหลักสูตรและการนํา หลักสูตรไปใช คือ โรงเรียนมี การกํากับ ติดตามและประเมินผลการใช
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อนํา ไปปรับปรุงพัฒนา พบวา มีปญหาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาดการ
ประชุมครูเพื่อวางแผน กํากับ ติดตาม แตงตั้งคณะกรรมการ ขาดการสงเสริมใหครูเขารวมรับการอบรม สัมมนา ที่จัดให
ผูบริหารสถานศึกษาและครูไมนําผลการปรับปรุงหลักสูตรไปใชและปรับปรุงอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุภา เศวตวนัส (2557) ที่พบวา ครูไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร หรือหลังจากสรุปผลการใชหลักสูตร
แลวไมไดนาผลการสรุปที่ไดมาวิเคราะหปญหาตอ เพื่อจะนาไปสูการวางแผนการสอนในปถัดไป
1.2 ดานการจัดประสบการณการเรียนรู คือ โรงเรียนสามารถจัดครูปฐมวัยที่มีคุณวุฒิตรงสาขาเขา
สอนได พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนขาดครูที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาครู
ปฐมวัยไมตอเนื่อง โรงเรียนขาดงบประมาณในการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ครูมีภาระงานอื่นมากสงผลใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดครบตามตารางกิจกรรมประจํา วัน
ขาดการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ เดชะ ธีระตระกูล (2548) ที่พบวา ปญหา
ดานการจัดการเรียนการสอน คือ ครูยังมีไมเพียงพอตอชั้นเรียน และมีภาระงานอื่นอีกหลายดาน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมยศ กาญจนะ (2557) ที่พบวา ครูผูสอนไดรับมอบหมายใหทางานอื่นมาก ทํา ใหไมมีเวลาในการทาวิจัยในชั้น
เรียน ครูไมใหความสําคัญของการทาวิจัยในชั้นเรียน ครูไมไดนาผลการวิจัยไปพัฒนาจัดการเรียนการสอน
1.3 ด า นสื่ อ การเรี ย นการสอน คื อ ครู มี ก ารสร า งและจั ด หาสื่ อ แหล ง เรี ย นรู ม าใช ใ นการจั ด
ประสบการณ พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารไมมีการสงเสริมใหครูมีความรู ในการ
สรางสื่อและใชอยางตอเนื่องและเนนการใชประโยชนไดจริง ไมมีการจัดทํา ขอมูลทะเบียนแหลงเรียนรูที่จะนํา ไปจัด
ประสบการณใหแกเด็กทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ แอน สุขะจิระ (2558) ที่พบวา
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ครูปฐมวัยจัดหาสื่อ อุปกรณและแหลงการเรียนรูในการจัดประสบการณไมสอดคลอง กับความสนใจ และวัยของเด็ก
ปฐมวัย รองลงมา ผูบริหารขาดการสํา รวจความตองการใชสื่อการเรียนการสอน และครูปฐมวัยผลิตสื่อไมเพียงพอกับ
ความตองการของเด็กปฐมวัย
1.4 ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ คือ โรงเรียนมีการวางแผนและกํา หนดระยะเวลาในการวัด
และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทุกดานตามสภาพ จริงโดยวิธีการและเครื่องมืออยางหลากหลาย พบวา มีปญหา
อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป นเพราะ โรงเรียนไมมีการวางแผนและกํา หนดระยะเวลาในการวัดและประเมิ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทุกดานตามสภาพจริง โดยวิธีการและเครื่องมืออยางหลากหลาย ไมมีการจัดหาคูมือหรือ
เอกสารเกี่ยวกับการวัดแประเมินพัฒนาการ ขาดการจัดทํา เครื่องมือใหสอดคลองกับการประเมินแตละดาน สอดคลอง
กับงานวิ จัย ของ ธั ญญาภรณ นุ ชเฉย (2551) ที่ พบวา ครูไมนํ า ผลการวั ดประเมิ นพั ฒนาการมาใช ปรับ ปรุงการจั ด
ประสบการณ ครูขาดเครื่องมือและวิธีการในการวัดและประเมินผลพัฒนาการ ครูไมตระหนักถึงความสําคัญของการวัด
และประเมินผลพัฒนาการ
1.5 ดานการนิเทศภายใน คือ มีการประเมินผลการพัฒนางานตามสภาพจริง พบวา มีปญหาอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนขาดวางแผนการประเมินผลการพัฒนางานนิเทศภายใน การกํา หนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ขาดเครื่องมือสื่อสาร เพื่อใชในการนิเทศอยางเพียงพอ ขาดการสรุปผลการนิเทศ เพื่อนาผล
ไปปรับปรุงกระบวนการทางานตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชกานต ทองมวนวง (2553) ที่พบวา การกระตุนให
ครูผูสอนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง การปฏิบัติการนิเทศ
2. จากแนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 5 ดาน
มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช โรงเรียนควร
มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อนํา ไปปรับปรุงพัฒนา มีการประชุมครูเพื่อ
วางแผน กํากับ ติดตาม แตงตั้งคณะกรรมการ สงเสริมให ครูเขารวมรับการอบรม สัมมนา ผูบริหารสถานศึกษาและครู
ควรนําผลการปรับปรุงหลักสูตรไปใช และปรับปรุงอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธินนท หอยพรมราช
(2557) ที่พบวา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมกันนํา เสนอหรือรวมกันวิเคราะห ประเมินผลการใชหลักสูตร สอดคลอง
กับ งานวิ จั ย ของ ณั ช ชา ศรี วิ ชั ย รั ต น (2549) ที่ พ บว า การประเมิ น ผลหลั ก สู ต รเพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุง พั ฒ นาการวั ด
ประสบการณ การเรียนรูของครู การวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช การมีสวนรวม ผูที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับแตละทองถิ่น และการประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยไดรับทราบ
2.2 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดานการจัดประสบการณการเรียนรู โรงเรียนควรจัด
ครูปฐมวัยที่มีคุณวุฒิตรงสาขาเขาสอน มีการพัฒนาครูปฐมวัยอยางตอเนื่อง โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหารมอบหมายภาระงานครูใหนอยลงเพื่อที่ครูจะสามารถจัดกิจกรรมได
ครบตามตารางกิจกรรมประจําวัน ครูไดมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเชิด
ชานิศาสตร (2556) ที่พบวา ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและ
ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา กระบวนการเรียนรู การนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
มีการพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอนใหรูจักเทคนิคและวิธีการสอนอยาง หลากหลาย สงเสริมใหครูจัดทาแผนการ
จัดประสบการณโดยเนนผูเรียนเปนสํา คัญ และการกาหนดเปาหมายวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลกอนวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน
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2.3 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดานสื่อการเรียนการสอน ครูควรมีการสรางและ
จัดหาสื่อแหลงเรียนรูมาใชในการจัดประสบการณ ผูบริหารสงเสริมใหครูมีความรู ในการสรางสื่อและใชอยางตอเนื่อง
และเนนการใชประโยชนไดจริง มีการจัดทํา ขอมูลทะเบี ยนแหลงเรียนรูที่จะนํา ไปจัดประสบการณใหแ กเด็กทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ นพรัตน สังขทอง ธนีนาฎ ณ สุนทร และกาญจนา ภัทราวิวัฒน
(2554) การมีสวนรวม ในการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ -จิตใจ สังคม
สติปญญา ทั้งนี้เปนเพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยของการสรางเสริมพัฒนาการเด็กตองการประสบการณการเรียนรู การ
ฝกหัด การคนควาและทดลอง อุปกรณการเรียน ของเลน และประสบการณที่ จัดใหแกเด็กจะมี ความหมายตอเด็กมาก
ความแปลกของสี ลั กษณะ ขนาด รูปรางประเภทของอุป กรณตางๆ ที่เด็ก สั มผัสเปนสิ่งสรางเสริมการเรียนรูและ
พัฒนาการใหแกเด็กทั้งสิ้น
2.4 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดานการวัดและประเมินพัฒนาการ โรงเรียนควรมี
การวางแผนและกําหนดระยะเวลาในการวัด และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทุกดานตามสภาพ จริงโดยวิธีการ
และเครื่องมืออยางหลากหลาย ควรมีการวางแผนและกํา หนดระยะเวลาในการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ครบทุกดานตามสภาพจริง โดยวิธีการและเครื่องมืออยางหลากหลาย มีการจัดหาคูมือหรือเอกสารเกี่ยวกับการวัดแประ
เมินพัฒนาการ จัดทําเครื่องมือใหสอดคลองกับการประเมินแตละดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญาภรณ นุชเฉย
(2551) คือ การจัดหาคูมือหรือเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินพัฒนาการ สงเสริมใหครูผูสอนระดับปฐมวัย สามารถ
ใชวิธีการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กไดถูกตองและเหมาะสม
2.5 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดานการนิเทศภายใน ควรมีการประเมินผลการ
พัฒนางานตามสภาพจริง มีการวางแผนการประเมินผลการพัฒนางานนิเทศภายใน การกํา หนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
อย า งเป น ระบบ มี เ ครื่อ งมื อสื่ อ เพื่ อใช ในการนิ เทศอย า งเพี ย งพอ มี การสรุป ผลการนิ เ ทศ เพื่ อนํ า ผลไปปรับ ปรุ ง
กระบวนการทํา งานตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ นพรัตน สังขทอง (2553) ที่พบวา การนิเทศการศึกษามีความ
จํา เป น ตอการพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา มาก เพราะการนิ เทศการศึ ก ษาเป น องคป ระกอบที่ สํ า คัญ ที่ จ ะชวยเหลื อ
สนับสนุนให กระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและบรรลุเปาหมาย เนื่องจากครูผูสอนที่เขามาทาการสอนอยูใน
โรงเรียน แต ละแหง จะมี ความแตกตางกัน ทั้งในด านความรูความสามารถในการปฏิบั ติง าน เจตคติ ที่มี ตอ วิช าชี พ
บุคลิกภาพ ความตองการ ความรับผิดชอบ ความถนัด ความเขาใจ ฯลฯ

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
ไดขอเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
ผูวิจัยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. สํานักงานการศึกษาเอกชน ควรจัดอบรมบุคลากร เรื่องงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัด
2. ผูบริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรทางดานปฐมวัยในโรงเรียนไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
3. หนวยงานที่เกี่ยวของมีการนิเทศติดตามประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอยางตอเนื่อง
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการใชหลักสูตรระดับปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
2. ควรมีการจัดทําวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ใน
ดานการสรางและจัดหาสื่อแหลงเรียนรูมาใชในการจัดประสบการณ
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ปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
วัชรพล
Problems In the Management of Early Childhood Education the Opinions of Parents,
Anubanwatcharapol School .

ดร.วรียนันทน สิริกรกาญจนา
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัชรพล

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อหาระดับปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตาม ความคิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัชรพล และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปญหา ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตาม
ความคิ ด เห็น ของผู ป กครองนั กเรีย นโรงเรีย นอนุ บ าลวั ช รพล จํ า แนกตามระดั บ การศึ กษา กลุ ม ตั ว อย า งเป น
ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึง อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัชรพล จํานวน 50 คนเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .99
สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test
ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัช
รพล โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีปญหาการ ดําเนินการสูงสุด คือ ดานการบูร
ณาการการเรีย นรู รองลงมาคื อด า นหลั กสู ต รที่ เ หมาะสม ด า นกิ จ กรรมส ง เสริ ม พั ฒ นาการด า นการประเมิ น
พัฒนาการ ดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูปกครอง และดานสภาพแวดลอมตามลําดับ
2. ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความ คิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียน โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบูรณาการการเรียนรู ตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
Abstract
The study aims 1) to identify the problems in the management of early childhood
education as perceived by the students' parents and 2) to compare the problems in the
management of early childhood education as perceived by the students' parents in
Anubanwatcharapol School . The sample of parents from Kindergarten 1 and Kindergarten
2 were 50 parents, to collect dataused rating scale level 5. The reliability is equal to .99
The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation and t - test.
Results of this study are:
1. At the primarylevel of education according to the opinions of parents.
Anubanwatcharapol School Overall it was found that the most problematic operations is the
integration of learning into the curriculum followed by appropriate curriculum,
development activities, development assessment, relationship between teachers and parents,
and environment respectively.
2. Parents with different levels of education, in the primary level,overall there is no
differences. When considering in each aspect, it was found that the integration of learning
has different significance statistic at level of .05 The other aspects do the same.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในปจจุบัน พบวาโรงเรียนที่เปดสอนระดับปฐมวัยสวนใหญยังขาด
การตรียมความพรอม สวนมากมุงเนนในการสอนอานออกเขียนไดเพื่อแขงขันกับโรงเรียนอื่นๆโดยมองขามพื้นฐาน
ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ซึ่งการกระทํา ดังกลาวเปนการฝนธรรมชาติ การเรียนรูของเด็กเนื่องจากเด็กในวัยนี้
เปนวัยที่มีสมาธิในการเรียนรูสั้น และการเรียนรูของเด็กจะ อยูในรูปของการ เรียนปนเลน การทํา กิจกรรมมากกวา
หากเด็กถูกบังคับจะทําใหเด็กไมสามารถ เรียนรูไดดีนอกจากนี้ผูปกครองยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการ
จัดการศึกษา และการ เตรียมความพรอมของเด็ก คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ,(2547:34) ซึ่งสอดคลองกับ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , (2544 : 1) กลาววา หากเด็กไดรับการพัฒนาไมถูกทางจะทํา ให พัฒนาการ
ลาชา และเกิดภาวะชะงักงันได แมจะไดรับการพัฒนาในระยะตอมา ผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบโรงเรียนอนุบาลวัชรพล
จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาป ญ หาในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ของผู ป กครองโรงเรี ย นอนุ บ าลวั ช รพล
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในดานตางๆ 6 ดาน คือ 1) ดานหลักสูตรที่เหมาะสม 2) ดานกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
3) ดานการบูรณาการการเรียนรู 4) ดานสภาพแวดลอม 5) ดานการประเมินพัฒนาการ 6) ดานความสาพันธ
ระหวางผูสอนและผูปกครองเพื่อเปนแนวทางที่จะ พัฒนาการนักเรียนทั้งทางดานร างกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา ตลอดจนสราง บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน ประกอบกับหลักการจัด
การศึกษาที่ดี นั้นควรคํานึงถึงความคิดเห็นของผูปกครองและการมีสวนรวมดวย เนื่องจากผูปกครองเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญ ในการ ตัดสินใจเลือกโรงเรียนใหบุตรหลาน ซึ่งจํา นวนนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียนยอมเปนปจจัย
สําคัญ ตอการอยูรอดของโรงเรียน จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจปญหาในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยตามความ คิดเห็นของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัชรพล เพื่อใหไดขอมูลนําไปพัฒนาใหเกิดคุณภาพ
กับเด็กตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อหาระดับปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครอง นักเรียน โรงเรียน
อนุบาลวัชรพล
2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัชรพล จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุ บ าลวั ช รพล และเพื่ อเปรีย บเที ย บป ญ หาในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ตามความคิ ด เห็น ของ
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัชรพล จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง โดยมีรายละเอียดของวิธีการ
ดําเนินการดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึง อนุบาลป ที่ 2 ปการศึกษา
2561 ในโรงเรียนอนุบาลวัชรพล จํานวนทั้งหมด 70 คน
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึง อนุบาลปที่ 2
โรงเรียนอนุบาลวัชรพล จํานวน 50 คน โดยการสุมแบบเจาะจง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใชในการสอบถามผูปกครองนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัชรพล แบง ออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปญหาในการจัดการศึกษาระดั บปฐมวัยตามความคิดเห็นของ ผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัชรพล มีลักษณะเปนแบบมาตราประเมินคา (Rating scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท
แบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ
1. ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาแนวทางในการสรางแบบสอบถามโดยยึดแบบสอบถาม และกําหนดประเด็น
ของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ นิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่วิจัย
2. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบรูณของ
แบบสอบถาม
3. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนําแบบสอบถามที่ ปรับปรุงแลว มา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการคํานวณหาคาดัชนีความ สอดคลอง (Inaex of
Iten Objective Congruence:IOC) ไดคา IOC ตั้งแต.06 ถึง 1.00
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) จํานวน 40 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง และ
นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach‘s Alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น .98
5. นําแบบสอบถามไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองโดยมีขั้นตอน ในการดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยเปนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัชรพล ไดทําหนังสือถึงผูปกครองขอเชิญประชุม
2. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค และ อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามเก็บแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง
3. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาศึกษาตรวจสอบความถูกตองและความ ครบถวนสมบูรณ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มี ความถูกตองสมบูรณ และ ตรวจใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนด หลังจากนั้นผูวิจัยไดดํา เนินการวิเคราะหผลขอมูลและ ทดสอบคาสถิติโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสาเร็จรูป ทําการวิเคราะหขอมูล เปนตอนๆ ดังนี้
1. ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับแบบสอบสถานภาพผูตอบ แบบสอบถามไดนํามาวิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตาราง และแปลผลดวยการบรรยาย
2. ตอนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาปญหาในการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยตามความคิดเห็น
ของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัชรพล ผูวิจัย ทํา การวิเคราะหโดย หาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด , 2545:102- 103)
3. การเปรียบเทียบปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครอง นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัชรพล จํา แนกตามระดับการศึกษาใชสถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยการทดสอบคา (t-test)
เปรียบเทียบจําแนกตามระดับการศึกษา
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครอง โรงเรียนอนุบาล วัชรพล
ใน 6 ดาน ผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผล ดังนี้
1. ดานบูรณาการการเรียนรู ในสภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยเรียงลํา ดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็ก คิดคนหาคาตอบดวยตนเอง
รองลงมา คือ จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาตางๆ จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหเด็กมีสวนรวม จัดกิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจของเด็ก จัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิธีเรียนปนเลน และจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ตามลําดับ
2. ดานหลักสูตรที่เหมาะสม ในสภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
7 ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการใช ภาษาใหถูกวิธี รองลงมา คือ จัด
การศึกษาเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาเพื่อใหเด็ก อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค จัดการศึกษา เพื่อใหเด็กรูจักการชวยเหลือผูอื่น จัดการศึกษาโดยใหเด็กลงมือ
กระทํางานดวยตนเอง จัดการศึกษา ใหเด็กพรอมที่จะเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสวน
ตางๆของรางกาย อยูใน ระดับปานกลาง ตามลําดับ
3. ดานกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ ในสภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลํา ดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ จัดกิจกรรมสงเสริม ทักษะการอานออกเขียนได
รองลงมา คือการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กคิดแกปญหาดวยตนเอง
จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กเรียนรูในการชวยเหลือตนเอง จัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขอนามัยของเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริม
การกลาแสดงออกของเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กเขียนหนังสือไดถูกตองสวยงาม จัดกิจกรรมส งเสริมดานศิลปะ
ดนตรี กีฬา จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมของชุมชนตามลําดับ
4. ดานการประเมินพัฒนาการ ในสภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการประเมินพัฒนาการ โดยการสนทนากับผูปกครอง
รองลงมา มีการประเมินพัฒนาการของเด็กใหผูปกครองทราบ ประเมินพัฒนาการเด็กอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
จัดปายนิเทศแสดงผลงานเด็ก ตรวจสุขภาพ เด็ก เพื่อประเมินพัฒนาการดานรางกาย จัดบรรยากาศในหองเรียนให
นาเรียนรู มีการประเมิน พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล จัดพื้นที่ในหองเรียนสํา หรับเด็กทํากิจกรรม จัดหองเรียน
สะอาด สวยงามเปนระเบียบ และมีการใชวิธีการประเมินพัฒนาการเหมาะสม ตามลําดับ
5. ดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผู ปกครอง ในสภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อ พิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลํา ดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการเชิญผูปกครองมารวมประชุม
รับทราบเกี่ยวกับเด็ก รองลงมา คือ เยี่ยมบานเด็กเพื่อแลกเปลี่ยน ขอมูลของเด็กกับผูปกครอง ครูเปดโอกาสให
ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก ครู เอาใจใส เด็กอยางใกลชิด ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนให
ผูปกครองทราบ จัดทําเอกสารเกี่ยวการ อบรมเลี้ยงดูเด็กแกผูปกครอง ครูอุทิศเวลาใหผูปกครองและใหคํา ปรึกษา
อยางเต็มที่ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง ผูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุนการเรียน ตามลําดับ
6. ดานสภาพแวดลอม ในสภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
6 ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการจัดอาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยรองลงมาคือมี
การจัดเครื่องเลนสนามที่แข็งแรงปลอดภัย มีการจัดหองเรียนที่มีอุปกรณ การเรียนการสอนเพียงพอ มีการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนสะอาดปลอดภัย จัดศูนยการเรียนรู สาหรับใหเด็กทํากิจกรรมที่เพียงพอ มีการจัดแหลง
เรียนรูรอบๆ โรงเรียนอยางเหมาะสม และมีการ จัดหองน้ํา หองสวมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ อยูในระดับปานกลาง
ตามลําดับ
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การทดสอบสมมติฐาน โรงเรียนอนุบาลวัชรพลปรียบเทียบระดับปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ตาม ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน โรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยภาพรวม ไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการบูรณาการการเรียนรู ตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความตางกัน

อภิปรายผล
ผลการวิจัย ศึกษาปญหาของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัชรพล
มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังตอไปนี้
1. ดานการบูรณาการการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ การเรียน การสอนแบบบูรณา
การ , (2552 : ออนไลน) เปนการจัดการเรียนรูโดยใชความรู ความเขาใจ และ ทักษะในวิชาตางๆ มากกวาหนึ่งวิชา
ขึ้น ไป เพื่อแกปญหาหรือแสวงหาความรู ความเขา ใจเรื่องใด เรื่องหนึ่งทํา ใหผูเรียนไดประยุกตใช ความคิ ด
ประสบการณ ความสามารถ และทักษะตางๆ ใน เวลาเดียวกัน ทําใหไดรับความรูความเขาใจลักษณะองครวม และ
สอดคลองกับ การสอนแบบ บูรณาการ, (วรรณศิริ เหลืองถกลไทย , 2552 : ออนไลน) ไดกลาวไววา การจัดการ
เรียนรูโดยการ เชื่อมโยงเนื้อหาความรูที่เกี่ยวของจากศาสตรตางๆของรายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาตางๆมาใชใน
การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถนาความคิดรวบยอดของศาสตรตางๆมาใชในชีวิตประจําวัน ไดสําหรับการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูตาม ความสนใจ ความสามารถ โดย
เชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกันให ผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถนาความรู
ทักษะและเจตคติไปสรางงานแกปญหาและใชใน ชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง
2. ดานหลักสูตรที่เหมาะสม ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ กรมวิชาการ, (2546 : 5 - 9)
ไดกลาวไววา การสรางหลักสูตรที่เหมาะสมพิจารณาจากวัยและประสบการณของ เด็กโดยเปนหลักสูตรที่มุงเนนการ
พัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญา โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณเดิมที่
เด็กมีอยู และประสบการณใหมที่เด็กจะไดรับ ตองมีความหมายกับตัวเด็ก เปนหลักสูตรที่ใหโอกาสทั้งเด็กปกติ เด็ก
ดอยโอกาส และเด็กพิเศษไดพัฒนา รวมทั้งยอมรับในวั ฒนธรรมและภาษาของเด็ก พัฒนาเด็กใหรูสึกเปนสุ ขใน
ปจจุบัน มิใช เพียงเพื่อเตรียมเด็กสําหรับอนาคตขางหนาเทานั้น และสอดคลองกับ สาลี รักสุทธี , (2544 : 10) ได
กลาวถึงความหมายของหลักสูตรวา เปนมวลประสบการณ หรือกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนทั้งในและนอกหองเรียน อันจะ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปลี่ยนแปลพฤติกรรม ความรู ความคิด เจตคิต และการปฏิบัติในทิศทางที่พึงประสงค
3. ดานกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีการสงเสริมใหเด็กได ทํากิจกรรมตาง ๆ
เพื่อพัฒนาพัฒนาการ สามารถชวยเหลือตนเองและแก ไขปญหาได สอดคลองกับ บูฟอรด, (Buford, 1997 : 5688
- 4;อางถึงในกนกรัตน เชษฐเจริญรัตน , 2551 : 44) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนะของผูปกครองที่มีตอการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย พบวาสถานภาพของเด็กกอนวัยเรียน จําเปนตองเริ่มพัฒนาโปรแกรมการเรียนอนุบาล การสอนใน
ระดับปฐมวัย ควรจะไดเนน พัฒนาการทางอารมณ จิตวิทยาเด็กเปนสิ่งสําคัญที่สุด และลํา ดับตอไปคือพัฒนาการ
ทางดาน รางกาย ควรมีกิจกรรมที่จะชวยใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองใหมากที่สุด
4. ดานการประเมินพัฒนาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ นภเนตร ธรรมบวร, (2549 : 17)
กลาวไววา การประเมินพัฒนาการของเด็ก หมายถึง กระบวนการสังเกตการณ บันทึก และรวบรวมขอมู ลจาก
ผลงานและวิธีการที่นักเรียนทํา เพื่อเปนพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจ ในการศึกษาถึงผลกระทบตอนักเรียนเหลานั้น
การประเมินผลจากสภาพจริงจะไมเนนเฉพาะการ ประเมินทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการแสดงออก ที่ เกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริง นอกจากนั้นยังเนนการประเมินพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนที่เกิดจากการใหนักเรียนเปน
ผูคนพบ ขอความรู สรางองคความรูดวยตนเองและรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมิน พัฒนาการทาง
สังคมของเด็ก เปนการเลนของเด็กแตละเหตุก ารณอาจจะใหเรื่องราวนอยมาก เกี่ยวกับตัวเด็ก อยา งไรก็ตาม
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รูปแบบที่เกิดขึ้น จากการสังเกตหลายๆ ครั้ง จะชวยใหครู ทราบถึงพัฒนาการทางอารมณ จิตใจ และสังคมของเด็ก
ในการประเมินผลการพัฒนาการทางสังคม ของเด็ก ครูควรทําการสังเกตเด็กในขณะที่เด็กกําลังมีปฏิสัมพั นธกับ
เพื่อน หรือขณะเลนกลางแจง มากกวาการเลือกสังเกตเด็กในขณะที่เด็กเลนคนเดียว นอกจากนั้นครูควรเอาใจใสกับ
คําพูดที่เด็ก แสดงออกเกี่ยวกับความรูสึกระหวางเพื่อน
5. ดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูปกครอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับเยาวพา เดชะ
คุปต, (2542 : 118 - 119) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของครูปฐมวัยกับ ผูปกครองไวดังตอไปนี้ เพื่อใหผูปกครอง
เขาใจลูกของตนเองไดดีขึ้น และเขาใจเกี่ยวกับการเรียน การสอนชั้นเด็กเล็กของครูเปนอยางดี การติดตอผูปกครอง
จึงเปนเรื่องที่ตองเตรียมการ ซึ่งครูอาจ ทําในลักษณะตอไปนี้
1. กอนจะรับเด็ก ควรใหความรูแกผูปกครองเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค และแนวการเรียนการสอน
ชั้นเด็กเล็ก
2. พยายามหาโอกาสพูดคุยสนทนากับผูปกครองทั้งอยางเปนทางการและไมเ ปน ทางการ ถึงลักษณะ
พฤติกรรมทั้งที่เปนปญหาและไมเปนปญหาของเด็ก ในขณะที่อยูที่โรงเรียน และอยูที่บาน การพูดคุยอยางไมเปน
ทางการอาจจะชวยพบปะกับผูปกครองตอนเชาหรือตอนเย็น เมื่อผูปกครองมาสงและรับนักเรียน สวนการพูดคุย
อยางเปนทางการ คือการจัดประชุมผูปกครอง เปนกลุมยอยๆ อาจทําในชวงปดเทอมแลวหรือระหวางเทอมก็ได
3. จัดเวลาและหาโอกาสใหผูปกครองไดเขาสังเกตการณการเรียนการสอน
4. จัดกิจกรรมใหผูปกครองที่มีอาชีพและประสบการณที่มีคุณคาทางการศึกษา และสนใจมาพูดคุยเลา
ประสบการณใหนักเรียนฟง เชน ผูปกครองที่เปนตํารวจ พอครัว แมคา หรือ คนกวาดถนน เปนตน
5. จัดผูปกครองอาสาสมัครเขามาชวยเหลือกิจกรรมในโรงเรียนตามความถนัด เชน ชวยเลี้ยงดูเด็ก
ปรุงอาหาร หรือทําของเลนใหเด็ก
6. จัดทําเอกสารหรือสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็กใหกับ ผูปกครอง
7. ไปเยี่ยมบานเด็กเพื่อพบปะสนทนากับผูปกครองของเด็กในยามปกติ ตลอดจนในยามเจ็บปวยหรือ
เดือดรอน
6. ดานสภาพแวดลอม ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ กรมวิชาการ, (2540 : 101) ไดกลาววา
การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา มี ความสําคัญตอเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กวัยนี้
สนใจจะเรียนรู คนควา ทดลอง และตองการ สัมผัสกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ดังนั้นการจัดเตรียมสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสมตามความตองการของ เด็ก จึงมีความสําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กมาก เด็กสามารถ
เรียนรูจากการ เลนที่เปนประสบการณตรงที่เกิดจากการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จึงจําเปนตองจัดสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพ และจุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อสงผลใหบรรลุจุดมุงหมายใน การพัฒนาเด็ก
โดยในการจัดสภาพแวดลอมจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ความสะอาดปลอดภัย
2. ความมีอิสระอยางมีขอบเขตในการเลน
3. ความสะดวกในการทํากิจกรรม
4. ความพรอมของอาคารสถานที่ เชน หองเรียน หองน้ําหองสวม สนามเด็กเลน
5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ําหนัก จํานวน สีของสื่อและเครื่องเลน
6. บรรยากาศในการเรียนรู การจัดและมุมประสบการณตางๆ
7. ผลเปรียบเทียบระดับปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัชรพล จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูปกครองที่มี ระดับการศึกษาตางกัน มีปญหาในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อ พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบูรณาการการเรียนรู แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน ดานอื่นๆ ไมพบความตางกัน สอดคลองกับ กัญญนัช แยมประยูร, (2549)
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ไดศึกษา ปญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียนพบวางานบริหารงบประมาณ และงานบริหารงานบุคคลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาปญหาในการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาล
วัชรพล ผูวิจัย คนความีประเด็นเสนอแนะในการนําไปใชดังนี้
1.1 ดานการบูรณาการการเรียนรู พบวา ขอที่มีปญหาการดํา เนินการมากที่สุดคือ การ จัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหเด็กคิดคนหาคํา ตอบดวยตนเอง ควรใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็ก ไดเคลื่อนไหว เลน สํารวจ
สังเกต คนควา คิดคนหาคําตอบดวยตนเอง และจัดงบประมาณในการ จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
1.2 ดานหลักสูตรที่เหมาะสม พบวาขอที่มีปญหา การดํา เนินการมากที่สุดคือ การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการใชภาษาใหถูกวิธี ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเนนการใชภาษาอยางถูก วิธี และเหมาะสมกับวัยใหแกเด็ก
จัดใหมีการอบรมหลักสูตรใหม ๆ ใหกับครูอยูเสมอ
1.3 ดานกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ พบวา ขอที่มีปญหา การดําเนินการมากที่สุดคือ จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะ
การอานออกเขียนได ควรจัดงบประมาณในการสั่งหนังสือสําหรับเด็ก ใหเด็กไดอานและสงเสริมทักษะการเขียนตอไป
1.4 ดานการประเมินพัฒนาการ พบวา ขอที่มีปญหาการดําเนินการมากที่สุดคือ การ ประเมินพัฒนาการ
โดยการสนทนาผูปกครอง ควรมีการประ เมินพัฒนาการของเด็ก โดยการ สนทนากับผูปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูปกครอง และมีการแจงผลการประเมิน พัฒนาการของเด็กใหผูปกครองทราบพัฒนาการของเด็ก
วาไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง ไวหรือไม
1.5 ดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูปกครอง พบวา ขอที่มีปญหา การ ดําเนินการมากที่สุดคือการ
เชิญผูปกครองมารวมประชุมรับทราบเกี่ยวกับเด็ก เพราะผูปกครองตอง ทํางานหาเลี้ยงครอบครัว ไมมีเวลามารวม
ประชุม ควรจัดใหผูปกครองมีบทบาทกับทางโรงเรียนให มากขึ้น ครูมีการเยี่ยมบานเด็กอยูเปนประจํา เพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางครูและผูปกครอง
1.6 ดานสภาพแวดลอม พบวาขอที่มีปญหา การดํา เนินการมากที่สุดคือ การจัดอาคาร เรียนที่มั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัย ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่ม ในการสรางอาคารเรียนที่แข็งแรง ปลอดภัยกับเด็ก
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียน เพื่อใหไดขออนุบาลวัชรพล มูลเกี่ยวกับปญหาการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
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การศึกษาไทยในเอเชีย วิสัยทัศน แนวทางการจัดการเรียนรู และแนวโนมการเปลี่ยนแปลในอนาคต
Thai education in asia vision, learning management approach, and future change trends

นันทนธร บรรจงปรุ

ผูวิจัย

บทคัดยอ
บทความวิชาการเรื่อง การศึกษาไทยในเอเชีย วิสัยทัศน แนวทางการจัดการเรียนรู และแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เปนบทความวิชาการที่แสดงถึงแนวทางการจัดการศึกษาของไทย โดยมีการเปรียบเทียบกับ
การศึกษาของประเทศชั้นนําในเอเชีย และมีแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาสูยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต ผลสรุปของบทความวิชาการพบวา ดานวิสัยทัศนประกอบดวย 1) การพัฒนา
เรื่องการเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในทุกพื้นที่ 2) การพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา สวนดานแนวทางการจัดการ
สอนนั้นจะประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษา ที่ สามารถปรับใหเหมาะสมกับบริบท
ซึ่งหลักสูตรควรเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ 2) ทุกระดับ
ของการศึกษาตองพัฒนาองคความรูที่สอดรับกับ การนําไปใช โดยมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เปนตัวชี้วัดในการ
พัฒนาทักษะไปสูอาชีพที่ยั่งยืน และสุดทายดานแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตประกอบดวย 1) กฎเกณฑใหม
ของโลก 2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล 3) การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร 4) สภาวะอากาศของโลก
5) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
คําสําคัญ : การศึกษาไทยในเอเชีย วิสัยทัศน แนวทางการจัดการเรียนรู แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
Abstract
Academic article on Thai education in asia, vision, learning management approach
and future change trends were an academic article showing the way of studying Thai
education with comparison with the study of leading countries in asia. And this article had a
way to drive education into the digital age for future development and educational change.
The summary of academic articles found that vision consists of 1) Development of access
to educational opportunities in all areas. 2) Development of educational personnel. The
guidelines for teaching management consist of 1) The development of the core curriculum
of educational institutions that can be adjusted to suit the context of the curriculum should
be due to the participation of stakeholders and the educational management of educational
institutions. 2) All levels of education must develop knowledge that was compatible with
the application with the skills of the 21st century. Indicators for developing skills to a
sustainable career and finally the future trend of change consists of 1) New rules of the
world. 2) Digital technology advances. 3) Demographic changes. 4) Global weather
conditions. 5) Changes that occur within Thailand.
Keywords : Thai education in Asia, Vision, Learning management approach, Future
change trends
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บทนํา
การศึกษาคือกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนา
ประเทศ ปจจุบันสังคมโลกและสังคมไทย กําลังเขาสูยุค ดิจิทัลซึ่งเปนยุคที่มีความซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางทางสังคมอยางรวดเร็ว ประเทศไทยมีการใชงบประมาณกับการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง แตผลที่เกิด
ขึ้นกับระดับคุณภาพของการศึกษาในประเทศไทยยังไมมีคุณภาพ และยังขาดทุนกับการลงทุนในการศึกษา จากการ
รายงานผลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปรียบเทียบสมรรถนะในการแขงขัน
ที่สะทอนใหเห็นถึงสถานภาพของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยใชดัชนีตัวชี้วัดของ สถาบันเพื่อพัฒนาการ
จัดการ (International Institute For Management Development : IMD) ในป 2561 IMD [1] ไดจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา ซึ่งเปน 1 ใน 5 ของปจจัยยอย ในปจจัยหลักดานโครงสรางพื้นฐาน
ประเทศไทยมีอันดับดานการศึกษาอยูในอันดับ 56 ลดลง 2 อันดับเมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบวา ไทยมีอันดับดีกวาอินโดนีเซียและฟลิปปนส (อันดับ 57, 61) สวนมาเลเซียและ
สิงคโปร ไดอันดับดีกวาประเทศไทย (อันดับ 34,2) โดยสิงคโปรมีสมรรถนะดานการศึกษาสูงเปนอันดับ 2 ของโลก
สงผลใหการศึกษาของประเทศไทยตองเรงปรับเปลี่ยนแนวทางทางการศึกษา และการศึกษาตองแสดงแนวทางที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งไมใชแคในเอเชีย แตตองเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเขากับสังคมโลก และให
การศึกษาเปนพื้นฐาน โดยสงเสริมความสามารถสรางสรรคผลิตผลงานใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของ
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในระดับโลก
1. กฎเกณฑใหมของโลก
กฎเกณฑใหมของโลกสงผลใหทุกประเทศ ทุกพื้นที่ตองปรับตัว ระบบการเงินของโลกและวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่ผานมาไดสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งดานการคา การลงทุน
การเงิน สิ่งแวดลอม และอํานาจทางเศรษฐกิจ (Economic Power) ในป 2559 ประเด็นสําคัญที่สงผลให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริการและสหภาพยุโยป ยังคงเปนเสาหลักในระบบเศรษฐกิจ
ระดับโลก โดยเรื่องของการขยายตัวทางการเงินระหวางประเทศ มีการคาดการณวา อีก 30 ปขางหนา [2] จะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้น กับขนาดของเศรษฐกิจโลก ในป 2590 โดยเอเชียอยูในพื้นที่ที่ดีกวาภูมิภาคที่กําลัง
พัฒนาในพื้นที่อื่น ๆ แตทั้งนี้ มีการชะลอตัวของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจีนยังคงเปนผูนําทางเศรษฐกิจ ของโลก โดยทั้งสองประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ มากกวาครึ่ง
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในโลก
2. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนแรงผลักดันทางดานเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในชองทางการเรียนรูทุกรูปแบบ เทคโนโลยีที่เปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ หรือที่เรียกวา เอไอ (AI) ทําใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางมากในทุกดานของการศึกษา โดยที่
AI สามารถคิดอานแทนมนุษยไดในบางเรื่อง แตไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เอไอ ใหตอบสนองและมีความ
ใกลเคียงกับการเปนมนุษยมากยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน ระบบพี่เลี้ยงอัตโนมัติที่ใชขอมูลจากระบบวิเคราะหขอมูลใน
การใหคําแนะนําผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน โปรแกรมพูดคุยอัตโนมัติ (Chatbot) รวมถึงระบบเศรษฐกิจ
แบงปน (Sharing economy) ทําใหเกิดแนวโนมทางดาน Crowd sourcing ซึ่งแบงไดในกลุมหลักๆ ไดแก การ
รวบรวมขอมูลและสติปญญา การรวบรวมแรงงาน การรวบรวมเงินทุน การรวบรวมผูคนเพื่อความรูสึกเปนชุมชน
การรวบรวมองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนที่มีความรูและประสบการณหลากหลาย [3]
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3. การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก มีผลกระทบตอการพัฒนาในประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมีความเหลื่อมล้ํามากขึ้น ในขณะที่โครงการสรางการผลิตเปลี่ยนจากการใชแรงงาน เปนการใชองคความรูและ
เทคโนโลยีมากขึ้น ในปจจุบันจํานวนผูสูงอายุและสัดสวนผูสูงอายุ (ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป) ของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ รวดเร็ว ทําใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยกําลังเคลื่อนเขาสูระยะที่เรียกวา "ภาวะ
ประชากรผูสูงอายุ (Population Aging)" อันจะมีผลตอสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ตลอดจน
การจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยางตอเนื่องในระยะยาว สงผลกระทบตอระบบการศึกษา
ซึ่งการกําหนดแผนระยะยาวที่เหมาะสมและเปนรูปธรรมสําหรับการเปลี่ยนและพัฒนาการศึกษา ตองเปนเรื่อง
เรงดวน ทั้งของรัฐและประชาคมตาง ๆ วามีความสําคัญในลําดับตน [4]
4. สภาวะอากาศของโลก
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ [5] ไดประเมิน ผลตอการพัฒนา
ประเทศไทยทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ โดยกลาวถึงวิกฤติดานสิ่งแวดลอม เปนเรื่องที่สงผลสําคัญทาง
ธุรกิจ การศึกษารูปแบบการดําเนินงานที่ไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอมจะเปลี่ยนจากความรับผิดชอบตอสังคมไปสูจุดตกต่ํา
สาเหตุของสภาวะอากาศเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวนในชวง 20 ปที่
ผานมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.4 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ ทําใหสภาพอากาศแปรปรวนกอใหเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ที่รุนแรง เชน การแยกตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย
ภัยแลง และไฟปา ตามลําดับ นอกจากนี้ยังคงมีสภาวะที่ไมปกติทางความมั่นคงดานอาหารและดานพลังงานของ
โลกซึ่งมีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญ ความตองการทางพลังงานมีแนวโนมมากขึ้นจากการเพิ่มจํานวนของประชากร
โลก แต การสรา งพลัง งานและการผลิ ต อาหารลดลง ตามขอจํา กั ด ดา นพื้น ที่ ดา นเทคโนโลยี และสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมศิ าสตร
5. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู
ในเกณฑไมดี ภาคเกษตรเปนแหลง ผลิตรายไดหลักของประชาชนสวนใหญในประเทศ และเปนฐานในการสราง
มูลคาเพิ่ ม ของภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงดานสภาวะทางสังคมในประเทศไทย กําลั ง กาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ จากการมีโครงสรางทางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น วัยเด็กและวัยทํางานลดลง การเปลี่ยนแปลง
สภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลให เกิดปญหาทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรุนแรงกระทบตอผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานการ
บริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชน มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แตความขัดแยงทางการเมืองความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงอยูและสงผลตอเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของนานาชาติ แตขีดความสามารถ
ในการปองกันการทุจริตตองปรับปรุงอยางมาก
จะเห็นไดวาแนวโนมของสังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 [6] มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก รวมถึง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย ในศตวรรษที่ 21
โดยมีผูที่นําเสนอแนวคิดของสังคมโลกหลังโลกาภิวัตน ของ จอหน นาสบิท [7] ไดสรุปแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ระดับโลกไว ดังนี้
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ตารางที่ 1 แนวคิดของสังคมโลกหลังโลกาภิวัตน
สังคมโลกกอนโลกาภิวัตน
สังคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีที่ใชมือชวย
เศรษฐกิจระดับประเทศ
รวมอํานาจแบบศูนยกลาง
การชวยเหลือของสถาบัน
ประชาธิปไตยแบบมีผูแทน
ธุรกิจในครัวเรือน
มีขอจํากัด

สังคมโลกหลังโลกาภิวัตน
สังคมขอมูลขาวสาร
เทคโนโลยีชั้นสูงสูระบบสัมผัส
เศรษฐกิจระดับโลก
การกระจายอํานาจ
การชวยเหลือตนเอง
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ธุรกิจเครือขาย
มีหลายทางเลือก

ที่มา : (John Nasbitt, 2014)
การจัดการศึกษาในยุคที่เปลี่ยนผานไปสูยุคดิจิทัล
ปจจัยสําคัญที่เปนความหวังของประเทศคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเปนการพัฒนาตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ในยุค
การศึกษาที่เปลี่ยนผานไปสูยุคดิจิทัล มีผูกลาวไววา “ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก” (The New Digital Age) นอกจากนี้
แลวยังถูกเรียกในชื่ออื่น ๆ อีกวาเปน “ยุคโลกไรพรมแดน” (Borderless world) “ยุคโลกาภิวัตน” (Globalization)
[8] ในระดับการศึกษาปลายน้ําตองผลิตคนที่มีคุณภาพ มีทักษะฝมือเขาสูตลาดงานและการแขงขันในเอเชีย ดังนั้น
อุดมศึกษาจึงตองมีการปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมสําหรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป มีการกําหนด
ยุทธศาสตรของอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปน พลเมืองโลก โดยในป พ.ศ. 2558 ทาง สํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักในการเตรียมความพรอมไวในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ใน 3 ยุทธศาสตรหลักใหญ ๆ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2553) [9] คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยการเพิ่มสมรรถนะ
ดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใชในการทํางานได พัฒนาทักษะดานการประกอบวิชาชีพและ
การทํางานขามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย โดยสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและวัดผลการเรียนการสอน
ตั้งแตขั้นพื้นฐาน อาชีวะและอุดมศึกษา รวมถึงภาษาและความรูเกี่ยวกับ การเปนพลเมืองของภูมิภาคเอเชีย และ
โลก การวิจัยดานเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถายโอนหนวยกิตระหวางกัน ตลอดจนการสงเสริมให
นักศึกษาไทยไดแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ จัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักในการเปนพลเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย และโลก
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย โดยการ
พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะสากลโดยเพิ่มสัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอกใหสูงขึ้น สงเสริมใหมีศูนยความเปน
เลิศของแตละมหาวิทยาลัยสรางเครือขายดานการวิจัยรวมกันกับหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งการ
วิจัยในประเทศและการวิจัยในตางประเทศ รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยในระดับปริญญาเอก และทุนวิจัยที่เผยแพร
ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค วารสารวิชาการระดับนานาชาติ การเปดหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่เชีย่ วชาญ
และเปนที่ตองการของตลาดในเอเชีย สงเสริมการจัดหลักสูตรการสอนเปน 2 ภาษาใหมีความรวมมือทางวิชาการ
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ระหวางอุดมศึกษาไทยกับอุดมศึกษาเอเชีย ตลอดจนการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมใหมี
ความเปนนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 3 คือ การสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในภูมิภาคเอเชีย เชน ใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน การพัฒนาศูนยขอมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาไทยในเอเชีย ดังนั้น
เพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรและแนวทางปฏิบัติดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อุดมศึกษาไทยควรมีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในยุคนี้การศึกษาสําหรับการเปลี่ยนผาน
ไปสูยุคดิจิทัลมีการวิเคราะหไวดังนี้
ตารางที่ 2 การจัดการศึกษากอนเขาสูยุคดิจิทัลและการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล [10]
การจัดการศึกษากอนเขาสูยุคดิจิทัล
การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล
ผูสอนทําหนาที่เปนแหลงการเรียนรู
มีแหลงเรียนรู ที่หลากหลาย สามารถเรียนได ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
การเรียนรูเกิดขึ้นไดในหองเรียน
ทุกสถานที่เปนการเรียนรูที่ตลอดชีวิต
การเรียนรูที่มีขอบเขต โอกาส และเวลาของผูเรียนที่ เกิดโอกาสการเรียนรูอยูตลอดเวลา เทาเทียม
จะเกิดการเรียนรู และความตองการของแตละคน และมีความคงที่ในการเรียนรู
แตกตางกัน
องคความรูและประสบการณการเรียนรูเกิดขึ้นจาก การจัดการเรียนรูที่มาจากชั้นเรียน และไปสูสังคม สูโลก
สถานศึกษา
ภายนอกเป น การเรี ย นรู ทั้ ง ชุ ม ชนและมี ค วามเป น
มาตรฐาน
ผูสอนเปนผูสงผานความรูทางตรง และทางออม
เปนการเรียนรูดวยตนเอง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง
การจัดการเรียนรูเนนความรูและทักษะกระบวนการ การเรีย นรูโ ดยฝ กปฏบั ติ เพื่ อใหเกิด ความคิด วิ เคราะห
ทางการปฏิบัติ
สังเคราะหและความคิดสรางสรรค
ที่มา : (สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู, 2560)
การศึกษาไทยในเอเชีย วิสัยทัศน แนวทางการจัดการเรียนรู
วิสัยทัศนที่จะนําพาการศึกษาของประเทศไทย ใหไปสูจุดที่พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรมและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน มีดังนี้
1. การพัฒนาเรื่องการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาในทุกพื้นที่ กลาวคือ ทุกคนตองได โอกาสไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง มีสถานศึกษาใน
สังกัดทุกระดับ ทุกประเภท อยางทั่วถึงกระจายอยูในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีหนว ยงานกลางในการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพื่อสราง
โอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และมี การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทําใหผูเรียนมีโอกาสใน
การฝกประสบการณและการประกอบอาชีพ และนโยบายการคาเสรีในเวทีตาง ๆ เชน ประชาคมอาเซียน องคการ
การคาโลก เปดโอกาสใหภาคการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งโอกาสในการเปนศูนยกลางทางการศึกษา ( Education
Hub) [11] ของภูมิภาค
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2. การพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา บุคลากรของสถาบันการศึกษา ตองมีความรูความเชี่ยวชาญ เขา
รวมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการผลิตนวัตกรรมที่เพิ่มมูลคาสินคาและบริการการศึกษาไทยจึงมีโอกาสใหม
ๆ ดังปรากฏในนโยบายตาง ๆ อาทิ กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป กําหนดใหมีหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน
เสริมสรางความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ สรางจิตสํานึกของคนในชาติ รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 [12] ที่เนน
การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีความกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
และยังตองสรางผลลัพธที่เกิดกับผูเรียนในดานคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางเปนรูปธรรม โดยผลงานวิจัยเพื่อสราง
องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ยังไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปนกําลังแรงงานที่สําคัญ แตสวนใหญจะยังมุงศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทําให
ขาดแคลนกําลังแรงงานระดับฝมือ
3. การพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อการจัดทําตัวชี้วัดดานการศึกษา ที่สะทอนการเขาถึงโอกาสทางการ
ศึกษา ความเทาเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ การตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง ที่มีความสอดคลองกับ
บริบทของประเทศไทย สามารถตอบโจทย การพัฒนาการศึกษาของประเทศ และสามารถแกไขปญหาการศึกษาได
ตรงตามตัวชี้วัด สะทอนปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน
4. กําหนดทิศทางและเปาหมายการศึกษาเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ ภาคสวนตาง ๆ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย โดยนํารูปแบบความเปนหุนสวนการศึกษาระหวาง
ภาครัฐกับเอกชน (Public – Private Partnerships in Education in Thailand) มาใชเปนแนวทางใหภาครัฐกับ
เอกชน ไดรวมมือกันทํางานเพื่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดวยการมีหนวยประสาน (Delivery Unit) เปน
หนวยดําเนินงานสรางความเขาใจ และประสานความตองการ ระหวางภาครัฐ - ภาครัฐ ภาครัฐ - ภาคเอกชน และ
เอกชน-เอกชน เพื่อสงเสริมใหเกิด ความเขาใจรวมกันถึงเปาหมายของการศึกษาไทย และเล็งเห็นถึงความสําคัญ
และคุณคาของ การเปนหุนสวนการศึกษาที่จะรวมกันพัฒนาไปสูความสําเร็จของเปาหมาย การศึกษาชาติ ตอไป
แนวทางการจัดการเรียนรู
การพัฒนาการศึกษาของไทยใหมีสมรรถนะดานการศึกษาสูงขึ้นในเวทีสากล มีแนวคิดดังนี้
1. ควรขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหมีการพัฒนา หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนโดยใชวิทยาศาสตรเปนฐานในการเรียนรู ใหสอดคลองกับ บริบทของประเทศไทย โดยนําสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 เปนแนวทาง ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู โดยใชเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และเนนการเรียนรูของเด็กเพื่อพัฒนาให
ผูเรียน มีกระบวนการคิดวิเคราะห มีทักษะทางภาษา การอาน การคิด การคํานวณอยางปนรูปธรรม มองเห็นภาพที่
เกิดขึ้นชัดเจน
2. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากครูเปนหัวใจสําคัญของการ
ตอบโจทยปญหาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง การแกไข ปญหาอัตราครูตอนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศไทยอยู
ในระดับต่ํา
3. กําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการ ของตลาดแรงงาน และควร
กําหนดหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงาน ที่เกี่ยวของ เพื่อเนนหลักสูตรที่ตอบสนองทั้งเศรษฐกิจ
หลักของประเทศและ เศรษฐกิจ ของทองถิ่น หรืออาจจะเปดสาขาใหมที่สะทอนถึงความตองการในอนาคต รวมถึง
การพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน ทั้งทักษะดานภาษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคปจจุบัน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรการลงทุนทางการศึกษา โดยมีการบริหาร จัดการศึกษาที่เปนธรรมและมี
ความโปรงใส เนื่องจากปญหาคอรัปชั่นในภาครัฐ เปนตัวฉุดรั้งอันดับความสามารถของไทยทําใหงบประมาณไมถึง
ผูเรียน และสงผล ตอคุณภาพทางการศึกษา
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5. สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจดานการศึกษา โดยการเพิ่มอิสระให สถานศึกษา และสงเสริมใหเกิดการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และรัฐควรปรับลดบทบาทจากการเปนผูจัดการศึกษาไปเปนผูใหบริการหรือผูกํากับ
ดูแลที่มีหนาที่ สงเสริม การแขงขันที่เปนธรรม เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวมากขึ้น
6. เพิ่มการจัดสรรงบประมาณการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง นวัตกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เปนการปฏิรูปประเทศไปสูยุคไทยแลนด 4.0
7. สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ เพื่อเตรียมรองรับการเพิ่มขึ้น ของผูสูงอายุในอนาคตโดยการ
จัดตั้ง “ศูนยการศึกษาเรียนรูสําหรับผูสูงอายุในชุมชน” เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดเทาที่
จําเปน พัฒนาจิตใจ ใชเวลาวาง ใหเปนประโยชน สามารถใชทักษะเทคโนโลยีการสื่อสารที่จําเปน และสามารถใช
ชีวิตอยางมีคุณคาในชวงบั้นปลายของชีวิต
สรุปไดวา สิ่งที่เกิดขึ้นลวนสงผลตอการ จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย รวมถึงความสามารถในการ
แขงขันดานการศึกษาของไทยที่ยังเปนรองประเทศอื่นอีกมาก โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ ปจจัย
แวดลอมตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม เชน โครงสรางประชากรไทยที่เปลี่ยนแปลงไป มีอัตราการเกิดลดลงและมี
จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปนสังคมยุคขาวสาร หรือยุค
ดิจิทัล ลวนสงผลตอระบบการศึกษาที่จะตองตั้งรับและวางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหสามารถอยู
ไดในสังคมไทยและสังคมโลกอยางมีคุณภาพ โดยมีขอมูลเปรียบเทียบแนวทางการจัดการเรียนรูและวิสัยทัศนในการ
พัฒนาการศึกษา ของแตละประเทศชั้นนําในเอเชีย ดังนี้
ตารางที่ 3 วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนรู
วิสัยทัศน
แนวทางการจัดการเรียนรู
The Future of Talent in Singapore 2030 1. เนนคุณภาพผูเรียน การมีสวนรวมการบริการผูอื่น
1.
การสรางความตางใหกับชีวิตและพลเมืองสิงคโปร
สิงคโปร [13]
1) การศึกษาภาคบังคับ 9 ป และเรียนฟรี (615 ป)
2) รวมอํ า นาจสู ส ว นกลางการบริ ห ารโดย
กระทรวงศึกษาธิการ
3) มีการทํางานที่ประสานกันระหวางกระทรวง
ศึกษาฯ สถาบันผลิตครู และโรงเรียน

2.
จีน

The love for motherland, for people, for
labour, for science, and for socialism
รั ฐ สร า งความแข็ ง แกร ง ด า นอารยธรรมทาง
จิตใจของนักสังคมนิยม (Socialist Spiritual
Civilization) โดยการสงเสริมการศึกษาในเรื่อง
อุดมการณขั้นสูง จริยธรรม ความรูทั่วไป ความ
มีวินัย รัฐสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรมความ
เปนพลเมืองดี (Civic Virtue) คือรักแผนดินแม
รักประชาชน รักแรงงาน รักวิทยาศาสตร และ
รักสังคมนิยม (UNESCO. World Data on
Education. 7th edition,2010/2011)

2. ผูเรียนมีพื้นฐานมั่นคงดานการอาน เขียน คิดคํานวณ
วิจารณญาณ และพัฒนาตนแบบองครวม
3. จัดโปรแกรม หลักสูตร และชนิดโรงเรียนตามศักยภาพ
ผูเรียน และเพิ่มความสามารถทางภาษาตางๆ
4. กลยุทธความสําเร็จ : Teach Less Learn More
และ ICT
5. ระบบประเมิน : โครงงาน สมรรถนะการทํางานแบบ
องครวม
1. การศึกษาเปนเครื่องมือสรางความแข็ง แกรงทาง
จิ ต ใจของนั ก สั ง คมนิ ย ม รั ฐ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาเพื่ อ
ความมีคุณธรรมและเปนพลเมืองดี
2. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และนํารองเมื่อ
ป ค.ศ.2001 เพื่อสรางระบบมาตรฐานหลักสูตรสําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ แกไขเพิ่มเติม ค.ศ.
2006 ให การศึ กษาภาคบั งคั บขยายเป น 9 ป แบบให
เปลาและใหสภาแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ในการแนะนํา
การจัดการศึกษาภาคบังคับ และใหรัฐบาลของประชาชน
ในทองถิ่นทําหนาที่บริหารการศึกษาภาคบังคับตามแผน
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4.
ญี่ปุน

วิสัยทัศน

แนวทางการจัดการเรียนรู

มุ ง สู ค วามสมบู ร ณ ทุ ก ด า นของแต ล ะบุ ค คล
มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม และมี สุ ข ภาพแข็ ง แรง
ดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคมประชาธิปไตยที่
มีสันติภาพ คานิยมที่พึงประสงค คือ ความ
ยุ ติ ธ รรมและรั บ ผิ ด ชอบ ความเสมอภาค
ระหวางชายหญิง รักบานเกิด รวมมือกับชุมชน
มี จิ ต สาธารณะรั ก ชี วิ ต รั ก ธรรมชาติ อ นุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมเคารพประเพณีดั้งเดิม รักชาติและ
ถิ่ น เกิ ด ยอมรั บ ประเทศอื่ น อาสาสร า ง
สันติภาพและความเจริญใหสังคมโลก [14]

1. มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษา โดยบั ญ ญั ติ
จุ ด มุ ง หมายของการศึ ก ษาไว ใ นกฎหมายแม บ ท
การศึกษา
(The Fundamental Law of Education) และจัดทํา
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย การ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร มั ธ ย ม ศึ ก ษ า โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิการเรียกวา Courses of Study ซึ่ง
ปรับปรุงเปนระยะ ๆ ทุก 10 ป เพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. การบริหารการศึกษาเปนแบบกระจายอํานาจไปสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหระดับเทศบาลดูแล
การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ และให ร ะดั บ จั ง หวั ด ดู แ ล
การศึกษากอนและหลังภาคบังคับ
3. ใชผลการสอบที่จัดสอบโดย The National Center
Test for University Admission เพื่อการรับเขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัย
1. เนนความเสมอภาค และทั่วถึง มีปจจัยสนับสนุน
ร.ร.และเพิ่มจํานวน ร.ร.ในชนบทใชระบบการสุมเขา
เรียนพัฒนาตําราเรียนดิจิตอล มีระบบเรียนรูออนไลน
จากที่บาน (cyber home learningsystem) ความ
หลากหลายของโรงเรียน ครูหมุนเวียนทุก 5 ป
2. ทดสอบขับเคลื่อนการศึกษา การทดสอบระดับชาติ
เมื่อจบเกรด 6, 9 และ 10
3. การสอบวัดความถนัดทางวิชาการระดับวิทยาลัยเมื่อ
จบ ม.ปลาย การทดสอบวินิจฉัยทักษะพื้นฐานการ
เรียนรู เพื่อกํากับมาตรฐาน ร.ร. และการประเมินระดับ
สากล (ICCS) ประเมินผูเรียน ครู และผูบริหาร
ดานเนื้อหา ความรูสึก/พฤติกรรมและปญญา
4. ขอสอบระดับชาติ เปนชนิดขอเขียน (เรียงความ)
และวัดความถนัด
1. กําหนดหลักสูตรแกนกลางเปนกรอบที่โ รงเรียน
สามารถปรับใหเหมาะสมกับบริบท โดยการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
แตรายงานการวิจัยบงชี้วาตองมีการพัฒนาวิธีปฏิบัติ
2. สาระการเรียนรู และโครงสรางเวลาเรียน มุงเนน
คุ ณ ภาพผู เ รี ย นระดั บ ประถมด า นการรู ห นั ง สื อ
(literacy) มัธยมตนดานการเรียนรูแบบองครวมเพื่อ
สํ า รวจตนเอง พื้ น ฐานอาชี พ และมั ธ ยมปลาย
เนนทักษะที่สูงขึ้นทางวิชาการและวิชาชีพ

การส ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
5.
เกาหลีใต เทคโนโลยีเป นฐานสํา หรับการสรางประเทศ
สูความเปนประเทศที่พัฒนา [15]

6.
ไทย

การสร า งระบบการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เป น กลไกหลั ก ของการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุน
มนุษย และรองรับการศึกษาการเรียนรู และ
ความทาทายที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
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วิสัยทัศน

แนวทางการจัดการเรียนรู
3. ทุกระดับชั้นเนนการพัฒนาที่สอดรับกับความรูและ
ทัก ษะแหงศตวรรษที่ 21 แต กิจ กรรมที่ จัด ยั งเนน ครู
และเนื้ อ หาเป น ศู น ย ก ลาง มากกว า เน น ผู เ รี ย นเป น
ศูนยกลาง
4. รัฐสนับสนุนปจจัยและสื่อในภาพรวมทั้งโรงเรียนซึ่ง
ยังไมเพียงพอ และไมสมํ่าเสมอในการปฏิบัติ
5. การสอบเปนกลไกกํากับคุณภาพและคัดเลือกเรียน
ตอ แตการใชเพื่อวินิจฉัยและพัฒนาตามศักยภาพยังมี
นอย
6. การมีสวนร วมของผูมีส วนได สวนเสียในการจั ด
การศึกษายังไมบรรลุตามแนวทางที่ควรจะเปนเพราะ
ขาดปจจัยสนับสนุนหลายดานรวมทั้งขาดผูบริหารที่มี
ความเปนผูนําเชิงวิชาการ

ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารายงานการวิจัยแนวโนมภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรูของไทย
ในป พ.ศ. 2573) [16]

เอกสารอางอิง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2560). อนาคตใหมของการศึกษาไทยในยุค Thiland 4.0. สืบคนเมื่อ 25 มี.ค. 62
จาก http://www.li.mahidol.ac.th/conference2016/thailand4.pdf [2]
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. (2545). แผนผูสูงอายุแหงชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564). กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. [4]
ชมิดท, อีริค และโคเฮน, เจเรด. (2014). ดิจิทัลเปลี่ยนโลก. แปลจาก The New Ditital Age โดย สุทธวิชญ แสงศาสดา.
กรุงเทพฯ: โพสตบุกส. [3]
วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ:มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ. [6]
วิชาญ ชัยออน. (2559). Academic Focus ประเทศไทย 4.0. คนเมื่อ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562, จาก
http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/493129. [12]
สถาบั น เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การ. (2561). สมรรถนะการศึก ษาของประเทศไทยในเวที ส ากล. IMD World
Competitiveness Yearbook IMD 2018. 2017-2018. [1]
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2557). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11. (พ.ศ. 2555 - 2559). สืบคนเมื่อ 25 มี.ค. 62 จาก
www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/plan11.pdf. [5]
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2553). ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปน
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดบางกอกบล็อก. [9]
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู . องคการมหาชน. (2560). เทรนดการเรียนรูของคนรุนใหมในยุคดิจิทัล .
รายงานการศึกษาวิจัย หัวขอ รูปแบบการเรียนรูสําหรับคนรุนใหม โดยสํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู รวมกับ สถาบันการเรียนรู มจธ. กรุงเทพฯ. [10]
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). รายงานการวิจัยแนวโนมภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรูของไทย
ในป พ.ศ. 2573. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่ จํากัด. [16]
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



Hallinger, P. & Bryant, D. A. (2013). Synthesis of findings from 15 years of educational reform in
Thailand: lessons on leading educational change in East Asia, International Journal of
Leadership in Education: Theory and Practice, (16)4, 399-418,
DOI:10.1080/13603124.2013.770076 [14]
Knight, J. (2011). Education hubs: A fad, a brand, an innovation? Journal of Studies in
International Education, 15, 221240.doi:https://doi.org/10.1177/1028315311398046 [11]
Naisbitt John. (2014). Megatrends : Ten. New Directions Transforming Our Lives. Warner Books /
Warner Communications Company. [7]
NCEE. (2015). Center on international education benchmarking: Learning from the worlds’high
performing education systems: Teacher and Principal quality. Retrieved on February 12,
2016formhttp://www.ncee.org/programs-ffiliates/center-on-internationaleducationbenchmarking/top-performing-countries/south-korea-overview/southkorea-teacher... [15]
The future of Talent in Singapore (2030). Retrieved on February 1, 2019 from
https://www.cipd.co.uk/binaries/the-future-of-talent-in-singapore- [13]
Vielmetter Georg and Sell Yvonne (2014). Leadership 2030 : The Six Megatrends You Need to
Understand to Lead Your Company into the Future. Hay Group Holdings, USA. [8]

ประวัติผูเขียน
ชื่อ
ประวัติทางการศึกษา

การทํางาน

นันทนธร บรรจงปรุ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
นักวิชาการอิสระ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
โรงเรียนกุหลาบวิทยา ประจําปการศึกษา 2561
The Study of Satisfactoriness Towards of Instructional Design of “STE@M Education
to SMART” Kularb Wittaya School in Academic Year 2018

บาทหลวง เปาโล ศวง วิจิตรวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ปทิตตา ปยสกุลเสวี
ผูอํานวยการกิจกรรมการเรียนรู“ สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”โรงเรียนกุหลาบวิทยา

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็ม
ศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ” และ ศึกษาความตองการของผูเรียน ที่มีตอการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู
“สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ” กลุมตัวที่อยางคือนักเรียนที่เขาเรียนในรายวิชา SMART จํานวน 86 คน
และ ประชากรคือครูผูสังเกตการณ จํานวน 4 คน รวมผูที่ใหขอมูลทั้งสิ้น 90 คน เครื่องมือในการวิยประกอบด
จั
วย
แบบสอบถาม คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูที่ 0.97 และคาความเชื่อมั่นที่ 0.88 วิเคราะหขอมูลใชการ
ผสมผสานระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลไดมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ” ภาพรวมทั้งหลักสูตรมาก คิดเปนรอยละ 89
โดยพึงพอใจดานครูผูสอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.6 และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 87.4 ดานสภาพแวดลอมที่เอื้อตดการเรียนรูมีความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 87.6
และดานศักยภาพตาง ๆ ของผูเรียน มีความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 87 เมื่อพิจารณารายประเด็นยอยและจัด
อันความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงจากมากที่สุดไปหานอย พบวา อันดับ 1 ไดแก มีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนในภาพรวมมากที่สุด ซึ่งมีคะแนนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 99.4,
อันดับที่ 2 ไดแก มีความพึงพอใจตอครูผูสอนมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 97.2, และอันดับ 3 ไดแก มีความพึงพอใจตอการจัดเตรียมอุปกรณที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรูมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 94 ทั้งนี้ผูเรียนและครูผูสังเกตการณไดแสดง ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1) ตองการใหทางโรงเรียนพิจารณาเพิ่มระยะเวลาในรายวิชา SMART มากกวา 1 คาบเรียน ซึ่งมีผูเสนอความ
คิดเห็นจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 21, และตองการใหคงไวซึ่งรายวิชา SMART และใหวิชาชุมนุม SMART
ในทุกปการศึกษา ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.67
คําสําคัญ : สะเต็มศึกษา (STEM Education), การจัดการเรียนรู (Learning)
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) study the satisfactoriness towards
instructional design of STE@M Education to SMART 2) study the requirements of the
students in quality development of the curriculum. There were 90 samples. Representative
samples were 86 students in STE@M Education to SMART class in Kularb Wittaya
School. Purposive samples were 4 observing teachers from the same school. The tool used
in data gathering was a questionnaire with Index of consistency : IOC of 0.97 and the
reliability index is very high at 0.883. Data were analyzed in both qualitative and quantitive
approaches. The result can be concluded as following : the satisfactoriness towards the
quality of “STE@M Education to SMART” instructional design in general is very good
with 89 percent, towards teachers is excellent with 93.6 percent, towards in-class activities
is very good with 87.4 percent, towards learning environment is very good with 87.6
percent and towards students potential is very good with 87 percent. Once considering the
most three influencing specific criteria, the most influencing is the effectiveness of
instruction design of the teachers with 99.4 percent. Secondly, the appropriateness of the
teachers in aspects of background education, abilities and experience are excellent with
97.2 percent. Thirdly, the learning facilities and environment are excellent with 94 percent.
The suggestions and comments show that there are needs in expanding the class period to
more than 1 with the suggester of 19 responses or 21 percent. There are also demands that
the school should continue to provide the course to every class levels with the suggester of
6 responses or 6.67 percent.
In conclusion, the researcher suggests that there should be an adaptation in the
curriculum in order to promote leadership with project or activities. Furthermore, the
boards should consider the suggestions from the research by expanding the class time to
two consecutive periods.
Keyword : สะเต็มศึกษา (STEM Education), การจัดการเรียนรู้ (Learning), ผู้มีปรีชาญาณ (Wisdom)

บทนํา
“ขาพเจาอธิษฐานขอความรอบรู แลวพระเจาก็ประทานให ขาพเจาวอนขอ แลวจิตแหงปรีชาญาณก็มาหา
ขาพเจา ขาพเจาประมาณคาปรีชาญาณเหมือกวาคทาและราชบัลลังก ขาพเจาคิดวาทรัพยสมบัติไมมีคาใดเลยเมื่อ
เปรียบกับปรีชาญาณ ความรอบรูและความชํานาญในการงานของเราก็อยูในหัตถพระองค” ปรีชาญาณ 7 : 7-8, 16
จากพระวารสารและคําสอยของพระผูเปนเจา ทําใหเราเขาใจถึงบริบทของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ตองการตองการ
มนุษยที่รูจักและเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น เขาใจสถานการณการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยี และการศึกษา โลกมีความซับซอนมากขึ้น มีอาชีพใหม ๆ เกิดขึ้นรอบตัว เปนผูมีความสามารถ
รูลึก รูรอบในแกนสาระของสหวิทยาการ สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
มีทักษะการคิดสรางสรรค มีทักษะทางดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชาญฉลาด มีทักษะทาง
สั ง คม ทั ก ษะทางอาชี พ และทั ก ษะกระบวนการบริ ห ารจั ด การที่ ดี อั น นํ า ตนเองไปสู ค วามสํ า เร็ จ ของชี วิ ต
เปนพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ (วิจารณ พาณิช. 2555)
การพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มีนโยบายเพื่อเตรียมความพรอม
ดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรทุกชวงวัย เชิงสรางและพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความ
ตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ โดยเฉพาะในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematic)
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เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันทางดานการวิจัยและพัฒนา ในหัวขอดังกลาว (SEOS. 2560) เชื่อมโยงระหวางการ
เรียนรูกับการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของภาคผลิตและบริการดวยการพัฒนายกระดับการศึกษาความรู
ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
คุณภาพการจัดจิกกรรมการเรียนรูจะสะทอนถึงคุณภาพของผูเรียนผานการประเมินตนเองจากทั้งตัว
ผูเรียนเองและตัวของครูผูทําหนาที่อํานวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยแบบประเมินรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู STE@M Education ผานกิจกรรมที่สนุกสนานและทาทาย ไมจํากัดวาตองเรียนในหองเรียน กับคุณครูใน
โรงเรียนเทานั้น แตยังไดรับเกียรติจากบุคคลในวงวิชาชีพตาง ๆ เชน วิศวกร โปรแกรมเมอร นักการตลาด เจาของ
ธุรกิจ นําประสบการณตรงในโลกแหงการทํางานจริง มาถายทอดใหผูเรียนไดเกิดความรู ทักษะการคิด เชื่อมโยง
ความรูและประสบการณการเรียนรูกลุมยอย โครงงาน โดยการคนควา พิจารณาคิดกรอง สรุปสาระสําคัญ รวมทั้ง
ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนเครื่องมือในการแกปญหาไดอยางเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย กระตุนใหผูเรียน
สรางแนวคิด ผลงานอยางสรางสรรค นําไปสูการเปนผูสรางนวัตกรรมอยางมีศีลธรรม เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ
เปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในยุคศตวรรษที่ 21 เริ่มตนการเรียนรู STE@M Education to SMART ตั้งแต
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ชวยสรางความพรอมใหผูเรียนเกิ ดทักษะ
กระบวนการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 ไดอยางแทจริง

วัตถุประสงคการวิจัย
1) ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
2) ศึกษาความตองการของผูเรียน ที่มีตอการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสู
ผูมีปรีชาญาณ”
นิยามศัพท
สะเต็มศึกษา (STEM Education) หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นําแกนของสหศาสตร
อันประกอบไปดวย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวรรมศาสสต และ คณิตศาสต มาบูรณาการเพื่อใหผุให
ผูเรียนไดพบกับประสบกาณใหม และประสบการณตรงเพื่อใหไดเรียนรูทักษะ กระบวนการ อันนําไปสูการสราง
ความรูและเลือกใชความรูใหเปนเหตุ เปนผล และสมเหตุ สมผลดวยตนเอง
ผูมีปรีชาญาณ (Wisdom)) หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามพระวาจาของพระเจา ในบทที่วาดวย
“ขาพเจาอธิษฐานขอความรอบรู แลวพระเจาก็ประทานให ขาพเจาวอนขอ แลวจิตแหงปรีชาญาณก็มาหาขาพเจา
ขาพเจาประมาณคาปรีชาญาณเหมือกวาคทาและราชบัลลังก ขาพเจาคิดวาทรัพยสมบัติไมมีคาใดเลยเมื่อเปรียบกับ
ปรีชาญาณ ความรอบรูและความชํานาญในการงานของเราก็อยูในหัตถพระองค” ปรีชาญาณ 7 : 7-8, 16
วิชา SMART หมายถึง วิชาที่ใเปดหผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4, มัธยมศึกษาปที่ 1 และวิชา
ชุมนุม ไดเรียน โดยใหกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ครูผูสังเกตการณ หมายถึง ครูที่ไดรับมอบหมายเขาสังเกตกระบวนการจัดกิ จกรรมการเรียนรูของครูสะ
เต็ม ศึกษา และสั งเกตกระบวนการเรียนรู คุณลั กษณะอัน พึง ประสงคข องผูเรียนในคาบเรียน SMART ที่ใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายยถึง คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู อันประกอบไปดวย ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานสภาพแวดลอมที่เอื้อตดการเรียนรู และดานศักยภาพตาง ๆ ของผูเรียน
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ทฤฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ดั ง นั้ น การพั ฒ นาหลั กที่ สํ า คั ญ ในช ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
พ.ศ. 2560-2564 มีนโยบายเพี่อเตรียมความพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรทุกชวง
วัย เชิงสรางและพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชี วิต
ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ โดยเฉพาะในสาขา STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematic) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันทางดานการวิจัยและพัฒนา
ในหัวขอดังกลาว (SEOS. 2560) เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของภาค
ผลิตและบริการดวยการพัฒนายกระดับการศึกษาความรูในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเนรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการ
เรียนรูของตนเองได ผนวกกับอัตลักษณของโรงเรียนในเคลือคาทอลิคที่ยึดพระวารสารหรือคําสอนพระพระเปนเจา
ที่ใหมนุษยทุกคนมุงแสวงหาปรีชาญาณ อันประกอบดวยความรอบรูและความชํานาญในการงาน (อดุลย วังศรีคูณ.
2557) ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียนใหเปนไปตามจุดประสงคและจุดมุงหมายของสถานศึกษา
พบวา กิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษามีลักษณะสําคัญ คือ การบูรณาการสหศาสตรอันประกอบไปดวย วิทยาศาสต
เทคโนโลยี วิทศกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ที่มุนเนนการพัฒนาการเรียนรูผานทักษะการลงมือปฏิบัติจริง เนน
การแกปญหาอยางสรางสรรค มีการวัดและประเมณผลตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพที่แตกตางกัน
แนวทางในการจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษา เปนกระบวนการฝก การแกปญหาในชีวิตจริง ตระหนักใน
ปญหา วิเคราะหอยางรอบคอบและสรางทางเลือกที่หลากหลายเพื่อนํามาจัดทําเปนแผนอันนําไปสูการปฏิบัติจริง
โดยยึดกระบวนการทางวิศกรรมศาสตรพรอมทําการประเมินตนเองระหวางปฏิบัตแิ ละปรับปรุงใหดีขึ้น ทดสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้คุณภาพการจัดจิกกรรมการเรียนรูจะสะทอนถึงคุณภาพของผูเรียนผานการประเมินตนเอง
จากทั้งตัวผูเรียนเองและตัวของครูผูทําหนาที่อํานวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยแบบประเมินรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู STE@M Education ผานกิจกรรมที่สนุกสนานและทาทาย ไมจํากัดวาตองเรียนในหองเรียน
กับคุณครูในโรงเรียนเทานั้น แตยังไดรับเกียรติจากบุคคลในวงวิชาชีพตาง ๆ เชน วิศวกร โปรแกรมเมอร นักการ
ตลาด เจาของธุรกิจ นําประสบการณตรงในโลกแหงการทํางานจริง มาถายทอดใหผูเรียนไดเกิดความรู ทักษะการ
คิด เชื่อมโยงความรูและประสบการณ การเรียนรูกลุม ยอย โครงงาน โดยการคน คว า พิ จารณาคิ ด กรอง สรุป
สาระสําคัญ รวมทั้งใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนเครื่องมือในการแกปญหาไดอยางเต็ มประสิทธิภาพและปลอดภัย
กระตุนใหผูเรียนสรางแนวคิด ผลงานอยางสรางสรรค นําไปสูการเปนผูสรางนวัตกรรมอยางมีศีลธรรม (สุทธิดา
จํารัส. 2562) เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในยุคศตวรรษที่ 21 เริ่มตนการเรียนรู
STE@M Education to SMART ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ชวยสรางความพรอมใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 ไดอยางแทจริง ซึ่งมีผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู อาทิ นัสริทร บือซา (2557: 53) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาอยูในระดับมาก, ปาริชาติ ประเสริญสังข และ ณัฐวุฒิ พิมขาลี (2562 : 140) ศึกษา
เรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็ม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษาภาพรวมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก
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การศึกษา/ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร หมายถึง ครูผูสังเกตการณที่ไดรับการแตงตั้งใหเขามาสังเกตการณกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของครูสะเต็มศึกษา และสังเกตกระบวนการเรียนรู คุณ ลักษณะอันพึง ประสงคของผู เรีย นในคาบเรีย น
SMART ที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งมีจํานวน 4 คน
กลุมตัวอยาง หมายถึง ผูเรียนที่เรียนในรายวิชา SMART ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4, มัธยมศึกษา
ปที่ 1 และวิชาชุมนุม ไดเรียน โ จํานวน 86 คน
2. เครืองมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามซึ่งมี 3 ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอคําถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา เปนขอคําถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตอบที่ 3 เปนขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3. การรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยออกแบบแบบสอบถามโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ทําตรวจสอบหาคา IOC และ ความเชื่อมั่น
พบวา เครื่องมือในการวิยประกอบด
จั
วยแบบสอบถาม คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูที่ และคาความเชื่อมั่นที่
0.883 ซึ่งมีความเชื่อมั่นสูง
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการหาคาเฉลี่ย แจกแจกความถี่ และคา รอยละ สําหรับ
เชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเหนือหาและนํามาเรียบเรียงเขียนเชิงพรรณา

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 86 คน เปนครูผูสังเกตการณ 4 คน คิดเปนรอยละ 4.44
เปนผูเรียน 86 คน คิดเปนรอยละ 95.56
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอคุณภาพการจดกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
พบวา ผูเรียนและครูผูสังเกตการณมีความพึงพอใจตอภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 87 โดยพึงพอใจดาน
ครูผูสอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.6 และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 87.4 ดานสภาพแวดลอมที่เอื้อตดการเรียนรูมีความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 87.6 และดานศักยภาพ
ตาง ๆ ของผูเรียน มีความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 87 เมื่อพิจารณารายประเด็นยอยและจัดอันความพึงพอใจ
สูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงจากมากที่สุดไปหานอย พบวา อันดับ 1 ไดแก มีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนในภาพรวมมากที่สุด ซึ่งมีคะแนนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 99.4, อันดับที่ 2 ไดแก
มีความพึงพอใจตอครูผูสอนมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 97.2,
อันดับ 3 ไดแก มีความพึงพอใจตอการจัดเตรียมอุปกรณที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรูมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94,
อันดับ 4 ไดแก มีความพึงพอใจตอผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนรูมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 93.6 และอันดับที่ 5 ไดแก มีความพึงพอใจระบบสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 93.4 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาและจัดอันดับความพึงพอใจที่มีคะแนนนอยที่สุด 2 อันดับสุดทายที่มีความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากคะแนนนอยที่สุดไปมาก พบวา คะแนนนอยที่สุดอันดับ 1 ไดแก
มีความพึงพอใจตอระยะเวลาที่เอื้อตอการเรียนรูปานกลาง ซึ่งมีคะแนนต่ําที่สุดคิดเปนรอยละ 75.2, และอันดับที่ 2
ไดแก มีความพึงพอใจตอศักยภาพความเปนผูนําของผูเรียน คิดเปนรอยละ 79.8
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ตอนที่ 3 ผูเรียนและครูผูสังเกตการณความตองการของผูเรียน ที่มีตอการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ” ดังตอไปนี้ 1) ตองการใหทางโรงเรียนพิจารณาเพิ่มระยะเวลาใน
รายวิชา SMART มากกวา 1 คาบเรียน ซึ่งมีผูเสนอความคิดเห็นจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 21, 2) ตองการให
คงไวซึ่งรายวิชา SMART และ เปดชุมนุม SMART ในทุกปการศึกษา ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 6.67, 3) ตองการใหเพิ่มครูผูสอนมากกวา 2 ทาน ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ
2.22, 4) ตองการพัฒนาตนเองใหเกงขึ้นกวานี้ทั้งตัวเองและเพื่อน ๆ ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 2.22, 5) เปนรายวิชาที่สนุก ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.22, 6) เปนรายวิชาที่
จัดระบบการศึกษาไดดี ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.22

อธิปรายผล
ผลการศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
อยู ในระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นัสริทร บือซา ที่ไดศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการการเรียนรู
ของนักเรียนกลุมตัวอยาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดปตตานี (นัสริทร บือซา. 2557) และ
จากการศึกษาพบวาบทบาทหนาที่ของครูผูสอนสําคัญอยางยิ่งในการจัดกิจกรรมใหผุเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
เปนไปตามความสนใจ ความชอบ ของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของสุทธิดา จํารัส (2562) และเมื่อ
พิจารณาภาพรวมของการจัดิจกรรมแลวสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปาริชาติ ประเสริญสังข และ ณัฐวุฒิ พิมขาลี
(2562 : 140) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็ม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาภาพรวมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก และ ศึกษา
ความตองการของผูเรียน ที่มีตอการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
ในดานการขยายชั่วโมงเรียนจาก 1 คาบเรียนเปน 2 คาบเรียน ซึ่งสอดคลองการนโยบายจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลพบุรี ในรายวิชาสะเต็มศึกษา (ผายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลพบุรี :
2561-2561) และสอดคลองกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวยสะเต็มศึกษา (สะเต็มศึกษา ประเทศไทย : 2557)
การนําผลงานวิจัยไปประยุกตใช
1. จากผลประเมินความพึงพอใจที่มีคะแนนนอยที่สุด 2 ไดแก ระยะเวลาที่เอื้อตอการเรียนรูปานกลาง
และศักยภาพความเปนผูนําของผูเรียน มีความพึงพอใจปานกลาง ดังนี้นควรปรับแผนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและ
พัฒนาภาวะความเปนผูนํา และหรือ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมภาวะความเปนผูนํา
2. นําขอเสนอแนะที่สอดคลองกับผลการประเมินดานระยะเวลาที่เอื้อตอการเรียนรู เขาคณะกรรมการ
รวมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มเวลาเรียนชั่วโมง SMART ในแตะละขั้นจากครั้งละ 1 คาบเรียนตอสัปดาห
เปน 2 คาบเรียนตอสัปดาห และควรใหเปน 2 คาบเรียนตอเนื่อกันเพื่อประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาผมสัมทฤธิ์ทางเรียนของกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
ทั้งดานความรู ดานกระบวนการ และดานคุณธรรมจริยธรรม
2. ควรทําการประเมินหลักสูตร “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
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การสรางความรูผานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม
Constructing Knowledge through Classroom Action Research Based on Social
Constructivist Paradigm

มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ

ผูวิจัย

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและตั้งคําถามตอกระบวนทัศนของการวิจัย และวิเคราะหเงื่อนไข
และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม โดยใชวิธีวิทยาการสราง
ทฤษฎีฐานราก ซึ่งเอกสาร รายงานการวิจัยที่ไดจากศึกษาคือตัวบทของการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา กระบวน
ทัศนปฏิฐานนิยมกํากับใหการวิจัยมีขอบเขตเฉพาะในเรื่องของการแสวงหาความรูเพื่อใหไดคําอธิบายที่มีเหตุผลตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงมุงคนหาความรูสากลสําเร็จรูปที่เชื่อวาจะชวยจัดการกับ
ปญหาตางๆของผูเรียนได การละเลยตอปรากฏการณจริงของชั้นเรียน โรงเรียน สังคม รวมถึงปฏิเสธการทําความ
เขาใจและใหความหมายตอผูเรียนที่มีธรรมชาติและความสนใจอยางหลากหลาย จึงถูกเสนอเปนขอทาทายในระดับ
กระบวนทัศนของการวิจัย การสรางความรูผานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม
จึงเปนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการวิจัยที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา ประกอบดวย 1)การทบทวนกระบวน
ทัศนของการวิจัย 2) การเปดพื้นที่ของการสรางความรูการวิจัยในชั้นเรียนบนกระบวนทัศนสรางสรรคสังคมที่ผูวิจัย
และผูใหขอมูลเปนผูสรางความรู รวมกัน 3) วิธีวิทยาของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีความหลากหลายและ
สอดคลองกับบริบทของชั้นเรียน 4) ผลของการสรางความรูนําไปสูการเสริมพลังใหกับผูสรางความรู การพัฒนา
ผูเรียน ชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน และระบบการศึกษา
คําสําคัญ : การสรางความรู วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน กระบวนทัศนสรางสรรคสังคม
Abstract
The aim of this article is to analyze and question the research paradigm and
condition analysis, and classroom action research based on social constructivist paradigm
using grounded theory in which related documents and research reports are analyzed. The
study found that the positivism paradigm controls the research scope specifically of
knowledge search for scientific explanations. Thus, the focus of classroom action research
is on readymade knowledge believed to tackle learners’ problems. Neglecting the actual
classroom, school and phenomenon as well as refusing understanding and refusing giving
meaning to learners who are different in nature and interest are proposed as challenges at
the level of research paradigm. Constructing knowledge through classroom research action
based on social constructivist paradigm is to change the research paradigm in the education
system consisting of 1) reviewing the research paradigm; 2) opening a space of knowledge
in constructing classroom action research based on social constructivist paradigm where
researchers and informants construct knowledge together; 3) using various classroom action
research methodologies that correspond with the classroom context; and 4) applying the
results of knowledge construction to empower knowledge constructors and to develop the
learner, classroom, school, community and the education system.
Key Word : Knowledge construction, classroom action research, social constructivist paradigm
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บทนํา
การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น หรือ ที่ เรี ย กกัน ว า การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ซึ่ ง มี ค รูผู ส อนในโรงเรี ย นเป น
ผูดําเนินการวิจัย จัดการปญหาของนักเรียนในชั้นเรียนของตนนี้ ถูกกําหนดใหเปนบทบาทหนาที่สําคัญของครู
นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระสําคัญใหครูใชกระบวนการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูในการปฏิบัติงานประจําของครู โดยครูจะทําหนาที่ทั้งเปนผูผลิตผลงานวิจัย
และผูใชประโยชนจากผลงานวิจัย การวิจัยปฏิบัติการของครูจะอยูในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดําเนินการ
ไปพรอมๆกันกับการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห สรุปผล ในทายที่สุดเมื่อไดผลลัพธจากกระบวนการวิจัย ครูและเพื่อน
รวมงานจะชวยกันสะทอนขอมูลเพื่อนําผลการวิจัยไปใชจัดการกับปญหา สถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอยาง
รวดเร็ว ซึ่งกระบวนการวิจัยที่ครูเปนเจาของผลการวิจัยและผูใชผลการวิจัยนี้ เชื่อวาจะชวยให เกิดการพัฒนา
จัดการกับปญหาดานการเรียนรูของนักเรียนไดอยางรวดเร็วและตรงประเด็น นอกจากนี้ยังชวยใหครูและเพื่อนครู มี
ความกระตือรือรนที่จะลุกขึ้นมาพัฒนานักเรียนไปพรอ มๆกับการพัฒนาตัวของครูเองผานเครื่องมือที่เรียกวาการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ครูดําเนินการอยูนั้นแทจริงแลวมิไดแยกขาดออกจากแนวคิดของการ
วิจัยในโลกของนักวิชาการ ซึ่งทุกวันนี้มีขอถกเถียงทางวิชาการที่สําคัญเกี่ยวกับนิยามของการวิจัย สองกระแส ไดแก
การวิจัยคือการแสวงหาความรู และการวิจัยคือการสรางสรรคความรู กําลังเปนประเด็นสําคัญของแวดวงวิชาการ
เนื่องเพราะทัศนะการมองและใหความหมายแกการวิจัยทั้งสองลักษณะที่แตกตางกัน มีผลใหแนวทางการทําวิจัย
ปฏิสัมพันธของนักวิจัยกับผูใหขอมูลหรือตัวขอมูล รวมถึงการนําผลจากกระบวนการวิจัยไปใชประโยชนยอมมี ความ
แตกตางกัน อยางไรก็ตามในแวดวงวิชาการรวมถึงสังคมทัว่ ไปแมจะมีการใชคําที่แทนความหมายของการวิจัยทั้งการ
แสวงหาความรู และการสรางสรรคความรูแทนที่กันไปมา แตในความเปนจริงแลวความหมายของการวิจัยทั้งสอง
ลั ก ษณะมี ค วามแตกต า งกัน มากทั้ ง ในระดั บ ความคิ ด ความเชื่ อเกี่ย วกับ การวิ จั ย ทั ศ นะการมองความรู และ
กระบวนการดําเนินการวิจัย ซึ่งจําเปนยิ่งที่จะตองกลับมาทบทวนนิยามของการวิจัยทั้งสองลักษณะกันอีกครั้งหนึ่ง
การทําความเขาใจตอความคิดและความเชื่อเบื้องหลังของการวิจัยที่มีทัศนะ มุมมองของการวิจัยที่แตกตาง
กันซึ่งมีผลใหกระบวนการดําเนินการวิจัย การเขาถึงขอมูล บริบท และผูใหขอมูลในการวิจัยที่มีความหลากหลายซึ่ง
มีผลใหการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูสามารถกระทําไดในหลายๆรูปแบบ เชื่อวาจะเปนการสราง
โอกาส และทางเลือกใหกับครูในการพัฒนา สรางสรรคความรูผานกระบวนการวิจัยที่สามารถกระทําได บนฐานของ
กระบวนการวิจัยที่มีความเปนธรรมชาติ และมีความสอดคลองกับเงื่อนไข รวมถึงบริบทของชั้นเรียน โรงเรียน และ
ความตองการในดานการศึกษาของผูปกครอง ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองทําความเขาใจและเรียนรู ตอ
ทัศนะ มุมมองที่มีตอการวิจัยในมิติทางวิชาการที่มิไดจํากัดขอบเขตเพียงการวิจัยภายใตวิธีคิดแบบวิทยาศาสตรแต
เพียงอยางเดียว หากแตยังมีการวิจัยในกรอบคิดหรือโลกทัศนแบบอื่นๆที่สามารถทําความเขาใจสถานการณทาง
สังคม ปรากฏการณทางการศึกษา หรือแมแต ปญหาของผูคนที่มีความละเอียดออนและไมไดอยูในขอบเขตความ
สนใจของการวิจัยที่เคยดําเนินการมากอนไดเปนอยางดี
การที่จะทําความเขาใจตอความคิด ความเชื่อของการวิจัยทั้งสองลักษณะซึ่งเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการ
ตั้ง คํ า ถามต อกระบวนการวิ จั ย การมองและความหมายต อ ความรู กระบวนการวิ จั ย รวมถึง ผลที่ เกิด ขึ้น จาก
กระบวนการวิจัยนี้ นภาภรณ หะวานนท (2550) เรียกวาการตั้งคําถามตอฐานคิดซึ่งเปนที่มาสําคัญของสิ่งที่เรียกวา
“การแสวงหาความรู” และ “การสรางความรู” ที่มีความหมายแตกตางกัน ไมสามารถใชแทนกันได ทั้งนี้ฐานคิด
ของสิ่ ง ที่ เ รี ย กว า “การแสวงหาความรู ” ที่ ถู ก ใช ใ นกระบวนการวิ จั ย จะทํ า ให เ รื่ อ งของการวิ จั ย เป น การหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผลองสิ่งตางๆเพื่อใหไดความรูสําหรับใชในการอธิบาย ควบคุม และคาดทํานายความเปนไป
ของโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ กฎความสัมพันธในเชิงเหตุผลนี้เปนสิ่งที่ดํารงอยูแลว เพราะเปนสิ่งที่กํากับหรือเปน
เงื่ อ นไขที่ ทํ า ใหสิ่ ง ต า งๆดํ า เนิ น ไปอย า งที่ เป น อยู สิ่ ง เหล า นี้ คื อ ความจริ ง ที่ ดํ า รงอยู อ ย า งเป น อิส ระจากมนุ ษ ย
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เปนความจริงที่มนุษยมิไดเปนผูสรางขึ้น แตมนุษยเปนผูแสวงหาความรูดวยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่ดํา รงอยูนี้ได
อยางเปนระบบ เพื่อใหไดคําอธิบายที่มีความเปนเปนเปนผลของการเกิดขึ้นและดํารงอยูของสิ่งตางๆในรูปของ
ความรู ดังนั้นจึงถือวาความรูที่ไดมาเปนความรูเกี่ยวกับความจริงที่มีแกนหรือสาระอันเปนคุณสมบัติเฉพาะของมัน
เอง ซึ่งเรียกวาเปนความจริงเชิ งวัตถุวิสัย (Objectivity Reality) ที่มีความเที่ยงตรง ชัดเจนตามแบบที่มันเปนอยู
ผูแสวงหาความรูจะตองไม นําความรูสึกหรือประสบการณสวนตัวเขาไปมีสวนในการตีความ เพื่อใหความรูนั้น
สะทอนความจริงไดอยางถูกตอง ดังนั้นไมวาใครจะเปนผูคนหาความรู หรือแมแตนักวิจัย หากเปนการศึกษาในเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งมีกระบวนการวิจัยหรือคนหาความรูอยางถถูกตองแลว ก็ยอมจะตองรับความรูในแบบเดียวกัน ฐานคิด
ในการมองความรูแ ละความจริง เช น นี้ เรีย กกัน ว า กระบวนทั ศ น ป ฏิฐ านนิ ย ม ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อว า ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตรเทานั้นจะทําใหไดมาซึ่งความรูที่แทจริง ซึ่งเปนความรู ความจริงที่มีความถูกตอง เปนสากล สามารถ
ใชไดในทุกบริบท วิธีการทางวิทยาศาสตรเชนนี้ยังไดถูกนํามาใชศึกษาสังคมมนุษย เพื่อการอธิบาย คาดทํานายและ
ควบคุมการอยูรวมกันของคนในสังคมรวมถึงควบคุมพฤติกรรมของคนดวย อยางไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับการดํารง
อยูของความรู ความจริงและการแสวงหาความรูภายใตกระบวนทัศนปฏิฐานนิยมไดถูกโตแยงอยางเขมขนเมื่อ
นํามาใชในการศึกษาสังคมความเปนมนุษย เนื่องเพราะความรูที่ถูกสรางขึ้นภายใตกระบวนทัศนแบบปฏิ ฐานนิยมมี
ความแปลกแยกจากโลกและชีวิตจริงของคน และใหความสําคัญกับ ผูรูที่มีความสนใจเฉพาะโลกและความรูเชิง
ประจักษแบบวิทยาศาสตร ดวยกรอบคิดแบบปฏิฐานนิยมดังกลาว การแสวงหาความรูดวยเทคนิควิธีตางๆ เพื่อการ
พิสูจน ตรวจสอบ คาดทํานายและควบคุมสถานการณรวมถึงผูคนที่ศกึ ษาจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
อีกดานหนึ่งของการนิยามการวิจัยที่มีนัยถึง”การสรางสรรคความรู” เปนการนําเสนอมิติใหมของการวิจัย
ที่แตกตางจากความเชื่อเดิม โดยเปนการวิจัยที่วางอยูบนฐานคิดหรือกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม ซึ่งเปนการมอง
ความจริงวาเปนสิ่งที่คนเปนผูกําหนดและตีความ ความจริงและความรูจึงมิไดรอคอยใหคนไปคนพบ แตเปนสิ่งที่คน
ในสังคมเปนผูกําหนดและสรางสรรคขึ้น ดังนั้นความจริง ความรูที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของบุคคลเกิดจากการ
ตีความและการใหความหมายที่เชื่อมโยงกับบริบทของบุคคลนั้นๆ เรียกไดวาภายใตวิธีคิดนี้บุคคลจะเปนผูสราง
ความรู ความจริงในวิถีที่ตนดํารงอยูรวมกับคนอื่นๆ ดังนั้นความรู ความจริงจึงเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นในแตละบริบท
ของสังคม นอกจากนี้การวิจัยตามนิยามนี้ยังเชื่อวาปรากฎการณหนึ่งๆมีความหมาย ความรูและความจริงหลายชุด
และความหมายของความรู ความจริงจะเชื่อมโยงอยูกับปรากฎการณนั้น โดยบุคคลจะรวมกันสรางความหมาย
ความรู และความจริงตามการรับรูแ ละความเชื่อของตนขึ้นมา นําไปสูการมองวาผูซึ่งตองการเขาใจหรือเขาถึง
ความหมายและความจริงนี้จะตองเขาไปสูโลกแหงการรับรูของผูที่อยูในบริบทนั้น ความรูที่ไดจึงถูกสรางขึ้นรวมกัน
ทั้งจากผูเปนขาวของประสบการณและผูที่ตองการจะเรียนรู ดังเชนนักวิจัย ดังนั้นความรูที่ถูกสรางขึ้นมาจาก
กระบวนการนี้ จึงเปนความรูที่เชื่อมโยงกับบริบทและผานการตีความหรือการใหความหมายของผูมีสวนในการสร าง
ความรูทั้งสองฝาย ผูรูและสิ่งที่รูจึงมิไดแยกเปนอิสระออกจากกันในกระบวนการสรางความรู (นภาภรณ หะวานนท.
2550; Krauss.2005)
ภายใตกรอบคิดและขอถกเถียงเกี่ยวกับนิยามของการวิจัยที่สะทอนถึงความคิด ความเชื่อและการมอง
ความรู ความจริงที่แตกตางกัน สามารถนํามาสูการยอนคิดและตั้งคําถามตอการวิจัยแบบปฏิบัติการที่ครูกําลัง
ดําเนินการกับชั้นเรียนของตนเอง ซึ่งตามความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงใหครูเปนพลังสําคัญนําพาการปฏิรูปการเรียนรู ดวยการใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือใน
ทํ า ความเขา ใจตั ว ของผู เรีย น สรา งกระบวนการในการพั ฒ นาผู เรีย น แกไ ขป ญ หาในชั้ น เรี ย นเพื่ อใหมี เรีย นมี
พัฒนาการที่เหมาะสม ขณะเดียวกันกระบวนการวิจัยนี้ยังชวยใหครูไดพัฒนาตนเองไปพรอมๆกันกับการพัฒนาตัว
ผูเรียน รวมถึงการพัฒนาผูรวมงานจากผลงานวิจัยที่สามารถนําไปสูการเรียนรูรวมกัน กระบวนการพัฒนาผูเรียน
พัฒนาตนเอง รวมทั้งพัฒนาผูรวมงานไปพรอมๆในเวลาเดียวกันผานกระบวนการวิจัย (วิจารณ พานิช, 2555)
จึงเรียกครูวาเปน “ครูนักวิจัย” แตอยางไรก็ตามที่ผานมาครูและนักวิชาการส วนหนึ่งมองวาการวิจัยเปนเรื่องยาก
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



และเปนหนาที่สําคัญของผูรูหรือผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย เชน นักวิจัยในหนวยงานการตางๆ รวมถึงอาจารยผูสอน
ในระดับอุดมศึกษาเทานั้น จึงทําใหครูสวนหนึ่งไมมีความมั่นใจที่จะดําเนินการคิด ออกแบบการวิจัยดวยตนเอง จึง
ต อ งอาศั ย การคั ด ลอกผลงานวิ จั ย ของผู เ รี ย นในระดั บ ปริ ญ ญาโท หรื อ ครู บ างส ว นก็ ยั ง มองว า การวิ จั ย เป น
กระบวนการวิชาการเชิงเทคนิคขั้นสูงที่ตองอาศัยการวิเคราะหดวยเครื่องมือ หรือแบบทดสอบเชิงตัวเลขที่ซับซอน
ด ว ยวิ ธี คิ ด การมองกระบวนการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รีย นดั ง กล า ว จึ ง มี ผ ลให การวิ จั ย เป น ภาระงานเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากงานประจําของครู และเปนภาระที่ยุงยาก ดังนั้นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มุงหวังจะใหการวิจัย
เปนกลไกขับเคลื่อนและปฏิรูปการเรียนรูจึงเกิดขึ้นไดไมงายนัก
เจตนารมณของบทความวิชาการนี้มิไดมุงหวังใหกลุมครู หรือผูเกี่ยวของกับงานดานการศึกษาไดฝกปฏิบัติ
จัดทําผลงานวิจัยในเชิงเทคนิคแบบสําเร็จรูป หากแตตองการจุดประกายความคิดใหมองเห็นวาแทจริงแลว การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนซึ่งเปนแบบแผนหนึ่งของการวิจัยลวนเกิดขึ้นภายใตบริบทและธรรมชาติของชั้นเรียน โรงเรียน
ซึ่งเปนพื้นที่เฉพาะ ดังนั้นตัวครูหรือผูที่ดํารงตนอยูในสังคมชุมชน และบริบทเฉพาะนั้น ยอมมีความเขาใจธรรมชาติ
และปรากฎการณในเชิงพื้นที่ไดเปนอยางดี จึงมีความชอบธรรมที่กลุมบุคคลนั้นจะเปนผูคิด ออกแบบและสราง
กระบวนการพั ฒนาตนเองและพั ฒ นาผู เรีย นผ านกระบวนการวิ จั ย ทั้ ง นี้ หากครูแ ละผู ที่ เกี่ย วขอ งกับ งานด า น
การศึกษาเปนผูคิดริเริ่ม พัฒนากระบวนการวิจัยที่ สอดคลองกับธรรมชาติ และบริบทเชิงพื้นที่ ของสังคมชุมชนที่มี
ความหลากหลายของแตละพื้นที่อยางจริงจัง ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโรงเรียน ชั้นเรียน รวมทั้ง สังคม
ชุมชนก็ยอมอํานวยประโยชนตอพื้นที่และบริบทแหงนั้น ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายของรูปแบบ แนวทาง
กระบวนการและผลของการวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจง และเอื้อประโยชนตอนักเรียน ครู ชั้นเรียน และสังคม
ชุมชนแตะถิ่นที่โดยตรง
ภายใตเจตนารมณของบทความวิชาการดังกลาวขางตน การคลี่คลายใหเห็นถึงโลกทัศน ความคิด ความเชื่อ
หรือที่เรีย กว ากระบวนทัศนของการวิจั ยซึ่ งเปนต นตอหลักที่มาของการออกแบบ คิด ริเริ่ม สรางสรรค พั ฒนา
งานวิจัย จึงเปนสิ่งสําคัญ รวมถึงการทํา ความเขาใจตอสถานการณ ที่เปนเงื่อนไขใหตองหันกลั บมาทบทวนต อ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูกันอีกครั้งหนึ่งจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปน เพื่อใหครูไดเปนผูนําในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนกลไกสําคัญเปนเปาหมายที่สามารถกระทําไดอยาง
แทจริง

วัตถุประสงคของการศึกษา
บทความทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก
1. วิเคราะหและตั้งคําถามตอกระบวนทัศนของการวิจัย
2. วิเคราะหเงื่อนไข และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรค
สังคม

วิธีดําเนินการศึกษา
บทความทางวิชาการนี้มุงที่จะตั้งคําถามกับกระบวนทัศนของการวิจัยในสังคมวิชาการ รวมถึงในแวดวง
ของการศึกษาที่มีผลใหคนในสังคม ครู และนักวิชาการที่เกี่ยวของกับงานทางดานการศึกษาตางยอมรับและไมมี
คําถามตอกรอบคิดและกระบวนการวิจัยที่ มีลักษณะสากล สนใจเพียงคําตอบสําเร็จรูป และผลของการวิจัยที่
สามารถนํ าไปใช ได กับ ทุ กๆบริบ ทพื้ นที่ การวิ จั ยในลั กษณะเชน นี้ จะใหค วามสํ า คัญ กับ ผู รู ผูเชี่ ยวชาญ และให
ความสําคัญกับความรู รวมถึงขอมูลที่มีความชัดเจน พิสูจนตรวจสอบ และประเมินคาเปนตัวเลขได ขณะที่ยังมี
ปรากฏการณจริงของชั้นเรียน ผูเรียน และบริบทสังคมชุมชนอีกหลายอยางที่จะตองอาศัยการเรียนรู ทําความเขาใจ
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วิเคราะหและตีความ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาทั้งตัวผูเรียน ครู และคนในสังคมชุมชนที่มีความลึกซึ้งกวาการ
ใชขอมูลตัวเลขในการวิเคราะหเพียงอยางเดียว
ขอเสนอเกี่ยวกับการพิจารณาตอแนวทางของการวิจัยบนฐานคิดอื่นๆที่ไมผูกติดเฉพาะกรอบคิดแบบปฏิ
ฐานนิยม เปนทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไดมีพื้นที่ของการเรียนรูที่ตอบสนองตอเงื่อนไข
ความจําเปนและบริบทของชั้นเรียน โรงเรียน รวมถึงสังคมชุมชนแตละถิ่นที่ ซึ่งเชื่อวาจะมีผลใหครูซึ่งเปนผูที่คุนเคย
กับบริบทเชิงพื้นที่ไดมีโอกาสแสดงความคิดริเริ่ม พัฒนาตัวกระบวนการวิจัยใหเปนเครื่องมือที่มีนัยสําคัญตอการ
พัฒนาผูเรียน ตนเอง รวมถึงสังคมชุมชนไดอยางแทจริง
งานศึกษานี้อาศัยวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) เพื่อวิเคราะห และทําความ
เขาใจตอกระบวนทัศนของการวิจัย รวมถึงวิเคราะหเงื่อนไข และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบน
ฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม วิธีวิทยานี้เริ่มใชกัน เพิ่มมากขึ้นในแวดวงทางดานสังคมศาสตรและแวดวง
การศึกษา เนื่องเพราะในปจจุบันมีคําถามและปญหามากมายเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย การอยูรวมกันของมนุษยใน
บริบททางสังคมที่แตกตางกัน รวมถึงปรากฏการณทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย และไดรับผลกระทบจาก
กระบวนการพั ฒนา กระบวนการจัดการศึกษาในระดับและรูปแบบที่แตกตา งกัน จนทํา ใหคนเริ่มตั้ งขอสงสั ย
เกี่ยวกับทฤษฎีทางสังคมศาสตรซึ่งหมายรวมถึงทฤษฎีทางดานการศึกษา รวมถึงผลของการวิจัย ที่มีอยูในปจจุบันวา
จะสามารถนํา มาอธิบายปรากฏการณทางสังคม และปรากฏการณ ทางการศึกษาไดอยางเพียงพอ ถูกตองและ
เหมาะสมกับประเด็นปญหาที่มีความซับซอน มีความหลากหลายไปตามบริบททางสังคม วัฒนธรรมและระดับการ
พัฒนาหรือไม ความคิดพื้นฐานของการสรางความรูโดยการสรางทฤษฎีจากฐานรากมาจากความเชื่อที่วา มนุษยได
สรางความหมายตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัวขึ้นมาจากความสัมพันธกับผูอื่น ไมวาจะเปนเรื่องของความเอื้ออาทร ความ
รวมมือ การแขงขัน การอยูรวมกันอยางเกื้อกูล ดังนั้นปรากฏการณทางสังคมหรือความจริงทางสังคมจึงถูกตีความ
และใหความหมายโดยคนที่อยูในบริบททางสังคมนั้น ดังนั้นการคิดไวลวงหนาวาสิ่งตางๆ มีความหมายตอคนอยางไร
จึงอาจจะทําใหไดขอสรุปที่ผิดพลาดในการทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคมและปรากฏการณทางการศึกษานั้น
ทฤษฎีฐานรากคือ ทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาปรากฏการณทางสังคมโดยทฤษฎีจะถูกสราง (Construct)
และไดรับการตรวจสอบ (Verify) โดยการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับปรากฏการณทางสังคม
อยางเปนระบบ (นภาภรณ หะวานนท. 2539) การสรางทฤษฎีฐานรากอาศัยกระบวนการเก็บขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ
ที่ใช กัน โดยทั่ วไปในงานวิ จัย ทางดา นสั งคมศาสตรด วย เชน การสั มภาษณระดับ ลึกการสั งเกตแบบมีส วนรว ม
โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะหจะตองเปนขอมูลที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณ ทางสังคมในเรื่องที่ศึกษาอยาง
รอบดาน เพื่อใหการตีความปรากฏการณนั้นๆ สะทอนความหมายตามมุมมองของที่ผูที่อยูในชุมชนนั้นมากที่สุด
หลักการสําคัญของการสรางทฤษฎีฐานราก (Strauss and Corbin,1990) คือ ผูศึกษาวิจัยจะตองมีความ
ไวตอการคิดและศึกษาขอมูล (Theoretical Sensitivity) ในลักษณะที่จะนํา ไปสูการสรางมโนทัศนและทฤษฎี
ความไวนี้จะตองมีอยูในทุกขั้นตอนของการศึกษา ไมวาจะเปนการเลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี(Theoretical Sampling)
การสรางมโนทัศนเชิงทฤษฎี (Theoretical Coding) และการหาขอสรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical Generating)
โดยอาศัยกระบวนการนี้ ทฤษฎีฐานรากจึงเปนทฤษฎีที่มีลักษณะเฉพาะคือ เปนทฤษฎีที่ถูกสรางขึ้นมาจากขอมูลที่
เปนไปตามปรากฏการณจริงมากที่สุด การสรางมโนทัศนเชิงทฤษฎีเปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางขอมูลกับ
ทฤษฎี อาจกลาวไดวาเปนขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล ในการสรางมโนทัศน ขอมูลที่มีอยูเปนจํา นวนมากจะถูก
นํา มาแยกส วน หรือจั ด หมวดหมู ต ามคุ ณ สมบั ติ (Properties) โดยการวิเคราะหขอมู ล ต องอาศัย การตี ค วาม
(Interpretation) ของผูศึกษาวิจัย ดังนั้น มโนทัศนจึงมิใชสิ่งที่พบอยูในปรากฏการณจริง แตเปนสิ่ง ที่ผูศึกษาวิจัย
ตองสราง (Construct) ขึ้นมาจากขอมูล
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การดําเนินการทบทวน วิเคราะหและตั้งคําถามตอกระบวนทัศนของการวิจัย รวมถึงวิเคราะหเงื่อนไข และ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม มุงใหเกิดการปรับเปลี่ยน
ทั ศ นะที่ มี ต อการวิ จั ย แต เดิ ม ที่ มั ก จะเชื่ อ กัน ว า การวิ จั ย ที่ เชื่ อถือได จ ะต อ งวางอยู บ นหลั ก การและเหตุ ผ ลแบบ
วิทยาศาสตรเทานั้ น มาสูกรอบคิดใหม ของการวิ จัยที่ มีนั ยถึง การสรางสรรคค วามรูข องกลุ มคน บุ คคลที่อยูใน
สถานการณ และบริบททางสังคม รวมถึงบริบททางการศึกษาที่มีความหลากหลาย ไมผูกติดเฉพาะผูสรางสรรค
งานวิจัยจะตองมีฐานะตําแหนงของความเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูรูในทางวิชาการ ที่มีผลใหความรูที่ไดจากการวิจัยที่
ผานมา เปนความรูที่ไมอาจนําไปสูการทําความเขาใจตอปญหาที่แทจริงของโรงเรียน สังคมชุมชนได ขอจํากัดของ
การวิจัยทางดานการศึกษาที่ผานมาจึงมักจะถูกตั้งคําถามดังที่โลเวท (Lovat, 2013) ไดเสนอไวเกี่ยวกับการละเลย
กระบวนการเรียนรูเรื่องราวตางๆที่ทั้งตัวครูและผูเรียนจําเปนตองมีปฏิสัมพันธในโลกของชีวิตจริง ซึ่งการละเลย
ปฏิสัมพันธการเรียนรูดังกลาวทําใหโลกของครูและผูเรียนมีความคับแคบ ติดกรอบและความจํากัดอยูเฉพาะใน
ทฤษฎีทางการศึกษาแบบเดิมที่มีความแข็งตัวและใชการไดยากในสังคมปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในสวนนี้จะสะทอนการวิเคราะหและตั้งคําถามตอกระบวนทัศนของการวิจัย รวมถึงสะทอน
ผลของการวิเคราะหเงื่อนไข และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรค
สังคม เพื่อใหสังคมวิชาการทางดานการศึกษาไดมีทางเลือกในอันที่จะสรางสรรคพัฒนาองคความรูผานการวิจัยที่มา
จากฐานรากความตองการของบริบททางการศึกษา ชั้นเรียน สังคมชุมชนที่มีความหลากหลาย ซึ่งเชื่อวาผลการวิจัย
จากวิธีคิดเชนนี้จะชวยใหสังคมวิชาการของประเทศไทยสามารถใชผลการวิจัยเพื่อการพึ่งตนเองทางความรูได ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้
1. การวิเคราะหและตั้งคําถามตอกระบวนทัศนของการวิจัย
แนวคิดเรื่องกระบวนทัศน (Paradigm) ถูกพัฒนาขึ้นโดยโทมัส เอส คูหน (Thomas S. Khun) เพื่ออธิบาย
ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในทฤษฎี วิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง หมายถึ ง ว า ทั ศ นะการมองความรู ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นจากการให
ความสําคัญกับความรูที่มีแบบฉบับเฉพาะในรูปของความรูสากลที่สามารถนําไปใชไดกับทุกบริบทของสังคม ไปสูวิธี
คิดใหมที่มองวา ความรูมีอยูทุกหนทุกแหงตามที่ผูที่ดํารงอยูในสถานการณจริงของการดํารงชีวิตเปนผูผลิตสราง
การเปลี่ยนแปลงทัศนะที่มีตอความรูเชนนี้ ในแวดวงปรัชญาวิทยาศาสตร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในระดับ
การปฏิวัติในประวัติวิทยาศาตร (สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ , 2540) สะทอนใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงนี้เปนการ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน เปลี่ยนวิธีการมองโลก ซึ่งมีความแตกตางจากการมองความรูทางวิทยาศาสตรแบบพัฒนาการ
โดยนัยนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญๆในการปฏิวัติวิทยาศาสตรจึงมิใชการเปลี่ยนไปสูความจริง แตเปนการเปลี่ยน
โลกทัศนและวิธีการมองโลก ซึ่งฟริตจอฟ คาปรา (Fritjof Capra) ไดใหความหมายพาราไดมวา คือ ความคิด ความ
เชื่อ การรับรูโลกและระบบคุณคาตางๆ ภายใตทัศนะแมบทหรือเรียกวากระบวนทัศน (Paradigm) ทั้งนี้กระบวน
ทัศนเปนระบบความเชื่อเบื้องตนและเปนหลักการหรือฐานรากลําดับแรกที่คนจะใชมองสรรพสิ่งตางๆในโลก และมี
ความสําคัญตอชีวิตมนุษย เนื่องจากเปนฐานคิด อันเปนตัวกํากับการกระทําและกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายใน
ชีวิตสังคมมนุษย (เสนห จามริก, 2541) ดังนั้นในการดํารงอยูของมนุษยจึงมีความผูกพันกับระบบคุณคาตางๆที่มีใน
โลก ซึ่งระบบคุณคานี้เองก็จะมีสวนสําคัญในการกําหนดความรูสึก ความนึกคิด และพฤติกรรมของมนุษย เมื่อเปน
เชนนี้ การที่มนุษยจะมีทัศนะตอการมองความจริงในโลกเชนไร มนุษยก็จะแสดงออกดวยทาทีและแบบแผนการ
ประพฤติ ปฏิบัติตอสิ่งตางๆตามความคิด ความเชื่อหรือทัศนะในการมองโลกเชนนั้น
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กระบวนทัศนประกอบดวยระบบความคิด และระบบคุณคาชุดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้ นทามกลางวัฒนธรรมในสวน
ตางๆของโลก เมื่ออิทธิพลของกระบวนทัศนแบบหนึ่งไดแผอิทธิพลและครอบงํากระบวนทัศนแบบอื่นๆที่มีอยูในโลก
กระบวนทัศนนั้นก็สามารถครอบครองชีวิตจิตใจของคนในสังคม เพราะทัศนะเปนเครื่องกําหนดความรูสึกและ
พฤติกรรมของคน เชน ทัศนะที่เชื่อวาวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนวิธีการเดียวที่จะไดมาซึ่งความรูที่แทจริง ทัศนะใน
การมองจักรวาลวาเปนระบบเครื่องยนตกลไกที่เกิดขึ้นมาจากองคประกอบพื้นฐานทางวัตถุที่แยกจากกันเปนสวนๆ
ทัศนะตอชีวิตในสังคมที่ตองตอสูเพื่อความอยูรอด และทัศนะความศรัทธาที่มี ตอความเจริญกาวหนาทางวัตถุ จาก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (ฟริตจอฟ คาปรา, 2539) จากทัศนะเกี่ยวกับกระบวนทัศนที่กลาวถึง
นี้ การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมจึงมีความจําเปนตองวิเคราะหลงไปใหถึงระดับกระบวนทัศน
เนื่องเพราะมนุษยเปนผูสรางและผูใหความหมายตอสิ่งตางๆในโลก รวมทั้งการกําหนดกฎเกณฑวาสิ่งใดเปนความรู
และสิ่งใดไมใชความรู โดยมนุษยกําหนดเกณฑเหลานี้ขึ้นมาจากความคิด ความเชื่อ และการรับรูตอสิ่งตางๆที่มีใน
โลก ซึ่งรวมถึงวิธีการเขาถึงความรูนั้นๆ ทาทีและปฏิสัมพันธของมนุษยในการศึกษา และการประพฤติปฏิบัติของ
มนุษยที่มีตอสิ่งที่ถูกศึกษา จึงบงบอกถึงกระบวนทัศนที่มนุษยยึดถือ ผูที่สนับสนุนกระบวนทัศนใดยอมเชื่อสิ่งที่
ตนเองสรางและไดรับผลประโยชนจากการสรางภายใตกระบวนทัศนนั้น
กอนคริสตศตวรรษที่ 16 โลกทัศนหลักของมนุษยคือการมองโลกเปนหนวยชีวิต รับรูวามนุษยกับธรรมชาติ
มีความสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการประสานสัมพันธกันระหวางปรากฎการณทางจิตวิญญาณและทาง
วัตถุ แตเมื่อมาถึงคริสตศตวรรษที่ 16 และ 17 ที่เปนยุคการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร ทัศนะในการมองเอกภพใน
ฐานะที่เปนหนวยชีวิตและมีจิตวิญญาณนี้ ไดเปลี่ยนไปเปนทัศนะที่มองวา โลกคือเครื่องจักรและเปนกลไกชนิดหนึ่ง
จึงสามารถใชวิธีการเชิงประจักษ (Empirical Approach) กับสูตรคณิตศาสตรในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับ
ปรากฎการณในโลก และถือเปนหลักเกณฑมาตรฐานสําหรับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร โดยยึดถือวาความรูที่ไดมาจาก
วิธีการทางวิทยาศาสตรสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับโลกธรรมชาติไดอยางสมบูรณ ความรูที่ไดรับการพิสูจนอยาง
แจ ม ชั ด จากวิ ธี ก ารเชิ ง ประจั กษ เท า นั้ น ที่ ถือ ว า เป น ความรูส ากลที่ มี หลั ก ฐานและเชื่ อถื อไ ด ดั ง นั้ น ทั ศ นะแบบ
วิทยาศาสตรกลไกจึงปฏิเสธความรูอื่นๆ ที่ไมเขาขายของการพิสูจนไดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยทัศนะการ
แสวงหาความรูเชนนี้ มนุษยไดใชเปนพื้นฐานของศาสตรตางๆ มาจนกระทั่งถึงปจจุบัน (ฟริตจอฟ คาปรา, 2539)
ทัศนะการมองโลกที่จําแนกสิ่งตางๆออกเปนสวนๆ ตามแบบเครื่องยนตกลไก และแยกแยะสิ่งตางๆออกจากกันเพื่อ
การศึกษา เรียนรู เรียกไดวา กระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม
กระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม (Positivism) มีหลักการสําคัญคือ การแยกสวน และลดทอน สิ่งตางๆใน
โลก ซึ่งในการอธิบายวาชุดความรูใดเป นจริง หรือไมเปนจริง หรือ ชุดความรูใดมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผล กระบวน
ทัศนแบบปฏิฐานนิยมไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร พิสูจนเพื่อหาคําอธิบายดวยหลักการคํานวณ เพื่อให
สามารถระบุไดวาความสัมพันธของวัตถุที่ศึกษานั้นมีความแมนตรง และเชื่อถือไดเพียงไร เพือ่ ใหไดขอสรุปโดยทั่วไป
ที่มีพลังในการอธิบายและคาดทํานายปรากฎการณตางๆทางธรรมชาติในโลก (ฉัตรวรัญ องคสิงห, 2545) ระบบ
ความคิดความเชื่อและการแสวงหาความรูอันนําไปสูวิธีวิทยาการเขาถึงความรูตามกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม
สะทอนถึงทัศนะการมองโลกแบบแยกสวน โดยแยกความรูในวิถีชีวิตออกเปนสวนๆ และจัดใหอยูในรูปของศาสตร
ตางๆ โดยมีพรมแดนความรูระหวางศาสตรอยางชัดเจน เชน ความรูเกี่ยวกับวัตถุตางๆในธรรมชาติ เรียกวาฟสิกส
ความรูเกี่ยวกับจิตใจมนุษย เรียกวาจิตวิทยา ความรูเกี่ยวกับการอยูรวมกันของมนุษย ก็จัดรวมเปนสังคมศาสตร (วี
ระ สมบูรณ, 2542) ทัศนะการมองความรูตามแบบแผนกระบวนทัศนปฏิฐานนิยม จึงปฏิเสธความรูชุดอื่น ที่
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไมสามารถอธิบายได โดยนัยการมองความรูเชนนี้ เพ็ญสิริ จีระเดชากุล (2539)
ชี้ใหเห็นวา ความรูที่ไมไดวางอยูบนหลักการแบบวิทยาศาสตร ก็จะถูกมองและเรียกวา “ความไมรู” หรือ “ความ
เขลา” ซึ่งเปนความพยายามใหหลักเหตุผลภายใตกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม ที่แยกมนุษยออกจากสิ่งเหนือ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ธรรมชาติ อันเปนระบบความคิด ความเชื่อที่เปนรากฐานของสําคัญในการเรียนรู หลักการแยกสวนนี้ไดถูกนํามาใช
อธิบายกับอีกหลายกรณีในสังคมไทย
ดวยความคิดความเชื่อของความรูและระบบการศึกษาที่ยึดมั่นในกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม จึงมีผลให
ธรรมชาติของการวิจัยมีลักษณะ 5 ประการ ดังนี้
1. ธรรมชาติของความจริง ผูวิจัยจะมองวาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว เปนสิ่งที่คนเราสามารถเขาถึงได และ
สามารถแยกสวนเพื่อศึกษา พิสูจน และตรวจสอบ
2. ความสัมพันธระหวางผูวิจัยกับสิ่งที่ถูกวิจัย ผูวิจัยและสิ่งที่ถูกวิจัยเปนอิสระตอกัน และเปนคูขนาน
ดังนั้นไมวาใครจะทําหนาที่เปนผูวิจัย ผลที่ไดจากการวิจัยสิ่งเดียวกันก็ตองเหมือนกัน หากความแตกตางเกิดขึ้น นั่น
เปนเพราะความผิดพลาดของกระบวนการวิจัย
3. ความเปนไปไดในการสรุปอางอิง ผลของการวิจัยที่มีกระบวนการใชทฤษฎี กําหนดกลุมตัวอยางศึกษา
เพื่อเปนตัวแทนของคนกลุมใหญทั้งหมด ทําใหผลของการวิจัยถูกใชอธิบายถึงประชากรในวงกวาง
4. ความเปนไปไดของความสัมพันธเชิงเหตุผล ผูวิจัยเชื่อวาตนเองสามารถศึกษาสิ่งตางๆ เพื่อระบุวา อะไร
คือเหตุ และอะไรคือผลไดอยางสมบูรณ โดยเหตุตองเกิดกอนผลเสมอ
5. บทบาทของคุณคาหรือคานิยม การวิจัยควรเปนอิสระจากคานิยมของผูวิจัย ผลการวิจัยไมควรมีคานิยม
ของผูวิจัยเกี่ยวของอยู
สวนรูปลักษณของการวิจัยที่ถูกควบคุมดวยกระบวนทัศนปฏิฐานนิยมจะสะทอนถึงลักษณะสําคัญ ประกอบดวย
1) การใหความสําคัญกับเปาหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาทฤษฏีทางการศึกษาและปฏิบัติการที่ตอบสนอง
ความตองการทางดานวิชาการ 2) แบบแผนการวิจัยมีลักษณะจัดกระทํากับตัวแปรและใชตัวแปรนั้นจนสิ้นสุดการ
ทดลอง เนนการควบคุมสภาวการณตางๆเพื่อปองกันความลําเอียง 3) เครื่องมือที่ใชนการรบวรวบขอมูลจะตองผาน
การตัดสินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญและสอดคลองกับตัวแปรที่กําหนดไวก อนหนา 4) ใชวิธีการสุมหนวยตัวอยางเขา
กลุมที่ศึกษาวิจัย 5)ในกระบวนการรวบรวมขอมูลจะตองใชเครื่องมือที่มีความตรงและความเที่ยง รวมทั้งปราศจาก
คานิยมหรือความลําเอียงใดๆ 6) ใชวิธีการทางสถิติ ที่เหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล (วีระยุทธ ชาตะกาญจน ,
2556; มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ, 2561)
2. การวิเคราะหเงื่อนไข และกระบวนการวิจั ยปฏิบัติ การในชั้ นเรียนที่ว างอยู บนฐานกระบวนทัศ น
สรางสรรคสังคม
แมความเชื่อพื้นฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในมิติของการศึกษาจะถูกระบุชัด วาเปนปฏิบัติการทาง
การศึกษาที่มุงเนนการวิจัยบนฐานของความรวมมือ ใชการทํางานเปนกลุม มุงเนนการปฏิบัติการที่เชื่อวาจะนําไปสู
ความเปลี่ยนแปลงที่จะกอใหเกิดการพัฒนา ใหความสําคัญกับการวิเคราะห วิจารณ ตั้งคําถามอยางลึกซึ้งอันจะ
นําไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองของครู การพัฒนาผูเรียนและชั้นเรียน รวมทั้งสังคมชุมชน มีการ
ใชวงจรการปฏิบัติการ (The Action Reearch Spiral) ตลอดจนการปรับปรุงผล (Re-planning) เพื่อนําไปปฏิบัติ
ในวงจรตอไปจนกวาจะไดรูปแบบของการปฏิบัติที่ใชประโยชนไดจริง กระทั่งนําเสนอในรูปของทฤษฎีที่ใชประโยชน
ได หากแตในวิถีทางของระบบการศึกษา และการปฏิบัติงานของครูในปรากฎการณจริง การวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนยังมิอาจถูกปฏิบัติ พัฒนา หรือสรางสรรคตามความเชื่อพื้นฐานดังกลาวนี้ได ผลที่เกิดขึ้นคือ ครูนักวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับงานดานการศึกษายังคงยึดหลักการวิจัยตามแบบแผนทางวิชาการที่มีความหางไกลจากการนําไปใช
จริงในบริบทของชั้นเรียน โรงเรียน รวมถึงสังคมชุมชน
ภาพที่ปรากฏเชนนี้สะทอนถึงพลังของกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยมที่ยังคงควบคุมความคิดความเชื่อของ
ระบบการศึกษา รวมถึงควบคุมวิธีคิดการมองความรูและการวิจัยใหอยูในกรอบกฎเกณฑความรูที่สามารถพิสูจน
ตรวจสอบไดอยางเครงครัด แตอยางไรก็ตามผลพวงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการศึกษา และการวิจัยของสังคมไทยที่
สะทอนถึงการขาดองคความรูในการพัฒนาครู ผูเรียน และสังคมชุมชนในระดับพื้นที่ นําไปสูการวิพากษ ทบทวนให
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ยอนพิจารณาสิ่งที่เรียกวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนกันใหม เพื่อเปนการสรางทางเลือกในการพัฒนาองค
ความรูใหแกครู นักวิชาการและคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบน
กระบวนทัศนทางความรูแบบสรางสรรคสั งคม (Social Constructivism) ที่เชื่อวาความรู ความจริงเปนสิ่งที่ถูก
สรางขึ้น และมีความสลับซับซอน โดยความรูความจริงมีความเปนอัตวิสัย ทั้งนี้ความเชื่อพื้นฐานของการมองความรู
บนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคมมีดังนี้
1) ภววิทยา กระบวนทัศนแบบสรางสรรคสังคมมองความจริงในลักษณะสัมพัทธนิยม (Relativist) เปน
ความจริงที่ถูกสรางขึ้นผานวิธีคิดที่มีความหลากหลาย มิไดเปนความจริงแบบสากล หนึ่งเดียว แตเปนความจริงที่มุง
ใหเกิดความรูและการขัดเกลาความรูที่เกิดขึ้นอยางละเอียดลออ (Guba and Lincoln, 2000) ภายใตกระบวนทัศน
สรางสรรคสังคมจึงไมมีผูใด สามารถกลาวอางไดวา ความจริงจากประสบการณและการตีความของตนเองหรือสังคม
ใดๆจะเปนความจริงที่ถูกตองเพียงชุดเดียวหรือมีความเปนสากล แตเปนความจริงที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความสัมพันธและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ญาณวิทยา กระบวนทัศนแบบสรางสรรคสังคมเชื่อวาผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสรางความรูและตัวความรู
มิไดเปนอิสระจากกัน แตมีปฏิสัมพันธกันและกัน เพื่อใหไดความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในสถานการณ
เฉพาะนั้ น ๆ ภายใต ก ระบวนทั ศ น แ บบสร า งสรรค สั ง คมจึ ง ไม ส ามารถปฏิ เ สธค า นิ ย มของผู วิ จั ย ออกจาก
กระบวนการวิจัย และเชื่อวาผูวิจัยจะตองนําคานิยมของผูวิจัยเขามาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการวิจัย โดยคลี่คลาย
ใหเห็นวาคานิยมและประสบการณ ที่ติดตัวผูวิจัยคืออะไรเพื่อที่จะทําใหรวู ามีสิ่งใดที่ผูวิจัยไมไดตระหนักหรือรับรูมา
กอนและทําใหผูวิจัยสามารถเขาไปสูโลกของความจริงที่ตางจากที่เคยรับรูมากอน (Moules,2002)
3) วิธีวิทยา กระบวนทัศนแบบสรางสรรคสังคมเชื่อวาผูวิจัยกับ สิ่งที่ถูกวิจัยมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
และในการสรางความรู จะใชใชวิธีการตีความและตั้งคําถามเพื่อใหเกิดการรื้อถอนและปรับเปลี่ยนการศึกษาและ
สรรพสิ่งตางๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการสรางความรูใหมในประเด็นที่ศึกษาอยางลุมลึก
ตัวอยางงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของณัฐชริกา ขวัญเดือน สิทธิชัย วิชัยดิษฐ และมณฑนา พิพัฒน
เพ็ญ (2558) เรื่องการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมกระบวนการคิดทางชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 บน
ฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาการจัดการเรียนรูและการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการที่ถูกลบเลือนดวยความรูกระแสหลักภายใตอํานาจนโยบายในแนวดิ่ง สะทอนใหเห็นถึงการศึกษา
ที่มีเงื่อนไขเพื่อการแขง ขันและประเมิน คุณค า ของความเปน คนที่ ผลสั มฤทธ ครูและนั กเรียนจึงขาดอิสระทาง
ความคิด ทําใหครูทําหนาที่เปน เพียงผูสงผานความรูใหแกนักเรียน ตอกย้ํา ใหการเรียนชีววิทยาเปนเพียงแควิชา
ทองจํา การเรียนรูแบบรวมมือตามแบบแผนความรูสมัยใหม กลับไมชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดได
แต ยั ง เป น การสรา งภาระงานและการแบ ง กลุ ม ทางสั ง คมให นั ก เรี ย น ท า ยที่ สุ ด การเรี ย นแบบสมั ย ใหม จึ ง ถู ก
ปรับเปลี่ยนไปสูการจัดการเรียนบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การโตตอบเชิงสรางสรรค และสามารถสรางนิยามผลสัมฤทธทางการเรียนแบบ
ใหมที่มีความหมายมากกวาคะแนนสอบเพื่อการประเมินผลและการจัดลําดับ แตหมายรวมถึงการเกิดอิสรภาพทาง
ความคิดในดานการศึกษา การพัฒนาตนเองของครูและนักเรียนอีกดวย

สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะหเพื่อคลี่คลายตอกระบวนทัศนของการวิจัย รวมถึงสะทอนผลของการวิเคราะหเงื่อนไข และ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม นําไปสูขอเสนอทางวิชาการ
ของการศึกษา 4 4 ประการ ดังตอไปนี้
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1. การทบทวนกระบวนทัศนของการวิจัย
การตั้งคําถามตอกระบวนทัศนของการวิจัย รวมถึงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ถูกกํากับและควบคุม
โดยกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม มีผลใหการเปลี่ยนแปลงตัวระบบการศึกษาในระดับนโยบาย และในระดับสังคม
ชุม ชนเป นไปได ย าก เนื่ องเพราะตั วปรัช ญาหรืออุดมการณสํ า คั ญของการวิ จั ยปฏิบั ติ การได ถูก บดบัง กระทั่ ง
ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการไดถูกแทนที่ดวยกระบวนการวิจัยในเชิงวิชาการ การศึกษาดวยทฤษฎีฐานราก
ชวยคี่คลายใหเห็นตนตอของปญหานี้ จนกระทั่งนําไปสูการวิเคราะห ทบทวนและตั้งคําถามตอกระบวนทัศนที่อยู
เบื้องหลังของการวิจัย
แทจริงแลวการวิจัยปฏิบัติการวางอยูบนอุดมการณของการมีสวนรวมของผูคน เปนการวิจัยที่ใหอิสระใน
การคิดของคนเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในดานการศึกษาและชีวิตใหดีขึ้น มุงใหเกิดการเรียนรูในสภาพการณจริงที่
มีความหลากหลาย และที่สําคัญคือการสรางวิธีคดของการวิพากษ ตั้งคําถามตอสถานการณ ปญหาในหลากหลาย
มิติ เพื่อสรางทางเลือกใหมของการเปลี่ยนแปลง
2. การเปดพื้นที่ของการสรางความรูการวิจัยในชั้นเรียนบนกระบวนทัศนสรางสรรคสังคมที่ผูวิจัยและ
ผูใหขอมูลเปนผูสรางความรูรวมกัน ในกระบวนการสรางความรูผานการวิจัยปฏิบัติการ มุงเนนสลายเขตแดนความ
เป น เจ า ของความรู หรือการเป นผู รูที่ทํ า หน า ที่ ผูกขาด ผลิ ต สรา งและเผยแพรค วามรู ในทางกลั บ กัน การวิ จั ย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคมชวยใหผูคนกลุมตางๆ ทั้งผูวิจัย ผูใหขอมูลตางเขามา
รวมมือกันสรางสรรคพื้นที่ของการเรียนรูอยางอิสระ เพื่อใหความรูนี้เกิดประโยชนแกกลุมคนที่มีคามหลากหลาย
ไมจุพํากัดเฉพาะประโยชนตอกลุมของผูสรางความรู
3. วิธีวิทยาของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีความหลากหลายและสอดคลองกับบริบทของชั้นเรียน
แทจริงแลวการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนการวิจัยเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาและในระดับ
ของพื้นที่การทํางานประจําวันของครู ดังนั้นการเขาถึงปญหา สถานการณทางการศึกษาที่ไมเคยหยุดนิ่งจําเปนตอง
อาศัยแนวทางหรือวิธีวิทยาที่มีความหลากหลาย การทําลายกําแพงการเขาถึงความรูที่มีเพี ยงแนวทางสากลแบบ
เดียวตามหลักการ ปฏิฐานนิยมเปนสิ่งที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ทั้งนั้นคําถามสําคัญคือครูและนักวิชาการ รวมถึงผู
เกี่ยวกับกับเรื่องของการศึกษาจะทลายกําแพงนี้ออกมาไดอยางไร คําตอบสําคัญก็คือการหวนกลับไปพินิจพิเคราะห
ตออุดมการณหลักของการวิ จัยปฏิบัติการ จากนั้นจึงคอยๆสานสัมพันธกับผูรวมเรียนรูอื่นๆเพื่อที่จะรวมกันคิด
รว มกันเรียนรูพัฒ นาวิ ธี วิ ทยาของการวิ จัย ที่ มีค วามหลากหลาย ทั้ งนี้ การวิ จัยปฏิบัติ การบนฐานกระบวนทั ศ น
สรางสรรคสังคมอาจจะเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของการสรางขอถกเถียงเกี่ยวกับนิยาม
ของการวิจัย ที่เปนขอถกเถียงในระดับกระบวนทัศน
4. ผลของการสรางความรูนําไปสูการเสริมพลังใหกับ ผูสรางความรู การพัฒนาผูเรียน ชั้นเรียน โรงเรียน
ชุมชน และระบบการศึกษา จากการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม นําไปสูการทํา
ความเขา ใจระบบคุณค าของตนเอง เปน การวิจัย ที่เกิดขึ้น สํ าหรับ โดยมีตั วครูผูสอนและวิจัย เองเปน ศูนย กลาง
กระบวนการวิจัยที่นําไปสู การทําความเขาใจตนเอง ตั้งคําถามตอตนเอง ใครครวญสะทอนคิด ตอตนเอง รวมถึง
ทบทวนวิถีปฏิบัติของตนเองเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหกําหนดประเด็นหรือโจทยการวิจัยมีความลุมลึกและตรง
ประเด็น ซึ่งมิไดมีลักษณะขงการวิจัยแบบวิชาการ หรือแมแตการวิจัยแบบผิวเผิน แตเปนการวิจัยที่กอใหเกิดการ
เรียนรูและการพัฒนาตัวของครูเอง ซึ่งจะพัฒนาไปพรอมๆกับตัวผูเรียน การวิจัยปฏิ บัติการในความหมายนี้จึง
นําไปสูการคิดริเริ่มพัฒนาความรู ความคิดของตนเอง อยูอยางตอเนื่อง และมิไดเปนความรูแบบสําเร็จรูป แตเปน
ความรูที่นําไปสูการเรียนรูและการพัฒนาที่ไมจบสิ้น
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการรูสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรและเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา)
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและหลังเรียน
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองใชรูปแบบการศึกษากลุมเดียว ในการศึกษาการรูสิ่งแวดลอมของนักเรียน
หลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 65 (One Group Posttest Design) ในการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝรูใฝ
เรีย นของนั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 แผนการเรีย นอัก ษรศาสตร ที่ เรีย นรูโ ดยใช เ กมทางวิ ท ยาศาสตรเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวัดกอน – หลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 35 คน จากจํานวนนักเรียน 104 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม
จากนั้ น จั ด กิจกรรมการเรีย นรูโ ดยใช เกมทางวิ ท ยาศาสตรในการจั ด การเรี ย นรูเ รื่อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการทดสอบคาที คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. การรูสิ่งแวดลอมของนั กเรียนหลังเรียนรูโ ดยใช เกมทางวิทยาศาสตรเรื่องทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนอักษรศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยความรูดานสิ่งแวดลอม
คะแนนเฉลี่ ย ทั กษะด า นสิ่ ง แวดล อ ม ค า เฉลี่ ย ระดั บ เจตคติ ด า นสิ่ ง แวดล อ มและค า เฉลี่ ย ด า นพฤติ ก รรมด า น
สิ่งแวดลอมในภาพรวมสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนอักษรศาสตร ที่เรียนรูโดยใชเกม
ทางวิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ : เกมทางวิทยาศาสตร , การรูสิ่งแวดลอม , คุณลักษณะใฝรูใฝเรียน
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Abstract
The purposes of this research were to compare Environmental Literacy of students
through Scientific Games to 65 percent criteria and to compare Enquiring Characteristic in
Basic Science 2 (Biology) for Upper High School Students before and after treatment.
This research is a Quasi-Experimental research using a single group. To study the
Environmental Literacy of students after treatment compared to the 65 percent criteria (One
Group Posttest Design) and to study Enquiring Characteristic of Mathayom Suksa 4
students, Arts Program by using Scientific Games on Natural resources and the
Environment before and after the experiment (One Group Pretest Posttest Design). The
sample group consisted of 35 students from 104, studying in Mathayom Suksa 4, Patumwan
Demonstration School, obtained by random sampling The data was collected in 2nd
semester, academic year 2560, by using Scientific Games on Natural resources and the
Environment . The statistics used in data analysis are t-test, mean and standard deviation.
The study indicated that
1. Promoting environmental literacy: the subjects had the average score of
environmental knowledge, environmental skills, environmental attitudes, and
environmental behaviors of students after learning by using Scientific Games on Natural
resources and the Environment of MathayomSuksa 4 students is higher than the criteria of
65 percent with statistical significance at the level of .05
2. Enquiring Characteristic of Mathayom Suksa 4 students, Arts Program through
Scientific Games on Natural resources and the Environment after studying higher than
before at the statistical significance level of .05
Keywords : Scientific Games, Environmental Literacy, Enquiring Characteristic

บทนํา
ประเทศไทยมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ.2535 ในหมวดที่ 3 มาตรา 32
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม มาตรา 42 การคุมครองและจัดการพื้นที่ใน
อุทยานแหงชาติรวมทั้งเขตคุมครองสัตวปาทั้งหมด หรือมาตรา 56 เกี่ยวของกับ การกําหนดมาตรฐานมลพิษแบบ
ตา งๆใหอยูใ นเกณฑ ที่เหมาะสมและไม เปน อันตรายต อชีวิ ต ประชาชน ขอมู ลในป พุท ธศักราช 2558 – 2559
ประเทศไทยมีปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากมาย เชน การสูญเสียพื้นที่ปา การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ปญหาภัยแลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่ มขึ้นของจํานวนประชากร เพราะเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นจะมีความ
ตองการในการใชทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น และมีการสรางมลพิษในรูปแบบตางๆเพิ่มขึ้น (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2558: 316 - 317) ประกอบกับปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวและสรางที่พักอาศัยสําหรับการทองเที่ยว รวมทั้ง การลักลอบตัดไมทําลายปาและจับสัตวปาซึ่ง
ยังคงเปนปญหาสําคัญสําหรับประเทศไทย การสูญเสียพื้นที่ปาไมจะทําใหสูญเสียพื้นที่ตนน้ําสําคัญอันจะนําไปสูการ
เกิดปญหาภัยแลงขึ้นในอนาคต ในสวนของปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล พบวามีความเสื่อมโทรม
บริเวณแหลงทองเที่ยวตางๆเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลโดยมีสาเหตุมาจากการสรางสิง่ ปลูก
สรางยื่นไปในทะเลซึ่งนําไปสูการเปลีย่ นแปลงทิศทางการไหลของน้ํา สถานการณดานมลพิษพบวาคุณภาพอากาศใน
หลายพื้นที่มี คาฝุน ละอองเกิน มาตรฐานและพบการมีปริมาณขยะมูลฝอยและซากเครื่องใช ไฟฟา และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น และปริมาณสารอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2559: 338 - 390) ปญหาสิ่งแวดลอมจึงถือวาเปน
ปญหาที่สําคัญและควรไดรับการแกไขอยางไรดวน ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาวนั้นมีมากมายหลายวิธี ไดแก 1) การ
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กําหนดใหการจัดการขยะเปนวาระแหงชาติโดยมีการออกกฎหรือโทษของการทิ้งขยะในที่สาธารณะ 2) การรณรงค
ใหประชาชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมผานการจัดกิจกรรมใหรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรมการปลูก
ปาลดภาวะโลกรอน กิจกรรมสรางฝายเพื่ออนุรักษน้ํา หรือการอนุบาลลูกสัตวหลากหลายสายพันธุและปลอยคืนสู
สิ่งแวดลอม 3) การรวมมือกันของนานาประเทศในการลดปริมาณแกสเรือนกระจกลง หรือที่ รูจักกันในนามของ
“พิธีสารเกียวโต” 4) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทองเที่ยวใหเปนในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งหมายถึง
การทองเที่ยวโดยมีกระบวนการเรียนรูทางสิ่งแวดลอม ภายใตการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวรวมกับ
ทองถิ่น เพื่อมุงเนนใหเกิดสํานึ กตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540: 5)
นอกจากนี้การใหการศึกษาหรือใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีความรูความเขาใจ มีคานิยม ประกอบกับการ
ปลูกฝงคุณธรรมใหคนมุงหวังที่จะอนุรักษสิ่งแวดลอมมากกวาที่จะทําลายหรือใชประโยชน รว มกับการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ดานการรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) ซึ่งตองมีความเขาใจสถานการณดาน
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับอากาศ แผนดิน อาหาร พลังงาน น้ํา และระบบนิเวศ พรอมทั้งศึกษาและ
วิเคราะหปญหาทางสิ่งแวดลอมเพื่อวิธีแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ, 2555: 5 - 6) ทําใหใน
ปจจุบันไดมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาแหงแพรหลาย ซึ่งสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไดกําหมดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร สาระที่ 2
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่น ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2551 : 109) และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พบวาไดกําหนดในมาตรา 7 กลาวถึงการปลูกจิตสํานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมาตรา 23 วรรค 2 ไดกลาววาใหเนนความรู
ความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมช าติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุล (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 7)
การเรียนรูโดยใชเกมจะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูโดยที่ผูสอนไมตองบังคับนักเรียน
ดังนั้นการเรียนรูโดยใชเกมจะทําใหนักเรียนเกิดความใฝเรียนรูและยอมรับกฎเกณฑในการแขงขัน ยิ่งไปกวานั้น
นักเรียนจะพยายามอยางมากในการเลนเกมมากกวาการเรียนดวยวิธีอื่นๆ เพราะโดยธรรมชาติแลวเมื่อนักเรียนเลน
เกม พวกเขาจะพยายามเลนใหชนะหรือเกงกวาไดคะแนนสูงกวาทีมอื่นๆ เพื่อตัวเองหรือเพื่อทีมของตนเองและ
ในขณะเลนเกมนักเรียนจะรวมกิจกรรมแขงขันตลอดเพราะตองการใหถึงเวลาที่ตนจะไดเลนและไดรับชัยชนะในเกม
นั้นๆ จากประสบการณการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนอักษรศาสตรกวา 10 ป
พบวารูปแบบการสอนที่ใชนั้นมักจะใชรูปแบบการสอนแบบบรรยายซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ใชกระดานชอลก
เปนการใชโปรแกรมนําเสนอ เชน power point หรือ prezi เปนตน แตยัง เปนการจัดการเรียนรูที่มีครูเป น
ศูนยกลางนักเรียนจะไมมีโอกาสไดสรางองคความรูหรือสังเคราะหความรูที่ไดดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑที่ผูสอนไดตั้งเปาหมายไวและสภาพนักเรียนที่ขาดความสนใจเนื้อใจที่เรียน คุณลักษณะ
ใฝรูใฝ เรียนไมสูงมากนักประกอบกับมี เจตคติ ที่ไมดี ตอวิชาวิทยาศาสตร อาจเกิดจากความชอบของนักเรียนที่
แตกตางจากนักเรียนแผนคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร โดยนักเรียนในแผนอักษรศาสตรจะมีความชอบและถนัด
เกี่ยวกับดานภาษาและศิลปะมากกวาวิชาวิทยาศาสตร หรือการสอนไมตอบสนองตอรูปแบบการเรียนรูของนักเรียน
การสอนวิทยาศาสตรที่นาใจคือการใหนักเรียนไดสนุกกับของเลนและเกม นักเรียนจะมีการพัฒนาความคิดเปน
ขั้นตอน ความใฝรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติเกี่ ยวกับวิทยาศาสตร นอกจากนี้ทฤษฎีการเลน
ของเพี ย เจย ยั ง อธิ บ ายไว ว า การเล น ทํ า ให เ ด็ ก เป น ส ว นหนึ่ ง ของสิ่ ง แวดล อ มอย า งเต็ ม ที่ เพราะเด็ ก จะสร า ง
ประสบการณใหกับตนเองเพื่อเรียนรูสิ่งแวดลอมหรือสิ่งที่ไมมีใครสามารถสอนได วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเกม
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหความสนุกสนาน มีกฎแกณฑ กติกา กิจกรรมที่เลนมีทั้งเกมเคลื่อนไหวและ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เกมที่ไมเคลื่อนไหว (Dobson, 1970: 12) การเลนเกมนับวามีสวนชวยพัฒนาสติปญญาของเด็ก ในการเลนเกมเด็ก
จะตองจดจํา กติกา ตองคิดตัดสินใจและใชไหวพริบในการเอาชนะคูตอ สู นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาเด็กทางดาน
รางกาย อารมณ และสังคมอีกดวย (ทิศนา แขมมณี, 2543: 29) โดยเกมที่นํามาใชในการจัดการเรียนรูมีไดหลาย
รูปแบบ เชน เกมบันไดงู อักษรไขว (crossword) และ เกมตอบปญหา นอกจากนี้การใชเกมแตละรูปแบบนั้นจะ
สามารถใชในชว งการเรียนการสอนที่แตกตางกัน บางเกมเหมาะสมสําหรับ ใชในขั้น นําเขาสู บทเรียน บางเกม
เหมาะสมใชในระหวางการสอน หรือ ใชสรุปบทเรียน
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนเปนคุณลักษณะที่สําคัญของผูเรียนที่ควรสงเสริมใหรักการเรียนรูเพื่อใหสามารถอยู
ในสังคมการเรียนรูไดอยางมีความสุข (อารี พันธมณี 2540: 15) ประโยชนของคุณลักษณะ ใฝรูใฝเรียน จะสราง
ศักยภาพในการนําชีวิตไปสูความสําเร็จ เปนคุณลักษณะที่พบเห็นโดยทั่วไปในแถบประเทศที่พัฒนาแลวทั่วโลกแต
แทบจะไมมีในสังคมไทย รากฐานความรูของคนไทยจึงออนแอไมสามรถแขงขันกับผูอื่นได ความไมใฝรูใฝเรียนของ
คนไทยในสังคม นอกจากจะนําความพายแพมาสูชีวิตแตละคนแลวยังสงผลเสียตอชาติบานเมืองอีกดวย (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์, 2543: 71)
ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนวิชาวิทยาศาสตรแผนการเรียนอักษรศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การรูสิ่งแวดลอมและปญหาของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ประกอบกับตองการพัฒนาความใฝรูใฝเรียนของนักเรียน
จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาวาการใชเกมในการจัดการเรียนรูจะสงผลตอการรูสิ่งแวดลอมและคุณลักษณะใฝรูใฝ
เรีย นของหรือไม จึงจั ดทํ างานวิจั ยเรื่อง ผลการจัด กิจ กรรมการเรียนรูโ ดยใชเกมทางวิ ทยาศาสตรที่ มีต อการรู
สิ่ ง แวดล อมและคุ ณ ลั ก ษณะใฝ รู ใฝ เรี ย นในวิ ช าวิ ท ยาศาสตรพื้ น ฐาน 2 (ชี ว วิ ท ยา) สํ า หรับ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอักษรศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการรูสิ่ ง แวดล อมของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รับ การจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู โ ดยใช เกมทาง
วิทยาศาสตรเทียบกับเกณฑรอยละ 65
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา) สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและหลังเรียน

กรอบแนวคิดในการทําวิจยั
การรูสิ่งแวดลอม
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตร
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 104 คน
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 35 คน
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเภท ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลองและเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 หนวยการเรียนรูเรื่องเนื้อหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจํานวน 7 แผน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.1 แบบวัดการรูวิทยาศาสตร
2.2.2 แบบวัดคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรที่มีตอการรูสิ่งแวดลอมและคุณลักษณะ
ใฝรูใฝเรียนในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา) โดยไดดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
3.1 ใหนักเรียนทําแบบวัดคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนกอนเรียน
3.2 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตร
3.3 เมื่อสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว ใหนักเรียนทําแบบวัดการรูวิทยาศาสตร และแบบวัด
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียน
3.4 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนการ รู สิ่งแวดลอม
หลังเรียนเทียบเกณฑรอยละ 65 โดยใชสถิติที (t-test แบบ Dependent Sample)
4.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4
แผนการเรียนอักษรศาสตรที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนคํานวณจากสูตร t – test Dependent Sample

ผล/สรุปผลการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรที่มีตอการรูสิ่งแวดลอมและคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน
ในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา) สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอักษร
ศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นภายหลังการทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง ปรากฏผลดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบการรูสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไ ดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม
ทางวิทยาศาสตรเทียบกับเกณฑรอยละ 65
การนําเสนอผลการเปรียบเทียบการรูสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางหลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชเกมทางวิทยาศาสตร นําเสนอตามลําดับองคประกอบหลักของการรูสิ่งแวดลอม 4 ดานคือ ดานความรู ทักษะ
เจตคติและพฤติกรรมสิ่งแวดลอม แตละองคประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ผลการเปรียบเทียบความรูดานสิ่งแวดลอมเทียบกับเกณฑรอยละ 65
เปนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูดานสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางหลังการทดลองโดยนําเสนอ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมโดยมีผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบการรูสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทาง
วิทยาศาสตรเทียบกับเกณฑรอยละ 65
องคประกอบยอยการรูสิ่งแวดลอม
หลังเรียน

N
35

K
10

ഥ


7.17

S.D.
1.54

t
2.574

Sig
.015*

จากตาราง 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรูดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.17 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.54 เมื่อเปรียบเทียบการรูสิ่งแวดลอมของนักเรียนเทียบเกณฑรอยละ 65 พบวาการรูสิ่งแวดลอมของ
นักเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะดานสิ่งแวดลอมในภาพรวมหลังการทดลอง
เปนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะดานสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางหลังการทดลองโดยการนําเสนอ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ไดผลการวิเคราะหดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะดานสิ่งแวดลอมในภาพรวมหลังการทดลองเทียบกับเกณฑ
รอยละ 65
องคประกอบยอยทักษะดานสิ่งแวดลอม
หลังเรียน

N
35

K
10

ഥ


7.14

S.D.
1.14

t
Sig
3.332 0.002*

จากตาราง 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรูดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.14 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.14 เมื่อเปรียบเทียบการรูสิ่งแวดลอมของนักเรียนเทียบเกณฑรอยละ 65 พบวาการรูสิ่งแวดลอมของ
นักเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3 ผลการเปรียบเทียบเจตคติดานสิ่งแวดลอมในภาพรวมหลังการทดลอง
เปน การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยระดั บเจตคติ ดา นสิ่ง แวดลอมของกลุ มตั วอย างหลัง การทดลอง โดยการ
นําเสนอคาเฉลี่ยระดับเจตคติในภาพรวม มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะดานสิ่งแวดลอมในภาพรวมหลังการทดลองเทียบกับเกณฑ
รอยละ 65
ഥ
องคประกอบยอยดานเจตคติดา นสิ่งแวดลอม
N
K
S.D.
t
Sig

หลังเรียน
35 180 127.31 19.27 3.166 .003*
จากตาราง 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยระดับเจตคติดานสิ่งแวดลอมหลังเรียนมีคาเทากับ 127.31 ซึ่งแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมหลังการทดลอง
เปนการเปรียบเทียบพฤติ กรรมดา นสิ่งแวดลอมของกลุมตัว อยางหลั งการทดลอง โดยนําเสน อเปน 2
ประเด็นตามองคประกอบยอยของพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมคือผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมที่
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมหลังการทดลองและผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละของจํา นวนนักเรียนที่ดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมหลังการทดลอง
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมหลังการทดลองเทียบกับ
เกณฑรอยละ 65
ഥ
องคประกอบยอยพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม N
K
t
Sig
 S.D.
หลังเรียน
35 100 47.14 7.53 -14.021 .00*
จากตาราง 4 พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมหลังการทดลองมีคา
เทากับ 47.14 ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 การเปรีย บเที ย บเปรีย บเที ย บคุณ ลั ก ษณะใฝ รู ใ ฝ เ รี ย นในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร พื้น ฐาน 2
(ชีววิทยา) สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและหลังเรียน
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝรูใฝ เรียนในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา)
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและหลังเรียน
ഥ
การทดสอบ
N
S.D.
t
Sig

กอนเรียน
35
153.34
21.74
-4.937
.000*
หลังเรียน
35
165.37
13.18
จากตาราง 5 พบวาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนที่เรียน
ใชเกมทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียน
นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนสูงกวากอนเรียน

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการรูวิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดวยการจัด กิจ กรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิ ทยาศาสตรหลั งเรียนเทียบเกณฑรอยละ 60 และเปรียบเที ย บ
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยการจัดกิ จกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตร
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได ดังนี้
1. การรูสิ่งแวดลอมของนักเรียนหลังเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนอักษรศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยความรูดานสิ่งแวดลอม
คะแนนเฉลี่ ย ทั กษะด า นสิ่ ง แวดล อ ม ค า เฉลี่ ย ระดั บ เจตคติ ด า นสิ่ ง แวดล อ มและค า เฉลี่ ย ด า นพฤติ ก รรมด า น
สิ่งแวดลอมในภาพรวมสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวไดวาการใชเกมทาง
วิท ยาศาสตรส งผลใหผู เรียนเกิดการเรี ยนรูจากิจกรรมต างๆ โดยช วยใหการพั ฒนาทั กษะต างๆดี ขึ้น และสรา ง
บรรยากาศที่สนุกสนาน สอนใหรูจักการปฏิบัติตามกฎ กติกา สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคสงเสริมลักษณะความ
เปนผูนําและรวมกันทํางานดวยความสามัคคี พรอมทั้งพัฒนาใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียน สอดคลองกับสุพัตรา เชื้อสะอาด
(2542: 35-43) ไดศึกษาการพัฒนาเกมวิทยาศาสตรเพื่อใชในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สอนโดยทําการสอบกอนเรียนและสอนโดยการใชเกมวิทยาศาสตร และทําการสอบ
หลังเรียนเรื่อง สารเคมีและเชื้อเพลิง พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเกมในวิชาวิทยาศาสตร พบวาการสอนโดยใชเกม
ทําใหการเรียนการสอนของนักเรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน ตื่นตัว นอกจากนี้การสอนโดยใชเกมวิทยาศาสตร
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้นหากครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดอยางถูกทางเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนก็สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได เพราะการใช
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เกมนั้นมีความสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กซึ่งชอบเลน ชอบเคลื่อนไหว ไมชอบอยูนิ่งนานๆ ดังนั้นครูสามารถนํา
เกมมาใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรได และจารุณี มั่นสกุล (2546: 34-38) ไดศึกษาผลการใชเกมสิ่งแวดลอม
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบนิเวศและเจคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูวิจัยทําการสรางแผนการสอนโดยใชเกมสิ่งแวดลอมประกอบการเรียนการสอนและ
แผนการสอนตามคูมือครู จากผลการวิจัยปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศของ
นักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และเจตคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียน
กลุมทดลองและควบคุมไมแตกตางกัน รวมถึงกุลธิดา พลเยี่ยม (2552 : 53 – 55) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเกม
วิทยาศาสตร การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเกมทางวิทยาศาสตร ผลการศึกษาพบวา 1) นักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเกมวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเกมทางวิทยาศาสตร มีความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสิริวรรณ ใจกระเสน (2555:
2-5) ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชเกมทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองบัว จังหวัดลําพูน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนโดยใชเกมทางวิทยาศาสตร 2) ศึกษาอัตรา
พัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางเรียนโดยใชเกมทาง
วิทยาศาสตร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช
เกมวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรมีคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหลัง เรียนสู งกวา กอนเรียนอยา งมี นัย สําคั ญทางสถิติ ที่ระดั บ .01 2) นักเรียนที่ เรียนโดยใช เกม
วิทยาศาสตรมีอัตราพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางเรียนทุกทักษะเพิ่มขึ้นโดยมีคาเฉลี่ย
4.20 คะแนนตอครั้งจากคะแนนเต็ม 36 คะแนน 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใชเกมทางวิทยาศาสตรอยูในระดับมากที่สุด
2. คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนอักษรศาสตรที่เรียนรูโดยใชเกม
ทางวิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เนื่องจากการใชเกมทาง
วิทยาศาสตรเปนการจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนใหนักเรียนไดใชความสามารถที่มีอยูแสดงออกกึ่งเลนกึ่งเรียน จะ
กอใหเกิดประโยชนกับการเรียนรูของนักเรียนทั้งทางตรงและทางออม ทําใหบรรยากาศการเรียนรูเต็มไปดวยความ
สนุกสนานไมเครงเครียดสงผลใหของผูทีมีความสนใจใฝรูใฝเรียนและสรางสรรค กลาวคือเห็นคุณคาและประโยชน
ของการแสวงหาความรูใหม ๆ กระตือรือรน อยากรูอยากเห็น ตั้งใจ เอาใจใส ทําใหดีอยูเสมอ ริเริ่ม กลาแสดงออก
และตัดสินใจ ซึ่งเปนลักษณะของผูมีความใฝรูใฝเรียน ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบของวัชราภรณ อมรศักดิ์ (2556 :
72 - 82) ในการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยเชิงเหตุดานจิตสังคมและปจจัยเชิงผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอย 2
พฤติกรรม ไดแก พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร) ของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาตอนต น ในสั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 กรุง เทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนที่มีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมาก พบในกลุมนักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตรมาก นักเรียนที่มี
ความมุงมั่นในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรมาก มีความเชื่ออํานาจในตนมาก หรือไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนุนและใชเหตุผลในครอบครัวมาก 2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมแสวงหาความรูมากพบในกลุมนักเรียนที่มี
ความมุงมั่นในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสาสตรมาก และมีบรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียนมาก 3. ตัวแปรที่
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ทําการศึกษาไมสามารถทํานายพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรไดรอยละ 32.3 พฤติกรรมแสวงหาความรู
วิทยาศาสตรไดรอยละ 19.2 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดรอยละ 9.5

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ผูสอนตองเปดโอกาสใหนักเรียนที่ชนะในเกมอธิบายคําตอบหรือขยายความรูใหแกเพื่อนๆ ที่เลนเกม
ดวยกัน
1.2 ในการนํางานวิจัยไปใชอาจตองพิจารณาลักษณะและสภาพของนักเรียน ความสามารถในการทํางาน
และกิจกรรมกลุมรวมกันและเวลาที่ใชในการเลนเกมทางวิทยาศาสตรซึ่งผู สอนตองพิจารณาเวลาในคาบเรียนให
เหมาะสม
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยครั้งตอไป
2.1 พัฒนาหลักสูตรการรูสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนโรงเรียนที่ผูวิจัยสนใจ
2.2 ศึกษาวาวิธีการสอนอื่นสงผลตอการรูสิ่งแวดลอมหรือไม
2.3 เปลี่ยนวิธีการหรือเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียน
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง)
The Study of Mathematics Learning Achievement on Surface and Volume by Cippa Model
of Mathayomsuksa Three Students at Tedsaban 1 (Thungphabodrajbumrung) school

ศศิเนตร กาละวัง

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทียบกับเกณฑเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนด
ไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 2) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ปการศึกษา
2561 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง) อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 26 คน ไดมาจากการ
สุม ตัว อย างแบบง าย (Simple Random Sampling) โดยใชรูปแบบการวิจั ยแบบกลุ มเดียวหรือรายกรณี
(One-Shot Case Study) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิว
และปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 17 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.36 ถึง 0.91 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีคา
เทากับ 0.91 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ที่มีคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.29 ถึง 0.76 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ ซิป
ปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทียบกับเกณฑเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 70 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน
เกณฑที่กําหนดไวคือ รอยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งสูงกวาเกณฑเปาหมายที่กําหนดไว
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.47, S.D=0.50)
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา.
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the learning achievement on surface
area and volume By Cippa Model learning management Of Mathayom Suksa 3 students
compared to the target criteria of the designated school, 70 percent of the full score and the
number of students passing the criteria of 70 percent of all students 2) study the students'
satisfaction with the management of learning about surface area and volume By Cippa
Model learning management Of Mathayom Suksa 3 students 26 people. Obtained from
simple random sampling using one-shot case study (One-Shot Case Study). Research tools
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1) Cippa Model learning management plan on surface area and volume Mathayom Suksa 3,
17 plans Student satisfaction questionnaire on learning about surface area and volume By
Cippa Model learning management With the discriminant power of 0.29 to 0.76 and having
the whole confidence value equal to 0.87 The statistics used for data analysis are
percentage, mean and standard deviation.
The research found that
1. Study of learning achievement compared with the target criteria of the designated
school, 70 percent of the full score and the number of students passing the criteria not less
than 70 percent. Students have achieved academic achievement through the criteria that are
70 percent up , 26 people,representing 100 percent, which is higher than the target criteria set.
2. Students' satisfaction with learning learning management Overall at a high level
( x =4.47, S.D=0.50)
Key Word : Cippa model learning management.

บทนํา
หลักการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเน นพัฒนา
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณและสมดุลดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู ทักษะและการ
ประกอบอาชีพ มีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน การดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยให
สถานศึกษาจั ดกระบวนการเรียนรูที่มุงเน นการฝกกระบวนการคิด การจัดการเผชิญหนาสถานการณและการ
ประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณฝกการปฏิบัติให
ทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสานสาระการเรียนรูดา นตาง ๆ อยางได
สัดสวนสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรูและให
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปญหาของชุมชน สังคมและภูมิปญญาทองถิ่น โดย
ยึดหลักใหผูเรียนทุกคนนั้นมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคั ญที่สุด กระบวนการ
จั ด การศึ ก ษาต อ งส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ศั ก ยภาพตามมาตรา 22 แห ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบ ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกป ญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมี
ประโยชน ม ากตอการดํ า เนิ น ชีวิ ต ช ว ยพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ใหดีขึ้น สามารถอยูรว มกับ ผู อื่น ไดอย า งมี ค วามสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การเรียนการสอนโจทยปญหาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนสาระการ
เรียนรูหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนไดคิดอยางมีเหตุผล มีระเบียบ มีขั้นตอนในการคิด เชื่อมโยงจากสิ่งที่รูไปยังสิ่งที่เปน
ปญหา ดังนั้น ครูผูสอนคณิตศาสตรควรใหความสําคัญตอการเรียนการสอนโจทยปญหา และพยายามหาแนวทางให
ความชวยเหลือนักเรียนจนสามารถคนหาวิธีการแกปญหาตางๆดวยตนเองได ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ
จรรยา อาจหาญ (2549) กลาววาคณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณและสังคม สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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แมวาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจะมีความสําคัญมากก็ตาม แตการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาก็ยัง
ประสบป ญหาและอุป สรรคด านต างๆ อยู มาก เห็นได จ ากผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติขั้น พื้น ฐาน
(O-net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2559 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษา (2559) สรุปผลได
วานักเรียนทั่วประเทศไดคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร 29.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสอดคลอง
กับปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง) จังหวัดเชียงใหม ที่พบวานักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
ปที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ในวิชาคณิตศาสตรที่มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 25.88
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไมถึงรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง) จังหวัดเชียงใหม
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ํากวาเปาหมายที่โรงเรียนตั้งไวคือ คะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
ขึ้นไป ซึ่งในปการศึกษา 2558 ไดคะแนนเฉลี่ย 62.34 (โรงเรียนเทศบาล1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง) , 2558) และป
การศึกษา 2559 ไดคะแนนเฉลี่ย 65.20 (โรงเรียนเทศบาล1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง) , 2559)
จากการพิจารณาเนื้อหาวิชาคณิ ตศาสตร พบว า นักเรียนสวนใหญมี ปญ หาในเรื่องการแกปญ หาทาง
คณิตศาสตร เชน ไมเขาใจวาโจทยตองการอะไร โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง การแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่อง
พื้นที่ผิวและปริมาตร จําเปนตองใชความรูหลายอยางเปนองคประกอบ พื้นฐานทางเรขาคณิต ทักษะการคํานวณ
การเลือกใชสูตร รวมถึงการวิเคราะหโจทยปญหาที่ซับซอน นอกจากนั้น
สมเดช บุญประจักษ( 2550) กลาววา ครูยังไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
คณิตศาสตรอยางลึกซึ้ง ครูไมแสดงความสอดคลองระหวางเนื้อหาที่เรียนกับชีวิตประจําวันใหนักเรียนเห็น ดังนั้น
นักเรียนจึงไมตระหนักในความสําคัญและเกิดการเรียนรูตามที่ครูตองการการจัดการเรียนรูคณิต ศาสตรในประเทศ
ไทย เดิมเนนการสอนความรูใหเกิดทักษะในการคิดคํานวณเปนหลัก ซึ่งจุดเนนดังกลาวไมเหมาะสมกับสภาพการณ
ในปจจุบัน เพราะความรูตาง ๆ มีมากมายครูไมสามารถสอนความรูเหลานั้นไดทั้งหมด และปญหาที่พบในชีวิตจริง
มักเปนปญหาที่ซับซอนที่ตองใชความรู ที่มากกวาทักษะการคิดคํานวณ การเรียนการสอนที่มุงพัฒนาทักษะที่
ปราศจากการประยุกตใชและจดจํากฎเกณฑตาง ๆ โดยปราศจากความเขาใจ จึงไมเพียงพอที่จะนําความรูไปใชใน
การแกปญหาได ดังนั้นจุดเนนของการเรียนการสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนจากการที่เนนการจดจําขอมูลทักษะ
พื้นฐาน เปนการพัฒนาใหนักเรียนมีความเขาใจในหลักการทางคณิตศาสตร มีทักษะพื้นฐานเพียงพอในการนํา
ความรูไปใชแกปญหาในสถานการณใหมที่ตองเผชิญ นักเรียนจะตองมีประสบการณที่หลากหลายที่จะชวยใหเกิด
ความเขาใจจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยตัวนักเรียนเอง ซึ่งสอดคลองกับที่ มาลินี อุนสี (2555) กลาววา
ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเปาหมาย หาวิธีสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง อยางเปน
กระบวนการขั้นตอน
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรูปแบบหนึ่งซึ่งไดรับความสนใจอยางกวางขวาง คือ การจัดการ
เรียนการรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางแบบซิปปา 7 ขั้นตอน ที่พัฒนาโดย ทิศนา แขมมณี (2548) ซึ่งเปนรูปแบบ
การสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งทางรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ ผูเรียนเปนผูสราง
ความรูดวยตนเอง แลวยังตองพึงการปฏิสัมพันธกับเพื่อน รวมทั้งตองอาศัยทักษะกระบวนการจากใบงาน คบความรู
เพื่อทําใหเกิดการเรียนรู ดวยการทําใหตื่นตัว ไมเฉื่อยชา การใหมีความเคลื่อนไหวทางรางกายทําใหเกิดความรูความ
เขาใจที่เกิดขึ้น จะมีความลึกซึ้งและอยูคงทนมากขึ้น และมุงใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช สอดคลองกับ พิไล
วรรณ สถิตย (2548) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแผนการเรียนรู เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา และรูปแบบการสอนของ สสวท. พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแผนการ
เรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวานักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ
การสอนของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 นอกจากนั้น คันธะมาลา คามจังหาร (2553) ได
ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรที่เน นผูเรียนเปนสํ าคัญตามหลักซิ ปปา เรื่อง รูป
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เรขาคณิตสามมิติและปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากชั้นประถมศึกษาปที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนนาเรียง
วิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุเขต 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามหลักซิปปา ผูเรียนได
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 77.92 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ที่กําหนดไว และมีผูเรียนสอบผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน
26 คน จากจํานวนผูเรียน 28 คน คิดเปนรอยละ 92.85
จากเหตุผลและแนวคิดดังกลาว การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดวิเคราะห ไดศึกษาคนควาแกปญหาดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธที่ดี
ในกลุม รูจักการแกปญหา รับผิดชอบรวมกัน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจในการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และเปนแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทียบกับเกณฑเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ
มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย มีกรอบความคิดในการวิจัย ตามแผนภาพประกอบดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
- ความพึ งพอใจของนั กเรียนที่ มี ต อการจั ดการ
เรี ย นรู เรื่ อง พื้ น ที่ ผิ ว และปริ ม าตร ด ว ยการ
จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทียบกับเกณฑเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไวรอย
ละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดและศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัย ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ตองการวิจัย
3. รูปแบบในการวิจัย
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4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การสรางเครื่องมือ
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎร
บํารุง) จํานวน 53 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุงฟาบด
ราษฎรบํารุง) จํานวน 26 คน
ตัวแปรที่ตองการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
ตัวแปรตาม ไดแก
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
รูปแบบในการวิจัย
รูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียวหรือรายกรณี (One-Shot Case Study) ซึ่งสามารถเขียนแบบแผนการวิจัย
ไดดังนี้ (อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน, 2540)
X

O

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง สามารถอธิบายไดดังนี้
X หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
O หมายถึง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 17 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตร
การสรางเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา วิชาคณิตศาสตร เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มีขั้นตอนการสรางดังนี้
- ศึ ก ษาหลั กสู ตรแกนกลางกลุ ม สาระการเรีย นรูค ณิ ต ศาสตร ชั้ น มั ธยมศึก ษาป ที่ 3 และหลั กสู ต ร
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง)
- ศึกษาแนวทาง วิธีการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
- วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และตัวชี้วัดสําหรับพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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- จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
- นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพโดยใชแบบประเมิน
ความเหมาะสม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่จัดการเรียนรู เปนขอสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ เกณฑการใหคะแนนของการทําแบบทดสอบ ตอบถูกไดขอละ 1 คะแนน
และตอบผิดไดขอละ 0 คะแนน ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้
- ศึก ษาหลั กสู ตรแกนกลางกลุ ม สาระการเรีย นรูค ณิ ต ศาสตร ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 3 และหลั กสู ต ร
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง)
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ
ของบุญชม ศรีสะอาด (2546)
- วิ เ คราะหเ นื้ อหาและจุ ด ประสงค การเรีย นรูที่ กํา หนดไว ใน เพื่ อนํ า มาเขีย นแบบทดสอบใหมี ค วาม
สอดคลองกัน
- สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ใหครอบคลุมเนือ้ หา และสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูตามวิธีการและเทคนิคการออกแบบทดสอบ
- นําแบบทดสอบที่สรางขึ้น เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลองกันระหวางขอคําถามกับ
เนื้อหาหรือจุดประสงคการเรียนรูโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective
Congruence : IOC)
- นําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560
- นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอเพื่อหาคุณภาพของขอสอบ
- ไดแบบทดสอบที่ผ านเกณฑและตรงตามจุด ประสงคและครบทุ กจุดประสงคจํานวน 30 ขอ เพื่อใช
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตร มีขั้นตอนดังนี้
- ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
- กําหนดเปาหมายการสอบถามความพึ งพอใจใหครอบคลุมดานจุดประสงค เนื้อหา รูปแบบการจัดการ
เรียนรู การวัดผลและประเมินผล
- สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิว
และปริมาตร เปนแบบประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบประเมินของลิเคิรท (Likert) และกําหนดเกณฑการวัด
ความพึงพอใจ แบงระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ
- นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิว
และปริมาตร ที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสม
- นําแบบประเมินความพึงพอใจใชกับกลุมตัวอยางเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้
- ปฐมนิเทศ ใหนักเรียนมีความรูความเข าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา รวมถึงชี้แจง
ขอตกลงในการเรียน แลวทําแบบทดสอบกอนเรียน
- ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
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- เก็บรวบรวมขอมูลดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา วิชาคณิตศาสตร เรื่องพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎร
บํารุง)
การวิเคราะหขอมูล
- ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชคาเฉลี่ย( & ) และคารอยละ
2. หาคา ความพึ ง พอใจของนั กเรีย นที่มี ต อการจั ด การเรีย นรู โ ดยใช รูป แบบซิ ป ปา เรื่อง พื้ น ที่ผิ ว และ
ปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชคาเฉลี่ย ( & ) , คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
- คาเฉลี่ย ( & )
- คารอยละ
- คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
- วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
- การวิเคราะหคาความยากงาย
- การวิเคราะหคาอํานาจจําแนก
- การหาคาความเชื่อมั่นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน
- การหาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง)
มีผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนเต็ม

แบบทดสอบ

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

คะแนนทีผ่ าน
เกณฑรอยละ
70

จํานวนนักเรียนทีผ่ าน
เกณฑรอยละ 70
ขึ้นไป (คน)

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คิดเปนรอยละ

วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

26

30

21

26

100

จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใชเกณฑการผานใหมีคะแนนรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 30
คะแนน คือ 21 คะแนน มีนักเรียนที่ผ านเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไปจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด
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ตารางที่ 2 ผลการศึก ษาความพึง พอใจของนั ก เรียนที่ มีต อ การจั ด การเรี ยนรู เรื่ อ ง พื้น ที่ ผิ วและปริมาตร
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
ความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม

n = 26
&

S.D.

4.47

0.50

ระดับความพึงพอใจ
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจของนั กเรียนที่ มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้น ที่ผิวและปริมาตร
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.47, S.D=0.50 )

อภิปรายผล
จากผลวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการ
เรียนรูโ ดยใชรูปแบบซิ ปปา ของนักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟ าบดราษฎรบํา รุง )
ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ไดดังตอไปนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ ซิปปา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใชเกณฑการผานใหมีคะแนนรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน คือ 21
คะแนน มีนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไปจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
ทั้งนี้อาจเป นเพราะรูป แบบการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิป ปา ยึ ดหลักการเรียนการสอนที่เน นผูเรียนเป น
สําคัญ ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ชวยใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
ใหมากที่สุด มีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรูจากกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู ความคิดเห็นและ
ประสบการณ ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตาง ๆ รวมกับการผลิตผลงานซึ่งมีความคิดสรางสรรคที่หลากหลายและ
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง (ทิศนา แขมมณี ,2548) และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ พิไลวรรณ สถิตย (2548) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแผนการเรียนรู เรื่อง
การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา และรูปแบบการสอนของ สสวท.
พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแผนการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เชนเดียวกับผล
การศึกษาของกาญจนา กาบทอง (2552) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เรื่อง
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษสวน โดยใชชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงวาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปาสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบซิปปา โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.47, S.D=0.50 ) ซึ่งสอดคลองกับ ทิฆัมพร ยุทธเสรี (2550)
ไดกลาววาความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองทําใหผูเรียน
เกิดความพึงพอใจในการเรียน จึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับผล
การศึกษาของ อัญชนา สายสรอย (2550) ไดพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบซิป
ปา เรื่องเงิน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่องเงิน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการ สอนแบบซิปปาอยู ในระดับมาก นอกจากนี้ยัง
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สอดคลองกับผลการศึกษาของพรทิพย ลาพานิชญ (2554) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ
ซิปปา เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบซิปปา เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
โดยรวมอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการนําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปาไปใช ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนในการใชใหเขาใจ
มีการวางแผน กําหนดกิจกรรมใหแนนอน มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู
2. ครูผูสอนควรชวยใหนักเรียนเกิดความตระหนักวา แตละคนเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ หรือความ
ลมเหลวของกลุม ทุกคนในกลุมตองรับผิดชอบรวมกัน และชวยกันแกปญหาใหบรรลุผลสําเร็จ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรมีการเปรียบเทียบวิ ธีการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา กับแบบอื่น เชน 4MAT หรือ
Constructivism ในระดับชั้นอื่นๆ และรายวิชาอื่นๆ
3. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา กับกรณีตัวแปรตามอื่นๆ เชน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค ความคงทนในการเรียนรู เปนตน
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ผลการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน
อักษรศาสตร โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
The Effect of Learning Management Through Google Classroom in Science Subject 2;
Physical Science, on Learning Achievement and Responsibility of Senior High School
Students; Major of Arts in Patumwan Demonstration School

สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
สุรางค วีรประเสริฐสุข
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนรูผาน
กูเกิลคลาสรูมในสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพกับเกณฑรอยละ 65 และศึกษาความรับผิดชอบของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลองใชรูปแบบการศึกษากลุมเดียวในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
วัดหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 65 (One – Group Posttest Design) และศึกษาคาเฉลี่ย (ഥ) และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน จํานวน 34 คน จากนักเรียนจํานวน 104 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
ไดแก แผนการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ จํานวน 7 แผน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรมีลักษณะปรนัย
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
3 ทาน พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.40 – 0.83 และคาความยาก
ตั้งแต 0.20 – 0.80 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.94 และแบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียนตามวิธีของ
ลิเคอรทไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00 คาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.67 – 0.75 และคาความยากตั้งแต 0.40 – 0.80 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.90 จากนั้น
จัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการทดสอบคาที คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูผาน กูเกิล
คลาสรูมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความรับผิดชอบของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระ
ที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ พบวาความรับผิดชอบของนักเรียนอยูในเกณฑมาก
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบของนักเรียน
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Abstract
The purposes of this research were to compare Learning Achievement after learning
through Google Classroom in Science Subject 2; Physical Science, to 65 percent criteria
and to study responsibility after learning through Google Classroom in Science Subject 2;
Physical Science
This research is a Quasi-Experimental research using a single group to study
Learning Achievement of students after treatment compared to the 65 percent criteria (One
Group Posttest Design) and to study Mean (X ̅) and standard deviation (S.D.) of
Responsibility of Senior High School Students; Major of Arts in Patumwan Demonstration
School. The sample group consisted of 34 students from 104 students, studying in
Mathayom Suksa 4, Patumwan Demonstration School, obtained by random sampling.
The research instruments are 7 plans of physical science through Google Classroom.
Data collection tools consist of science learning achievement test which has 4 objectives for
40 questions. A science learning achievement test was passed the assessment from 3
specialists. They found the contingency index value is between 0.67-1.00 , the
discrimination rate is between 0.20-0.80 and the reliability rate is 0.94 Also student
responsible evaluation by Likert Technique found the contingency index value is between
0.67-1.00 , the discrimination rate is between 0.67-0.75 , the difficulty rate is 0.40-0.80 and
the reliability rate is 0.90
The data was collected in 1st semester, academic year 2561 by using Learning
Management through Google Classroom. The statistics used in data analysis are t-test,
mean and standard deviation.
The study indicated that
1. Learning Achievement of Mathayom Suksa 4 after learning through Google
Classroom is higher than the
criteria of 65 percent with statistical significance at the level of .05
2. Responsibility of the students after learning through Google Classroom in
Science Subject 2; Physical Science. Responsibility of the students is on high level.
Keywords : Learning Management Through Google Classroom, Learning Achievement,
Responsibility

บทนํา
ปจจุบันการศึกษาอยูในยุค 4.0 โดยผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอน ทุกรูปแบบ
ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในการสืบคนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากขอมูลใน
ปจจุบันมีจํานวนมาก ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการคนหาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (ชวลิต โพธิ์
นคร. 2560 : ออนไลน)
กระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการจัดทํามาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กําหนดสาระการเรียนรู
ออกเปน 4 สาระ ไดแก สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลก
และอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี สําหรับงานวิจัยนี้ไดใชสาระการเรียนรูที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ ซึ่งมีเนื้ อหา
เกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตร-เคมีพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการ
เรียนอักษรศาสตร โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งกําหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ผูเรียนจําเปนตองเรียนเปนพื้นฐาน เพื่อใหสามารถนําความรูนี้ไปใช
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ในการดํารงชีวิตหรือศึกษาตอในวิชาชีพที่ตองใชวิทยาศาสตรได โดยจัดเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาแตละ
สาระในแตละระดับชั้นใหมีการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิ จารณ มีทักษะที่สําคัญทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการคนควาและสรางองคความรูดวยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู สามารถแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่
ตรวจสอบได
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาวา “การจัดการ
ศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน” (หมวด 2 มาตรา 10) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่มุงเนนให
ผูเรียนทุกคนตองสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา ผูเรียนสําคัญที่สุด การจัดการศึกษาตองคํานึงถึง
ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล และมี ก ารนํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ นการเรี ย น การสอนได อ ย า งเหมาะสม
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2542 : 12) ซึ่ง ในปจจุ บัน การปรับเปลี่ยนรูป แบบการเรียนและการสอนที่ เน นและให
ความสําคัญกับผูเรียน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีเปนไปในลักษณะของการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Long life education) สงผลตอรูปแบบการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องของสื่อการเรียน
การสอนที่เปนองคประกอบที่สําคัญในระบบการเรียนการสอนนั้น จึงตองมีการปรับเปลี่ยนไป เพื่อใหสอดคลองกับ
เป า หมาย และแนวทางการจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ ประกอบกั บ ในป จ จุ บั น
กระทรวงศึกษาธิการ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communications Technology : ICT) มาใชเปนเครื่องมือสําคัญและเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งยังชวยแกปญหาความไมเทาเทียมทาง
การศึกษาอีกดวย (สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ. 2557 : ออนไลน) ครูจึงตองพรอมที่จะปรับตัวและ
พัฒนาตนเองใหเทาทันเทคโนโลยีอยูเสมอ รูจักนําเทคโนโลยีที่มีอยูมาปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน เชน การสืบคนเนื้อหาสาระหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับเนื้อหาบทเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู เปนตน และ
ตองมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาความรูและทักษะของตนอยูเสมอ โดยอาศัยเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวยในการ
พัฒนาตนเอง เรียนรูเทคนิค รูปแบบ และวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะของ
นักเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ในยุคที่เทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องนั้น ไดมีความพยายามในการพัฒนาเครื่องมือ (Tools) ที่จะชวยใหผูเรียนกับผูสอนเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และ ประหยัดทรัพยากร ที่ตองใชในการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันก็ทําใหการเรียนการสอนที่มี
ความนาสนใจเหมาะกับยุคสมัยปจจุบัน ซึ่งไมมีคาใชจายใดๆ ดังในงานวิจัยนี้ไดใชระบบของ Google Classroom
ซึ่งมีประโยชนหลากหลายไดในการจัดการเรียนรู อาทิเชน ประหยัดเวลาในการจัดการเรียนรู , สงเสริมการสื่อสาร
และทํางานรวมกันระหวางนักเรียนไดทุกที่ทุกเวลา, มีระบบสนับสนุนและชวยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ระบบออนไลนที่ทันสมัย เปนตน ซึ่งเหมาะสมอยางยิ่งกับบริบทของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ปทุมวัน ซึ่งสามารถใชงานระบบอินเทอรเน็ตที่โรงเรียนจัดใหแบบครบวงจร เพื่อสงเสริมการเรียนรูใ น
รูปแบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพผานระบบออนไลนในทุกระดับชั้น
การจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนแผนการเรียนอักษรศาสตร ในรายวิชาวิทยาศาสตรเคมีพื้นฐาน โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เปนระยะเวลากวา 15 ป ของผูวิจัย ไดทําการรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสวนใหญยังอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ (รายงานประเมินตนเองกลุมสาระ การเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปการศึกษา 2558 – 2560) อาจมีสาเหตุสําคัญมาจากการขาดความ
รับผิดชอบของนักเรียนอีกดวย ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชาจึงมีความคิดที่จะนําเทคโนโลยีใหมๆ
มาชวยในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและเปาประสงค ไดแก การศึกษาเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพกับเกณฑ
รอยละ 65 และการศึกษาความรับผิด ชอบของนักเรียนที่ไ ดรับ การจัดการรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิช า
วิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ เพื่อเปนตนแบบในการเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรูแนวใหม ที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนรูในการศึกษายุคศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในสาระที่ 2
วิทยาศาสตรกายภาพกับเกณฑรอยละ 65
2. เพื่ อศึ กษาความรับ ผิ ดชอบของนั กเรีย นที่ ได รับ การจั ด การเรียนรูผ านกูเกิลคลาสรูม ในรายวิ ช า
วิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ทฤษฎีการเรียนรูแบบนําตนเอง
(Self – Directed Learning)
ทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง
(Constructivism)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

การจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชา
วิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ
ความรับผิดชอบของนักเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561 จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 104 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 34 คน โดยการสุมแบบกลุม
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเภท ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลองและเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตร
สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ จํานวน 7 แผน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
แบบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิท ยาศาสตร มีลั กษณะปรนั ย 4 ตัว เลือก จํา นวน 40 ขอ
โดยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวามีคาดัชนีความ
สอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.40 – 0.83 และคาความยากตั้งแต 0.20 – 0.80 และมี
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.94
2.2.2 แบบวั ด ความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก เรี ย น ตามวิ ธี ข องลิ เ คอร ท ได ผ า นการประเมิ น จาก
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.669 – 0.754
และคาความยากตั้งแต 0.40 – 0.80 และมีคา ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.90
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาการเรียนรูโดยผลการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตร
สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพไดดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
3.1 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูม
3.2 เมื่อสอนครบทุกแผนการจัดการเรี ยนรูแลว ใหนักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ
ประเมินความรับผิดชอบของนักเรียน
3.3 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผานกูเกิ้ลคลาสรูมเทียบเกณฑรอยละ 65 โดยการ
วิเคราะห t – test One Sample
4.2 การศึกษาความรับ ผิดชอบของนักเรียนที่ไ ดรับการจั ดการเรียนรูผ านกูเกิล คลาสรูมในรายวิช า
วิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ โดยการวิเคราะหสถิติบรรยาย

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นภายหลังการทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ปรากฏผลดังนี้
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูม ในสาระ
ที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพกับเกณฑรอยละ 65
การทดสอบ
หลังเรียน

N
34

K
26

ഥ


28.47

S.D.
7.13

t
2.020

Sig
.052*

จากตาราง 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 28.47 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
7.13 เมื่อเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนหลัง จากเรียนรูผา นกูเกิล คลาสรูม ในสาระที่ 2
วิทยาศาสตรกายภาพพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ตอนที่ 2 การศึ ก ษาความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นของนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย นผ า นกู เ กิ ล คลาสรู ม ในสาระที่ 2
วิทยาศาสตรกายภาพ
ഥ
ขอความ
S.D.
܆
ความมีระเบียบวินัยในตนเอง
1. ขาพเจาสงงานในระบบกูเกิ้ลคลาสรูมที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา
2. ขาพเจาสงไฟลคําตอบของแบบฝกหัดใหเพื่อนบันทึกสงในระบบกูเกิ้ลคลาสรูม
3. ขาพเจาปฏิบัติตามแผนงานที่ไดวางไวใน google calendar
4. ขาพเจาพิมพขอความถามเพื่อนอยางมีเหตุผล
5. หากสมาชิกในกลุมของขาพเจาทํารายงานในไฟล google doc
ยังไมเสร็จ ขาพเจาจะชวยจัดทํารายงานนั้นใหสําเร็จ
ความมีระเบียบวินัยในตนเอง
ความกระตือรือรน
6. ขาพเจาจะรีบทํางานในกูเกิ้ลคลาสรูมทันทีที่ไดรับอีเมลแจงเตือน
7. ขาพเจาตรวจทานการตอบคําถามอยางละเอียดกอนโพสตสง
8. ขาพเจาอานไฟลเนื้อหาเอกสารประกอบการเรียนลวงหนา กอนเรียนและทบทวนบทเรียนอยาง
สม่ําเสมอแมอาจารยจะไมไดสั่ง
9. เมื่อขาพเจาเกิดความไมเขาใจในบทเรียน ขาพเจาจะพิมพขอความเปนกระทูสําหรับ สอบถาม
อาจารยผูสอน
10.ขาพเจาไมชอบอาจารยในวิชาวิทยาศาสตรที่สอนทําใหไมเอาใจใส และไมเขาศึกษาและทํางาน
ในระบบกูเกิ้ลคลาสรูม
ความกระตือรือรน
ความเชื่อมั่นในตนเอง
11.ขาพเจาจะแสดงความคิดเห็นทุกโพสตที่อาจารยตั้งกระทูถาม
12.ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุมเมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานกลุม
13.เมื่อขาพเจาพบเจออุปสรรคในการทํางาน ขาพเจาก็จะทําใหสําเร็จ
14.ขาพเจารูสึกประหมาเมื่อตองทําการสไกดเพื่อแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
15.ขาพเจาพยายามหลีกเลี่ยวการใชแอพพิเคชั่นในการประชุมกลุมแบบเรียลทามที่ตองแสดงหนา
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความขยันหมั่นเพียร มีมานะ
16. เมื่อผลการทําแบบฝกหัดออนไลนไดคะแนนนอย ขาพเจาจะตั้งใจอานหนังสือและทบทวน
บทเรียนเพิ่มมากขึ้น
17. ขาพเจาพยายามแกโจทยปญหาดวยการคนควา สอบถามผูรู โดยไมหยุดพัก
18. ขาพเจาทําแบบฝกหัดออนไลนและงานที่ไดรับมอบหมายในกูเกิ้ลคลาสรูมใหเสร็จกอนไปทํา
กิจกรรมอื่นหรือนอนพักผอน
19. ขาพเจาไมชอบการบานหรืองานที่ตองใชความอดทนอยางสูง
20. ขาพเจาลงมือศึกษาหาขอมูลเพื่อทําความเขาใจและวางแผนที่ไดรับมอบหมายกอนลงมือฏิบัติ
ความขยันหมั่นเพียร มีมานะ
รวมทั้งฉบับ

3.77
3.63

1.15
1.10

3.34
3.46
3.54
3.55

1.22
1.20
1.20
1.09

3.66
3.63
3.60

1.24
1.24
1.20

3.51

1.13

3.46

1.23

3.57

1.13

3.46
3.74
3.54
3.74
3.57
3.61

1.02
1.10
1.29
1.20
0.87
1.03

3.46

1.10

3.34

1.14

3.51
3.54
3.40
3.45
3.55

1.13
1.13
1.25
1.06
1.05

จากตาราง 2 พบวาความรับผิดชอบของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชา
วิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ พบวาความรับผิดชอบของนักเรียนอยูในเกณฑมาก (ഥ = 3.55 S.D. = 1.05)
เรียงลําดับคะแนนคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือความเชื่อมั่นในตนเอง (ഥ = 3.61 S.D. = 1.03) ความกระตือรือรน
(ഥ = 3.57 S.D. = 1.03) ความมีระเบียบวินัยในตนเอง (ഥ = 3.55 S.D. = 1.09) ความขยันหมั่นเพียร มีมานะ
(ഥ = 3.45 S.D. = 1.05)
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนหลังจากเรียนรูผาน
กูเกิลคลาสรูมในสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพกับเกณฑรอยละ 65 และศึกษาความรับผิดชอบของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ ผลการวิจัย
สามารถอภิปรายได ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร
กายภาพสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากกูเกิลคลาส รูมชวยจัดระเบียบ
ผูเรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองไดในหนางาน และเนื้อหาสําหรับชั้นเรียนทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร
ภายใน Google ไดรฟโดยอัตโนมัติ ทําใหสื่อสารกันไดดียิ่งขึ้น Classroom ทําใหผูสอนสามารถสงประกาศและเริ่ม
การพูดคุยในชั้นเรียนไดทันที ผูเรียนสามารถแชรแหลงขอมูลกันหรือตอบคําถามในสตรีมไดประหยัดและปลอดภัย
เชนเดียวกับบริการอื่นๆ ของ Google Apps for Education คือ Classroom จะไมแสดงโฆษณาไมใชเนื้อหาหรือ
ขอมูลของผูเรียนในการโฆษณา และใหบริการฟรีสําหรับมหาวิทยาลัย (Google Inc, ออนไลน) ขอคนพบดังกลาว
สอดคลองกับซีตีอัยเซาะห ปูเตะ ซูไฮซัน มาฮะ ซอแลฮะ แดเบาะ ลุตฟ หะยีมะสาและ อัสมานี ดาเซะบิง และมัฮดี
แวดราแม (2561 : 421 - 430) ศึกษาการใช Google Classroom ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปตตานี วัตถุประสงค
เพื่อศึกษา 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใช Google Classroom
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปตตานี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ของนักเรียนหลังการใช Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ปตตานี ผลการวิจัยพบวา (1) คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช Google Classroom
คะแนนสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย เทากับ 8.00 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.12 คะแนนทดสอบ
หลังเรียนการจัดการเรียนรูโดยใช Google Classroom มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.72 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.83 โดยคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูง กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
(2) ผลการบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ปตตานีหลังการใช Google Classroom ผานการประเมินรอยละ 96.88 คือมี คะแนนรวม 4 - 6 คะแนน จากงาน
ที่มอบหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
2. ความรับผิดชอบของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 2
วิทยาศาสตรกายภาพ เนื่องจาก Classroom เปนบริการสําหรับ Google Apps for Education ซึ่งเปนชุด
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมีคุณลักษณะที่ชวยประหยัดเวลา เชน สามารถทําสําเนาของ Google เอกสารสําหรับ
ผูเรียนแตละคนไดโดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสรางโฟลเดอรของไดรสาํ หรับแตละงานและผูเรียนแตละคนเพื่อชวยจัด
ระเบียบใหผูเรียนสามารถติดตามวามีอะไรครบกําหนดบางในหนางาน และเริ่มทํางานไดดวยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ผูสอนสามารถดูไดอยางรวดเร็ววาใครทํางานเสร็จหรือไมเสร็จบาง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให
คะแนนโดยตรงไดแบบเรียลไทมใน Google Classroom อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิ่งนั้นคือ
ผูเรียนจะตองมีความพรอมที่จ ะกระตือรือรน ตื่นตัว ใฝรู มีความรับผิดชอบ กลาที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อศึกษา
ความรู (ทิตยา จันทรสุข, 2551 : 43) ขยันหมั่นเพียรและมุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติดวยความพยายาม สังเกตไดจาก
พฤติกรรมเขาหองเรียนสม่ําเสมอ ไมขาดเรีย น สงงานที่ค รูม อบหมาย ทํากิจ กรรมที่ครูมอบหมาย แกไขงานที่
บกพรองหรือที่ผิดพลาดทบทวนเนื้อหาบทเรียนและการทําแบบฝกหัดทบทวนในเรื่องการตรงตอเวลา นักเรียนมี
พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนตรงเวลา สงงานมอบหมายตามกําหนดซึ่งเปนไปไดวาการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูม
ซึ่งเปนนวัตกรรมหนึ่งในยุคการศึกษา 4.0 จะสอดคลองกับธรรมชาติและความตองการของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 นี้
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 การมอบหมายงานในระบบกูเกิ้ลคลาสรูมตองพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทและภาระ
งานในวิชาอื่นๆ ของนักเรียน
1.2 การทําแบบฝกหัดหรืองานในระบบกูเกิ้ลคลาสรูมอาจตองย้ําเตือนใหนักเรียนมีความซื่อสัตยในการทํา
แบบฝกหัดดวยความรูและความสามารถของตนเอง
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษาผลของการใชกูเกิ้ลคลาสรูมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาอื่น
2.2 ศึกษาผลของการใชกูเกิ้ลคลาสรูมที่มีตอทักษะการคิดและทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21
2.3 ศึกษาผลของการใชกูเกิ้ลคลาสรูมที่มีตอตัวแปรทางจิตวิทยาศาสตรอื่นๆ
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส เหลว
หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65
และเปรียบเทียบความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลองใชรูปแบบการศึกษากลุมเดียวในการศึกษาเปรียบเทียบ มโนทัศนทาง
วิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส เหลว หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
โดยใชแบบจําลองเปนฐานและเปรียบเทียบความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65 (One – Group
Posttest Design) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 34 คน จากนักเรียนจํานวน 143 คน ซึ่งไดมา
จากการสุมแบบกลุม จากนั้นจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐาน สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลคือการทดสอบคาที คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. มโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส เหลว หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 65
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูบูรณา
การตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 65
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสํ าคัญ : กิจ กรรมการเรียนรู ตามแนวคิดบู รณาการสะเต็ มศึกษา แบบจํ าลองเปนฐาน
วิทยาศาสตร ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร
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Abstract
The purposes of this research were to compare Scientific Conceptions on Solid,
Liquid and Gas after learning, by integrated learning management according to the concept of
STEM Education using Model-Based Learning, to 65 percent criteria and to compare the
ability to create Scientific Model after learning, by integrated learning management according
to the concept of STEM Education using Model-Based Learning, to 65 percent criteria.
This research is a semi-experimental research using a single group of study forms in
a comparison of scientific concepts on Solid, Liquid and Gas after learning with integrated
learning management according to the concept of STEM Education using Model Based
Learning and comparing the ability to create Scientific Model after learning by integrated
learning management according to the concept of STEM Education using Model Based
Learning to 65 percent criteria. (One - Group Posttest Design) The sample group consisted
of 34 students from 143, studying in Mathayom Suksa 4, Patumwan Demonstration School
obtained by random sampling. Then manage integrated learning according to the concept of
STEM Education using Model-Based Learning. The statistics used in data analysis are ttest, mean and standard deviation.
The study indicated that
1. Scientific Conceptions of Mathayom Suksa 4 on Solid, Liquid and Gas ,after
learning by integrated learning management according to the concept of STEM Education
using Model-Based Learning is higher than the criteria of 65 percent with statistical
significance at the level of .01
2. The ability to create Scientific Model of Mathayom Suksa 4 after learning by
integrated learning management according to the concept of STEM Education to Model
Based Learning is higher than the criteria of 65 percent with statistical significance at the
level of .01
Keywords : Integrated Learning Management with STEM Education , Model – Based
Learning Scientific Conceptions , Constrcuting Scientific Model Ability

บทนํา
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกชีวิต
ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนผลผลิตตางๆ ที่ใชเพื่ออํานวยความ
สะดวกในชีวิตประจําวัน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ
ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากทั้งที่จะ
สงผลใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยง
ความรูกับกระบวนการมีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรูโดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู
และการแกปญหาที่หลากหลายใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอนมีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิ บัติ
จริงอยางหลากหลายและเหมาะสมกับระดับน
ช (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การใชประโยชนจากสารและสมบัติของสารโดยนักเรียนตองมีความเขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ
ระหวา งสมบั ติของสารกับโครงสรา งและแรงยึด เหนี่ยวระหวา งอนุภาค เขาใจหลักการและธรรมชาติข องการ
เปลี่ยนแปลงของสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิท ยาศาสตร สื่อสารสิ่ งที่เรียนรูและนํ าความรูไ ปใชป ระโยชนตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554 : 110 – 113) โดยมีวัตถุประสงค
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เพื่อศึกษาเรื่องของสสารที่เกี่ยวกับองคประกอบโครงสราง และสมบัติของสาร รวมไปถึงปฏิกิริยาเคมี ทั้งในระดับมห
ภาค ระดับโมเลกุล และระดับสัญลักษณ ซึ่งลักษณะเนื้อหาวิชาเคมีที่กําหนดใหเรียนมีจํานวนมากคอนขางซับซอน
ยากตอการเขาใจจากประสบการณของผูสอนพบวาอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาในการจัดการเรียนรูโดย
นักเรียนไมสามารถเขาใจเนื้อหาไดครบถวนทั้งหมดและขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธของเนื้อหา ซึ่งสอดคลองกับ
และเนื้อหาเคมีสวนใหญมีลักษณะเนื้อหาอยูในระดับจุลภาคเกี่ยวของในลักษณะของนามธรรมอาจสงผลใหเกิดมโน
ทัศนทีคลาดเคลื่อน (ชัยยนต ศรีเชียงหา, 2544 : 3 , ศักดิ์ศรี สุภาษร, 2555 : 1) ในลักษณะเดียวกับอารยา ควัฒน
กุล (2558:1) ทําการสังเกตชั้นเรียน สัมภาษณนักเรียน และอาจารยผูสอนวิชาเคมี พบวานักเรียนสวนใหญคิดวา
เคมีเปนวิชาที่นาเบื่อ มีเนื้อหาที่ยาก และไมเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันสงผลใหนักเรียนสงผลใหนักเรียนไมสนใจ
เรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมีต่ําไมเปนที่นาพอใจสําหรับอาจารยผูสอนและนักเรียนเอง
การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเปนปจ จัยหนึ่งที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนของ
ผูเรียนคือวิธีการสอน การพิจารณาหาวิธีการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียน เปนสิ่งที่ผูสอนควรจะ
กระทําและพัฒนาอยูอยางสม่ําเสมอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระบวนการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรนั้นควรเนนใหผูเรียนเปนผูลงมือกระทําฝกคิดดวยตนเองเปนสําคัญ ผูสอนควรทําหนาที่เปนผู
จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง มากกวาที่จะเปนผูบอกเลาใหนักเรียนจดจําเนื้อหาสาระ ควรคํานึงถึงวุฒิ
ภาวะประสบการณเดิมและสิ่งแวดลอมตางๆ ที่นักเรียนไดรับมากอนเขาสูหองเรียนดวย (นันทิยา บุญเคลือบ, 2540
:11-15) เนื่องจากนักเรียนจะมีการสรางมโนมติผานทางประสบการณที่นักเรียนไดรับในแตละวันกอนที่จะไดรับการ
จดการเรียนการ สอนวิทยาศาสตรมโนมติดังกลาวมีพื้นฐาน มาจากการสังเกตหรือจากประสบการณเดิมของ
นักเรียน (นภาพร แถวโนงิ้ว, 2537 : ออนไลน ) วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน (Model-based
learning: MBL) เปนการจัดการเรียนรูโดยการนําเสนอแบบจําลองเปนสิ่งที่นักวิทยาศาสตร สรางขึ้นเพื่อใชอธิบาย
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีหรือกฎ หรือหากกลาวอีกนัยหนึ่งแบบจําลองคือ ตัวแทนของวัตถุแนวคิด กระบวนการ
หรือระบบ ซึ่งแบบจําลองเปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกับความเปนจริง (Gilbert, Boulter
and Rutherford, 1998 อางใน ชาตรี ฝายคําตา (2557) แบบจําลองมีความสําคัญตอวิทยาศาสตรโดยแบบจําลอง
สามารถทําใหเขาใจ มโนมติทางวิทยาศาสตรและแนวคิดตางๆไดงายขึ้น ซึ่งจะชวยในการมองเห็นปรากฏการณ
ตางๆ และสามารถใชอธิบายปรากฏการณธรรมชาติ Gilbert (2005) อางใน ชาตรี ฝายคําตา (2557) นักเรียนจะ
สามารถสรางความเขาใจโดยการเปรียบเทียบหลักฐานที่ไดจากการออกแบบแบบจําลองทางวิทยาศาสตรหรือ
แผนภาพ จะทําใหนักเรียนสามารถเชื่อม โยงกับความคิดกับความเขาใจและพัฒนาความเขาใจมโนมติในเรื่องนั้นๆ
ได (Gabel, 1998 อางใน Treagust, 2007) ดังนั้น การใชการสรางแบบจําลองในการสอนวิชาเคมีเปนหลัก ปฏิบัติ
ที่จะทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาความเขาใจจากแบบจําลองของตัวนักเรียนเอง (Gross light et al.,
1991 อางใน Treagust, 2007) นิภาภรณ จันทะโยธา (2558 : 1978 – 1979) นํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
แบบจําลองเปนฐาน (Model-based Learning) ที่จะสามารถสงเสริมความเขาใจทางวิทยาศาสตรมากขึ้นรวมถึง
สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการสราง แบบจําลองทางวิทยาศาสตร (Scientific modeling) ที่จะนํามาชวยพัฒนา
วิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร (Conceptual partway) โดยศึกษาเรื่องของแข็ง ของเหลว และแกส ซึ่งมีเนื้อหาที่
เหมาะสมกับการทดลองปฏิบัติการ (Experimental Laboratory) และจากงานวิจัยตาง ๆ พบวานักเรียนยังขาด
ความเขาใจใรเรื่องของแข็ง ของเหลว และแกส ดังตัวอยางคําตอบจากการสัมภาษณของนักเรียนซึ่งสอดคลองกับขอ
คนพบของชไมพร หลาบโพธิ์ (2555: 77) พบวานักเรียนเขาใจวา “ของแข็งชนิดเดียวกันจะมีลักษณะขางในที่
แตกตางกัน” ซึ่งแสดงถึงนักเรียนเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นการนําการจัดการเรียนรูแบบจําลองเปนฐาน
จะสามารถทําใหนักเรียนไดนําเสนอแบบจําลองจากความรูเดิมที่มีอยูกอนหนาแลวเกิดการเรียนรูดวยการทดลอง
ซึ่งจะทําใหนักเรียนสังเกตเห็นมโนมติที่คลาดเคลื่อนของตนแลวนําความรูใหมมาปรับเปลี่ยนความเขาใจมโนมติตาม
แนวทางการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางเหมาะสม ซึ่งงานวิจัยจะสามารถสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรและสราง
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ความเขาใจมโนมติที่คงทน นอกจากนี้ยังมีการอธิบายในระดับจุลภาคเพื่ออธิบายความรูและมโนมติตางๆ ซึ่งยากตอ
การทําความเขาใจ (Orgill & Bodner, 2004 อางถึงใน ชไมพร หลาบโพธิ์ , 2555 : 1) ของแข็ง ของเหลว และแกส
เปนอีกหัวขอของวิชาเคมีที่มีความยาก (อารมณ เบสูงเนิน ,2541: ) ตอการเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา เชนผลการศึกษาของสมพิศ ภูมิชวง (2553 : ออนไลน) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สวนใหญมี
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับของแข็ง ของเหลว แกส ในหลายมโนมติ ไดแก 1) มโนมติเกี่ยวกับการจัดเรียง
อนุภาคของของแข็ง 2) ชนิดของผลึก 3) การเปลี่ยนแปลงสถานะของของแข็ง 4) ความตึงผิว และ 5) ความดันไอ
กับจุดเดือของของเหลว และ Canpolat, N., T. Pinarbasi, and M. Sozbilir.(2006) พบวา นักศึกษาชาวตุรกีเกิด
ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการระเหย อัตราการระเหย และความดันไอของของเหลว โดยชไมพร
หลาบโพธิ์ (2555: 1) ระบุวานัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องของแข็ง
ของเหลว แกส เชน เรื่องความดันไอของของเหลว โดยนักเรียนอธิบายวาความดันไอของของเหลวเกิดขึ้นเนื่องจาก
อากาศไมส ามารถเขา ไปในภาชนะที่มีฝ าปดและเมื่ อมีแสงแดดมาทํา ปฏิกิริยาจึง ทําใหเกิดแรงดั น ขึ้น ซึ่ งการที่
นักเรียนมีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนยังสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา
นักวิทยาศาสตรศึกษาไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีสอนที่สงเสริมการเรียนรูเคมีซึ่งพบวา การศึกษาวิชา
วิทยาศาสตรตามแนวคิดของนักวิทยาศาสตรและนักเคมีที่ ประสบความสําเร็จสวนใหญจะใชการทดลองคนควาจน
ไดองคความรูทางวิทยาศาสตรซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริง ความคิดรอบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎี (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2555 : 14) แลวใชการสรางแบบจําลองในการอธิบายหรือทํานาย
ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ผานการวาดภาพ กราฟ สมการ หรือขอความเพื่ออธิบายหรือสื่อสารความเขาใจของ
ตนเองซึ่งกลาวไดวาเปนแบบจําลองทางความคิด (National Center for Mathematics and Science [NCMS].
2002) จากนั้นนักวิทยาศาสตรจะพิจารณาวาแบบจําลองที่สรางขึ้นสามารถอธิบายองคความรู
ผูวิจัยเปนอาจารยผูสอนวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตองการที่จะศึกษาถึงผลการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด บู ร ณาการสะเต็ ม ศึ ก ษาเรื่อ งของแข็ ง ของเหลว แก ส ด วยการเรี ย นรู โ ดยใช
แบบจําลองเปนฐานเพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส เหลว หลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรู
บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
มโนทัศนทางวิทยาศาสตร
การจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
โดยใชแบบจําลองเปนฐาน ความสามารถในการสราง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ เ ป น นั กเรี ย นโรงเรีย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โ รฒ ปทุ ม วั น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 แผนการเรียนคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร จํานวน 143 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 จํานวน 34 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบกลุม
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเภท ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลองและเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการทดลอง ได แ ก แผนการจั ด การเรี ย นรูโ ดยใช แ บบจํ า ลองเป น ฐาน จํ า นวน
แผนออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของ Gobert & Buckley (2002) และ Buckley et al. (2004)
ซึ่งจะเปดโอกาสใหนักเรียนทําความเขาใจและอธิบายปรากฏการณตางๆ โดยผานการสรางและปรับปรุงแบบจําลอง
ของปรากฏการณนั้นๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ขั้นสรางแบบจําลอง
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่นักเรียนไดลงมือศึกษาโดยผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ โดยการนํา
โดยการใชสื่อ การใชคําถาม เพื่อกระตุนและสรางความสนใจและนําไปสูปญหาที่ตองการใหเรียนรู นักเรียนคิด
วางแผน อภิปราย และใหเหตุผล โดยใชความรูที่มีการบูรณาการสะเต็มศึกษาที่มีอยูจากนั้นใหนักเรียนออกแบบ
และสรางแบบจําลองตามแนวคิดของตนเอง
2) ขั้นตรวจสอบและประเมินแบบจําลอง
ขั้นตอนดังกลาวเปนขั้นที่นักเรียนไดสะทอนความคิดและแลกเปลี่ยนเหตุผลเพื่ออธิบายแนวคิดที่
นักเรียนใชในการสรางแบบจําลองดวยคําพูดของตัวนักเรียนเอง ครูพิจารณาความถูกตองชองมโนทัศนที่นักเรียนใช
อธิบายความรูในเรื่องที่ตองการใหนักเรียนสรางแบบจําลอง จากนั้นนักเรียนตรวจสอบความถูกตองของมโนทัศน
ของตนเอง และนักเรียนสามารถปรับปรุงและแกไขแบบจําลองนั้น
3) ขั้นขยายแบบจําลอง
ขั้นตอนนี้เปนการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณใหมที่คลายกับสถานการณเดิม
มีความสามารถในการสรางแบบจําลองเพื่ออธิบายสถานการณใหมได
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส ดวยการ
เรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานไดผานการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
มีความเหมาะสมระหวาง 0.67 – 1.00 ซึ่งอยูในระดับเหมาะสมมาก พรอมทั้งไดปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญแลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อปรับปรุงใหเขากับสภาพการณ
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.1 แบบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส
เปนแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบสองตอน โดยตอนที่ 1 เปนคําถามเชิงเนื้อหา และตอนที่ 2
เป น ส ว นของคํ า ถามการให เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น คํ า ตอบที่ เ ลื อ กตอบ จํ า นวน 20 ข อ โดยแบบวั ด มโนทั ศ น ท าง
วิทยาศาสตรไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00
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2.2.2 แบบวัดความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร
แบบวัดสถานการณในชีวิตประจําวันแลวสรางแบบจําลองที่สะทอนมโนทัศนทางวิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวันหรือการอธิบายสถานการณในชีวิตประจําวันโดยกําหนดการประเมินใน 2 รายการ คือ ความถูกตอง
ของมโนทัศนและการอธิบายสถานการณที่ศึกษาได แลวทําการประเมินความสามารถในการสรางแบบจําลองโดยใช
แบบเกณฑการประเมิน จําแนกเปน 4 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยแบบวัดความสามารถใน
การสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรจากการประเมินผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
0.67 – 1.00
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาเรื่องของแข็ง
ของเหลว แกส โดยใชแบบจํ าลองเป นฐานเพื่ อพั ฒนามโนมติท างวิท ยาศาสตรและความสามารถในการสรา ง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน โดยไดดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
3.1 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชแบบจําลองเปนฐาน
3.2 เมื่อสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว ใหนักเรียนทํา แบบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่อง
ของแข็ง ของเหลว แกส และแบบวัดความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร
3.3 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่อง
ของแข็ง ของเหลว แกสหลังเรียนเทียบเกณฑรอยละ 65 โดยใชสถิติที (t-test แบบ Dependent Sample)
4.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานคะแนนเฉลี่ยมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง ของแข็ง ของเหลว
แกส และความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
เทียบเกณฑรอยละ 65 โดยใชสถิติที (t-test แบบ Dependent Sample)

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส โดยใช
แบบจําลองเปนฐานเพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ภายหลังการทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ปรากฏผลดังนี้
1. มโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส เหลว หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูบูรณา
การตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 65
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส เหลว
หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมีขั้นตอนทีน่ ักเรียนไดตรวจสอบและประเมินแบบจําลองทํา
ใหนักเรียนไดตรวจสอบวาแบบจําลองที่สรางขึ้นมีความสมบูรณหรือไม มีขอบกพรองเกิดขึ้นทําใหนักเรียนไดเรียนรู
วามโนทัศนของนักเรียนเกิดความคลาดเคลื่อนหรือยังตองเพิ่มเติมในสวนใด อีกทั้งนักเรียนไดทบทวนความรู เกิด
การสะทอนความรูที่เขาใจที่เพิ่มขึ้นจากการสํารวจและคนหาในระหวางที่สรางแบบจําลองขึ้นมา โดยนักเรียนจะได
ไตรตรองความรูขอบกพรองของตนเองจากการไดรับคําแนะนําและการให ผลสะทอนกลับจากผูสอนและเพื่อนทั้ง
กลุมตนเองและเพื่อนคนอื่นในชั้นเรียนเห็นไดจากการใหนักเรียนออกมานําเสนอสรุปความรูเพื่อเปนการแบงปน
ขอมูลของนักเรียนในแตละกลุมที่ไดไปศึกษาคนควาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการสรางแบบจําลองนั้นซึ่งขั้นตอน
ดังกลาวมีความสําคัญ โดยชวยตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนได เนื่องจากนักเรียนแตละคนแม
ศึกษามโนทัศนเรื่องเดียวกัน แตอาจมีความหมายที่ไดแตกตางกัน (Gabler, 2003 อางถึงในอารยา ควัฒนกุล ,
2558 : 52) ภายหลังการนําเสนอมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเรียบรอยแลวจะนําไปสูการอภิปรายมโนทัศนที่ถูกตอง
รวมกัน เปนการสรางความรูดวยตนเอง และการนําความรูไปใชในขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นของการขยายแบบจําลองเปน
การแสดงการนําความรูไปใชและใหเหตุผลในสถานการณปญหาที่สอดคลองกัน ซึ่งนักเรียนไดใชแบบจําลองในการ
อธิบายหรือแกปญหาที่สอดคลองกันนักเรียนไดใชแบบจําลองในการอธิบายหรือแกปญหาจนเกิดความเขาใจมโน
ทัศนในปรากฏการณที่ศึกษาอยางสมบูรณตามที่ Buckley et al. (2004). กลาววาความเขาใจเกิดจากการสราง
แบบจําลองทางความคิดจากปรากฏการณที่ศึกษา หลังจากไดแกปญหา ลงขอสรุป และการใหเหตุผลจากการใช
แบบจําลองทางความคิดซึ่งตรงกับ Gilbert et al., (2000) กลาวถึงความสําคัญของการสรางแบบจําลองทาง
วิทยาศาสตรวาแบบจําลองสามารถทําใหเขาใจแนวคิดตางๆ ไดงายขึ้น มองเห็นสิ่งที่เปนนามธรรมในลักษณะ
รูป ธรรม ช ว ยในการมองเห็ น ปรากฏการณ ต า งๆ และสามารถใช อ ธิ บ ายปรากฏการณ ท างธรรมชาติ ไ ด โ ดย
แบบจําลองสามารถใชเปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกับความจริง ขอคนพบดังกลาวสอดคลอง
กับนิภาภรณ จันทะโยธา และสุวัตร นานันท (2558 : 1978 - 1974 ) การพัฒนาวิถีทางมโนมติวิทยาศาสตรและ
การสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน เรื่อง ของแข็ง ของเหลว
และแก ส ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาวิ ถี ท างมโนมติ
วิทยาศาสตรและการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน เรื่อง
ของแข็ง ของเหลว และแกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํ านวน 34 คน เครื่องมือที่ใชศึกษาวิถีทางมโนมติ
วิท ยาศาสตรเป น ชนิ ด คํ า ถามปลายเปด เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแกส และวั ด การสรา งแบบจํา ลองทาง
วิทยาศาสตรดวยแบบวัดการสรางแบบจําลองกอนทําการทดลอง และหลังทําการทดลอง ผูวิจัยไดนําเครื่องมือชนิด
คําถามปลายเปดมาวัดความเขาใจทางวิทยาศาสตรกอนเรียน หลังเรียน และหลังเรียน 1 เดือน ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนมีชนิดของความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรที่สูงขึ้น มีระดับความสามารถในการสรางแบบจําลองทาง
วิ ท ยาศาสตรสู ง ขึ้ น และพั ฒ นาวิ ถี ม โนมติ ของนั กเรี ย นได ดี แสดงให เ ห็ น ว า รู ป แบบการจั ดการเรี ย นรูโ ดยใช
แบบจําลองเปนฐานสามารถสรางความเขาใจมโนมติของนักเรียนได
2. ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูบูรณา
การตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 65
อยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 เนื่องจากในการจั ดกิจกรรมขั้นตอนที่ 1 โดยการใชแบบจําลองเปนฐาน
นักเรียนจะไดสรางแบบจําลองเปนรายบุคคล ผานการคิด วางแผน โดยใชความรูที่มีอยูในการออกแบบและสราง
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แบบจําลองตามแนวคิดของตนเอง ทําใหนักเรียนไดแสดงความเขาใจของตนเองที่มีอยูตอปรากฏการณที่จะศึกษา
แสดงการคิดสมมติฐานออกมาในลักษณะของภาพวาดที่แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในปรากฏการณทําให
นักเรียนสามารถกําหนดสมมติฐานและแสวงหาความรูโดยใชกระบวนการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรตามที่
Glibert 1995 อางถึงในอางถึงในอารยา ควัฒนกุล , 2558 : 53) อีกทั้งแบบจําลองมีสวนสําคัญในการตั้งสมมติฐาน
เพื่อทดสอบความคิดและการบรรยายปรากฏการณทางวิทยาศาสตร” และแบบจําลองยังเปนเครื่องมือสําคัญในดาน
การคิดและการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร เนื่องจากแบบจําลองชวยสงเสริมการสํารวจ ตรวจสอบ การสรางความ
เขาใจ รวมทั้งการสื่อสารความรู (Gibert et al., 2000 อางถึงในอารยา ควัฒนกุล , 2558 : 53) ในการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ 2 เปนขั้นตรวจสอบและประเมินแบบจําลองจะชวยใหนักเรียนไดฝกกระบวนการทางความคิดทําใหเกิดความรู
ซึ่งสามารถชวยใหนักเรียนมีความเขาใจชัดเจน โดย Schwarz et al.(2009) กลาววา “แบบจําลองนั้นชวยให
นักเรียนมีความคิดชัดเจนมากขึ้น” นักเรียนมีโอกาสไดรับผลสะทอนกลับจากครูและเพื่อนในระหวางการอภิปราย
การนําเสนอแบบจําลองทําใหไดแนวคิดใหม และประสบการณที่นักเรียนไดรับในการจัดการเรียนรู ในขั้นตอนที่ 3
เปนขั้นขยายแบบจําลองจะชวยใหนักเรียนมีประสบการณการใชกระบวนการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรใน
การนําความรูไปใชเพิ่มมากขึ้น สามารถสรางแบบจําลองที่แสดงมโนทัศนไดชัดเจนในระดับที่สูงขึ้น แสดงใหเห็นวา
นักเรียนมีความสามารถในการสรางแบบจําลองเพิ่มขึ้น จึงอาจเปนเหตุผลที่ทําใหนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชแบบจําลองเปนฐานมีคะแนนความสามารถในการสรางแบบจําลองสูงกวาเกณฑรอยละ 65 และอารยา
ควัฒนกุล (2558 : 42 - 55) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูวิชาเคมีเรื่องสารชีวโมเลกุลดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลอง
เปนฐานเพื่อพัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 1) มโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง สารชีว โมเลกลุของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานสูงกวาการเรียนรูแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) มโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง สารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
หลัง เรียนดวยการเรียนรูโ ดยใชแ บบจํา ลองเป นฐานสูง กว ากอนเรียนอยา งมี นัย สํา คัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 3)
ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานสูงกวาการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 4) ความสามารถ
ในการสร า งแบบจํ า ลองทางวิ ท ยาศาสตรข องนั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 หลั ง เรี ย นด ว ยการเรีย นรู โ ดยใช
แบบจําลองเปนฐานสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจํา ลองเปนฐานผูสอนควรพิจารณาเลือกประเภทของแบบจําลองให
เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการจัดการเรียนรู
1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานโดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา อาจตองพิจารณาชวงเวลา
ในการทํากิจกรรมใหมีความเหมาะสม
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานในวิชาเคมีในเนื้อหาบทเรียนอื่น
2.2 ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานในตัวแปรตามอื่นๆ เชน ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
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ยาอายุวัฒนะป้องกันความบกพร่องในการเรียนรู้และความจาและการตายของเซลล์ประสาทในสมองส่วน
ฮิปโปแคมปัสภายหลังภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงเรื้อรังในหนู
Wattana prevents spatial learning and memory impairments and hippocampal
neuronal death after chronic cerebral hypoperfusion in rat
ผู้วิจัย

ศรายุทธ ผาสุก และน.สพ.พิชิต อึง่ ทอง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
Stroke เป็นหนึ่งในสาเหตุที่นาไปสู่การสูญเสียความสามารถในระยะยาวและการตายในประเทศอเมริกาและรวมถึง
ทั่วโลก ในปี 2007 ชาวอเมริกันประมาณ 0.795 ล้านคนเป็นผู้ป่วยรายใหม่หรือเป็นโรค stroke ซ้าเดิม และในปี 2005 ถึง
2050 ค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ Stroke โดย ปกติมักมีสาเหตุมาจากการอุดตันหรือการตีบแคบ
หรือรั่วของหลอดเลือดส่งผลให้เกิดภาวะขาดเลือดซึ่งทาให้เลือดที่ไปเลี้ยงสสมองไม่เพียงพอต่อความต้องการ Wattana เป็น
สมุนไพรที่ประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์หลายชนิด ที่สาคัญ ได้แก่ พริกไทย (Piper nigrum) ที่มี Piperine เป็นสารประกอบ
และมีคุณสมบัติในการเพิ่มการเรียนรู้และความจาในหนูและลดการตายของเซลล์ประสาทในสมองส่วย hippocampus ซึ่ง
เป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และจดจาเกี่ยวกับข้อมูลตาแหน่ง หรือสถานที่ และถูกทาลายง่ายจากการที่สมองขาด
เลือด ภาวะสมองขาดเลือดเรื้อรังเป็นสาเหตุของ Stroke ดังนั้นเพื่อศึกษาผลของ Wattana คือภาวะดังกล่าว หนูเพศผู้อายุ 1
สัปดาห์ (10 ตัวต่อกลุ่ม) ทั้งหมด 40 ตัว ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ sham, หนูกลุ่มที่ผูกหลอดเลือดแต่ไม่ได้รับยา หนูกลุ่ม
ที่ผูกหลอดเลือดและได้รับยาที่ dose 100 mg/kg และหนูกลุ่มที่ผูกหลอดเลือดและได้รับยาที่ dose : 300 mg/kg หนูในแต่
ละกลุ่ม ยกเว้น กลุ่ม sham ถูกผ่าตัดเพื่อผูกหลอดเลือดแดงคอมมอนแครอทิดข้างซ้ายและขวาถาวร จากนั้น หนูทั้งหมดจะ
ได้รับ น้าปราศจากเชื้อโรคหรือ Wattana เป็นเวลา 1 เดือน หลังจากนั้น เพื่อศึกษาทางด้านพฤติกรรม MWM จึงถูกนามา
ทดสอบเพื่อทดสอบการเรียนรู้และความจาของหนูในแต่ละกลุ่ม จากผลการทดลองพบว่าการผูกหลอดเลือดแดงทั้ง 2 ข้าง
นาไปสู่ความบกพร่องของการเรียนเรียนรู้และความจาและการตายของเซลล์ประสาท อย่างไรก็ตาม Wattana สามารถเพิ่ม
การเรียนรู้และความจาและลดการตายของเซลล์ประสาทได้ผ่านฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่า Wattana สามารถป้องกันบกพร่องของการเรียนรู้และความจาและการตายของเซลล์ประสาทหลังจากภาวะสมองขาดเลือด
เรื้อรัง
ABSTRACT

Stroke is one of the leading causes of long-term disabilities and death in the United States and
worldwide. In 2007, 0.795 million Americans had a new or repeat for history of stroke. And from 2005 to
2050 the anticipated cost of stroke to the US economy is estimated at USS2.2 million. Stroke is usually
caused by a blockade or leakage of cerebral blood vessels, resulting in cerebral ischemia, a condition in
which there is an insufficient blood supply to the brain to meet metabolic demand (6).
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Wattana, traditional herbal medicine, composes of many compounds. One of those is Pepper (Piper
nigrum) that has the pipering, the substance which has property to enhance learning and memory in rats
and reduce death of neurons in hippocampus. The hippocampal brain area involves to spatial memory and
is destroyed easily from lack of blood supply to the brain. Chronic Cerebral Hypoperfusion (CCH) is a cause
of stroke. To investigate the effects of Wattana on the CCH, 40 rats were divided into 4 groups Z10 rats per
group)---sham group, 2-VO group and 2 experimental groups – Wattana 100 mg/kg group and Wattana 300
mg/kg group. Rats in each of these groups were operated, and all groups except sham group were ligated
blood vessel, Common Carotid Artery (CCA) by use 2-Steps 2-VO model. Next, rats were orally fed with
Wattana for 2 experimental groups in each dose, and we fed sterile water 2 ml for sham group and 2-VO
group for I month. After that, to study behavioral teat, Morris Water Maze (MWM) was used to examine
learning and memory of rat in each group for 9 days, and rats were fed the substances after behavioral test
in each day. From these results, we found that ligation CCA could led to learning and memory deficits and
neuronal death. However, Wattana significantly increased the spatial learning and memory and decreased
the mean number of survival neuron in CA1 area of the hippocampus. Watyana cloud mitigate the increasing
of neuronal death via its antioxidative effect. So, this present study showed that Wattana cloud prevent
spatial learning and memory impairments and neuronal death after CCH.
Keywords : Dementia, Alzheimer’s’ disease, Wattana, Chronic cerebral hypoperfusion, Learning and
memory
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Introduction
Stroke is one of the leading of long-term disabilities and death in the United States and also worldwide
(1). In 2007, 0.795 million Americans had a new or repeat history of stroke (2), and the cost of treatment
was around $62.7 billion dollars in 2007 (3). And from 2005 to 2050 the anticipated cost of stroke to the
US economy is estimated at US$2.2 trillion (4). The symptoms of stroke are caused by the functional loss
of the affected brain areas. The most common symptoms are such as the unilateral weakness, numbness,
and speech abnormality (5). Stroke is usually caused or leakage of cerebral blood vessels, resulting in
cerebral ischemia, a condition in which there is an insufficient blood supply to the brain to meet metabolic
demand (6). Cerebral ischemia can be classified into 2 types – global and focal ischemia – according to the
extension of the ischemic brain areas. Global ischemia is a condition when the blood flow to the brain is
stopped or dramatically reduced, causing ischemia of the whole brain. It is commonly a result of cardiac
arrest. Focal ischemia, on the other hand, is a condition when a focal cerebral blood flow is affected,
causing ischemia of only part of the brains. The cause of the focal ischemia is due to an obstruction of the
cerebral blood vessels by thrombus or emboli (7). In the focal ischemia, the ischemic areas can be divided
into 2 zones – core and penumbra – regarding to the amount of blood flow reduction in the zones. The
core has blood flow less than 15% of the normal condition whereas the penumbra has blood flow between
15-40% (7). The mechanisms of brain injury due to the cerebral ischemia are energy failure, oxidative stress
and inflammation, leading to neuronal death (8).
Many animal models have been developed in order to examine the detailed mechanisms of cerebral
ischemia, and to find the new and batter approaches to prevent brain damage. In this model, two sides of
the common carotid arteries are permanently blocked by ligation, producing the dramatic and global
reduction of cerebral blood flow (4,9). The brain area that is highly involved in memory function and is very
vulnerable to cerebral ischemia is the hippocampus (10). The hippocampus is a brain area in the medial
temporal lobe, and it plays a major role in the acquisition declarative memories such as spatial memory
(11 – 14).
Wattana, traditional herbal medicine, composes of many compounds. One of those is pepper (Piper nigrum)
that has the piperine, the substance which has property to enhance learning and memory in rats and reduce
death of neurons in the hippocampus. The possible underlying mechanisms might be partly associated with
the decrease lipid peroxidation and acetylcholinesterase enzyme. Moreover, piperine also demonstrated
the neurotrophic effect in hippocampus. However, further researches about the precise underlying
mechanism are still required (15-18). So, the aim of this study is to investigate the protective effect of
Wattana on spatial learning and memory and neuronal death after CCH.
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Materials and Methods
1. Animals
The present study we used 40 adults male Wistar rats, 4 weeks old and weighing between 180-210
grams. They obtained from the National Laboratory Animal Center, Mahidol University, Salaya,
Nakornpathom. Rats were maintained in the 12 hours light/dark cycle and were housed individually with
ad labium access to food and water.
2. Surgical procedure
The surgery is performed after one week of habituation period. Animals are anesthetized by the
intramuscular injections of ketamine (60 mg/kg) and xylazine (0.6 mg/kg). After the animals are unconscious,
which is tested by foot pinch, a small incision is made at the midline of the neck region, and the right and
left common carotid arteries are identified and separated from nearby structures. The arteries are then
permanently ligated with silk thread, and silk thread, and the skin and soft tissues are sutured. During the
recovery period, animals are placed under a heating lamp to keep the animals warm. The animals are
returned to their home cage after they are fully awake.
3. Morris Water Maze Test
To test their spatial learning and memory, the MWM was conducted described in our previous
study. In briefly, this circular pool has 200 centimeters in diameter and 60 centimeters deep. The water was
filled till 25 centimeters in depth. The glass escape platform is placed at the center of a quadrant for visible
and acquisition trials. However, in visible platform task, a glass escape platform is shown 2 centimeters over
the water surface. But in acquisition trails, a glass escape platform is hidden 2 centimeters below the water
surface as same as in reversal trails. The visual cues, such as triangle shapes, are placed around the room
in plain sight of the animal. The images of animals when performing the experiments are recorded by using
the video camera hanged over the pool and connected to a computer. The time spent to find the platform
(or escape latency) and the time spent each quadrant are computed and analyzed. Rats were trained in
the visual trial for 1 day. After that all rats were tested their learning acquisition by using hidden platform,
which the glass platform would be submerged 2 cm under the water surface for 7 days continuously. When
we finish the hidden trials, 24 hours later, rats were tested for their memory in the probe trial.
4. Histological Study
To study the protective effect of Wattana on hippocampal neuronal death induced by CCH, the
cresyl violet staining were obatained after finish he tests of their spatial learning and memory. In briefly,
three rats in each group were sacrificed by an overdose of katamine and xylazine (dose 1mg/kg). The animals
were transcardially perfused with 500ml of 0.9% normal saline, next were continually perfused with 4%
paraformaldehyde in 0.1 M phosphate buffer at pH7.4. The brains were removed and submerged in the
same fixative solution at 4oC for 24 hours. After that the brains were embedded in paraffin block which
would be later cut into 10 µm thickness slices with microtome. The slices are placed on glass slides. The
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stained slides were examined under the light microscope, and the views of the hippocampus were captured
at 20x magnification. For each brain, a series of five sections spaced at an interval of 200 micron from each
other would be analyzed. The 500x500 µm2image of hippocampal cornu ammonis 1 (CA1) area were
cropped for histological examination. The means number of survival neuron in CA1 area were counted.

Statistical Analysis
All results are expressed as mean ± SEM. The data from the behavioral study (MWM) and
histological study were analyzed by one-way ANOVA and is followed by Fisher’s least significant difference
post hoc test (LSD). P<0.05 is considered as significant.

Results
Effects of Wattana on spatial learning and memory impairments
To examine the spatial learning and memory, we used the MWM test to test this memory. From
the results, sham group shows significant decrease in escape latency time in acquisition trial as compared
with 2-VO group (p=0.0001). Furthermore, there was significant differences between 2-VO group and treated
groups (p=0.0001
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Figure 1. Spatial learning and memory in rats with BCCAO tested 1 month after surgery. The first bar graph
(A) shows the changes in the escape latency time in the acquisition trials. The second bar graph (B) shows
the alternation in the retention time in the probe trial. “*” indicates significances at p=0.001 of sham group
versus 2-Vo group. And “# and ##” indicates significances at p=0.0001 and 0.002, respectively.
An 0.0002) (Figure 1A). So, after 1month of 2-VO, rats had suffered spatial learning and memory impairments.
To prevent this pathological effect, Wattana was tested and showed that it can prevent the deficit in
learning and memory.
In the probe trail, sham group significantly increased the retention time as compared to the 2-VO group
(p=0.001). Further, Wattana significantly improved in retention time when compared with the 2-VO group
(p=0.001) (Figure 1B). These results suggested that Wattana could mitigate the reduction of spatial memory
after 2-VO.
Effects of Wattana on hippocampal neuronal death
The effect of Wattana on hippocampal neuronal death was shown in the present study. After the
completion of spatial learning and memory test, the three rats in each group were sacrificed and the brain
were removed to evaluate the average of hippocampus. The figure 2 was shown the significant.
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Figure 2. The means number of survival neurons. The first bar graph (A) showed he means number of
survival neurons in the right hemisphere of CAI. The second bar graph (B) showed h means number of
survival neurons in the left hemisphere side of CA1. “*” indicates significances at p=0.001 of sham group
versus 2-VO group. And “# and ##” indicate significances at p=0.001 and 0.002, respectively.
Surviving neuron in the CA1 subregion of the different of the mean total number of survivial neurons
between sham and 2-VO groups (p=0.001) after the administration of Wattana, there were significances
different among all doses of Wattana and 2-VO (p=0.001 and 0.002, respectively).

Discussion
The symptoms of stroke are caused by the functional loss of the affected brain areas. The most
common symptoms are such as the unilateral weakness, numbness and speech abnormality (5). Stroke is
usually caused by a blockade or leakage of cerebral blood vessels, resulting in cerebral ischemia, a condition
in which there is an insufficient blood supply to the brain to meet metabolic demand (6). In this model,
two sides of the common carotid arteries are permanently blocked by ligation, producing the dramatic and
global reduction of cerebral blood flow (4,9). After the completion of 2-VO, the data showed that the 2-VO
led to the impairment in spatial learning and memory in the MWM task and increase the means number of
survival neuron in CA1 subregion of the hippocampus. According to the previous study, the sustained
reduction of cerebral blood flow induces many pathological mechanisms such as oxidative stress,
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inflammation, glutamate excitotoxicity and acidosis (19-20). After the administration of Wattana, the results
showed that Wattana could prevent the spatial learning and memory impairments and neuronal death.
The possible underlying mechanisms might be partly associated with the decrease lipid peroxidation and
acetylcholinesterase enzyme. Moreover, piperine also demonstrated the neurotropic effect in
hippocampus. However, further researchers about the precise underlying mechanism are still required (1518). From this investigation, the data confirmed the preventive effects of Wattana on learning and memory
impairments and neuronal death induced by chronic cerebral hypo perfusion. And this is the supported
document to use the Wattana as an alternative medicine for stroke.

Conclusion
The chronic reduction of cerebral blood flow leads to the spatial learning and memory impairments
and neuronal death in CA1 subregion of the hippocampus. In this study we found that Wattana could
prevent the impairements of spatial learning and memory and hippocampal CA1 neuronal death. So, this
is the supported document for using Wattana as an alternative medicine for patients who had suffered
stroke condition.
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การพัฒนากระบวนการตอกเสาเข็ม Bearing Unit โดยไม่ต้องตัดหัวเข็ม
Piles Diving Bearing Unit Pile Process Without Head Cut Development
ผู้วิจัย

ณัฐกฤษ น้อยก้อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
โครงการนี้จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เสาเข็มกับงานก่อสร้างฐานรากถนนและทางหลวง
เน้นหนักบริเวณจุดต่อคอสะพาน การก่อสร้างฐานรากถนนและทางหลวงบริเวณจุดต่อคอสะพานมักจะ
ก่อสร้างอยู่บนชั้นดินอ่อน ซึ่งในปัจจุบันเทคนิควิธีการก่อสร้างฐานรากถนนและทางหลวง บริเวณจุดต่อคอ
สะพาน นิยมใช้เทคนิควิธีการก่อสร้างของกรมทางหลวงเป็นแบบอย่างหรือเป็นมาตรฐานการทางาน แต่ยังคง
มีปัญหาบางประการในกระบวนการก่อสร้างเช่นหัวเสาเข็มเสียหาย ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนาน มีการ
ใช้ทรัพยากรมาก คาตอบของปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขได้โดยการดัดแปลงใช้หมวกครอบหัวเสาเข็มใหม่ และ
หล่อหัวเสาเข็มใหม่ ซึ่งเทคนิคนี้สามารถใช้ได้ในการก่อสร้างจุดต่อคอสะพาน ที่เป็นบริเวณดินอ่อน เทคนิค
วิธีการก่อสร้างใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดรับกับความคุ้มค่าในแง่ของเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม เทคนิค
วิธีการก่อสร้างใหม่นี้ยังไม่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการทางานทั่วไป
คาสาคัญ : ฐานรากถนน, เสาเข็ม Bearing Unit

Abstract
This project is proposed to study of pile application for Highways & Roads
foundation construction emphasized at the area of bridge approach. Bridge construction at
the area of bridge approach mostly construction on soft clay area. At present, techniques
of Highways & Roads construction especially at the area of bridge approach of Highways
department. Wildly use as a role model or working standard. But there are some problems
remaining in construction such as head pile damage, long period of construction, waste
resource. Solution of these problems is developed by using new modify of helmet made
of steel cap on the head of pile. This piling technique can use on soft clay without pile
damage. New modify is mainly developed for economic and engineering worth expects.
The new technique is not certified or accept in the general working standard.
Key Word (s): Road foundation, Piles diving Bearing Unit
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บทนา
ถนนที่วางอยู่บนชั้นดินเหนียวอ่อนบริเวณรอยต่อคอสะพาน จะมีอัตราการทรุดตัวที่แตกต่างกันมาก
กับสะพานซึ่งวางอยู่บนเข็มปลายหยั่งถึงชั้นดินแข็ง ทาให้ระดับผิวจราจรถนนช่วงที่ต่อกับสะพานมีการทรุด
ตัวไม่เท่ ากันของผิวจราจร สะพานกับ ถนนเชิงลาด ทาให้เกิดการสะดุดและเกิดความราคาญในการขับ ขี่
ยวดยานและอาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้งานสัญจรผ่านไปมา การแก้ปัญหาการทรุดตัวที่แตกต่างกันมาก ของ
ถนนบริเวณรอยต่อสะพานมีอยู่หลายวิธี วิธีการออกแบบเข็มรองรับถนนช่วงที่ต่อกับสะพาน โดยออกแบบให้
ความยาวลดน้อยลงเรื่อยๆเพื่อให้โครงสร้างปรับระดับการทรุดตัวเป็นวิธีหนึ่งที่กรมทางหลวงกาหนดเป็น
มาตรฐานในการก่อสร้างถนนช่วงต่อกับสะพานใน เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการทรุดตัวที่แตกต่าง
กันมาก
ในการก่อสร้างนั้นจะใช้แบบมาตรฐานเดิมเพราะลักษณะการทางานสามารถทางานซ้าๆรูปแบบ
เดียวกันได้ทุกโครงการ ในปัจจุบันการก่อ สร้างได้พัฒนาเร็วมาก โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการมีการนา
เทคนิคการก่อสร้างและเทคโนโลยีมาช่วยในการก่อสร้างมากขึ้น
จากงานก่อสร้างถนนช่วงรอยต่อกับสะพานของกรมทางหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น
เป็นงานก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากงานประเภทอื่นปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างแบบเดิมที่ซ้าซาก
สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากการก่อสร้างเป็นรูปแบบเดียวกันทุกกโครงการ การควบคุมเวลา คุณภาพ ต้นทุน
จึงนับเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องหาทางปรับปรุงแก้ไข
จากวิธีการทาการก่อสร้างแบบเดิม ขั้นตอนการตอกเสาเข็ม ตัดทุบหัวเสาเข็ม เป็นขั้ นตอนที่เกิด
ปัญหาตลอดในการทางาน มีของเสีย สิ้นเปลืองสูง คุณภาพงานไม่สม่าเสมอ
ซ้าซาก จาเจ ล่าช้า ทาให้เหนื่อยล้ามาก
ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าเราสามารถดาเนินการแก้ไขการใช้เสาเข็มในการก่อสร้างแบบไม่ตัดและ
ทุบหัวเสาเข็ม จะเป็นการทางานที่มีประสิทธิ ภาพลดขั้นตอนและระยะเวลาการทางาน จะทาให้งานที่ทา
รวดเร็วขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปรับปรุงวิธีการตอกเสาเข็ม Bearing Unit แบบใหม่ โดยไม่
ต้องตัดและทุบหัวเสาเข็ม และหาเวลาเปรียบเทียบกับการตอกเสาเข็มแบบเดิมที่ต้องตัดและทุบหัวเสาเข็ม
แล้วหาการเพิ่มผลผลิต ด้านเวลา ต่อต้น และด้านราคา ต่อต้น

กรอบแนวคิดในการทาวิจยั
เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ เสาเข็มกับงานก่อสร้ างฐานรากถนนและทางหลวง เน้ นหนักบริ เวณจุด
ต่อคอสะพาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาแผนงานโครงการสร้างสะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขน ส่วนงานก่อสร้างเข็ม Bearing
Unit บริเวณคอสะพาน แบบรายละเอียดเข็ม ความยาว 10, 8 เมตร แบบหมวกครอบหัวเสาเข็มที่ใช้ในการ
ตอก
ทาการกาหนดการหล่อเสาเข็มแบบใหม่ โดยให้ ป ลายเหล็กเดือยโผล่ออกมาจากหั วเสาเข็ม และกาหนด
รายละเอียดหมวกครอบเสาเข็มแบบใหม่ให้สามารถสวมเข้ากับห้วเสาเข็มแบบใหม่ได้ จึงทาการสั่งผลิตที่
โรงงานบริษัท S-TEC สระบุรี นาเสาเข็ม หมวกครอบเสาหัวเสาเข็มเข้ามากองพื้นที่เพื่อเตรียมตอก
เริ่มตอกเสาเข็มแบบเดิม ความยาว 10, 8 เมตร ตามลาดับและจับเวลาการตอกเสาเข็มและการตัดหัวเสาเข็ม
เริ่มตอกเสาเข็มแบบใหม่ ความยาว 10, 8 เมตร ตามลาดับและจับเวลาการตอกเสาเข็ม
ทาการบั น ทึกผลการทดลองลงในตาราง และคานวณเวลาที่แตกต่างต่อต้น ราคาต่อต้น โดยน า
ข้อมูลด้านราคาค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง 2554 มาทาการเปรียบเทียบ

ผลการทดลอง
เวลาในการตอกเสาเข็ม Bearing Unit แบบใหม่ที่ปลายเหล็กเดื่อยโผล่หัวเสาและใช้หมวกครอบ
แบบใหม่จะแตกต่างจากการตอกเสาเข็ม Bearing Unit แบบเดิม ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 บันทึกเวลาในการตอกเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ความยาว 10 เมตร และ 8 เมตร
รายการ
แบบเดิม
แบบใหม่
แตกต่าง
%แตกต่าง
8 ม.
12
28
16
175
10 ม.
15
30
15
200
เวลาในการตัดหัวเสาเข็ม Bearing Unit แบบใหม่ ที่ปลายเหล็กเดื่ อยโผล่หัวเสา จะเท่ากับศูน ย์
เพราะเมื่อตอกเสร็จสามารถใช้งานได้เลย บันทึกเวลาการตัดห้วเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ ดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 บันทึกเวลาในการตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ความยาว 10 เมตร และ 8 เมตร
รายการ
แบบเดิม(นาที)
แบบใหม่(นาที)
หมายเหตุ
8 ม.
50
10 ม.
50
จากตารางที่ 1.1 และ 1.2 นาเวลาในการตอก และตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ความยาว
10 และ 8 ม.มาทาการรวมได้ผลดังตารางที่ 1.3
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ตารางที่ 1.3 บันทึกเวลารวม การตอกและตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ยาว 10 เมตร และ 8 เมตร
8 ม.
10 ม.
รายการ
หมายเหตุ
แบบเดิม
แบบใหม่
แบบเดิม
แบบใหม่
ตอก
12
28
15
30
ตัดและทุบ
50
50
รวมเวลา
62
28
65
30
จากตารางที่ 1.3 เวลารวม ในการตอก และตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมความยาว 8 ม.เท่ากับ 62 นาที
และเวลารวมแบบใหม่ เท่ า กับ 28 นาที จะได้ ค่า แตกต่ าง 62-28 = 34 นาที เวลารวมความยาว 10 ม.
แบบเดิมเท่ากับ 65 นาที แบบใหม่เท่ากับ 30 นาที แตกต่าง 65-30 = 35 นาที จากข้อมูลนามาเขียนกราฟ
ได้ดังรูป 1.1 และ 1.2
ตารางที่ 1.4 บันทึกราคารวมในการตอก ตัดและทุบหัวเสาเข็ม ยาว 10 และ 8 เมตร
8 ม.
10 ม.
รายการ
แบบเดิม
แบบใหม่
แบบเดิม
แบบใหม่
ซื้อเข็ม
2,880
3,370
3,600
4,154
ตอกเข็ม
576
0
720
0
ตัดและทุบ
250
250
รวมราคา
3,706
3,370
4,570
4,154
จากตารางที่ 1.4 การคิดราคาแบบเดิมและแบบใหม่ในการซื้อ ได้จากราคาที่ผู้ผลิตส่งให้ ส่วนราคา
การตอก และตัดแบบเดิมได้จากการอ้างอิงราคาจากกรมบัญชีกลาง แบบใหม่ได้จากการนาราคาแบบเดิมคูณ
กับเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นจากตารางที่ 1.1 เช่น ราคาตอกเข็ม แบบเดิม = 576 จะได้ราคาตอกเข็มแบบใหม่ =
576x175/100 = 1,008 บาท

รูปที่ 1.1 แสดงเวลาใน การตอกและตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ยาว 10 และ 8 เมตร
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รูปที่ 1.2 แสดงเวลารวม ตอกและ ตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ยาว 10 และ 8 เมตร
จากกราฟที่ 1.2 เวลารวม ในการตอก และตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่แตกต่างกันดังนี้
ความยาว 8 ม. แตกต่างกันเท่ากับ 62-28 = 34 (ได้เวลาเพิ่ม)
ความยาว 10 ม. แตกต่างกันเท่ากับ 65-30 = 35 (ได้เวลาเพิ่ม)

รูปที่ 1.3 แสดงราคารวม ในกิจกรรม การทางานเสาเข็ม Bearing Unit
จากกราฟที่ 1.3 ราคารวมกิจกรรม ในการท างานเสาเข็ม Bearing Unit (ซื้ อ ตอก และตั ดหั ว
เสาเข็ม)แบบเดิมเทียบกับแบบใหม่แตกต่างกันดังนี้
ความยาว 8 ม. ซื้อเข็มแบบเดิมและแบบใหม่เท่ากับ 2,880-3,370 = - 490 (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ตอกเข็มแบบเดิมและแบบใหม่เท่ากับ 576-1,008 = -432 (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ตัดและทุบห้วเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่เท่ากับ 250- 0 = 250 (ประหยัดค่าใช้จ่าย)
ความยาว 10 ม. ซื้อเข็มแบบเดิมและแบบใหม่เท่ากับ 3,600-4,154 = - 554 (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ตอกเข็มแบบเดิมและแบบใหม่เท่ากับ 720-1,440 = -720 (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ตัดและทุบห้วเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่เท่ากับ 250- 0 = 250 (ประหยัดค่าใช้จ่าย)
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ตารางที่ 1.5 สรุปเวลาเปรียบเทียบเวลาในการทางานของโครงการเสาเข็มยาว 10 และ 8 เมตร
เวลา (ต่อต้น)
รายการ
รวม 1 ต้น
รวม 18 ต้น
8 ม.
10 ม.
แบบเดิม
62
65
127
2,286
แบบใหม่
28
30
58
1,044
จากตารางที่ 1.5 เป็นการสรุปเวลาในการทางานในโครงการ ซึ่งเสาเข็มมีทั้งหมดตามความยาวชนิด
ละ 18 ต้น
แบบเดิมใช้เวลาทั้งหมด 2,286 นาที คิดการทางาน 8 ชม.ต่อว้น จะเท่ากับประมาณ 5 วัน
แบบใหม่ใช้เวลาทั้งหมด 1,044 นาที คิดการทางาน 8 ชม.ต่อว้น จะเท่ากับประมาณ 2 วัน
จะทาให้ได้เวลาเพิ่ม 3 วันหรืองานเสร็จเร็วขึ้นจากเดิม 3 วัน

ตารางที่ 1.6 สรุปราคาเปรียบเทียบเวลาในการทางานของโครงการเสาเข็มยาว 10 และ 8 เมตร
รายการ

ราคาต่อหนึ่งต้น

รวม 1 ต้น

รวม(18ต้น)

4,570

8,276

148,968

5,594

9,972

179,496

8 ม.

10 ม.

แบบเดิม

3,706

แบบใหม่

4,378

จากตารางที่ 1.6 เป็นการสรุปราคาในการทางานในโครงการ ซึ่งเสาเข็มมีทั้งหมดตามความยาวชนิด
ละ 18 ต้น
แบบเดิมราคาทั้งหมด 148,968 บาท
แบบใหม่ราคาทั้งหมด 179,496 บาท
จะทาให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่ากับ 148,968 – 179,496 = -30,528 บาท
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รูปที่ 1.4 แสดง เวลา - ราคารวม ในกิจกรรม การทางานเสาเข็ม Bearing Unit
จากรูปที่ 1.4 แสดงเวลา-ราคาในการทางานในโครงการ แบบเดิมและแบบใหม่ เวลาลดลง 3 วัน
ทั้งหมด และแบบเดิมและแบบใหม่ ราคาเพิ่มขึ้น 30,528 บาท

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษากระบวนการตอกเสาเข็มแบบโผล่เดือยสามารถลดขั้นตอนการตัดและทุบหัวเสาเข็ม
ทาให้ลดเวลาในการทางานได้ 3 วัน แต่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 30,528 บาท และ หัวเสาเข็มแบบใหม่เรียบไม่มี
รอยแตก แต่หัวเสาเข็มแบบเดิมที่ต้ องตัด ทุบ มีการแตกเสียหายบางจุด หากต้องการเร่งรัดงานให้เร็วที่สุด
เพื่อเริ่มกิจกรรมงานอื่นต่อไป วิธีการนี้เป็นอีกทางเลือกเพิ่มโอกาสในงานอื่น แต่เนื่องจากเป็นวิธีใหม่ที่ยังไม่ได้
นิยมในการทางาน พนักงานตอกเข็ม ยังไม่ถนัด ผู้ผลิตเสาเข็มไม่สะดวกในการผลิตเพราะไม่ค่อยได้รับการสั่ง
ผลิต จึงต้องวางแผนให้รอบคอบ จะเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทางาน และถ้า
น าค่ า โสหุ้ ย ของโครงการ ค่า ปรับ งานล่ า ช้ า มาคิด เพื่ อลบออกจากราคาที่ เพิ่ ม ขึ้น อาจจะคุ้ม ค่า ในก าร
ดาเนินงาน หากสถานที่ก่อสร้างอยู่บริเวณที่พื้นที่จากัด การจราจรติดขัด ถ้างานก่อสร้างเสร็จเร็ว สามารถ
เปิดพื้นที่การจราจรได้เร็ว จะเพิ่มความคุ้มค่าในด้านเวลาเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าในด้านราคาจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
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การแก้ไขปรับปรุงประปาหมู่บ้านระบบผิวดินขนาดใหญ่ตาบลเสาเดียว
อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Water supply improvement of the village in the large cover land
organization. Nonghong district Burirum province
ผู้วิจัย

ณัฐกฤษ น้อยก้อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการแก้ไขปรับปรุงประปาหมู่บ้านระบบผิว
ดินขนาดใหญ่ พื้นที่หมู่ที่ 5 ตาบลเสาเดียว อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสารวจรวบรวมข้อมูลพื้นที่
ที่ทาการแก้ไขปรับปรุงประปาหมู่บ้านระบบผิวดินขนาดใหญ่ เพื่อเปรียบเทียบแรงดันน้าว่าจุดใดควรแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้าอย่างสะดวก และใช้ได้ทุกหลังคาเรือนในการออกแบบและเลือกใช้งาน
คานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง ประโยชน์ที่
ประชาชนในพื้นที่จะได้รับคือ มีน้าใช้อย่างทั่วถึง ประชาชนไม่ต้องมีความเดือดร้อนและกังวลอีก
คาสาคัญ : ระบบผิวดินขนาดใหญ่
Abstract
The objective of this research is to compare about water supply improvement of
the village in the large cover land organization. We observe and gather many data at
Saodeaw sub-district Moo. 5 Nonghong district Burirum province. We compare about the
pressure of water to find out the position which we should be modify or development.
However, all thing that we research it for making the people who live in this area can use
clean water and they can use water easily.Because of this cause, we try to research and
develop this problem with thinking the trouble of people. Thus, they are getting clean
water and comfort to use in their daily life
Key Word (s): Large surface system
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บทนา
ประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเดียว ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมทรัพยากร
น้า ซึ่งได้รับงบประมาณมาดาเนินการก่อสร้าง จานวน 3 ล้านบาท เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ พื้นที่ๆ
ได้รับงบประมาณให้ดาเนินการก่อสร้างคือบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตาบลเสาเดียว อาเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งมีจานวนประชากร 727 คน 170 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร (ในเขตที่อยู่
อาศัย) หลังจากได้รับงบประมาณมาดาเนินการก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่แล้ว ประชากรไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากน้าประปาได้เต็มที่ ก่อนทาการก่อสร้างไม่ได้มีการสารวจสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน โดย
ยึดเอาสระน้าของหมู่บ้านเป็นที่ดาเนินการก่อสร้าง แหล่งน้ากับชุมชนห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร
หลังการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่แล้ว จุดจ่ายน้า(หอถังสูง) กับหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่สูงต่า ใกล้เคียงกัน ทาให้การจ่ายน้าจากหอถังสูงผ่านระบบท่อมายังหมู่บ้าน น้าไม่มีแรงดันพอที่จะส่งน้าไปยัง
ปลายทางได้หรือส่งมาได้แต่น้าไหลน้อยไม่เต็มท่อ ทาให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการใช้น้าไม่เต็มที่

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาระบบประปาเดิม
2. ออกแบบแก้ไขระบบประปาเดิม

สมมุติฐานของการศึกษา
ศึกษาสารวจสภาพพื้นที่ ระบบการส่งน้าของประปาผิวดินขนาดใหญ่ โดยผ่านท่อเหล็กอาบสังกะสี
ท่อพีวีซี รวมทั้งข้อต่อต่างๆ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลที่ออกมาทางด้านวิศวกรรมและความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสมข้อจากัดต่างๆ ในการแก้ไขปรับปรุงระบบประปา

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
1.1.1 สารวจสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
ทาการสารวจพื้นที่ของหมู่บา้ น หมู่ที่ 5 บ้านศรีสมบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่จุดจ่ายน้าประปา มาถึงแหล่ง
ชุมชุนในหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้รู้ถึงสภาพพืน้ ที่ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยใช้กล้องสารวจหาระดับความ
สูงต่าของพื้นที่ ระหว่างหอถังสูงกับพื้นที่หมู่บา้ น
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
1. กล้องระดับ
2. ไม้วัดระดับ
3. เทปวัดระยะ
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4. สมุดจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม
5. วิทยุสื่อสาร
6. แผนที่

รูปที่ 1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
รูปที่ 1.2 ขณะทาการสารวจ
เขตพื้นที่บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ดูจากแผนที่ในส่วนที่ไม่ได้แลเงา แสดงพืน้ ที่ในส่วนของชมชน ที่อยู่
อาศัยและอยู่ในเขตแนวท่อประปา
1.1.2 การทาระดับท่อตามยาว (Profile Leving)
การทา Profile Leving คือการทาระดับตามแนว Center line ของแนวถนนคลองส่งน้า แนวสาย
ไฟฟ้าแรงสูงแนวท่อส่งน้าเป็นต้น ก่อนที่จะทา Profile จะต้องวางแนว Canter line ให้มั่นคงเสียก่อนจากนั้น
กาหนดแนว Station ลงบนแนว Center line ระหว่าง Station แล้วแต่ชนิดของงาน เช่น 20-25 เมตร เมื่อ
กาหนด ระยะห่างแล้วก็ถ่ายระดับไปบน station การทา Profile Levingทาให้ทราบถึงจุดสูงต่าของผิวดิน
บริเวณที่เป็น Center line ซึ่งสามารถนาค่าระดับเหล่านี้ ไปเป็นข้อมูลในการออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ
1.2 ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่เป็นระบบประปาที่นาน้าจากแหล่งน้าผิวดิน เช่น แม่น้า
คลอง สระน้าขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง นามาผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้า โดยการ
ทาให้น้าดิบตกตะกอน ซึ่งใช้สารละลายสารส้ม หรืออาจต้องเติมสารละลายปูนขาวเพิ่ม ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
น้าดิบ เมื่อผ่านกรรมวิธีการรวมตะกอนและการตกตะกอนแล้ว นาน้าเข้าสู่ระบบกรองต่อไป และนาน้าที่ผ่าน
กระบวนการกรองแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้าใส และทาการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายไปยัง ถังน้า
ใสหรืออัดเข้าเส้นท่อขึ้นหอถังสูง จากนั้นทาการสูบน้าจากถังน้าใสด้วยเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง
แล้วจ่ายน้าสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้าประปา เพื่อจ่ายน้าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ได้มีน้าใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค โดยการจ่ายน้าตามท่อผ่านมาตรวัดน้า
1.2.1 เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกระบบประปาหมูบ่ ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
2.2.1.1 มีแหล่งน้าผิวดินที่มีปริมาณน้าพอเพียงต่อการผลิตน้าประปา
2.2.1.2 มีระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน
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2.2.1.3 มีบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดประมาณ 25 x 25 ตาราง
เมตรเป็นที่สาธารณหรือที่บริจาค
2.2.1.4 มีจานวนผู้ใช้น้า 121 – 300 หลังคาเรือน
2.2.1.5 เป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาล
1.2.2 รูปแบบสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
2.2.2.1 แหล่งน้าผิวดินและเครื่องสูบน้าดิบ
2.2.2.2 โรงสูบน้าดิบ
2.2.2.3 ระบบกรองน้าผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
2.2.2.4 ถังน้าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร
2.2.2.5 เครื่องสูบน้าดี
2.2.2.6 หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
2.2.2.7 ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน
2.2.2.8 ท่อเมนจ่ายน้าประปา

รูปที่ 1.3 หอถังสูงประปาผิวดินขนาดใหญ่
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1.2.3 แบบหอถังสูง

รูปที่ 1.4 หอถังสูงประปาผิวดินขนาดใหญ่
1.3 ชลศาสตร์ของการไหลคงที่ในท่อ

รูปที่ 1.5 การไหลในท่อ
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1.3.1 การคานวณการลาด Hydraulic Grade Line
Hydraulic Grade Line หรือค่าความลาดชันทางชลศาสตร์ คือ เส้นลาดชันซึ่งเกิดจากอัตราส่วน
ระหว่างความสูญเสียพลังงานรวมของระบบต่อความยาวท่อ

รูปที่ 1.6 Moodydiagram สาหรับประมาณค่า f ในท่อ
ตารางที่ 1.1 สัมประสิทธิ์ความขรุขระของผนังท่อ ()
ชนิดของท่อ
ท่อเหล็กหมุดย้า
ท่อคอนกรีต
ทอไม้
ท่อเหล็กหล่อ
ท่อเหล็กอาบสังกะสี
ท่อเหล็กหล่อฉาบยางมะตอย
ท่อเหล็กตลาด,ท่อเหล็กเหนียว
ท่อเรียบ,ท่อ PVC

ความขรุขระของผนังท่อ ()
(ft)
(mm)
0.003-0.03
0.9-9
0.001-0.01
0.3-9
0.0006-0.003
0.18-0.9
0.00085
0.25
0.0005
0.15
0.0004
0.12
0.00015
0.046
0.000005
0.0015
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ตารางที่ 1.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานท่อท่อ (C)
ชนิดของท่อ
ท่อใหม่
ท่อเหล็ก
110-120
ท่อพีวีซี
130-140
ท่อพีอี
140-150
ท่อซีเมนต์ใยหิน
130-140
ท่อเหล็กเคลือบ
140-145

ท่อเก่า
100
120
140
130
140

1.4 การไหลภายใต้แรงดัน
การสูญเสียพลังงานในท่อเนื่องจากความต้านทานต่างๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.4.1 การสูญเสียหลัก (major loss ; hf)
โดยปกติการสูญเสียหลักจะเกิดขึ้นจากความเสียดทานของผิวท่อ ขนาดของท่อ ความเร็วในการไหล
และความยาวท่อ ถ้าผิวท่อขรุขระ ความยาวท่อ และความเร็วในการไหลสูง การสูญเสียพลังงานจะสูงตามไป
ด้วย แต่การสูญเสียพลังงานจะลดลงถ้าท่อมีขนาดโตขึ้น
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของการไหลในท่อ จะแบ่งเป็น 2 กรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของการไหล
𝑉𝐷

ที่กาหนดได้ดว้ ย Reynolds Number (R e =
)
𝜇
- เมื่อ Re น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 จะเป็นการไหลแบบราบเรียบ f = 64/Re
- เมื่อ Re มากกว่าหรือเท่ากับ 4,000 จะเป็นการไหลแบบปั่นป่วน สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจะ
ขึ้นอยูก่ ับ Re และความขรุขระของผนังท่อ () ซึ่งสามารถอ่านค่าได้จากแผนภาพเรียกว่า Moody Daigram
1.4.2 การสูญเสียรองในระบบท่อ (minor losses in pipelines)
การสูญเสียรองในระบบท่อ (minor losses in pipelines) หมายถึง การสูญเสียพลังงานเนื่องจาก
การไหลในท่อเมื่อของไหลผ่าน ทางเข้า ข้อต่อชนิดต่างๆ ข้องอ ประตูน้า ฯลฯ ปกติถ้าท่อมีความยาวมาก
เช่น ในระบบท่อประปา ค่าการสูญเสียรองนี้จะมีค่าของการสูญเสียน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียหลัก
แต่ถ้าท่อที่มีความยาวไม่มากนัก มีข้อต่อ ข้องอ หลายแห่งตามสภาพภูมิประเทศแล้ว ค่าการสูญเสียรองก็จะมี
ค่ามากเช่นกัน
1.4.3 การหาค่าการสูญเสียหลัก (major loss ; hf)
การสูญเสียหลักเป็นการสูญเสียพลังงานเนื่องจาก
1.4.3.1 แรงเสียดทานระหว่างของไหลกับผนังท่อ
1.4.3.2 การไหลที่ต้องเอาชนะความหนืดเนื่องจากการไหลในท่อ
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จากรูปที่ 1.5 สามารถเขียนสมการพลังงานระหว่างหน้าตัด 1 และหน้าตัด 2 ได้
P1
γ

+

V2
1
2g

+ Z1 =

P2
γ

+

V2
2
2g

+ Z2 + hf

(1.1)

การสูญเสียหลักในท่อกลม ท่อกลมเป็นท่อที่ใช้ในงานวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่ ค่าการสูญเสียหลักในท่อชนิด
ดังกล่าวสามารถหาได้จากสูตร
hf = 𝑓
เมื่อ

hf
f
L
V
D
g

=
=
=
=
=
=

L V2
D 2g

(1.2)

การสูญเสียหลัก (เมตร)
แฟคเตอร์ของความเสียดทาน จาก Moody Diagram
ความยาวท่อ (เมตร)
ความเร็วในการไหล (เมตร/วินาที)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ(ม.)
อัตราเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (เมตร/วินาที2)

1.4.4 การหาการสูญเสียพลังงาน สามารถหาได้โดยมีขั้นตอนการคานวณดังนี้
1.4.4.1 คานวณ /D และ NR โดยที่ V = Q (D2/4)
1.4.4.2 หา f จาก Moody diagram
1.4.4.3 คานวณหา hf โดยใช้สมการของ Darcy - Weisbach
1.4.5 การหาค่าการสูญเสียรองในระบบท่อ (minor losses in pipelines) สามารถคาณวนได้
โดยใช้สมการ
hL = K
เมื่อ

hL
K
V
g

=
=
=
=

V2
2g

(1.3)

ค่าเฮดการสูญเสียรองเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์ในระบบท่อ (เมตร)
สัมประสิทธิ์ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของอุปกรณ์
ความเร็วในการไหล (เมตร/วินาที)
อัตราเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (เมตร/วินาที2)
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ตารางที่ 1.3 ตัวประกอบการสูญเสีย k ของข้อต่อท่อ
อุปกรณ์ท่อ
ข้อต่อสามทาง(ไหลในแนวท่อหลัก)
ข้อต่อสามทาง(ไหลในแนวท่อเชื่อม)
ข้องอฉาก (รัศมีแคบ)
ข้องอฉาก (รัศมีปานกลาง)
ข้องอฉาก (รัศมีกว้าง)
ข้องอ 45( 45 elbow )
ประตูนาแบบเกตวาล์
้
ว (เปิด)
ประตูนาแบบวาล์
้
วปีกผีเสื้อ (เปิด)
วาล์วกันกลับ (Swing Check Valve)

ค่าสัมประสิทธ์ (K)
0.60
1.80
0.90
0.75
0.60
0.42
0.48
3.70
1.20

1.4.6 สมการพลังงาน การเขียนสมการพลังงานเมื่อมีการสูญเสียหลักและการสูญเสียรอง

รูปที่ 1.7 การเขียนสมการพลังงาน
P1
γ

+

V21
2g

+ Z1 =

P2
γ

+

V22
2g

+ Z2 + f

L V2
D 2g

+(K entrance + K valve + 2K elbow + K exit )

V2
2g

(1.4)

การไหลออกจากแหล่งน้าไปยังถังน้าหรือไหลต่อเข้าท่ออย่างต่อเนื่อง

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในขั้น เตรียมการนี้ จ ะท าการศึกษาและรวบรวมข้อมู ล ต่างๆ ที่ เกี่ย วข้อง จากข้อมู ลทุ ติ ยภูมิ ของ
หน่ วยงานต่ างๆ เพื่ อน ามาวิ เคราะห์ ประเมิ น ผลและศึกษาความเป็ น ไปได้เบื้ องต้น โดยข้อมู ล ที่ รวบรวม
ประกอบด้วย
1. แนวทางและเกณฑ์การหาแรงดันในท่อชนิดต่างๆ
2. ทาการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ประกอบกับการพิจารณาความเหมาะสม
3. เบื้องต้นในด้านต่างๆ เช่น ที่ตั้งโครงการ
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4. ทาการศึกษาแผนที่เพื่อกาหนดขอบเขตของโครงการ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปในการกาหนด
ขอบเขตของโครงการ
5. ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบโครงข่ายท่อ
6. ในการศึกษาได้กาหนดพื้นที่โครงการ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตาบลเสาเดียว อาเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ศึกษา
การศึ ก ษาครั้ง นี้ จ ะท าการเปรีย บเที ย บเชิ ง วิ ศ วกรรม เพื่ อ ให้ ส ามารถประเมิ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ล
สมรรถนะ และประสิทธิภาพของโครงการทางวิศวกรรมระบบแรงดั นในท่อประปาแต่ละชนิดโดยปัจจัยที่
นามาเปรียบเทียบถึงปัจจัยต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบน้าประปา เช่น อัต ราการ
สูญเสียในระบบส่งน้า รูปร่างและรูปทรงขององค์ประกอบในระบบส่งน้า การใช้พื้นที่ในการก่อสร้างและการ
ใช้ประโยชน์ในเชิงวิศวกรรม โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ของโครงการ ระบบท่อส่งน้า
แต่ละชนิด มาพิจารณาเปรียบเทียบกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่ อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อหาข้อจากัดต่างๆ ของระบบส่งน้าเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกันต่อไป

การวิเคราะห์และอภิปรายผล
1.1 ข้อมูลสารวจสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
1.1.1สภาพพื้นที่
ทาการสารวจสภาพพื้นที่ของหมู่บ้า น บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 แล้วปรากฏว่าพื้นที่จุดที่ตั้งหอถังสูง
กับพื้นที่หมู่บ้านมีค่าระดับต่างกัน ความสูงของหอถังสูงที่จะส่งน้ามายังหมู่บ้านมีความสูง 5.234 เมตร โดย
การคานวณจากข้อมูลสารวจภาคสนามโดยใช้กล้องระดับ เดินระดับจากจุดที่ตั้งของประปาถึงหมู่บ้าน
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รูปที่ 1.8 แผนที่แสดงความยาวท่อและค่าระดับ Elev.
ระดับหอถังสูงส่งน้ากับพื้นที่ของหมู่บ้าน ซึง่ มีระดับที่แตกต่างกันทาให้แรงดันน้าไม่แรงพอที่จะส่ง
มายังหมู่บ้าน โดยมีท่อเมน พีวซี ี Ø 3” มีระยะความยาวจากหอถังสูง ถึงหมู่บ้าน 1,121 เมตร
1.1.2 จานวนประชากร
บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 มีจานวนประชากรทั้งหมด 727 คน ชาย 381 คน หญิง 346 คน จานวน
ครัวเรือน 170 หลังคาเรือน (ที่มา : งานทะเบียนราษฎร อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์)
1.1.3 สารวจระบบประปา
ตารางที่ 1.4 ชนิดท่อ ขนาดท่อ ความยาวท่อและข้อต่อต่างๆ
ชนิดท่อ
ขนาดท่อ
ความยาวท่อ
อุปกรณ์ท่อ
(มิลลิเมตร)
(เมตร)
GS
100
15
ข้องอ 45( 45 elbow )
ประตูนาแบบเกตวาล์
้
ว (เปิด)
ประตูนาแบบวาล์
้
วปีกผีเสื้อ (เปิด)
วาล์วกันกลับ (Swing Check Valve)
PVC
80
1,221
ข้อต่อสามทาง (ไหลในแนวท่อหลัก)
PVC
50
2,057
ข้อต่อสามทาง (ไหลในแนวท่อเชื่อม)
ข้องอฉาก (รัศมีกว้าง)

จานวน
อุปกรณ์ท่อ
4
1
1
1
4
4
5
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1.1.4 ปริมาณน้า
สระน้าของหมู่บา้ นศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 63 เมตร ยาว 478 เมตร ลึก 2 เมตร SLOPE
1:2
ปริมาตรสระน้า (เต็มความจุ)
63 x 478 x 4
ปริมาตรน้า
61 x 476 x 2
1.1.5 การคานวณปริมาณน้าคงเหลือ

= 120,456
= 58,072

ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

กราฟแสดงปริมาณน้าคงเหลือ
70,000
60,000

ปริมาณน้าในสระ,
58,072

50,000
ปริมาณน้าใช ้
พ.ศ.2559, 26,816

40,000
30,000

ปริมาณน้าคงเหลือ,
31,256

20,000
10,000
0

รูปที่ 1.9 กราฟแสดงปริมาณน้าคงเหลือ
1.1.7 ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้น้า
ตารางที่ 1.5 ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้น้า
พื้นที่ในเขต
ชนบท
ชานเมือง
เขตเทศบาล
นครหลวง

ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้น้า (ลิตรต่อคนต่อวัน)
30-50
50-75
100-120
200

ผู้ศึกษาได้ใช้หลักเกณฑ์ของค่าเฉลี่ยการใช้นาประปา
้
(ที่มา:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
1.1.8 มาตรฐานแรงดันของน้าในเส้นท่อ
ต้ อ งรู้ แ รงดั น น้ าประปาที่ จ ะจ่ า ยเข้ า ท่ อ น้ าประปาว่ า มี แ รงดั น กี่ กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เมตร
2
(Kg/cm ) ในกรณี จ่ายน้าประปา โดยหอถังสูงให้ดูความสูงของหอถังสูงว่าสูงกี่เมตร สมมุติว่า หอถังสูงมี
ความสูง 20 เมตร แสดงว่า สามารถส่งน้าด้วยแรงดัน 2 Kg/cm2 (แรงดันน้า 1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

382

ส่งน้าได้สูง 10 เมตร) ในกรณีใช้เครื่องสูบน้าให้ดูรายละเอียดที่ปั๊มน้าว่ าสามารถส่งน้าได้สูงกี่เมตร หรือเมื่อ
เดินเครื่องสูบน้าให้ปิดประตูน้าที่ท่อทางส่งของปั๊มให้ดูแรงดันน้าที่ปรากฏที่เครื่องวัดแรงดันน้า (Pressure
Gauge) แรงดันน้าต้นทางต้องไม่เกิน 3 Kg/cm 2ปลายท่อจะต้องมีแรงดันไม่น้อยกว่า 1 Kg/cm2 มาตรฐาน
แรงดันในเส้นท่อ = 2 กิโลกรัม/ตร.ซม.หรือประมาณเท่ากับ 1.961 บาร์
ถ้าวัดความดันในท่อประปา มีมากกว่า 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือเกินกว่า 4.08 บาร์ ให้ติดตั้ง
ประตูน้าลดความดัน ให้เหลือไม่เกิน 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ประปาหลุดเสียหายได้
ตารางที่ 1.6 มาตรฐานแรงดันน้า ปริมาณน้าและขนาดท่อประปา
ประเภทสุขภัณฑ์
ขนาดท่อ Ø นิ้ว
แรงดันน้า
(กก./ตร.ซม.)
ห้องส้วม
3/8
0.56
ก๊อกอ่างล้างมือ
1/2
0.84
อ่างล้างชาม
1/2
0.35
ฝักบัวอาบน้า
1/2
0.35
อ่างซักผ้า
1/2
0.35
ชักโครกแบบมีฟรัชวาล์ว
1
0.7-1.41
ชักโครกแบบมีหม้อน้า
3/8
0.35
ก๊อกน้าทั่วไป
1/2
2.11

ปริมาณน้า
(ลบ.ม./นาที)
0.011
0.009
0.019
0.023
0.019
0.076-0.151
0.11
0.19

1.1.9 แบบแสดงรูปตัดตามยาว

รูปที่ 1.10 รูปแสดง (Profile Leving)
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1.2 การคานวณอัตราการไหลในท่อ

รูปที่ 1.11 แสดงค่าระดับ Elev. ของหอถังสูงกับพื้นที่หมู่บา้ น
1.2.1 การคานวณอัตราการไหลและความดันที่จุดต่างๆ
จากข้อมูลการคานวณหาความดันที่จุด C จะได้ความดัน = 0.86 บาร์ ถ้าเป็นสภาพปกติของพื้นที่
หอถังสูงซึ่งมีความสูง 15 เมตร (15x9810 = 1.47) จะต้องมีความดัน 1.47 บาร์ (เมตร-น้า) ระบบประปา
ของเดิมความดันไม่พอที่จะให้บริการกับหมู่บ้านได้ จึงได้มีวิธีการแก้ไข ซึ่งมีแนวทางไว้ 2 แนวทาง
1.3 วิธีแก้ปัญหา
1.3.1 ระบบทีใ่ ช้ถังแรงดัน
ถังแรงดันจะมีขนาดเล็ก มีปริมาตรเก็บกักน้าได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับระบบถังเก็บน้า ถังแรงดันมี
หน้าที่หลักในการรักษาแรงดันน้าในระบบ เมื่อมีการใช้น้า แรงดันน้าในถังลดลงเครื่องสูบน้าจะทางานเพื่อ
เพิ่ ม แรงดัน ของน้ าขึ้น อีก (รูป ที่ 4-5) การควบคุมเครื่องสูบ น้าจะใช้สวิตช์ แรงดั นที่ ติด ตั้งอยู่บ นถังแรงดั น
สามารถกาหนดระดับแรงดันสูงสุด-ต่าสุดที่จะให้เครื่องสูบน้าหยุดทางานและเริ่มทางานได้ ชนิดของถังแรงดัน
ที่ใช้อาจเป็นระบบสาเร็จรูปที่มีถังเก็บน้าและเครื่องสูบน้าติดมาเป็นชุดซึ่งเป็นถังขนาดเล็ก หรือ แบบแยกส่วน
ที่มีเครื่องสูบน้าและถังแรงดันแยกส่วนกันกรณีนี้จะใช้ถังที่มีขนาดใหญ่มีความจุของน้ามากกว่าแบบที่เป็นชุด
สาเร็จ เหมาะกับการใช้งานในระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก

รูปที่ 1.12 ระบบน้าประปาสารองแบบมีถังแรงดัน
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ตารางที่ 1.7 ข้อเปรียบเทียบระบบน้าประปาสารอง
ข้อดี
1. ใช้งบประมาณในการแก้ไขปรับปรุงต่า
กว่าหอถังสูง
2. ไม่เปลืองเนื้อที่ในการก่อสร้าง

ข้อเสีย
1. ถังแรงดันมีขนาดเล็กระบบนีจ้ ะให้แรงดันน้าที่ไม่คงที่

3 .แรงดันน้าเพิ่มขึ้นกว่าระบบเดิม

3. หากไฟฟ้าดับและแรงดันน้าในท่อเมนต่าจะไม่มนี ้าใช้ใน
ช่วงเวลานั้น
4. ถ้าระบบจ่ายน้ามีการรั่วซึมจนแรงดันน้าลดลงถึงระดับ
ต่าสุดที่ตงั้ ไว้เครื่องสูบน้าจะทางานเอง โดยอัตโนมัติ
5. ไม่เหมาะกับชุมชนที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 หลังคา
เรือนขึ้นไป

2. สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าและเครื่องสูบน้าเสียหายเร็ว

1.3.2 ระบบทีใ่ ช้ถังเก็บน้ายกระดับ
การเพิ่มแรงดันน้าในระบบท่อด้วยถังเก็บน้ายกระดับ มีองค์ประกอบของระบบคล้ายกับกรณีใช้ถัง
แรงดัน เพียงแต่เปลี่ยนจากถังแรงดันเป็นถังเก็บน้าอีกลูกหนึ่งทีย่ กระดับให้สูงขึ้น การติดตั้งควรคานึงถึงความ
แข็งแรงของโครงสร้างในการรับน้าหนัก และกาหนดจุดติดตั้งถังที่ปลอดภัยด้วย การกาหนดความสูงของถัง
เก็บน้าจะต้องกาหนดให้น้าที่อยูใ่ นถังมีแรงดันพอที่จะจ่ายเข้าท่อแยกตามบ้านได้ การควบคุมการปิด-เปิด
เครื่องสูบน้าทีส่ ่งน้าขึ้นมาในถังจะใช้สวิตช์ลูกลอยที่ตดิ ตั้งภายในถังเก็บน้าตามระดับน้าสูงสุด-ต่าสุดภายในถัง

รูปที่ 1.13 ระบบน้าประปาสารองแบบถังยกระดับ
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ตารางที่ 1.8 ข้อเปรียบเทียบระบบน้าประปาสารองแบบถังยกระดับ
ข้อดี

ข้อเสีย

1. ให้แรงดันน้าที่ค่อนข้างคงที่ ไม่ว่าจะเปิดใช้นากี
้ ่จุด 1. เปลืองเนื้อที่ในการก่อสร้าง
เช่นจุดเดียวแรงดันจะมากหน่อย เปิดทั้งบ้านพรอมกัน
อาจถึงสิบจุดแรงดันจะตกแต่จะไม่มีแรงดันขึ้นๆ ลงๆ
แบบปั๊ม
2. ประหยัดค่าไฟฟ้า มากกว่า แบบปั้มที่ต้องสตาร์ททุก 2. งบการก่อสร้างถังสูงมากกว่าระบบเพิ่มถัง
ครั้งที่เปิดก็อก ใช้ได้เมื่อไฟฟ้าดับ
แรงดัน คงต้องดูระยะเวลาคุ้มทุนด้วย
3. เหมาะกับชุมชุนขนาด 100 หลังคาเรือนขึ้นไป
4. การบารุงรักษาไม่ยงุ่ ยาก ลงทุนซื้อปั้มน้าทีไ่ ด้
มาตรฐาน

1.3.3 แบบก่อสร้างถังยกระดับ

รายการประกอบแบบระบบประปา
ถัง น้ ำ สำเร็จรูป
ปั๊ มน้ ำ 1 แรงม้ำ
ท่ อ PVC 2 "
เต้ ำรั บ ไฟฟ้ ำแบบฝังเรียบในผนัง
สำยไฟฟ้ ำต ำมมำต รฐำนของกำรไฟฟ้ำ

12.00

3.00
3.00

3.00

รูปที่ 1.14 แบบถังยกระดับ
จากรูปที่ 1.14 สามารถการคานวณและการออกแบบท่อประปาและประสิทธิภาพเครื่องสูบน้าแบบ
ถังยกระดับ โดยใช้ท่อประปาชนิด PVC ขนาด 2 นิ้ว สามารถรองรับความดันได้ 1.08 บาร์ และเครื่องสูบน้า
แบบถังยกระดับขนาด 1 แรงม้า โดยมีประสิทธิภาพเครื่องสูบน้าร้อยละ 55
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1.4 การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน
1.4.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างวิธีการแก้ปัญหาแบบถังยกระดับ
ุ กรณ์
ใบประมาณการราคาวัสดุอป
่ ถังยกระดับ
่ า้ นแบบเพิม
โครงการ แก้ไขระบบประปาหมูบ
ั ย์
่ ่ี 5 ต.เสาเดีย ว อ.หนองหงส์ จ.บุรรี ม
สถานที่ หมูท
ประมาณการโดย

รายการ
ลาดับที่
หมวดงานโครงสร้าง
1
คอนกรีต 1:2:4
คอนกรีต 1:3:5
ทรายรอง
หมวดงานเหล็กเสริ ม
2
ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี 4"
ท่อเหล็กกลมดา 4"
ท่อเหล็กกลมดา 3"
เหล็กเส้นกลม Dia 9 mm
เหล็กเส้นกลม Dia 12 mm
หมวดงานดิ นขุด -ดิ นถม
3
งานดินขุด
งานดินถม
หมวดงานระบบประปา
4
ปั ๊มน้า 1 แรงม้า
ถังน้าสาเร็จรูปขนาด 1,000 ลิตร
หมวดงานไม้แบบ
5
ไม้แบบ
่ ๆ
หมวดงานอืน
6
ลวดเชื้อม
ลวดผูกเหล็ก
ค่าแรงงาน

วันที่

-

ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและสิง่ ของ
จานวนเงิน จานวนเงิน
หน่วยละ จานวนเงิน หน่วยละ

7
2
2

ลบ.ม
ลบ.ม
ลบ.ม

1,495.33
1,250.00
373.83

10,467
2,500
748

4
9
26
73
15

ท่อน
ท่อน
ท่อน
เส้น
เส้น

680.00
550.00
430.00
127.10
219.60

2,720
4,950
11,180
9,278
3,294

27
2

ลบ.ม
ลบ.ม

2
2

เครือ่ ง
ถัง

18

ตร.ม

3
2

กล่อง
ม้วน

6,160
4,500

110
220

30
30

810
60

40

720

12,320
9,000

330
440
67,227

1,590

68,817.27
21,463.00
90,280.27

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ขอเบิกงบประมาณเพีย ง

1/1

2555

หน่วย

จานวน

30%

รวมค่า Factor F เป็ นเงิน

เเผ่นที่

สิงหาคม

1.2726

114,890.67
114,000.00
ั บาทถ้วน
่ น
่ สีพ
หนึง่ แสนหนึง่ หมืน

รูปที่ 1.15 ใบประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง
จากรูปที่ 1.15 สามารถการคานวณการประมารราคาค่าก่อสร้างวิธีการแก้ปัญหาแบบถังยกระดับ
และวิธีการแก้ปัญหาแบบเพิ่มถังแรงดัน โดยแบ่งเป็นหมวดงานโครงสร้าง หมวดงานเหล็กเสริม หมวดงานดิน
ขุด-ดินถม หมวดงานระบบประปา หมวดงานไม้แบบ หมวดงานอื่นๆ รวมค่า factor แล้วจะใช้งบประมาณ
ก่อสร้างสาหรับ วิธีการแก้ปัญหาแบบถังยกระดับ เป็นเงิน 114,000 บาท และวิธีการแก้ปัญหาแบบเพิ่มถัง
แรงดันแบบเพิ่มถังแรงดันเป็นเงิน 88,000 บาท
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าในการแก้ไขปัญ หาระบบประปาหมู่บ้านของเดิมที่มีอยู่ โดยการคานวณและ
ทดลองแทนค่าทาให้เราทราบถึงปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ของระบบท่อส่งน้าซึ่งมีการสูญเสียค่าเฮดการ
สูญเสียหลัก และการสูญเสียรองต่อความยาวท่อมี มาก ทาให้แรงดันในท่อลดลง ประกอบกับสภาพของพื้นที่
ระหว่างจุดจ่ายน้าประปากับหมู่บ้านมีระดับความสูงต่างกันไม่มากนัก
ผลการศึกษาด้านการเงิน หมายถึง ต้นทุนในการก่อสร้างและดาเนินโครงการและผลตอบแทนที่
ได้รับจากการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในด้านต้นทุนโครงการจะพิจารณาราคาค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องหาได้จากพาณิชย์จังหวัดและสืบราคาจากร้านค้าที่ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสรุปราคาค่าก่อสร้าง
แต่ละชนิดได้ ดังนี้
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รวมราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
วิธีที่ 1 วิธีการแก้ปัญหาแบบถังยกระดับ
เป็นเงิน
วิธีที่ 2 วิธีการแก้ปัญหาแบบเพิม่ ถังแรงดัน
เป็นเงิน

114,000
88,000

บาท
บาท

ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัย คณะผู้จัด ท าได้พ บปั ญ หาและอุป สรรคในระหว่างการท างานซึ่งจะน ามาสรุป
รวมทั้งข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาในแนวทางนี้ต่อไป
1. ปัญหาและอุปสรรค
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับข้อมูลจากผู้นาชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และ
ราษฎรในพื้นให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น คณะผู้จัดทาได้ใช้ความพยายาม
ในการศึกษาหาข้อมูลในด้านต่างๆ ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงว่า
จะทาอย่างไรให้ราษฎรได้มีน้าประปาใช้ จะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบพิจารณาการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่มี
ปัญหาระบบประปาที่ใช้การไม่ได้ ซึ่งทางผู้จัดทาจะได้นาข้อมูลที่ได้ทาการศึกษา มาเสนอคณะผู้ผู้ บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาต่อไป ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากโครงการนี้ คือ ราษฎรในพื้นที่มีน้าใช้สะดวก ทาให้ราษฎรไม่ต้องเกิดปัญหานี้อีก ต่อไป
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ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตวั เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
สาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน
Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) about Rabies: public health WTU for
community development project survey
ผู้วิจัย

มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ โกวิท สุวรรณหงษ์ และ ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์
สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional studies) นี้เป็นการศึกษาระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ
โรคพิ ษสุ นัขบ้า เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของระดั บความรู้ เจตคติและการปฏิ บัติตั ว และศึกษาปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลัง
สร้างสรรค์พัฒนาชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ จานวน 72 คน
พบว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.8) มีระดับความรู้ระดับปานกลาง และหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ62 มีระดับความรู้ในระดับสูง ในส่วนของระดับเจตคติพบว่า ร้อยละ 55.56 มีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้าอยู่ในระดับต่า และหลังการเข้าร่วม ร้อยละ 41.67 ก็ยังคงมีระดับเจตคติอยู่ในระดับต่าเช่นเดิม ถึงแม้จะมีคะแนนเจตคติ
เฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นก็ตาม และระดับการปฏิบัติตัวพบว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 38.89 มี
ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับต่า และหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ59.72 มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับสูง เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าใน
ผู้เข้าร่วมการศึกษาระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า คะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ในผู้เข้าร่วมการศึก ษาหลังการเข้ าร่วมกิ จกรรมมีค ะแนนมากกว่าก่ อนเข้ าร่วมกิ จกรรมอย่างมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ p-value
0.001; 95% CI = -6.121,-3.963, p-value 0.001; 95% CI = -1.697,-0.470 และ p-value 0.001; 95% CI = -1.900,0.795 ตามลาดับ มีแค่ปัจจัยเกี่ยวกับอายุเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรม
และ คะแนนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.326 (95% CI = .080, .560) และ 0.361 (95% CI = 1.434, 6.030) ตามลาดับ
โดยรวมพบว่ากิจกรรมโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนสามารถเพิ่มความรู้
เจตคติ และการปฏิบัติตนให้กับผู้ เข้าร่วมได้ แต่เนื่องจากการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นการจัดบอร์ด ถามตอบและสาธิต และ
ผู้เข้าร่วมมีเวลาในการรับฟังไม่นาน จึงยังไม่สามารถเพิ่มระดับเจตคติให้สูงขึ้นได้เท่าที่ควร จึงควรปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีการเน้น
การเพิ่มด้านเจตคติเป็นพิเศษในปีถัดไป
คาสาคัญ : ความรู้, เจตคติ, การปฏิบัติตัว, โรคพิษสุนัขบ้า, โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนา
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Abstract
This Cross-sectional study was investigating of the level of Knowledge, Attitudes and Practices (KAP),
compare the average score and study the factors that are related to the level of knowledge, attitudes and
practices regarding Rabies in people before and after joining the Public health WTU for community
development project survey 72 people.
Most respondents (52.8%) had a moderate level of knowledge and after joining the activity, 62
percent had a high level of knowledge. Regarding the attitude level, it was found that 55.56 percent had a
low level of rabies attitude before participating. After joining 41.67 percent still had a low level of attitude.
Even though the average attitude score after participating in the activity was higher than before jointing. The
level of practice found before participating in activities, 38.89% of respondents had a low level of rabies
practice and after joining the activity 59.72 percent had a high level of rabies practice. Comparing the mean
pre-test and post-test scores of knowledge, attitudes and practices related to rabies showed that scores of
knowledge, attitudes, and practice after concerning rabies in the study were significantly higher than before
participating in activities at p-value 0.001; 95% CI = -6.121,-3.963, p-value 0.001; 95% CI = -1.697,-0.470 และ
p-value 0.001; 95% C I = -1.900,-0.795, respectively. Only the age factor was found to be statistically
significant in association with knowledge scores about rabies after participating in activities and practice scores
about rabies after participating in activities at the confidence level of 95 percent with correlation coefficient
0.326 (95% CI = .080, .560) and 0.361 (95% CI = 1.434, 6.030) respectively.
Overall, although the rabies activity in the public health WTU for community development project
survey could increase the level of knowledge, attitudes and practices for participants, most activities are
organized by putting Rabies informations on the boards, Q&A activities and demonstrations. This model
requires individuals to have ample time to be engaged and participate to significantly change the attitude
concerning rabies. Therefore, the activity model should be adjusted to emphasize special attitude
enhancement the next year

Keywords: Knowledge, Attitudes, Practices, Rabies, public health WTU for community development project
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บทนา
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุข ผู้ที่ติดเชื้อหากแสดงอาการ
แล้วต้ องเสี ยชีวิต ทุกราย (ส านั กโรคติด ต่อทั่ วไป กรมควบคุม โรค, 2560) ในแต่ล ะปี พ บผู้ เสียชี วิต จากโรคพิ ษสุ นัขบ้ า
มากกว่า 59,000 รายต่อปี (Hampson et al., 2015) จาก 150 ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบเอเชียและ
ทวีปแอฟริกา (World Health Organization, 2018) สาหรับประเทศไทยมีบันทึกรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อปี พ.ศ. 2472 ในปีนั้นมีผู้เสียชีวิต 180 ราย นับจากนั้นก็มีรายงานผู้เสียชีวิตทุกปี
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีประวัติการสัมผัส สัตว์ที่ต้องสงสัยแต่ไม่เข้ารับการรักษาและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
หรือได้รับไม่ครบ (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2559) สาหรับข้อมูลผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
หลังสัมผัสโรค รวบรวมจากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ของสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคระหว่าง
ปี พ.ศ. 2554-2559 พบว่าประชากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าไม่ถูกต้อง เข้าใจผิดเกี่ยวกับการป้องกัน
ตนเองโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต และขาดเจตคติและทักษะในการดูแลตัวเองจากโรคพิษสุนัขบ้า (สานัก
โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, 2560)
การฝึกพัฒนาอนามัยชุมชน หรือการฝึกภาคสนามนั้น เป็นส่วนสาคัญของกระบวนการเรียนการสอนของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในอันที่จะก่อให้เกิดความคิดรวบยอดของการสาธารณสุข เสริมสร้างทักษะการทางานเป็นทีมในสาขา
วิชาชีพเดียวกันและต่างสาขาวิชาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับ
บทบาทของการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน เป็น
โครงการสาคัญ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เวสเทิร์นที่จะเป็นส่วนสาคั ญให้นิสิตของคณะได้มีประสบการณ์ การฝึก
ปฏิบัติงานกับชุมชน โดยในครั้งนี้นอกจากการลงพื้นที่ชุมชนแล้ว ยังมีการแบ่งนิสิตเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้
กับผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการโดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการนี้
จากเหตุผลดังที่กล่าวไป ผู้วิจัยก็มีความสนใจที่จะศึกษาระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน ทั้งก่อนและเข้าร่วมโครงการเพื่อศึกษา
ระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์
พัฒ นาชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ และใช้ข้อมูลที่ได้เป็น ฐานข้อมูลเบื้องต้น และแนวทางในการปรับ การจัด
โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนในครั้งต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขของผู้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
2. เพื่ อทราบปั จ จัยที่ มีความสั มพั น ธ์กับ ระดั บความรู้ เจตคติและการปฏิบั ติตั วเกี่ยวกับโรคพิ ษ สุนั ขบ้ าของ
ผู้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional studies) ผู้วิจัยได้นาแนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษาความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วม
โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน ใช้เวลาศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561จนถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 โดยเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 มีวิธีดาเนินการเกี่ยวกับระเบียบการวิจัยตามลาดับขั้น
ดังนี้
1. ประชากร คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในบ้านขามเหนือ ตาบลพลับพลาไชย อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
จานวน 751 คน (สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2562 #277)
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านขามเหนือ ตาบลพลับพลาไชย อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
ได้มาร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน ในปีพ.ศ.2561 ที่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์นเป็นผู้จัดกิจกรรม จานวน 72 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง ซึ่งประกอบด้วย
คาถาม 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความรู้
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ตอนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และตอนที่ 4 การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
แบบสอบถามในตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสั ตว์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
เลือกตอบและกรอกข้อมูล โดยจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี
ชนิดสัตว์เลี้ยง การไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการได้รับวัคซีนของสัตว์เลี้ยง
แบบสอบถามในตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 3 ระดับได้แก่
ถูก ไม่แน่ใจ และ ไม่ถูก จานวน 10 ข้อ โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้
- ถ้าคาถามเป็น บวก คาตอบใช่ มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 คาตอบไม่แน่ใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 0 และ
คาตอบไม่ใช่ มีระดับคะแนนเท่ากับ -1
- ถ้าคาถามเป็น ลบ คาตอบใช่ มีระดับคะแนนเท่ากับ -1 คาตอบไม่แน่ใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 0 และ
คาตอบไม่ใช่ มีระดับคะแนนเท่ากับ 1
แบบสอบถามในตอนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 3 ระดับได้แก่
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และ ไม่เห็นด้วย จานวน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้
- ถ้าคาถามเป็น บวก คาตอบเห็นด้วย มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 คาตอบไม่แน่ใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 0
และ คาตอบไม่เห็นด้วย มีระดับคะแนนเท่ากับ -1
- ถ้าคาถามเป็น ลบ คาตอบเห็นด้วย มีระดับคะแนนเท่ากับ -1 คาตอบไม่แน่ใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 0
และ คาตอบไม่เห็นด้วย มีระดับคะแนนเท่ากับ 1
แบบสอบถามในตอนที่ 4 การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 3 ระดับ
ได้แก่ ปฏิบัติ ไม่แน่ใจ และ ไม่ปฏิบัติ จานวน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้
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- ถ้าคาถามเป็น บวก คาตอบปฏิบัติ มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 คาตอบไม่แน่ใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 0
และ คาตอบไม่ปฏิบัติ มีระดับคะแนนเท่ากับ -1
- ถ้าคาถามเป็น ลบ คาตอบปฏิบตั ิ มีระดับคะแนนเท่ากับ -1 คาตอบไม่แน่ใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 0
และ คาตอบไม่ปฏิบัติ มีระดับคะแนนเท่ากับ 1
การแปลค่าระดับคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัตติ ัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า พิจารณาจากค่าของ
คะแนนทีไ่ ด้คือ
ระดับสูง ได้คะแนนอยู่ระหว่าง + ½ S.D ถึงคะแนนสูงสุด
ระดับปานกลาง ได้คะแนนอยู่ระหว่าง ± ½ S.D
ระดับต่่า ได้คะแนนอยู่ระหว่าง - ½ SD ถึงคะแนนสูงสุด
4. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ ที่ เข้ า ร่ว ม
โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน จานวน 72 คน โดยทาการเก็บข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
และใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเหมือนกันสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นาข้อมูลที่
ได้มากรอกในโปรแกรมสาเร็จรูปและทาการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
5. สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ 1. สถิติ พ รรณนา (Descriptive statistic) ได้ แ ก่ จ านวน ร้อ ยละ
ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ส าหรับ อธิบ ายข้อมู ลทั่ วไปของกลุ่ ม ตั วอย่ างและ 2. สถิติ อนุ ม าน (Inferential
statistics) ได้แก่
-ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากรไม่อิสระ (Paired t-Test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
เพื่อทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าก่อนและหลัง
เข้าร่วมโครงการ
-ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ การศึกษา อาชีพ
-ทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยพหุ. (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 เพื่อ
ทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ จานวนรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี จานวนสัตว์เลี้ยง
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการศึกษาได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี
และข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ชนิดสัตว์เลี้ยง การนาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นจานวน 72 ตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ และสามารถนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลได้มี 72 ตัวอย่าง (ยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีซึ่งมีผู้ตอบคาถามแค่ 20 ตัวอย่าง) และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ถามเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ จานวน 36 ตัวอย่าง (ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1และ2) พบว่า
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (n=72)
1.1.1 เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.9 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.1
1.1.2 อายุ อายุตั้งแต่ 7 ปีถึง 65 ปี มีอายุเฉลี่ยที่ 20.25 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 15.32) ส่วนใหญ่มีอายุต่า
กว่า 15 ปีถึงร้อยละ 58.3
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1.1.3 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่ระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 65.3 รองลงมาคือปริญญาตรี
และ มัธยมศึกษา ร้อยละ 16.7 และ 9.8 ตามลาดับ
1.1.4 อาชีพ ร้อยละ 72.2 มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือเกษตรกรรม (ร้อยละ12.5)
1.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี เนื่องจากมีคนตอบแค่ 20 คน ตั้งแต่ 9,000 บาท ถึง 900,000 บาท ทาให้มี
การกระจายตัวของข้อมูลมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของรายได้ครัวเรือนต่อปีอยู่ที่ 125,915 บาท (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
204377) โดยพบว่าร้อยละ 55 มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี และร้อยละ 45 มี
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อยกว่า 50,000 บาทต่อปี
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ (n=36)
1.2.1 ชนิดสัตว์เลี้ยง มีการเลี้ยงสุนัขและแมวเท่ากัน คือสุนัข 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.3) และแมว 12 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 33.3) รองลงมาคือกลุ่มที่เลี้ ยงทั้งสุนัขและแมว 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 19.4) และ เลี้ยงสุนัขกับวัว วัว แมวกับวัว
และแมวกับไก่ จานวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.6) 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.8) 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.8) และ 1 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 2.8) ตามลาดับ
1.2.2 การน่าสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 ใน 3 (ร้อยละ 66.7) ได้มีการนาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี อีกร้อยละ 12.2 พาไปบ้างแต่ไม่ทุกปี และ ร้อยละ 11.1 ไม่ได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเลย โดย
เหตุผลของคนที่เคยพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแต่ไม่ได้เป็นประจาทุกปี ร้อยละ 50 ของผู้ตอบ คือไม่
สะดวก และเหตุผลของคนที่ไม่ได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ร้อยละ 50 ของผู้ตอบคือ คิดว่าสัตว์เลี้ยงไม่น่าจะเป็นโรค ไม่
ต้องป้องกันก็ได้
1.2.3 วิธีการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 40.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสัตว์เลี้ยงตอบว่า ได้พา
สัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สถานบริการของรัฐ ลองลงมาร้อยละ 25 จะรอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 12.5 จะให้สัตวแพทย์มาทาการฉีดวัคซีนให้ที่บ้าน ร้อยละ 9.4 จะไปรับวัคซีนมาแล้วฉีดเอง กับ นาสัตว์
เลี้ยงไปรับบริการที่สถานบริการเอกชน และร้อยละ 3.1 คือให้ผู้รับจ้าง(ที่ไม่ใช่สัตวแพทย์)/คนรู้จักมาทาการฉีดวัคซีนให้ที่
บ้าน
ตอนที่ 2 ระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัตติ ัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ตามตารางที่ 3และ4)
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง 3 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง การ
ดูแลบาดแผลหลังถูกสุนัขต้องสงสัยกัด (ร้อยละ63.9) การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ 61.1) และสัตว์พาหะนาโรคพิษ
สุนัขบ้า (ร้อยละ 52.8) และมีความรู้น้อยที่สุดหรือตอบผิดมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่เรื่ อง อาการของสุนัขที่เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้า (ร้อยละ 83.3) การกักขังสุนัขที่กัดหลังจากถูกกัด (ร้อยละ 79.2) และ ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ
72.2)
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง 3 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง
การดูแลบาดแผลหลังถูกสุนัขต้องสงสัยกัด (ร้อยละ97.2) ซึ่งเป็นคาถามข้อเดียวกันกับที่ได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบถูกมาก
ที่สุดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ 90.3) ซึ่งเป็นคาถามข้อเดียวกันกับที่ได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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ตอบถูกมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเช่นกัน และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
(ร้อยละ 88.9) และมีความรู้น้อยที่สุดหรือตอบผิดมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง อาการของสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
(ร้อยละ 55.6) การกักขังสุนัขที่กัดหลังจากถูกกัด (ร้อยละ 41.7) และ ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ 34.7) โดย
ทุกข้อเป็นคาถามข้อเดียวกันกับที่ได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบผิดมากที่สุดเป็น 3 อันดับแรก ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทาการ
ตอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อทาการจัดกลุ่มระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมการศึกษาพบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.8) มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ62) มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับสูง ซึ่งไม่ตรงตาม
สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ก่อ นทดลองว่ า ผู้ เข้ าร่วมการศึ กษาจะมี ระดั บ ความรู้ก่อ นเข้ าร่วมกิจ กรรมที่ ระดั บ ต่ า แต่ ต รงตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ก่อนทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับสูง
ระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ตามตารางที่ 5และ6)
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง 2 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง ฤดู
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ55.6) และการติดเชื้อโรคพิ ษสุนัขบ้าจากสุนัขที่มีเจ้าของ (ร้อยละ55.6) และมีเจต
คติน้อยที่สุดหรือตอบผิดมากที่สุด 2 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง การติดต่อโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ การติดต่อจากการรับประทาน
เนื้อสัตว์ที่เป็นโรค (ร้อยละ 68.1) และ จากการถูกลูกแมวข่วน (ร้อยละ 65.3)
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง 2 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง
การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขที่มีเจ้าของ (ร้อยละ80.6) และ ฤดูการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ75) และมีเจต
คติน้อยที่สุดหรือตอบผิดมากที่สุด 2 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง การติดต่อจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่เป็นโรค (ร้อยละ 59.7)
และการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงในบ้าน (ร้อยละ 47.2)
ทาการจัดกลุ่มระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมการศึกษาพบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.56) มีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับต่า และหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ41.67) ก็ยังคงมีระดับเจตคติเกี่ยวกับ โรคพิ ษสุนัขบ้าอยู่ในระดับ ต่า ถึงแม้จะมี
คะแนนเจตคติเฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นก็ตาม ซึ่งตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ก่อนทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมี
ระดับเจตคติก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับต่า แต่ไม่ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ก่อนทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับ
เจตคติหลังเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับสูง
ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ตามตารางที่ 7และ8)
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง 2 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง
การป้องกันตนเองโดยการไม่เล่นกับสุนัขที่ไม่รู้ประวัติการทาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ75) และการจัดการกับ
บาดแผลหลังจากถูกสุนัขกัด (ร้อยละ59.7) และมีการปฏิบัติถูกต้องน้อยที่สุดหรือตอบผิดมากที่สุด 2 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข (ร้อยละ 51.4) และ การไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากถูกสุนัขกัด
(ร้อยละ 45.8)
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หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ าที่ถูกต้อง 2 ลาดับแรกได้แก่
เรื่อง การป้องกันตนเองโดยการไม่เล่นกับสุนัขที่ไม่รู้ประวัติการทาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ88.9) ซึ่งเป็น
คาถามข้อเดียวกันกับที่ได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบถูกมากที่สุดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และการไปรับวัคซีนป้องกันโรคก่อน
ได้รับปัจจัยเสี่ยง (ร้อยละ87.5) และมีการปฏิบัติคะแนนน้อยที่สุดหรือตอบผิดมากที่สุด 2 ลาดับแรกได้แก่ การไปรับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากถูกสุนัขกัด (ร้อยละ 30.6) และ การจัดการกับบาดแผลหลังจากถูกสุนัขกัด (ร้อยละ18.1)
เมื่อทาการจัดกลุ่มระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมการศึกษาพบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.89) มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับต่า และหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ59.72) มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้าอยู่ในระดับสูง ซึ่งตรง
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ก่อนทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับปฏิบัติตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับต่า และจะมี
ระดับปฏิบัติตัวหลังเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับสูง
ตอนที่ 3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตวั เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ตามตารางที่ 9)
เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในผู้เข้าร่วม
การศึกษาระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า คะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ในผู้เข้าร่วมการศึกษาหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนมากกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ที่ p-value 0.001; 95% CI = -6.121,-3.963, p-value 0.001; 95% CI = -1.697,-0.470
และ p-value 0.001; 95% CI = -1.900,-0.795 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ตามตารางที่ 10)
พบว่า มีแค่ปัจจัยเกี่ยวกับ อายุเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้เกี่ยวกับ โรคพิ ษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วม
กิจกรรม และ คะแนนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่ น ที่ ร้อยละ 95 โดยมี ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ 0.326 (95% CI = .080, .560) และ 0.361 (95% CI = 1.434,
6.030) ตามลาดับ ถือว่าอายุกับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรม และ คะแนนการปฏิบัติตัว
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (สมชาย, 2555) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า อายุ มีความสัมพันธ์ แต่ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยเกี่ยวกับเพศ ระดับ
การศึกษา และอาชี พ มีความสั มพั น ธ์กับ ระดั บ ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ตัวเกี่ยวกับ โรคพิ ษ สุนั ขบ้ าของผู้ เข้าร่วม
โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

อภิปรายผล
ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
พบว่าส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมการศึกษามี ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าก่อนทดลองไม่ตรงตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับต่า แต่ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่ามีระดับ
ความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับสูง โดยผลการศึกษาพบว่าคะแนนระดับความรู้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ กับ Nguyen, Nguyen, Pham, Hoang, and Olowokure (2015) ศึก ษาเรื่อ ง
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ความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตภาคเหนือของประเทศเวียดนาม
เพื่อประเมินและเปรียบเทียบความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอาเภอ และ
ระดับ จังหวัด ใน 7 จังหวัดที่ เป็นพื้ นที่ที่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิ ษสุนัขบ้าสูงที่สุดในเวียดนามเหนื อ และของ Kishore,
Singh, and Kumar Ravi (2015) ที่ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ทาการประเมินในกลุ่มผู้ที่ทางานทางด้าน
สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันในพื้นที่ Dehradun รัฐอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand) พบว่า ทั้งหมด
มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยอีกหลายฉบับที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้อยู่ ในระดับต่า
(Unesi, Nakhaee, Amouzeshi, & Jamavar, 2018)(Sambo, Cleaveland, Ferguson, & Sikana, 2014(Dabuma
T, 2017; สุรัสนันท์ กัลยวรรธนะ, 2557) และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับสูง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณัฐพงศ์ โชคลือชัย (2559) ที่ทาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ในเขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับความรู้และทัศนคติในการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 อยู่ในระดับดี
ระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ผลการจัดกลุ่มระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ก่อนทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับเจตคติก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับต่า แต่ไม่ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้ งไว้ก่อน
ทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับเจตคติหลังเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับสูง โดยพบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมมีระดับ
เจตคติอยู่ในระดับต่า และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมก็ยังคงมีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับต่า ถึงแม้จะมี
คะแนนเจตคติเฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นก็ตาม ซึ่งไม่ตรงกับงานวิจัยของงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยได้ทาการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับดี (Dabuma T, 2017;
Tenzin, Dhand, Rai, et al., 2012; Tenzin, Dhand, & Ward, 2012; คณั ฐพงศ์ โชคลือชัย , 2559) และงานวิจัยของ
Unesi et al. (2018) ที่ศึกษาเรื่องความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า ของชนเผ่าเร่รอน ทางตอน
ใต้ ข อง Khorasan อิ ห ร่า น : การศึ ก ษาแบบพรรณา-หาความสั ม พั น ธ์ ( A Descriptive-Correlational Study) และ
Kishore et al. (2015) ที่ศึกษาเรื่องความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติที่ทาการประเมินในกลุ่มผู้ที่ทางานทางด้านสุขภาพ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า และการป้ อ งกั น ในพื้ น ที่ Dehradun รั ฐ อุ ต ตราขั ณ ฑ์ (Uttarakhand) ที่ พ บว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อทาการจัดกลุ่มระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมการศึกษาพบว่าตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ก่อนทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับปฏิบัติตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับต่า และจะมีระดั บปฏิบัติตัวหลังเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ระดับสูง โดยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัข
บ้าอยู่ในระดับต่าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kishore et al. (2015) ที่ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ทา
การประเมินในกลุ่มผู้ที่ทางานทางด้านสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันในพื้นที่ Dehradun รัฐอุตต
ราขัณฑ์ (Uttarakhand) ระดับการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมการศึกษาอยู่ในต่าเช่นกัน และหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
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งานวิจัย ที่ พ บว่าระดับ การปฏิบั ติ ตัวในการป้ องกัน โรคพิ ษ สุนั ขบ้ าของผู้ เข้าร่วมการศึกษาอยู่ ในระดับ ดี 2 ฉบั บ ได้แ ก่
การศึกษาของDabuma T (2017) ที่ ศึกษาการประเมิน ค่าระดั บ ความรู้เบื้ องต้น ทั ศนคติ และการปฏิบัติ ของชุ มชน
เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้าการสารวจแบบย้อนหลัง (Retrospective Survey)ในและรอบๆพื้นที่เมือง Ambo West Shoa
Zone เมืองเอธิโอเปีย และของ (Tenzin, Dhand, Rai, et al., 2012) ที่ศึกษาการศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนเมือง Gelephu ทางตอนใต้ของภูฏาน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบตั ิตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
คะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในผู้เข้าร่วมการศึกษาหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมี
คะแนนมากกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p-value 0.001; 95%
CI = -6.121,-3.963, p-value 0.001; 95% CI = -1.697,-0.470 และ p-value 0.001; 95% CI = -1.900,-0.795
ตามลาดับ) สอดคล้องกับ สุรัสนันท์ กัลยวรรธนะ (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาล ตาบลร่องคา อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ สารวจการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า
กลุ่มประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 9 ในเขตเทศบาลตาบลร่องคา มีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับการป้องกัน
ตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าหลังการทดลองมากขึ้นกว่าก่อนทาการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบตั ิตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
มีแค่ปัจจัยเกี่ยวกับอายุเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรม
และ คะแนนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อย
ละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.326 (95% CI = .080, .560) และ 0.361 (95% CI = 1.434, 6.030) ตามลาดับ
ถือว่าอายุกับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรม และ คะแนนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
หลังเข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Assefa, Alie,
Derso, & Shigute, 2015; Madhab Tripathy, Satapathy, & Karmee, 2017) ที่ ศึ ก ษาเรื่อ งการประเมิ น ค่ า ระดั บ
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่รอบๆ Debretabor, South Gondar ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของเอธิโอเปีย พบว่าพบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับระดับ KAP อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (l2 =8.001, p=0.046) โดย
คนที่อยู่ในกลุ่มอายุ 15-35 จะมีระดับคะแนนสูงสุด สูงกว่ากลุ่มที่มีอายุ 36-55 อายุ 56-75 และ 75 ขึ้นไป และ ที่ศึกษา
เรื่องการประเมินค่าระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันโรคในคนงานก่อสร้าง :
การศึกษาแบบภาพตัดขวางใน Berhanpur รัฐโอริศา (Odisha) พบว่า พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับระดับ KAP อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (l2 =26.105, p<0.01) โดยคนที่อยู่ในกลุ่มอายุ 18-30 จะมีระดับคะแนนสูงสุด สูงกว่ากลุ่มที่มีอายุ
31-50 และ 50 ขึ้นไป แต่ไม่สัมพันธ์กับงานวิจัยของ T, Dabuma T, Kabeta and H M, Mengist (2017) ที่ศึกษาเรื่อง
การประเมินค่าระดับความรู้เบื้องต้น ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของชุมชนเกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้าการสารวจแบบย้อนหลัง
(Retrospective Survey)ในและรอบๆพื้ น ที่ เมื อ ง Ambo West Shoa Zone เมื อ งเอธิ โอเปี ย ที่ ไม่ พ บความสั ม พั น ธ์
ระหว่าง เพศ และ อายุ กับคะแนนความรู้กับ Kabeta และคณะ (2015) ที่ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของ
ผู้ที่ถูกสัตว์กัดในการเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ต้านพิษสุนัขบ้าในเมืองจิมมา (Jimma) เอธิโอเปีย ที่พบว่า พบว่าปัจจัยด้าน
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

404

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ บริเวณที่อยู่อาศัย การเป็นเจ้าของสุนัข และการมีคนที่รู้จักได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลั ง
สร้างสรรค์พัฒนาชุมชน เป็นการศึกษาผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิจัยอาจไม่สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่นๆได้ จึงควร
ระมัดระวังในการใช้ข้อมูลจากผลการวิจัย
2. ควรนาผลไปใช้ปรับปรุงกิจกรรมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒ นาชุมชนที่จัดขึ้นในปี
ต่อไป ว่าถ้าจะจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าควรเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มเจตคติ
เพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเลี้ยงสัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้าของผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมอยู่อาศัยในชุมชนเดียวกันเพื่อนามาเปรียบเทียบเป็นกลุ่มควบคุม
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเฉพาะกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง
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ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดลาปาง
Factors Affecting Intention to Resign from the 4-Star Hotel Staff in Lampang Province

ผู้วิจัย

วีระพันธ์ แก้วรัตน์
กาญจนา ศรีชัยตัน
สวรัย นัยนานนท์
จักรกฤษณ์ ตันติพงศ์
จุมพล ไชยวงศ์
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากของพนักงานโรงแรมเป็น
การวิจัยเชิงสารวจใช้แบบสอบถามกับพนักงานของโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดลาปาง จานวน 158 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การหาค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานโรงแรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ตาแหน่งงานในแผนกต้อนรับ รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท และมีระยะเวลาในการทางานไม่เกิน 3 ปี ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าพนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา แตกต่างกันมี ผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงานโรงแรม
และความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปี ข้างหน้างานของพนักงานโรงแรมที่แตกต่า งกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุ
สถานภาพสมรส แผนกงาน รายได้ และระยะเวลาการทางานส่งผลกระทบต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงาน
โรงแรม และความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้างานของพนักงานโรงแรมที่แตกต่างกัน ความผูกพัน
และความภักดี ต่อองค์กรของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้า ของ
พนักงานโรงแรม ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้าของพนักงานโรงแรม ด้าน
คุณภาพชีวิ ตในการท างานของพนักงาน มี ความสัม พัน ธ์กับ ความคิด บ่อยครั้ง ในการที่ จะลาออกจากงานของ
พนักงานโรงแรม และคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน
1 ปีข้างหน้าของพนักงานโรงแรม
คาสาคัญ : ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร ความตั้งใจลาออกจากงาน
Abstract
The purpose of this study was to study the effect on the intention of using the hotel
staff, survey research and survey of the utilization of the 4-star hotel staff in Lampang
Province, 158 people. Statistics used in data analysis Standard deviation, t-test, one-way
variance (One Way ANOVA)
The results of the study showed that most hotel employees were female, single
status, with bachelor's degree education Job positions in the reception Earning less than
10,000 baht and working period not exceeding 3 years. The hypothesis testing found that
employees with sex Education level Different, affecting the intention to resign from the
hotel staff And the intention to resign from work within the next year, the work of different
hotel staff. As for employees whose age, marital status, work department, income and
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working period affect the intention to resign from the hotel staff. And the intention to resign
from work within the next year, the work of different hotel staff. Engagement and loyalty to
the organization of employees are related to the intention to resign from work within the
next year of hotel staff. Affecting the intention to resign from work within the next year of
the hotel staff. The quality of work life of employees Often associated with thinking In
order to resign from the hotel staff And the quality of work life of employees is related to
the intention to resign from work within the next year of hotel staff

บทนา
“มนุษย์” นับเป็นทรัพยากรที่สาคัญจาเป็นและจาเป็นต้องใช้จานวนมากในหลากหลายหน้าที่ ทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรมีส่วนสาคัญต่อความมีประสิทธิภาพและความสาเร็จขององค์กร เพราะ “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นผู้
คิดค้นเครื่องมือและเทคโนโลยี ดังนั้นองค์กรชั้นนาจึงให้ความสนใจกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรในฐานะเป็นปัจจัย
สาเร็จแห่งการพัฒนาองค์กร (Chambers, Handfield-Jones, Hankin, and Michaels, 1998) เป็นทรัพยากร
หลักที่องค์กรควรตระหนักถึงความสาคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนเก่ง (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
, 2550) เนื่องจากคนเก่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะสร้างความแตกต่างในการบริหารทุนมนุษย์และสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (Bhatnagar, 2007) หากองค์กรมีการกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพจะ
ส่งผลให้องค์กรมีกาลั งคนที่ จะสนับสนุ นการเจริญเติบ โตขององค์กรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และความสามารถ
ทางการแข่ง ขันได้อย่างยั่งยืน (Schweyer, 2004) การสารวจของบริษัท เฮย์กรุ๊ป ซึ่ งเป็นบริษัท ให้คาปรึกษา
ดาเนินการบริหารจัดการองค์กรระดับโลก พบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่ขยายตัวส่งผลให้อัตรา
การลาออกของพนักงานทั่วโลกในปี 2014 เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรจึงเริ่มประสบปัญหาการลาออกของ
พนักงาน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลเรื่องค่าแรงและการเปิดเสรี AEC ก็แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการ
แข่ง ขัน ในตลาดแรงงานที่ ม ากขึ้น และการรักษาพนั กงานให้อยู่ กับ องค์ก รก็ จ ะยากขึ้น เช่ น กั น (ศูน ย์ วิ จั ย ทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ,Centre for Economics and Business Research –Cebr, 2557) ความรุนแรงของ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นในอาเซียนถึง 3 เท่า (กรุงเทพธุรกิจ, 29
เมษายน 2555) ความตั้งใจจะลาออกจากงานเป็นความคิดสมัครใจที่ ต้องการจะลาออกจากการเป็นบุคลากรของ
องค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่เมื่อมีโอกาสเพื่อไปทางานที่องค์กร แห่งใหม่หรือเปลี่ยนอาชีพในอนาคตอันใกล้ (Nadiri &
Tanova, 2010) ดังนั้นความตั้งใจจะลาออกจากงานจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการพยากรณ์การลาออกจากงานได้ เป็น
อย่างดี (Cho, et al., 2009) การศึกษาพบว่าความตั้งใจจะลาออกจากงานมี อิทธิพลทางตรงต่อการลาออกจากงาน
จริง สูงถึงร้อยละ 0.45 (Zimmerman & Darnold, 2007)
อุต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารขยายตั ว ตั ว สู ง มาก มี บ ทบาทความส าคั ญ ต่ อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญนามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้าง
งาน และการกระจายความเจริญไปสู่ ภูมิภาค (สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ,2557) สาหรับ
ทิศ ทางนักท่ องเที่ย วต่ า งชาติ เดิ นทางเข้ามาท่ องเที่ ย วในประเทศไทยในช่ว งไตรมาสแรกของปี 2558 จะมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 7.3 ล้านคน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2558) จังหวัด
ลาปาง ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน “สิบสองเมืองต้องห้าม..พลาด” โดยในเดือนเมษายน 2558 จังหวัดลาปางมีสถิติเป็น
จังหวัดที่มีอัตราการเข้าพักขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ลาปาง นครศรีธรรมราช และน่าน และยังเป็น
จังหวัดที่รายได้ขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ลาปาง น่าน และ เลย (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ,15 มิถุนายน.
2558) การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานแต่งงานบนหลังช้าง
งานวันรถไฟรถม้าลาปาง ได้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น โดยนักท่องเที่ยว
ชาวไทย มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 42.69 แบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยวพักค้าง มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
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ร้อยละ 33.88 และนักทัศนาจรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.26 สาหรับในส่วนของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.83 ซึ่งนักท่องเที่ยวพักค้าง เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.43 และนัก
ทัศนาจรมีการเติบโตเพิ่มสูงอย่างไม่ เคยปรากฏมาก่อนถึงร้อยละ 92.97 (จาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลาปาง) สาหรับสถานการณ์ด้านการพักแรม พบว่าจังหวัดลาปางมีจานวนห้องพักเท่ากับ 1339 ห้อง เพิ่มขึ้น
จากเดิมคิดเป็นร้อยละ 7.21 และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 49.68 เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 8.48
โดย นักท่องเที่ย วมีระยะเวลาพ านักเฉลี่ยในสถานพักแรมเท่ากับ 1.11 วัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคเหนือเขต 1, 2558) ปัจจุบันจังหวัดลาปางมีโรงแรมเปิดให้ บริการตั้งแต่ระดับ 1 ดาวถึง 4 ดาว
จานวนทั้งสิ้น 46 แห่ง ตามข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2558 2558 ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปตามอาเภอต่างๆ (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานภาคเหนือเขต 1, 2558) มีโรงแรมที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยและเข้าร่วม
การประเมินมาตรฐานในระดับ 4 ดาว และปัจจุบันประสบปัญหาการลาออกงานของพนักงานและปัญหาการซื้อตัว
พนักงานเป็นอย่างมาก (จาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาปาง) จากเหตุปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้
พนักงานลาออกจากองค์กร เกิดการสูญเสียบุคลากรในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าดังกล่าว
มาแล้วข้างต้น เป็นแรงจูงใจในการทาวิจัยเพื่อทราบถึงข้อเท็จจริงว่าการที่องค์กรต้องสูญเสียบุคลากรไปนั้นมีสาเหตุ
มาจากปั จ จั ย ใดบ้ า ง รวมถึง ท าให้ องค์ ก รสามารถพั ฒ นาระบบการบริ หารจั ด การทรัพ ยากรบุ ค คลได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและรักษาบุคลากรให้ยังคงทางานอยู่กับองค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจจะลาออกจากของพนักงานโรงแรม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรมีอิท ธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกจาก ของ
พนักงานโรงแรม
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกจากของ พนักงาน
โรงแรม

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
สถานภาพส่วนบุคคล
ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร

ความตั้งใจจะลาออกของพนักงาน

คุณภาพชีวิตในการทางาน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความแตกต่างทางลักษณะส่วนบุคคล มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงานโรงแรม
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของ
พนักงานโรงแรม
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานส่งผลต่อมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของ
พนักงานโรงแรม
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร
ทฤษฎี Side-bet Theory เป็นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร โดย Becker (1960) สร้าง
Side-bet Theory ที่อธิบายถึง เหตุผลของบุคคลที่ผูกพันต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะบุคคลนั้นได้ลงทุนต่อสิ่งนั้นๆ ไว้
Greenberg และ Baron (1996) ได้ให้ความหมายในเรื่องรูปแบบความผูกพันประกอบไปด้วยความผูกพันทาง
อารมณ์ และความรู้ สึก และความผู กพั น ทางความต่ อเนื่องหรือการคงอยู่ และความผู กพัน ทางหลั กเกณฑ์หรือ
มาตรฐานทางสังคม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนาแนวคิดของ Greenberg, Baron, Allen และ
Meyer มาใช้เนื่องจากแนวคิด ของบุคคลทั้ง 2 มีพื้นฐานของทฤษฏีคล้ายกันแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด
ขององค์ประกอบของความผูกพัน ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะด้านการคงอยู่กับองค์กรเพราะมี ความสนใจว่ามีปัจจัยใด
ที่ทาให้พนักงานอยู่กับบริษัท
ความตั้งใจจะลาออกจากงาน
Mobley (1982) ได้ให้ความหมายของการลาออกว่าหมายถึงการที่พนักงานขององค์กรสิ้นสภาพการเป็น
สมาชิกขององค์กร ซึ่งการสิ้นสภาพนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การลาออกโดยสมัครใจ (voluntary turnover)
และการลาออกโดยไม่สมัครใจ (involuntary turnover) ส่วนลอร์เออร์ ( Lawler , 1971) ได้กล่าวถึงการลาออก คือ
การไม่พอใจในการจ่ายค่าตอบแทน มักก่อให้เกิดผลที่ตามมาหลายอย่าง ซึ่งจะทาให้พนักงานเกิดความรู้สึก 2 อย่าง
ด้วยกันคือความต้องการค่าตอบแทนที่สูงขึ้น และความดึงดูดใจในการทางานลดลง และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากค่าตอบแทน เช่น ลักษณะงาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงขององค์กรก็อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการลาออกได้เช่นกัน Mowday (1981) กล่าวว่าความตั้งใจที่จะลาออกมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม 3
ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมการลาออกโดยตรง พฤติกรรมการค้นหาทางเลือก และพฤติกรรมด้านอื่น ๆ ในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกแนวทางด้านจิตวิทยามาใช้ในการวิจัยนี้ เพราะสามารถอธิบายได้ครอบคลุมในปัจจัยต่าง ๆ ที่จะ
นามาศึกษาและเลือกทฤษฎีแรงจูงใจเป็นทฤษฎีหลักในการอธิบายความตั้งใจจะลาออกจากงาน ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้ตัววัดความตั้งใจจะลาออกจากงานของโอฮานา (Ohana,2010) ที่ศึกษาสาเหตุของความตั้งใจจะลาออก
จากงานในอุตสาหกรรม โรงแรมประเทศตุรกี พบว่าตัววัดความตั้งใจจะลาออกจากงานประกอบด้วยคาถาม 3 ข้อ
ด้วยมาตรวัด 5 ระดับ คือ ความบ่อยครัง้ ในการคิดเรื่องการลาออก โอกาสการได้งานใหม่ในปีหน้า และความตั้งใจจะ
ลาออกจากงานในปีหน้า พบว่ามีความเชื่อมั่นสอดคล้องภายในชนิดสัมประสิทธิ์แอลฟ้ารวมเท่ากับ 0.82 และ 0.85
คุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of Work Life: QWL) เป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารต้องสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรเพราะถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิต ในการทางานที่ดีทาจะให้การทางานส่งผลให้
เกิดประสิทธิผลในการทางานเกิดการพัฒนาคุณภาพงานในองค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางานและอุทิศตน
ในการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ การศึกษาในครัง้ นี้จะใช้การวัดคุณภาพชีวิตในการ ทางานของพนักงาน
โรงแรมตามแนวทางของคันซามีและอันเซอรี (Kandasamy & Anceri, 2009) ซึ่งสามารถจาแนกเป็น 8 ด้าน คือด้าน
คุณลักษณะงานความเหมาะสม ภาพลักษณ์องค์กรนโยบาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ทางสังคมในที่
ทางาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ทางาน ความสมดุลของชีวิตกับงานและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า

วิธีการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดลาปาง จานวน 267 คน ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน .05 จานวน 158 คน (krejcie and Morgan, 1970 : 608-609) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความสอดคล้องกับ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหามีค่ามากกว่า 0.50 แล้วนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
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กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จานวน 40 ราย ได้ค่า Cronbach’s Alpha Coefficient มากกว่า 0.70 แสดงว่า
ข้อคาถามทุกข้อมีความน่าเชื่อถือและสามารถนามาใช้ในงานวิจัยต่อไป (Pallant, 2007)

สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21- 25 ปี สถานภาพโสด
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยมีระยะเวลาในการทางานเฉลี่ยต่ากว่า 1 ปี
และอยู่ในช่วง 1-3 ปี พอกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 ความแตกต่างทางลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงานโรงแรม
แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส แผนกงาน ระยะเวลาในการ
ทางานและรายได้ มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงานโรงแรมแตกต่างกัน ส่วนเพศ และระดับการศึกษามีผล
ต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงานโรงแรมที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจาก
งานของพนักงานโรงแรม พบว่า ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นในองค์กร
ด้านความต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ อองค์กรมีผลต่อความตั้งใจจะ
ลาออกจากงานของพนักงานโรงแรม และมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้า
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานส่งผลต่อมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของ
พนักงานโรงแรม พบว่า คุณ ภาพชีวิ ตในการทางานของพนักงาน ได้ แก่ ด้า นคุณ ลักษณะงาน ความเหมาะสม
ภาพลักษณ์องค์กร นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ทางสังคมในที่ทางาน สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในที่ทางาน ความสมดุลของชีวิตกับงาน และความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ส่งผลต่อมีผลต่อความตั้งใจจะ
ลาออกจากงานของพนักงานโรงแรม และมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้า

อภิปรายผล
ลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรม พบว่าพนักงานที่มีเพศและ
การศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยดังกล่าวที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 ส่วนพนักงานที่มีอายุ
สถานภาพสมรส แผนกงาน รายได้ และระยะเวลาการทางาน แตกต่างกันมีปัจจัยดังกล่าวที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับเชา (Cho, 2009) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความ
ตั้งใจจะลาออกจากงานโดยเก็บข้อมูลจาก 416 ตัวอย่างที่เป็นพนักงานระดับต่ากว่าผู้จัดการในธุรกิจภัตตาคารและ
โรงแรมพบว่า อายุ เพศ และระยะเวลาในการทางานในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออกจากงานอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=-0.17, r=0.14 และr=0.15) ในขณะที่ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจจะลาออกจากงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ Nadiri & Tanova, (2010) ศึกษาคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานในอุตสาหกรรมโรงแรม ประเทศตุรกี พบว่า ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาทางานในองค์ก ารมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออกจากงานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 และ 0.01 (r=-0.241 และ r=-0.214) สอดคล้องกับ Karatepe&Uludag (2007) ได้ศึกษาความขัดแย้ง
ความเหนื่อย หน่ายและแรงจูงใจของพนักงานโรงแรมไซปรัสเหนือโดยเก็บข้อมูลจากพนักงานโรงแรมระดับ 3-5
ดาว ผลการวิจัยปรากฏว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรคือระดับการศึกษา และระยะเวลา
ทางานในองค์กร ส่วนตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวและความเหนื่อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์
ในทางลบต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.01 (r=-.27 และr=-.45) ในขณะที่แรงจูงใจ
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ภายในและความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อ ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ
0.01 (r=.47 และ r=.49) และเป็นไปตาม ทฤษฏี Side-bet Theory จากแนวคิด Reward-cost Rotation กล่าว
ได้ว่าเป็นแนวคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรโดย Becker (1960) สร้าง Side-bet Theory ที่อธิบายถึง
เหตุผลของ บุคคลที่ผูกพันต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะบุคคลนั้นได้ลงทุน (Side-bet) ต่อสิ่งนั้นๆไว้ซึ่งหากเขาไม่มีความ
ผูกพันกับสิ่งนั้นต่อไปจะทาให้สูญเสียมากกว่าการผูกพันไว้จึงจาเป็นต้องผูกพันอย่างไม่มีทางเลือกเป็นอย่ างอื่น
เปรียบได้กับการลงทุนบ่างอย่างที่ผันแปรไปตามมิติระยะเวลาเป็นสาคัญโดยคุณภาพของสิ่งที่ลงทุนไปจะมีมูลค่า
สูงขึ้นตามระยะเวลาที่บุคคลได้เสียไปในเรื่องนั้นๆ เช่นตัวแปรอายุการทางานหากบุคคลทางานในองค์กรนานเท่าใด
ก็เกิดการสะสมทรัพยากรที่ได้รับจากระบบการจ้างงานมากขึ้น เท่านั้นซึ่งอาจเป็นเงินเดือนสวัสดิการอานาจหน้าที่
หรือสิ่งที่ได้อุทิศไปทางกาลังกายและกาลังใจทาให้ บุคคลที่อยู่ในองค์กรมานานตัดสินใจลาออกจากองค์กรได้ยาก
กว่าคนที่ทางานมาไม่นาน ฉะนั้นหากจะลาออกจากองค์กรก็เท่ากับว่าการลงทุนที่บุคคลสะสมไว้ย่อมสูญเสียตามไป
ด้วยซึ่งอาจไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ควรได้รับจากหน่วยงาน
ส่วนความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงาน
โรงแรมพบว่า ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความคิดบ่อยครั้งใน
การที่จะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมและสามารถ ใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนระดับปัจจัยที่จะส่งผล
กระทบต่อความคิดบ่อยครั้งในการที่จะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ วิเคราะห์ได้ว่า
ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานทั้ง 3 ปัจจัยสามารถอธิบายผลการของความคิดจะลาออกของ
พนักงานโรงแรมได้ร้อยละ 19.4 และความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์
กับ ความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้าของพนักงานโรงแรมและสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ ในการ
คาดคะเนระดับปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้า ของพนักงานโรงแรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F= 10.205 p=0.00a) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ ปรับแก้แล้ว (adj. r2) มีค่าเท่ากับ
.150 วิเคราะห์ได้ว่าความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานทั้ง 3 ปัจจัย สามารถอธิบายผลการของความ
ตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้าของพนักงานโรงแรมได้ร้อยละ15.0 ซึ่งตรงกับคาราเทปและอูแดค
(Karatepe&Uludag, 2007) ได้ศึกษาความขัดแย้งความเหนื่อยหน่ายและแรงจูงใจของพนักงานโรงแรมไซปรัส
เหนือโดยเก็บข้อมูล จากพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ผลการวิจัยปรากฏว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ คือระดับการศึกษาและระยะเวลาทางานในองค์กรส่วนตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวและความเหนื่อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์ในทางลบต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติ ระดับ 0.01 (r=-.27 และ r=-.45) ในขณะที่แรงจู งใจภายในและความพึง พอใจใน งานมีความสัม พัน ธ์ใน
ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ0.01 (r=.47 และr=.49) และยาง(Yang, 2010)
ศึกษาเรื่องเหตุและผลของความพึงพอใจในงานของอุตสาหกรรม โรงแรมโดยเก็บข้อมูลจาก 671 ตัวอย่าง 11
โรงแรมนานาชาติในประเทศไต้ หวันโดยใช้โปรแกรม LISREL ในการหาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ พบว่า
ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจและความ ผูกพันต่อองค์การด้านต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.01 (r=.69 และr=.38) ซึ่งตรงกับทฤษฎีทฤษฎีแรงจูงใจ ที่นาไปสู่ความต้องการ
ของแมคเคิลแลนด์ (McClelland S.Learned Needs Theory) ในปี ค.ศ.1981 Devid McClelland and others
(1981: 47) ศึกษาความต้องการของมนุษย์ พบว่าความต้องการที่สาคัญของมนุษย์ 3 ประเภทคือ ความต้องการ
ความสาเร็จ ความต้องการอานาจ และความต้องการความผูกพัน
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานส่งผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรม
พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานทั้ง 8 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความคิดบ่อยครั้งในการที่จะลาออก
จากงานของพนักงานโรงแรมและสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนระดับปัจจัยที่ จะส่งผลกระทบต่อ
ความคิดบ่อยครั้งในการที่จะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และคุณภาพชีวิตในการ
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ทางานของพนักงานทั้ง 8 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออกจากงาน ภายใน 1 ปีข้างหน้าของพนักงาน
โรงแรมและสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนระดั บปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจจะลาออกจาก
งานภายใน 1 ปีข้างหน้าของพนักงานโรงแรมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ McDonald (2001) ศึกษา
การพัฒนาการวัดคุณภาพชีวิตการทางานโดยศึกษาทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กร ซึ่งการศึกษานี้ใช้ตัว
บ่งชี้ 7 ด้านดังนี้ การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาปราศจากความเครียดในการทางาน เงินเดือนอื่น และประโยชน์
เกื้อกูล ความพึงพอใจในงานความท้าทายและการได้ใช้ทักษะและมีอิสระในการทางาน ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ความรับผิดชอบในงาน การสื่อสารการตัดสินใจและความปลอดภัย และ Zhao, Qu, & Ghiselli (2010)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและชีวิตของ
ผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรม ในประเทศจีน จานวน 121 ตัวอย่างใน 26 โรงแรมโดยใช้ตัวแบบความสัมพันธ์ในสมการ
โครงสร้าง พบว่าภาระงานที่แทรกแซงเวลาครอบครัวและภาระครอบครัวที่แทรกแซงเวลาการทางานมีผลใน
ทิศทางลบต่อความพึงพอใจในชีวิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับแนวคิดของ Greenberg,
Baron, Allen และ Meyer เนื่องจากแนวคิดของบุคคลทั้ง 2 มีพื้นฐานของทฤษฏีคล้ายกันแต่มีความแตกต่างกันใน
รายละเอียดขององค์ประกอบความผูกพันซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะด้านการคงอยู่ กับองค์กรเพราะมีความสนใจว่ามี
ปัจจัยใดที่ทาให้พนักงาน อยู่กับบริษัทในเรื่องปัจจัยที่กระทบต่อความผูกพัน Sheldon (1971)ได้สรุปความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กรคือระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ ความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งมี ส่วน
ผลักดันให้เกิดค่านิยมต่ออาชีพและ การพัฒนาประสบการณ์และความสนใจในอาชีพ Hrebiniak และAlutto 1972
กล่าวว่าตัวแปรที่ใช้ในการทานายความผูกพันต่อองค์กรที่ดีที่สุดคือความตึงเครียด ในบทบาทระยะเวลาที่ทางานใน
หน่วยงานและ ความไม่พึงพอใจเนื่องจากความรู้สึกไม่ก้าวหน้าในการทางาน นอกจากนี้ Baron (1986) ได้กล่าวว่า
ความผูกพันต่อองค์กรเกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับความพึงพอใจในการทางาน 4 ปัจจัย คือเกิดจากลักษณะ
งาน เช่นการได้รับความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระส่วนตัวในงานที่ได้รั บ ความสนใจและความแตกต่างในงาน สิ่ง
เหล่านี้ทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร เกิดจากโอกาสในการหางานใหม่ ซึ่งหากมีโอกาสการเปลี่ยนงานใหม่จะทาให้
มีแนวโน้มที่จะผูกพันกับองค์กรในระดับต่า เกิดจากลักษณะส่วนบุคคลโดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่มีอายุมากมีระยะเวลา
ในการทางานนาน มีตาแหน่งงานในระดับสูง และคนที่มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของตนเองมี แนวโน้มที่มี
ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง และเกิดจากสภาพการทางานบุคคลที่มีพึงพอใจในผู้บังคับบัญชาของตน เองพึง
พอใจในความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานและรู้สึกว่าองค์กรเอาใจใส่สวัสดิ การของพนักงานจะเป็น
บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่าหากพนักงานมีความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีและ มีความ
ผูกพันต่อองค์กรมากก็จะทาให้มีความตั้งใจจะลาออกจากงานน้อยลงด้วย ดัง นั้นผู้บริหารควรตระหนักและให้คา
สาคัญกับตัวแปรเพื่อนาไปยกระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานให้สูงขึ้น และ นาข้อมูลให้องค์กรได้นาไป
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้พนักงานเกิดความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
และอาจศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อทราบเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงานและขยายกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานในกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกันซึ่งสามารถนาไปปรับใช้กับการ
วางแผนกลยุทธ์ด้านพนักงานได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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ทีส โมเดล การบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ
TISS Model Integrated School Management

ผู้วิจัย

ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดย่อ
TISS Model (T = Team, I = Integrity, S = Small, S = Simple) เป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่
บูรณาการ นโยบาย ภาระงาน และการจัดการเรียนรู้ ลงสู่แผนงานและโครงการของสถานศึกษา ซึ่งดาเนินการโดย
ทีมงาน 3 ทีม คือ Cream Team, Dream Team และ Secretary Team Cream Team ทาหน้าที่วิเคราะห์และ
บูรณาการนโยบาย ภาระงาน การจัดการเรียนรู้ ลงสู่แผนงานและโครงการของสถานศึกษา Dream Team ทา
หน้าที่วิเคราะห์และบูรณาการการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมลงสู่โครงการ Secretary Team ทาหน้าที่รวบรวม
ผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
คาสาคัญ : ทีมงาน การบูรณาการ
Abstract
TISS Model (T = Team, I = Integrity, S = Small, S = Simple) is a style of
management that integrated the policy the function and learning on school project. It runs
by 3 teams; Cream team analyze, integrate the policy the function and curriculums on
school planning and shape projects, Dream team integrate the contents of learning on
projects and shape activities, Secretary team inform data and school report.
Key Word : Team Integrity

บทนา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปีปัจจุบัน (2562) มีการ
ปฏิรูปการศึกษามากมายหลายด้านที่สาคัญ คือ การปฏิรูประบบบริหาร การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปฏิรูปผู้เรียนและในมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กาหนดให้สภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บรู ณาการ ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมกับการศึกษาทุ กระดั บ รวมทั้ งพิจารณาเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและการสนั บสนุ น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่ สอดรับ กับแผนการศึกษาของชาติ และจั ดท ากรอบทิ ศทางการพั ฒนาการศึกษาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ เพื่อให้มีการนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม สัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังและพัฒนาให้คนมีคุณธรรมนาความรู้ สร้างเสริมภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้าง
สังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
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การนานโยบายลงสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนานโยบายลงสู่การปฏิบัติเป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง
การพึ่งพากับระบบราชการ ข้าราชการผู้รับบริ การหรือผู้ที่ได้รับผลจากนโยบายทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ซึ่ง
บทบาทขององค์การและผู้เกี่ยวข้องมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทต่าง ๆ ของนโยบายสาธารณะ
การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมี 2 ระดับ คือ
1) ระดับมหภาค แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1.1 ขั้นตอนการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติหรือออกมาในรูปของแผนงานหรือโครงการ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่มีความสาคัญ หากแปลงนโยบายเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์แล้วความล้มเหลวของนโยบายย่อมเกิดขึ้น
1.2 ขั้นตอนการยอมรับเป็นขั้นตอนในการทาให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นยอมรับแนวทาง แผนงาน
โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายไปปฏิบัติ
2) ระดับจุลภาค แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นการระดมพลัง เป็นขั้นตอนที่หน่ วยงานท้องถิ่ นต้ องดาเนินการ 2 กิจกรรม คือ การพิจารณารับ
นโยบายและการแสวงหาความสนับสนุนในนโยบายจากท้องถิ่น
2) ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงการที่ยอมรับแล้วในรูปการปฏิบัติจริง
3) ขั้นการสร้างความเป็นบึ กแผ่นหรือความต่อ เนื่องเป็นการแสวงหาวิธีการที่จะทาให้นโยบายนั้นถูก
ปรับเปลี่ยน และได้รับการยอมรับเข้าเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

Hollywood Model
เป็นวิธีการบริหารงานโดยแยกงานเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนจะรับผิดชอบโดยทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะ
ทีมงานต้องมีวิสัยทัศน์และเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น แล้วมาตกลงกันในเรื่องกระบวนงานที่จะทาให้งานสาเร็จ โดย
ทุกคนที่มีส่วนร่วม จัดทาตารางเวลาขึ้นมาเพื่อให้ยอมรับร่วมกัน ทีมงานทุกคณะต้องผ่านการคัดสรรจากผู้บริหาร
โครงการ ซึ่งจะทาหน้าที่หลอมรวมผลงานหรื อประกอบความสามารถเฉพาะด้านที่โดดเด่นจากคณะบุคคลเป็น
ผลงานชิ้นเดียว
การบริหารงานแบบ Hollywood Model เป็นวิธีการทางานแบบผู้กากับภาพยนตร์ที่แบ่งแยกงานเป็นแต่ละ
ฝ่าย แต่ละทีมงานอย่างชัดเจน เช่น ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายเสื้อผ้า ฝ่ายตัดต่อ เป็นต้น โดยมีผู้รับผิดชอบแต่ละทีมงานเป็น
ระดับมืออาชีพ เป็นการกระจายงาน แบ่งแยกอานาจการตัดสินใจให้มืออาชีพของแต่ละทีมงาน ผู้บริหารต้องเชื่อมทีม
ต่างๆ เพื่อร่วมกันทางาน โดยมีการกาหนดเป้าหมายและกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน และมีการติดตามประเมินผล

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหัวข้อหรือเนื้อหา
สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้แบบองค์รวมสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการมีหลายลักษณะ เช่น การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว การบูรณาการ
แบบคู่ขนาน การบูรณาการแบบสหวิทยาการและการบูรณาการแบบโครงการ
การบูรณาการแบบโครงการเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและครูผู้สอนร่วมกันสร้างสรรค์โครงการขึ้นโดย
ใช้เวลาเรียนต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงด้วยการนาชั่วโมงต่างๆ ที่ผู้สอนเคยสอนแยกกัน มารวมเป็นเรื่องเดียวกัน
มีเป้าหมายเดียวกันในลักษณะการสอนเป็นทีม เรียนเป็นทีม
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การสร้างทีมงาน
Woodcock & Francis (1994) ได้จาแนกทีมงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1. ทีมกลยุทธ์ (Strategic team) เป็นทีมงานที่รับผิดชอบด้านการกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย โครงสร้างและ
การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน ทาหน้าที่วางแผนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ทีมบริหาร (Management team) เป็นกลุ่มผู้บริหารที่รับผิดชอบการดาเนินงานขององค์การ
3. ทีมโครงการ (Project team) เป็นคณะทางานที่แต่งตั้งขึ้นปฏิบัติงานให้บรรลุ
4. ทีมประสานงาน (Coordination team) ทาหน้าที่จัดกิจกรรมประสานงานของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความยุ่งยากและสลับซับซ้อน
5. ทีมนักคิด (Think tank team) เป็นคณะที่เสนอแนวคิดต่างๆ และเป็นผู้สนับสนุนการตัดสินใจเรื่องต่างๆ
6. ทีมปฏิบัติการ (Work group) เป็นทีมงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยตรง มีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานเป็นภารกิจหลัก

TISS Model
เป็นแนวคิดการบริหารงานที่ข้าพเจ้าพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารสถานศึกษาในสภาวการณ์ที่มีนโยบาย
หลั่งไหลลงสู่สถานศึกษามากมาย บุคลากรทุกระดับมีภาระงานที่หนักและมีหลายด้านจึงได้นาองค์ความรู้จากการนา
นโยบายลงสู่การปฏิบัติ Hollywood Model การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการสร้างทีมงานมาจัดทาแนวทางใน
การทางานของตนเองด้วยการบูรณาการนโยบายร่วมกับงานหลายๆ ด้าน และการจัดการเรียนการสอนไว้ในโครงการ
เดียวกัน ในโครงการมีกิจกรรมที่หลากหลายแต่มีเป้าหมายและกาหนดเวลาที่แน่นอน ชัดเจน วิธีนี้จะทาให้บุคลากร
ทางานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ซ้าซ้อนและมีความสุข เปรียบได้กับสุภาษิตที่ว่า ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัว
TISS เป็นตัวย่อของคาต่อไปนี้
Team
=
กลุ่ม/ คณะบุคคล จานวน 3-10 คน
Integrity
=
การบูรณาการนโยบาย ภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน
และการเรียนการสอนลงสู่โครงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทั้งสถานศึกษา
Small
=
งานถูกแบ่งแยกเป็นงานเล็กๆ ตามจานวนทีมงาน
แล้วนามาประกอบกันเป็นองค์รวมของสถานศึกษา
งานเล็กๆ ใช้หลักการ P D C A (Plan Do Check Action)
Simple
=
ในการทางาน ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่บุคลากรต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
ขั้นตอนการทางานแบบ TISS Model มีดังนี้
ขั้นที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อสร้างความเข้าใจรูปแบบการทางานแบบ TISS
Model แล้วคัดเลือกบุคลากรออกเป็น 3 ทีมใหญ่ๆ คือ
ทีมที่ 1 Cream Team มีหน้าที่แปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา มีเพียง 1 ทีม
บุคลากรในทีมนี้มีคุณสมบัติเป็นนักคิดและนักวางแผน
ทีมที่ 2 Dream Team มีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติโดยบูรณาการรายวิชาที่รับผิดชอบร่วมกับโครงการที่
ได้รับมอบหมาย จานวนทีมขึ้นอยู่กับภารกิจ แต่ละทีมมีหัวหน้าทีม 1 คน บุคลากร ครู 3-10 คน ซึ่งต้องดาเนินการ
กับผู้เรียนทั้งหมดในสถานศึกษา บุคลากรในทีมนี้มีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/ วิชาชีพ
ทีมที่ 3 Secretary Team มีหน้าที่ประสานเก็บรวบรวมข้อมูล แผน และผลการดาเนินงานจาก
ทุกทีม มาจัดทารายงานของสถานศึกษา ทั้งการรายงานตามนโยบาย รายงานการประกันคุณภาพ และรายงานผล

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

417

การดาเนินงานของสถานศึกษา ชุดนี้มี 1 ที ม มีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทาสารสนเทศและเป็นฝ่าย
สนับสนุนในสถานศึกษา
ขั้นที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมร่วมกับ Cream Team จัดทา Work Shop แปลงนโยบายลงสู่
สถานศึกษาโดยค้นประเด็นนโยบายมาเชื่อมต่อกับภาระงาน และการเรียนการสอน จัดกลุ่มประเด็นมาสังเคราะห์
แล้วจัดทาโครงการตามประเด็นต่าง ๆ
ขั้นที่ 3 ผู้บริหารและ Cream Team นาผลการ Work Shop มาประชาพิจารณ์กับกลุ่มบุคลากรครู
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสีย แล้วกลุ่ม Cream Team นาไปแก้ไขปรับปรุง
ขั้นที่ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติงาน
และโครงการที่จัดทา พร้อมทั้งสร้างกลุ่ม Dream Team Secretary Team และจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 5 กลุ่ม Dream Team ดาเนินการ Work shop เพื่อบูรณาการรายวิชาในส่วนที่เป็นการ
ปฏิบัติร่วมกับกิจกรรมโครงการแล้วทาแนวปฏิบัติโดยใช้หลักการ PDCA
ทั้ง 5 ขั้นตอน ดาเนินการต้นปีงบประมาณที่ยังไม่มีการเรียนการสอน
ขั้นที่ 6 ดาเนินตามโครงการต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะผู้เรียน ซึ่งเป็นทักษะชีวิต ทักษะภาษา
ทักษะการสื่อสาร ทักษะวิ ชาชีพ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 พัฒนา
ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยอย่างง่าย
ในขั้นตอนนี้ Dream Team จะทาการประเมินแล้วเก็บผลการดาเนินงานไปจัดทารายงานตามรายวิชาที่
รับผิดชอบ Cream Team จะประเมินภาพรวมของการดาเนินงาน Secretary Team จะเก็บรายงานผลการดาเนินงาน
ขั้นที่ 7 AAR (After Action research) ทีมงานทุกทีมต้องดาเนินการ Focus Group ทีมงานของตนเอง
ในประเด็นเกี่ยวกับการตั้งทีมงาน การดาเนินงานของทีมงาน และผลการดาเนินงานพร้อมกับการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับนโยบาย และการจัดการศึกษาแล้วรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นที่ 8 Secretary Team จัดทารายงานผลการดาเนินงานสถานศึกษา แจ้งในที่ประชุมบุ คลากรเพื่อ
รับทราบผลการดาเนินงานในภาพรวมร่วมกัน

สรุป
การดาเนินงานรูปแบบ TISS Model เป็นการบริหารงานโดยบูรณาการนโยบาย ภาระงานและการเรียน
การสอนให้ ออกมาในรูป โครงการโดยมี เ ป้ า หมายสนองตอบนโยบายทุ กระดั บ เป็ น การจั ด กิจ รรมที่ ทุ ก คนใน
สถานศึกษาต้องร่วมดาเนินการ แต่แบ่งแยกเป็นกิจกรรมย่อยตามกลุ่มที่มีภาระงานหรือมีส่วนได้เสียที่สาคัญอย่างยิ่ง
คือเป็นการลดภาระงานของผู้สอนที่ต้องทาหลายอย่างเพียงคนเดียว เกิดการทางานแบบมีส่วนร่วม มีผู้ช่วยคิด
ช่วยประเมิน ทาให้ครูมีความสุขกับการทางานโดยไม่คิดว่าเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น
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Schools educational administration to Thailand 4.0 Education era

ผู้วิจัย

ดร.จุรีย์ สร้อยเพชร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอ การบริหารสถานศึกษาของการศึก ษาไทยในยุค THAILAND 4.0
เพราะการบริหารสถานศึกษานับเป็นกลไกสาคัญและเป็นตัวแปรสาคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมี
อิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีลักษณะผู้นาใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องมีศิลปะการบริหารจัดการที่ทั นสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง และครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องใช้
เทคโนโลยีและการสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนา ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทันต่อยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ให้เด็กสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ที่สามารถพัฒนานวัตกรรม
ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นเด็กที่มีคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อการบริหาร
สถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน และทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นการจัดการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
คาสาคัญ : การบริหารสถานศึกษา, การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
Abstract
This article is intended to present school administration of Thai education in the era
THAILAND 4.0 because the administration of educational institutions is considered an
important mechanism. Besides,it is an important variable in the management of education
to have the highest quality and influence on the quality of the results arising from the
administration. Thailand is stable, prosperous, sustainable, is a Thai education in the era of
Thailand 4.0 in order to bring Thailand into the 21 st requires technology and creation for
learners to be thinkers and developers wich is the core of promoting learning to keep pace
with the changing era, allowing children to create and develop knowledge on their
own.That can develop various innovations to meet the needs of society which is a child
with Thai children in the 21st century for the management of educational institutions to be
successful and able to respond to the competition and modernize with the changing world.
Thailand is stable, prosperous, sustainable, is a Thai education in the era of Thailand 4.0 in
order to bring Thailand into the 21 st century society
Key Word : School management Thai education in the ere 4.0
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บทนา
การจั ดการศึ กษาในยุ คที่ มี การเปลี่ ยนแปลงทางด้ าน สั งคม เศรษฐกิจ วั ฒนธรรม และการเมื อง ในยุ ค
เทคโนโลยีสารสนเทศไร้พรมแดน ต้องอาศัยการบริหารจัดการศึกษา ที่สถานศึกษามีบทบาทสาคัญที่สุดในการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนโดยตรง ผู้บริหาร
สถานศึกษาในฐานะผู้นาทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการบริหารงานของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ผู้บริหารจึงจาเป็นต้องมีเทคนิคและวิธีการบริหารหลากหลายรูปแบบ สามารถนาไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด และเกิดผลสาเร็จขององค์กร การปฏิรูปการศึกษาจาเป็นต้องใช้
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาทางวิชาการ มีความเป็นเลิศส่วน
บุคคล แสวงหาความรู้ การบริหารจัดการสมัยใหม่ มาบริหารสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0
ซึ่งปัจจุบันองค์ความรู้ ใหม่ๆในศาสตร์ต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้มีการปรับการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิม พ์และสื่อดิจิทัล ผสมกับการทางานเป็นกลุ่มและ
ปรับการสอนให้มีแนวทางที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนผ่านรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถตอบโต้กับผู้เรียนได้
(Interactive learning) รวมทั้งการนาสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคลาวด์ (Cloud) เป็นต้นเหตุทาให้รูปแบบการศึกษากลับด้าน (Flipped model) จึงได้
เข้าสู่ยุคระบบการศึกษา 4.0 อย่างแท้จริง ผู้สอนต้องเข้าใจผู้เรียนยุคใหม่ ในเรื่องรูปแบบของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
การเรียนที่เปลี่ยนไปการเข้าสังคมแบบใหม่ การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ความรู้ล่องลอยอยู่บนคลาวด์
ความรู้ที่เป็นเนื้อหา มองเห็นง่าย ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎีการ
การเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม Cognitivism ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีการเชื่อมโยง
(Connectivism) (ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ และคณะ, 2559, หน้า 6) ดังนั้น การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลโมเดลจึงเป็นการ
เรียนรู้ไปสู่การค้นหา ใช้ขุมความรู้ดิจิทัล ความรู้บนคลาวด์เป็นหัวใจของการศึกษายุคใหม่ ต้องเน้นทักษะมากกว่า
เนื้อหา การศึกษาต้องสนุก ซึ่งความสนุกต้องเป็นตัวนาและสาระเป็นตัวตาม โดยที่ผู้สอนเป็นผู้บรรยายหรือสอน
หนังสือ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลอีกที สอนได้ทันทีโดยเข้าถึงกลุ่มข้อมูล จากความรู้ในคลาวด์ได้ง่ายและเร็ว
มาก ถ้าผู้สอนมีเนื้อหาถูกต้องข้อมูลแม่นเพราะได้ถูกตรวจสอบแล้ว (ยืน ภู่วรวรรณ, 2558, หน้า 135) จากนโยบาย
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงจาเป็นที่ต้องมีการ
ปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับทิศทางของนโยบาย ซึ่งจะ
นาไปสู่ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ บทบาทของการศึกษา
ไทย 4.0 จึงเป็นกุญแจสาคัญ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาไทย 4.0 ในทุกรูปแบบ เพื่อนาพาประเทศไทยสู่สังคมยุคศตวรรษที่ 21

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจา
ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่าง
มั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
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เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยที่ความมั่นคงเป็นรากฐานของทั้ง 3 ประการที่จะทาให้เกิดความมั่งคั่ง
และยั่งยืนได้ (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560, หน้า 24)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2575 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัด
การศึกษาตามแนวทางของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้กาหนดให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักการดังกล่าวต้องเกิดการหลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองโดยใช้
หลักการบริหารจัดการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ต้องมีวิสัยทัศน์ใน
การบริหารจัดการการศึกษาให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างผลการจัดการจัดการให้เกิดกับผู้เรียน เป็นแกนใน
การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดาเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด เพื่อให้บรรจุตามวิสัยทัศน์การจัดการศึกษา ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ในสถานศึกษาที่ต้องอาศัยการทางานเป็นทีม ซึ่งองค์การด้านการศึกษาปัจจุบันต้องเข้าใจว่าการทางานเป็น ทีมเป็น
วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ ผ ลมากที่ สุ ด ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามุ่ ง ปรั บ คุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างสมาชิกของกลุ่มบุคลากร และมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับงานที่กาลังทา
จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการของสถานศึกษาเป็นการสร้างพื้นฐานสาคัญ
เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในการทางานเป็นทีม และสามารถนาไปสู่การพัฒนาทีมงานได้โดยต้องอาศัยเทคนิค
วิธีการหลายอย่างที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง และพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาใช้
หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและบุคลากรในสถานศึกษาเน้นหลักการทางานเป็นทีม ก็จะทาให้สถานศึกษา
ปฏิบั ติงานเป็ นไปตามเป้า หมายที่กาหนดไว้ สามารถสนองการด าเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อประโยชน์ของการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ไปสู่เป้าหมายประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการศึกษาที่มีศักยภาพสูงต่อไป

ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management Theory or Behavioral Approach to
Management)
ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ที่พึงนามาใช้ในการบริหารสถานศึกษา จากแนวคิดใหม่ของนักวิชาการและนัก
บริหารคือ ความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ
1) ทฤษฎีระบบ (System Theory)
Chester I. Barnard (1938) Barnard ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior
science) เขาเป็นประธานของบริษัท New Jersey Bell ในปี ค.ศ. 1927 เขาใช้ประสบการณ์ในการบริหารงานและการ
ทางาน ความรู้ทางด้านสังคมวิทยา ปรัชญา สร้างทฤษฎีชีวิตทางด้านองค์การขึ้นแนวคิดของ Barnard คือ
- องค์การ เป็นโครงสร้างทางสังคม (Social structure) เป็นที่รวมของกายภาพ (เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต)
ชีวภาพ บุคคล และสังคม ซึ่งมีความสลับซับซ้อน และมีพลวัต (แรงและผลของแรง)
- การบริหาร จัดการต้องเป็นไปทั้งระบบ (wholes) มากกว่าเป็นส่วน ๆ (piece by piece) ดังเช่นนัก
ทฤษฎีสมัยก่อน เขาได้เน้นเรื่องราวทางด้านจิตวิทยาองค์การ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่
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- พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior science) เห็นว่า คนคือหัวใจของการผลิต เทคโนโลยี กฎที่ทางานหรือ
มาตรฐาน ไม่ได้เป็นหลักประกันผลงานที่ดีเสมอไป แต่ผลงานที่ดีจะมาจากการจูงใจคน
- ระบบ (Sytem) หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพากัน และรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เช่น ร่างกาย
- ระบบบริหารจัดการ (Management system) หมายถึงส่วนต่าง ๆ จานวนหนึ่งที่สัมพันธ์และขึ้นอยูต่ อ่
กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ให้สาเร็จตามความต้องการ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความสามารถ และความอ่อนไหว ในความรู้สึกของผู้บริหาร จะช่วยให้พนักงานมีความ
ร่วมมือนาไปสู้ผลผลิตที่สูง และจะต้องบริหารทั้งระบบไม่เพียงแต่มนุษยสัมพันธ์เท่านั้น
- การสื่อสาร (Communication) เป็นส่วนสาคัญขององค์การ เพราะจะเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างความ
ยินดีที่จะรับใช้กับเป้าหมายขององค์การความยินดีที่จะรับใช้ของเอกบุคคลการ สื่อสารข้อมูล เป้าหมายขององค์การ
แนวคิดเรื่องระบบทั่วไป Bertalanffy บิดาแห่งทฤษฎีระบบทั่วไป (General systems Theory) อธิบายว่า
ถ้าต้องการสิ่งที่รวมกันเป็นส่วนใหญ่ ต้องทราบส่วนย่อยต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยนั้น นักทฤษฎีแนว
นี้ เห็นว่าโลกประกอบด้วยระบบต่างๆ มีลาดับชั้น จากระบบเฉพาะเจาะจง ไปสู่ระบบที่มีลักษณะทั่วไปนอกจากจะ
มองเป็นระดับแล้ว องค์การยังแบ่งเป็นระบบปิด (Closed system) คือระบบที่พึ่งตนเองได้ และระบบเปิด (Open
system) คือระบบที่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด
2) ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Situation or Contingency Approach) ทฤษฏีนี้เห็นว่าการ
บริหารจัดการย่อมขึ้นกับสถานการณ์ เป็นลักษณะทฤษฎีที่ ประนีประนอม ระหว่าทฤษฎีระบบเปิดกว้าง และเป็น
นามธรรม กับความเชื่อที่ว่าการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์โดยเฉพาะ และไม่มองกว้างเหมือนทฤษฎี
ระบบ ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ เป็นวิธีวิเคราะห์ที่กระทาในระดับที่เหมาะสม สามารถพิจารณาปัญหาได้ดี
ไม่กว้าง หรือเฉพาะจุด เกินไป มีความสมดุลระหว่างหลาย ๆ ด้าน คือสามารถพิจารณาปัญหาได้กระจ่างและง่าย
สามารถใช้หลักวิชาอย่างถูกต้องเหมาะสม และยังสามารถพิจารณาสิ่งที่ยุ่งยาก สับสน ไม่ชัดเจน ไปพร้อมกัน
ทฤษฎีนี้ สามารถรับรู้ปัญหาที่ยุ่งยากสับสน ช่วยในการเชื่อมโยงทฤษฎีการบริหารที่เป็นศาสตร์ วิชาการ
สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยตรง ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจว่าจะใช้เทคนิคอะไร อย่างไรบริหาร จึงจะให้
องค์การบรรลุผลสาเร็จ

การศึกษาไทยในยุคThailand 4.0
การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเข้าสู่ยุคที่ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง ไม่ต้องพึ่งจาก
ต่างชาติ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้ายทายสูงมากๆ ทาอย่างไรเราจะพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเองได้ทั้งๆ ที่เรามีทรัพยากรที่มี
อยู่ในประเทศมากมาย ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยระดมความคิดในการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์
4.0 ดังนั้นแต่ละกระทรวงจึงมีสโลแกนของตัวเองต่อด้วย 4.0 กระทรวงศึกษาฯเองก็มีสโลแกน “การศึกษา 4.0”
ในยุค Education 4.0 ที่การเรียนการสอนมุ่งสอนให้ผู้เรียน สามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบน
โลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพั ฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนั้น
การศึกษายุคใหม่ต้องเน้นแสวงหาการเรียนรู้ได้เอง อย่างท้าทาย สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานะการณ์ การจัดการศึกษา 4.0 จึงต้อง
น าเอาหลั ก การ เกี่ ย วกั บ ยุ ค สมั ย ใหม่ ที่ ต รงความสนใจของ ชนพื้ น เมื อ งดิ จิ ทั ล ที่ มี ชี วิ ต ในโลกไซเบอร์
ซึ่งประกอบด้วยการจัด การศึกษาที่ก่อให้เกิด การทางานร่ว มกันบนไซเบอร์ โดยใช้ขีดความสามารถของระบบ
เชื่อมโยงทางฟิสิคัลกับไซเบอร์ ที่มีอุปกรณ์สมัยใหม่ช่วย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ
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คุณลักษณะผู้บริหารไทยในศตวรรษที่ 21
Chowdhury ผู้ซึ่งมีตาแหน่งเป็น Executive Vice President ของ American Supplier Institute ได้
เขียนวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2561) - 111 - หนังสือเรื่อง “Management 21
C: New Vision for the New Millennium” ในปี ค.ศ.2000 ได้กล่าวว่า ศิลปะการบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว ผู้นาในศตวรรษที่ 21 ต้องมีคุณสมบัติเป็นนักฝัน ทะนุบารุง และ มีความพยายามอย่างหนักที่จะทาฝันให้
เป็นจริง เขาได้ระบุคุณสมบัติผู้นาไว้ 4 ประการ คือ
1) เป็นนักสื่อสารที่ดีกับผู้คน (Peopestic Communication)
2) สามารถสร้างอารมณ์และความเชื่อ (Emotion and Belief)
3) มีทักษะรอบตัว (Multi-skilled Leadership) และ
4) เป็นนักคิดเรื่องใหม่ ๆ (Next Mentality) ส่วน James M. Kouzes and Barry S. Posner กล่าวว่า
ผู้นาจะต้องมองไปในอดีตและสามารถมองไปในอนาคต หมายถึง ผู้นาต้องทบทวนประสบการณ์ในอดีตเพื่อนาไปใช้
ในอนาคต โดยผู้นาจะต้องมีความน่าเชื่อถือใช้ระบบการนาในทุกระดับสร้างความท้าทายมุ่งเน้นอนาคตทางานเป็น
ทีมสร้างตานานให้คนกล่าวถึง และสุดท้ายผู้นาจะต้องดูแลคนด้วยใจ (มารวย ส่งทานินทร์, 2557)

คุณลักษณะครูไทยในศตวรรษที่ 21
บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 นั้น ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับ คุณลักษณะสาคัญ 7
ประการไว้ มีดังนี้
1. สร้างและบูรณาการความรู้ได้ ครูจะต้องสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆที่มี มาใช้ในการสร้างสรรค์และ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
2. มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ครูจะต้องสอนให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิด โดยสามารถคิด
วิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์
3. มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน ครูจะต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์
เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้เด็กตกผลึกทางความคิดได้ด้วย
ตัวเอง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
4. ครูต้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะใหม่ ๆ พร้อมทั้งชี้แนะข้อดีข้ อเสียให้ผู้เรียนได้ ครูจะต้อง
สามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลาย และสามารถชี้ให้เด็กเห็นถึงข้อดีข้อเสีย และการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ อย่างเหมาะสม
5. มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพและสร้างผลงานใหม่ ๆ ครูจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก
ตามวัยและให้เด็กพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของเด็กและเน้นให้เด็กเปลี่ยนจากเป็นผู้รับ กลายเป็นผู้พัฒนาและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
6. ต้องเข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้คนอื่น ๆ ทาเพื่อสังคม ครูจะต้องยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาคุณธรรมจริยธรรมและเป็นบุ คคลหนึ่ งในสังคมที่ช่ วยให้สมาชิกในสังคมนั้น ๆ มี
แนวทางในการปฏิบัติตนต่อตนเองแปละสังคมที่เหมาะสม
7. มีบทบาทนาด้านการสอนและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหารมาก
ขึ้น ครูจะต้องมีบทบาทต่อการส่งเสริม พัฒนา และประเมินผลการเรียนรู้และวิชาชีพในโรงเรี ยนร่วมกับบุคลากร
ผู้บริหารและชุมชน
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สรุปได้ว่าลักษณะของครูในยุคศตวรรษ 21 นั้น เรื่องของการใช้เทคโนโลยีและการสร้างให้ผู้เรียนเป็นนัก
คิดและนักพัฒนา ถือเป็นหัวใจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ครูจะเป็น
ผู้สอนอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ จะต้องให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย โดยที่ครูออกแบบการเรียนรู้ เป็นผู้
แนะนา และอานวยความสะดวก ในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้
ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนี้คือแนวทางสาคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ถึงเวลาแล้วที่ต้องสร้างให้เกิด
ขึ้นกับการศึกษาไทย 4.0

คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
ความต้องการกาลังคนยุค 4.0 หลัก 3Rs x 8Cs เด็กไทยในฝัน โดยสภาการศึกษา
3Rs = การอ่านออก/ การเขียนได้/ การคิดเลขเป็น
8Cs = คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา/ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม/ ทักษะความร่วมมือและการทางานเป็นทีม ภาวะผู้นา/ ทักษะด้านความเข้าใจความต่างของ
วัฒนธรรม กระบวนทัศน์/ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร/ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/ ทักษะอาชีพและการเรียนรู้/ ความมีเมตตา วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
เมื่อแนวโน้มการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แล้วการศึกษาของประเทศควรจะ
พัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุค “ประเทศไทย 4.0” เมื่อการเข้าถึงเนื้อหาความรู้มี
ลักษณะเปิด เข้าถึงได้ง่าย การแสวงหาความรู้จึงทาได้เร็ว เด็ก เยาวชนยุคใหม่ มีลักษณะเป็น ชนพื้นเมืองดิจิทัล Digital
native ทาให้การเรียนการสอนแบบเก่าในห้องเรียน ที่ใช้วิธีการท่องจาเนื้อหา ตามแผนการสอน ตามกรอบหลักสูตร
หรือทาโจทย์ ทาข้อสอบแบบเดิมจึงไม่เหมาะกับการศึกษายุคใหม่ ด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้เห็นถึง
ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการจัดการศึกษา คนที่จะเป็นกาลังในการพัฒนาชาติในยุค 4.0 นอกจาก
จะต้องมีทักษะจากความรู้ตามหลักสูตรที่ได้จดจาร่าเรียนมา (Cognitive skills) ส่วนหนึ่งแล้วยังต้องมีทักษะอีกส่วน
หนึ่ง คือทักษะที่ได้จากการทางานของมันสมองส่วนหน้า วิ่ งมาจากการหล่อหลอมฝึกฝน (Non-Cognitive skills)
ปฏิบัติให้เป็นคนไม่มักง่าย รู้จักใช้ความคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง แสวงหาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างสรรค์แนวทางใน
การพิชิตแก้ปัญหา มีความมุ่งมั่นบากบั่นไม่มักง่าย ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่จาเป็นต้องปลูกฝังให้กับเยาวชนทุกคน
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้เนื้อหาวิชาในตาราเรียน ที่เรียกว่า พุทธิศึกษา พลศึกษา จริยศึกษา และหัตถ-ศึกษา เป็น
ทักษะที่ทุกคนต้องมีและจะต้องสร้างขึ้น โดยการหล่อหลอมฝึกให้ทาจนชานาญจนติดเป็นนิสัยที่แสดงออกโดยอัตโนมัติ
คาว่า จิตตะ มานะ วิริยะ อุตสาหะ เป็นเพียงความรู้ที่เราสอนให้จดจา แต่เราไม่เคยปลูกฝัง ในยุคนี้ครูอาจารย์ใน
สถานศึกษาทุกระดับ จะต้องทาหน้าที่ให้ครบทั้งสองส่วน คือให้ความรู้และปลูกฝังนิสัยที่เกิดจากการพัฒนาทักษะต่ าง
ๆ ของสมองส่วนหน้า โดยอาศัยกระบวนการสอน และการฝึกให้ทาซ้า ๆ ให้มีความมุ่งมั่นบากบั่นมานะไม่ย่อท้อง่ายๆ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากองค์ความรู้ผ่านทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน จึงต้องนาแนวคิด Education 4.0 ไปใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี
แสวงหาความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ และเป็นการศึกษาสู่อนาคต ที่เน้นการผลิตคนไปสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริง
ถ้าเป็นไปตามไทยแลนด์ 4.0 ประเทศจะต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง การศึกษา 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของ
ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะทาให้เกิดความสาเร็จ ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะครูต้องปรับการเรียนการสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน ผู้บริหารต้องเป็นผู้นาทาง
วิชาการ การปฏิรูปการศึกษาต้องเน้นที่ห้องเรียน โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใน 10 ปี
ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง
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บทสรุป
การบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ที่ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพที่มี
คุณลักษณะผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่มีวิสัยทัศน์ นาความรู้ด้านการบริหารสมัยใหม่มาบริหารสถานศึกษา
ให้นาไปสู่กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มีวิสัยทัศน์ ให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นั้นการบริหารสถานศึกษา
นับเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยใน ยุค Thailand 4.0 ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้
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The Rhetorical Vision of Climate Change : An Application of the Structural Concepts of
Symbolic Convergence Theory
Sean Henry San Buenaventura

บทคัดย่อ
ผู้คนจำนวนมำกมีควำมเชื่อว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิ ำกำศที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เป็นผลมำจำกกำรกระทำ
ของมนุษย์ ผลสืบเนื่องจำกกำรศึกษำสำรคดีเรื่อง An Inconvenient Truth ของ เดวิส กุ๊กเกนไฮม์ ในปี พ.ศ.2549
ที่แสดงนำโดยอัล กอร์ จึงถือได้ว่ำเป็นกำรจุดประกำยควำมสนใจหลักสำหรับประเด็นนี้ รวมถึงงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์
ผลงำนกำรศึกษำเชิงวิชำกำร บทควำม ข่ำว รำยกำรโทรทัศน์ วิดีโอจำกสื่อออนไลน์ และกำรโต้วำทีต่ำงๆ ได้นำไปสู่กำร
สร้ำงวิสัยทัศน์ เชิงวำทศิลป์ หรือ Rhetorical vision ซึ่งเป็นหนึ่งในเสำหลักของทฤษฎี Symbolic Convergence
Theory ของ เออเนส บอร์แมน (2515) ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพโดยกำรแยกคำกล่ำวจำกบทควำม
ออนไลน์และเว็บไซต์ โดยแบ่งประเภทด้วยหลักกำร structural elements ที่ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์เชิงวำทศิลป์ หรือ
Rhetorical vision ออกเป็ นหมวดหมู่ ได้ แก่ namely, dramatis personae, plot line, scene, sanctioning
agent และ rhetorical vision master analogues (คลำแกนและชิลด์, 2539) ซึ่งสรุปผลกำรค้นพบเหล่ำนี้ชี้ให้เห็นว่ำ
บทควำมและรำยงำนออนไลน์นั้น เต็มไปด้วยควำมหมำยที่สอดคล้องกับองค์ประกอบดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงดี
Abstract
Many people genuinely believe that Climate Change is occurring, is a matter of urgency
and is a result of anthropogenic activity, without having done any rigorous study on the
subject. This is due to their acceptance of the messages they hear from the media. Davis
Guggenheim’s 2006 documentary, An Inconvenient Truth, featuring Al Gore could be
considered the spark that ignited mainstream interest in this environmental issue. A countless
number of scientific reports, academic studies, news articles, TV programs, online videos and
debates have led to the formation of a rhetorical vision, one of the main pillars of Ernest
Bormann’s Symbolic Convergence Theory (1972). I began a qualitative analysis by extracting
statements from online articles/websites and classifying them under one of the structural
elements that comprise a rhetorical vision, namely, dramatis personae, plot line, scene,
sanctioning agent and the rhetorical vision master analogues (Cragan & Shields, 1996). The
findings suggest that online articles and reports are teeming with messages that fit satisfactorily
into the aforementioned structural elements.
Keywords : Symbolic Convergence Theory, Rhetorical Vision, Climate Change, Global Warming
Introduction
In an online survey (http://www.debate.org) on the question, ‘Is global climate change
man-made?’, 60 percent answered ‘yes’ and 40 percent said ‘no’. With the burden of proof on
the ‘yes’ side, it made me wonder what led the 60 percent to adopt this belief. Very few
believers have actually gone deep into the ocean to observe coral bleaching or traveled to the
poles to watch an iceberg melt. Therefore, ideas on changing weather patterns would have to
be introduced by organizations through the media. While data collection and analysis starts
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with scientists, it is via media channels that messages are propagated to the masses.
Information from experts or well-known institutions is particularly persuasive. In their report
Climate Change 2014: Synthesis Report Summary for Policy Makers (http://www.ipcc.ch), the
International Panel on Climate Change (IPCC) cited that ‘recent anthropogenic emissions of
greenhouse gases are the highest in history...driven largely by economic and population
growth.’ The United Nations Sustainable Development Goals on Climate Change
(https://www.un.org) calls for people to ‘combat climate change and its impacts.’ The
Environmental Protection Agency (https://www.epa.gov) states that greenhouse gases
‘produced by human activities have caused an overall warming influence on the Earth’s
climate since 1750.’
Literature
Symbolic Convergence Theory (SCT) is a message-centered theory with roots in Ernest
Bormann‘s fantasy theme analysis which he used to study communication in small groups
(Bormann, 1972; Bormann, 1982). Fantasy theme analysis (Wood, 2004) works as a type of
rhetorical analysis that looks into a group’s shared consciousness. When individuals share
common fantasies, they become a cohesive group, and Bormann calls this phenomenon
symbolic convergence (Bormann, 1985). He proposed a link between the dramatic imagery
members use when they talk to each other and the degree of group consciousness and solidarity
(Griffin, 2003). SCT explains how people come together to share a common symbolic reality
(Cragan & Shields, 1996). Over time it evolved into a general theory of communication
(Olufowote, 2006). The theory contains six epistemological assumptions (Bormann, 1972): (1)
Meaning, emotion, and motive for action are the manifest content of a message; (2) Reality is
created symbolically; (3) Fantasy theme chaining creates symbolic convergence that is
dramatistic in form; (4) Fantasy Theme Analysis is the basic method to capture symbolic
reality; (5) Fantasy themes occur in and chain out from all discourse; (6) the three master
analogues, the righteous, social and pragmatic, compete as alternative explanations of symbolic
reality. People’s words or actions form a symbolic reality into a composite drama called a
rhetorical vision when a set of integrated fantasy themes is voiced repeatedly across much
larger populations. ‘As people begin to share and extend fantasy explanations of people's
actions, things, objects, and events, they build up a composite dramatistic explanation of reality
that is filled with heroes, villains, plotlines, scenic description and sanctioning agents for
maintaining and promulgating the rhetorical vision’ (Shields & Preston, 1985, p. 103).
Method
I extracted statements and quotes from online news articles, reports and publications,
with the majority published in late 2018, and placed them in tables. I attempted to categorize
the samples into common themes that would fit into one of the five main structural elements,
namely dramatis personae, plot line, scene, sanctioning agent, and the three master analogues.
Table 1 Dramatis Personae: ‘people are the main culprits of climate change.’ This refers to
characters that make a rhetorical vision seem real. Table 2 Plot Line: ‘the Earth has been
warming since the industrial age, and weather patterns are becoming more extreme.’ Plot line
details the actions committed in a rhetorical vision. Table 3 Scene: ‘melting ice caps, drying
rivers, hotter oceans.’ Scene refers to the location of the actions. Table 4 Sanctioning Agent:
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‘scientists offer evidence of humans causing climate change, experts speak out on the issues,
and surveys show a great percentage of people share the same belief.’ It functions to legitimize
the symbolic reality and justify the rhetorical vision. Table 5 Righteous Master Analogues: ‘it
is wrong to cause damage to the planet and to harm ourselves.’ This establishes whether
something is right or wrong, just or unjust, moral or immoral. Table 6 Social Master Analogue:
‘the issues regarding climate change are causing division between people.’ It stresses on human
relations such as family ties, friendship, trust, or humaneness. Table 7: Pragmatic Master
Analogue: ‘there are practical measures that can be taken to arrest climate change or limit its
long-term effects.’ This looks at utility, practicality or cost effectiveness.
Findings
Table 1 Dramatis personae: people are the main culprits of climate change
Climate-warming trends over the past century are extremely likely due to human activities
(National Aeronautics and Space Administration, n.d., para.1).
Humanity is the major influence on the global climate change observed over the past 50 years
(American Geophysical Union, n.d., para.1).
Our AMA...concurs with the scientific consensus that the Earth is undergoing adverse global
climate change and that anthropogenic contributions are significant (American Medical
Association House of Delegates, n.d., p.2).
Table 2 Plot line: the Earth has been warming since the industrial age, and weather
patterns are becoming more extreme
Earth’s surface has been successively warmer in each of the last three decades (The Geological
Society of America, 2015, April, para.3).
...with eight of the 10 most destructive hurricanes of all time having happened in the last 10
years (Department of Energy, n.d., para.1).
‘However, since the late 1970s, storms making landfall have become 15 percent more intense
and their destructive power has increased by about 50 percent,’ Hieber Girardet said on Friday
(Taylor, 2018, September 21, para.8).
Table 3 Scene: melting ice caps, drying rivers, hotter oceans
If that happens, the world could see a mass die-off of coral reefs, worsening water and food
shortages and increased wildfires and droughts (Erdman, 2018, October 8, para.4).
...climate change will lead to drier soils and reduce tree photosynthesis and growth in forests
(University of Minnesota, 2018, October 9, para.1).
Warming above that threshold, the scientists write, could trigger the near-total loss of the world’s
tropical coral reefs and the collapse of ice sheets… (Grandoni, 2018, October 9, para.3).
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Table 4 Sanctioning agent: scientists offer evidence of humans causing climate change, experts
speak out on the issues, and surveys show a great percentage of people share the same belief
Thousands of the world’s leading climate experts have grown clearer…that climate change is
occurring as a result of human actions (Harvey, 2018, October 5, para.8).
Indeed, climate change has long been on the military's radar (Ross, 2018, October 1, para.6).
Scientists have painted a stark picture of what the world will look like by 2040 if we fail to
keep global warming below 1.5 degrees Celsius this century (Smith, 2018, October 9, para.14).
Table 5 Righteous Master Analogue: it is wrong to cause damage to the planet and to
harm ourselves
... if we continue to burn fossil fuels and put carbon pollution into the atmosphere, we are
going to continue to warm the surface of the Earth (Baldwin, 2018, August 7, para.2).
...climate change will influence livestock production and thus food security (Brehaut, 2018,
September 25, para.6).
Climate scientists have understood for decades that unchecked, man-made global warming will
wreak havoc on human civilization (Worland, 2018, October 8, para.1).
Table 6 Social Master Analogue: the issues regarding climate change are causing division
between people
Indeed, 62 percent of Americans never talk to their friends and family about climate change.
Less than half hear about climate change in conversations on a regular basis (Albritton, 2018,
March 6, para.3).
The potential costs of climate change, already the subject of heated debate, may actually be
understated (Cowen, 2018, September 26, para.1).
The result is that we are not taking enough steps to slow or reverse the process...Either we don’t
want to change our lifestyles, or we think it won’t matter (Smyer, 2018, October 8, para.10).
Table 7 Pragmatic Master Analogue: there are practical measures that can be taken to
arrest climate change or limit its long-term effects
...more than 65[million] new low-carbon jobs could be created...700,000 premature deaths
from air pollution could be avoided every year by government action on climate change
(Harvey, 2018, October 5, para11).
...most countries can achieve 75 percent to 90 percent of their individual 2050 2°C Paris
Agreement targets using proven and generally accepted technologies (Revere Journal, 2018,
October 5, para.2).
The Paris agreement has set a course for us that, if we follow, and if we improve on that
agreement in the years ahead, we can prevent the worst impacts of climate change from
occurring (Baldwin, 2018, August 7, para.17).
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Discussion
A March survey by Gallup Poll (Mosier, 2016, October) revealed that 64 percent of
people in the United States were concerned a ‘great deal’ or ‘fair amount’ about climate
change. A 2016 study on Nature Climate Change (https://www.nature.com) examined the
variables relating to acceptance or skepticism of anthropogenic climate change. Results showed
that political affiliation was the most significant demographic correlate of climate change belief
or disbelief. Surveys by Pew Research Center (http://www.pewresearch.org) in spring 2015
found that a global median of 51 percent said climate change was already causing harm, while
another 28 percent believed it will do so in succeeding years. Pew Global
(http://www.pewglobal.org) suggested a majority of those polled wanted policy implemented
to deal with greenhouse gases and believed people had to make changes in lifestyle to reduce
climate change. Scientific American (https://www.scientificamerican.com) reported
respondents trusted scientists the most for information on climate change, while their least
trusted source of information (for 31 percent of respondents) was mainstream media, followed
closely by environmental organizations (29 percent) and federal agencies (18 percent).
Conclusion
The Earth Day Network (https://www.earthday.org) tells its audience to ‘commit to
earth-friendly acts, make more sustainable choices, reduce your carbon footprint, conserve
energy...’ The tone of the message clearly implies that Climate Change is caused by humans.
From my observation, opinions that support the idea of a human-induced Climate Change seem
to dominate headlines over those that do not. There is a lack of balance with how mainstream
media covers opposing sides of the issue. In addition, those that openly argue against it are
labeled as climate change ‘deniers’, which is more of a judgmental term than a descriptive one.
McCombs and Shaw (1972) proposed that the news sets the agenda for the day though it does
not necessarily lead to the acceptance of a belief. I would, however, argue that agenda setting
done frequently and consistently could lead to acceptance of certain beliefs on the part of some
listeners though that would be a completely different study. Furthermore, people are often
prone to evaluating suggestions using convenient heuristic methods instead of going through
the laborious process of empirical analysis. Tversky and Kahneman noted that ‘reliance on
heuristics and the prevalence of biases are not restricted to laymen’ (Tversky & Kahneman,
1974, p. 1130). Finally, a rhetorical vision must go through a process of being created, shared
and sustained in the consciousness of those who are caught up in the symbolic reality until it
reaches decline and a final end. The Cold War (Bormann, Cragan, & Shields, 1996) is a good
example of a rhetorical vision that reached its terminus stage with the fall of the Berlin Wall
serving as its symbolic end. Other examples include The Great Depression of the 1930s and
Women’s Liberation. The rhetorical vision of Climate Change will eventually reach the end of
its life cycle even as environmental problems (unfortunately) persist.
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รูปแบบการบริหารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของนิสิ ต มหาวิ ทยาลั ยเนชั่น ภายใต้ ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
Environmental Management Model of Student, Nation University Under the
Philosophy of Sufficiency Economy Case Study: Thung Phueng Village, ThungChang
District, Nan Province
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บทคัดย่อ
การบริห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น ภายใต้ กรอบปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวการณ์ของหมู่บ้าน และศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมของหมู่บ้านภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษา ด้าน
สิ่งแวดล้อมทั่วไปและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลกระทบจากการประกอบอาชีพ วิธีดาเนินการวิจัยใช้การวิจัยแบบมี
ส่ ว นร่ว ม เครื่ องมื อในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย แบบสอบถามความคิ ด เห็น เกี่ย วกับ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อม ซึ่ ง
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความเข้าใจในเรื่องการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบ
จากทางด้านการประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านทุ่งผึ้ง พบว่ามีปัญหาคุณภาพ
ดินเสื่อมโทรม เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ทาการเกษตรมานานจึงประสบปัญหาดินเสื่อมโทรมแต่
เดิมชาวบ้านไม่สามารถเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตรได้เนื่องจากปัญหาโรคระบาดในพืชผักทางการเกษตรและดิน
มีความแห้งแล้งทาให้ผลผลิตของชาวบ้านติดโรคและปลูกพืชไม่ขึ้นเป็นจานวนมาก ปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข
มาเป็นเวลาหลายปี ประกอบกับชาวบ้านไม่มีความรู้ในการแก้ไขปัญหา ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐก็
เข้าไปไม่ทั่วถึงและไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่ชาวบ้านประสบอยู่อย่างแท้จริง ในเมื่อชาวบ้านไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน
การทาการเกษตรอย่างถูกวิธี ส่งผลให้ชาวบ้านหันมาใช้สารเคมีในการทาการเกษตรมากขึ้น ส่งผลทาให้หน้าดิน
เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆปลูกพืชทางการเกษตรได้ยากกว่าเดิม การดาเนินการวิจัยดังกล่าวได้ดาเนินการโดยการน้อม
นาเอาหลักการบริหารจัดการภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดาเนินงานร่วมกับ หมู่บ้านกลุ่มวิจัยจนได้
แบบอย่างการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางให้ หมู่บ้านและพื้นที่อื่นๆได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
คาสาคัญ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารจัดการ
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Abstract
Environmental management under the Sufficiency Economy: A Case Study in
Thung Phueng village, Thung Chang district, Nan province. The study the situation of the
village community. A study on the environmental management of the village community
under the sufficiency economy philosophy. The management of the impact caused by the
occupation of the community. And to enhance knowledge in environmental management
within the framework of the Community Sufficiency Economy. The environmental studies
and environmental impact caused by the occupation. Method used participatory research.
The research includes a questionnaire about environmental management which contains
general information about participation in the management of the environment and an
understanding of the environmental management under the sufficiency economy
philosophy and satisfaction of the research operations. The management of the environment
is affected by the occupation of the research population is employed in agriculture need to
solve the problems stemming from the occupation by the philosophy of sufficiency
economy as the primary for a formulation of the community to be used for the farming
community. Reduce dependence on fertilizers and other products. On increasing
agricultural productivity, many of the market. This makes budget of the population in the
community significantly. Help reduce the cost to produce. Poverty of the community and
have been trained to produce and create simple devices that communities can do to produce
organic fertilizer, this reduces production costs The research has been carried out by the
management principles adopted under the sufficiency economy philosophy to work with
community groups to research a role model. Environmental management to guide the
community and other areas can be used as guidelines for environmental management under
the sufficiency economy further
Key Word (s) : Environmental Management, Sufficiency Economy, Administration

บทนา
จังหวัดน่าน มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน และเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าสายสาคัญ ที่เป็นน้าสาขาของ
แม่ น้ าน่ า น ซึ่ ง ถือเป็ น แม่ น้ าหนึ่ ง ในสี่ ส ายหลั กที่ ไ หลลงสู่ แม่ น้ าเจ้ า พระยา โดยมี ป ริม าณน้ าคิด เป็ น ร้อยละ 45
ของปริมาณน้าของแม่น้าเจ้าพระยา ประชาชนร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภายหลังปี พ.ศ.2517
ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านถูกทาลาย จากยุทธการปราบปรามคอมมิวนิสต์และพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดและมี
การขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น ภูเขาที่เคยเป็นป่าไม้ และป่าต้นน้า กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ป่าไม้หายไป ดินพังทลาย
สารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้าทรัพยากรธรรมชาติและดินเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบวงกว้างทั้งในระดับชุมชนและ
สาธารณะ (สานักงานเกษตร จังหวัดน่าน, 2558)
ในสภาพการปัจจุบันประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดน่านให้ความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
ขจัดความยากจนการเพิ่มของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม และนั บ วั น จะทวี เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน
อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะจังหวัด น่าน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น
การทานา ทาไร่ ทาสวน มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดและมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น ภูเขาที่เคยเป็นป่า
ไม้ และป่าต้นน้า กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ป่าไม้หายไป ดินพังทลาย สารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้าทรัพยากรธรรมชาติ
และดินเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบวงกว้างทัง้ ในระดับชุมชนและสาธารณะทาให้เกิดปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรม สารเคมี
ตกค้างในดิน และตามแหล่งน้าอันเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้ยาฆ่าแมลงปราบศัตรูพืชและยังทาให้มีค่าใช้จ่าย
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ในการดาเนินการ เช่นการซื้อปุ๋ยเคมี ยากาจัดศัตรูพืช น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร ทาให้
เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพจานวนมาก ทาให้เกษตรกรเกิดความยากจนเป็นส่วนมาก
มหาวิทยาลัยเนชั่นได้เปิดการเรียนการสอน รายวิชา SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต ได้มอบหมายให้นิสิตที่
ลงทะเบีย นเรียน ออกแบบการพัฒนาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ ให้ โดยจัดทา
โครงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดน่าน โดยมีแนวคิดในการสร้างกระบวนการฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการศาสตร์พระราชา คือ มุ่งเน้นให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนา
สภาพผืนป่า พัฒนาพื้ นที่ทากินและส่งเสริมให้คนที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคงทางอาหารและพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาที่สาหรับการพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน และสร้างระบบนิเวศสาหรับการเป็นแหล่งอาหาร
ของชุ ม ชน ตลอดจนสร้ า งกระบวนการท างาน ติ ด ตามประเมิ น ผล ถอดบทเรี ย นการท างาน พร้อ มทั้ ง สร้ า ง
กระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการนาเสนอแนวทางการบริหารจัดการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ กรอบปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจึ ง เป็ น วิ ธี ท างที่ หมู่ บ้ า นที่ ร่ว มศึกษาวิ จั ย กับ คณะผู้ วิ จั ย จึ ง เป็ น วิ ถีท าง
ที่ เ หมาะสมที่ ท างกลุ่ ม น ามาบริ ห ารจั ด การแก้ ปั ญ หาโดยน้ อ มน าเอาหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหา ทาให้การบริหารจัดการ บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่าน ดังกล่าวอาจประสบความสาเร็จและมีความยั่งยืนต่อไปได้

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
เนื้อหาสาระในการวิจัยเป็นการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง
ความต้องการของหมู่บ้านได้แก่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและมลพิษจาก
การใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมและเป็นการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การทานาทาไร่ทาสวนโดยมีกรอบความคิดและสมมติฐานในการวิจัยดังนี้
สภาพแวดล้อมของพื้นที่
- การแก้ปัญหาของชุมชน
- สภาพทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมแผนการบริหาร
จัดการ

ปัญหาการจัดการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม
ของชุมชน

ต้นแบบการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นและคณะผู้วิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ต้องการข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ได้เลือก บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยทางคณะผู้วิจัยต้องการข้อมูลเชิงลึก
เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลในการแก้ปัญหาเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านมีประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ทาให้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นมีความซับซ้อนระเบียบวิจัยได้นาแนวคิดของ เทิดศักดิ์ จันทร์อรุณ (2559) มาใช้ในการ
วิจัย และปรับปรุงให้ เหมาะสมกับพื้นที่คือการวิจัยเชิ งปริมาณกรณีศึกษากึ่ง ทดลองแบบมีส่วนร่วมภายใต้การ
กาหนดขอบเขตการวิจัยทั้งทางด้านองค์ความรู้เนื้อหาสาระและขอบเขตทางด้านพื้นที่เป้าหมายโดยใช้กลวิธีที่ใช้ ใน
การจัด การเก็บ รวบรวมข้อมูล และวิ ธี การวิ เคราะห์ข้อมูล ก็คือการจัด การด้ ว ยคณะผู้ วิจั ย จากการสนทนากลุ่ ม
การศึกษาจากเอกสารขององค์การบริหารส่วนตาบลและการสนทนากลุ่มการสอบถามหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อได้ข้อมูล
แล้วจึงนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยวิธีการประชุมกลุ่มคณะผู้วิ จัยจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เพื่อหาข้อสรุปในภาพรวมร่วมกัน

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเรื่องแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นอยู่คือมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนท้องถิ่นมีแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมประจาปีงบประมาณและหมู่บ้านมีความสนใจและประสงค์จะร่วม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในการดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อ
คุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านและจัดทาแผนจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
โดยหมู่บ้านให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการตกค้างสารเคมีและปุ๋ย อนินทรีย์ในดินนอกจากนี้
ต้องการให้หน่วยงานองค์กรสถานศึกษาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือในด้านวิชาการ
รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านประกอบด้วย
บุคคลครอบครัวและชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจและนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิธีดาเนินชีวิตคนใน
หมู่บ้านมีศรัทธาที่จะร่วมกันปฏิบัติพัฒนาหมู่บ้านด้วยความเต็มใจโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมคิดร่วมค้นหาปัญหา
ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตาบลควรมีบทบาท
ในการให้ข้อมูลข่าวสารหรือประสานการดาเนินงานในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านโดยมีทิศทางการบริหาร
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านมีการเรียนรู้ร่วมกันการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้นาในหมู่บ้านทั้งควรประสานร่วมมือกันขั บเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านอย่างยั่งยืนตลอดจนประสานกับภาครัฐองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยเข้า
มามีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนทั้งภาควิชาการและเงินอุดหนุนตามความเหมาะสมจากรูปแบบการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านสรุปเป็น
ต้นแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้
1. หมู่บ้านต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีวิถีชีวิตตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. คนในหมู่บ้านต้องมีศรัทธาที่จะร่วมกันปฏิบัติพัฒนาหมู่บ้านด้วยความเต็มใจ
3. ต้องมีแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ควรส่ ง เสริม สนั บ สนุ น กระบวนการเรีย นรู้ ร่ว มกั น ของคนในหมู่ บ้ า นในการเข้า ถึง ความรู้แ ละการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน
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5. หน่วยงานสถาบันการศึกษาและองค์กรจากภายนอกควรมีแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน
ผลจากการวิ จั ย ท าให้มี การพั ฒ นาองค์ความรู้ท างด้ า นการบริหารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อมภายใต้ ป รัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ 3 ห่วง คือ พอประมาณ
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ความพอประมาณนั้นสามารถใช้ในการแก้ปัญหาหน้าดินเสื่อมโทรมได้ การอนุรักษ์ดินนอกเหนือจากการ
ปรับ ปรุง ดิ น ที่ มี ค วามอุด มสมบู ร ณ์ ต่ าและมี ส มบั ติ อื่ น ๆ ไม่ เหมาะสมให้ดี ขึ้น โดยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ข้า งต้ น แล้ ว ใน
ขณะเดียวกันควรมีการป้องกันหรือควบคุมความเสื่อมโทรมของดินไปด้วยโดยใช้วัสดุธรรมชาติหาได้ในท้องถิ่นเช่น
พืชผักที่เหลือใช้ เศษอาหาร รวมถึงการใช้พืชที่หลากหลายปกคลุมหน้าดินไม่ให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม อีกทั้งควร
ใช้ปริมาณที่เหมาะสม จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
ความมีเหตุผล โดยปกติการปรับปรุงบารุงดินโดยการเติมปุ๋ยเคมี สารปรับปรุงดิน หรือสารชนิดอื่น ๆ อาจ
ไม่ได้ผลดีในการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น เพราะเมื่อมีการเติมปุ๋ยหรือสารต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไปแล้วก็อาจจะเกิด
การสูญเสียในพื้นที่นั้นพืชเองก็จะมีโอกาสดูดใช้ธาตุอาหารได้น้อยการอนุรักษ์ดิน เป็นการใช้ประโยชน์จากดินอย่าง
ชาญฉลาด คุ้มค่า และถูกต้องตามหลักวิชาการเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการพังทลายของดิน การรักษา
คุณภาพของดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด การใช้พื้นที่ถูกต้องตามศักยภาพของ ดินในแต่ละพื้นที่ การอนุรักษ์ดินทาได้
หลายวิธี ดังนี้
1. การปลูกพืชคลุมดิน จะเป็นการช่วยยึดดิน ลดแรงปะทะของลม ฝน ควรเลือกพืชที่จะนามาปลูกคลุม
ดินเป็นใบหนา มีรากมากและลึก เช่น พืชตระกูลถั่ว ซึ่งนอกจากจะช่วยยึดดินแล้วยังช่วยตรึงไนโตรเจน ในอากาศ
ทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
2. การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการปลูกพืชมากกว่าสองชนิดสับเปลี่ยนลงที่ดินแปลงเดียวกัน เนื่องจากการ
ปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้าหลายๆ ครั้งจะทาให้ขาดแร่ธาตุและสารอาหารบางชนิด ช่วยลดโรคระบาดของพืช ช่วย
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และช่วยเพิ่มผลผลิต
3. การปรับปรุงดิน เป็นการใส่ปุ๋ยลงในดินทั้งปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยสด หลังจากที่ปลูกพืชบนที่ดินแล้ว
หลายๆ ครั้ง เพื่อเพิ่มแร่ธาตุ สารอาหารในดิน ทาให้ดินระบายน้าและอากาศได้ดีขึ้น
4. การปลูกพืชแบบวนเกษตร หรือไร่นาสวนผสม สามารถทาได้ 3 แบบ คือ การปลูกไม้ยืนต้น ควบคู่กับ
พืชเกษตร การปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กับพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ และการปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กับพืชเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดการพังทลายของดิน ช่วยรักษาสมดุลของธาตุอาหารในดิน และช่วยเก็บความชุ่มชื้นในดิน
มีภูมิคุ้มกันที่ดี ทาได้โดยการส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ พระราชกรณียกิจในการเสด็จ เยี่ยม
เยือนราษฎรแต่ละครั้งจะพระราชทานเครื่องเขียนแบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ แก่ครูผู้
ทางานในถิ่นทุรกันดาร บางพื้นที่ที่ทรงพบว่าไม่มีโรงเรียน เด็กๆไปเรียนลาบาก เพราะอยู่บนป่าเขาห่างไกลเกินไป ก็
จะพระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียน เมื่อชาวบ้านมีการศึกษา มีความรู้ ก็ย่อมเกิดความเข้ าใจ
เกิด ส านึ กทางสัง คม และสานึกในทางอนุรักษ์ สิ่ง แวดล้อมเป็น ผลต่อเนื่ องตามมา นอกจากนั้น การเสริมสร้า ง
คุณธรรมและจิตสานึก งานด้านอนุรักษ์ผืนดินจะประสบผลดี มีความต่อเนื่อง และรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ไว้ได้อย่างยั่งยืนเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจิตสานึก ของชาวบ้านเป็นสาคัญ เพราะแม้จะมีการอนุรักษ์ดิน
มากมายเพียงไรทุ่มงบประมาณสักเท่าใดมีวิทยาการมีระบบทันสมัย เพียงไร หากชาวบ้านในพื้นที่ไม่ร่วมใจ ไม่เห็น
ด้วย งานในพื้นที่นั้นก็ย่อมยากที่จะประสบความสาเร็จ แนวพระราชดาริที่เน้นการสร้างเสริมคุณธรรมและจิตสานึก
จึงเป็นปัจจัยอันสาคัญที่ทาให้ดิน ยังมีอยู่และมั่นใจได้ว่าจะอยู่อีกนานเท่านาน การสร้างจิตสานึกแก่ราษฎรตามแนว
พระราชดารินั้น ไม่ใช่วิธีแค่การพูดการสอนเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นการกระทาที่เกิดประโยชน์ ซึ่งชาวบ้านเห็นได้
สัมผัสได้และรับประโยชน์ได้จริง
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เงื่อนไขประกอบด้วย เงื่อนไขความรู้ คือการมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
รอบด้ า นที่ จ ะน าความรู้ เหล่ า นั้ น มาพิ จ ารณาให้ เชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ประกอบการวางแผน คื อ การอนุ รัก ษ์ ดิ น ที่
เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อให้สภาพดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และเงื่ อนไขคุณธรรมคือมีความ
ตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิตคือการที่ต้อง
คานึงถึงความเหมาะสมในการกระทานั้นๆที่ทาให้ดินนั้นเสื่อมสภาพ
จากการดาเนินการแก้ไข จึงส่งผลให้มีการพัฒนาแก้ไขปัญหาสภาพดินให้ดีขึ้นซึ่งมี ผลในแต่ละด้าน เช่น
ด้านเศรษฐกิจ โดยการใช้ทฤษฎีตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณ โดยการใช้ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพและปลูกต้นปอเทืองคลุมดินซึ่งมีต้นทุนที่ต่าและคุณประโยชน์ที่ทาให้ดินสามารถกลับมาฟื้นตัว จึงทาให้
เกษตรกรมีผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น ด้านสังคมและวัฒนธรรมเมื่อดินกลับคืนสู่สภาพที่สามารถทาการเกษตรได้ จึง
ทาให้ชาวบ้านหันมายึดอาชีพทาการเกษตรมากขึ้นรายได้จากการทาการเกษตรดีกว่าการอพยพไปทางานในเมือง
หลวง ด้านการศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านความรู้ โดยการมีหมอดิน จากกรมพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับดิน ในการปรับปรุง รักษาและบารุงดิน ทาให้ชาวบ้านที่ทาเกษตรกรรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
นาไปใช้ในการทาเกษตรกรรมได้จริงและด้านสุขภาพ เงื่อนไขด้านคุณธรรมโดยการสร้างจิตสานึกให้กับชาวบ้านไม่
หันกลับไปใช้สารเคมีในการทาเกษตร เมื่อชาวบ้านไม่ใช้สารเคมีในการทาการเกษตรแล้วชาวบ้านก็จะไม่ประสบ
ปัญหาสารเคมีตกค้างในร่างกายของคนในหมู่บ้าน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการที่จะให้มีแผนการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่พร้อมต่อยอด
การปฏิ บัติ พบว่ าบ้ า นทุ่ งผึ้ ง อาเภอทุ่ ง ช้า ง จั งหวั ดน่ าน ความต้ องการการมีส่ ว นร่วมในการด าเนิ นการจั ดการ
สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีประเด็นอยู่ในระดับมากได้แก่สิ่งแวดล้อมที่มีความสาคัญต่อ
คุณภาพชีวิต
หมู่บ้านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการใช้และสารเคมีตกค้างในดิน และด้านอื่นๆ จากข้อมูลการวิจัยทางสถิติ
พบว่า ความต้องการให้มี การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 4.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดับมาก และพบว่า หมู่บ้านมีความสนใจ
และประสงค์จะเข้าร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับมากที่สุด (M= 4.00 และS.D.=0.73และอยากให้หมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 3.90 S.D.=0.79) ได้แก่ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพของดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในดิน และประชาชนมีความ
คิดเห็นและให้ความสนใจรูปแบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (M=4.30 S.D.=0.66) คนในหมู่บ้านมีความตั้งใจในการร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านด้วยความเต็มใจ ร่วม
ค้นหาปัญหาและร่วมวางแผนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน ส่วนความคิดเห็นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ของหมู่บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก และหมู่บ้านต้องการมีแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ร่วมกันในการ
จัดการปัญหาของสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอและรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านภายใต้กรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับมากและหมู่บ้านคิดว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านควรกระจาย
ความรับผิดชอบให้กับหมู่บ้านเป็นผู้ดาเนินการ ผู้บริหารและผู้นาในองค์กรและชุมชนควรส่งเสริมสนับสนุนต่อไป
ผลจากการดาเนินโครงการดังกล่าวทาให้ทางกลุ่มที่เข้าร่วมวิจัยได้ร่วมกันทาปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการรวมถึงการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในหมู่บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และเป็นต้นแบบใน
การเผยแพร่ให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านมีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปราย ดังนี้
หมู่บ้านมีสภาพทางสังคม คือ มีความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแบบเครือญาติ ให้ความเครารพนับถือผู้
อาวุโส มีการช่วยเหลื อเกื้อกูลซึ่งกันในงานพิธีต่างๆทั้งแรงงาน สิ่งของและเงินทุน อยู่รวมกันโดยใช้ กฎระเบียบ
มาตรการของชุมชนในการควบคุมดูแล สมาชิกในหมู่บ้านมีความสามัคคีกันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านสังคมของเกษม วัฒนชัย (2550) กล่าวว่าหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้วยการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีตั้งแต่ระดับครอบครัวขึ้นมา รู้จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความเมตตากรุณา ใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกันด้วย
ความเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดมีความศรัทธาในเพื่อนมนุษย์และหลักธรรมของแต่ละ
ศาสนามีความปรารถนาให้เกิดสันติสขุ ภายในครอบครัว องค์กรสถาบัน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ขณะเดียวกัน
ต้องมีภูมิคุ้มกันทางศีลธรรม ด้วยการรู้เท่าทันและสามารถหลีกเลี่ ยงจากอบายมุขต่างๆได้ ใช้ชีวิตด้วยความสมถะ
เรียบง่าย ไม่สร้างเงื่อนไขชีวิตให้ซับซ้อนวุ่นวายมากเกินความจาเป็นจนนาไปสู่ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยและสร้างปัญหา
หรือความยากลาบากให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ผลการวิจัยในระดับหมู่บ้านโดยการใช้แผนการบริหารจัดการนี้จะทาให้คนในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มกันทา
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมสร้างอาชีพช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยใช้หลักของความรู้รักสามัคคีและสร้างเครือข่ายความ
ช่วยเหลือเชื่อมโยงกันภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่นๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาสร้า งประโยชน์ได้ อย่า งเหมาะสมได้ อย่า ง
พอเพียง ได้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรมและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมีทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมให้
มากที่สุดรู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดฟื้นฟูทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ Boston et al., 1996) ที่ให้ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์
ของการบริหารจัดการทั้งในแง่ของผลลัพธ์ผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
เช่นเดียวกับ วีณา มโนหมั่นศรัทธา (2548) ซึ่งเสนอว่า การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครควรเป็นไปในทิศทาง
ที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุดและมีเป้าหมายหรือคานึงถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรูปแบบแผนบริหาร
จัดการนี้เกิดขึ้นจากผลจากการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ หมู่บ้านจะส่งผลให้การพัฒนา
หมู่บ้านก้าวหน้าอย่างสมดุลยั่งยืนและมั่นคงพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นภายใต้แผนการบริหารจัดการโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวแล้วเชื่อได้
ว่าคนในหมู่บ้านจะมีคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการวิจัยของคณะผู้วิจัยเป็นการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นผลอันเนื่องมาจากหน้าดินเสื่อมโทรมจากปัญหาทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน
หมู่บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านผลการวิจัยคล้ายกับ จุฬาภรณ์ ถาวร (2550) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการทาเกษตรกรรมยั่งยืน พบว่าสาเหตุที่ทาให้แกนนาเกษตรกรเปลี่ยนมาทาเกษตรกรรมยั่งยืนเนื่องจาก แกนนา
เกษตรกรที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืนมีปัญหา อุปสรรค ดังนี้ 1) ปัญหาด้านสุขภาพ เช่น อาการ แพ้ยา อาการที่สารพิษ
ตกค้างในร่างกายทาให้เกิดการช็อก หรือเลือดมีสีดาเข้ม เป็นลม วิงเวียน ศีรษะ ผิวหนังมีลักษณะไหม้เกรียม เป็น
ต้น 2) ด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการเพาะปลูกใช้ เงินจานวนมากเนื่องจากการใช้สารเคมี การเป็นหนี้จากการ
กู้ยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบ 3) สภาพดิน เนื่องจากหน้าดินถูกทาลายจากการใช้สารเคมี ดิน ขาดแร่ธาตุที่
อุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศถูกทาลายโดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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และฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนและรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนานาความเจริญมาสู่ท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษทางด้านต่างๆที่ทาให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้ปุ๋ย เคมีการใช้ยาปราบศัตรูพืชจากการทาการเกษตรกรรมแผนการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านโดยใช้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหน่วยงานชุมชนอื่นๆจังหวัดอื่นๆที่
ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรมควรจะนาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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จิตสานึกต่อการรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นจึงถือโอกาสขอบพระคุณทางผู้บริหารธนาคาร
กสิกรไทยที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเนชั่น ในการมอบทุนการศึกษาแกนิสิตให้ได้รีบโอกาสใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และขอขอบคุณกลุ่มประชากรบ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านได้แก่ผู้นาชุมชน
กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒ นาหมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการให้
ข้อมูล มหาวิทยาลัยเนชั่นที่ให้การสนับสนุนในการทางานวิจัยสุดท้ายนี้ขออุทิศความดีที่มีในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้แด่
บิดามารดาครอบครัวของคณะผู้ร่วมดาเนินงานวิจัยซึ่งสนับสนุนในทุกด้านและกาลังใจจากมิตรแท้ทุกท่าน
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แนวทางการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21
Sufficiency Economy Philosophy Apply for the Management of Thai Higher
Education in the 21st Century

ผู้วิจัย

ธวัชชัย แสนชมภู
เมธัส ชูเวช
อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดย่อ
บทความนี้ต้ องการเสนอเกี่ย วกับ การประยุกต์ใช้ป รัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งในการบริหารจั ดการ
อุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ที่มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยใช้แนวคิด 3 ห่วง
อันได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้ 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขของความรู้และ
คุณธรรม ซึ่งมีความเป็นนามธรรม ดังนั้นจึงจาเป็นต้องแปลงให้เป็นรูปธรรมก่อนที่จะนาไปประยุกต์ใช้ ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทยนั้นมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งจะไม่แข่งกันรับนักศึกษาและจะไม่เน้นการเติบโตอย่างเร่งรีบมากเกินไป (หลักความพอประมาณ) ไม่เน้น
การนาเงินงบประมาณจานวนมากมาลงทุนในด้านสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน ครุภัณฑ์ต่างๆ (หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน
และความสมเหตุสมผล) แต่จะให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างจริงใจ(เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขของหลักคุณธรรม) และการวางแผนในการพัฒนาองค์กรโดยอาศัย
ข้อมูลที่หนักแน่นเพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง (ความสมเหตุสมผล) รวมทั้งมีความพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถในการสอนอย่าง แท้จริง (เงื่อนไขของความรู้ คุณธรรม และความสมเหตุสมผล) และนา
แนวคิดกลยุทธ์ Blue Ocean Strategy มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ตามเงื่อนไข 2 เงื่อนไข ตามหลักแนวคิด
ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีความยืดหยุ่น ซึ่งเอื้ออานวยให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ภายใต้บริบทของการส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับหลักสูตรให้สามารถตอบสนองต่อการ
ผลิตบัณฑิตสาหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, มหาวิทยาลัย, ศตวรรษที่ 21
Abstract
This article presents the application of the Sufficiency Economy Philosophy in the
management of Thai higher education in the 21st century that is consistent with the 20172036 National Education Plan. There are two reasons for creating immunity under
conditions such as knowledge and moral conditions. Therefore, it is necessary to convert it
into concrete before applying. According to the philosophy of sufficiency economy applied
to the management of Thai higher education, that university each university will not
compete for students and will not focus on excessive growth. (Principle of moderation)
does not emphasize the use of large amounts of funds to invest in the construction of school
buildings Various supplies (Immunization principle And reasonableness) but will focus on
building relationships and sharing with sincere stakeholders (enhancing immunity Under
the conditions of moral principles) and planning for organizational development based on
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strong data to make the right decisions (Reasonableness) including the development of
professors in order to have the knowledge and ability to truly teach (conditions of knowledge,
morality and reasonableness) and apply the Blue Ocean Strategy concept as part of the
knowledge according to 2 conditions According to the concept of sufficiency economy
theory, this will result in each institution having flexibility. Which enables creativity and
innovation Under the context of promoting learning And adjust the curriculum to be able to
respond to the production of graduates for supporting social change appropriately
Keywords : Sufficiency Economy, University, The 21st Century

บทนา
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานี้ นักวิชาการได้ให้ความสนใจต่อแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
(Sufficiency Economy Philosophy) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางในการดาเนิน
ชี วิ ต ให้ แ ก่ พ สกนิ กรชาวไทยเป็ น จ านวนมากจนกระทั่ ง ขยายความสนใจจากภายในประเทศไปสู่ ร ะดั บ สากล
(Pruetipibultham, 2010 : 108 ; Piboolsravat, 2004 : 127-133 ; Naipinit, Promsaka NaSakolnakorn &
Kroeksakul, 2014: 109; Avery & Bergsteiner, 2016) โดยความสนใจในช่วงแรกๆจะเน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดารงชีพในชนบทและการทาเกษตรกรรมขนาดเล็ก (ราศี บุรษรัตนพันธุ์, 2542; พงศา ชู
แนม, 2554 : 154-168 ; ธันวา จิตต์สงวน, 2554 : 229-248) แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาแนวคิดดังกล่าวออกไป
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอื่นๆ เช่น กา ร
บริหารองค์การธุรกิจ (Kantabutra & Winit, 2016 : 181-197 ; Kantabutra, 2016: 216-232 ; Khunthongjan &
Wiboonpongse, 2010 : 177-181 ; Thongpoon, Ahmad & Yahya, 2012 : 5-20 ; Buranapin &
Ratthawatankul, 2015 : 115-140 ; Rungruang & Vathanopha, 2016 : 198-215) การบริหารโรงพยาบาล
(Himathongkam & Vannapruegs, 2016 : 148-163) การนาไปใช้สอนและบริหารโรงเรียน (Treputtarat,
Arirattana & Piasiri, 2013 : 856-860 ; Ariratana, Pimthong & Pitak, 2013 : 847-852 ; Tungkasamit,
Silanoi,Nethanomsak & Pimthong, 2014 : 541-546 ; Dharmapiya & Saratun, 2016: 129-147) รวมถึงการ
ดาเนินชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Choochom, 2015 : 260-264) เป็นต้น
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ เมื่อสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร
องค์กรอื่น ๆได้แล้วนั้นได้ ก็สามารถนาแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ที่รัฐบาลกาลังใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 สาหรับการพัฒนาชาติ 20 ปี เพื่อนาไปสู่ความ มั่นคง และยั่งยืน
อันก่อให้เกิดความจาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ พร้อมกับการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสังคมโลกและสังคมไทยที่
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ของบทความนี้ก็คือ ต้องการแสดงให้เห็นว่ าจะสามารถใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการอุดมศึกษาในยุคที่ผู้
ที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจานวนลดน้อยลง และสถาบันอุดมศึกษาชื่อดังบางแห่งก็เปิดหลักสูตร
ออนไลน์ให้เรียนฟรี หลายสถาบันการศึกษาต้องแข่งขันกันอย่างมากเพื่อรับนักศึกษาให้เป็ นไปได้ตามเป้าหมายที่
ต้องการ
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สาหรับ ลาดับ การนาเสนอของบทความนี้ เริ่ม ต้น ด้ว ยการท าความเข้า ใจเกี่ย วกับแนวคิดปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 หลังจากนั้นจะได้นาเสนอถึงแนวคิดเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวการพัฒนาอุดมศึกษาไทยที่เป็นภารกิจหลักพัฒนาบัณฑิตไทยนาพาประเทศไทยให้ก้าวไป
ข้า งหน้า และคุณ ลักษณะของแรงงานที่ ต ลาดต้ องการในอนาคตอันใกล้ นี้ และสุ ด ท้ ายจะแสดงให้เห็นถึง การ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ Sufficiency Economy เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระ
ราชดารัสชี้แนะแนวทางในการดาเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดจนการพัฒนา และบริหารประเทศมาโดย
ตลอด นานกว่า 30 ปี ปรากฏความหมายเป็นเชิง นัยเป็นครั้งแรกในพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2517 ที่พระองค์ได้ทรงเน้นย้าแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง
เพื่อให้เกิดความพอมีพอกินพอใช้ของคนส่วนใหญ่โดยใช้หลักความพอประมาณ การคานึงถึงการมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็ นตอนที่
ถูกต้ องตามหลักวิ ชาและการมีคุณ ธรรมเป็ นกรอบในการปฏิบัติ และการดารงชีวิ ต ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ ทาง
เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 และได้ทรงให้แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่ างๆ (Piboolsravut, 2004 : 128) สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547 : 14-17) ได้ประมวลหลักของการพิจารณาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยวิกฤติเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุ กระดับ โดยเน้น
การปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
ส่วนที่ 3 คานิยามความพอเพียงนักวิชาการโดยทั่วไปต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้อง
ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไขคือ 1) ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ2) ความมีเหตุผลหมายถึงการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆอย่างรอบคอบ3)การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนหมายถึงการ
เตรีย มตั ว ให้ พ ร้อมรับ ผลกระทบและการเปลี่ ย นแปลงด้ า นต่ า งๆที่ จ ะเกิด ขึ้น โดยคานึ ง ถึง ความเป็ น ไปได้ ของ
สถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
สาหรับ “2 เงื่อนไข” นั้น เงื่อนไขแรกคือ ความรู้(knowledge) ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติเงื่อนไขที่สอง ได้แก่คุณธรรม (morality)หมายถึง การดารงตนด้วยความ
ซื่อสัตย์ (honest) รักษาเกียรติโดยยึดมั่นในหลักการ (integrity) พากเพียรบากบั่นอย่างไม่ย่อท้อ (perseverant)
เปิดใจกว้าง (open-minded) มีความอดกลั้น (tolerant) รักความยุติธรรม (fair) ไม่ยึดติดในความโลภ (greed)
มีความเมตตาต่อผู้อื่น (compassionate) และแบ่งปัน(sharing) คุณธรรมเป็นเงื่อนไขสาคัญของความพอประมาณ
(ไม่ยึดติดในความโลภทาให้มีสติที่จะใช้ปัญญา และไม่ทาอะไรอย่างสุดโต่ง) ความมีเหตุผล (มีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
เพื่อสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ) และมีภูมิคุ้มกัน (ระมัดระวังไม่สุ่มเสี่ยง คานึงถึงผลระยะยาว มีความ
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พากเพียร เปิดใจกว้าง อดกลั้ น และไม่ย่อท้อ) (Bersteiner & Dharmapiya, 2016 : 33-34 ; Naipinit,
Promsaka Na Sakolnakorn & Kroeksakul, 2014 : 106)
ส่วนที่ 5 แนวทางปฏิบัติและ/หรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้คือการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงความรู้และเทคโนโลยี
ในบริบทของสังคมปัจจุบันนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันส่งผลกระทบด้านลบต่อมวลมนุษย์ที่อาศัย
อยู่บนโลกใบนี้อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดารงชีพที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง และหมิ่นเหม่ต่อความ
ล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายภายใต้บริบทดังกล่าวส่งผลให้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นสิ่งจาเป็น
และได้รับความสนใจมากขึ้นตามลาดับ (Avery & Bergsteiner, 2016 ; UNDP, 2007) เนื่องจากข้อเสนอของแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มองว่า การยึดมั่นใน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ทั้งใน
ระดับบุคคล ครอบครัว องค์การ และประเทศชาติ จะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน ( Thongpakde,
Mongsawad & Bergsteiner, 2016 : 17-31 ; Bergsteiner & Dharmapiya, 2016 : 32-52 ; Avery & Bergsteiner,
2016 : 235-247)
นอกจากนั้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจาแนกได้ 3 ระดับคือ 1) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่
หนึ่ง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว คือ การที่ สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ในลักษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น ความ
ต้องการในปัจจัย 4 ของตนเองและครอบครัวได้ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว
และมีความพอเพียงในการดาเนินชีวิตด้วยการประหยัด และการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น จนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุขทั้งทางกายและใจ 2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สอง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ที่เน้น
ความพอเพียงในระดับกลุ่มหรือองค์กร คือ เมื่อบุคคล/ครอบครัว มีความพอเพียงในระดับที่หนึ่งแล้ว ก็จะรวมพลัง
กันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ เพื่อร่วมกันดาเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ
การศึกษา สังคมและศาสนา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยราชการ มูลนิธิ และเอกชน
3) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สาม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบเครือข่าย ที่เน้นความพอเพียงในระดับเครือข่าย คือ
เมื่อกลุ่มหรือองค์กร มีความพอเพียงในระดับที่สองแล้ว ก็จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการสร้างเครือข่าย
มีการติดต่อร่วมมือกับธนาคารและบริษัทต่างๆ ทั้งในด้านการลงทุน การผลิต การตลาด การจาหน่าย และการบริหาร
จัดการ เพื่อการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสวัสดิการ
การศึกษา สังคมและศาสนา ให้สมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย
จากหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถสรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถ
นามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิกฤติ
เศรษฐกิจ หรือสภาวการณ์ ด้านต่างๆจะทวีความรุน แรงมากหรือน้ อยเพียงใดแต่ หากมีการนาแนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะทาให้ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบที่ไม่รุนแรงมากนัก
เพราะจะทาให้สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสังคมโลกที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
สืบไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในระดับอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นองค์กร
หลักในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อสอดรับกับตลาดแรงงานในยุคนี้ต่อไป
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ความเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
ภายใต้วิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของมนุษย์ และยังส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ไ ด้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สุวิทย์ เมษิณทรีย์ (2562) กล่าวว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยไทย
ติดอยู่ใน 4 กับดักใหญ่ โดยใช้คาว่า University Myopia ซึ่ง Myopia แปลว่าสายตาสั้น นั่นคือ1) มหาวิทยาลัยไม่
ต้องดิ้นรน (Comfort Zone Trap) เพราะติดอยู่ใน Comfort Zone มานานแล้ว โดยก่อนหน้านี้มีข้อเขียนของ
จรัส สุวรรณเวลา (2561)กล่าวว่ามหาวิทยาลัยถูกผูกขาดและได้รับการปกป้องมากเกินไป ไม่ต้องรับผิดชอบใน
คุณภาพของบัณฑิต ไม่ต้องกังวลว่าล้มละลายหรือไม่ ขณะที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น ประเทศอเมริก า
มหาวิทยาลัยได้ปิดไปแล้วกว่า 500 แห่ง 2) ไม่สามารถสร้างความแตกต่าง (Commoditization Trap)
ทุกมหาวิทยาลัยอยากจะเป็น Comprehensive University มหาวิทยาลัยอยากจะให้ตัวเองใหญ่ขึ้นทั้งที่ไม่มีความ
แตกต่างอะไรเลย 3) การผลิตบัณฑิต ไม่สอดรับกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศ (Mismatch Trap)
สังคมไทยชอบเรื่องดีกรีใบปริญญามากกว่าการนาความรู้ไปใช้งาน 4) มหาวิทยาลัยไม่ตอบโจทย์โลกในศตวรรษที่
21” (Irrelevant Trap) คือสังคมโลกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้ว แต่มหาวิทยาลัยไทยไม่เปลี่ยนมีแต่ขยายมากขึ้น
และผลิตบัณฑิตออกมาไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ซึ่งในอนาคตอาจไม่มีใครเรียนแบบนี้อีกแล้ว ไม่มีนักศึกษายอม
เสียเวลาเรียน 4 ปี โดยมีแนวคิดอยากเรียนต่อเมื่อต้องการเรียนเท่านั้น เมื่อเป็นแบบนี้ การออกแบบกระทรวงใหม่
จึงต้องคิดใหม่ทั้งระบบ สุวิทย์ เมษิณทรีย์ (2562) กล่าวว่า จะต้องนาหน่วยงานที่อยู่ใกล้กันจากเดิมต่างคนต่างอยู่
มารวมอยู่ด้วยกันแล้วกากับด้วยกองทุนวิจัยร่วมด้วยการใช้นโยบายกากับ ขณะเดียวกันต้องปรับโครงสร้างระบบ
อุดมศึกษาระบบวิจัยและระบบนวัตกรรม เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถใช้ศักยภาพของแต่ละแห่งออกมาให้
ได้มากที่สุด
ประเทศไทยนั้นได้แบ่งมหาวิทยาลัยไว้ 5 ประเภท คือ 1) มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย 2) มหาวิทยาลัยเน้น
พื้นที่ เช่ น มหาวิทยาลั ยราชภัฎ 3) มหาวิท ยาลัยมี ความเฉพาะทาง เช่ น มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
4) มหาวิทยาลัยเอกชน และ 5) มหาวิทยาลัยชุมชน โดยทั้ง 5 แบบนี้ มี 5 ภารกิจที่ต่างกัน KPI ต่างกัน และต้อง
ตอบโจทย์ภารกิจของตนเองให้ได้ แต่ปัจจุบันคิดเหมือนกันไปหมดด้วยเหตุนี้จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย
จะต้องมีการปรับโครงสร้างอุดมศึกษาโดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย
ที่กาลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้รูปแบการ
จัดการศึกษาในประเทศไทยต้องดาเนินการปรับเปลี่ยน เพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างผลผลิตได้สอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบทของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (2562) กล่าวว่า วันนี้ เมื่อกระแสกดดันการศึกษาไทยรุนแรงมากขึ้นจากโซเชียล
มีเดีย และจากที่คนไทยเริ่มรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงแบบหักศอกในโลกยุค Disruption หรือยุคทาลายล้างเพื่อเกิด
สิ่งใหม่ที่ดีกว่า จึงกังวลว่าลูกหลานไทยจะสู้ใครไม่ได้ เพราะการศึกษาไทยติดหล่ม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาไทยต้อง
ปรับตัวเพราะจานวนผู้เรียนลดลงจากตัวเลขผู้สมัครทีแคส (TCAS) ปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีนักเรียนที่ต้องการศึกษา
ต่อในระดั บอุด มศึกษาลงทะเบี ยนแล้ว เพี ยง269,000 คนสอดคล้องกับ อุดม คชิน ทร(2562) กล่า วว่ าวิ กฤติ
สถาบันอุดมศึกษาไทยคือจานวนนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก
ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 เทียบกับปี พ.ศ. 2556โดยในปี พ.ศ.2560 มีนักศึกษาปริญญาตรีจานวนรวม 1,681,149 คน
จากปี พ.ศ.2556 จานวน 1,875,149 คน แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนจานวนนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทในปี พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับปี
พ.ศ. 2556
จานวนนิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2556
ในประเทศไทย
(คน)
(คน)
จานวนนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรัฐ
329,027
665,342
มหาวิทยาลัยในกากับรัฐ
481,854
236,622
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
475,611
562,491
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
135,712
141,893
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
258,895
268,801
จานวนนิสิตนักศึกษาปริญญาโท
112,164
172,432
จากตัวเลขข้างต้นจะเห็นได้ว่าจานวนนักศึกษาลดลงอย่างมีนัยสาคัญซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากอัตราการเกิดของ
ประชากรที่ลดลงจากตัวเลขสถานการณ์จานวนการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและโทในข้างต้นนั้นรวมถึงการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดลาปางสรุปได้ว่าทุกวันนี้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยทั้งของภาครัฐและเอกชนต่างก็มีปัญหาเพื่อความอยู่รอดของกลไกตลาด (Market Mechanism)
ที่เกิดขึ้นมี 4 ประการดังนี้ 1) สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีมากเกินกว่าตลาดผู้เรียนเรียกว่าเป็น
สภาพการณ์อุปทานล้น (Over Supply Circumstances) ของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) เนื่องจาก
โครงสร้างการเกิดของประชากรที่ลดลง จะเห็นได้ว่ามีการรับนิสิตนักศึกษากันหลายรอบมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยัง
รับนักศึกษาไม่เต็มกันทุกหลักสูตรแทบทุกสถาบัน 2) นโยบายและการกากับของภาครัฐที่มีรายละเอียดมาก ทั้งการ
ควบคุมกากับมาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย อีกทั้งยังมีหลายมาตรฐานควบคุม ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล
มหาวิทยาลัยของรัฐนอกระบบ/ในกากับ (Autonomous University) มหาวิทยาลัยสถาบันหรือวิทยาลัยเอกชน
ประเด็นที่น่าสนใจจะเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาต้องเสียเวลาอย่างมากกว่าการเน้นการจัดการเรียนการสอน
3) โอกาสเปิดกว้างกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศและการเรียนผ่านระบบเครือข่าย (Online Degree and
Courses) ที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือทาให้มาตรฐานรวม
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยพัฒนาได้อย่างล่าช้า 4) ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนมุมมองของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนช่วงอายุ 30
ปีลงมารวมถึงกลุ่มวัยรุ่นที่มีเกือบครึ่งประเทศต้องการมีอิสระและทางเลือกของตนเอง มีความต้องการเรียนรู้เอง
ต้องการหาประสบการณ์ และอาชีพเฉพาะตนมากขึ้น ทั้งปัญหาการตลาด ระบบคู่ แข่งขันหน้าใหม่ และวิถีชีวิ ต
ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาไทย จึงต้องปรับตัว โดยเฉพาะการบริหารจัดการในระดับกระทรวง ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ดูแล ควบคุม ออกนโยบายการบริหารจัดการ การศึกษาของประเทศ

การปรับตัวการพัฒนาอุดมศึกษาไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากสถานการณ์ดังกล่าว การอุดมศึกษาของไทยไม่น่าจะต่างอะไรกับสภาวะฟองสบู่แตกในปี พ.ศ. 2540
หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า “วิกฤตต้มยากุ้ง” ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบถึงหลาย
ประเทศในทวีปเอเชียโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการล่มสลายทาง
เศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดทางการเงิน ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการขาดการวางแผนการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบและขาดหลักแนวคิดที่คานึงถึงหลักส่วนรวม
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ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีจานวนทั้งสิ้น310 แห่ง (สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สกอ.,
2558) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีจานวนสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับมากเมื่อเทียบกับจานวนประชากร
ที่อยู่ในช่วงอายุที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจาก
การประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ พบว่าประเทศไทยจะเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.
2561 โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) ได้ประมาณการ
สัดส่วนผู้สูงวัยไว้ว่าในปีพ.ศ. 2558 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 13.8 ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ์ (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 14 และในปีพ.ศ. 2563 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 19.1 หรือเข้าใกล้สังคมสูงวัยระดับสูงสุด นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือ
การเกิดน้อยลงจากข้อมูลอัตราเจริญพันธุ์รวมพบว่าจานวนบุตรโดยเฉลี่ยต่อสตรีหนึ่งคนตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ได้
ลดลงเป็นลาดับจาก 4.9 คนในปี พ.ศ.2517 เหลือประมาณ 1.6 คน ในปีพ.ศ.2556 และคาดการณ์ว่าจะลดลงถึง
1.3 คน ในปีพ.ศ.2576 ส่งผลให้ประชากรวัยเด็กหรือประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผล
กระทบต่อจานวนประชากรที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การเป็นสังคมสูงวัยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิง
สูงขึ้น กล่าวคือวัยแรงงานต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สงู วัยเพิ่มสูงขึ้นดังนัน้ การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโต
ด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจาเป็นต้องเตรียมกาลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อสร้างผลิตภาพ (Productivity) ที่สูงขึ้น
การจัดการศึกษาจึงต้องวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะสมรรถนะสูงและมีการปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาให้บูรณาการกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพร้อมรับการ
พัฒนาประเทศ สาหรับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการอุดมศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้นได้ควรดาเนินการการดังต่อไปนี้

ความพอประมาณ
ความพอประมาณนั้ นมี ความเกี่ย วโยงกับ ความสมดุล ระหว่า งอัต ราจ านวนผู้ ที่จ ะเข้ารับ การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษากับจานวนสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรวิชาที่มีการดาเนินการเปิดรับ อีกนัยหนึ่งก็คือความพอดี
ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปมาเป็นแนวทางในการวางแผนคานวณอัตราการรับเข้าของจานวนผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและในกากับของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับกาลังบุลากรทางการศึกษา คือสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา โดยคานึงถึงการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาต่อผู้เรียนได้อย่างครอบคุลมทั่วถึง สามารถช่วยชี้แนะ
แนวทางอบรมสั่งสอนด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมี บทบาทสาคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้าง
ความอบอุ่นแก่นักศึกษาจนสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน
ระบบภาครัฐและเอกชนที่มีอัตราการเกษียณอายุงานในแต่ละปี
มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ บาล และมหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ บาล นั้ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณสนั บสนุนทางด้านค่าตอบแทนบุคลากร งบประมาณ
สนับสนุนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณในการดาเนินการปลูกสร้างอาคาร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฯลฯ ซึ่งทา
ให้มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการโดยเอกชน เนื่องจากมหาวิทยาลัย
เอกชนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการดาเนินการบริหารจัดการ โดยงบประมาณรายได้ที่เกิดจากการเก็บจากค่าธรรมเนียม
ค่าบารุงการศึกษาของนิสิต นักศึกษาที่เข้ามาสมัครเรียน กรอปกับการที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังต้องถูกควบคุม
การบริหารจัดการการศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงานมาตรฐานการศึกษา ให้มี
มาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงจาเป็นที่จะต้องมีการลงทุนในด้านบุคลากร สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
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สอน อาคารวัสดุครุภัณฑ์ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดตั้งขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระจากภาครัฐบาล เพื่อไม่ให้ภาครัฐแบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของประเทศ
ตามหลักความพอประมาณนั้น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ควรมีการจัดการวิเคราะห์วิธีการรับเข้าที่เป็นระบบ โดย
เน้นคุณภาพผู้เรียน เพื่อจะได้ดาเนินการต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิ ม เพื่อ
นาไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21ที่บัณฑิตจะต้องมีทักษะ 3R x 8Cs ตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่มุ่งเน้นเน้นทักษะความเชี่ยวชาญ ด้านองค์ความรู้ และสมรรถนะที่เกิด
กับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยปกติแล้วระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันนั้นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีโอกาสในการคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพและความพร้อม
มากกว่าเป็นอันดับต้นก่อนมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่แล้วแต่ผลการผลิตบัณฑิตของทั้งมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ
เอกชนนั้ น ไม่ มีความแตกต่ างกันสั งเกตได้จ ากปัญ หาสถานะเศรษฐกิจ สั งคมไทย/ความสามารถในการแข่ง ขัน
เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 20 และพื้นที่การเกษตรใหญ่เป็นอันดับที่ 19 ของโลก
แต่ไทยพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพประชากรและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ในเกณฑ์ต่า รายได้ต่อหัวประชากรต่า
จึงถูกจัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สังคม ดัช นีการพัฒนามนุ ษย์ดั ชนีการพัฒ นาการศึกษาซึ่ งรวมถึงผลการทดสอบเปรีย บเที ยบของไทยเที ยบกับ
นานาชาติอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า รวมทั้งต่ากว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
เมื่อพิจารณาดัชนีแล้วพบว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม โดย
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยที่มุ่งผลิตคนที่มีความรู้ทักษะจานวนหนึ่งไปทางานในโรงงานและหน่วย
ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบศตวรรษที่ผ่านมาเป็นเรื่องล้าสมัย เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก และคงเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและ
สังคม โลกเศรษฐกิจสมัยศตวรรษที่ 21 เน้นการใช้แรงงานที่มีความรู้ทักษะแนวคิดวิเคราะห์เป็น มีจินตนาการ และ
เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ดี ปรับตัวได้เก่ง แก้ปัญหาได้เก่ง การจัดการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ เพื่อ
พัฒนาบัณฑิตที่ฉลาด รับผิดชอบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น มีความสามารถในการทางาน แก้ไข
ปัญหา และแข่งขันทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นเป็นเรื่องจาเป็นอย่างมากสาหรับการพัฒนาประเทศ

ความมีเหตุผล
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ย วข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้ นๆ อย่ างรอบคอบ จากข้อมูล จานวนนิสิ ต
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลที่จะเข้าสู่ระบบ
การศึกษามีแนวโน้มลดลงแต่จานวนสถาบันอุดมศึกษากลับไม่ได้ลดลงเหตุการณ์นี้ให้สถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็ก
ต้องปรับตัวหรือปิดตัวลงเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาอยู่รอดนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบอุดมศึกษา
ภาครัฐทั้งในส่วนอาคารสถานที่บุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีการทบทวนและบริหารจัดการใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
และใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด จึงเป็นสาเหตุและเหตุผลที่เหมาะสมต่อการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ
พอเพี ย ง จากเหตุ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย ดั ง นั้ น การเปิ ด รั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ควรมีการวิเคราะห์สัดส่วนจานวนอาจารย์ที่สอดคล้องและเพียงพอต่อการควบคุมดูแล
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถช่ ว ยภาครั ฐ ล ดค่ า ใช้ จ่ า ยในการสนั บ สนุ น
งบประมาณในการดาเนินการจัดการศึกษาได้ในส่วนงบประมาณการพัฒนาในด้านสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆโดยขาด
หลักแนวคิดแบบมีเหตุมีผลและความพอประมาณ ระหว่างจานวนอาคาร วัสดุและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่สมดุล
กันระหว่างจานวนนิสิตนักศึกษา ที่มีอัตราการเข้าศึกษาต่อที่ลดลง
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ภูมิคุ้มกัน
เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่า งๆ ที่ ค าดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ไม่กู้เงิน มากเกินไปเพื่อลงทุนขยายกิจการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งในกลุ่มอาจารย์ เจ้าหน้าที่การจัดการที่มีความโปร่งใสไม่
เสี่ยงต่อการทุจริต โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการดังนี้
เงื่อนไขความรู้
สามารถนาความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติมีการส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาตนเอง อบรม ศึกษาต่อ มีการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง โดยผ่านการอบรมทักษะในการทางาน
ด้านต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆที่ทันสมัย
เงื่อนไขคุณธรรม
สถาบันระดับอุดมศึกษาทุกแห่งที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย การเป็นแบบอย่างในความรับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา เสียสละเพื่อส่วนรวม ทุ่มเทการทางานและมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยให้เน้นการ
มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่อาจารย์และเจ้าหน้าที่เท่านั้น แม้แต่นักศึกษาก็จะต้องมีการอบรมทางจริยธรรม
อย่างจริงจัง

การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกลยุทธ์น่านฟ้าสีคราม
ตามทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลกในศตวรรษที่ 21 สถาบันอุดมศึกษากาลังเผชิญกับความต้องการ
ของสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งในระดับสถาบันและสังคมทั่วไป ที่ผ่านมาในอดีตนั้นสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ให้การศึกษา
สร้างองค์ความรู้เพื่องานวิชาการแต่ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต้องตระหนักถึงความต้องการของตลาดงาน รัฐบาล
ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นมีส่วนช่วย
แก้ปัญหาของประเทศปัจจัยของต้นทุน (Cost) การเข้าถึงแหล่งความรู้ (Access) และความต้องการ (Demand)
จึงจาเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒ นารูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ โดยการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทาง ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีกรอบแนวคิดการจัดการศึกษา คือการยึด
หลักสาคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local issues) อาทิ
คุณภาพของคนทุกช่วงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้
และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทา
แผนการศึกษาแห่งชาติและจากข้อมูลการคาดการประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจานวนตัวเลขของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
ที่มีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลที่สาคัญในการนามาเป็นประเด็นในการสร้างภูมิคุ้มกัน ตามหลัก
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏนั้น เป็นข้อมูลที่
นามาอ้างอิงเพื่อการวางแผนการบริหารจั ดการการอุดมศึกษาได้เป็ นอย่างดี โดยมีเงื่ อนไขความรู้ และเงื่ อนไข
คุณธรรม มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการดาเนินการบริหารจัดการโดย
การนาเงื่อนไขความรู้นั้นคือการนาองค์ความรู้ทางด้านหลักการทฤษฎี การบริหารการจัดการ หลักเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
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มาบูรณการในการวางแผนบริหารจัดการล่วงหน้าเพื่อเตรีย มการรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ผู้เขียนจึงขอนาเสนอแนวคิดมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ ตามเงื่อนไข 2 เงื่อนไข ตามหลัก
แนวคิดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง โดยหลักการสาคัญของ W. Chan Kim:Blue Ocean Strategy นั้นมี 4 ข้อ ดังนี้
1) การยกเลิก (Eliminated) มีมุมมองที่ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างผู้ผลิตคิดว่า (ผู้บริโภคมีความต้องการ
แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้บริโภคอาจไม่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์นั้นก็ได้ จึงควรหาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบวิธีการ
ใหม่ที่ผู้บริโภคมีความต้องการที่แท้จริงซึ่งผลิตภัณฑ์ วิธีการหรือรูปแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผน
โครงสร้างด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษาให้แต่ละมหาวิทยาลัยที่มีจุดเด่น ความแข็งแกร่งและความถนัด ในการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณาเปิดหลักสูตร ที่สอดคล้องกับสาขาอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการหลักของอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศมาประกอบเป็นข้อมูลในการกาหนดแผนการผลิตบัณฑิต ปรับ
ระบบกระบวนการในการรับนิ สิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับจานวนบุคลากรด้านอาจารย์ที่มีต่อสัดส่วนการดูแล
ควบคุมนิสิตนักศึกษาโดยนาจานวนอัตราประชากรนักเรียนทั้งประเทศที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาและ
ฐานข้อมูลจานวนอัตราการเกษียณอายุราชการของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนตลอดจนข้อมูลสาขาอาชีพที่เป็น
ความต้องการหลักของอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศมาประกอบเป็นข้อมูลในการกาหนดแผนการผลิตบัณฑิต
ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ ออั ต ราการรั บ นิ สิ ต นั กศึ กษาในภาพรวมของสถาบั น อุด มศึก ษาทั้ ง ระบบอั น ได้ แก่ ส ถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในก ากั บ ของรั ฐ และเอกชน โดยเฉพาะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ ซึ่งไม่มีความจาเป็นที่จะต้องแข่งขัน และแย่งชิงในด้านการรับนิสิตเข้าศึกษา
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และในกากับของรัฐ นั้นมีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ ทางด้านการเงิน และ
ตราสัญลักษณ์ หรือแบรนด์ ที่ส่งผลต่อค่านิยมทางสังคมไทย ตลอดจนการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ
ดังนั้นควรคานึงถึงการจัดระบบการศึกษาการพัฒนาต่อยอดนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบคัดเลือกเข้าเรียน ให้มี
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพตามความต้ อ งการของประเทศ ในด้ า นความสามารถการพั ฒ นาสร้ า งนวั ต กรรม
ผลงานวิจัยที่นาไปต่อยอดทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศให้แข่งขันในสังคมโลกได้ มากกว่าการที่จะรับนิสิต
เข้าไปจานวนมากและผลิตบัณฑิตที่มีปริมาณมากกว่าคุณภาพตามความถนัดที่เป็นจุดเด่นในแต่ละสถาบัน
2) การลด (Reduced) การเข้า ใจในคุณ ค่า ของสิ น ค้า ที่ มี แนวความคิ ด ต่ า งจากระบบอุต สาหกรรม
ซึ่งระบบอุตสาหกรรมจะส่งเสริมให้มีการผลิตให้มาก บางครั้งการผลิตอาจเกินความต้องการของตลาด หรือผลิตเพื่อ
สร้างความต้องการจนเกินพอดี ประเมินว่าลูกค้ามีความต้องการมาก แต่อันที่จริงอาจไม่ต้องการอย่างที่คิดการลด
ตามแนวคิดแบบอุตสาหกรรมนี้อาจสร้างความพอดีในการบริโภค และไม่สร้างการบริโภคที่มากจนเกินความจาเป็น
ด้วย ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดงบประมาณลงได้มาก กล่าวคือสถาบันอุดมศึกษาไม่ใช้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้อง
ดาเนินการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมและตลาดแรงงานในจานวนที่มาก สถาบันอุดมศึกษาควรคานึงถึงสัดส่วนปริมาณ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก คือหลักของ
ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไ ม่น้อยเกินไปและไม่ม ากเกินไป คือการผลิ ตและการบริโภคที่อยู่ ในระดั บ
พอประมาณโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ซึ่งการที่การอุดมศึกษากาหนดให้ปรับระบบกระบวนการในการรับ
นิสิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับจานวนบุคลากรด้านอาจารย์ที่มีต่อสัดส่วนการดูแลควบคุมนิสิตนักศึกษาโดยนาจานวน
อัต ราประชากรนั กเรีย นทั้ ง ประเทศที่ ส มั ครเข้ า ศึก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ กษาและฐานข้อ มู ล จ านวนอัต ราการ
เกษี ยณอายุราชการของหน่ว ยงานรัฐ บาลและเอกชนตลอดจนข้อมู ลสาขาอาชีพ ที่เป็นความต้องการหลักของ
อุต สาหกรรมและธุ รกิจของประเทศจะท าให้ไ ม่ เกิดการเบีย ดเบี ยนซึ่ ง กันและกัน ในลั กษณะของการใช้ ความ
ได้เปรียบทางด้านต้นทุนทางงบประมาณ ด้านต้นทุนทางสังคมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ สถาบันอุดมศึกษา
ในกากับของรัฐ กับสถาบันเอกชนและยังส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละสถาบันอีกด้วย
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3) การเพิ่ม (Raised) มีการลดก็ย่อมมีการเพิ่ม ปัจจัยบางอย่างอาจจาเป็นต่อตลาด ในส่วนนี้หากการ
เพิ่มมีป ริมาณ ที่มากก็อาจคิดในรูป แบบอุต สาหกรรมการผลิตได้ตามแนวทางที่มีการนาเสนอในข้างต้น ซึ่งใน
ประเด็ น นี้ หาก ทางหน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบในการดู แลด้ า นการอุด มศึกษามี การน าแนวคิด ที่ น าจ านวนอัต รา
ประชากรนักเรียนทั้งประเทศที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุด มศึกษาและฐานข้อมูลจานวนอัตราการเกษียณอายุ
ราชการของ หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนตลอดจนข้อมูลสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการหลักของอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจของประเทศอาจจะมีการลดจานวนการรับและผลิตนิสิต นักศึกษาลงไปบ้างแต่ก็สามารถจะเพิ่มจานวนการรับ
และ การผลิตนิสิต นักศึกษาขึ้นได้ ตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและตลาดแรงงาน
4) การสร้าง (Created) ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจยังไม่เคยมีในตลาด เป็นช่องว่างทางอุตสาหกรรม
มีความต้องการสูง หรืออาจเป็นการสร้างตลาดใหม่ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างความต้องการใหม่ๆ ให้เกิดการ
บริโภค เป็นต้นในขณะที่มีการดาเนินการควบคุม ควรมีการประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์คิดค้นหาแนวทางพัฒนารูปแบบวิธีการดาเนินงานที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
ตลอดจนการคิดถึงหลักสูตรใหม่ๆที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมในช่วงระยะเวลานั้น
ซึ่งแนวคิดนี้มีความใกล้เคียง สอดคล้องและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงโดยนาไป
บูรณาการในการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพได้

ส่วนสรุป
ผู้เขีย นได้ นาเสนอเกี่ย วกับ การบริหารจัด การสถาบันอุดมศึกษา โดยการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยง เพื่อให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยการนาหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไม่เน้นการเติบโตอย่างเร่ง
รีบมากเกินไป (หลักความพอประมาณ) ไม่เน้นการใช้งบประมาณลงทุนและการผลิตบัณฑิตที่ไม่สอดคล้องกับ
สัดส่วนความต้องการของตลาดแรงงาน (หลักการสร้างภูมิคุ้มกันและความสมเหตุสมผล) แต่จะให้ความสาคัญกับ
การเสริมสร้างความพันธ์และการแบ่งปันกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงใจ(เสริมสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขของ
หลั ก คุ ณ ธรรม) และการวางแผนในการพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต้ อ ง
(ความสมเหตุสมผล) รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้ความสามารถในการสอนอย่างแท้จริง (เงื่อนไขของ
ความรูค้ ุณธรรมและความสมเหตุสมผล) ภายใต้บริบทของการส่งเสริมการเรียนรู้ให้สามารถตอบสนองต่อการผลิต
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม
บทความฉบับ นี้เป็น สรุป ตีความ การวิเคราะห์ ตั้งข้อสั งเกต วิ พากษ์ วิจ ารณ์ และเสนอแนะในฐานะ
นักวิชาการและพลเมืองของประเทศคนหนึ่ง ไม่ใช่ทัศนะของ ผู้ให้การสนับสนุนการวิจัย การจัดพิมพ์เผยแพร่
บทความชิ้นนี้ผู้เขียนหวังว่าบทความที่มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเจตนา “ติเพื่อก่อ” ฉบับนี้จะมีส่วนช่วยให้
บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจ ได้เห็นประเด็นที่จะ
อภิปราย ศึกษาค้น คว้าต่ อ และช่วยกันปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และหวังเป็ นอย่างยิ่ง ว่า แนวคิด ดังกล่าวสามารถ
นาไปใช้ ในการศึกษาถึง สถาบั น อุด มศึกษาเพื่ อขยายองค์ความรู้ด้ า นปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งออกไปให้
กว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังเป็นการค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานพร้อมกับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย
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บริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ผู้เขียนเป็นบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเน
ชั่น ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน ด้านการศึกษาวิจัย ด้านการพัฒนากิจกรรมนิสิต ได้พยายามส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้เขียน
บทความนี้ขึ้นเป็นการสรุปตีความ ตั้งข้อสังเกต วิพากษ์วิจารณ์จากภาพรวมใหญ่ที่เกิดขึ้นในฐานะบุค ลากรทาง
การศึกษาภาคเอกชน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเนชั่น และผู้ร่วมเขียนบทความในครั้งนี้
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ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในบริษัทธุรกิจสื่อแห่งหนึ่ง
FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF INFORMATION TECHNOLOGY OF
EMPLOYEE IN MEDIA BUSINESS

ผู้วิจัย

อาจารย์อัศนีย์ ณ น่าน
ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในบริษทั
ธุรกิจสื่อแห่งหนึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลกับ พนักงานในบริษัทธุรกิจสื่อ 13 หน่วยธุรกิจ
จานวน 341 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
t-test การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการทดสอบไควสแควร์ (Chi-Square Test)
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี
ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน พบว่า สื่อที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 5 อันดับแรก ได้แก่ E-mail Facebook Twitter Instagram และ Youtube เหตุผลในการเลือกใช้เนื่องจาก
ลดเวลาในการทางาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการทางาน พนักงานธุรกิจสื่อรับรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากกระแสสั งคม เพื่ อนร่วมงาน และจากนโยบายของหน่วยงาน/องค์กร ส่ว นใหญ่พ นักงานได้รับ การ
สนับสนุนเทคโนโลยีจากหน่วยงาน ได้แก่ การสนับสนุนในการออกแบบระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับการทางาน การ
อบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์สาหรับการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ยอมรับเทคโนโลยี สารสนเทศ พบว่า พนักงานในธุรกิจสื่อ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถประยุก ต์ใช้กับงานในทุกหน่วยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้ง่ายและเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยลดขั้นตอนในการทางาน ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ได้รับ
ข้อมูลและข่าวสารที่รวดเร็ว ทันท่วงที เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการประสานงานให้เป็นไปด้วยความสะดวก และ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานแตกต่างกันตามเพศ ช่วงอายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด สภาพการสนับสนุน การรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้ แตกต่างกันตาม
ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด และอิทธิพลทางสังคม การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อทัศ นคติในการใช้แตกต่าง
กันในประเด็นลดเวลาในการทางาน สาหรับ การรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้มีผลต่อทัศนคติในการใช้แตกต่างกันใน
ประเด็นประหยัดค่าใช้จ่าย และทัศนคติในการใช้มีผลต่อการนาระบบไปใช้จริงในทุกสื่อที่นามาใช้
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Abstract
The purpose of this study was to study the factors affecting the adoption of information
technology of employees in a media company using questionnaires as a tool to gather
information with employees in 13 business media companies, 341 people. Data analysis is
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way ANOVA and Chi-Square Test
The results showed that most of the sample employees were male, single status,
bachelor degree education. Most of them are employees / operating officers. Behavior in using
information technology of employees found that the top 5 work media were E-mail, Facebook,
Twitter, Instagram and Youtube. Reasons for choosing to use because of reducing work time
save cost And saw that it was useful in work Media business employees perceive the use of
information technology from social flows. Workmate and from the policy of the organization.
Most of the employees have received technology support from the agencies, including support
in designing operating systems to support work. Continuing knowledge training and equipment
support for operations. The level of opinion about the acceptance of information technology
found that employees in the media business is a high level of opinion about the acceptance of
information technology. When considering each aspect, it was found that the perception of ease
of use, such as information technology, could be applied to all work units. Information
technology is easy to use and information technology helps to reduce the work process. The
awareness of the benefits, the use of information technology, helps to get information and news
in a timely manner. Information technology helps to coordinate with ease. And information
technology helps increase operational efficiency
Based on the hypothesis testing, it was found that the perception of ease of use varies
according to gender, age range, status, education level, position of affiliated agencies. Support
conditions recognition of benefits, usage, and usage vary by affiliation and social influence.
The perception of ease of use affects the attitude of use differently on the issue of reducing
work time. For the perception of the benefits, the application has a different effect on the
attitude of use in cost saving issues. And the attitude of use affects the implementation of the
system in all media used.
Keywords : adoption of information technology, media business

บทนา
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าส่งผลทาให้เกิดการเจริญเติบโตในทุกวงการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวงการสื่อสารในยุคดิจิตัล สื่อสิ่งพิมพ์จาเป็นต้องมีการปรับตัวเนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อแตกต่างไปจากเดิม คนรุ่นใหม่ ในยุคดิจิตัลมีแนวโน้มการใช้สื่อใหม่ (New Media) และสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันที่ต้องการการสื่อสารที่สะดวก
รวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบทันทีทันใดมากขึ้น บริษัทและสานักพิมพ์ต่างๆ จึงพยายามที่จะหาวิธีปรับตัว
และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกั บพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตัล ดังคากล่าวของแพทริค แดเนียล
Editor In Chief, English & Malay Newspaper, Singapore Press Holdings, Singapore ที่ได้กล่าวถึงทิศทางการ
ปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์เริ่มย้ายไปสู่ดิจิตัลมากขึ้น แต่รายได้จากเวอร์ชั่นดิจิทัลในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับต้นทุนได้
ดังนั้นแนวทางที่เป็นไปได้คือการใช้ยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานกับดิจติ ัลด้วย การปรับตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งที่ต้องทาใน
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ขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน การมองหารายได้ใหม่หรือหารูปแบบใหม่ๆ ในการนาเสนอ นอกจากนี้เดวิด โรวาน
บรรณาธิการนิตยสารไวร์จากอังกฤษยังได้กล่าวถึงศูนย์กลางของอานาจเริ่มเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องคิดให้ใหญ่มากขึ้น รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
องค์กรสิ่งพิมพ์ดัง คากล่าวที่ว่ารูปแบบของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอย่างไร หนังสือพิมพ์ต้องดูว่าจะเข้าไป
มีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง รายได้จากโฆษณาเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คาตอบ แต่สิ่งที่จะทดแทนได้ก็มีอีกหลายอย่า ง เช่น
รายได้จากการซื้อขายบนเว็บ และการร่วมมือกับชุมชนต่างๆ บนเว็บ ซึ่งสิ่งสาคัญคือต้องมีนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ใน
ยุคปัจจุบันนวัตกรรม (Innovation) ถูกนามาพูดบ่อยครั้งในแวดวงสื่อสารมวลชน เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญใน
การสร้างความได้เปรียบเชิงในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารได้มีการหลอมรวม (Convergence) ระบบการสื่อสารด้าน
ต่ า งๆ เข้า ด้ ว ยกัน จึ ง เป็ น แรงผลั กดั น ให้ องค์กรด้ า นการสื่ อสารมวลชนให้ หัน มาให้ความส าคั ญ ต่ อการพั ฒ นาหรื อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และกลยุทธ์ (อัญญาวีร์ อุนสวัสดิ์อาภา, 2557) แต่อย่างไรก็
ตามนวัตกรรมอาจมิใช่เพียงทาให้เกิดผลสาเร็จต่อองค์กรเท่านั้น Whittaker (1999) พบว่า 3 ปัจจัยที่ทาให้องค์กรเกิด
ความล้มเหลวในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ได้แก่ การขาดการวางแผนที่ดีพอโดยเฉพาะการจัดการ
ความเสี่ยง ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่การจัดการความเสี่ยงย่อมมีความสาคัญมากขึ้น การนาเทคโนโลยีที่ไม่สอดรับกับ
ลักษณะของธุรกิจหรืองานที่องค์กรดาเนินอยู่อาจทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ และ
การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งถือว่าเป็นการล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น การได้รับความมั่นใจ
จากผู้บริหารระดับสูงจะเป็นการก้าวย่างที่สาคัญและสอดคล้องกับความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
นอกจากนี้ พบว่า ปัจ จั ยอื่นที่ ส าคัญ ได้ แก่ ความกลัว ว่า เทคโนโลยี จะมาลดบทบาทความส าคัญ ในหน้ าที่ การงานที่
รับผิดชอบของตนให้ลดน้อยลง จนทาให้เกิดการต่อต้านการใช้เทคโนโลยี การไม่ติดตามข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอทาให้กลายเป็นคนล้าหลังและตกขอบ เกิดสภาวะชะงักงันในการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกระจายไม่ทั่วถึง ทาให้ ขาดความเสมอภาคใน
การใช้และเกิดการกระจุกตัวเพียงบางพื้นที่ จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรที่มี
ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของพนักงานในบริษัทธุรกิจสื่อโดยได้ทาการศึกษาเฉพาะกรณีของบริษัทธุรกิจสื่อแห่งหนึ่ง
เพื่ อจะได้ น าไปเป็ น แนวทางในการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ คลากร ตลอดจนปรับ ปรุง พั ฒ นาองค์กรเพื่ อให้
สอดคล้องเหมาะสมในการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในบริษัทธุรกิจสื่อแห่งหนึ่ง

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในบริษัทธุรกิจสื่อแห่งหนึ่ง มีกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย ดังนี้
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คุณลักษณะส่วนบุคคล

การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน
ทัศนคติ
ในการใช้

อิทธิพลทางสังคม

สภาพการสนับสนุน

การนาระบบ ไปใช้
จริง

การรับรู้ถึง
ประโยชน์การนา
ไปใช้ประโยชน์

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล อิทธิพลทางสังคม และสภาพการสนับสนุนมีผลต่อการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล อิทธิพลทางสังคม และสภาพการสนับสนุนมีผลต่อการรับรู้
ถึงประโยชน์การนาไปใช้
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อทัศนคติในการใช้
สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้มีผลต่อทัศนคติในการใช้
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติในการใช้มีผลต่อการนาระบบไปใช้จริง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance Model: TAM)
แนวทางการวิจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Acceptance
Research) เป็นการศึกษาเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่ออธิบายวิธีการและเหตุผลแต่ละบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ (Morris and Davis, 2003) เพื่อพัฒนาทฤษฎีที่ใช้พยากรณ์พฤติกรรมบุคคลหรือองค์กรในการยอมรับ
การใช้สารสนเทศและนาไปสู่การอธิบายและพยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างความเข้าใจ
ในอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวช่วยและตัวเร่งให้เกิดการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของแต่ละคนและองค์กร
Davis (1989) ได้เสนอแบบจาลองการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เมื่อครั้ง
ทาดุษฎีนิพนธ์ที่ MIT Sloan School of Management โดยอธิบายและคาดการณ์จากแรงจูงใจของผู้ใช้ ซึ่งมีอิทธิพล
โดยตรงกับแรงกระตุ้นภายนอกที่ใช้ระบบจริง ต่อมา Ajzen & Fishbein’s (1980) ได้พัฒนาแบบจาลอง TAM ใช้ศึกษา
ในบริบทการยอมรับเทคโนโลยีโดยไม่นาบรรทัดฐานของบุคคลที่ อยู่โดยรอบมาใช้เป็นปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรม
การใช้งาน แม้ว่า TAM จะสามารถใช้พยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
Taylor & Todde (1995a) กล่าวว่า TAM มีข้อจากัดบางประการทั้งนี้หลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ ตัวแปรภายนอก
(External Variables) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived Usefulness) การรับรู้ว่า
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เป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease to use) เป็นปัจจัยที่กาหนดในแง่ปริมาณหรือความสาเร็จที่ได้รับว่า
ตรงกับความต้องการหรือความคาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดง
พฤติ กรรมการใช้ ง านได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากทั ศนคติ ที่ มี ต่ อการใช้ ง านและการรับ รู้ถึง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รับ จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานในที่สุด
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่าโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ถูกนามาใช้ครั้งแรกใน
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายหลังได้มีการพัฒนาไปใช้ใน E-Commerce ERP ฐานข้อมูล และบริการ
ออนไลน์ นอกจากนั้นยังมีการแสดงให้เห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มตัวแปรเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงวิธีการในการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของแต่ละบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น Venkatesh & Davis (2000) และ Mei-Ying
Wu, et al. (2008) ได้ปรับปรุงตัวแปรภายนอกและปัจจัยที่เกิดก่อน (Antecedents) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ ได้รับและการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ ายต่ อการใช้ง าน ได้แก่ กระบวนการของอิทธิพ ลทางสั งคม ( Social
Influence Process) เช่น บรรทัดฐานของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่โดยรอบ ความสมัครใจ (Voluntariness)
และภาพลักษณ์ ตลอดทั้งกระบวนการใช้ปัญญา (Cognitive Instrument Process) นอกจากนั้นยังได้เสนอแนวคิดใหม่
ว่าพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่โดยรอบเป็นปัจจัยหลักที่กาหนดความตั้งใจที่จะทางาน (Intention to use) และมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและภาพลักษณ์ในเชิงบวก สอดคล้องกับ Coeurderoy, Regis
(2014) ที่พบว่า การรับรู้ การเปลี่ยนแปลง (ความคาดหวังด้านประสิทธิ ภาพและการใช้งาน) อิทธิพลทางสังคม (จาก
ภายนอก/ที่ปรึกษา) สภาพแวดล้อมของการสนับสนุน เช่น การอบรมและการให้คาปรึกษาและคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
(การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ความมีประสิทธิภาพในตัวเอง) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วย
เช่น Aggelidis, Vassilios and Prodromos D. Chatzoglou (2009) ที่พบว่าผลกระทบต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลใน
โรงพยาบาล ได้แก่ การรับรู้ในการใช้ประโยชน์ การรับรู้ในความง่ายในการนาไปใช้ สภาพแวดล้อมของการสนับสนุน
(Facilitating conditions) และความมีประสิทธิภาพในตัวเอง (self-efficacy) เป็นสิ่งที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาล
สื่อสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บในระยะที่ 2
ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรวมตัวกันโดยมีโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมตาม
ทฤษฎีเครือข่าย (Network Theory) ที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นจุด (Node) และความสัมพันธ์ (Tie or Relationship)
ทั้งนี้จุด (Node) เปรียบเหมือนคนๆ หนึ่งในระบบเครือข่ายที่มีลักษณะความสัมพันธ์หลายรูปแบบกับคนอื่นๆ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ในเครือข่ายนี้เรียกว่า Social Contacts ปัจจุบันมักปรากฎให้เห็นในลักษณะของการนามาใช้เพื่อ
ดาเนิ น งานหรือกิจ กรรมต่ า งๆ ที่ มี ตั ว บุ คคลหรือหน่ วยงานร่ว มเป็ น เครือข่า ย เพื่ อให้ส ามารถใช้ ท รัพ ยากรร่ว มกัน
แลกเปลี่ยน แบ่งปันทรัพยากรข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ยังรวมถึงระบบเครือข่ายบนโลก
ออนไลน์อีกด้วย (นนทรัฐ ไผ่เจริ ญ, 2557) สอดคล้องกับMacnamara, Jim (200-) ที่ได้ศึกษาสื่อที่ใช้ในการกาหนด
วาระข่าวสาร: สื่อมวลชนหรือ/และสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ถูกใช้โดยรัฐบาล บริษัท และองค์กรต่างๆ
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเรื่ องปกติสาหรับการดาเนินชีวิต โดยข้อ
ค้นพบที่สาคัญจากการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย การสารวจข้อมูลล่าสุดของ McKinsey กับผู้บริหารทั่วโลก จานวน
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3,542 คน พบว่า ร้อยละ 83 ของ ทุกบริษัทใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งประเภท โดยระบุว่าบริษัทมีสัดส่วนในการ
ใช้การประชุมทางวีดิโอออนไลน์ ร้อยละ 60 สังคมเครือข่าย ร้อยละ 53 บล็อก ร้อยละ 43 วีดิโอแชริ่ง ร้อยละ 41
ตามลาดับ และศูนย์การวิจัยการตลาดของ University of Massachusetts Dartmouth ได้ศึกษาการเลือกใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของบริษัทใน Fortune 500 พบว่า ในปี 2012 บริษัทมีบัญชีทวิตเตอร์และมีการทวีตในช่วงเวลา 30 วันก่อนหน้า
ร้อยละ 66 มีบัญชี Facebook ร้อยละ 62 มีบัญชีร่วมใน Youtube และร้อยละ 28 มีบล็อกที่เป็นส่วนรวมของบริษัท

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทธุรกิจสื่อแห่งหนึ่ง 13 หน่วยธุรกิจ โดยมีหน่วยในการวิเคราะห์เป็น
พนักงานบริษัทธุรกิจสื่อ จานวนทั้งสิ้น 2,294 คน ทาการสุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้จานวน 341 คน
(Yamane, 1973) ใช้การสุ่มแบบสะดวกตามสัดส่วนของหน่วยธุรกิจ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามปลายปิดโดยใช้มาตรวัด Likert Scale มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยทดสอบ
ความตรงตามเนื้อหา Face Validity กับนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 30 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
รายการข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.70 และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยหาคะแนนความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรวมทั้งฉบับกับคะแนนเฉพาะรายข้อมีค่าระหว่าง 0.520-0.743 ซึ่งมีค่าระดับปานกลางค่อนข้างสูง
สามารถวัดสิ่งที่เป็นโครงสร้างของคุณลักษณะนั้นได้ (ภาสกร เตวิชพงศ์, 2558) และได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
ผู้สื่อข่าวและพนักงานธุรกิจสื่ออื่นๆ ในจังหวัดลาปางได้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.843 (กัลยา วานิชบัญชา,
2545) สามารถนาไปใช้ได้

ผลการวิจัย
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธุรกิจสื่อเพศชาย อายุ 25-40 ปี สถานภาพโสด ศึกษาระดับปริญญาตรี
ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานธุรกิจสื่อ พบว่า สื่อที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน 5 อันดับแรก ได้แก่ E-mail Facebook Twitter Instagram และ Youtube เหตุผลในการเลือกใช้
เนื่องจากลดเวลาในการทางาน รองลงมาเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการทางาน พนักงาน
ธุรกิจสื่อรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากกระแสสังคม เพื่อนร่วมงาน และนโยบายของหน่วยงาน/องค์กรส่วนใหญ่
พนักงานได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ได้แก่ การออกแบบระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับการทางาน การอบรมให้
ความรู้อย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ
ระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีส ารสนเทศ พบว่ า พนั กงานในธุ รกิจสื่ อมี ความคิ ดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงลาดับ ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้กับ
งานในทุกหน่วยงาน รองลงมาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้ง่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขั้ นตอนใน
การท างาน ตามลาดับ และด้า นการรับ รู้ถึงประโยชน์ การนาไปใช้ พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ในระดับ เรียงลาดับ ดั ง นี้
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารที่รวดเร็ว ทันท่วงที รองลงมาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ การ
ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวก เช่น การสื่อสารทางอีเมล์ การสื่อสารทางระบบสานักงาน
อัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

463

ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล อิทธิพลทางสังคม และสภาพการสนับสนุนมีผลต่อ การรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานแตกต่างกัน อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน พบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกประเด็น และสภาพการสนับสนุนที่มีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้งาน พบว่า แตกต่างกันในประเด็นการสนับสนุนอุปกรณ์
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล อิทธิพลทางสังคม และสภาพการสนับสนุนมีผลต่อการรับรู้
ถึงประโยชน์การนาไปใช้ พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัดมีผลต่อการรับรู้
ถึงประโยชน์การนาไปใช้แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน พบว่า แตกต่างกันในประเด็นกระแสสังคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สาหรับประเด็นอื่นไม่แตกต่าง
และสภาพการสนับสนุนที่มีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานไม่แตกต่างกันในทุกประเด็น
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อทัศนคติในการใช้ แตกต่างกันในประเด็นลดเวลาใน
การทางาน ประเด็นอื่นไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้มีผลต่อทัศนคติในการใช้ แตกต่างกันในประเด็นประหยัด
ค่าใช้จ่าย ประเด็นอื่นไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติในการใช้มีผลต่อการนาระบบไปใช้จริง พบว่า พนักงานบริษัทธุรกิจสื่อใช้ E-mail ในการ
ปฏิบัติงานจริงเนื่องด้วยใช้แล้วรู้สึกแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ มีการใช้ Facebook ในการปฏิบัติงานจริงเนื่องจากใช้แล้ว
สะดวกและรู้สึกทันสมัยแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ มีการใช้ Twitter ในการปฏิบัติงานจริงเนื่องจากใช้แล้วรู้สึกทันสมัย และ
สร้ างภาพลั กษณ์ ใ นการท างานแตกต่ างอย่ างมี นั ยส าคั ญ มี การใช้ Instagram ในการปฏิ บั ติ งานจริ งเนื่ องจากสร้ า ง
ภาพลักษณ์ในการทางาน และลดเวลาในการทางานแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ และมีการใช้ Youtue ในการปฏิบัติงานจริง
เนื่องจากชอบลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ลดเวลาในการทางาน และเป็นนโยบายของหน่วยงานแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานธุรกิจสื่อ พบว่า สื่อที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 5 อันดับแรก
ได้แก่ E-mail Facebook Twitter Instragram และ Youtube สอดคล้องกับ Macnamara, Jim (200-) ที่พบว่าสื่อ
สังคมฯ ถูกใช้ในบริษัทและองค์กร ทั้งยังสอดคล้องกับการสารวจข้อมูล ของ McKinsey กับผู้บริหารทั่วโลก พบว่า ร้อย
ละ 83 ของทุกบริษัทใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างน้อยหนึ่งประเภท โดยระบุว่า บริษัทมีสัดส่วนในการใช้สังคมเครือข่าย
ร้อยละ 53 ทั้งยังสอดคล้องกับศูนย์การวิจัยการตลาดของ University of Massachusetts Dartmouth ที่ได้ศึกษาการ
เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทใน Fortune 500 พบว่า บริษัทมีบัญชีทวิตเตอร์ ร้อยละ 66 มีบัญชี Facebook
ร้อยละ 62 มีบัญชีร่วมใน Youtube เป็นต้น
เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากลดเวลาในการทางาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ในการทางาน พนักงานรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากกระแสสังคม เพื่อนร่วมงาน และจากนโยบายของ
หน่วยงาน/องค์กร สอดคล้องกับอัญญาวีร์ อุนสวัสดิ์อาภา (2557) ที่ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลให้
เกิดการเจริญเติบโตในทุกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการสื่อสารที่คนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มการใช้สื่อใหม่และ
สื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากต้องการความสะดวกรวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบทันทีทันใดมากขึ้น
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พนักงานได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากหน่วยงาน ได้แก่ การสนับสนุนในการออกแบบระบบปฏิบัติการ
เพื่อรองรับการทางาน การอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนอุปกรณ์สาหรับการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
อาทิตย์ วุฒิคะโร (มปป: 40) ที่ได้กล่าวว่าปัจจัยสาคัญที่สุดที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จคือผู้ประกอบการ (Coulter,
2003) และ Whittaker (1999) พบว่าหนึ่งในปัจจัยของความล้มเหลวที่เกิดจากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
องค์กรมีสาเหตุมาการขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การได้รับความมั่นใจจากผู้บริหารระดับสูงจะ
เป็นการก้าวที่สาคัญและสอดคล้องกับความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
ระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีส ารสนเทศ พบว่ า พนั กงานในธุ รกิจสื่ อมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้กับงานในทุก
หน่วยงาน รองลงมาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้ง่ายและช่วยลดขั้นตอนในการทางาน ด้านการรับรู้ ถึง
ประโยชน์การนาไปใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยท่านได้รับข้อมูลและข่าวสารที่
รวดเร็ว ทันท่วงที ช่วยให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวก เช่น การสื่อสารทางอีเมล์ การ
สื่อสารทางระบบสานักงานอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
Taylor & Todde (1995a) ได้กล่าวถึงหลักการของ TAM ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ ตัวแปรภายนอก การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปัจจัยที่กาหนดการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีมีส่ว นช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างไร และเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่าย
ต่อการใช้งาน เป็นปัจจัยที่กาหนดในแง่ปริมาณหรือความสาเร็จที่ได้รับว่าตรงกับความต้องการหรือความคาดหวังไว้
หรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ทไี่ ด้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้
งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานได้รับอิทธิพลจากทัศนคติที่มีต่อการใช้งานและการรับรู้ถึงประโยชน์
ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานในที่สุด
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานแตกต่างกันตามปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด ในขณะที่อิทธิพลทาง
สังคมไม่มีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน อาจเนื่องจากพนักงานในธุรกิจสื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งใน
การดาเนินชีวิตอยู่แล้ว ดังนั้นอิทธิพลทางสังคมไม่ว่าจะเป็นนโยบายของหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน กระแสสังคม หรือ
อื่นๆ จึงไม่มีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทั้งยังสอดคล้องกับอัญญาวีร์ อุนสวัสดิ์อาภา (2557) ที่ได้กล่าวว่า
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลทาให้เกิดการเจริญเติบโตในทุกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการสื่อสารที่คนรุ่นใหม่
มีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มการใช้สื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากต้องการความสะดวกรวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์ใน
การสื่อสารแบบทันทีทันใดมากขึ้น
สภาพการสนับสนุนมีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานในประเด็นการสนับสนุนอุปกรณ์ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีความง่ายในการใช้งาน สอดคล้องกับ Taylor & Todde (1995a) กล่าวถึง
หลักการของ TAM ว่าหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การรับรู้
ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease to use) ซึ่งเป็นปัจจัยที่กาหนดในแง่ปริมาณหรือความสาเร็จที่ได้รับ
ว่าตรงกับความต้องการหรือความคาดหวังไว้หรือไม่
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สาหรับการรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้ พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันในเรื่องตาแหน่ง
ทั้งนี้อาจเนื่องจากงานวิจัยนี้ทาการศึกษากับพนักงานในธุรกิจสื่อที่มีตาแหน่งแตกต่างกันในแต่ละหน่วยธุรกิจจึงมีผลทา
ให้มีการรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้มีความแตกต่างกัน เมื่อมีการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกับอาจารย์ และระหว่างอาจารย์กับหัวหน้างาน
อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมมี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ ง านในประเด็ น กระแสสั ง คมสอดคล้ อ งกั บ
Macnamara, Jim (200-) ที่พบว่าสื่อสังคมถูกใช้ในบริษัทและองค์กร ทั้งยังสอดคล้องกับการสารวจข้อมูลล่าสุดของ
McKinsey กับผู้บริหารทั่วโลก พบว่า ร้อยละ 83 ของทุกบริษัทใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างน้อยหนึ่งประเภท โดยระบุ ว่า
บริษัทมีสัดส่วนในการใช้สังคมเครือข่าย ร้อยละ 53 ทั้งยังสอดคล้องกับศูนย์การวิจัยการตลาดของ University of
Massachusetts Dartmouth ที่ได้ศึกษาการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทใน Fortune 500 พบว่า บริษัทมีบัญชี
ทวิตเตอร์และมีการทวีตในช่วงเวลา 30 วันก่อนหน้า ร้อยละ 66 มี Facebook ร้อยละ 62 มี Youtube เป็นต้น ทั้งยัง
สอดคล้องกับ Venkatesh & Davis (2000) ; Mei-Ying Wu, et al. (2008) พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ว่าเป็น
ระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่ กระบวนการของอิทธิพลทางสังคม (Social Influence Process) เช่น บรรทัดฐานของ
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่โดยรอบ ความสมัครใจ (Voluntariness) และภาพลักษณ์ ทั้งยังสอดคล้องกับ Regis
(2014) ที่พบว่า อิทธิพลทางสังคม สภาพแวดล้อมของการสนับสนุนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ด้วยเช่นเดียวกับ Aggelidis, Vassilios and Prodromos D. Chatzoglou (2009) ที่พบว่าผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรม
ส่ ว นบุ ค คลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ใ นการใช้ ป ระโยชน์ การรั บ รู้ ใ นความง่ า ยในการน าไปใช้
สภาพแวดล้อมของการสนับสนุน และความมีประสิทธิภาพในตัวเอง
การรับรู้ถึง ความง่ายในการใช้ งานมีผ ลต่อทั ศนคติ ในการใช้แตกต่า งกัน ในประเด็น ลดเวลาในการท างาน
ในขณะที่การรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้มีผลต่อทัศนคติในการใช้แตกต่างกันในประเด็นประหยัดค่าใช้จ่าย
ทัศนคติในการใช้มีผลต่อการนาระบบไปใช้จริง พบว่า พนักงานธุรกิจสื่อใช้ E-mail Facebook Twitter
Instagram และ Youtube เนื่องจากใช้แล้วรู้สึกทันสมัย ใช้แล้วสะดวก สร้างภาพลักษณ์ในการทางาน ลดเวลาในการ
ทางาน ชอบลองใช้เทคโนโลยีใหม่ และเป็นนโยบายของหน่วยงาน สอดคล้องกับอัญญาวีร์ อุนสวัสดิ์อาภา (2557) ที่ได้
กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลทาให้เกิดการเจริญเติบโตในทุกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการสื่อสารที่คน
รุ่น ใหม่ มี พ ฤติ กรรมที่ มี แนวโน้ ม การใช้ สื่ อใหม่ และสื่ อสั ง คมออนไลน์ เนื่ องจากต้ องการความสะดวกรวดเร็ว และมี
ปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบทันทีทันใดมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษากรณี เฉพาะของบริษัทธุรกิจสื่อเพียงบริษัทเดียว จึงไม่เห็นความแตกต่างใน
เชิงพฤติกรรมการสนับสนุน และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายมุมมองในธุรกิจสื่อ ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจสื่ออื่นด้วย
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